
Jesús tekur til starfa
15. tími

Tilgangur:
Jesús prédikar fagnaðarerindið og er sonur Guðs.  Jesús sýndi mönnunum að Guð
elskar þá og kenndi þeim að lifa kristilegu lífi.
Rifja upp nokkrar af  kenningum Jesú:  Að biðja til Guðs, að elska alla menn, að
fyrirgefa hvert öðru, að fylgja reglunum.



Jesús prédikar

Á þeim þremur árum sem hann starfaði opinberlega boðaði Jesús fagnaðarerindið.
Hann boðaði fagnaðarerindið um Son Guðs sem kom til jarðar til að frelsa menn.
Í þrjú ár kenndi Jesús og vann kraftaverk.

Dag einn sagði Jesús dæmisögu: Tveir menn voru komnir í musterið til að biðjast fyrir.
Faríseinn bað og sagði við Guð: „Guð minn, ég þakka þér fyrir að ég er ekki eins og hinir sem eru
þjófar og óguðlegir. Ég geri allt vel og betur en hinir”. Og tollheimtumaðurinn sagði: "Guð minn,
miskunna þú mér, því að ég er fátækur syndari." Og Guð hlustaði á bæn tollheimtumannsins, sem
var auðmjúkur, en ekki faríseans, sem var stoltur og hafði sál fulla af  syndum.

Videó á pólsku
(https://www.youtube.com/watch?v=oinBmrcEGSU&ab_channel=PromyczekNS)

Annan dag sat Jesús þarna og horfði á fólk
sem setti fullt af  peningum í fjárhirsluna. Og
sjá, fátæk ekkja kom inn og lagði tvo
smápeninga í kistuna. Jesús sagði við postula
sína: "Þessi kona gaf  miklu meira en allir hinir,því
að hún gaf  allt það fé sem hún átti en hinar aðeins
það sem þeir áttu umfram."
Hún færði mjög stóra fórn sem gladdi Jesú
mikið.

Fyllið í eyðurnar:

Í þriggja ára o _ _ _ _ _ _ _   l _ _ _  kennir
Jesús mannfjöldanum.
Jesús segir sögur til að kenna okkur: Þær heita
d _ _ _ _ _ _ _ _ .
Hann biður um að vera a _ _ _ _ _ _  og
hlýðin og að færa f  _ _ _ _ _ .
Kenndi Jesús alltaf  sannleikann? _ _ .

https://www.youtube.com/watch?v=oinBmrcEGSU&ab_channel=PromyczekNS


Finnið 7 atriði sem eru ekki eins

Á jörðu fyrirgaf  Jesús syndir

Einn daginn sat Jesús í musterinu þegar vondir menn komu með konu til hans sem
hafði drýgt miklar syndir.
Til refsingar vildu þeir drepa hana með grjóti. En Jesús vildi ekki að það yrði gert.
Hann sagði: „Sá yðar, sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana“ og byrjaði að skrifa í
sandinn á jörðinni. Svo fóru hinir óguðlegu einn af  öðrum, öldungarnir fyrst. Þeir
voru hræddir um að Jesús myndi segja frá syndunum sem þeir höfðu drýgt.



En þegar Jesús var einn með konunni sá hann að hún var sorgmædd og iðraðist
syndanna sem hún hafði drýgt.
Hann sagði við hana: „Ég fyrirgef  þér syndir þínar,farðu og syndgu ekki lengur“.

Á jörðinni fyrirgaf  Jesús syndir margra: Hinum lamaða áður en hann læknaði hann,
Maríu Magdalenu þegar hún grét, heilögum Pétri eftir svik hans …

En til þess að Jesús fyrirgefi verðum við að sjá eftir syndum okkar, biðjast
fyrirgefningar, vera staðráðin í að gera það ekki aftur og reyna að bæta fyrir
syndir okkar.

Fyllið í eyðurnar:

Á jörðu fyrirgaf  Jesús s _ _ _ _ _  mannanna.
Jesús fyrirgefur syndir ef  við i _ _ _ _ _ _  og biðjumst f  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Sagði Jesús konunni að halda áfram að syndga? _ _ _.

Týndi sonurinn

Guð er faðir sem elskar öll börnin sín.
Hlustaðu á fallegu söguna sem Jesús sagði postulunum.

Faðir átti tvo syni. Sá yngri sagði við hann: "Gefðu mér peningana sem þú geymir handa mér
þar til ég verð stór." Faðirinn, sem var mjög góður, gaf  honum allt. Og pilturinn yfirgaf
pabba sinn og fór mjög langt í burtu. Hann eyddi öllum peningunum sínum í að
drekka, borða og skemmta sér og hann gleymdi pabba sínum!
En einn daginn var enginn peningur eftir: Hann hafði eytt öllu. Þess vegna fór hann
að leita að vinnu en enginn vildi ráða hann. Loksins fékk hann vinnu við að hugsa um
svín, það er ekki gaman! Þau vilja vera í drullu, eru skítug, lykta illa og ungi maðurinn
þurfti að sofa í hlöðunni með svínunum. Hugsið ykkur hvað hann var leiður og
svangur! Hann fékk aðeins leifarnar frá svínunum!
Dag einn hugsaði hann til föður síns og heimilis hans: „Ég var svo ánægður hjá föður
mínum en nú er ég svo óhamingjusamur!” Og hann grét…. Eftir að hafa grátið í langan tíma



sagði hann við sjálfan sig: „Ég veit hvað ég ætla að gera, ég ætla að fara aftur til föður míns,
hann mun örugglega gleyma því ranga sem ég hef  gert og hann mun fyrirgefa mér."
Svo leggur hann af  stað, hann gengur lengi, aleinn á veginum; hann var mjög þreyttur,
fötin voru öll rifin. Þar sem hann var enn langt að heiman sá faðir hans hann og
honum þótti svo vænt um son sinn að hann hljóp á móti honum. Drengurinn féll á
kné til að biðja hann fyrirgefningar, því hann hafði sært honum svo mikið og hann
lofaði að gera það ekki aftur.
Faðir hans var svo glaður að sjá hann aftur að hann knúsaði hann, kyssti hann og
fyrirgaf  honum allt. Hann gaf  honum nýja fallega flík og lét útbúa hátíðarmáltíð til að
sýna honum að hann elskaði hann ennþá sem son sinn.

Faðirinn sem er svo góður og bíður okkar á hverjum degi, jafnvel þegar við erum
vond, er Guð. Guð elskar okkur, hann fyrirgefur alltaf !

● Verkefni:
Þegar við drýgjum synd þá verðum við alltaf  að biðjast fyrirgefningar ... hjá
þeim sem við höfum móðgað: Guði, foreldrum okkar, kennara okkar, bræðrum
og systrum o.s.frv.
Alltaf  þegar þið hafið sært foreldra ykkar þurfið þið að biðja þá um
fyrirgefningu, segja þeim að þið séuð leið yfir því sem þið gerðuð og fullvissa
þá um að þið viljið ekki gera það aftur. Þeir geta þá fyrirgefið ykkur og þið
getið fundið frið í hjartanu.

Videó á pólsku :
https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk&ab_channel=%C5%81ukaszP
aci

https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk&ab_channel=%C5%81ukaszPaci
https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk&ab_channel=%C5%81ukaszPaci




Raðið myndunum í rétta röð


