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Predikan av Jenny Arnerlöf ”Gud – Fader, Son och Ande” 2021-05-30 

 

Om du ibland scrollar genom sociala medier på internet har du möjligen 

sett ett citat som lyder, ”De som sågs dansa betraktades som galna av dem 

som inte kunde höra musiken”.  Musiken är här en symbol för något man 

tror och svarar på.  Jag tänkte på detta citat inför idag eftersom Gud som 

treenighet har beskrivits av de lärda som en dans sedan 300-talet.  Fadern, 

Sonen och Anden är en relation av kärlek som är så sammanflätade med 

varandra att de liknas vid en ringdans där dansarnas rörelser gör det svårt 

att urskilja vem som är vem.  Dansarna är en enhet som bjuder allt skapat 

att delta i deras dans, men alla hör inte musiken.  Dansarna som är Gud 

Fader, Son och Anden gör allt tillsammans.  

 

När vi visualiserar denna dansliknelse, är det sannolikt att det vi ser med 

vårt inre öga är dansernas rörelse, men hör vi musiken? Har vi ett inre öra 

som kan höra Gud? Nästan alla försök att förklara Gud som treenigt vilar 

tungt på visuella liknelser.  I dansliknelsen är det lätt hänt att vi fokuserar 

på rörelserna utan att ge musiken en tanke.  Den briljanta musikern och 

teologen Jeremy Begbie har iakttagit att kyrkan har litat för mycket på vad 

vi kan se när vi tänker på och talar om treenigheten.  Begbie vill utvidga vår 

föreställningsförmåga när vi tänker på Gud som treenigt.  Han talar om 

hörseln och hur de tre tonerna i ett tre-ton ackord hörs som tre distinkta 

toner på ett sätt som förstärker tonernas olikhet utan att rubba deras 

enhet.  Gud är en dynamisk enhet av självutgivande kärlek.  

Det är en briljant insikt som kan öka vår förståelse för relationen och 

samspelet mellan Gud Fader, Son och Anden.  Särskilt när vi har fått höra 

Guds befallning i dagens text ”Hör Israel!” Inte bara se utan ”Hör!”  ”Hör, 

Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” ”Hör!” för att orden som Gud talar 
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livnär allt som finns och du kan höra ord från Gud i skapelsens sång, i din 

nästas röst och i Bibelns ord. 

 

Du som vill gräva djupare i frågan om hur ”Herren är en” i denna Bibelvers 

går ihop med treenighetsläran är välkommen till studiecirkeln som börjar 

här i kyrkan nu på torsdag kväll kl.19.00 (ledtråd: även i Gamla 

Testamentet är Gud en dynamisk enhet!). Det hör till ämnet läran och är 

nyttig och bra att studera men söndagsgudstjänster hör till ämnet 

evangelium eller goda nyheter.  De goda nyheterna för oss idag är just att 

Gud vill att vi ska höra musiken och Gud vill att vi ska gå med i hans dans.   

 

Därför säger Gud ”Hör Israel!” Ett tydligare budskap än så kan Gud inte tala 

till oss.  När Gud gav dessa ord till Israels folk stod de på tröskeln till det 

förlovade landet.  Fyrtio år tidigare hade Gud befriat dem från slaveriets 

förtryck och de skulle strax få etablera sig i sitt eget samhälle. Det var 

ytterst viktigt för dem att komma ihåg att de inte var alltets centrum.  

Människor som tror sig själv att vara navet som allt kretsar kring blir fort 

förtryckande och fientliga mot allt och alla som hotar deras priviligierade 

position. Gud är livets ursprung och centrum och Israel skulle vara det folk 

vars sätt att leva vittnade om det.  

 

Gud talar men vi missar ofta det för att Gud inte talar med religiösa ord. 

