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Engil (tákn um sendiboða Guðs), kross á íslenska fánanum (tákn um dauða 
Jesú til að frelsa mannkynið frá synd), dúfu (tákn fyrir heilagan anda, 
hreinleika og frið), lamb (tákn fyrir Jesú, eða mennina sem Jesús vakir yfir), 
kirkjuskrúða eins og hempu, kraga, hökul.
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Inngangur

Í bókinni Kristin trú er fjallað um helstu einkenni kristinnar trúar. Hægt er 
að fara yfir efni hennar í þeirri röð sem kennari óskar. Mikilvægt er að virða 
trúarskoðanir eða trúleysi nemenda og fjölskyldna þeirra og vera opin fyrir 
þeim hugmyndum og skoðunum sem upp kunna að koma við lestur bókar-
innar og í verkefnavinnu. Mikilvægur lærdómur er fólginn í því að geta rætt 
málin á opinskáan hátt, þvert á viðhorf og skoðanir.

Í þessum kennsluleiðbeiningum er hverjum og einum kafla bókarinnar gerð 
skil. Fyrst er stutt umfjöllun um efni kaflans og/eða ábendingar sem dýpkað 
geta skilning kennara á efninu. Því næst eru tillögur að verkefnum. Í sumum 
köflum eru einnig tillögur að föndurverkefnum sem tengjast efninu.  
Kennarar ættu að geta fundið verkefni við hæfi flestra nemenda. Einnig er 
bent á efni af netinu til að styðjast við eða til að leita frekari upplýsinga.

Hafa ber í huga að verkefni má útfæra á margvíslegan hátt s.s. stafrænt eða  
á pappír, t.d. má útbúa rafbók, korktöflu eða glærusýningu útfrá sama verk-
efni. Ef áhugi er á að fara stafrænu leiðina þá má finna ýmis smáforrit eða 
vefi sem hægt er að nýta ókeypis eða fyrir lítinn pening. Dæmi um forrit má 
nefna Canva (rafbækur o.fl.), book creator (fyrir Android), iBooks Author 
(fyrir Apple), Linoit (korktafla), PowerPoint eða Powtoon. Á eftirfarandi 
síðum má sjá lista yfir forrit sem gagnast í hin ýmsu verkefni: Snjallskoli, 
Appland.

Bls. 4–5

Gimsteinakross

Grísk–rússneskur krossRóðukross Latneskur kross

Felukross

Möltukross

Eþíópískur      kross 

Á síðunni má sjá sjö  
mismunandi gerðir krossa.   

Kannast þú við einhvern þeirra?  
Á bls. 55 [í nemendabók] má sjá 

hvað þeir nefnast.

Spurningin í innganginum er:

https://www.canva.com/
http://en.linoit.com/
http://www.powtoon.com/
http://snjallskoli.is/oppin/
http://www.appland.is/grunnskoli.
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Hópverkefni

•	 Hugflæði: Áður en bókin er afhent nemendum í fyrsta sinn, spyrjið hvað 
þeir tengja við kristni. Svörin eru skráð á töflu. Út frá þeim atriðum sem 
þar koma fram, má skapa umræður sem reyna á samfélagslega þekkingu 
nemenda, s.s. hvort þeir muni eftir einhverjum táknum í kristinni trú, 
hvernig fatnaði prestar klæðast gjarnan eða hvers vegna kristið fólk (og 
margir aðrir) halda jól.

•	 Veggspjald: Eftir hugflæði, líkt og lýst er hér að ofan, skrifa nemendur 
niður á svokallað KVL-veggspjald, í K-dálkinn, það sem þeir vita nú 
þegar um kristni. K stendur fyrir kann, V stendur fyrir vil vita og L 
stendur fyrir hef lært. Fyrsti dálkurinn fyllist út í þessum fyrsta tíma en 
í annan dálkinn má gjarnan bæta atriðum eftir því sem náminu vindur 
fram og „svörin“ eru síðan sett í þriðja dálkinn í lok hvers kafla eða í lok 
annar. Veggspjaldið gæti t.d. litið út í líkingu við þetta:

Kann Vil vita Hef lært

Kristið fólk:

•	 Trúir	á	Jesú

•	 Heldur	jól

•	 Fer	í	kirkju	á	
sunnudögum

•	 Segir	að	Jesús	
hafi verið 
krossfestur

•	 Segir	að 
englar	séu	til

•	 Les	Biblíuna

•	 …

•	 Hver	var	Jesús?

•	 Hvað	gerðist	á	
páskunum?

•	 Af	hverju	er	
alltaf	kross	á	
kirkjum?

•	 Eru	allir	sem	
deyja	jarðaðir	í	
kirkjugörðum?

•	 …

•	 Páskarnir	eru	mesta	
trúarhátíð	kristins	fólks

•	 Jesús	var	bæði	venjulegur	
strákur	og	óvenjulegur

•	 Líklega	var	Jesús	dökkur	
og	með	svart	hár	og	brún	
augu

•	 Það	eru	margir	litir	
sem	tengjast	kristni	og	
þeir	tákna	allir	eitthvað	
sérstakt

•	 Það	þarf	að	jarða	alla	í	
kirkjugarði	en	það	er	
sérstakur	staður	þar	fyrir	
fólk	sem	er	ekki	kristið

•	 Sumir	eru	brenndir	en	
ekki	jarðaðir	í	kistu.	 
Það	heitir	bálför.	Svo	er	
askan	sett	í	duftker	sem	
er	síðan	jarðað

•	 …
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•	 Sögustund: Fjallað er í stuttu máli um Þorgeir Ljósvetningagoða og sögulegan 
þátt hans í því að Íslendingar tóku kristni. Bæta má við þann fróðleik með því 
að segja söguna af kristnitökunni sem m.a. má finna á vef Árnastofnunar og 
Þingvallavefnum. Til að fá frekari innsýn í kristnitökuna má skoða bókina 
Einn dagur, þúsund ár eftir Elínu Elísabetu Jóhannsdóttur, frá árinu 2000. 
Hún fléttar saman nútímann og fyrri aldir og fjallar í raun um kristnitökuna  
á fræðandi hátt, auk fleiri þjóðfélagslegra og samfélagslegra þátta tveggja 
ólíkra tímabila. 

Einstaklings- eða paraverkefni

•	 Nemendur teikna íslenska fánann og útskýra fleti hans og liti út frá upp-
lýsingum af vef Forsætisráðuneytisins og Vísindavefsins. Áhugavert 
er einnig að skoða íslenska skjaldarmerkið en þar er íslenski krossfán-
inn í félagsskap hinna fornu landvætta Íslands úr Heimskringlu Snorra 
Sturlusonar: griðungs, bergrisa, gamms og dreka. Frekari upplýsinga um 
skjaldarmerkið má afla t.d. á Vísindavefnum.

•	 Nemendur koma með hlut að heiman sem þeir telja að tengist kristni á ein-
hvern hátt eða senda mynd af honum til kennara, sem þá prentar hana út. 
Dæmi um hluti eru krosshálsmen, Jesúmynd, stytta af Maríu mey, Biblía, 
fáninn og skírnarkjóll. 

•	 Ræðið um hvernig hluturinn tengist kristni, hvað hann stendur fyrir, 
hvernig fjölskyldan eignaðist hann, er hann t.d. tengdur einhverjum minn-
ingum eða stundum í lífi fjölskyldunnar. Nemendur útbúa sameiginlegt 
veggspjald með myndum af hlutunum og skrifa við þær litlar sögur eða 
fyrir hvað þeir standa. 

•	 Nemendur skoða orðatiltæki og málshætti og flokka í tvennt: þá sem 
tengjast trúarbrögðum (kristni) og þá sem ekki tengjast trúarbrögðum. 
Nýta má skólabókasafnið til að finna málshætti og orðatiltæki, auk vefsíðu 
Menntamálastofnunar. Nemendur geta síðan búið til teiknimyndasögu, 
stutt myndband eða annað þar sem viðkomandi orðatiltæki eða málshætti 
er lýst. Dæmi um afrakstur: 

Gammur Dreki

Griðungur Bergrisi

•	 Dýrt	er	drottins	orð	
•	 Ekki	er	hundum	í	helgidóm	að	bjóða
•	 Enginn	verður	óbarinn	biskup
•	 Óhreinu	börnin	hennar	Evu	(orðatiltæki)
•	 Að	sjá	flísina	í	auga	bróður	síns/annars	 
(en	ekki	bjálkann	í	eigin	auga)	(orðatiltæki)

•	 Eitthvað	er	reist	á	bjargi	(orðatiltæki)
•	 o.s.frv.

•	 Brennt	barn	forðast	
eldinn

•	 Glöggt	er	gests	augað
•	 Ekki	er	allt	gull	sem	glóir
•	 o.s.frv.

Tengjast	ekki	trú	(kristni) Gætu	tengst/tengjast	trú	(kristni)

http://www.arnastofnun.is/page/sogulegkristnitaka
http://www.thingvellir.is/saga/kristnitaka/
https://www.forsaetisraduneyti.is/upplysingar/faninn/
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=917
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4516
http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/dagurisltungu_2010.pdf
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Guð

Trú merkir traust, t.d. að treysta því að eitthvað sé til, jafnvel þó maður hafi 
aldrei séð það sjálfur, komið við það eða upplifað á annan hátt.  

Fyrir utan þjóðsönginn má t.d. nefna nöfn á fólki (Kristín, Guðmundur …), 
hátíðir tengdar kristni (íslenskt dagatal), fána, fara í kirkju s.s. í tengslum við 
skírn, fermingu eða brúðkaup.

Spariklætt fólk á öllum aldri, konu í íslenska þjóðbúningnum, kirkju  
(Dómkirkjan í Reykjavík), hús (alþingi), íslenska fánann, blöðrur, blóm,  
pylsu … Líklega er verið að fagna þjóðhátíðardegi Íslendinga sem haldinn  
er 17. júní ár hvert. Sjá t.d. hér. 

Mismunandi svör.

Umræður

Eðli málsins samkvæmt getur verið vandasamt að ræða um Guð kristninnar við 
nemendur. Varpa má fram eftirfarandi spurningum:

• Hvað er Guð?

• Hvernig sjáum við Guð fyrir okkur?

• Fyrir hvern er Guð?

• Eru til sannanir fyrir tilvist Guðs? Þarf sannanir?

