HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅRGÅNG B)

NÄR HELIGE PATRIK SKULLE FÖRKLARA
TREENIGHETEN

Tidsram: 20-25 minuter.
Matt 28-16-20
Jesus sänder ut sina lärjungar
De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt
dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några
tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Övriga läsningar: 5 Mos 4:32-34, 39-40, Rom 8: 14-17
Bakgrund
Idag firar Kyrkan Heliga Trefaldighets dag. Guds treenighet är ett mysterium, svårt
att förstå inte minst för de yngsta. Vi tror inte på tre gudar utan på en enda Gud
i tre personer. Kanske kan det vara lättare att närma sig detta mysterium om vi
närmar oss Gud som kärlek och gemenskap. Gud, som är en, är på samma gång
ömsesidiga kärleksrelationer mellan Fadern, Sonen och Anden. Som människor
har vi blivit indragna i detta. De tre gudomliga personernas ständiga kärleksutbyte pågår även i vårt inre och människor emellan. Det ger oss hopp och glädje.
Matteus inledde sitt evangelium med att förkunna födelsen av ”Immanuel” (vilket
betyder Gud med oss). Nu avslutar han sitt evangelium med samma budskap:
”Jag är med er”. Lärjungarna har samlats i Galiléen, det land där det mesta av
Jesu verksamma liv har utspelat sig. Galiléen är hedningarnas land, och det är
alltså där som även lärjungarna ska påbörja sin förkunnelse av Guds rike. Jesus
står på ett berg, berget är en symbol för Sinai berg där Moset tog emot Tio Guds
bud och för det berg där Jesus höll sin bergspredikan (Matt 5-7). Tagna av den
uppståndnes närvaro faller de ned och hyllar honom, men några tvivlade står
det. Ja, evangelisten tycks medveten om att det i den kristna gemenskapen från
början funnits både tro och tvivel, sida vid sida. Men även om Jesus är medveten
om deras osäkerhet, så hejdar det honom inte från att ge dem ett uppdrag: gå
ut till alla folk, döp och lär dem. Sedan kommer löftet som rymmer något av det
viktigaste i hela detta evangelium: Jag är med er alla dagar intill tidens ände.

Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen vitt), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut
bilden på treklövern (ta gärna med några riktiga treklövrar), på helige Patrik och
bilden att färglägga i slutet av dokumentet. Ta också med en skål med vatten.
VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa personligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper
till med det?).
Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras
namn.
Samla alla barn i en cirkel på golvet.
– Välkomna alla barn, roligt att se er här!
– Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake
idag? Vitt!
(Nu tar du fram duken i rätt färg. Visa gärna KPNs kyrkoårsaffisch.)
– Det är en festdag idag, Heliga Trefaldighets dag, det är därför prästens
mässhake är vit.
– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
– Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för
att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:
"När Gud sade ordet som skapade dig" (se avdelningen Sjung med barnen på
Videos, på KPNs hemsida.)
Hjälp barnet att tända ljuset.
– Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder
ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt
namn, är jag mitt ibland dem.
– Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta på
den och säga: Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.
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SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida,
avdelning Videos, Sjung med barnen)
Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.
Jesus jag är din.
Text: Anders Piltz

VÅRT FINA HJÄRTA
Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar i
inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!
Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp
ett litet tyghjärta). Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla
i (dela ut till var och en). Hur känns det?(Låt barnen
komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett
sådant här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så
lent och mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker
riktigt mycket om någon. Eller när jag vet att någon tycker
om mig. (Invänta respons, kanske barnen vill nämna någon
de tycker om t ex). När jag tänker på hur mycket Jesus
älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill
jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus
våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant.
Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och
stilla sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant.
Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man
säga: Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till
Jesus nästa gång?
När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, att du har
oss kär.
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DAGENS TEMA: NÄR HELIGE PATRICK SKULLE FÖRKLARA TREENIGHETEN
Inledning
(Ta fram en skål med vatten.)
Fråga barnen
• är någon döpt här? Kanske kan ni be era föräldrar att se bilder av ert dop?
• vad hände vid vårt dop?
• Ja, tre gånger hällde prästen vatten på vårt huvud och döpte oss i Fadern och
Sonen och den helige Andes namn.
(Skopa vatten med händerna tre gånger medan du säger orden.)
Idag ska vi höra evangeliet där Jesus själv ger sina lärjungar i uppdrag att
döpa människor i hela världen.
Sjung Halleluja (se inspelad version här)
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
(melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.

