
Jesús dó fyrir mennina
17. tími

Tilgangur:
Læra að Jesús dó á krossi til að frelsa alla menn frá eilífum dauða.
Æfa að lesa úr Biblíunni og læra að sérstakir biblíutextar tilheyri föstudeginum langa.



Leyndardómurinn um endurlausnina

Leyndardómur endurlausnarinnar er leyndardómur þjáninga og dauða Jesú Krists til
að frelsa okkur frá syndum, frá hinu óendanlega broti sem við höfðum framið gegn
Guði og fyrir verðleika Jesú getum við öðlast yfirnáttúrulegt líf  og farið til himna.

Orðið endurlausn þýðir: Að kaupa aftur. Þess vegna segjum við: Kristur endurleysti
oss með blóði sínu, þjáningum sínum og dauða. Hann endurleysti okkur vegna þess að
með erfðasyndinni höfðum við týnt náðinni, við vorum útilokuð frá himnum, og þar
að auki, vegna eigin syndar, áttum við skilið helvíti.
Við vorum fangar og þurftum að leysa okkur út. En brot okkar var svo mikið að
aðeins Guð gat borgað það.
Þetta er leyndardómurinn um endurlausnina, þar sem Jesús Kristur þjáðist og dó á
krossinum til að frelsa alla menn.

Textar úr Biblíunni

● Innganga Jesú í Jerúsalem (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-40).
1Þegar þeir nálguðust Jerúsalem, (...) sendi
Jesús tvo lærisveina 2og sagði við þá: "Farið í
þorpið hér framundan ykkur, og jafnskjótt
munuð þið finna ösnu bundna og fola hjá
henni. Leysið þau og færið mér. 3Ef  einhver
hefur orð um, þá svarið: ,Herrann þarf  þeirra við,'
og mun hann jafnskjótt senda þau."(Mt 21,1)
6Lærisveinarnir fóru og gjörðu sem Jesús hafði
boðið þeim, 7komu með ösnuna og folann og
lögðu á þau klæði sín, en hann steig á
bak. 8Fjöldamargir breiddu klæði sín á veginn,
en aðrir hjuggu lim af  trjánum og stráðu á
veginn. 9Og múgur sá, sem á undan fór og eftir
fylgdi, hrópaði: "Hósanna syni Davíðs! Blessaður



sé sá sem kemur, í nafni Drottins! Hósanna í hæstum hæðum!" (Mt 21,2)
Börnin sungu einnig með: “Hósanna í hæstum hæðum!"

● Stofnun Evkaristíunnar
(Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; 1 Kor
11,23-25).

Jesús bað postulana að undirbúa páskamáltíðina. Þetta
var helgiathöfn, þar sem þeir borðuðu óflekkað lamb.
Þegar það var tilbúið, komu Jesús og postular hans til
hússins og settust þar til borðs.
Síðan stofnaði Jesús Evkaristíuna: Þá tók Hann brauðið
og gaf  lærisveinum sínum og sagði:“Takið og etið af  þessu
allir, því að þetta er líkami minn sem verður ofurseldur fyrir
yður”. Sömuleiðis tók Hann kaleikinn eftir máltíðina,
færði enn þakkir, blessaði hann, gaf  lærisveinum sínum
og sagði: “Takið og drekkið af  honum allir, því aðþetta er
kaleikur blóðs míns, hins nýja og eilífa sáttmála, sem fyrir yður og
fyrir marga verður úthellt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta
í mína minningu”.
(Jesús sagði við postulana: “Gjörið þetta í mína minningu”.
Þeir fengu þannig vald til að færa okkur sakramentin. Þeir voru fyrstu biskuparnir og
vígðu aðra presta, sem halda áfram starfi Jesú hér á jörðu allt til okkar tíma)

● Jesús frelsar okkur með dauða sínum og píslargöngu sinni.
Jesús kom til að frelsa okkur með blóði sínu. Hann þjáðist undir valdi Pontíusar
Pílatusar, ríkisstjóra Júdeu, og dó á krossinum. Síðan var hann grafinn. Pynting á
krossinum var grimmilegasta og andstyggilegasta tegund pyntinga á þessum tíma.
Jesús þjáðist og dó eins og maður.  Mannlegur líkami Krists þjáðist í sársaukafullri
píslargöngu. Vegna eðlis Jesús, Sonar Guðs er gildi písla hans takmarkalaust og er fært
um að frelsa alla menn.



