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Tilgangur: 
Líf Jesú: Í Skírn Jesú, birtist Heilög Þrenning.  Að læra orð Heilagrar Þrenningar 
og rifja upp nafn Guðs og að Guð sé þríeinn: Guð Faðir, Guð Sonur, Guð 
Heilagur Andi. 
 
Námsefni: 
B Lk 3:21-22 
B Mk 1:9-11 
G bls. 54 
 



 
Hugmynd að kennslustund: 
 
 
Leyndardómur heilagrar þrenningar 
 
Við getum ekki skilið allt sem Guð er: Sál okkar er of 
lítil.  
En þar sem Guð segir alltaf sannleikann, þá trúum við 
því sem hann segir okkur. Sannleikurinn sem Guð hefur 
sagt okkur og við skiljum ekki að fullu kallast leyndardómar. 
Leyndardómur Heilagrar Þrenningar er leyndardómur eins Guðs í þremur 
persónum: Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi. 
 
Þegar við signum okkur segjum við: í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda.  
 
Hversu margar eru persónur Guðs? Þrjár.  
Faðirinn,  
Sonurinn,  
Heilagur Andi. 
En, Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi eru bara einn Guð.  
 
Þrjár persónur Heilagrar Þrenningar eru jafnar: Þær hafa alltaf verið til og munu 
alltaf vera til.  
Faðirinn er Guð - Sonurinn er Guð - Heilagur Andi er Guð - hann er einn Guð. 
 
Guð opinberaði þennan leyndardóm fyrst við skírn Jesú við Jórdan, þegar rödd frá 
himni sagði: „Þetta er minn elskaði Sonur; hlustið á hann,“ á því augnabliki þegar 
dúfan birtist, fulltrúi Heilags Anda. 
 
Skírn Jesú 
 
Svo bar við á þeim dögum, að Jesús kom frá Nasaret í Galíleu og var skírður af 
Jóhannesi í Jórdan. Um leið og hann sté upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast 



upp og andann stíga niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum: „Þú ert 
minn elskaði Sonur, á þér hef ég velþóknun.“ 
 
 
 
 

•  Tengdu setningarnar: 

 

Leyndardómur er eitthvað í þremur persónum 

Einn Guð  sem ekki er hægt að skilja 

Heilagur Andi  einn Guð 

Það er aðeins                                                    er Guð  

 
 
 
Hver er fyrsta persóna Heilagrar Þrenningar? 
Fyrsta persóna Heilagrar Þrenningar er Guð Faðirinn. 
Hver er önnur persóna Heilagrar Þrenningar? 
Önnur persóna Heilagrar Þrenningar er Guð Sonurinn. 
Hver er þriðja persóna Heilagrar Þrenningar? 
Þriðja persóna Heilagrar Þrenningar er Guð Heilagur Andi. 
Hefur Guð alltaf verið til? 
Já, Guð hefur alltaf verið til. 
 



 
 