• Trúa allir sem á annað borð trúa á Guð á sama guðinn? Eru til margir guðir?

Benda þarf á í þessu samhengi að Guð kristinna manna er einn; kristni er ein-
gyðistrú samkvæmt skilgreiningu trúarinnar þó hann sé jafnframt þrír, eins og 
fjallað er um í kaflanum.

Mikilvægt er að allir fái að taka þátt í umræðum og að bæði kennari og nemendur 
hlusti af virðingu á það sem hver og einn hefur um málið að segja, öll sjónarmið 
eru jafn rétthá.

Hvernig svo sem fólk skilgreinir Guð þá er ljóst að fyrir mörgum er um þó nokk-
uð tilfinningalegt mál að ræða, hvort Guð er kraftur, andi, hvítskeggjaður maður/
andi í himnaríki sem horfir niður til mannanna, eða birtingarmynd hans einhver 
allt önnur (eða alls engin). Í kaflanum er leitast við að útskýra hvernig Guð birtist 

Spurningarnar í kaflanum eru:

Hvað er trú? 

Dettur þér fleira  
í hug sem tengist kristni  

og er hluti af daglegu  
lífi Íslendinga?

Hvað sérðu 
á þessari mynd? 

Hverju ætli sé verið 
að fagna?

Bls. 6–8

Við hvaða tilefni hefur 
þú heyrt þjóðsönginn 

sunginn?

http://servefir.ruv.is/1944/index.htm
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kristnu fólki en hér er alls ekki um neinar algildar birtingarmyndir Guðs í kristninni að 
ræða, enda má segja að slíkt sé ómögulegt.

Hópverkefni

• Hugarkort: Teikna hring á mitt A4 blað og skrifa Guð inn í hringinn. Nemendur skrifa 
út frá hringnum allt sem þeim dettur í hug þegar þeir heyra orðið Guð. Síðan er hægt 
að flokka hugmyndir nemenda, t.d. í þrennt með því að lita með mismunandi litum 
atriði sem sýna: 

– tengsl við trúarathafnir (skírn, messa, sunnudagaskóli, …)

– tengsl við daglegt líf (biðja kvöldbænir, nöfn (Kristmundur, Guðfinna …), jól,  
viðbrögð við hnerra – Guð blessi þig!, …)

– ósýnilega og óáþreifanlega birtingarmynd (öryggi, synd, gleði, samviskubit, 
himnaríki, …)

Um efnið geta risið líflegar umræður þó ólíklegt sé að niðurstaða fáist fram enda ekki  
til þess ætlast.

Þjóðsöngurinn 

Nemendur

– hlusta á þjóðsönginn sunginn (finna upptöku á netinu, s.s. hér). Greina mismun-
andi raddir, tónhæð og hljóðfæri, eins og unnt er í svona hlustun. Hlusta jafnvel 
oftar en einu sinni og syngja svo sönginn saman.

– ræða um hvenær þjóðsöngurinn er sunginn og hvort einhverjir sérstakir siðir eru 
í kringum flutning hans. Sumir segja að ekki eigi að slökkva á útvarpi/sjónvarpi á 
meðan hann er þar í gangi, leggja hönd á hjartastað þegar hann er fluttur. Hann 
er alltaf fluttur á 17. júní – hvers vegna ætli svo sé?

– skrifa þjóðsönginn á stórt spjald, myndskreyta í takt við hvað þeim finnst  
hann túlki.

– klippa saman myndbrot þar sem söngurinn er sunginn og deila með bekknum;  
í kennslustund eða í lokuðum hópi á samfélagsmiðli.

– gera klippimynd sem útskýrir nöfn þeirra á myndrænan hátt eða búa til spurn-
ingarkeppni þar sem samnemendur giska á merkingu nafna. Nafnið kemur fram 
og síðan fjögur möguleg svör (þar sem eitt er rétt). Dæmi: 

Hvað merkir nafnið Andri? a) hlaupari b) skíðamaður (rétt svar)  
  c) dansari  d) eyjan Andros

 Einnig er hægt að útbúa myndskeið þar sem merking hvers nafns er leikin og 
sýnd í lokin. Í bókinni Nöfn Íslendinga, má sjá hvað mörg nöfn merkja. Sækir 
nafnið merkingu sína í trú? Nafnavenjur voru ólíkar í heiðni og kristni. Í heiðni 
byrjuðu nöfn ekki á Guð- eða Krist-, slíkt breyttist í kristni og á tímabili var bann-
að að skíra börn nöfnum sem áttu uppruna í heiðni, t.d. Óðinn, Týr og Freyja.

http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=282b1806-20ba-4ca1-a1c1-e2bdec72fdca#audiofiles
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Mismunandi svör, s.s. með því að kafa í efni þeirra, læra af þeim,  
nýta sér boðskap þeirra eða til afþreyingar.

Mismunandi svör. Nefna má dæmi; hellamálverkin sem fundust árið 1940 í 
Frakklandi en þau eru meira en 17 þúsund ára gömul. Heimsækja má hellana 
í sýndarveruleika á vefsíðunni Lascaux culture. 

Umfjöllun

Bækur Biblíunnar eru margar, eins og sjá má í efnisyfirliti hennar. Finna má 
yfirlit yfir bækurnar, að meðtöldum Apokrýfubókunum, hér. Á þessari síðu er 
einnig yfirlit yfir útgefnar Biblíur frá því að Guðbrandsbiblía var gefin út árið 
1584, til ársins 2007. Nöfn margra bókanna eru tyrfin og segja takmarkað til um 
efni þeirra en nemendur hafa ef til vill heyrt um einhverjar eða kannast við nöfn 
þeirra, s.s. Mósebók. Titlar sumra bóka gefa eitthvað til kynna um hvað þær 
fjalla, s.s. Ljóðaljóðin, Sálmar Davíðs og Konungabók. Aðrir titlar eru framandi 
og geta vakið kátínu, s.s. Habakkúk og Óbadía. 

Hópverkefni: 

• Kennari sýnir nemendum Biblíu/r. Nemendur ræða um útlit hennar. Er hún 
eins og flestar aðrar bækur? Hvað gerir hana frábrugðna? Blaðsíður hennar 
eru yfirleitt næfurþunnar, oft er gylling á þeim, textanum er skipt í tvo dálka 
og hvert vers númerað. 

• Nemendur fletta upp einu eða fleiri versum, s.s.  
– Matt. 7:12 (Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, …)  
– Matt. 6:9–13 (Faðir vor, …) 
– Jóh. 3:16 (Því svo elskaði Guð heiminn …)  
– Sálm. 23:1–16 (Drottinn er minn hirðir …) 
– I. Mós. 1:1–31 (Í upphafi skapaði Guð himin og jörð …) 

 Umfjöllun um þessa ritningartexta er að finna í bókinni.

Einstaklings- og paraverkefni:

• Nemendur segja frásögnina um fund Dauðahafshandritanna í formi teikni-
myndasögu eða myndbands. Vinna annaðhvort verkefnið á pappír eða í 
forriti. Sjá tillögur að forritum/vefefni í Inngangskafla. 

Spurningarnar í kaflanum eru:

Hvernig lest  
þú bækur?

Hefur þú  
heyrt um einhverja 

aðra merkilega 
uppgötvun?

Biblían Bls. 9–11

http://www.lascaux.culture.fr/
https://is.wikipedia.org/wiki/Bibl�an#B.C3.A6kur_Bibl.C3.ADunnar


11KRISTIN TRÚ – KENNSLULEIÐBEININGAR

Umfjöllun 

Orðið testamenti er af latneskum uppruna og merkir sáttmáli.

Í Gamla testamentinu (GT) er að finna mikið af sögum og persónulýsingum 
sem auðvelt er að vinna með börnum. Hafa ber í huga að um leið og verið er 
að fjalla um GT og kristni er verið að fjalla um gyðingdóm. Mikið af sögum 
og efni í GT eru mikilvæg fyrir menningarlegt læsi, t.d. hvað varðar listasögu 
og bókmenntalæsi, s.s. sagan af Davíð og Golíat.

Í Gamla testamentinu er að finna frásögn um sköpun Jarðar, upphaf  
mannkyns, syndaflóðið, lögmálið, frelsun Ísraelsmanna frá 
Egyptalandi, afhendingu boðorðanna 10 og sýnir og 
vitranir spámannanna, svo eitthvað sé nefnt. Þar eru 
líka spádóma- og helgisiðatextar, ljóð, sagnfræði, 
ættfræði og lagabálkar.

Spurningarnar í kaflanum eru:

Hvað finnst þér 
vera ranglæti?

Hvað merkir 
orðið ranglæti? 

Hvernig bregst þú  
við ranglæti?

Hvaða fleiri boð  
eða reglur þekkir þú 

úr daglegu lífi?

Ranglæti er það kallað þegar beitt er órétti eða 
brotið á rétti einhvers.

Mismunandi svör.

Mismundandi svör.

Dæmi: Umferðarskilti og merkingar minna á 
boð og bönn. Þegar ferðast er með flugvél 
gilda ákveðnar reglur t.d. má ekki hafa kveikt á 
farsímum, sjá fleira hér því tengt.

Gamla testamentið  
og sögur úr Gamla testamentinu Bls. 12–17

http://fararheill.is/bod-og-bonn-i-flugi/
https://is.wikipedia.org/wiki/J�r�in
https://is.wikipedia.org/wiki/�srael
https://is.wikipedia.org/wiki/Egyptaland
https://is.wikipedia.org/wiki/Bo�or�in_t�u
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Gamla testamentið inniheldur 39 rit frá ólíkum tímum, rituð á hebresku  
og arameísku. Því má skipta niður eftir mismunandi efnisflokkum s.s. á 
þennan hátt:

5 rit:  Mósebækurnar. Gyðingar kalla Mósebækurnar Tora;  
 helgirit gyðinga.

12 rit:  Söguleg rit, t.d. Rutarbók, Samúelsbók, Konungabók  
 og Esterarbók. 

22 rit: Spámannarit, t.d. Jesaja, Jeremía og Habakukk.

Við GT bætast stundum svo kölluð deuterokanonísk eða apokrýfarrit sem 
eru sum talin yngri. Það er mismunandi eftir kirkjudeildum hvort og þá hver 
þessara rita eru talin tilheyra helgiritasafninu. 

