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Tilgangur: 
Líf Jesú – Að læra að Jesús hlustar á okkur öll og langar að hjálpa okkur og við 
þurfum ekki að vera hrædd við að biðja Jesú um hjálp. 
 
Námsefni: 
B Jh 4:46-54 
 
 



Hugmynd að kennslustund: 

Jh 4:46-54 

Nú kom hann aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gjört vatn að víni. Í 
Kapernaum var konungsmaður nokkur, sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti, að 
Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma 
niður eftir og lækna son sinn. En hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann: „Þér 
trúið ekki, nema þér sjáið tákn og stórmerki.“ 

Konungsmaður bað hann: „Herra, kom þú áður en barnið mitt andast.“ 

Jesús svaraði: „Far þú, sonur þinn lifir.“ 

 

Maðurinn trúði því orði, sem Jesús mælti til hans, og fór af stað. En meðan hann 
var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu, að sonur hans væri á 
lífi. 

Hann spurði þá, hvenær honum hefði farið að létta, og þeir svöruðu: „Í gær upp úr 
hádegi fór hitinn úr honum.“ Þá sá faðirinn, að það var á þeirri stundu, þegar Jesús 
hafði sagt við hann: „Sonur þinn lifir.“ Og hann tók trú og allt hans heimafólk. 

Þetta var annað táknið, sem Jesús gjörði, þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu. 



 

 

Við getum alltaf beðið Jesú um hjálp!  Hann hlustar alltaf á okkur og vill að við 
komum til himna til hans. Þess vegna hjálpar allt sem hann kennir okkur að þekkja 
hann betur og elska hann heitar.  Stundum höldum við að hann hlusti ekki en þótt 
við sjáum það ekki strax er hann alltaf að aðstoða okkur. 

● Finnið Kana (Cana) og Kapernaum (Capernaum) á kortinu: 

 

 



 

 

 

● Hjálpið konungsmanninn að finna leið til Jesús 

 

 


