
Hvítasunnudagur
19. tími

Tilgangur:
Æfa að lesa úr Biblíunni og læra að sérstakir biblíutextar tilheyra hvítasunnu.
Læra að ekki á að lesa og skilja Biblíuna bókstaflega án leiðsagnar Heilags Anda,
erfikenningar kirkjunnar og kennivalds hennar.



Munið þið hvað Jesús gerði eftir upprisuna?

Jesús borðaði með postulunum sínum, hann gerði ný kraftaverk og kenndi.
Dag einn sagði hann frammi fyrir fleiri en fimm hundruð lærisveinum: „Farið út um allan
heim og prédikið fagnaðarerindið öllu mannkyni…, skírið þá í nafni föður og sonar og
Heilags Anda”
Frá þeirri stundu boða prestar fagnaðarerindið á þennan hátt, þeir búa til námsefni fyrir
trúfræðslu og veita sakramentin. Þess vegna eru það prestarnir sem Guð hefur valið til að
leiðbeina okkur samkvæmt túlkun heilagrar ritningar.

Fyrirheit Heilags Anda. Hvítasunnudagur

Áður en Jesús steig upp til himna
hafði hann sagt postulum sínum að
vera í Jerúsalem þar til hann sendi
þeim Heilagan Anda. Postularnir
dvöldu því áfram í Jerúsalem en þeir
voru mjög hræddir við hina
óguðlegu sem drápu Jesú.
Þeir lokuðu sig inni í stóra salnum í
Cenaculum þar sem Jesús hafði
borðað sína síðustu máltíð með
þeim. Ásamt Maríu mey biðja þeir
og bíða eftir Heilögum Anda. Þeir
segja: "Jesús, sendu okkur Heilagan
Anda!"

Lesum saman postulasögu kafla 2. Eða
Guð talar til barna sinna bls 88.

Hver er Heilagur Andi? Hann er þriðja persóna heilagrar þrenningar. Fyrsta persónan er
Guð faðirinn, önnur persónan er Guð sonurinn, Jesús sem kom til jarðar, og þriðja persónan
er Guð Heilagur Andi. Hann er jafn mikill og Guð faðirinn og Guð sonurinn.

En það er ekki hægt að sjá anda... Svo hvernig áttu postularnir að vita þegar Heilagur Andi
kæmi yfir þá?...



Og sjá, að tíu dögum liðnum, heyrðu postularnir skyndilega mikinn hávaða ofan af  himnum,
sem hljómaði eins og vindhviður í stormi. Eitthvað sem líkist litlum loga blakti yfir höfðum
þeirra: Allir fylltust Heilögum Anda og fundu að þeir voru gjörbreyttir.

Það er hvítasunnudagur.

Postularnir fengu yfir sig anda Jesú. Þeir viðurkenndu að það væri sannarlega Heilagur Andi
sem Jesús hafði lofað þeim, vegna þess að þeir sem voru hræddir, fylltust gleði. Þeir skildu nú
betur hvað Jesús hafði sagt við þá. Fullur af  styrk og hugrekki talaði Pétur, af  svölum hússins,
djarflega um Jesú, um dauða hans, um upprisu hans og um nauðsyn þess að hljóta skírn til að
komast til himna. Þann dag báðu þrjú þúsund manns um að verða kristnir.

Þegar þið eruð skírð fáið þið Heilagan Anda og á fermingardaginn fáið þið enn meira af
honum! Hann gefur okkur margar náðargjafir, svo
og gjafir sínar: visku, styrk, guðrækni o.s.frv.

Hann gefur okkur líka hugrekki til að gera gott við
allar aðstæður. Með honum erum við sterk, eins og
postularnir og píslarvottarnir.

Eftir hvítasunnu voru postularnir leiddir af
Heilögum Anda. Heilagur Andi hjálpaði þeim.
Með honum munu þeir vinna mörg kraftaverk.

Pétur er leiðtogi; Hann byrjar að tala um Jesú fyrir
framan alla. Við komum alls staðar að, við
hlustum. Í Jerúsalem er fólk frá öllum löndum,
útlendingar sem tala ekki sama tungumál og Pétur.
Og nú skilja allir hvað hann er að segja, það er
kraftaverk!

Þrjú þúsund manns trúa því sem Pétur segir: Að Jesús hafi dáið til að bæta fyrir syndir og að
hann hafi risið upp. Og fólk spyr Pétur: "Hvað þarf til að komast til himna?"
Pétur sagði við þá: "Sjáið eftir syndum yðar og meðtakið skírnina, og þér munuð líka meðtaka Heilagan
Anda."



Fyllið í eyðurnar:

Við skírn Jesú birtist Heilagur Andi í líki D_ _ _.
Á hvítasunnu kom hann fram í formi E_ _ _ _ _ _  _ .
H_ _ _ _ _ _ _ A _ _ _  er þriðja persóna heilagrar þrenningar
Hjálpaði Heilagur Andi píslarvottunum að leggja líf  sitt í sölurnar fyrir Jesú? _ _ .

• Biðjum saman:

„Kom Heilagur Andi, fyll hjörtu þinna trúuðu og kveiktu í þeim eld kærleika þíns“.

„Dýrð sé Föðurnum, og Syninum og hinum Heilaga Anda; svo sem var í öndverðu, er
enn og verður ávallt og um aldir alda. Amen”

Til að gera og æfa:
Biðjið Heilagan Anda að gefa ykkur góðar hugmyndir um hvernig eigi að lifa kristnu lífi og
hafa hugrekki til að fylgja honum. Biðjið hann um að gefa ykkur hugrekki til að gera það sem
Guð vill, óháð því hvað aðrir segja. Biðjið hann að þið séuð aldrei hrædd við að segja og
sýna að þið eruð vinir hans.

Tengið setningarnar saman:

Heilagur Andi er þriðja hefur engan líkama
Á hvítasunnu kom hann persóna heilagrar þrenningar
Hann gefur ljós, visku og hugrekki
Heilagur Andi yfir postulana

Svarið:
• Hverju lofaði Jesús áður en hann steig upp til himna?
• Hvar voru postularnir samankomnir?
• Hver var með þeim?
• Hvernig vissu postularnir að Heilagur Andi væri að koma til þeirra?
• Þegar litlu logarnir hurfu, fór Heilagur Andi líka?
• Hvað gerði Heilagur Andi í sálum postulanna?



Pétur predikar á hvítasunnudag.
Finndu 8 mismunandi atriði






