
 
HELIGA TREFALDIGHETS DAG 

”Gud – Fader, Son och Ande” 
På söndag är det Heliga trefaldighets dag, treenighetens dag. En söndag när vi får hejda oss 
inför Guds outgrundlighet. I Rom 11:33-36 utbrister Paulus ” Vilket djup av rikedom och 

vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforskat hans beslut eller spåra hans vägar”. 

I Bibeln hittar vi inte ordet treenighet. Det är när de första kristna, efter några århundraden 
börjar fundera över sin upplevelse av Gud som Fader, Son och Ande som trosbekännelser av 

olika slag växer fram. Man behövde formulera vad man trodde på med också avgränsa sig 
mot det som inte kunde rymmas inom den kristna tron. 

 
Med orden i en Indonesisk trosbekännelse kan också vi bekänna:   
”Jag tror på Gud som är kärlek och har gett jorden till alla folk. 

Jag tror på Jesus som kom för att hela oss, och för att göra oss fria från alla former av 

förtryck. 

Jag tror på Guds Ande som verkar i och genom alla som är vända till sanningen. 

Jag tror på de troendes gemenskap som är kallad att tjäna folket. 

Jag tror inte på de starkas rätt, inte heller på arméernas styrka eller förtryckets makt. 

Jag tror på mänskliga rättigheter, på ickevåldets kraft, och att alla kvinnor och män har 

samma värde. 

Jag tror inte att krig och hunger är oundvikliga, att freden är onåbar eller att misshandel av 

vår jord är Guds vilja. 

Jag tror på enkelhetens skönhet, på kärlek med öppna händer och fred på jorden. 

Jag vågar alltid och trots allting tro på Guds kraft att förändra och omforma och att skapa ett 

rike av fred och rättvisa för hela mänskligheten.” 

 
Men ibland räcker orden inte till, då kan bilden vara till hjälp. Bilden ovan kallas triquetra och 
symboliserar treenigheten. De tre lika stora bågarna (fiskarna) symboliserar jämlikheten, den 
obrutna linjen symboliserar evigheten och sammanflätningen symboliserar individualitet och 

enighet. 
Sådan är vår Gud, i alla hans uttryckssätt får vi möta honom. 

 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se. Hör gärna av dig, det är meningen! 


