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Tilgangur: 
Jesús var týndur og fannst aftur í musterinu. Hann sagði að hann væri í húsi Föður 
síns.  Að rifja upp að hann er Sonur Guðs, og að læra að við verðum að fara í hús 
Föður okkar líka – í kirkjuna. 
 
Námsefni: 
B Lk 2:41-52 
G bls. 53 
 
 



Hugmynd að kennslustund: 
 

JESÚBARNIÐ Í MUSTERINU (HELGIDÓMNUM) 
 

Lk 2:41-52 

Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á 

páskahátíðinni. Og þegar hann var tólf ára gamall, fóru þau upp 

þangað eins og siður var á hátíðinni. Þau voru þar út 

hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis, varð sveinninn 

Jesús eftir í Jerúsalem, og vissu foreldrar hans það eigi. Þau 

hugðu, að hann væri með samferðafólkinu, og fóru eina dagleið 

og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann 

ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. 

Eftir þrjá daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann 

mitt á meðal lærifeðranna, hlýddi á þá og spurði þá. En alla, 

sem heyrðu til hans, furðaði stórum á skilningi hans og 

andsvörum. Og er þau sáu hann þar, brá þeim mjög, og móðir 

hans sagði við hann: „Barn, hví gjörðir þú okkur þetta? Við faðir 

þinn höfum leitað þín harmþrungin.“ 

Og hann sagði við þau: „Hvers vegna voruð þið að leita að mér? 

Vissuð þið ekki, að mér ber að vera í húsi föður míns?“ En þau 

skildu ekki það er hann talaði við þau. 

Og hann fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim 

hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús 

þroskaðist að visku og vexti, og náð hjá Guði og mönnum. 

 



Jesús er farinn til musterisins, húss Föður síns, og við verðum að fara í hús Föður 
okkar líka, í kirkjuna.  

Jesús útskýrði boðskap Guðs fyrir lærðifeðrunum og allir hlustuðu! Hvernig getur 
þetta verið?! Er það mögulegt? Já, af því að Jesús er Guð, og hann veit allt og hann 
veit miklu meira en lærðifeðurnir. 

Jesús bað til Guðs með öllum sínum krafti. Hann talaði til Guðs með hjarta sínu. 
Hvernig biðjum við?  

Jesús var Maríu og Jósef hlýðinn. Hann var alltaf fljótur að hlýða.  

  

•  Litaðu myndina: 

               



Ljúktu við þessa setningu:  

Musterið er í J_ _ _ _ _ _ _ _. 

  Jesús kom til musterisins þegar hann var _ _ _ _ ára gamall. 

Jesús var týndur og fannst aftur eftir _ _ _ _ daga í helgidóminum. 

  Jesús talar með _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Jesús fór heim til N_ _ _ _ _ _ með Maríu og Jósef. 

  

 


