
Heliga trefaldighets dag 

Gud – Fader, Son och Ande 

Mt 11:25-27 

 

Gud är Fader, Son och Ande. Hur ska man kunna förstå det? 

En, som är tre. Det verkar ju som en motsägelse, och Jesu ord slår 

huvudet på spiken: Det här är dolt, obegripligt, för de kloka och dem 

som fastnar i det rationella. 

 

Ändå finns det en del bilder som vill försöka reda ut treenigheten.  

Ett av de mest klassiska är: H2O – kemisk beteckning för is, vatten & ånga. 

Det är ingen heltäckande eller särskilt biblisk bild, men ganska tydlig 

ändå. Vi möter ett och samma ämne på tre olika sätt. 

 

Eller en triangel med tre sidor. 

Eller symbolen på pålysningslappen, tre slingor som är en enda. 

 

En dator hanterar innerst inne bara två saker: På eller Av, Ett eller Noll. 

Det är transistorer som antingen släpper igenom ström eller inte gör det. 

Allt det som datorn verkar göra, är en massa matematiska Sant eller 

Falskt (det kallas boolsk algebra). 

 

Och att räkna boolsk algebra handlar om att bara om alla delar är sanna, 

blir svaret sant. Sant plus falskt är alltid falskt. Men sant plus sant är sant. 

Och då blir det faktiskt sant att 1 + 1 + 1 = 1, för tre sanna påståenden 

ger ett sant resultat. Tre sanna personer i en gudom. 

Rekvisita:  
 
Skylt:  1+1+1=1 
 
Tårta: två bottnar plus grädde (och Andens 
frukt som garnering till kyrkkaffet) 



Jesus säger att det är dolt för de lärda och kloka men uppenbarat för dem 

som är som barn. 

Det är viktigt med två saker här: 

Jesus nedvärderar inte lärdom och klokskap. Kyrkan har nästan alltid 

varit mån om forskning och tänkande och att tro och lära ska vara 

intellektuellt hållbart också. 

Och det är inte barnsligt och naivt att tro. Många tänker kanske så, 

men det är bara ett slags självförsvar för att kunna behålla tanken att jag 

själv är störst och min egen tanke är klokast. 

 

Den fromma barnsligheten handlar om att släppa högmod och 

självgodhet. Att acceptera mig själv, mina gåvor, mitt intellekt och också 

mitt intellekts begränsningar. 

 

Den som bara försöker begripa Gud kommer aldrig att finna ro, för Gud 

är – som ärkebiskopen säger – alltid större. 

Större än förnuftet, större än själva orden. 

Det är trons perspektiv. Det säger inte emot intellektet, utan kompletterar. 

 

Det finns ett fiffigt gammalt gudsbevis, sprunget just ur Kyrkans 

tradition av att läran också ska vara intellektuellt hållbar: 

Med Gud menar vi det fullkomligaste som går att tänka. 

Det fullkomligaste av allt måste äga egenskapen att finnas till, 

annars kan vi ju tänka något som är ännu mera fullkomligt. 

Alltså finns Gud. (Ontologiska gudsbeviset, Anselm av Cantebury, 1100-tal) 

 



Den gammaltestamentliga läsningen idag är den trosbekännelse som 

Jesus fick lära sig, i synagogan och i Templet. 

”Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en.” 

En enda Gud, allt annat är avgudar och falskt. En enda etta, sanning. 

Men det är väldigt lätt att glömma, att få in en nolla någonstans i 

ekvationen.  

Och hela Bibeln är full av berättelser om människor som glömt eller struntat i 

det. 

Så Bibelns tips är: Tala och berätta, skriv upp och lyssna. 

Om det hade funnits PostIt-lappar på Jesu tid, hade väl Jerusalem och 

hela landet varit fullt av gula och gröna och rosa små lappar överallt, med 

kom ihåg-texten: ”Det finns bara en Gud.” ”Herren är den ende.”  

 

För en vecka sedan firade vi Pingst. Den dag som sätter focus på den 

tredje personen i treenigheten. Fader, Sonen och Anden i pingsten. 

