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Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að Jesús Kristur reis upp frá dauðum og mun aldrei deyja og við munum
ekki heldur deyja að eilífu.

Námsefni:
Biblían Mt 28; Mk 16,1-13 ; Lk 24, 1-12; Jh 20, 1-18
Guð talar bls. 84-85
Quinet 27. kafli



JESÚS ER UPPRISINN

1. Jesús var grafinn.

Á föstudaginn langa þegar Jesús dó á krossinum fyrir okkur, voru Jóhannes og
konurnar stödd við krossinn.
Teiknið Golgatahæð.

Síðan komu lærisveinar Jesú með Jósef frá Arimaþeu og öðrum lærisveini sem hét
Nikódemus.

Þeir tóku líkama Jesú ofan af krossinum, klæddu hann í hvít föt, og settu hann í
gröf. Gröfin var ný, inni í klett, og runnar voru fyrir framan. Þeir settu líkama Jesú
inn í gröfina og lokaði henni með stóru bjargi.



Vondu Gyðingarnir sendu hermenn til að standa fyrir framan gröfina af því að
gyðingarnir voru hræddir um að vinir Jesú myndu stela líkama Jesú. Hermennirnir
stóðu fyrir framan gröfina og vörðu hana svo vel að það var ekki hægt að komast
nálægt gröfinni.

2. Upprisan

Hermennirnir stóðu fyrir framan gröfina sunnudagsmorguninn, þremur dögum
eftir föstudaginn langa, þegar Jesús var settur í gröfina. Þeir báru vopn.

Skyndilega sameinaðist sál Jesús líkama hans og hann lifnaði aftur við. Hann komst
út úr gröfinni.



Teiknið Jesús að koma út úr gröfinni.

Jesús var aftur lifandi, rétt eins og ef Gyðingarnir hefðu aldrei drepið hann. Þennan
morgun fóru konur, sem elskuðu Jesús afar mikið, til grafarinnar til að smyrja
líkama Jesú. Á leiðinni sögðu þær sín á milli: "Hver skyldi geta velt steininum frá
grafarmunnanum fyrir okkur?" En þegar þær komu að gröfinni sáu þær að búið
var að velta steininum frá. Engillinn var þar og sagði við þær: "Óttist ekki. Jesús er
ekki hér. Hann er upprisinn. Farið og segið frá því að hann sé farinn úr gröfinni.“

Spyrjið þessara spurninga:
1. Hvar settu lærisveinarnir líkama Jesú eftir að þeir tóku líkama Jesú ofan af

krossinum? Í gröfina.
2. Hvað settu þeir fyrir framan grafarmunnann? Stóran stein
3. Hvað gerðist sunnudagsmorguninn eftir föstudaginn langa? Konur fóru til



grafarinnar
4. Hvað sjá þær? Þær sáu að steinninn var ekki á sínum stað.
5. Hvað sagði engillinn við þær? "Óttist ekki. Jesús er ekki hér. Hann er upprisinn.

Farið og segið frá því að hann hafi farið úr gröfinni.“
6. Voru þær glaðar? Já!

Við segjum saman: Jesús, við erum svo glöð að þú ert upprisinn! Þú ert Sonur
Guðs.




