
Jesús er upprisinn
18. tími

Tilgangur:
Jesús Kristur reis upp frá dauðum og mun aldrei deyja og að við munum rísa upp og
lifa að eilífu hjá honum ef  við elskum hann og fylgjum honum.
Æfa að lesa úr Biblíunni og læra að sérstakir biblíutextar tilheyra páskum.



Jesús reis upp

Eftir dauða Jesú var líkami hans settur í gröf.
En sál hans var ekki dáin: Sál getur ekki dáið.
Sál Jesú fór til dvalarstaðar (heljar) hinna réttlátu úr Gamla testamentinu.  Jesús fór
þangað til að finna þá, boða endurlausn mannanna og hughreysta þá.
Þeir voru að bíða eftir Jesú og gátu ekki farið til himna vegna erfðasyndarinnar.
Þriðja dag eftir dauða Jesú, að morgni páskadags, þegar heilagar konur komu að
gröfinni, fundu þær hann lifandi: Engill, sem gætti inngangs grafarinnar, tilkynnti að
Jesús hefði risið upp frá dauðum.
Þetta þýðir að sál hans kom aftur í líkama hans: Hann lifir að eilífu.
Upprisan er mesta kraftaverkið: Aðeins Jesú getur risið upp af  því að hann er Guð.
Eftir upprisuna birtist Jesús mörgum til að sýna að hann væri í raun upprisinn: Hann
birtist Maríu Mey, Maríu Magdalenu, hinum heilögum konum, heilögum Pétri og
lærisveinunum frá Emaús, hinum postulunum og fjölmörgum lærisveinum.
Við Tómas, sem hafði efast um upprisu hans, sagði hann þegar hann birtist honum:
„Sælir eru þeir sem trúa án þess að sjá“.

Kirkjan heldur upprisu Krists hátíðlega á Páskum. Orðið þýðir: Að komast frá
dauðanum til lífsins. (Páskar: Hátíð meðal kristinna þjóða haldin til minningar um
upprisu Krists. Páskasunnudag ber alltaf  upp á fyrsta sunnudag eftir fyrsta fulla tungl
eftir vorjafndægur. Páskar eru einnig trúarleg hátíð Gyðinga).

Textar úr Biblíunni

Mt 28,5-6: “5En engillinn mælti við konurnar: "Þér skuluð eigi óttast. Ég veit, að þér
leitið að Jesú hinum krossfesta. 6Hann er ekki hér. Hann er upp risinn, eins og hann
sagði. Komið og sjáið staðinn, þar sem hann lá”.
Jh 20, 11-18: Jesús birtist Maríu Magdalenu
11 En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina 12 og sá
tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og
hinn til fóta. 13 Þeir segja við hana: „Kona, hví grætur þú?“
Hún svaraði: „Þeir hafa tekið brott Drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt
hann.“ 14 Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að
það var Jesús.



15 Jesús segir við hana: „Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú?“
Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: „Herra, ef  þú hefur
borið hann burt þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo að ég geti sótt hann.“
16 Jesús segir við hana: „María!“
Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: „Rabbúní!“ (Rabbúní þýðir meistari.)
17 Jesús segir við hana: „Snertu mig ekki. Ég er ekki enn stiginn upp til föður míns.
En farðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til
Guðs míns og Guðs ykkar.“
18 María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: „Ég hef  séð Drottin.“ Og hún
flutti þeim það sem hann hafði sagt henni.

Jh 20, 24-29: Jesús og Tómas

24 En einn af þeim tólf, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús
kom. 25 Hinir lærisveinarnir sögðu honum: „Við höfum séð Drottin.“

En hann svaraði: „Sjái ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í
naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa.“

26 Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim.
Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: „Friður sé
með yður!“ 27 Síðan segir hann við Tómas: „Kom hingað með fingur þinn og sjá
hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður,
vertu trúaður.“

28 Tómas svaraði: „Drottinn minn og Guð minn!“

29 Jesús segir við hann: „Þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa
ekki séð og trúa þó.“

Joh. 21, 1-14 Jesús birtist við Tíberíasvatn

1 Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberíasvatn. Hann birtist
þannig: 2 Þeir voru saman: Símon Pétur, Tómas, kallaður tvíburi, Natanael frá
Kana í Galíleu, Sebedeussynirnir og tveir enn af lærisveinum hans. 3 Símon Pétur
segir við þá: „Ég fer að fiska.“



Þeir segja við hann: „Við komum líka með þér.“ Þeir fóru og stigu í bátinn. En þá
nótt fengu þeir ekkert.

4 Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það
var Jesús. 5 Jesús segir við þá: „Drengir, hafið þið nokkurn fisk?“

Þeir svöruðu: „Nei.“

6 Hann sagði: „Kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munuð verða varir.“
Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. 7
Lærisveinninn, sem Jesús elskaði, segir við Pétur: „Þetta er Drottinn.“ Þegar Símon
Pétur heyrði að það væri Drottinn brá hann yfir sig flík – hann var fáklæddur – og
stökk út í vatnið. 8 En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki
lengra frá landi en svo sem tvö hundruð álnir, og drógu netið með fiskinum.

9 Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð.

10 Jesús segir við þá: „Komið með nokkuð af  fiskinumsem þið voruð að veiða.“

11 Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land, fullt af stórum fiskum, eitt hundrað
fimmtíu og þremur. Og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir.

12 Jesús segir við þá: „Komið og matist.“ En enginn lærisveinanna dirfðist að spyrja
hann: „Hver ert þú?“ Enda vissu þeir að það var Drottinn. 13 Jesús kemur og tekur
brauðið og gefur þeim, svo og fiskinn. 14 Þetta var í þriðja sinn sem Jesús birtist
lærisveinum sínum upp risinn frá dauðum.

Fyllið í eyðurnar:
Eftir dauða hans steig sál Jesú niður til h _ _ _ _ _.
Á páskadagsmorgun er Jesús u_ _ _ _ _ _ _ _ .
Hann b _ _ _ _ _ _ mörgum til að sanna upprisu sína.
Þegar þið eruð dáin, getið þið þá endurlífgað ykkur sjálf ? _ _ _.



Tengið setningarnar saman:

Sál Jesú steig niður Jesús er upprisinn
Sál var horfinn úr gröfinni
Páskadagsmorgunn mörgu fólki
Líkami hans getur ekki dáið
Jesús birtist til heljar

Lærið utan að:

Ég trúi á Drottin Jesúm Krist,
- sem leið undir valdi Pontíusar Pílatusar,
- var krossfestur, dáinn og grafinn,
- sté niður til heljar,
- reis upp á þriðja degi aftur upp frá dauðum.

• Biðjið og gerið:
Í messunni, þegar verið er að lyfta upp Líkama og Blóði Krists í kaleiknum, getið þið
horft á og sagt: "Jesús, ég veit að þú ert þarna, sannarlega lifandi".
Þið getið tjáð trú ykkar með því að trúa án þess að hafa séð og sagt með heilögum
Tómasi: "Drottinn minn og Guð minn".






