
Guð skapaði englana
3. tími

Tilgangur:
Læra að Guð skapaði englana og allt sem er til og að hann skapaði allt gott
og heldur öllu við.



Guð skapaði ALLT…! Við erum mjög lítil fyrir Guði sem er svo frábær!

Guð gerir eitthvað úr engu. Hann skapar. Hann er SKAPARI.

Guð er alls staðar. Hann er á himni og á jörðu.

Guð sér allt. Guð heyrir allt. Guð veit allt.

Hann er Guð, hann gerir það sem hann vill!

Góði Drottinn vill að við förum til himna einn daginn svo við verðurm mjög
hamingjusöm þar.

Guð skapaði líka engla.

Englar eru andar. Guð skapaði þá til að elska og þjóna honum.

Englar lifa á himnum, þeir eru mjög fallegir og þeir sjá Guð.
Englar hafa engan líkama, þeir eru andar.
Svo lengi sem við erum á jörðinni getum við hvorki
séð né snert þá.
Við munum sjá þá á himnum.
Venjulega eru englar táknaðir með líkama og
vængjum.  En það er til að minna okkur á að þeir eru
boðberar Guðs og að þeir hlýða honum í öllu.
Englarnir hafa mikla náð: þeir íhuga og tilbiðja Guð
án afláts.
Þegar englarnir voru búnir til voru allir mjög fallegir,
góðir og hlýðnir.

Góði Drottinn hefur gefið okkur öllum engil til
að vernda okkur og fara á undan okkur á leiðinni
til himna.



Til að svara og læra:
1. Af  hverju köllum við Guð skapara?

Við köllum Guð skapara af  því að hann skapaði allt úr engu.
2. Hver skapaði englana?

Guð skapaði englana.
3. Hvað er engill?

Engill er andi án líkama.
4. Hvernig eru góðu englarnir?

Góðu englarnir hlýddu guði og eru nú hamingjusamir hjá honum á
himnum.

5. Hvernig hjálpa góðir englar okkur?
Góðir englar hjálpa okkur með því að biðja fyrir okkur og hugsa um
okkur.

6. Hver er verndarengill þinn?
Verndarengill minn er góður engill, sem Guð gaf  mér til að vernda mig
og hjálpa mér að vera góður.

ENGLAR GUÐS
Englar Guðs þeir vaka yfir mér
alla daga’ og nætur,
hvert sem ég fer,
út á götu, upp á hól,
undir borði, upp á stól,
alla daga’ og nætur
þeir vaka yfir mér
sem betur fer!
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