Boðorðin tíu eru trúarlegar og siðferðilegar reglur sem, samkvæmt kristnum 
mönnum og Gyðingum, voru opinberuð af Guði fyrir Móses á Sínaífjalli. 
Þau gefa skýr skilaboð um hvað ber að varast. Fyrstu þrjú boðorðin fjalla um 
samskipti fólks við Guð en síðustu sjö um samskipti fólks hvert við annað.

Boðorðin bjóða upp á hinar ýmsu umræður. Fyrir börn á þessum aldri er 
auðveldara að ræða gildi reglna almennt (eins og t.d umferðarreglur og 
skólareglur) heldur en að ræða hvert boðorð fyrir sig.

Leitarorð til að finna meira efni af netinu

•	 Myndir: „Books of the old testament“ og „Art from the old testament“

•	 Myndbönd á Youtube: „The story of Moses“ og „The story of Joseph“

Hópverkefni

•	 Leikur, Boðorðin 10: Hver nemandi fær þrjá renninga og skrifar  
eina reglu sem gildir heima hjá honum á hvern þeirra, s.s. ganga frá 
disknum sínum í uppþvottavélina, segja takk fyrir matinn, bursta 
tennur fyrir háttinn … Þegar allir hafa skrifað reglurnar á miðana er 
þeim kuðlað vandlega saman. Svo hefst nokkurra sekúndna miðakast 
þar til allar miðakúlurnar liggja á víð og dreif um stofuna. Þá er  
leikurinn stöðvaður og hver nemandi tekur upp þrjár kúlur og les 
upphátt fyrir hina af miðunum. Í framhaldi er umræða um það til 
hvers við þurfum reglur og hvaða reglur eru nauðsynlegar (kurteisi, 
umferð …). Einnig gefur þetta tilefni til umræðna um að ekki eru 
allir endilega með sömu reglur en alls staðar gilda einhverjar reglur.

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3421
https://is.wikipedia.org/wiki/Gu�
https://is.wikipedia.org/wiki/M�ses
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•	 Tímalína: Búa til tímalínu upp á vegg og safna á hana upplýsingum 
um hina ýmsu atburði sem áttu sér stað fyrir og eftir Krist (samþætta 
með mannkynssögu og náttúrufræði). Hægt er að búa tímalínuna 
til með því að strengja snúru í stofunni, hengja á hana klemmur 
og setja á hverja klemmu spjald með atburði og/eða mynd í réttri 
tímaröð. Hver nemandi gæti gert alla vega eitt spjald. Hægt er að 
taka klemmurnar niður og æfa sig í að raða þeim aftur upp í réttri 
tímaröð. Einfalda mætti verkefnið með því að skrifa nöfn atburða á 
klemmurnar og raða þeim á herðatré. 

•	 Föndur: Búa til örkina hans Nóa úr maskínupappír, u.þ.b. 1x3 metrar. 
Nemendur velja sér dýr til þess að teikna og mála og setja í/á örkina 
(tvö dýr af hverri tegund). Þeir reyna að hafa dýrin í sannfærandi 
stærð eftir tegundum.

•	 Föndur: Búa til mynd af Davíð og Golíat í fullri stærð (Davíð var 
drengur, Golíat risavaxinn fullorðinn maður) og festa á vegg á  
göngum skólans. Hafa frásögnina með, frumsamin ljóð tengd 
sögunni eða málshætti/heilræði sem tengst gætu myndinni. 

Einstaklings- og paraverkefni

Nemendur:

•	 draga eitt boðorð og útskýra það í nútímasamhengi, annaðhvort 
munnlega, skriflega eða myndrænt.

•	 nefna 10 reglur/lög í samfélagi okkar sem gilda í dag. Er tenging við 
boðorðin 10?

•	 búa til teiknimyndasögu, t.d. um Davíð og Golíat. 

•	 skrifa atburðarrás, t.d. í sögunni um Jósef. Klippa niður í renninga og 
setja í umslag. Samnemendur reyna að raða sögunni í rétta tímaröð. 
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Umfjöllun 

Fjölmargar frásagnir eru í Nýja testamentinu (NT) sem einfalt er að vinna með börnum 
á miðstigi. Á blaðsíðum 18–19 má sjá tákn þar sem sögunum er skipt niður í

      dæmisögur kraftaverkasögur  fjallræðuna

Ritunartími Nýja testamentisins er mun styttri en GT eða frá ca. 50 til 150 e.Kr. Það 
inniheldur 27 rit sem t.d. má skipta í þrjá flokka: 

1) Guðspjöllin og Postulasagan: Matteusarguðspjall, Markúsarguðspjall, Lúkasar-
guðspjall og Jóhannesarguðspjall og Postulasagan. Í þessum ritum er sagt frá lífi 
og störfum Jesú. 

2) Bréfin: Sendibréf sem send voru til safnaða í frumkristni. 
3) Opinberun Jóhannesar, sem fjallar um endalok tilvistar á jörðinni og endur-

komu Krists.
Hvernig voru ritin valin inn í NT? Þau þurftu að vera samin af postula eða einhverjum 
nánum samstarfsmanni Jesú. Auk þess var:

• krafa um augljós einkenni rétttrúnaðarins og trúarreglu Jesú
• rit talið áreiðanlegra því eldra sem það var
• guðlegur innblástur ritanna skoðaður
• skoðað hvort ritið hafi verið notað og þá af hverjum og hversu lengi

Nýja testamentið er í raun safn sjálfstæðra heimilda frá fyrstu áratugunum eftir dauða 
Jesú. Sem ritsafn verður Nýja testamentið endanlega til á 4. öld.

Hópverkefni
• Spuni: Nemendum er skipt í 3–5 manna hópa. Hver hópur dregur frásögn og 

fær 1 til 2 mínútur til að leika hluta úr frásögninni. Byrja þegar kennarinn segir 
og hætta þegar tíminn er búinn, óháð því hvað þeir náðu að gera. Einnig geta 
þeir gert stillimynd úr frásögunni.

Einstaklings- eða paraverkefni
• Velja sögu af opnunni og endursegja hana, munnlega.
• Af hverju voru dæmisögur notaðar á tímum Jesú? Nemendur skrifa stutta 

hugleiðingu.
• Fjallræðan lesin (Matt. 5: 1–16) og nemendur skrifa niður eitt eða fleiri atriði 

sem þeim finnst athyglisverð. Hvers vegna voru þau athyglisverð? 
• Valin er kraftaverkasaga. Um hvað er sagan? Er hægt að yfirfæra hana á nútím-

ann? Ef svo er, hvernig? Nemendur búa til teiknimyndasögu, frásögn eða útfæra 
söguna á annan hátt.

Bls. 18–19Nýja testamentið – sögur af Jesú
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Umfjöllun

Þegar unnið er með persónu Jesú í kennslu er hægt að nota margs konar  
nálganir. Bókin varpar ljósi á hann sem manneskju og hvernig boðskapur 
hans stakk í stúf við þjóðfélagsmynd þess tíma þegar hann var uppi. Efnið 
býður upp á margvíslega umræðumöguleika um jafnrétti, misrétti, mann-
réttindi og fleira þess háttar. 

Rannsóknir benda til að Jesús hafi ekki fæðst árið núll heldur einhvern 
tímann á tímabilinu 4 f.Kr. til 6. e.Kr. 

Jesús er kallaður af kristnum mönnum Jesús Kristur en Kristur er grískt 
orð og merkir það sama og Messías á hebresku. Kristur eða Messías þýðir 
hinn smurði á íslensku.

Spurningarnar í kaflanum eru:

Hvað er kærleikur?

Hvað merkir að 
dæma aðra? 

Hvernig leikföng ætli 
Jesús hafi átt?

Hvað er jafnrétti?

Hver var þessi Jesús

Þekkir þú  
boðskap annarra 

trúarbragða?

Hvað er réttlæti?

Getur þú nefnt hvað er 
að vera sæll? Við heilsum 

stundum með því að segja 
sæl og blessuð, hvað 

merkir það?

Það merkir t.d. að dæma hegðun, útlit eða framferði annarra, út frá 
eigin reynslu og skoðunum. Það endurspeglar eingöngu skoðanir 
þess sem dæmir.

Kærleikur er t.d. að koma fram/hugsa til fólks af virðingu og hafa 
farsæld þess að leiðarljósi en ekki bara okkar eigin.

Fornleifafræðingar hafa fundið leikföng frá tímum Jesú; hringlur, 
gjarðir, útskorin dýr á hjólum o.fl.

Það að hafa jafnan rétt,  óháð kyni, litarhætti, kynhneigð o.s.frv.

Mismunandi svör.

Til dæmis að rétts allra sé gætt, s.s. réttlátt samfélag fyrir alla.

Að vera sæll er að líða vel. Að segja sæl og blessuð getur merkt  
að viðkomandi sé óskað hamingju og blessunar eða láns.  
Út frá kristinni trú getur blessuð þýtt að fólk sé blessað af Guði.

Bls. 20–25
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Bæði fyrir og eftir daga Jesú hafa verið menn sem telja sig vera Messías  
en ekki hafa sprottið upp trúarhreyfingar út frá þeim.

Þar sem hér er um trúarbrögð að ræða er ekki hægt að sanna að Jesús 
Kristur hafi verið sá sem hann taldi sig vera.

Samkvæmt kristinni trú er Jesús uppfylling spádóma Gamla testa- 
mentisins, þ.e. Messías.

Eins og bent var á í bókinni á bls. 23 eru til margar leiðir til að ræða um 
persónuna Jesú, eins og um trúarbrögð og menningu yfirleitt.

Hópverkefni

• Rannsóknaleiðangur: Samþætting við ensku. Skipta nemendum  
í 3–4 manna hópa sem finna á netinu upplýsingar um 
– „food in Jesus time“
– „housing in Jesus time“
– „the coins of Jesus time“
– „how-people-made-a-living-in-the-time-of-jesus“

 Nemendur finna auk þess myndir af Jesú á netinu t.d. með leitar-
orðunum „pictures of Jesus from Africa/Asia …“. Út frá upplýs-
ingunum útbýr hver og einn hópur veggspjald, annaðhvort úr 
kartoni eða með því að útbúa rafræna korktöflu, s.s. á Linoit.com. 