Píslarganga og dauði Krists.

Píslarsaga Jesú er stærsti atburður mankynssögunnar. Jesús gat ekki gert neitt
merkilegra til að sýna okkur hve mikið Hann elskar okkur. Það er vegna þess að leið
krossins er alltaf  lærdómur sem kennir okkur að lifa í miskunnsemi, auðmýkt, kærleika
og kyrrð. Það er boð um að lofa, um að biðja og að umbreyta.

Við ætlum að fylgja leiðinni sem Jesús gekk:

Jesús í Getsemane. (Mk 14, 32-36.)

32Þeir koma til staðar, er heitir Getsemane, og
Jesús segir við lærisveina sína: "Setjist hér,
meðan ég biðst fyrir." 33Hann tók með sér þá
Pétur, Jakob og Jóhannes. Og nú setti að
honum ógn og angist. 34Hann segir við þá:
"Sál mín er hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið."
35Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll til jarðar og
bað, að sú stund færi fram hjá sér, ef  verða
mætti. 36Hann sagði: "Abba, faðir! allt megnar
þú. Tak þennan kaleik frá mér! Þó ekki sem ég vil,
heldur sem þú vilt."

Jesús handtekinn. (Mk 14,43.45-46)
43Um leið, meðan hann var enn að tala, kemur
Júdas, einn þeirra tólf, og með honum flokkur
manna frá æðstu prestunum, fræðimönnunum og
öldungunum, og höfðu þeir sverð og barefli.
44Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks: "Sá
sem ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum og færið
brott í tryggri vörslu."



45Hann kemur, gengur beint að Jesú og segir: "Rabbí!" og kyssti hann. 46En hinir lögðu
hendur á hann og tóku hann.

Jesús fyrir ráðinu.  (Mk 14,55.60-61. 62-64)
55Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en
fundu eigi. 60Þá stóð æðsti presturinn upp og spurði Jesú: "Svarar þú því engu, sem þessir
vitna gegn þér?"
61En hann þagði og svaraði engu. Enn spurði æðsti presturinn hann: "Ertu Kristur,
sonur hins blessaða?" 62Jesús sagði: "Ég er sá, og þér
munuð sjá Mannssoninn sitja til hægri handar
máttarins og koma í skýjum himins."
63Þá reif  æðsti presturinn klæði sín og sagði:
"Hvað þurfum vér nú framar votta við? 64Þér heyrðuð
guðlastið. Hvað líst yður?" Og þeir dæmdu hann
allir sekan og dauða verðan.

Afneitun Péturs.  (Lk 22,59-62)
59Og að liðinni um það bil einni stund fullyrti
enn annar þetta og sagði: "Víst var þessi líka með
honum, enda Galíleumaður."
60Pétur mælti: "Ekki skil ég, hvað þú átt við,
maður." Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól
hani. 61Og Drottinn vék sér við og leit til
Péturs. Þá minntist Pétur orða Drottins, er
hann mælti við hann: "Áður en hani galar í dag,
muntu þrisvar afneita mér." 62Og hann gekk út og
grét beisklega.

Jesús leiddur fyrir Pílatus  (Lk 23,13.20-25)
13Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og
fólkið. 20Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan.
21En þeir æptu á móti: "Krossfestu, krossfestu hann!"



22Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: "Hvað illt hefur þá þessi maður gjört? Enga dauðasök hef
ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirta hann og láta hann lausan."
23En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu, að hann yrði krossfestur. Og hróp
þeirra tóku yfir.
24Þá ákvað Pílatus, að kröfu þeirra skyldi fullnægt. 25Hann gaf  lausan þann, er þeir
báðu um og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upphlaup og manndráp, en Jesú
framseldi hann, að þeir færu með hann sem þeir vildu.

Hæddur. (Mk 15,17-19)
17Þeir færa hann í purpuraskikkju, flétta
þyrnikórónu og setja á höfuð honum. 18Þá tóku
þeir að heilsa honum: "Heill þú, konungur
Gyðinga!" 19Og þeir slógu höfuð hans með
reyrsprota og hræktu á hann, féllu á kné og hylltu
hann.

Jesús tekur á sig krossinn. (Mk 15,20)
20Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann
úr purpuraskikkjunni og í hans eigin klæði. Þá
leiddu þeir hann út til að krossfesta hann.

