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Tilgangur: 

Að læra að Jesús er Sonur Guðs og Frelsari sem kom til að frelsa mig vegna 
þess að hann elskar mig. Að læra að við fögnum fæðingu (afmæli) Jesú á 
jólunum. 

 
 
 
Námsefni: 
QUINET KAFLI 10, Biblían Mt. 1, 18-23, Guð talar til barna sinna bls. 50 - 
52 



Hugmynd að kennslustund: 
 

FÆÐING JESÚBARNSINS 
 
Ég ætla að segja ykkur fallega sögu af því þegar Jesús fæddist. 
 
Ferðalagið 
Guð hvatti Jósef til að kvænast Maríu. Jósef var trésmiður, sem smíðaði hurðir, 
glugga og margt annað. Dag einn þurfti hann að fara frá Nasaret með hinni 
blessuðu mey til Betlehem. Á þeim tíma voru ekki til bílar. Þar voru heldur ekki 
járnbrautarlestir, þægilegir vagnar eða malbikaðar vegir. Fólk þurftir að ferðast 
gangandi eða sitjandi á asna. Þess vegna fóru María og Jósef af stað og María sat á 
asna. Ferðin var mjög löng og þau komu til Betlehem seint um nótt.  
 

 
  
 
Það er ekki auðvelt að ferðast á nóttunni því það er dimmt og það sést varla neitt. 
Jósef vildi stoppa hjá gistihúsi og gista þar um nóttina. Hann bankaði á dyrnar á 
gistihúsinu og spurði hvort þau gætu gist þar um nóttina. 
 
 
 
Teiknaðu tvennar dyr. 



  
 
En honum var sagt: „Það er ekkert pláss fyrir ykkur.“   Hann fór þá til annars 
gistihúss og sagði: „Vinsamlegast leyfið okkur að gista eina nótt.“ 
„Það er ekkert pláss fyrir ykkur.“ 
Hvað átti hann að gera? Hvert átti hann að fara? Jósef var mjög dapur. 
 
Spurðu eftirfarandi spurninga: 
Hvað hét hin blessaða mey? 
Hvaða vinnu stundaði Jósef? 
Hvað heitir bærinn, sem Jósef og María fóru til? 
Voru bílar til á þessum tíma? 
Voru til járnbrautarlestir og vagnar á þessum tíma? 
Hvernig ferðaðist fólk á þessum tíma? 
Hvenær komu þau til Betlehem? 
Fengu þau gistingu? 
 
Þurrkaðu af skólatöflunni. 
 
Fjárhúsið (eða: hellirinn) 
Spyrjið ykkur sjálf: „Hvar fá Jósef og María að gista?“ 
Hlustið nú vel. 
Veistu hvað hellir er? Það er eins konar hola í fjalli eða kletti. 
Teiknaðu helli. 
 
 



  
 
Hellar voru oft notaðir sem hús fyrir dýr. Inni í þeim var hey og hálmur.  Jósef 
hugsaði með sér „Við skulum gista í helli nálægt Betlehem.“ Þau fundu helli 
seint um nótt. Þau fóru þar inn og bundu asnann sinn við hliðina á uxa. 
Teiknaðu höfuð asna og uxa. Líka Maríu og Jósef. 
 

  
Það var stjörnubjört nótt. (Teiknaðu nokkrar stjörnur og tungl.)  
Allt í einu hrópaði María af gleði. Guð hafði gefið henni son, barnið Jesús. 
Hún vafði hann reifum og lagði hann í jötu, það er eins konar kassi fylltur af heyi. 
 
Teiknaðu barnið Jesús liggjandi í jötu. 



  
 
María mey og Jósef voru virkilega hamingjusöm. 
Nú á tímum höldum við fæðingu Jesú hátíðlega 25. desember. 
 
Spurðu þessara spurninga: 
Hvert fór Jósef með hina blessuðu mey? 
Á hvaða tíma dagsins var það? 
Hvað gaf Guð hinni blessuðu mey um miðnætti? 
Hvert lagði María mey barnið? 
 
Verkefni 
Búðu til jötu með nemendum. 
Syngið jólalag. 

Bjart er yfir Betlehem  
blikar jólastjarna.  

Stjarnan mín og stjarnan þín,  
stjarna allra barna.  

Var hún áður vitringum  
vegaljósið skæra.  

Barn í jötu borið var,  
barnið ljúfa kæra.  

 
Víða höfðu vitringar  
vegi kannað hljóðir  

fundið sínum ferðum á  
fjöldamargar þjóðir.  



Barst þeim allt frá Betlehem  
birtan undur skæra.  

Barn í jötu borið var,  
barnið ljúfa kæra.  

 
Barni gjafir báru þeir.  
Blítt þá englar sungu.  

Lausnaranum lýstu þeir,  
lofgjörð drottni sungu.  
Bjart er yfir Betlehem  

blikar jólastjarna,  
Stjarnan mín og stjarnan þín  

stjarna allra barna.  