Återge en förenklad version av evangeliet, förslagsvis följande:
Jesus sänder ut sina lärjungar
Efter påsken och hans uppståndelse hade Jesus sagt till lärjungarna att de skulle
gå till Galiléen. Där fanns ett berg som de skulle gå uppför.
När de kommit upp till berget fick de se Jesus. Lärjungarna föll ned på knä när de
såg honom, de ville hylla honom. Det fanns också några som tvivlade.
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Då gick Jesus fram till dem och sa:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar: döp dem i Fad¬erns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla
dagar till tidens slut.”
Efter läsningen avslutar prästen eller diakonen med orden:
Så lyder Herrens evangelium.
Då svarar vi: ”Lovad vare du Kristus”.
Samtala med barnen samlade runt Jesus och ljuset i er mitt
Jesus hade bett hans lärjungar att sprida det glada budskpet om honom runt omkring i hela världen. I England fanns det den ung man som hette Patrik, som tog
Jesu ord på stort allvar.
(Visa bilden på helige Patrik)
Patrik levde på 300 och 400-talet, det var en farlig tid. När han var 16 år blev han
och hans två systrar kidnappade av irländska pirater och sålda som slavar till en
irländsk hövding. Där var han fången till han var 22 år. Och det var under fångenskapen som han började längta mycket efter Gud. Han läste i evangelierna
att Jesus sagt att man skulle sprida det glada budskapet och döpa människor i
Fadern och Sonen och den helige Andes namn.
Så han reste till Irland och berättade om Jesus och berättade om dopet och om
att Gud var både en och treenig, både Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den
helige Ande. De var ute i den vackra naturen och människorna lyssnade, men när
han berättade att Gud var treenig, då tyckte de att de blev svårt att förstå.
Då lät Gud honom upptäcka treklövrar som växte där.
(Ta fram en riktig treklöver eller visa bilden på treklövern som finns längst bak.)
•
•
•
•

Vad ser vi här?
Ja, en trevklöver!
Har ni tänkt på, att fast treklövern bara är en enda, så har den ändå tre olika
delar.
Patrik tackade Gud som hade visat honom på den fina treklövern. Han plockade en treklöver från marken, lät människorna se den och sade:

På samma sätt som treklövern är både en och tre, så är
det med vår Gud.
Gud är kärlek och gemenskap. Han älskar sin Son Jesus
Kristus, och älskar den helige Anden. Och Gud älskar oss
också, vi får vara med i denna Treenighet!
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Människorna på Irland blev glada när de hörde om Guds kärlek. De lät döpa sig i
Fadern och Sonens och den helige Andes namn.
•

Är det någon som kan göra korstecknet?

(Låt gärna något barn visa, hjälp annars barnen att komma ihåg).
•

Låt oss göra ett stort korstecken tillsammans: Vi reser oss upp och sträcker
våra armar högt upp mot himlen, mot Gud. Vi säger i Fadern…. Sedan låter vi
armarna sjunka ner till golvet, vi tänker på hur Fadern sänder sin Son ner till
oss på jorden, vi säger och Sonen… och sedan tänker vi på den helige Ande,
som omsluter Fadern och Sonen och oss alla med sin kärlek och då gör vi en
stor cirkel med armarna och säger och den helige Andes namn.

Visa upp tre fingrar, tummen, pekfingret och långfingret för barnen. Räkna: ett
(tummen), två (pekfingret) och tre (långfingret). För samman de tre fingrarna så
att de blir ett och säg:
• Treenig är vår Gud, Fader, Son och helig Ande.
• Alltid när vi ber, så säger vi i Fadern och Sonen och den helige Andes namn,
då vet vi att vi är med Gud.
Ta fram treklövern (evt även de riktiga) och fråga barnen:
• Vad är det vi ser här? (en treklöver) lägg treklövern i er mitt.
• Är det en eller tre? (både och!)
Det berättas om missionären den helige Patrik att när han kom till Irland, tyckte
folket det var så svårt att förstå Treenigheten. Då lät Gud honom upptäcka
treklövrar som växte på marken runt honom. Han plockade en treklöver, visade
den för folket och sa: på samma sätt som treklövern är både en och tre, så är det
med vår Gud.
Gud är kärlek och gemenskap. Han älskar sin Son Jesus Kristus, och älskar den
helige Anden. Och Gud älskar oss också, vi får vara med i denna Treenighet!
Är det någon som kan göra korstecknet? (låt gärna något barn visa, hjälp annars
barnen att komma ihåg).
Låt oss göra ett stort korstecken tillsammans: Vi reser oss upp och sträcker våra
armar högt upp mot himlen, mot Gud. Vi säger i Faderns…. Sedan låter vi armarna sjunka ner till golvet, vi tänker på hur Fadern sänder sin Son ner till oss
på jorden, vi säger och Sonens… och sedan tänker vi på den helige Ande, som
omsluter Fadern och Sonen och oss alla med sin kärlek och då gör vi en stor
cirkel med armarna och säger och den helige Andes namn.
Visa upp tre fingrar, tummen, pekfingret och långfingret för barnen. Räkna: ett
(tummen), två (pekfingret) och tre (långfingret). För samman de tre fingrarna så
att de blir ett och säg:
Treenig är vår Gud, Fader, Son och helig Ande.
Alltid när vi ber, så säger vi i Fadern och Sonen och den helige Andes namn, då
vet vi att vi är med Gud.
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SÅNG Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du
hitta här: https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
Jesus älskar var och en av oss och säger till oss:
• Gud är kärlek, (påminner om Treenigheten)
• Gud, du är här (se inspelning).
• Vem är det som kommer på vägen ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 58
(se också inspelning)
Extra aktiviteter:
Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.
AVSLUTNING
Låt barnen stå på knä och be:
– Tack Jesus, för att du är treenig, det betyder att du är fylld av kärlek som du
delar med oss.
– Vill någon annan tacka eller be Jesus om något?
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.
Avsluta med Fader vår med rörelser (se den inspelade varianten med rörelser
på hemsidan).
Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till
nästa gång!
För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu
barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många
anser att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
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