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Tilgangur:
Læra og rifja upp að Jesús er sonur Guðs, sem varð maður okkar vegna.  Jesús
er Frelsarinn.
Læra um bæn: Jesús er vinur okkar og þegar við biðjum tölum við við hann.
Hann talar einnig við okkur af  því að hann elskar okkur og hefur margt að
segja. Hann er einnig reiðubúinn til að hlusta.



Jesús er Frelsarinn sem Guð hefur lofað

Adam og Eva voru mjög óánægð. Þau höfðu ekki lengur náð Guðs í hjörtum sínum
og gátu ekki lengur gefið börnum sínum hana. Síðan þá hafa öll börn komið í heiminn
með blett á sálinni: Erfðasynd.

Adam og Eva gátu ekki lengur farið til himna en þau iðruðust þess að hafa syndgað.
Þau báðu Guð um fyrirgefningu.

Til að hugga þau lofaði Guð þeim frelsara. Guð lofaði þeim einhverjum sem myndi
opna aftur hlið himins fyrir þeim. Þessi frelsari var sjálfur Guðs sonurinn. Hann tók
sér líkama og hann kom til jarðar til að bæta fyrir allar syndir: Það er Jesús, sonur
Guðs.

En mennirnir þurftu að bíða komu frelsarans í margar aldir ... Meira en fjögur þúsund
ár! Og Guð sendi menn til að búa fólkið undir komu hans: Abraham til að verða faðir
hinnar útvöldu þjóðar, Móse sem hann gaf  boðorðin tíu og fjölmarga spámenn, sem
töluðu til manna í hans nafni, til að boða komu Messíasar.

Jesús er sannur Guð og sannur maður.

Hann þekkir okkur betur en við sjálf  af  því að hann er Guð og
hann þekkir líka allt sem við verðum að þola sem
manneskjur… þorsta, hungur, þreytu…
Hann er alltaf  við hlið okkar og elskar okkur, þess vegna
hlustar hann alltaf  á okkur og sér um okkur. Það sem hann vill
helst er að við förum til himna með honum.
Svo að við séum saman um alla eilífð!

Þegar við erum með vinum okkar finnst okkur gaman að gera
ýmislegt saman, að tala saman og spila saman… hvernig getum
við gert það sama með Jesús?
Besta leiðin til þess er að fara og heimsækja hann í kirkju, í
Guðslíkamahúsinu þar sem hann bíður eftir okkur á hverjum einasta degi…  en… ef
það er ekki hægt, til dæmis vegna þess að við búum langt frá kirkju, þá getum við



einfaldlega kyrrað hugann okkar og hugsað til hans og sagt honum hve mikið við
elskum hann og að okkur langi að fara með honum til himna og vera með honum að
eílifu…

Svarið spurningunum:
1. Hvað heitir fyrsta syndin sem Adam og Eva

drýgðu? E _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Hver er Frelsarinn okkar? J_ _ _ _.
3. Messías þýðir: F _ _ _ _ _ _ _ _ _.
4. Jesús er sannur G _ _ og sannur M _ _ _ _.

Til að læra og gera:
Í hvert sinn sem við krjúpum, tilbiðjum við Jesú, viðurkennum að við erum lítil og að
hann er óendanlega mikill og eilífur.
Til að krjúpa fallega (þegar þið komið inn í kirkjuna fram fyrir hinn „raunverulega Jesú
í Guðslíkamahúsinu eða Tabernakel), skuluð þið halda líkamanum uppréttum og setja
hægra hnéð á jörðina. Síðan signum við okkur. Þetta er einföld og falleg leið til að
tilbiðja Guð.

Falleg bæn sem engill kenndi börnunum frá Fatima: Þegar þið krjúpið í kirkjunni eða
heima getið þið tilbeðið hann með því að segja:
“Guð minn ég trúi á þig, ég tilbið þig, ég vona á þig og elska þig.
Ég bið þig að fyrirgefa þeim, sem trúa ekki á þig, tilbiðja þig ekki, vona ekki og
elska þig ekki”.

Syngjum saman:
Jesús er besti vinur barnanna (2x)
Alltaf  er hann  hjá mér
aldrei fer hann frá mér.
Jesús er besti vinur barnanna.

Hér er hægt að hlusta á lagið:
https://www.vinagardur.is/2016/03/jesus-er-besti-vinur-barnanna/
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