Einstaklings- eða paraverkefni 

• Nemendur velta fyrir sér hvað felst í orðinu kærleikur (ást, ástúð, 
kærleiki, væntumþykja; mildi). Hvað er að vera fullur af kærleik? 
Nemendur búa til örsögu eða ljóð um kærleika.

• Eftir að nemendur hafa lesið kaflann Jesús um allan heim á  
bls. 23, fara þeir á netið og leita að myndum sem sýnir Jesús í 
mismunandi túlkun, s.s. með því að nota leitarorðin „native jesus“, 
„pictures of Jesus from Africa/Asia …“.

•	 Velja tvöfalda kærleiksboðorðið, gullnu regluna eða Litlu Biblíuna. 
Túlka merkingu þeirra t.d. með stuttum leikþætti, ljóði, rappi  
eða sögu.

http://en.linoit.com/
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Það merkir að afsaka eða gleyma mótgerð.

Að vera heiðarlegur og segja frá því hvernig manni 
virkilega líður og hvað manni finnst. Vera sannur í 
skoðunum sínum.

Að sýna kærleika en ekki hörku. Að launa ekki illt 
með illu heldur að beygja stundum af og festast 
ekki í reglum heldur taka tillit til aðstæðna. Sá sem 
er miskunnsamur auðsýnir miskunn, er líknsamur, 
góðhjartaður.

Mismunandi svör.

Umfjöllun 

Dæmisögurnar eru skrifaðar fyrir um 2000 árum, við allt annan raunveruleika 
og aðstæður en við búum við í dag. Í bókinni eru sögur sem auðvelt er að út-
skýra. Sagt er frá því við hvernig aðstæður Jesús sagði þessar sögur og hvað þær 
merktu. Velta má upp hvernig dreifingu upplýsinga og kennsluefnis var á tímum 
Jesú miðað við í dag.

Margar aðrar dæmisögur er að finna í Biblíunni, sem ekki eru teknar fyrir hér.

Hópverkefni

• Leikþáttur: Skipta bekknum í 2–3 hópa og hver hópur býr til stutta 
og nútímalega útgáfu af sögunni um miskunnsama Samverjann. Leik-
þættirnir eru teknir upp og sýndir samnemendum. Nemendur nota 
hugarflugið við gerð myndbandsins, t.d. geta þeir rappað.

• Klippimyndir: Útbúa klippimyndir með söguþræði dæmisagna á stór 
veggspjöld. Nýta til þess myndir úr dagblöðum eða tímaritum.

Dæmisögur Jesú

Hvað er að vera  
einlægur

Hvað er að  
fyrirgefa?

Hvað er að vera 
miskunnsamur?

Þekkir þú eitthvert  
svipað dæmi [og það sem 
miskunnsami Samverjinn 

fjallar um]?

Spurningarnar í kaflanum eru:

Bls. 26–31
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Einstaklings- eða paraverkefni

• Skrifa dæmisögu sem gerist í nútímanum? 

• Gera klippimyndir með söguþræði valinnar dæmisögu á renning sem er 
brotinn saman (harmóníkubók).

• Málshættir eru oft eins og dæmisögur, margir þeirra innihalda heilræði um 
æskilega hegðun. Málshátturinn morgunstund gefur gull í mund gefur til 
dæmis til kynna að betra sé að vakna snemma og nýta morguninn vel en að 
sofa og láta ekkert verða úr morgninum. Hvaða málshætti muna nemendur 
eftir sem gæti verið eins og lítil dæmisaga? Þeir skrá niður málsháttinn og 
hvernig má túlka hann sem dæmisögu. Sjá má málshætti hér.

Kraftaverk Jesú

Umfjöllun 
Umfjöllun um kraftaverkasögur Jesú getur verið svolítið snúin. Samkvæmt 
kristinni trú hefur Jesús þann kraft, eins og Guð, að geta framkvæmt kraftaverk og 
er þar með í raun að vinna á móti náttúrulögmálum, eins og að ganga á vatni, reisa 
menn frá dauðum o.þ.h. Gott er að nota frásögnina á bls. 32 í bókinni til að leggja 
grunn að umræðum um kraftaverk. Einnig er hægt að ræða um kraftaverk út frá 
því að það sem einn upplifir sem kraftaverk, getur annar upplifað sem tilviljun 
eða ánægjulegt og óútskýrt tilvik. Sjálfsagt er að gefa nemendum færi á að tjá sig 
um atvik í lífi sínu eða reynslu af því sem er óútskýranlegt og geta skapast góðar 
umræður í kjölfarið. 

Er hægt að útskýra 
allt sem gerist?

Hvað finnst þér 
vera kraftaverk?

Hefur þú heyrt einhverjar 
sögur af kraftaverkum?

Hvers vegna heldur þú að 
þessar sögur hafi verið 

sagðar?

Spurningarnar í kaflanum eru:

Mismunandi svör. Kraftaverk er verk sem yfirnáttúrlegt afl þarf til að 
vinna, af því það fer í bága við náttúrulögmál. 

Stundum er sagt að það sé margt milli himins og jarðar. Það verður 
líklega aldrei hægt að skýra allt sem gerist. Stundum er enga skýringu að 
finna eða mannfólkið  ekki búið að átta sig á því að það er skýring. Fyrr á 
öldum vissi fólk ekki af hverju stundum var nótt og stundum dagur af því 
að það hafði ekki vitneskju um að jörðin var hnöttótt og hún snerist  
í kringum sjálfa sig einu sinni á sólarhring. 

Mismunandi svör.

Þær voru sagðar til að varpa mynd á Guð og Jesú og að Guði sé ekkert 
ómöguleg.

Bls. 32–33

http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/dagurisltungu_2010.pdf
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Einstaklings- eða paraverkefni
• Nemendur skrifa kraftaverkasögu sem gerist í nútímanum.
• Finna á netinu eða í blöðum dæmi um það sem gæti verið talin 

kraftaverkasaga.

Síðustu dagar Jesú á jörðinni
Umfjöllun
Í bókinni er leitast við að hafa umfjöllun um síðustu daga Jesú í sem heild-
stæðastri mynd og er atburðarásin rakin frá pálmasunnudegi til páskadags. 
Benda má á að það voru konur sem fyrstar fréttu að Jesús væri upprisinn, sem 
í sögulegu samhengi er óvenjulegt.

Hópverkefni
•	 Páskasiðir í öðrum löndum. Nemendur finna á netinu myndir eða 

aðrar upplýsingar um mismunandi páskasiði. Útbúa rafbók, korktöflu 
eða glærusýningu með þeim upplýsingum sem þeir fundu (sjá tillögur 
að forritum í inngangskafla). 

Einstaklings- og paraverkefni
•	 Veldu þér einn dag úr dymbilvikunni og  

segðu frá honum, í máli eða myndum.
•	 Nemendur hafa samband við fullorðinn 

einstakling sem er kristinn og spyrja 
hvernig páskarnir voru þegar hann var 
að alast upp. E.t.v. er hægt að undirbúa 
heimsókn á dvalarheimili aldraðra í 
nágrenninu og eiga þessar samræður 
við heimilisfólk þar.

Bls. 34–37
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Umfjöllun

Í öllum bæjarfélögum á Íslandi er kirkja sem tilheyrir íslensku þjóðkirkj-
unni og í stærstu bæjarfélögunum og í Reykjavíkurborg eru fleiri en ein 
kirkja. Eins er það í hinum dreifðari byggðum landsins; hvarvetna má 
finna kirkjur. Það er eins með kirkjurnar og aðrar byggingar sem reglu-
lega er ekið eða gengið framhjá að oft falla þær inn í umhverfið án þess 
að vekja sérstaka athygli. Margir hafa komið í þessar kirkjur í tengslum 

Kirkjur og trúarathafnir

Spurningarnar í kaflanum eru:

Þegar prestur heldur ræðu úr predikunarstól kirkju þar sem hann les úr 
Biblíunni fyrir söfnuðinn (kirkjugesti) og útskýrir það sem hann hefur 
lesið með því að tengja það við aðstæður og daglegt líf á hverjum tíma.

Staður/húsnæði í eða nálægt kirkjunni þar sem söfnuðurinn, þ.e. þeir 
sem koma í kirkjuna, geta safnast saman þegar ekki eru kirkjulegar 
athafnir, til að eiga saman stund ef þeir vilja.

Mismunandi svör.

Vatn sem hefur verið sérstaklega blessað af presti eða biskup, til þess að 
nota við skírnarathafnir.

Til að undirstrika að allir eru jafnir fyrir Guði. Ekki skiptir máli hvernig 
fötum fermingarbörnin klæðast eða hvaða veraldlegar eigur þau bera, 
hvíti kyrtillinn afmáir þau sérkenni og sýnir alla jafna.

Við greftrun er hinn látni í kistu sem látin er síga niður í gröf í 
kirkjugarðinum. Við bálför er líkami hins látna brenndur í sérstökum 
brennsluofni og askan látin í duftker sem síðan er jarðsett.

Til dæmis með því að vera umburðarlyndur við þann sem er að ganga í 
gegnum erfiðleika, reyna að hjálpa eða létta undir með honum. Vera til 
staðar.

Hvað merkir orðið 
safnaðarheimili?

Hvað er að predika?

Hefur þú haldið ræðu?

Hvað er vígt vatn?

Hvers vegna ætli 
fermingarbörn klæðist 

hvítum kyrtlum?

Hver er munurinn á 
greftrun og bálför?

Hvernig er hægt að 
sýna samkennd?

Bls. 38–46
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við trúarlegar athafnir, s.s. skírn, fermingu, brúðkaup eða jarðarför. Þar 
fer fram fjölbreytt starfsemi sem nær frá þessum hefðbundnu kirkjulegu 
athöfnum til margs konar félagslegra uppákoma, s.s. tónleikahalds, æsku-
lýðsstarfs, sálgæslu og margvíslegrar klúbbastarfsemi. 

Hópverkefni 

• Umræður: Spurningar sem spyrja má nemendur fyrir lestur 
kaflans: Hvað er kirkja? Hvaða önnur „guðshús“ þekkið þið sem 
tilheyra öðrum trúarbrögðum? Hvað dettur ykkur í hug þegar þið 
heyrið orðið trúarathafnir? Hvaða trúarathafnir þekkið þið innan 
kirkjunnar? 

