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Tilgangur:
Við getum ekki trúað ein og á eigin spýtur; við trúum í samfélagi Kaþólsku kirkjunnar.
Læra að það sé gott að taka alltaf  þátt í athöfnum kirkjunnar.



Kirkjan

Eftir hvítasunnu (koma Heilags anda) eru postularnir ekki lengur hræddir. Þeir boða
fagnaðarerindið af  hugrekki. Jesús er upprisinn. Þeir sem frelsast eru skírðir og síðan eru þeir
kallaðir kristnir menn með vísan til Jesú Krists. Postulasagan segir okkur frá lífi hinna fyrstu
kristnu manna. Kristnir menn elska hvor aðra og eru sannarlega stór fjölskylda sem er kölluð
kaþólsku kirkjan..

Kaþólskt þýðir: ALÞJÓÐLEGT. Þetta þýðir að kirkjan er dreifð um allan heim og að allar
þjóðir eru kallaðar til kaþólskrar trúar.

Heilagur Pétur, valinn af  Jesú sem höfuð kirkjunnar, fór til Rómar þar sem hann var
krossfestur eins og Jesús. Líkami hans er einmitt grafinn á þeim stað þar sem Péturskirkjan
stendur í dag, stærsta kirkja í heimi.

Páfi, arftaki heilags Péturs, býr í Róm á Ítalíu. Hann er höfuð kirkjunnar, við verðum að elska
hann afar mikið og hlýða honum. Og sérstaklega verðum við að biðja vel fyrir honum.

Páfi nýtur aðstoðar biskupa sem koma í stað postulanna. Prestarnir eru til þess að hjálpa
biskupunum. Páfinn, biskuparnir, prestarnir og kristið fólk mynda hina miklu fjölskyldu Jesú
á jörðinni. Hún er kölluð kaþólska kirkjan.

Alla sunnudaga safnast kristnir saman til messu. Það eru prestarnir sem halda messuna. Við
verðum að trúa og hlusta á prestana. Þeir kenna okkur sannleika trúarinnar í nafni Jesú. Þeir
segja okkur frá lífi Jesú, fagnaðarerindinu.

Biblían er bókin sem segir frá lífi Jesú, frá öllu sem hann sagði og öllu sem hann gerði á þeim
33 árum sem hann dvaldi á jörðinni. Jesús sem elskar menn sér um alla, fátæka, sjúka. Allt
sem Jesús gerir er gott. Til að þekkja Jesú verður maður að lesa Biblíuna mjög oft.



Til að halda messu, hlusta á skriftir og prédika þarf  maður að vera prestur, það er að segja að
vera valinn af  Jesú. Þegar Jesús kallar heyrum við það í hjarta okkar.
Eins og þegar hann segir við postulana: Fylgið mér” .
Hanns segir okkur að skilja alla hluti við okkur til að fylgja sér, hann skuldbindur okkur ekki,
hann bíður bara eftir að við segjum: “Já, Jesús, ég vil það svo sannarlega”.

Biskupar kalla og vígja þá sem vilja verða prestar.

Til að læra:

1. Hvað er kirkjan?
Kirkjan er hinn leyndardómsfulli líkami Jesú sem samanstendur af  öllum skírðum, þar með
talið páfanum og biskupum.

2. Hver stofnaði kaþólsku kirkjuna?
Jesús Kristur, sonur Guðs, sem stofnaði kaþólsku kirkjuna.

3. Hefur Jesús stofnað fleiri kirkjur?
Nei, Jesús Kristur stofnaði aðeins eina kirkju.

4. Hver stjórnar kirkjunni?
Það er páfi, með aðstoð biskupanna, sem stjórnar kirkjunni.

Fylltu í eyðurnar:

Fljótlega var byrjað að kalla hina skírðu
__________________________________________.

Kirkjan sem Jesús Kristur stofnaði er _________________________    kirkjan.

Páfi býr í __________, á ________________.

Bókin sem segir okkur frá lífi Jesú heitir ___________________________________.

Við okkur getur Jesús sagt: „Komið, ______      _____. “




