
Hela tanken med att designa fidgetspinnern började med en bild som blivit viral på nätet.
Bilden började spridas i USA och fångades upp av @svenskakyrkan på Twitter och beskriver tre delar, tre personer, en Gud, precis 
som en fidgetspinner.
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Påminner starkt om legenderna om St Patricks liknelse med treklövern med samma innebörd. 

Det finns flera legender.

En är att han reste till Connaugh där han mötte två av kungens döttrar. Han hade tidigare misslyckats med att få kungen att 
konvertera till kristendomen, men genom att med hjälp av liknelsen med treklövern kunna konvertera döttrarna, så kunde han 
också få kungen att konvertera.
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En vanlig bild av treenigheten är ”treenighetsskölden” och den designen känner ni kanske igen från spinnern.
Kallas också för Scutum Fidei, trons sköld, på latin. 
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Den första kända skissen på den modellen kommer från ett manuskript från ca 1210 och som tillskrivs Peter av Poitiers
Bilden är tagen från boken ”Jesu historia och släktträd” Compendium Historiae in Genealogia Christi
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I den här bilden, Summa Vitiorum av William Peraldus, som målades någon gang mellan 1255 och 1265, berättas om 
en riddare som kämpar mot de sju dödssynderna och på hans sköld återfinns treenighetsbilden.
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I den senmedeltida, förreformatoriska, dvs ca 1486–1492, heraldikboken Wernigeroder Wappenbuch finns bilden som
menar att detta är Guds egen heraldiska sköld
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Det är alltså en gammal symbol och man skulle kunna säga att den har sitt ursprung i den trosbekännelse som mest
uppehåller sig vid treenigheten, den athanasiska trosbekännelsen.

Den athanasiska trosbekännelsen reder ut treenigheten genom att förklara och sätta Fadern, Sonen och Anden i
relation till varandra, det är också det som fidgetspinnern försöker göra.

I den trosbekännelsen sägs baland annat:

Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, 
i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet.
En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och 
den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. 
Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda evig, såsom icke heller tre 
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oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda 
allsmäktig.
Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud. Så är Fadern Herre, Sonen 
Herre och den Helige Ande Herre, och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre.

Just detta att det är tre personer visas av orden ”is not” som går mellan Fadern, Sonen och Anden. De tre personerna är åtskilda
och blandas inte ihop
Det finns inte heller någon riktning på de linjerna, så det är lika sant att Fadern inte är Sonen, som att Sonen inte är fadern.

Samtidigt som de olika personerna är åtskilda så är de också ett, de är Gud. Det symboliseras av linjerna som det står ”is”, dvs
”är” på.

Låt oss titta lite närmare på de olika delarna.
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Så vad är det ordet ”treenig” beskriver?
Jo, när man läser Bibeln så blir det tydligt först att Fadern är Gud, och att Jesus är Gud och också att Anden är Gud. 
Samtidigt så är den judiska trosbekännelsen i 5 moseboken 6:4 och framåt, den att Gud är en. Och det är en 
trosbekännelse som Jesus själv upprepar i Markus 12:29 och framåt. 

Så för att förklara det som framträder i Bibeln, att Fadern är Gud, Jesus är Gud och att Anden är Gud, samtidigt som 
Gud är en, så använder vi ordet treenig. Det finns massor av sätt at lägga ut begreppet treenig, men det första man 
behöver göra är att se på påståendena att Fadern, Jesus och Anden är Gud. 

Vi börjar med Fadern

Att Fadern är Gud har de flesta av oss inga problem med. Det är Fadern som framträder tydligast i Gamla testamentet och det är 
Fadern som Jesus främst ber till.
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Vi använder ofta orden Fader och Gud som likvärdiga ord, utan att reflektera närmare på det. Så självklart är det att Fadern är 
Gud. Och visst är det självklart, det håller jag med om men vi skulle tjäna på att reflektera ett ögonblick över hur vi använder
orden…
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För när vi kommer till Jesus så kan det bli lite konstigt…

Hur många har hört uttrycket ”Gud och Jesus”? 

”Gud och Jesus”…
Inte ”Fadern och Jesus” eller ”Fadern och sonen”…
Eftersom Fadern är Gud, så är det egentligen inte fel, men eftersom Jesus också är Gud, så blir det om vi tänker ett 
varv till lite konstigt. Vi säger ju inte ”Gud och Gud”, även om vi lika gärna skulle göra det, nej om vi sätter Fadern och 
Sonen bredvid varandra, så tänker vi ibland att den ene är Gud och den andre ”bara” Jesus… Inte så bara, men det blir 
en skillnad som är problematisk.

Så vad får oss att säga att Jesus är Gud? 
Är det verkligen så?
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De flesta kristna vet och håller med om detta, men det finns ett ökande antal som vare sig vet eller håller med om det och ändå 
hävdar att man är kristen. Idag när Fake News och alternativa sanningar är vardagsmat så är det inte så konstigt att man inte bryr 
sig nämnvärt om vad Jesus säger om sig själv, utan man skapar sig sin egen uppfattning och sanning. 
Vi tar en snabb repetition av en av de mest centrala bevisen, att frälsa och förlåta synder.

I Markus 2:5-11 står det så här:
5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."
6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7"Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom 
Gud?" 8 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad 
är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att 
Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: 11 "Res dig, ta din bädd 
och gå hem!"