• Vettvangsferð: Nemendur fara saman í vettvangsferð í kirkjuna og 
hún skoðuð að innan sem utan. Nauðsynlegt er að vera í samstarfi 
við prestinn eða djáknann í viðkomandi kirkju til að fá aðgang að 
henni. Auk þess má ræða við hann um það í hverju starf hans felist 
og fá leiðsögn um kirkjuna þar sem bent er á altari, predikunar-
stól, grátur, kirkjuorgel o.s.frv., útskýrð merking kirkjumuna og 
annars sem fyrir augu ber. 

 Áður en lagt er af stað, geta nemendur verið búnir að útbúa spurn-
ingar sem þeir hafa áhuga á að fá svör við. Benda má nemendum á 
að veita sérstaka athygli þeim listmunum (kirkjulist) sem finna má 
í kirkjunni.  
Ef nemendur í hópnum þekkja önnur guðshús, má heyra hjá þeim 
hvað er frábrugðið og hvað líkt með kirkjunni og því guðshúsi.

 Hver og einn hópur hefur a.m.k. eina myndavél/snjallsíma með 
í vettvangsferðina og tekur myndir af því sem meðlimum finnst 
áhugavert. Þeir geta síðan valið um hvort þeir prenti þær út og 
búa til veggspjald, korktöflu á netinu (t.d. Linoit) eða útbúi stutt 
myndskeið með myndunum (t.d. í Magisto). Einnig geta þeir 
hannað altarisdúk, prestklæði, kirkjubyggingu eða eitthvað slíkt. 
Fengið hugmyndir úr vettvangsferðinni, úr bókum og/eða af neti 
til að nota í hönnuna.

Einstaklings- eða paraverkefni

• Nota myndir sem teknar voru í vettvangsferðinni til að búa til 
póstkort eða veggpjald með því að líma myndirnar á þykkt karton. 
Nemendur setja sig í spor ferðamanns sem lýsir skoðunarferðinni. 

http://en.linoit.com/
https://www.magisto.com/
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Umfjöllun

Líkt og fram kemur í bókinni eru jól og páskar stærstu hátíðirnar í íslensku 
samfélagi. Jólin eiga rætur í heiðni og því margir sem ekki eru trúaðir sem 
halda jól. Hin kristna hátíð er haldin í minningu fæðingar Jesú. Páskar eru 
mesta hátíð kirkjuársins í flestum kristnum kirkjudeildum og stundum 
nefnd hátíð hátíðanna.

Hópverkefni

• Umræður: Eftir að nemendur hafa kynnt sér efni kaflans er tilvalið 
að hvetja til umræðna um hátíðirnar. Hvaða siði og venjur í kringum 
þær þekkja nemendur? Hvaða  trúarlegar hátíðir þekkja þeir úr  
öðrum trúarbrögðum? Fyrir hvað standa þær? Fá nemendur til að 
segja frá þeim hátíðum sem þeir hafa í heiðri og ef þær tengjast  
öðrum trúarbrögðum að ræða þá um hvað einkennir þær.

Hvað ætli gjafir 
vitringanna hafi átt 

að tákna?

Hvað dettur þér í 
hug þegar þú heyrir 

orðið jól?

Þekkir þú jólasiði í ein-
hverjum öðrum löndum?

Spurningarnar í kaflanum eru:

Kristnar hátíðir á Íslandi

Í Jólafróðleik séra Sigurðar Ægissonar má finna þetta svar:

• gull var talið æðst allra málma og var því konungi samboðið

• reykelsið stígur upp til himins, með sætri angan, og vísar til guðlegs 
ætternis barnsins, jafnframt að sæt lyktin minnir á Guð sem læknar.

• myrran tengist þar við, en var líka notuð við umbúnað hinna dánu og 
bendir þannig til krossins á Golgata. 

Mismunandi svör.

Mismunandi svör. Í Bandaríkjunum og víðar er aðfangadagur ekki haldinn 
hátíðlegur með gjöfum eins og hér, heldur er jóladagur sá dagur þegar 
gjafirnar eru teknar upp, yfirleitt eldsnemma morguns. Lúsíuhátíð er haldin 
í Svíþjóð (og fleiri löndum). Í Danmörku er til siðs að setja skál með hrís-
grjónagraut á stað þar sem jólasveinninn getur fundið hann og borðað.  
Í Englandi (og fleiri löndum) er til siðs að fólk kyssist ef það stendur  
undir mistilteini (gjarnan er skreytt með slíku) og í Portúgal safnast fólk  
oft saman við bálköst á aðfangadagskvöld og syngur saman jólasöngva. 
Bálið er gjarnan látið loga alveg fram á síðasta dag jóla.

Bls. 47–49

http://vefir.nams.is/jolavefur/pdf/gull_reykelsi_mirra.pdf
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Einstaklingsverkefni

Jólaföndur

•	 Fléttuð jólahjörtu, leitarorð á netinu t.d. „woven christmas heart“.

•	 Jólatré úr klósettpappírsrúllum, endurvinnsla, sjá t.d. á vef Sorpu.  
Leitarorð á netinu t.d. „christmas tree toilet paper roll“.

•	 Engill úr pappadiskum, leitarorð á netinu t.d. „paper plate angel“.

•	 Fæðing Jesú, leitarorð á netinu t.d. „nativity craft“.

Páskaföndur

•	 Leitarorð á netinu t.d. „easter craft pinterest“.

•	 Blásin egg (eða harðsoðin), myndskreytt, sjá hér. Leitarorð á netinu 
t.d. „batik eggs craft“.

•	 Páskaungar úr eggjabökkum, leitarorð á netinu t.d. „easter egg carton 
chicks“.

Hringur kirkjuársins
Umfjöllun

Kirkjuárið lýtur aðeins öðrum lögmálum en venjulegt almanaksár þó það 
nái yfir jafn langan tíma. Þannig hefst nýtt kirkjuár ætíð fyrsta sunnudag í 
aðventu og lýkur með síðasta sunnudegi eftir þrenningarhátíð. Hvert tímabil 
er misjafnt að lengd, eftir áherslum tímabilsins og hvert tímabil hefur sinn 
sérstaka lit:

Bls. 50

Hvítur Táknar gleði og hreinleika Litur stórhátíðanna; jól og páskar

Rauður Táknar blóð og eld Litur hvítasunnunnar, hátíðar heilags anda

Fjólublár Táknar iðrun og yfirbót Litur föstu aðventunnar og páskaföstunnar

Grænn Táknar von og vöxt Algengasti litur kirkjuársins

Svartur Táknar sorg og dauða Litur föstudagsins langa

http://www.sorpa.is/frodleikur/nams--og-fraedsluefni/jolafondur
http://m.wikihow.com/Make-Batik-Eggs
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Hópverkefni

•	 Umræður: Nemendur skoða í sameiningu hring kirkjuársins 
og velta fyrir sér litunum; hvað þeir tákna. Hvaða túlkun 
leggja þeir sjálfir í liti? Sjá um liti á bls. 40 og 54 í bókinni. 

•	 Umræður: Nemendur skoða venjulegt dagatal og skóladaga-
tal. Hve margir helgidagar, samkvæmt kristinni trú (að 
meðtöldum öllum sunnudögum), eru í almanaksárinu?

• Spil: Kennari prentar út kirkjuárshringinn í um 200% stærð. Límir á 
karton og klippir út hringinn. Festir í miðju skífunnar ör sem hægt er 
að snúa svo hún lendi tilviljanakennt á einhverjum hluta kirkjuársins. 
Nemendur og kennari ákveða í sameiningu spurningar, leikreglur og 
ákveða stigagjöf áður en keppni/spil hefst. Hægt er að útfæra spilið 
á ýmsan hátt og hafa í því bjöllukeppni eða annað sem nemendum 
dettur í hug. 

 Bekknum er svo skipt í nokkra hópa og keppa hóparnir sín á milli um 
hver getur svarað best spurningum úr því sem örin bendir á, eftir að 
snúið hefur verið hressilega. Engu skiptir hvort annar hópur hafi áður 
gert tímabilinu sem örin bendir á skil, kennarinn er dómari og gefur 
stig eftir því hversu vel hópunum tekst að gera grein fyrir því tímabili 
sem þeir lentu á.

Kristniboð

Umfjöllun

Kristniboð merkir að boða trúna inn í það samfélag og siði sem ríkja á 
viðkomandi stað en ekki að breyta samfélaginu til samræmis við uppruna 
kristniboðanna. Þetta gefur ágætt tilefni til samþættingar við landafræði því 
upplagt er að skoða landakort og staðsetja þau lönd og svæði þar sem talað 
er um að stundað sé kristniboð, kynna sér staðhætti þar, tungumál, hefðir og 
umhverfi. Sjálfsagt er að nýta sér internetið sem mest við upplýsingaöflun, 
finna má efni á íslensku um flesta þá staði sem verið er að kynna sér.

Þekkir þú einhver 
hjálparsamtök?

Hvernig er hægt 
að sýna kærleika í 

verki?

Spurningarnar í kaflanum eru:

T.d. Hjálparstofnun kirkjunnar, Rauði krossinn, slysavarnarfélög,  
Mæðrastyrksnefnd, Fjölskylduhjálp Íslands, Unicef, Dýrahjálp Íslands, 
ABC barnahjálp. 

Mismunandi svör, t.d. með því að hjálpa þeim sem eiga bágt, með  
því að gera góðverk, með því að vera góður vinur.

Bls. 51
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Á vef Kristniboðssambandsins má finna skilgreiningu sambandsins á því hvað 
kristniboð er, hvaða verkefni það styrkir, fréttabréf Sambands íslenskra kristni-
boðsfélaga og annað er varðar kristniboð. 

Um líf kristniboðsbarna í framandi löndum

Áhugavert getur verið að kynna sér hvernig er að alast upp í framandi landi við 
aðstæður sem eru allt aðrar en þær sem við þekkjum hér á landi. Hér er frásögn 
íslenskrar stúlku, Margrétar Helgu Kristjánsdóttur, af upplifun sinni sem kristni-
boðabarn í Eþíópíu þar sem hún bjó um nokkurra ára skeið með fjölskyldu 
sinni. Þar sinntu foreldrar hennar kristniboðsstörfum og hjálparstarfi. 

Ég heiti Margrét Helga og er þrettán ára. Ég var að verða fjögurra ára þegar mamma  
og pabbi fóru til Eþíópíu með mig og yngri bræður mína tvo, Jóel og Dagbjart Elí. 
Áður höfðum við verið í Noregi, þar sem mamma og pabbi voru í kristniboðsskóla. 

