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Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að Jesús birtist lærisveinum til að sýna að hann væri upprisinn og bað
Pétur um að verða fyrsti páfinn.  Læra hvað margir páfar hafa verið til og hver er páfi í dag.

Námsefni:
Biblían Mk 16, 14-18; Lk 24, 13-49; Jn 20, 19-29; 21, 1-23
Guð talar bls.  85-87
Quinet 28. kafli



JESÚS KEMUR TIL LÆRISVEINANNA SEM VORU AÐ
VEIÐA FISK

Heilagur Pétur verður fyrsti páfinn

Jesús gat ekki verið lengur á jörðinni. Þess vegna kaus hann annan mann til að
koma í sinn stað þegar hann fór aftur til himnaríkis.

Vitið þið hvað lærisveinninn sem varð leiðtogi lærisveinanna heitir? Pétur.

Eftir upprisu Jesú, var Pétur úti á bát að veiða með vinum sínum í Genesaretvatni.

Þeir voru við veiðar alla nóttina. Þeir fengu ekki neinn fisk og voru mjög þreyttir.
Þeir hugsuðu: „Það væri allt öðruvísi ef  Jesús væri með okkur núna!“

Næsta morgunn, horfðu þeir á ströndina og sáu mann einn sem sagði: „Eigið þið
eitthvað til að borða?“



„Nei“  svöruðu þeir.
„Þá, þurfið þið að kasta netinu í vatnið, hægra megin við bátinn.“
Þeir gerðu eins og hann sagði og þá fengu þeir svo mikinn fisk í netið að þeir gátu
ekki dregið inn netið. Eftir að hafa reynt í langan tíma tókst þeim loks að koma
fiskunum í bátinn.
Þegar Jóhannes skildi hvað hafði gerst, grét hann, „Það er Drottinn!“ Pétur kastaði
sér í vatnið og synti eins fljótt og hann gat til lands.
Það var logandi bál hjá Jesús.

Pétur var svo glaður að sjá meistara sinn að hann hugsaði ekkert um að hann væri
þreyttur eftir að hafa synt svo mikið. Þegar hinir lærisveinarnir komu, töldu þeir
fiskana. Það voru 153 stórir fiskar. Lærisveinarnir grillaði einn og Jesús borðaði
með þeim.

Þegar þeir höfðu borðað, sagði Jesús við Pétur: „Pétur, elskar þú mig?“
Pétur svaraði: „Já, ég elska þig.“



„Gæt þú lamba minna” sagði Jesús og spurði aftur: „Pétur, elskar þú mig?“
Pétur svaraði: „Já, ég elska þig.“ „Gæt þú lamba minna“ endurtók Jesús.

Lærisveinarnir sem voru hjá þeim skyldu að Jesús hafði valið Pétur sem leiðtoga.
Pétur var fyrsti páfinn sem talaði í nafni Jesús. Þess vegna eigum við páfa. Við
eigum líka biskupa sem er eftirmenn lærisveinanna og prestarnir vinna með
biskupunum. Allir kaþólskir menn þurfa að hlýða á páfa eins og rödd Jesú.

Við segjum saman:
Heilagur Pétur var fyrsti páfinn.

Allt frá Heilögum Pétri hafa verið 266 páfar…
Núverandi páfi er Fransiskus.
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