
HOMILIA HELIGA TREFALDIGHETS DAG

  

Av: Robert Eriksson 

Gud - Fader, Son och Ande 

1 Mos 18:1-8   Apg 4:5-12 	Ps 113:1-6 	 Joh 11:18-27 

Berättelser formar oss. Därför är det viktigt vilka berättelser vi lever i och av. 
Apostlagärningarna är det första bladet i kyrkans nu 2000-åriga historia och ger 
oss som lever idag en berättelse att forma våra liv utifrån. Allt förändras för den 
skara människor som får ta emot den heliga Anden. De inser gradvis att Guds 
ständiga närvaro genom Anden och syndernas förlåtelse är en gåva till alla 
människor utan undantag.  

I Apostlagärningarnas tjugoåtta kapitel kartläggs de första trettio åren av kyrkans 
liv. Det är inte på något sätt en heltäckande skildring. Vi får till exempel inte veta 
hur det går till när evangeliet når söderut eller österut. Vi möter inte heller alla 
centralgestalterna. Det är fokus på Petrus och Paulus. Vi möter en liten grupp 
människor som på en avgränsad geografisk plats hamnar mitt i den ofattbara 
berättelsen om Guds inträde i historien.  

Jesu budskap är så revolutionerande att det så småningom sprider sig till jordens 
yttersta gräns. Det börjar i Jerusalem och ska slutligen nå till maktens centrum i 
Rom. Judarna lever utspridda i det romerska imperiet där kejsaren har makten. 
Målet för detta imperium är att ”forma världen till kejsarens avbild” och därför 
är kontroll och likriktning ledorden. För den som inte är född in i rätt familj, eller 
har möjlighet att köpa sig fri, är slaveri vanligt förekommande. Olika religioner är 
tillåtna, bara de inte konkurrerar med kejsarens gudomlighetsanspråk. Detta 
skapar stora svårigheter för de utspridda judarna, som lever med en ständig 
rädsla för att bli förtryckta. I denna jobbiga situation är Apostlagärningarnas 
budskap hoppfullt: Genom Andens frukt av kärlek, frid, tålamod och ödmjukhet bryter en 
annan sorts värld fram, mitt i den existerande.  

Talet om Jesu uppståndelse väcker hopp hos många, men också rädsla och oro 
hos makten. Vi möter nu det första motståndet mot lärjungarna och det kommer 
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från judarnas Stora råd, Sanhedrin, bestående av sjuttio representanter från de 
olika judiska riktningarna samt översteprästen. I förhöret anklagas de två enkla 
fiskarna från Galiléen, Petrus och Johannes, troligen tillsammans med den botade 
mannen. Prästerna är förbryllade över att den tiggare som alla känner igen från 
tempelporten nu är frisk. Och många inom Stora rådet vill stoppa talet om Jesu 
uppståndelse som sprids allt snabbare. Men den mest centrala frågan handlar om 
makt. Varifrån har Petrus och Johannes fått befogenhet att göra detta? 
Vi läser att Petrus uppfylls av ”profetisk Ande” och talar ord i stunden som inte är 
hans egna. Anden framträder genom Petrus. Och Petrus meddelar makten att 
den lame mannen har blivit frisk ”genom nasarén Jesu Kristi namn”. De släpps 
ur arresten med en varning om att ”inte tala till någon i det namnet”. 

På vilket sätt kan då Apostlagärningarna bli din och min berättelse? Tänk om det 
kan vara så att Anden kan hjälpa oss att bejaka både vår egen och andras olikhet.  
På pingstdagen mötte Anden den brokiga skaran av utspridda judar så att alla 
kunde förstå budskapet på sitt eget modersmål. Anden meddelar sig alltså så att 
alla kan förstå budskapet. Inget som sägs behöver översättas. Den insikten 
utmanar. För egen del tänker jag lätt att det är ”den andre” som ska anpassa sig 
till ”mitt sätt” att uttrycka tron. Men när Anden verkar i en gemenskap så kan vi 
lyssna till varandra utan att det måste översättas, utan att vi måste göra avkall på 
vår särart. Anden hjälper oss att vara olika och odla vår särart, men också att 
acceptera både vår egen och andras olikhet.  