Í Eþíópíu áttum við fyrst heima í Addis Ababa, í raðhúsi sem var með girðingu  
í kring og það stóðu alltaf verðir við hliðið. Svo höfðum við líka barnapíu, húshjálp 
og garðyrkjumann. Ég var fljót að læra tungumálið. Tveimur árum eftir að við  
fluttum til Eþíópíu byrjaði ég í norskum skóla fyrir kristniboðsbörn. Þar eignaðist 
ég marga vini. Ég man enn þá kvöldið fyrir fyrsta daginn minn í skólanum þar 
sem pabbi bað fyrir að allt myndi ganga vel. 

Þegar ég var búin að vera í norska skólanum í Eþíópíu í hálft ár, skipti ég um 
skóla og fór í alþjóðlegan skóla þar sem töluð var enska. Ég kunni náttúrulega  
ekki ensku og mamma var með mér í skólanum fyrstu dagana og túlkaði fyrir 
mig. Í skólanum eignaðist ég góðar vinkonur frá mismunandi löndum, svo sem 
Kanada, Ástralíu og að sjálfsögðu nokkrar frá Eþíópíu. 

Áður en ég byrjaði í öðrum bekk fluttum við til suðurhluta Eþíópíu til Woitodalsins, 
í þorpið Gisma. Í Woito á ég vinkonu sem ég var með í kór í kirkjunni í þorpinu.  
Ég var eina hvíta manneskjan í kórnum og þaðan á ég góðar minningar. Ég hjálpaði 
vinkonu minni að mala korn, sækja vatn upp í fjall og mjólka geiturnar. 

Ég upplifði margt skemmtilegt og öðruvísi í Eþíópíu. Einu sinni fengum við kristni-
boðabörnin til dæmis að fara á hýenusafarí í stórum jeppa þar sem við sátum 
langflest á þakinu á bílnum og pössuðum hvert annað. Þegar ég flutti aftur heim 
til Íslands var ég níu ára og var svo heppin að ein frænka mín var í bekknum sem 
ég fór í. Hún hjálpaði mér að komast inn í hópinn. 

Ég er kristniboðabarn og þess vegna finnst mér ég vera alltaf eitthvað pínu öðru-
vísi. Og kannski verður það alltaf þannig, því ég er alin upp í annarri menningu  
en er í heimalandi foreldra minna og sumir eiga erfitt með að skilja það. 

Margrét Helga Kristjánsdóttir

Að vera kristniboðabarn 

http://sik.is/
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Hjálparstarf, nytjamarkaðir og fjáraflanir

Hjálparstarf kirkjunnar gefur út bækling um starfsemi sína (hjálparstarf, ekki 
kristniboð), sem nálgast má hér, auk þess sem myndband um starfið má sjá hér. 

Að auki má skoða með nemendum auglýsingar frá nytjamörkuðum sem gefa 
ágóða sölunnar til ýmiskonar líknarfélaga. Sumir kannast eflaust við Góða 
hirðinn eða aðra nytjamarkaði en þangað er farið með fatnað eða ýmsa hluti frá 
endurvinnslustöðvum Sorpu. Það sem þangað fer er hægt að endurnýta í þágu 
líknarfélaga.

Árlega má sjá eða heyra auglýsingar þess efnis að væntanleg fermingarbörn 
standi fyrir fjáröflun fyrir aðila sem á þurfa að halda, annaðhvort hér á landi 
eða í öðrum löndum. E.t.v. þekkja einhverjir nemendur til slíkra safnana, t.d. í 
gegnum eldri systkini. 

Hópverkefni – Samþætt við landafræði og ensku 

•	 Umræður: Nemendur fara inn á Google Earth eða Panoramio og  
leita að Woito Ethiopia. Ræða um hvernig ætli sé að búa þar miðað við  
á Íslandi.

•	 Hugflæði: Nemendur nefna á einni mínútu, í hverju hjálparstarf getur 
falist s.s. hjúkra, lækna, fræða, gefa, styðja …

Spurningarnar í kaflanum eru:

Á vef Þjóðkirkjunnar (tru.is) má finna skilgreiningu á bæn út frá kristnu 
sjónarmiði: 

• Bæn er trúnaðarsamtal við Guð. Tala má við hann um allt sem hverj-
um og einum liggur á hjarta. Bænin er líf, andans andardráttur, en 
ekki reglur og form eða aðferðir til að virkja máttarvöldin.

• Ritaðar bænir eru eins og handtak til stuðnings, leiðbeiningar, hjálpar 
og hughreystingar. Stundum þarf fólk slíkt handtak, stundum ekki. 

Það er hebreskt orð og merkir svo sannarlega eða svo skal verða.

Mismunandi svör.

Hvað er 
bæn?

Hvað þýðir 
orðið amen?

Hvað er 
þakklæti?

Bænin Bls. 52–53

Fyrra h�r er ekki bold, en � a� vera �a�: http://help.is/id/5
https://www.youtube.com/watch?v=FLNC-I9EuG0
https://www.google.com/earth/
http://www.panoramio.com/
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Umfjöllun

Bænin gegnir mikilvægu hlutverki í kristni og í lífi kristins fólks. Kristið fólk lítur á bænina 
sem nokkurs konar samtal við Guð. Með því að biðja er verið að leita eftir sambandi við 
Guð, tala við hann og reifa með sjálfum sér og fyrir honum atburði daglegs lífs, viðbrögð, 
vonir, óskir, gleði og sorg, auk þess að leita leiðsagnar í daglega lífinu. 

Til eru sérstakar bænabækur, bæði gefnar út í bókaformi og á vefnum, s.s. á Tru.is  
og Kirkjan.net. Þær eru ætlaðar sem stuðningur og leiðbeining fyrir þann sem biður. 
Margar þeirra bæna eru vers tekin beint upp úr Biblíunni, ljóð eftir þekkt trúarskáld okkar 
Íslendinga eða önnur þekkt skáld, presta og biskupa víða um heim eða ýmsa leikmenn  
innan kristinnar kirkju. Hér fara á eftir nokkrar bænir, teknar af vefnum tru.is, sem dæmi 
um slíkar bænir. Það getur verið áhugavert að skoða saman þessar bænir; hvað er líkt og 
ólíkt með þeim, um hvað fjalla þær? 

Morgunbænir Kvöldbænir Borðbænir

Gleymdu mér ekki

Faðir minn á himnum, þú veist, 
hvaða verkefni ég á í vændum í 
dag. Þótt ég kunni að gleyma þér, 
þá gleymdu mér ekki.

Bæn

Vísa mér veg þinn, Drottinn, og ger 
mig fúsan að fara hann.

Heilög Birgitta

Bæn

Guð, vertu hjá mér í dag. Gættu  
mín og minna. Amen. 

Bæn

Ég þakka þér, Guð, fyrir hvíld  
liðinnar nætur, fyrir stundir svefns 
og drauma. Opna hug okkar og 
hjarta fyrir þeim sem við mætum 
í dag. Við erum eitt hvert með 
öðru. Hjálpa okkur að sjá það fólk 
sem okkur ber að sýna kærleika og 
það starf sem okkur ber að vinna. 
Gakktu með okkur, skref fyrir skref, 
sérhverja stund. Varðveittu okkur 
og vertu okkur skjól. Amen. 

Koinonia

Guð faðir, nú er ég of þreyttur til að biðja

Guð faðir, nú er ég of þreyttur til að biðja. 
En þú veist að á milli okkar er allt eins  
og venjulega.

Olsen biskup í Rípum 

Láttu nú ljósið þitt loga við rúmið mitt

Láttu nú ljósið þitt  
loga við rúmið mitt.  
Hafðu þar sess og sæti,  
signaði Jesús mæti. 

Höf. ók.

Ljósið kveiktu mér hjá

Guð minn, gefðu þinn frið,  
gleddu og blessaðu þá,  
sem að lögðu mér lið.  
Ljósið kveiktu mér hjá. 

Ólína Andrésdóttir

Sólin til fjalla fljótt fer um 
sjóndeildarhring

Sólin til fjalla fljótt  
fer um sjóndeildarhring,  
senn tekur nálgast nótt,  
neyðin er allt um kring.  
Dimmt er í heimi hér,  
hættur er vegurinn,  
ljósið þitt lýsi mér,  
lifandi Jesús minn. 

Hallgrímur Pétursson

Fyrir daglegt brauð

Þökk sé þér, Guð,  
fyrir daglegt brauð. Amen.

Þú Guð, sem fæðir fugla smá

Þú Guð, sem fæðir fugla smá  
fyrir oss munt einnig sjá. Amen. 

Að vera þakklát fyrir allar gjafir

Hjálpaðu okkur, góði Guð,  
til að vera þakklát fyrir allar gjafir  
sem við höfum þegið af þér,  
og hjálpaðu okkur til að láta  
aðra sem þarfnast þess  
njóta þeirra með okkur. 

Gef oss í dag vort daglegt brauð, 
vor Drottinn Guð, af þínum auð

Gef oss í dag vort daglegt brauð,  
vor Drottinn Guð, af þínum auð.  
Vort líf og eign og bústað blessa  
og blessa þú oss máltíð þessa.  
En gef vér aldrei gleymum þér,  
er gjafa þinna njótum vér. 

Valdimar Briem

Þekktasta bæn kristinnar kirkju er bænin sem Jesú kenndi lærisveinum sínum og 
nefnd er Faðir vor, eða Faðirvorið [sjá útskýringar á bls.30].

http://tru.is/baenir
http://www.kirkjan.net/baen/efni/tekkmann.htm
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Hópverkefni

•	 Umræður út frá texta lags: Áður en kaflinn um bænina er lesinn er gott að 
leggja inn efni hans með því að hlusta á lag sem Björk Guðmundsdóttir söng 
inn á sína fyrstu plötu, þá 12 ára gömul (1977). Það er lagið Bænin en það 
fjallar um lítinn dreng sem biður kvöldbænina sína. Upprunalegi textinn 
(Christopher Robin) er eftir Melanie Safka. Lagið má finna á YouTube. 

Bænin
Drengurinn litli hann krýpur á knéð 
Krossleggur hendurnar svo Guð fái séð 
Uss – hljótt – hvað? 
Drengurinn litli sem bænir fer með.

