
Fjársjóðurinn og perlan
39. tími

Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að við verðum að leita eftir Guðsríki og að það sé fjársjóður..

Námsefni:
B Mt. 13: 44-46



Líkt fjársjóði, perlu

44 Enn sagði Jesús: „Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólginn var í jörðu og maður
fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur
þann.

45 Enn er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum. 46 Og er hann
fann eina dýrmæta perlu fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana.

Fyrir kennslustundina skaltu fela peninga í kassa.

Jesús sagði tvær sögur til þess að hjálpa okkur að skilja hvernig himinninn er.

Einu sinni var akur þar sem fólk ræktaði grænmeti og korn. Dag einn gekk maður
hjá. (Stattu upp og byrjaðu að ganga - eða þykjast ganga.) Þegar hann gekk yfir akurinn sá
að eitthvað hafði verið grafið í jörðina. Hann ákvað að reyna að grafa það upp.

Og veistu hvað? Hann fann kistu! (Gakktu að falda kassanum og sýndu öllum.)

Veistu hvað hann fann þegar hann opnaði kistuna? GULLPENINGA! (Sýndu öllum
hvað er inni í kassanum.) Hann leit í kringum sig til þess að athuga hvort einhver
annar hefði séð til hans. Hann gróf  fjársjóðinn aftur í jörðina.

Eftir það flýtti hann sér til eiganda akursins og keypti hann svo að hann gæti
eignast fjársjóðinn! Hann notaði alla peningana sem hann átti til að kaupa akurinn
með fjársjóðnum!

Jesús sagði aðra sögu:

Einu sinni var maður sem vildi finna fallegustu perlu í heimi. Hann ferðaðist út
um allt í leit að perlum. (sýndu börnunum hvernig perlur líta út.)

Svo dag einn, eftir að hann hafði leitað alls staðar fann hann hana! Hann fann
fallegustu perlu af  öllum í heiminum. Veistu hvað hann gerði? Hann seldi allt sem
hann átti til þess að kaupa perluna. Hann var mjög ánægður.

Rétt eins og fjársjóður og perla er himinn fallegur staður. Jesús vill að við vitum
það.

Við getum farið til himna einn daginn ef  við trúum á Jesú. Jesús elskar ÞIG og
þykir vænt um þig.






