
Guð er Faðir Okkar
1. tími

Tilgangur:

Guð er til og er faðir okkar.

Bæn: Við getum ávallt snúið okkur til Guðs Föður og lagt fram fyrir hann allt sem veldur
okkur áhyggjum og allt sem við viljum þakka fyrir.

Æfa að biðja: Læra eða æfa Faðirvorið.

Námsefni:
Biblían Jh. 14, 1-4; Jesaja 64, 8
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GUÐ ER FAÐIR OKKAR

Guð er Faðir minn og hann elskar mig og gætir mín.
Biblían kennir að Guð er eins og góður pabbi sem passar og elskar börn sín.
Af  ást skapaði Guð Faðir dásamlegan heim sem við getum rannsakað og annast.
Af  ást veitir Guð Faðir allt sem við þurfum: mat, fatnað, fjölskyldu o.s.frv.
Guð er Faðir okkar á öllum stöðum og á öllum tímum.
Guð Faðir vakir alltaf  yfir okkur.

Í Biblíunni finnum við hvernig Guð vakir yfir Abraham og Jósef  og Daniel.

En í dag, ætlum við að lesa í Biblíunni nokkuð sem Jesús sjálfur sagði:

Jóhannes 14, 1-4
1 „Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. 2 Í húsi föður míns eru
margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa

yður stað? 3 Þegar ég er farinn burt og hef búið yður stað kem ég aftur og tek yður
til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. 4 Veginn þangað sem ég fer þekkið

þér.“

Hvað heitir Faðir Jesú?  Já, Jesús átti tvo pabba og við eigum líka tvo pabba.
Við eigum föður sem er “pabbi” okkar sem býr heima hjá mömmu og öllum í
fjölskyldunni.  Hvað heitir pabbi ykkar?
Jesús átti líka föður sem hann bjó með á þessari jörð.  Vitið þið hvað hann hét?
Hann hét Jósef.  En Jesús átti líka annan föður.  Jesús sagði að Guð væri Faðir
hans.  Og vitið þið hvað?! Guð er líka Faðir okkar.
Þessi Faðir, sem er Guð Faðir okkar, er einnig Faðir Jesú.
Er það áhugavert að við Jesús eigum sama Föður? Já, auðvitað.
Hafið þið einhvern tíma talað við Föður Guð? Hvernig getum við talað við hann?

Jesús kenndi aðferð til þess að gera það. Hann sagði að við ættum að tala við
Föður okkar og ákalla hann svona: „Faðir vor þú sem ert á himnum ...“.
Hefur þú einhvern tíma talað við Föður þinn Guð svona?
Jesús sagði einu sinni vinum sínum að Faðir hans Guð ætti hús og að hann væri að
undirbúa stað í því húsi fyrir sérhvert barn sitt.



Við höfum þegar sagt að Guð er Faðir okkar. Svo vissulega er hann að undirbúa
stað fyrir okkur þar. Hann gerir alltaf  það sem er best fyrir börnin sín. Hann sér um
okkur og sér fyrir þörfum okkar.

Guð Faðir elskar okkur svo mikið að hann hefur gefið okkur fólk við hlið okkar
eins og foreldra okkar, afa og ömmur eða frændur til að annast okkur. Guð Faðir
gefur okkur líka föt og mat. Hann veit hvenær við erum hrædd, kvíðin og
sorgmædd. Hann hjálpar okkur þegar okkur líður illa. Hann er alltaf  tilbúinn til að
hlusta á okkur þegar við þurfum að tala við hann.Við ættum að vera hamingjusöm
og mjög þakklát fyrir að eiga Föður svona góðan eins og hann er.

ATH: Það gæti verið að innan hópsins séu börn sem eiga ekki foreldra. Nálgist efnið af  mikilli
nærgætni og visku, forðist að láta þau taka það til sín eða að þeim finnist sér mismunað gagnvart
hinum í hópnum. Útskýrið vel fyrir þeim að þau eigi föður sem elskar þau og hugsar um þau.
Auðvitað geta þau ekki séð hann en Hann þekkir þarfir þeirra vegna þess að hann elskar þau.

FAÐIR VOR ÞÚ SEM ERT Á HIMNUM

HELGIST ÞITT NAFN

Bæn
Guð hugsar um allt.  Hann skapaði plöntur, tré, fugla og fólk.
Hugsið um hvernig hann lætur sólina koma upp, vermir jörðina og lætur blómin
vaxa. Hann skapar korn á ökrunum til að fæða fuglana.

En sérstaklega elskar hann okkur, börnin sín.
Fuglar skilja ekki að Guð er til. Þeir þekkja hann ekki og geta ekki sagt við hann:
„Drottinn, við elskum þig.“



Hver getur sagt það?

Aðeins börn, menn og konur geta sagt það. Og það gleður Guð mjög, sérstaklega
þegar börnin segja það á morgnana þegar þau fara á fætur og á kvöldin þegar þau
fara að sofa.
Munið þið eftir að biðja á hverjum degi?
Við skulum biðja þessa litlu bæn:
„Faðir vor þú sem ert á himnum...“

En hvað biðjið þið Guð um?
Þið getið beðið Guð að hjálpa ykkur að elska hann af  öllu hjarta.
Þið getið beðið hann að gera ykkur að góðum nemendum og hlýðnum börnum.
Þið getið beðið hann að blessa pabba ykkar með góðri vinnu og gefa mömmu
ykkar góða heilsu.
Þið getið beðið Guð um allt sem ykkur langar til.
Mun hann gefa ykkur allt sem þið biðjið hann um?

Nú, takið eftir. Eitt barn bað pabba sinn um mjög beitt sverð, sem hann vildi leika
sér með. En pabbi hans vildi ekki gefa honum það. Hann elskaði son sinn svo að
hann vildi ekki að hann meiddi sig á beittu sverði.

Ef  þið mynduð biðja pabba ykkar um sverð mynda hann gefa ykkur það?



Nei, af  því hann vill ekki að þið meiðið ykkur.
Guð er eins og faðir ykkar. Hann gefur ykkur bara það, sem hann veit að getur
ekki meitt ykkur.






