
HELGANDAKT – Heliga Trefaldighets dag – den 7 juni 2020   

 
Treenighet kan vara ett svårt begrepp, svårt att få ihop, svårt att förstå hur ett samtidigt kan vara tre. 

En människa är en kropp som vi kan känna igen på avstånd, men hon är också en osynlig själ med 

mycket påtagliga personliga inre egenskaper. Dessutom är hon en andlig varelse som har med Gud 

att göra; ”Du gjorde honom nästan till en gud…”, skriver psalmisten om människan som Guds 

skapelse. 

En människa kan på samma gång vara mamma, lärarinna, älskarinna. Tre olika roller i en och 

samma person, men med olika uttrycksmedel. 

Jag är både en son, en bror, en far. Mitt namn är Bertil i alla tre fallen, men förhållningssättet kan 

förändras i olika relationer. 

Dessa olika tre delar formas till en enhet hos oss, annars blir vi falska och splittrade. Formandet till 

en enhet äger rum i en gemenskap, i relationer med andra. Rollerna, förmågorna, de gudomliga 

dragen uppdagas i mötet med andra, när jaget möter ett ”du” som frågar efter mig, ser mig som en 

hel människa. 
 

Så är vi alltså avbilder av Gud som ÄR gemenskap. En treenig gemenskap: Skaparen, Frälsaren, 

Hjälparen. Dessa har tre olika funktioner. Men Gud är också tre olika personer; Fadern, Sonen, 

Anden. 
 

När människan, som är Guds skapelse, avbildar detta pekas det ofta på det kristna äktenskapet som 

modell. Två individer blir ETT, vilket inte betyder att individualismen suddas ut, men förenas. Om 

ett barn föds är det TRE individer, olika personligheter, men EN familj som i ömsesidig kärlek visar 

respekt för varandra, tjänar varandra, lär av varandra. 
 

När Gud skapar människan säger Gud: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.” Gud 

talar om sig i pluralis. Och: skapelseprocessen är inte färdig med en ensam människa. -Det är inte 

bra att mannen (människan) är ensam. Avbilden blir hel när kvinnan skapas så att gemenskap bildas. 
 

Första gången som Guds treenighet gestaltas i Bibelns berättelser är i dagens Gammaltestamentliga 

text; 1 MOS 18:1-8 
 

”Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den 

hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han 

sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. »Herre«, 

sade han, »visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så 

att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite 

mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.« 

De svarade: »Ja, gör det!« 

Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: »Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och 

baka bröd.« Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en 

tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som 

han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.” 

Tre män uppenbarar sig. Abraham tilltalar dem i singular; ”Herre”. Senare står det: Männen gick 

vidare mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Oavsett om han ser en eller tre vara 

närvarande, så talar han med Herren! 
 

Guds treenighet – och vår – bottnar alltså inte i matematisk logik utan i gemenskap, vänskap, 

närvaro. Denna verkliga enhet är inte begränsad till fysisk närvaro eller tidsmässiga ramar. 

 
Gud åt tillsammans med Abraham. Vänskapens uttryck. Jesus åt tillsammans med sina vänner och 

det var när han bröt brödet i Emmaus som han blev igenkänd. Han uppmanar oss att varje gång vi 

bryter brödet så ska vi tänka på att han gav sitt liv för att vi skulle få leva – i gemenskap!  

 



När Jesus var en människa på jorden då var hela Gud här, i Honom. Och lärjungarna sa ”Herre”, 

precis som Abraham. Gud, som är den enda som kan förlåta och uppväcka liv, gjorde det här, i tiden! 

Om detta handlar dagens evangelietext i JOH 11:18-27 

 
”Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar 

hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När 

Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar 

hemma. Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. 

Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« Jesus sade: »Din 

bror kommer att uppstå.« Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid 

uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är 

uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,och den som 

lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« Hon svarade: »Ja, 

herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«” 

Marta trodde på Gud, långt borta, och att Jesus hade kontakt med Gud. Hennes bekännelse är rätt. 

Men Jesus fördjupar mysteriet: ”Jag är uppståndelsen och livet”. Bara Gud kan vara detta. Gud är 

närvarande, precis som i Mamres lund när två män försvunnit ur Abrahams synvinkel, men en var 

där så att Abraham fortfarande kunde tala med Herren – helt och fullt. Marta och Maria innesluts i 

Gud och får gestalta hur gemenskap kan helas i Gud, hur liv kan skapas. Allt detta märkliga bottnar 

i Jesu vänskap med syskonen. Lasaros kallas för Jesu ”vän” och i vers 5 står det att Jesus var 

mycket fäst vid honom. 

 
Du kallas också för Jesu vän. Gud som ingen människa har sett har ändå gjort sig tillgänglig för dig. 

Du har hört och läst om Jesus och älskar honom. I nattvarden och vid frukostbordet äter du 

tillsammans med honom. Denna tro är en del av hela ditt liv genom att Anden finns i dig och 

påminner om vad Jesus sagt och lovat. Och Jesus ber för dig inför Fadern. 

 
Vad är mest karaktäristiskt för din tro? När du tänker ”Gud”: Är det en osynlig Skapare/Fader. En 

Jesus som du talar med som en närvarande vän/bror vid din sida. Eller en mystisk känsla/kraft som 

finns inom dig som en Andens verklighet. Det växlar säkert, hur du har fokus. Är det splittrande? 

Eller är allt detta en enhet? Vi behöver nog alla lite hjälp. 

   Vi kan hjälpa varandra till en vidare Gudstro, vi kan lyssna på varandras vittnesbörd och tankar. 

Vi kan iaktta varandras många uttryck och handlingar. 

 
”...så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och 

höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills 

hela Guds fullhet uppfyller er.” (Ef. 3:18,19) 

I den treenige Gudens namn; Du är älskad, sedd, efterlängtad. Du får leva i Guds 

gemenskap utan att skämmas. Du får äta med Honom och mättas av det han har skapat 

och av det som utgår ur hans mun…och växa i Andens kraft. Du skall bli hel, såsom Gud 

är hel. 

Ps o S Nr 794: Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar liv. Så tar han ett ord och 

                      formar en evighet inuti./Jag tror på en Gud, en enda, ett gudabarn, människoson.  

                      Med kärleken vill han öppna en evighet inifrån. / Jag tror på en Gud, en enda, en  

                      Ande mysterium som andas i evigheten och öppnar mitt inre rum. (Tomas Boström) 
 

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG.  

HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG NÅDIG.  

HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID.  

I FADERNS, SONENS OCH DEN HELIGE ANDENS NAMN.     AMEN. 