Símon frá kýrene hjálpar Jesú til þess að
bera krossinn. (Lk 23,26).
26Þegar þeir leiddu hann út, tóku þeir Símon
nokkurn frá Kýrene, er kom utan úr sveit, og
lögðu krossinn á hann, að hann bæri hann eftir
Jesú.

Jesús talar huggunarorð til hinna grátandi
kvenna. (Lk 23,27-28).
27En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna,
er hörmuðu hann og grétu. 28Jesús sneri sér að
þeim og mælti: "Jerúsalemsdætur, grátið ekki yfir
mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar.



Jesús er negldur á krossinn. (Mk 15,24)
24Þá krossfestu þeir hann. Og þeir skiptu með sér klæðum hans og köstuðu hlutum
um, hvað hver skyldi fá.

Jesús lofar Paradís við góðum þjófnum. (Lk 23,39-40.42)
39Annar þeirra illvirkja, sem upp voru festir, hæddi hann og sagði: "Ert þú ekki
Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur!" 40En hinn ávítaði hann og sagði: "Hræðist þú
ekki einu sinni Guð, og ert þó undir sama dómi?.

Móður Hans og lærisveininn. (Jn
19,26-27)
26Þegar Jesús sá móður sína standa
þar og lærisveininn, sem hann
elskaði, segir hann við móður sína:
"Kona, nú er hann sonur þinn."
27Síðan sagði hann við lærisveininn:
"Nú er hún móðir þín." Og frá
þeirri stundu tók lærisveinninn hana
heim til sín.

Andlát Jesú. (Mk 15,34.36-37)
34Og á nóni kallaði Jesús hárri
röddu: "Elóí, Elóí, lama sabaktaní!"
Það þýðir: Guð minn, Guð minn,
hví hefur þú yfirgefið mig?
36Hljóp þá einn til, fyllti njarðarvött
ediki, stakk á reyrstaf  og gaf  honum
að drekka. Hann mælti: "Látum sjá,
hvort Elía kemur að taka hann
ofan."
37En Jesús kallaði hárri röddu og gaf  upp andann.

Lagður í gröf.  (Mk 15,46)
46En hann keypti línklæði, tók hann ofan, sveipaði hann línklæðinu og lagði í gröf,
höggna í klett, og velti steini fyrir grafarmunnann.



Til að læra utanbókar

Hvað gjörði Jesús Kristur til að frelsa okkur?
Jesús Kristur þjáðist vegna synda okkar, með pínu og dauða á krossinum og kenndi
okkur að lifa eftir vilja Guðs.

Af  hverju vildi Jesús deyja á krossinum?
Jesús vildi deyja á krossinum til þess að frelsa okkur af  synd og eilífum dauða.

● Merkið við rétt svör:

Á hvaða degi hefst dymbilvika? Hvaða postuli afneitaði Jesú þrisvar?

Páskadegi

Skírdegi

Pálmasunnudegi

Föstudeginum langa

Tómas

Pétur

Andrés

Júdas

Hvað stofnaði Jesús í síðasta
kvölmáltíðinni?

Hvað gerist á föstudaginn langa

Dag fyrirgefningar

Evkaristíuna

Friðardag

Besti vinadag

Jesú rís upp til himna

Jesús deyr á krossinum

Síðasta kvöldmáltíðin

Jesús kemur til Jerúsalem



Hver sveik Jesú fyrir 30 peninga? Hver fordæmdi Jesú og þvoði hendur
sínar?

Jakob

Jóhannes

Pétur

Júdas

Annas

Pontíus Pílatus

Kajafas

Heródes

Hvaða dag lýkur dymbilviku? Hvað gerði Jesús í Getsemane?

Páskadag

Skírdag

Pálmasunnudag

Föstudaginn langa

Bað til Guðs

Hélt partí

Borðaði

Svaf

Fyllið í eyðurnar:

Jesús gaf  líf  sitt til þess að bæta fyrir s _ _ _ _ _  okkar.

Hann var húðstrýktur, þyrnum krýndur og þurfti að bera k_ _ _ _ _ _ _ sinn.

Jesús dó á k _ _ _ _ _ _ _ _ föstudaginn langa klukkan þrjú eftir hádegi.

Fyrirgaf  Jesús kvölurum sínum? _  _.


