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Tilgangur: 
Líf Jesú – Að læra að Jesús birtist sem Guð. Rifja upp að hann er sannur Guð og 
sannur maður.   
 
Námsefni: 
B Lk 9:28-36 
 
 
 
 



 
Hugmynd að kennslustund: 
 

UMMYNDUN JESÚ 

Jesús fór með Pétur, Jakob og Jóhannes upp á fjall til að biðjast fyrir. Meðan hann baðst  fyrir 
breyttist andlit hans og föt hans urðu skínandi björt. Skyndilega voru komir tveir menn að tala 
við hann, Móse og Elía. Þeir voru baðaðir himneskri birtu. Þeir tveir töluðu við Jesú um það 
sem hann myndi gera í Jerúsalem til að fullkomna vilja Guðs.  

Pétur og hinir postularnir tveir höfðu sofnað. Þeir vöknuðu og sáu Jesú umvafinn birtunni. Þeir 
sáu einnig mennina tvo hjá honum. Þegar þeir voru að fara sagði Pétur: „Meistari, það er gott að 
við erum hér. Við skulum gera þrjú tjöld, eitt handa þér, eitt handa Móse og eitt handa Elía.“ 
Hann vissi ekki hvað hann sagði. Um leið og hann sagði þetta kom dökkt ský af himni og 
huldi fjallið. Lærisveinarnir urðu óttaslegnir. Og rödd kom úr skýinu og sagði: „Þetta er Sonur 
minn, útvalinn, hlýðið á hann.“ Þegar röddin þagnaði sáu þeir aðeins Jesú. Á þessum dögum 
sögðu þeir engum frá því sem þeir höfðu séð á fjallinu.  

 

Hvað kennir þessi ritningargrein okkur? 
 

1. Að bænin er mjög mikilvæg, af því að Jesús sem er Guð sjálfur, bað oft og 
heitt til Föðurins. 

2. Að þrátt fyrir að við þurfum að þjást í lífinu er dýrðin sem bíður okkar á 
himnum miklu meiri en þjáningarnar. 

3. Að þjáning getur verið fórn og það hjálpar okkur að bjarga sálum okkar og 
sálum annarra. Jesús þjáðist og gaf þannig líf sitt til að bjarga öllum 
mönnum. 

4. Að skilja að himnaríki er eitthvað sem við getum séð í atvikum hversdagsins. 
5. Að lifa eftir boðorðinu sem hann gaf okkur: „Elskið hvert annað eins og ég 

hef elskað ykkur.“ 
6. Að okkar bíður endanlegur dómur sem byggist á kærleika, það er að segja 

um það hversu mikið við höfum elskað eða hætt að elska aðra. 
7. Að Guð gefur náð sína með bæn og sakramentum. Náð hans getur læknað 

alla veikleika okkar. 



SPURNINGAR TIL AÐ SVARA: 

Hvernig leit Jesús út þegar hann var ummyndaður? 

Við hvern talaði Jesú við ummyndun sína? 

Hvaða postula tók Jesús með sér upp á Taborsfjallið? 
 
Hvað sagði rödd sem kom frá himnum? 
 
FINNDU TABORSFJALLIÐ! 

 
 
 



 


