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Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• Et par sko – siden mannen har gått 
langt for å komme frem 

• Et febertermometer – siden sønnen 
var veldig syk 

• En klokke – siden vi vet at underet 
skjedde på et bestemt tidspunkt 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint 
også for å sjekke at du har fått med deg alle 
bildene.  

Etter samlingen kan det passe å leke «Kongen 
befaler» for å minne oss om at noen, 
embetsmannen for eksempel, kunne befale 
tjenerne sine om mange ting, mens Jesus, 
Kongenes Konge, kan til og med befale 
sykdommer om å gjøre som han sier! 

Lykke til!  

 

 

Nå kommer bildene med tekst til hvert bilde. 
Du kan gjerne lese det som står slik det står, 
men hvis du heller vil fortelle med dine egne 
ord, er det kjempeflott.  

(Når du er ferdig å fortelle og vise alle bildene 
kan du, hvis dere er klar for det, lese teksten 
akkurat slik den står i Joh. 4, 46-54. Da er 
historien frisk i barnas minne, og det hjelper 
dem å henge med selv om formuleringene i 
Bibelen ikke er like lette som dem de møter i 
en barnebok.) 

 

 

Jesus hadde vært i Judea, som var helt sør i 
landet, men nå var han kommet til Kana som 
var lenger nord. Det var ikke så mange som 
visste hvem Jesus var enda, men i Kana 
snakket folk om ham. Han hadde nemlig vært i 
et bryllup der for ikke så lenge siden, og da 
hadde han gjort vann til vin nå de som hold 
festen plutselig oppdaget at det var tomt for 
vin. Slikt hadde ingen sett før, så det var ikke 
så rart at folk snakket om ham i denne byen. 

Nå var han tilbake, og ryktene gikk. Ikke bare i 
Kana, men i nabobyene også snakket de om 
hva som kunne skje når Jesus var i nærheten. 
Han kunne visst gjøre alt mulig. 

 

 

I nabobyen, Kapernaum, bodde det en 
kongelig embetsmann. Han hadde en sønn 
som var veldig syk.  

Han hadde også hørt om Jesus, og det underet 
han hadde gjort med vannet i bryllupet. 
Kanskje Jesus kunne hjelpe gutten hans også?  

Det var i hvert fall ingen andre som kunne 
hjelpe ham.  

 



 

Så embetsmannen la i vei, selv om det var 
fryktelig langt å gå. Hvis han skyndet seg var 
han framme i Kana før natten kom, men det 
var nesten åtte timer å gå – hver vei. 

Kan tro han tenkte på om dette var det rette å 
gjøre! Hva om Jesus ikke kunne hjelpe? Hva 
om gutten døde mens han var borte?  

Men hva om han ikke prøvde? Jesus var hans 
eneste håp. Da fikk veien være så lang den 
ville. Mannen måtte snakke med Jesus! 

 

 

Da mannen kom til Kana var det allerede blitt 
kveld. Hele dagen hadde han brukt til å gå for 
å finne Jesus, og nå var han her. 

«Du må bli med meg til Kapernaum!» sa 
mannen. «Gutten min er syk, og jeg er redd 
han kommer til å dø.» 

«Dere klarer visst ikke å tro uten at dere ser at 
det skjer et under,» svarte Jesus. 

 

 

«Det er ikke for å se et under. Gutten min dør, 
og jeg vil ikke at han skal det. Du kan gjøre 
ham frisk.» 

«Gutten din lever,» sa Jesus til mannen. «Gå 
hjem igjen til ham, du.» 

 

 

Var det alt? Kunne det være sant? Kunne Jesus 
bare si slike ting, og så ordnet det seg? 

Det var vel ikke annet å gjøre enn å gå hjem og 
se om det var sant.  

Og selv om hjemveien var like lang som veien 
bort hadde vært, klarte mannen å skynde seg 
hjemover igjen. 

 

Mens mannen fremdeles hadde et langt 
stykke igjen å gå kom noen av tjenerne hans 
løpende mot ham.  

«Gutten lever!» ropte de. «Han er frisk som en 
fisk! Du kan ikke tro hvor frisk han er!» 



Dette var de beste nyhetene mannen kunne 
få! 

Jammen hadde det vært verdt den lange turen 
til Kana! 

 

 

Da mannen kom hjem fikk han se det med 
egne øyne.  

Gutten gikk omkring, og det var ingen tegn til 
at han hadde vært så syk at de trodde han 
skulle dø!  

Det måtte bare være Jesus som hadde gjort 
ham frisk! 

 

«Når skjedde dette?» spurte mannen.  

«Det skjedde i går kveld, klokka sju. Plutselig 
var han ikke syk lenger. Han bare våknet og 
var frisk, og vi forstod ikke helt hva som 
skjedde …» 

 «Klokka sju, sier dere,» sa mannen og tenkte 
seg litt om. «Det var akkurat da jeg snakket 
med Jesus og sa at jeg ville at han skulle gjøre 
gutten min frisk. Og han fortalte meg at han 
var frisk. Jesus gjorde faktisk gutten min frisk 
mens vi stod der og snakket sammen!» 

 

 

 

Alt mannen hadde bedt om var at sønnen 
hans skulle bli frisk, men han fikk så uendelig 
mye mer.  

Før han møtte Jesus håpte han at Jesus kunne 
hjelpe. Selv om ting ikke gikk akkurat slik 
mannen hadde sett for seg, så forstod han 
likevel at Jesus var en han kunne stole på, og 
som kunne hjelpe selv om alt så helt håpløst 
ut. 

De som bodde i embetsmannens hus begynte 
å tro på Jesus, alle sammen. Det hadde skjedd 
et under fordi én mann våget å be Jesus om 
hjelp. En slik tro ville de også ha. En slik Gud 
ville de også gå til når de trengte hjelp. 

 

Joh. 4, 46-54 

 

 


