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Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að Guð fyrirgefur syndir okkar í skriftasakramentinu.

Námsefni:
B Lk. 15: 11-32, Q. kafli 24



TÝNDI SONURINN

Ríkur maður átti tvo syni. Yngri sonur hans hugsaði með sér: “Ég vil ekki hlýða
pabba mínum lengur” en hann lifði góðu lífi hjá foreldrum sínum. Faðirinn elskaði
yngri soninn mjög mikið og gaf  honum allt sem hannvildi.

Það er ekki erfitt að hlýða þegar mikil kærleikur er annars vegar. En, ungi maðurinn
vildi ekki hlýða föður sínum lengur, svo að hann sagði við hann: “Pabbi, láttu mig
hafa peningana sem mér ber af því að ég vil fara út í heim”. Faðir hans var mjög
dapur en hann gaf syni sínum það sem hann bað um. Ungi maðurinn fór út í heim
til fjarlægs lands.

Teiknuðu glataða soninn sem er að fara út í heim.

Við ætlum að kalla þennan unga mann glataða soninn. Hann var mjög lengi í burtu
og var glaður yfir því að hann gæti ráðið sér sjálfur...Hann átti margar vini og
honum fannst auðvelt að eyða peningunum. Hann borðaði góðan mat, drakk besta
vínið, söng mikið, og hló mikið. Hann skemmti sér mjög mikið.

Teiknaðu glataða soninn sem skemmtir sér með vinum sínum.



Hann hugsaði ekki lengur um föður sinn. En dag einn, þegar hann vaknaði um
morguninn, leit hann í töskuna sína og sá að hann hafði eytt öllum peningunum.
Það var ekkert eftir. Hvað gat hann gert?

Vinir hans yfirgáfu hann þegar þeir vissu að hann ætti ekki lengur peninga. Hann
var svangur. Eina vinnan sem hann fékk var að gæta svína. Hann var mjög leiður.
Hann grét sáran.

Teiknuðu glataða soninn að gæta svínanna og að hugsa um hús pabba síns.

Hann sagði við sjálfan sig: “Ég var glaður í húsi föður míns. Hann elskaði mig svo
mikið. Hér er ég alveg aleinn. Ég er einmana og mér líður illa. Ég er svangur og á
ekki húsaskjól. Ég yfirgaf heimili mitt og það var rangt. Ég ætla að fara aftur heim
til föður míns af því að hann elskar mig svo mikið og ég ætla að biðja um
fyrirgefningu. Hann fór strax heim.

Skoðaðu myndina. Hann er með ekki neitt. Hann eyddi öllum peningunum sínum.



Teiknuðu glataða son á leið heim.

Hvað skyldi faðir hans segja? Ætli hann segi: “Þú vondi sonur minn, ég vil ekki sjá
þig”? Nei, það gerði hann ekki.

Faðir hans var dapur af því að sonur hans fór og faðirinn beið eftir honum hvern
einasta dag. Dag einn, sá hann loks soninn koma heim um langan veg. Sonurinn fór
til föður síns, kraup fyrir honum og sagði: “Pabbi, ég hef syndgað. Ég er ekki þess
verður að kallast sonur þinn… má ég verða þjónn þinn?
Teiknuðu glataða soninn sem krýpur fyrir föður sínum.

Faðirinn reisti hann upp, huggaði hann og sagði: “Sonur minn, ég fyrirgef þér.”
Síðan gaf hann syni sínum ný og fín föt, dró hring á fingur hans og hélt stóra veislu



þar sem boðið var upp á góðan mat. Og faðir hans sagði: “Ég er svo glaður að
sonur minn var týndur og er nú aftur fundinn.”

Horfðu á soninn sem býr nú glaður í fallegu húsi föður síns.

Teiknið soninn sem hefur nú sæst við föður sinn.

Dragið saman söguna með þessum spurningum:

Hvað fannst unga syninum um föður sinn?
Var hann ánægður heima hjá föður sínum?
Um hvað bað hann föður sinn?
Hvert fór hann?
Hvern fann hann?
Hvað gerði hann með þeim?
Hvað varð um pokann hans fullan af  peningum?
Hvað gerðu vinir hans þegar þeir vissi að hann átti ekki meiri peninga?
Hvað þurfti hann að gera þegar hann átti ekki neitt að borða?
Var hann glaður?
Hvað gerði hann svo?
Hvað hugsaði faðirinn þegar sonurinn fór burt?
Hvað gerði sonurinn þegar hann sá föður sinn?
Hvað gerði faðir hans?
Var sonurinn glaður í lok sögunnar?



Talið um boðskap þessa kafla.

Faðirinn táknar Guð. Sonurinn er sá sem syndgar, óhlýðnast Guði og heldur að
hann sé glaður þegar hann er óhlýðinn: En brátt verður hann dapur vegna þess að
hann syndgaði. Guð fyrirgefur okkur ef  við iðrumstog biðjum um fyrirgefningu.

Vitið þið hver er staðgengill Guðs á jörðinni og getur fyrirgefið syndir okkar?
Horfðu á skriftastólinn.

Þetta er staður þar sem prestur og fólk talar um syndir. Ef við höfum gert eitthvað,
sem Guði þykir slæmt, þá förum við og segjum prestinum frá því og biðjum Guð
að fyrirgefa okkur. Það er kallað skriftasakramentið.
Presturinn segir okkur að Jesús hafi fyrirgefið syndir okkar.
Í skriftum fæ ég hjálp Guðs til þess að syndga ekki aftur.
Skriftirnar hjálpa mér að verða gott barn Guðs og búa mig undir að taka á móti
Jesú.

Æfingar:
1. Tala við krakkana: Hvað er það sem þið gætuð gert rangt og er synd?
2. Nota það sem þau teiknuðu til að sýna að óhlýðni við Guð er synd.
3. Sagan um glataða soninn kennir að iðrun er nauðsynleg.
4. Það er nauðsynlegt að játa syndir og segja, “Faðir, ég syndgaði”
5. Það er nauðsynlegt að gera yfirbót: “Faðir, ég er þjónn þinn”


