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Líf  Jesú –Læra að Jesús dó á krossi til að frelsa alla menn frá eilífum dauða.
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ÞJÁNING OG DAUÐI KRISTS

Maður einn fór út úr stóra salnum, þar sem Jesús og postularnir voru. Hann var
vondur maður sem elskaði ekki meistarann. Hann hét Júdas.

Vitið þið hvert hann fór? Hann fór að hitta þá sem vildu drepa Jesús. Hann fór til
þeirra og spurði: „Hvað ætlið þið að gefa mér ef  ég færi ykkur Jesús?“

Vondu Gyðingarnir svöruðu: „Við ætlum að gefa þér þrjátíu silfurpeninga.“

Júdas sagði: „Flott, það er mjög gott“ Á sama tíma fór Jesús út með lærisveinum
sínum og var á leið í grasgarð sem hét Getsemane.



Jesús vissi að Júdas ætlaði að svíkja hann og Jesús vissi líka að Gyðingarnir voru að
leita að honum til að drepa hann. Jesús mundi deyja svo að syndir okkar yrðu
fyrirgefnar.

Þegar Jesús kom í grasgarðinn Getsemane, kraup hann og bað. Jesús sagði við
Föður sinn, „Faðir, þú ert svo góður við mennina en þeir vilja ekki hlýða þér.
Fyrirgef þeim vegna þess að ég ætla að þjást fyrir þá.“ Þjáningarnar voru svo miklar
að hann svitnaði blóði um allan líkamann. Lærisveinarnir sváfu en hjálpaðu Jesús
ekki. Þá kom engill og huggaði Jesús.

Síðan heyrðust margar raddir: Júdas og hermennirnir komu. Júdas, svikarinn, kom
til Jesú og kyssti hann af því að Júdas sagðist ætla að kyssa manninn sem
hermennirnir áttu að taka höndum. Jesús gat varið sjálfan sig en Jesús vildi það
ekki. Jesús framseldi sjálfan sig. Hann reyndi ekki að verja sig. Lærisveinarnir voru
svo hræddir að þeir flúðu burt frá Jesús. Jesús var handtekinn.



Litið Jesús tekin höndum.

Hermennirnir fóru strax með Jesús til Gyðingaprestanna. Þeir spurðu hann:
„Ert þú Sonur Guðs?“
„Já, það er ég“ svaraði Jesús.

Þegar þeir heyrðu svör Jesús, dæmdu þeir hann. Hermennirnir gerðu gys að Jesús
alla nóttina. Þeir börðu hann og spýttu í andlit hans. Næsta morgunn, fóru þeir
með hann til að hitta Pontíus Pílatus. Pílatus vildi frelsa Jesús af því að Pílatus vissi
að Jesús var góður og Jesús gerði ekki vonda hluti og særði ekki neinn. En Pílatus
var hræddur við Gyðingana og skipaði að Jesús skyldi húðstrýktur. Vitið þið hvað
þýðir að húðstrýkja? Þegar þið húðstrýkið einhvern þá sláið þið hann með svipu og
priki. Hermennirnir gerðu það þegar Jesús var án fata og hann var fastur við súlu.
Líkama hans blæddi og Jesús þjáðist mikið.



Litið hermennina sem eru að húðstrýkja Jesús.

Sjáið hvað hermennirnir voru vondir. Þeir börðu Jesú af öllum kröftum. Þeir
krýndu hann með kórónu úr þyrnum. Að lokum drápu þeir hann á krossinum.

Litið nagla og hamar.

Horfið á krossinn. Hann er mjög þungur. Horfið á naglana. Þeir negldu nagla í
hendur og fætur Jesús.



Þeir krossfestu hann á Golgatahæð.

Skoðið leiðina sem liggur efst upp á fjallið. Jesús gekk þangað með þungan
krossinn. Hann datt þrisvar.

Ef þið teljið krossana, þá sjáið þið að þar eru þrír krossar. Tveir aðrir menn voru
krossfestir hjá honum.
Ef þið horfið á krossinn, þá sjáið þið einn mann og eina konu standa fyrir neðan.
Konan er móðir Jesús, María mey, og maðurinn er Heilagur Jóhannes.
Jesús hékk á krossinum í þrjár klukkustundir. Þá hrópaði hann: „Faðir, í þínar
hendur fel ég anda minn.“ Þá dó Jesús.

Jesús dó til að fyrirgefa syndir okkar. Þess vegna þjáðist hann mikið. Núna biðjum
við um fyrirgefningu.

Jesús minn, fyrirgefðu mér fyrir að fara á móti þér. Ég lofa að reyna að hlýða
þér og elska þig mjög mikið.





Raðaðu setningunum í samræmi við myndirnar

JESÚS ER DÆMDUR TIL DAUÐA PAN JEZUS NA ŚMIERĆ
SKAZANY

SÍMON FRÁ KÝRENE HJÁLPAR
JESÚ AÐ BERA KROSSINN

SZYMON Z CYRENY POMAGA
NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

JESÚS HNÍGUR ÖÐRU SINNI
UNDAN KROSSINUM

JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA
POD KRZYŻEM

LÍKAMI JESÚ ER TEKINN OFAN
AF KROSSINUM

CIAŁO JEZUSA ZDJĘTE Z
KRZYŻA

JESÚS ER SVIPTUR KLÆÐUM PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

JESÚS HNÍGUR ÞRIÐJA SINNI
UNDAN KROSSINUM

PAN JEZUS PO RAZ TRZECI
UPADA POD KRZYŻEM

JESÚS MÆTIR MÓÐUR SINNI PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ
MATKĘ

JESÚS ER KROSSFESTUR PAN JEZUS PRZYBITY DO
KRZYŻA

JESÚS MÆTIR GRÁTANDI
JERÚSALEMSDÆTRUM

PAN JEZUS SPOTYKA
NIEWIASTY Z JEROZOLIMY

JESÚS HNÍGUR FYRSTA SINNI
UNDAN KROSSINUM

PAN JEZUS PO RAZ PIERWSZY
UPADA POD KRZYŻEM

JESÚS DEYR Á KROSSINUM PAN JEZUS UMIERA NA
KRZYŻU



LÍKAMI JESÚ ER LAGÐUR Í
GRÖFINA

CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE DO
GROBU

VERONÍKA RÉTTIR JESÚ
SVEITADÚKINN

WERONIKA OCIERA TWARZ
JEZUSOWI

JESÚS AXLAR KROSSINN PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ
NA SWOJE RAMIONA


