
Hva er Den Hellige Treenighet? 

Det er tre personer i den ene Gud. Disse tre personene er 

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Slik som Faderen er, 

slik er Sønnen og slik er også Den Hellige Ånd. 

Tenk deg at du har tre lys. Du tenner et av lysene, og det 

får en flamme. Så tenner du det andre lyset med flammen 

fra det første lyset. Da har du to lys som brenner. Til slutt 

tenner du det tredje lyset med flammen fra de første 

lysene. Da er det tre lys som brenner, og hvert av dem har 

sin egen flamme. Flammene er like, de har samme 

egenskaper og styrke. De gir den samme varmen og det 

samme lyset. Så kan du sette sammen de tre lysene. 

Flammene føyer seg sammen. Nå har du bare en flamme, 

men likevel er det fortsatt tre lys. 

Klikk på lenken og se på filmen med lysene. 
https://vimeo.com/425888642

https://vimeo.com/425888642


I Kirken lærer vi at Treenigheten dypest sett er et 
mysterium; vi tror på Den treenige Gud (Faderen, 

Sønnen og Den Hellige Ånd) og vi kan forstå alt 
dette stykkevis og delt mens vi lever her på 

jorden. Vi tror også at når vi kommer til 
himmelen vil vi få se og forstå dette mysteriet, 
som Gud er, mye bedre. Da kommer vi til å se 

hvordan alt dette som vi ser rundt oss; 
skaperverket og våre liv her, som Gud har gitt oss 
i gave, egentlig henger sammen. Men nå kan vi 
bare forstå noe av dette, ved hjelp av det vi kan 

se med troens øye. Hvis du ser på eksemplet med 
de tre lysene, tenker du at kan du forstå litt mer 

av det mysteriet som Treenigheten er?



De tre lysene er som de tre forskjellige av 
Guds personer (Faderen, Sønnen, Den 
Hellige Ånd). Det første lyset som ble tent, 
symboliserer Faderen. Hans flamme 
symboliserer hans guddommelige makt, 
styrke og vesen. Fordi Faderen er Gud. Det 
andre lyset som ble tent, symboliserer 
Sønnen – Jesus, og den andre flammen 
symboliserer også Jesu guddommelige 
vesen. Fordi Sønnen, Jesus, er også Gud -
men han er ikke Faderen. Til sist tente vi det 
tredje lyset, som symboliserer 
Den Hellige Ånd. Denne flammen 
symboliserer også Den Hellige Ånds 
guddommelige vesen. For Den Hellige Ånd 
er Gud, men er hverken Faderen eller 
Sønnen. De tre personene i Treenigheten er 
forskjellige (på liknende måte som de tre 
lysene er), men de har alle det samme 
guddommelige vesen, som gjør at de alle tre 
er Gud (den samme flammen).