Vi kan ana denna olikhet i Apostlagärningarna. Anden framträder genom den 
spontane och kraftfulla personen Petrus. Men senare kommer andra 
personligheter att sätta sin unika prägel på berättelsen.  

Hur ska vi kunna växa i tro i just vår lokala församling när utgångspunkter och 
livsvägar ser så olika ut? Vi kan inspireras av Apostlagärningarna som säger oss 
att församlingsgemenskapen växer genom olikheter och vitt skilda erfarenheter. 
Kanske är det till och med så att våra olikheter är förutsättningen för 
gemenskapen?  

Kyrkan som gemenskap har sitt existensberättigande i att Gud själv är 
gemenskap. Fadern, Sonen och Anden. Gud är den ursprungliga gemenskapen 
och förebilden för all gemenskap. Gud är kärlek, och kärleken delas i Gud själv. 
Och den kärleksgemenskapen uttrycker sig inte genom likhet, utan genom 
olikhet. Det är tre distinkta personer som ändå hör ihop. Gud har kallat oss att 
både leva genom denna gemenskap och erbjuda den till en sårad värld i hoppet 
om helande. Detta innebär inte att ”vi alla är olika men ändå lika eller likvärdiga 
i våra olikheter”. Det finns människor och gemenskaper som är mer mogna än 
andra. När vi upptäcker våra egna brister och tar några steg mot helhet ser vi 
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också brister tydligare hos andra människor. Samtidigt är det så att när vi lär oss 
att älska oss själva lär vi oss att älska andra. Prästen Gale Webbe sammanfattade 
denna paradox när han sa: ”Ju mer vi växer andligen, desto fler människor älskar vi och 
desto färre människor gillar vi”. I en församling behöver vi inte gilla varandras 
personligheter, fel och brister. Jesus gav oss inte budet att gilla varandra, utan att 
älska varandra. Och vad är slutmålet med trons växt om inte att växa i kärlek?  
Att leva tillsammans i våra olikheter är något högst konkret. Den gyllene regeln i 
praktiken, en vanlig dag, innebär att sträcka ut sin hand och visa artighet, 
tacksamhet, att kunna se och erkänna fel och brister, berätta vad jag känner, 
uttrycka besvikelse, konfrontera och förlåta, be om hjälp, leva med två olika 
åsikter i en fråga, lösa konflikter, sätta upp gränser, säga ja och nej, ställa bra 
frågor, uttrycka känslor, kunna ge gåvor, söka hjälp och inte minst att ha tid att bli 
avbruten av andra människor. 

Hur ska vi kunna skapa en sådan verklighet? 

Något händer när vi stillar oss i bön och låter Anden möta oss. När vi först tar 
emot kärleken, börjar vi se världen och andra människor omkring oss med kärlek. 
Och vi ser att vi alla hör samman. 

För kärleken är vävd i ett stycke, liksom vi människor är vävda i ett stycke och 
universum är vävt i ett stycke. Det betyder att du djupast sett inte är skild från 
Gud som är hela universums grund. Och därmed är du inte heller skild från 
Guds skapelse och den människa som är i samma rum som du. Det sägs att de 
atomer som vi andas är desamma som vid jordens skapelse. Gud har ordnat 
universum så att vi alla hör samman. Du hör nära samman med dem som lider i 
krigshärdar i den här världen och du hör nära samman med alla som upplever 
glädjen över ett nyfött barn.  

Och vi läser i den goda boken att ”Gud skapade dem till sin avbild”. Tillsammans 
är vi Guds avbild. När jag är för mig själv är jag som allra minst Guds avbild. När 
jag är i gemenskap är jag som mest Guds avbild. Och en likhetsgemenskap som 
bara består av unga, eller som bara består av gamla, eller en viss social klass är 
inte en församlingsgemenskap, utan en social klubb. En församlingsgemenskap 
får återspegla den treenige Gudens olikhet. Vi hör alla samman. I vår olikhet. 
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