Gud talar med ord som handlar om livet i vardagen. Gud säger, ”Tänk på 

mig, på att jag finns, och har gett er budord som lägger grunden för ett liv 

formad av min livgivande kärlek”.  ”Dessa ord” som vi ska lägga på hjärtat 

är de tio budorden, grunderna för den som vill leva i rätt relation med Gud 

och sin nästa.  Budordens syfte eller mål är att hjälpa oss att vara 

människor som hör musiken som är Guds kärlek och sjunga med.  
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Det är en sång som ska sjungas mellan generationerna, när du lämnar ditt 

hus och kommer hem, när du skall gå och lägga dig och när du vaknar till en 

ny dag”.  Gör Gud, som är livets källa, till en central del av dina tankar och 

handlingar och då kommer andra människor att höra musiken.  Hela livet 

är menat att levas i relation till Gud i vardagen; dag in och dag ut.  

 

Detta betyder inte att man ska ha ett religiöst färgat språk eller att man 

bara ska prata om religiösa dogmer och idéer. Det är verkligen inte 

poängen. Guds språk är inte religiöst. Guds språk handlar om liv och livet. 

Om befrielse, läkedom och mod att leva i en värld där livet ständigt är 

ansatt av livsfientliga krafter.  

Vi kan inte skapa kategorier om var Gud är och inte är med oss i livet. Gud 

kallar oss att leva så att vi ständigt är riktade mot Gud så att vi hör musiken 

och deltar i Guds dans. På det sättet formas vi efter Guds eget hjärta – 

hjärtat som Fadern, Sonen och Anden uppenbarar. Vi blir delaktig i Guds 

livgivande kärlek för hela skapelsen. Det var den kärleken som Jesus liv helt 

och hållit vittnade om.  

 

I dagens evangelietext säger Jesus att det inte är svårt att ansluta sig till 

Guds dans.  Det kan man göra genom att umgås med honom. När Jesus 

helade människor och umgicks med syndare var det ett sätt att bjuda in 

människor till Guds dans.  

Man behöver inte ha en massa förkunskaper om Gud. Jesus säger att det 

faktiskt kan vara till ens fördel att inte tro sig vara en expert på Gud om 

man vill delta i dansen som är Guds frälsning.  

Det är lätt att känna sig lite orolig när man hör detta – som om Jesus menar 

att det är bra att vara okunnig. Jesus ord handlar om de som hade avvisat 

honom och de verk han hade gjort. De hade skapat sina egna regelverk som 
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de använde för att stänga av andra från Gud och samhällsgemenskapen. I 

grund och botten var det inte de lärdas kunskap om Gud som var 

problemet utan deras karaktär. De förstod inte att äkta kunskap om Gud 

resulterar i kärlek för Gud och andra.  De hade låtit sig blåsas upp av sin 

kunskap och kunde inte se att Gud var mycket större än deras kunskap.  

Ord som Aposteln Paulus skrev senare till de kristna i Korinth hjälper oss 

förstå problematiken. Han skrev, ”kunskapen gör oss uppblåsta, det som 

bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den 

rätta kunskapen, men den som har kärlek, han är känd av Gud.” Om Gud 

Fader, Son och Ande är en perfekt relation av självutgivande kärlek, följer 

det att kunskap om Gud kommer till uttryck i kärlek och inte information.  

 

Vår kunskap om Gud kommer aldrig att motsvara den verklighet som är 

Gud, så vår brist på kunskap eller information är inget problem för Gud.  

Som C.S. Lewis skrev ”En av anledningarna till att det inte behövs någon 

särskild utbildning för att vara kristen är att kristendomen är en utbildning 

i sig.”  

De goda nyheterna för oss idag är att Gud är mer än glad att ge 

danslektioner till den som anstränger sig för att höra musiken som är Guds 

levande ord. Frälsning är inte en tjänst som Gud gör för oss när vi har 

uppnått vissa kriterier.  Frälsning är delaktighet i Guds eget liv och kärlek 

som Jesus Kristus är den fullkomliga uppenbarelsen av. Hans Ande verkar i 

oss redan nu så att vi både i vilja och gärning förverkligar Guds syfte.   

 Guds budskap till oss idag är, ”hör musiken! Och delta i dansen”.   