 

Kyrkans födelsedag, och Kyrkan lär oss att för att vi ska kunna förstå, så 

långt intellektet hänger med, att det är sant, att det bara finns en enda 

Gud att lita på, så behöver vi tala om Gud som treenig. 

Tre personer som är En gudom. 

 

Och här kommer, som avslutning, ett annat konkret tips. 

Inte från vår Herre, men som ett slags illustration av att Gud är god: 

 

Fadern älskar Sonen, Sonen älskar Fadern,  

och Anden är kärleken dem emellan.  



Om Gud är en tårta, så tar vi en tårtbotten för Fadern, en för Sonen och 

grädde för Anden.  

Och Anden är den aspekt av Gud som vi upplever, som hör våra böner 

och svarar, som ger kraft och skydd, som gör nattvardens bröd och vin 

till Kristi kropp och blod. 

Därför behövs Andlig grädde på utsidan också. När Gud handlar hos oss 

idag är det Anden som märks. 

 

Och till kyrkkaffet lägger vi på litet Andens goda frukter också, så blir 

det ännu godare. Litet kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. 

 

*** 

 

Allra sist ska det ju bli ett gott budskap inte bara för munnen utan också 

för själen. I de tre verserna i psalm 20 finns också treenigheten: 

Fadern – kan giva mer än vi begära, d.v.s. hela skapelsen,”himmel och 

jord” som det står i 1 Mosebok. 

Sonen – gör och ger frälsningen. 

och Anden – leder. 

 

Däri finns vilan att finna, den som förnuftet ensamt inte alltid förmår ge. 

Gud är en enda: en Fader, som skapar allt; En Frälsare i Jesus som helar 

det som vi förstört i gudsrelationen; och en Ande, som hjälper både 

intellektet och där intellektet har sin begränsning – och leder mig, kropp, 

själ och ande till vila. 



Athanasianska trosbekännelsen (500-talet?) 

En av Svenska kyrkans tre trosbekännelser* 

 Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron. Men 

den, som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad. 

 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. 

 Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Oskapad är Fadern, 

oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande. Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig 

den Helige Ande. 

 Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda 

evig, såsom icke heller tre 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. 

 Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom 

Gud och Herre, så förhindras vi av den katolska* kristna tron att nämna tre Gudar eller 

Herrar. 

 Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född. Sonen är av Fadern allena - icke gjord eller 

skapad - utan född. Den Helige Ande är av Fadern och Sonen (filioque) - icke gjord eller 

skapad eller född - utan utgående. 

 Därför är det en enda Fader, icke tre Fäder, en enda Son, icke tre söner och en enda Helig 

Ande, icke tre Heliga Andar. Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, 

ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika 

stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda 

gudomen i de tre personerna. 

 Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4lsning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Treenighet
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_Helige_Ande


 Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus 

har blivit kött. 

 Så är det en rätt tro att vi tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika 

mån Gud och människa. Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa 

är han såsom född av moderns väsen i tiden. 

 Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik 

Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Och 

ehuru han är Gud och människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus. 

 Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att 

den mänskliga naturen antagits av Gud. 

 En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten. 

 Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bilda en enda människa, så utgöra Gud och 

människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, 

uppstått från de döda, uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån 

igenkomma till att döma levande och döda. 

 Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skola avlägga 

räkenskap för sina gärningar: Och de som gjort gott skola ingå i det eviga livet och de som 

gjort ont i den eviga elden. 

 Detta är den katolska* kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig. 

 

 

 

 

 

 

* De andra två är den apostoliska trosbekännelsen, som oftast används i högmässan och alltid 

vid dop; samt den Nicaeno-konstantinopolitanska (Nicenska) bekännelsen, som är den mest 

ekumeniskt accepterade. Dessa två finns i slutet av psalmboken. 

 

** Ordet katolsk betyder allmän. I apostoliska och nicenska trosbekännelserna är ordet översatt 

med ”allmännelig”. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus

