
Biblían er Orð Guðs
5. tími

Tilgangur:
Læra að Biblían er eins og bréf  frá Guði til okkar og Guð talar til okkar í frásögnum
Biblíunnar.



Guð opinberar sig

Guð er HREINN ANDI. Hann á engan líkama. Við getum ekki séð Hann.
En Guð opinberaði sig nokkrum mönnum. Hann talaði við þá: þetta er kallað
OPINBERUN. Guð sagði mönnum það sem þeir gætu ekki vitað af  eigin mætti: Það sem
skilningarvitin okkar fimm (sjón, snerting, bragð, lykt, heyrn) geta ekki skynjað.

Guð talaði til Adam og Evu í Paradís á jörð. Hann talaði til Móse ofan af  háu fjalli: Sinaí-fjalli
til þess að gefa honum boðorðin. Guð talaði til feðra Gamla testamentisins og spámannanna
til að hjálpa þeim að komast til himna. Hann talaði til postulanna sem skrifuðu guðspjöllin.
Mönnunum er sagt frá opinberun Guðs í stórri bók sem heitir: BIBLÍAN.

Guð er LEIÐIN: hann leiðir okkur til himna í gegnum opinberun sína.
Guð er SANNLEIKURINN: honum skjátlast aldrei né blekkir hann okkur.
Guð er LÍF: hann gaf  okkur líf  svo að við gætum elskaðhann.

LITAÐU MYND:

Guð gerði sig þekktan: það er Opinberun



Fyllið í eyðurnar:

Guð talaði við menn: það er O_ _ _ _ _ _ _
Allt sem hann sagði er skrifað í B_ _ _ _ _ _ _ _
Getur Guð haft rangt fyrir sér? _ _ _
Guð segir alltaf  S _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lesið:
Guð minn, ég trúi staðfastlega öllum þeim sannleika sem þú hefur opinberað okkur
og sem þú kennir okkur í gegnum þína heilögu kirkju, því þar sem þú ert
sannleikurinn sjálfur getur þú hvorki blekkt sjálfan þig né blekkt okkur. Amen.

Hvernig á að biðja?
Munið að biðja til Guðs á hverjum degi: því að biðja er að tala til Guðs og að hlusta á
hann tala til okkar í þögn hjartans. Við verðum að biðja á hverjum degi, sérstaklega að
morgni og að kvöldi. Munið líka að gera það fallega (krjúpandi, í þögn o.s.frv.) þegar
þið biðjið, því þið eruð að ávarpa Guð!



• Tengið setningarnar saman:

Biblían talaði við mennina
Guð tíu boðorð í Sínai-fjalli
Móse fékk guðspjöll
Guðspjallamenn skrifuðu er bók innblásin af  Guði