Det intressanta i den här texten är att Jesus, som visste PRECIS vad som pågick i de skriftlärdas hjärtan, inte säger emot det de 
skriftlärda vet och har rätt i. Det ÄR bara Gud som kan förlåta synder. Och Jesus understryker därför att HAN kan förlåta synder. 
Det är helt enkelt ett sätt för Jesus att förklara vem Han är… Han skulle kunna ha sagt ”Ni säger att bara Gud kan förlåta synder, 
det har ni rätt i, och nu förlåter jag synder, vad betyder det?”

Eller som han säger på ett annat ställe, I johannes 5:39-40 Ni forskar i Skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de 
som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Samma gruppering av människor i båda fallen, de skriftlärda. De vet att skriften vittnar om Gud. Det vet att bara Gud kan förlåta 
synder. Men Jesus säger att HAN kan förlåta synder och att skriften vittnar om HONOM.

Sedan har vi det där med frälsningen…
I Hosea 13:4 står det: 
Jag är Herren din Gud, alltsedan du var i Egyptens land.
Du ska inte veta av någon annan Gud än mig,
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och det finns ingen annan frälsare än jag.
Ingen annan frälsare än Gud och om Jesus står det först i Matteus 1:21 när ängeln talar till Josef:
Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Det kan kanske vara ett svagt argument, men i Apostlagärningarna 4: 11-12 säger Petrus till stora rådet: Jesus är stenen som ni 
byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget 
annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Gud säger att frälsningen inte finns hos någon annan än Gud, och i Apostlagärningarna står det att frälsningen finns hos Jesus.

Som sagt, det finns mer att säga i frågan, men allt pekar på att Jesus är Gud.
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Så, att Fadern är Gud, det är så gott som alla överens om. 
Att Jesus är Gud, det greppar de flesta.
Så hur är det med Den Helige Ande?

Är det verkligen så att Den Helige Ande också är Gud?
Det beror ju på vem man frågar…
Frågar man Jehovas vittnen så säger de att Anden är Guds verksamma kraft, men inte en person. En kraft som Gud 
använder, men inte något levande i sig självt. Och ska vi vara ärliga så är det oftast så det talas om Anden också i andra 
sammanhang. Andens gåvor är något Fadern eller Jesus ger och vi pratar gärna om Andens frukter, Andegåvor eller 
smörjelse, men sällan om vem Anden verkligen ÄR.

Så om vi ska börja med det grundläggande först.
Är Anden bara en opersonlig kraft som utgår från Jesus eller Fadern?
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I första Korinterbrevet 2 så berättas om andens gåvor och i 11 versen står det så här: Men i allt detta verkar en och samme Ande, 
som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

Det är alltså ANDEN som fördelar gåvorna så som HAN vill… Anden är alltså inte en opersonlig livlös kraft, utan någon, en ”han”,
som har en vilja. 

Ett par ställen till:
Johannes 15:26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska 
han vittna om mig.

Anden är en ”han” som självständigt från Jesus vittna om Honom.

Eller från texten i inledningen: 
Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Det är inte Fadern eller Sonen som genom en opersonlig kraft inger den ord att tala, utan det är Anden SJÄLV som inger dem vad 
de ska säga…

Och så vidare till Hebreerbrevet 10:15 Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han 16 Detta är det förbund 
som jag efter denna tid ska sluta med dem.

Här nämns Anden än en gång som en ”han”, men inte minst så är det här ingen skillnad mellan Fadern som sluter förbund med 
folket, eller Anden som sluter förbund med folket…

Extra intressant är det att på just det här stället så syftar Paulus på Jeremia 31:33 där det står: 
Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och 
skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
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Det som Herren säger i Jeremia, att Han ska sluta förbundet med folket och att Han kan göra det för att han är Gud, det säger
sedan Anden i Hebreerbrevet…

Anden, precis som Jesus, gör saker i egen kraft som är förbehållet Gud. Det kan endera betyda att de ljuger, men den rimliga 
tolkningen utifrån Bibeln och summan av all undervisning är att de INTE är lögnare, utan att de är EXAKT det de utger sig för att 
vara. 

Gud.

Fadern, Sonen och Anden, alla är det Gud, och samtidigt som de tre är Gud, så är Gud EN.

Det är den bibliska sanning och mysterium vi väljer att kalla treenigheten.
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Alla är Gud, samtidigt har vi då den judiska trosbekännelsen, de är en
De är inte varandra, ”Is Not”, ”Non Est”, men de ÄR Gud, ”Is”, ”Est”
Det vi vet är
1 de är alla Gud
2 de är inte varandra
3 det finns bara en Gud

Den exakta relationen dem emellan finns det åtskilliga förklaringar till, vissa bättre och en del sämre, men den grundläggande 
informationen är ryms ändå i den enkla treenighetsskölden, i spinnern.
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Till sist några få ord om symbolen i mitten. 
Det är en så kallad Triquetra och det är ett ord som bildats av Latinets tri- ("tre") och quetrus ("hörnad"). Från början betydde 
ordet ”triangel” men idag betecknar den en specifik symbol bildad av tre sammanflätande bågar, ibland kombinerad med en 
cirkel. Tecknet symboliserar evigheten genom den flätade formen och omsluter evighetens triangel i mitten.

Triquetran är främst känd som en kristen symbol där den liksom till exempel triangeln och treklöverk är en symbol för 
treenigheten. 
Den är vanlig på keltiska kors och annan konst från den keltiska kyrkan. 

Symbolen kan ses som tre ihopflätade stiliserade fiskar, så kallade ICHTYS-symboler. Ichthys är den äldsta symbolen för Jesus och 
kristendomen
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