Góði Guð farðu ei mömmu frá. 
Hún háttar mig og baðar og er mér hjá. 
Svo klæðir hún mig í náttföt hlý.
Guð blessi pabba ég gleymdi því. 

Þegar hugsa ég um það sem gerðist í dag 
kemur upp í huga mér lítið lag. 
Ég má ei hætta bænina við.
Fyrigefðu Guð, ég vel þig bið.

Náttfötin mín eru hettu með 
Í hettunni höfuðið vel ég fel. 
Hún augu mín hylur og ennið með.
Enginn veit að ég þar er.

Þakka þér Guð fyrir góðan dag.
Gleymdi ég einhverju, hvað var það?
Ég bað fyrir pabba og hugsaði um þig,
Já, nú man ég – Guð blessi mig. 

Drengurinn litli hann sefur nú rótt.
Dagurinn liðinn, komin er nótt.
Uss – hljótt – hvað?  
Drengurinn litli sem bænirnar bað.

•	 Eftir að hlustað hefur verið á lagið má fara í gegnum það með hópnum hver 
tilgangur bænarinnar sé hjá drengnum og fá þannig fram umræður um 
bænir, tilgang þeirra, þörf fyrir að biðja, tækifæri og bænastundir. 

•	 Spurningar sem hægt er að varpa fram um efni textans eru t.d.:

– Um hvað er drengurinn að biðja?

Blessun til handa sér og fjölskyldunni; að allt gangi vel hjá þeim, allir séu 
glaðir og heilbrigðir …

– Hvernig gengur honum að biðja?

Fer að hugsa um lag, náttfötin sín …

– Er erfitt að einbeita sér að bæninni?

Dálítið erfitt, hugurinn fer á reik …

– Hvers vegna ætli drengurinn biðji eins og hann gerir?

Hann biður fyrir því sem er mikilvægast í lífi hans.

– Gæti kvöldbænin snúist um eitthvað annað/fleira? 

Frið á jörðu, ný leikföng/föt, einhvern sem er veikur, flóttafólk, fátæka. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXKw3Y1Ie_E
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• Umræður um eðli bæna. Nemendur skoða myndirnar á bls. 52–53 og 
velta fyrir sér eðli bæna/bóna/óska. Hvaða bónum muna nemendur 
eftir, sem þeir eru beðnir um eða biðja sjálfir um í daglegu lífi? Við 
þurfum að biðja um margt og erum sjálf beðin um margt, s.s.:

– Viltu rétta mér tómatsósuna?

– Má ég fá lánaðan yddarann?

– Geturðu leikið?

– Má ég fara í bíó með vinum mínum?

• Hvernig svörum við svona bónum frá öðrum? Erum við stundum 
beðin um eitthvað sem okkur langar ekkert til að gera? 

– Geturðu lagað til í herberginu þínu núna?

– Má ég fá síðustu pitsusneiðina?

– Viltu lána bróður þínum nýja tölvuleikinn þinn?

• Jafnvel lendir fólk stundum í því að vera beðið um eitthvað sem stríðir 
gegn samvisku þess, s.s. að ljúga, stela eða vera með í að eyðileggja 
eitthvað, særa einhvern eða meiða. Í framhaldi af umræðum um þetta 
má varpa fram spurningum á borð við:

– Fær maður alltaf það sem maður biður um?

– Er eðlilegt að fá ekki eitthvað sem beðið er um?

– Getur verið vont/gott fyrir mann að fá allt sem maður vill og  
biður um?

– Hvers konar viðbrögð er búist við að maður sýni þegar  
óskirnar rætast?

– Þarf maður að gera allt sem maður er beðinn um?

– Í hvaða tilfellum ætti maður að neita  
bón einhvers?

• Umræður: Um hvað snýst Faðirvorið? Hvað er 
verið að biðja um? Hvað þýða undirstrikuðu 
orðin (sjá á næstu síðu)? Bæði er hér um orð 
að ræða sem eru börnum ekki töm (oss, 
skuldunautar …) og þarf því að útskýra en 
einnig er um að ræða eiginlega merkingu 
textans. 
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Faðir vor
Faðir vor, þú sem ert á himnum.
Helgist þitt nafn,
til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð.
Fyrirgef oss vorar skuldir, 
svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu.
Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.
Amen

 Helgist Verði heilagt, helgast: lýsa heilagt.
 til komi þitt ríki ósk um að Jesú komi aftur til jarðarinnar  
  eins og hann sagði og að þá verði  
  Guðsríki hér á jörð.
 oss okkur
 vort okkar
 daglegt brauð mat og drykk til að lifa
 skuldir syndir, það sem við höfum gert rangt
 svo sem eins og / á sama hátt og
 vér við
 og líka / einnig
 vorum skuldunautum þeim sem hafa gert eitthvað á okkar hlut, 
  breytt illa gagnvart okkur
 freistni að freistast til að gera eitthvað,  
  láta undan löngun til að gera eitthvað  
  sem við ættum ekki að gera.
 frelsa leysa okkur undan einhverju, hjálpa  
  okkur þegar ógn eða illska steðjar að eða  
  við lendum í vafasömum aðstæðum.

•	 Túlkun: Skipta nemendum í tveggja eða þriggja manna hópa sem ræða 
um Faðirvorið og skrifa niður með eigin orðum hvað það merkir. 

Einstaklings- eða paraverkefni

• Myndskreyta Faðirvorið. Þeir sem vilja, skrifa það einnig á blað eða 
prenta út.

• Finna táknrænar myndir af netinu (t.d. á wikimedia.org), prenta 
út og skrifa stutt heilræði, bæn eða hugleiðingu tengda efni 
myndarinnar.
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Táknmál kristinnar
Umfjöllun

Í daglegu lífi verða alls kyns tákn á vegi okkar m.a. til að leiðbeina 
okkur, auðvelda okkur lífið og aðstoða við hitt og þetta. Má þar nefna 
ýmiskonar tákn fyrir salerni, vegvísa, umferðarmerki, fána, umbúða-
merkingar s.s. skráargatið, þvottaleiðbeiningar, bókstafi, tölustafi og 
línur jafnvel. Tákn tala þannig við okkur án þess að nota til þess eigin-
leg orð en segja um leið oft miklu meira en mörg orð. Vegna þess hve 
táknin eru mörg í umhverfi okkar tökum við oftast ekkert sérstaklega 
eftir þeim þrátt fyrir það að þau veki ósjálfráða athygli okkar og við 
leitumst við að fara eftir þeim – stundum bara af gömlum vana. 

E.t.v. kunna einhverjir nemendur íslenskt táknmál, eða einhver tákn 
úr því, en það er viðurkennt sem móðurmál þeirra sem eru heyrnar-
lausir. Ekki er úr vegi að skoða saman hvaða tákn heyrnarlausir eiga 
yfir kristin trúartákn og atburði, í þessu samhengi. Hvaða tákn er 
t.d. fyrir jól, kirkju, kross, Jesú? Finna má svör við þessu á síðunni 
Signwiki. Mörg önnur trúartákn eru í kristni en þau sem fjallað er 
um í bókinni og getur verið fróðlegt að fletta þeim upp á netinu, t.d. 
undir leitarorðunum „Christianity Symbols“, sjá m.a. á About religion 
– Christianity og Wikipedia. Á vef Menntamálastofnunar er að auki 
Trúarbragðavefurinn og þar er ýmsan fróðleik að finna um kristna 
trú, helgistaði og tákn, undir flipanum Kristni.

Hægt er að ná fram góðum umræðum um ýmiskonar táknmál í 
daglegu lífi nemenda t.d. með því að sýna þeim myndir af kunnum 
táknum úr umhverfinu og spyrja hvaða merkingu þessi tákn hafi fyrir 
þeim, hvort sem um er að ræða táknmyndir fyrirtækja eða annars 
konar tákn. Gjarnan spinnast út frá þessu frekari umræður um tákn-
mál daglegs lífs. Á næstu síðu eru nokkrar myndir/tákn sem hægt 
væri að nýta við þetta, ásamt einfölduðum útskýringum.

Bls. 54–55

http://www.signwiki.is/index.php/Fors��a
http://christianity.about.com/od/symbolspictures/ig/Christian-Symbols-Glossary/
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_symbolism
http://vefir.nams.is/truarbrogd/index.html
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Hópverkefni

•	 Veggspjald: Hópnum er skipt í fjóra eða fimm hópa sem búa til vegg-
spjöld með táknum. Einn hópurinn útbýr veggspjald út frá þeim 
trúartáknum sem finna má í bókinni en hinir hóparnir einbeita sér að 
öðrum þekktum táknum, s.s. þjóðfánum, umferðarmerkjum, tilfinn-
ingatáknum (e. Emoji) eða veðurtáknum. Einn hópur gæti jafnvel 
skapað sjálfur tákn yfir ýmislegt í daglegu lífi skólabarna, s.s. heima-
lærdóm, mismunandi fög, matartíma, umgengni, vináttu og frímínútur, 
svo eitthvað sé nefnt. Táknin geta nemendur fundið s.s. í dagblöðum, 
tímaritum eða á netinu.

•	 Dæmi um forrit sem hægt er að nota við vinnuna eru: Powtoon, 
Canva, Linoit en auk þess geta nemendur búið veggspjöldin til  
á karton.

Krossa fingur = vona  
að allt gangi vel

Kynjatákn =  
konur / karlar

Skype =  
hringja símtöl

Endurvinnsla = stuðlar 
að betri nýtingu  
auðlinda og dregur  
úr mengun 

Yin og yang = 
jafnvægi,  
sótt í kínverska 
menningu

Rauði krossinn =  
alþjóðleg 
hjálparsamtök

Mosfellsbær = 
bæjarmerki

Þumall upp/niður = 
gott/slæmt

Strætó-
stoppistöð

http://www.powtoon.com/
https://www.canva.com/
en.linoit.com
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Munkurinn sem mótmælti

Umfjöllun 

Hægt er að vinna með frásögnina af Lúther á margan hátt. Þau samfélagslegu áhrif 
sem mótmæli hans höfðu um alla Evrópu eru vel kunn og eru m.a. þau að prentun 
Biblíunnar á mismunandi þjóðtungur hafði gífurleg áhrif, m.a. á lestrarkunnáttu 
almennings. Hafa ber í huga að staða og ítök kaþólsku kirkjunnar í Evrópu á þessum 
tíma náði yfir alla anga samfélagsins.

