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Tilgangur:
Líf  Jesú – Læra að Jesús elskar okkur svo mikið að hann langar alltaf
að vera hjá okkur í Altarissakramentinu.

Námsefni:
Biblían Mt 26, 17-30; Mk 14, 22-26; Lk 22, 14-20; Jh. 13-17
Guð talar bls. 77
Quinet 25. kafli



JESÚS VILL VERA ÁFRAM INNRA MEÐ OKKUR

Elskið þið Jesú?
Já, þið elskið hann.
Myndi það gleðja ykkur að tala við Jesú og sjá hann?

Síðasta kvöldmáltíðin
Hlustið vel, af því að ég ætla að segja sögu um hvað Jesús gerði til að vera með
okkur.

Nóttina fyrir dauða Jesús, sendi hann Pétur og Jóhannes til Jerúsalem til að
undirbúa salinn fyrir páskamáltíðina. Jesús mun borða í síðasta skiptið með
lærisveinum sínum.

Teiknið stórt herbergi. Skiljið öðru megin eftir autt svæði.

Svo, þegar salurinn var tilbúinn kom Jesús og þvoði fætur lærisveinanna eins og
Jesús væri þjónn þeirra. Síðan settust allir til borðs.



Teiknið lærisveinana við borðið og Jesús í miðjunni.

Jesús ætlaði að gera kraftaverk, kraftaverk sem varir ennþá í dag. Jesús breytti
brauði og víni í líkama sinn og blóð.

Þið spyrjið: Hvernig getur Jesús gert þetta kraftaverk?

Teiknið brauð og kaleik.

Þessa mynd sýnir okkur lítið brauð og vínglas.
Getur Jesús gert allt sem hann vill? Já, af því að hann er Guð. Hann tók brauðið,
braut það og sagði við lærisveinana sína: “Takið og etið, þetta er líkami minn.”
Brauðið var ekki brauð lengur heldur líkami Jesú. Svo, tók hann kaleikinn sem var
fylltur víni og gaf lærisveinunum kaleikinn og sagði: “Takið hann og drekkið. Þetta
er kaleikur blóðs míns sem er úthellt fyrir ykkur, svo að syndir verði fyrirgefnar.”
Þegar Jesús sagði það, breyttist vínið í blóð Jesú. Þetta kallast gjörbreyting og í
henni breytast brauðið og vínið og verður nú Jesús sjálfur. Í gjörbreytingunni



kemur Jesús sjálfur á altarið. Þetta er mikið kraftaverk sem við getum ekki skilið.
En okkur er óhætt að trúa því vegna þess að Jesús sagði þetta sjálfur.

Svona, stofnaði Jesús sakramentið Eucharístía (líkami Guðs eða líkami Krists).
Lærisveinarnir borðaðu líkama Jesús og drukku af blóði hans. Jesús var með þeim
og líka í sálum þeirra. Það var fyrst altarisgangan.

Með hverjum borðaði Jesús síðastu kvöldmáltíðina? Lærisveinum.
Hvað tók Jesús með höndum sínum? Brauð og vín.
Hvenær kemur Jesús sjálfur á altarið? Í gjörbreytingunni.
Getum við fundið eða séð gjörbreytingu? Nei.
Af  hverju trúum við á gjörbreytinguna?Vegna þess að Jesús sagði þetta sjálfur.
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