Umræður um mótmæli og samfélagsgagnrýni eiga mjög vel við í tengslum við 
þennan kafla og það er áhugavert að ræða hve mikil áhrif ein manneskja getur haft á 
veraldarsöguna (nokkurs konar dómínóáhrif).

Á netinu er að finna fjöldann allan af leiknum myndum og teiknimyndum á ensku 
um Martein Lúther, t.d. má nota eftirfarandi leitarorð til að finna þær; „The story of 
Martin Luther“, „Important women in the reformation“ eða „Reformation“. 

Vefsíður er tengjast siðbótinni eru t.d. Luther og Kirkjan. 

Spurningarnar í kaflanum eru:

Mismunandi svör.

Farnar eru kröfugöngur, fólk safnast saman t.d. 
fyrir framan Alþingishúsið. Margir skrifa greinar í 
fjölmiðla eða samfélagsmiðla, sumir safna undir-
skriftum og fara með til viðkomandi aðila … 

Hefur þú einhvern 
tímann mótmælt 

einhverju?

Hvernig mótmælir 
fólk á Íslandi í dag?

Bls. 56–59

http://luther.is/
http://kirkjan.is/sidbotarafmaeli/
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Hópverkefni

• Skilaboð: Upphaf lúthersku kirkjunnar má rekja til ársins 1517, því 
er hún um 500 ára gömul um þessar mundir. Í dag þarf ekki hamar 
og nagla til að koma einhverju á framfæri, líkt og á tímum Lúthers. 
Netið er einfaldari vettvangur til að koma skilaboðum á framfæri en 
að negla upp skilaboð á kirkjudyr. Nemendur útbúa stutt skilaboð 
sem þeir vilja koma á framfæri til samnemenda sinna s.s. er tengist 
samvinnu, umburðarlyndi, góðum vinnuanda eða tillitsemi. Til þess 
geta þeir t.d. notað umbrots- og útgáfuforritið Canva. Þar er hægt að 
útbúa veggspjald, instagram eða Facebook auglýsingu.

• Umræður: Hvernig mótmælir fólk í dag? Er nauðsynlegt að mót-
mæla? Er eitthvað sem er bannað í dag en var áður fyrr löglegt?

• Nemendur skrifa á langan lista tillögur að efni sem þeir vilja koma 
á framfæri, helst einhver uppbyggileg atriði. Útbúa listann úr blöð-
um sem hafa verið lituð, t.d. með kaffi eða te, til að láta þau líta út 
fyrir að vera gömul. Á Wikihow má sjá aðferð til þess. Listinn gæti 
samanstaðið af óskum og kröfum barna varðandi réttindi eða einhver 
baráttumál innan skólans (pitsur einu sinni í viku, minna heimanám 
…) og hengja hann síðan á hurð bekkjarins, kennarastofunnar eða 
skólastjórans. 

Umfjöllun

Af mörgu er að taka þegar presturinn og sálmaskáldið er kynnt. Í bókinni 
er farið yfir í stuttu máli hver Hallgrímur var, hvernig lífi hans var háttað og 
hans helstu verk kynnt. Auk þess sem þjóðfélagslegar aðstæður þess tíma eru 
kynntar og réttindastaða kvenna. Einnig er komið inn á hvað menntun var 
mikil forréttindi fyrir efnaða drengi.

Spurningarnar í kaflanum eru:

Heilræði eru skilaboð eða upplýsingar sem eru 
gefnar í þeirri trú að þau reynist vel og verði 
þeim sem fá heilræðin til heilla/gæfu. 

Sálmar eru oftast lofsöngur eða bæn til guðs.

Hvað er heilræði?

Hvað er sálmur?

Hallgrímur Pétursson Bls. 59–61

https://www.canva.com/
http://m.wikihow.com/Make-Paper-Look-Old
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Viðbótarupplýsingar um líf og starf Hallgríms og Guðríðar

• Sjá um Hallgrím hér.

• Sagan um Hallgrím og Guðríði Símonardóttur býður upp á ýmsa 
möguleika í kennslu. Þau kynntust við sérstakar aðstæður í Kaupmanna-
höfn, eftir að hún hafði verið keypt laus af Danakonungi, úr ánauð í Alsír. 
Hún hafði verið í haldi frá árinu 1627 og haustið 1636, þegar Hallgrímur er 
22 ára, var hann fenginn til að kenna Íslendingum sem höfðu verið teknir 
til fanga í Tyrkjaráninu í Vestmannaeyjum og voru komnir til Danmerkur. 
Hann átti að kenna þeim kristin fræði. Sjá meira um Tyrkjaránið hér.

• Á þessum tíma var farið að flytja inn bæði blöð og blek frá Danmörku  
en ef fólk lenti í vandræðum og vantaði blek bjó það stundum til blek  
úr berjalyngi. 

• Hallgrímur dó úr holdsveiki en það var ekki óalgengt á Íslandi  
á þessum tíma.

• Guðríður lifði mann sinn og fluttist hún á Ferstiklu í Hvalfirði  
til sonar síns.

• Afkomendur Hallgríms og Guðríðar er að finna á Íslandi í dag. 

• Önnur ritverk eftir Hallgrím Pétursson eru m.a. Heilræðavísur  
og Um dauðans óvissa tíma/allt eins og blómstrið eina.

Hópverkefni 

• Handritaskoðun: Fara inn á handritavef Þjóðarbókhlöðunnar og skoða 
handrit Hallgríms af Passíusálmunum, sjá hér. Hvað stendur á síðunni? 
Hvernig rithönd hafði Hallgrímur?

• Umfjöllun um listaverk: Skoða steinda gluggann eftir Leif Breiðfjörð, sem 
er fyrir ofan aðaldyr Hallgrímskirkju í Reykjavík, sjá hér. Umfjöllun og 
skýringu á glugganum má sjá í grein í Morgunblaðinu, sjá hér. Nemendur 
ræða hvað þeim finnst glugginn vera að túlka.

• Ljóðaskoðun: Skoða saman minningarljóð Hallgríms um Steinunni dóttur 
hans. Takið eftir að fyrstu stafirnir í fyrstu sjö erindunum, fyrsta orðið í 
tveimur næstu erindum sem og fyrstu tvö orðin í síðasta erindinu mynda 
setninguna: Steinun mín litla hvílist nú.

Einstaklings- og paraverkefni 

• Nemendur velja eitt til fjögur erindi af fyrsta Passíusálminum, sjá t.d. hér.  
Velta fyrir sér merkingu þeirra. Skrifa valið/valin vers niður og 
myndskreyta, t.d. á pappír eða í forritum eins og Canva.

• Nemendur útbúa ljóð út frá orði, málshætti eða stuttri setningu, líkt  
og Hallgrímur gerði úr setningunni Steinunn mín litla hvílist nú.

https://is.wikipedia.org/wiki/Hallgr�mur_P�tursson
https://is.wikipedia.org/wiki/Tyrkjar�ni�
http://handrit.is/is/manuscript/imaging/is/JS04-0337#page/3v++(6+af+106)/mode/2up
http://www.hallgrimskirkja.is/2015/11/05/leifur-og-sigridur-tala-um-listaverk-sin/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/505764/
http://www.snerpa.is/net/kvaedi/pass.htm
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Sælar þær sálir eru,
sem hér nú skiljast við
frá holdsins hryggðar veru 
og heimsins göldum sið,
hvílast í himnafrið,
þar sem með sætum hljóðum
syngur lof Drottni góðum
lofsamlegt engla lið.

Tign, æru, sæmd og sóma
sálir Guðs barna fá,
sem ljósar stjörnur ljóma
lambsins stóli hjá,
ávallt Guðs auglit sjá,
með hvítum skrúða skrýddar,
skarti réttlætis prýddar,
sorg allri sviptar frá. 

Englanna hirðin hreina
heiðrar Guð nótt sem dag
sálirnar syngja og greina
sanctus með fegursta lag
og lystugum lífsins hag,
holdið sig meðan hvílir,
höndin Drottins því skýlir,
sér engan sorgar plag.

I þennan flokkinn fróma
flutt varstu, barnkind mín
himneskum hafin sóma
hvílist nú sálin þín
ljómar þar skært og skín
í faðmi Jesú fríðum
fagnandi öllum tíðum;
dýrðin sú aldrei dvín.

Nú er þér aftur goldið
angrið, sem barstu mest,
þegar þitt hrjáðist holdið,
hátt þú stundir og grézt,
gefin er gleðin bezt,
hafin úr hryggð og móði,
hreinsun með Jesú blóði,
synd engin á þér sést. 

Unun var augum mínum
ávallt að líta á þig
með undgdóms ástum þínum
ætíð þú gladdir mig,
rétt yndis-elskulig,
auðsveip af hjarta hlýðug,
í harðri sótt vel líðug,
sem jafnan sýndi sig.

Næm, skynsöm, ljúf í lyndi,
lífs meðan varstu hér,
eftirlæti og yndi
ætíð hafði ég af þér,
í minni muntu mér;
því mun ég þig með tárum
þreyja af huga sárum,
heim til þess héðan fer.

Mín gleði er sú eina,
andlát þitt hugsa ég á,
þú hafðir málið hreina,
hér með vit alls að gá,
skammt til þess líf leið frá,
breiddir út hendur báðar,
bauðst þig til Jesú náðar,
kvaðst vilja koma þá.

Litla stund stóð í hæfi,
sturlaði fögnuðinn,
hálft fjórða ár alls var æfi
eigi þó fullkomin,
skjótt sá ég skilnað þinn;
geymir sál þína sætur 
signaður Drottinn mætur
fyrir Jesúm, soninn sinn.

Hvílist nú holdið unga
af harmi og sorgum mætt,
svipt öllum sóttarþunga,
svo er þér nú óhætt,
dóttir mín! böl er bætt,
frjáls við synd, fár og dauða
fyrir Jesú blóðið rauða,
sefur í Drottni sætt.

Steinunn Hallgrímsdóttir
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Bókin Kristin trú er ætluð til trúarbragðakennslu á miðstigi grunn-
skóla. Á vef Menntamálastofnunar er bókin sett upp sem rafbók.
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grein fyrir lútherskri mótmælendatrú eins og við þekkjum hana hér 
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á hátíðum eða á sérstökum gleði– eða sorgarstundum.
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