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1 Inledning 

En central del av kristendomens trosinnehåll är inkarnationstanken (Guds son tar 
människogestalt, i köttet för att leva under mänskliga villkor)1 vars innebörd formulerades 
och sammanfattades i treenighetsläran av kyrkofäderna århundradena efter Jesu död. 
Treenighetsläran försöker förklara Guds mystiska natur (immanent treenighet) de inre 
trinitariska processerna och relationen mellan Fader, Son och Ande. Guds natur tolkades på 
skilda vis av teologerna under de första sju århundradena (sju koncilierna)2 med fokus på 
300–400- talet e.Kr. då Jesu gudomlighet, gudomens inbördes förhållande och andens status 
avgjordes under stora stridigheter mellan östlig och västlig teologi på framförallt två 
kyrkomöten i Nicaea år 325 och Konstantinopel år 381. Av den anledningen, likväl som mitt 
metodval och min förförståelse av ämnet bottnar i en nyfikenhet på och intresse av hur folk 
idag motiverar treenighetens förekomst/avsaknad i bibeln, eftersom jag inte själv förmådde 
upptäcka densamma under mina egna bibelstudier. Vidare kan denna uppsats vara intressant 
utifrån en praktisk aspekt i pedagogens didaktiska miljö som berör lärarens förmåga att utreda 
begreppen i treenighetsläran och göra den förståelig för eleverna, något som blev pinsamt 
uppenbart för mig (jag misslyckades) under min praktiska verksamhetsutbildning på 
Polhemsskolan då jag skulle förklara för mina muslimska elever vad som för islam är en Gud 
och hans profet, översatt till kristendomens anspråk, tre personer i ett väsen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur djupt troende människor idag, med olika 
trosengagemang, uppfattar treenighetens bibelförankring. Frågorna som är relevanta för min 
intervjuundersökning är följande: 
 
• Jesu gudomlighet är något centralt för de kristna,3 om Kristus inte var gudomlig kan han 

inte frälsa människan menade kyrkofader Athanasius, men finns det bibelstöd för Jesu 
gudomlighet i NT enligt informanterna? 

 
• Treenighetsläran definierar Gud som Treenig i bemärkelsen tre personer (hypostaser) i ett 

väsen,(ousia)4 hur överensstämmer detta med Bibelns sätt att tala om Gud enligt 
informanterna? 

 
• Går det att utläsa i Bibeln att den Helige Ande är en tredje person i gudomen,5 vid sidan 

om Fadern och Sonen enligt informanterna? 

                                                 
1 Thunström 2001, s. 40 
2 Se bilaga 1 
3 Thunström 2001, s. 40 
4 Tergel 1973, s. 112 
5 Tergel 1973, s. 111 
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• Presbytern (prästen) Arius menade att Sonen är underordnad Fadern,6 hur motiverar man 

med bibelstöd hierarkin eller avsaknaden av densamma mellan Fadern och Sonen enligt 
informanterna?        

1.2 Tillvägagångssätt 
För att besvara mina frågeställningar har jag utfört kvalitativa djupintervjuer med 
bibelorienterade personer. Innan själva intervjuerna har ägt rum har informanterna fått 
tillgång till frågorna, (för att få tid på sig att tänka igenom och formulera sina svar) blivit 
informerade om anonymitet och syftet med och användningen av intervjumaterialet. Vid 
intervjutillfället har informanterna besvarat de fyra frågorna i syftet och angett skäl/argument 
för/emot treenighetslärans bibelförankring. Intervjuerna har förlöpt så att var och en av 
intervjupersonerna fått berätta en sammanhängande återgivning med öppna och fria villkor 
(halvstrukturerad metod) utan min aktiva inblandning, som har varit mer av antecknande 
karaktär. Intervjuerna har ägt rum i Västervik och Stockholm, samt kompletterats via 
nätkontakt när jag uppfattat något svar som otydligt, eller känt mig osäker på huruvida jag 
tolkat vederbörande rätt. Sedan har jag bearbetat intervjumaterialet och skrivit det som en 
monolog i form av en återberättelse där jag refererar till informanterna och deras utlåtanden. 
Därefter har informanterna läst och godkänt materialet. Vidare presenterar jag i 
undersökningen intervjuperson A, B, C och D: s svar på de fyra frågorna parallellt med 
varandra, för att deras enskilda svar ska bli överskådliga i komparativt syfte. Vidare har jag 
haft en avsevärd hjälp av bibeln, översättning 2000, för att orientera mig och få en god 
översikt angående vad de intervjuade personerna refererar till för bibeltexter, dessutom har jag 
utgått från litteraturstudium om konstruktionen och tillblivelsen av treenighetsläran. 

1.3 Innehållsmässig avgränsning 
Jag har genomfört en fenomenografisk/deskriptiv intervjuundersökning och avgränsningen är 
från de människor som inte har bibeln som rättesnöre. Vidare har jag valt att avgränsa min 
undersökning till att primärt fokusera på de påståenden om treenigheten som fastlades vid de 
två första kyrkomötena i Nicaea år 325 samt i Konstantinopel år 381, utefter vilka mina fyra 
frågeställningar är utformade, likväl som att de kyrkofäder som i anslutning till dessa två 
kyrkomöten har haft det största inflytandet på treenighetsdogmen. Påståenden om 
treenigheten som fastställdes på resterande ekumeniska koncilier kommer således endast att 
sammanfattas i en bilaga.  

1.4 Teori och tidigare forskning 
Då det finns en koppling mellan de människor som läser bibeln och har bibeln som rättesnöre, 
och eftersom mina informanter tolkar bibeltexterna på olika vis, är det intressant att undersöka 
treenighetens samband med forskning om bibelsyn och bibelbruk. Jag har använt mig av 

                                                 
6 Tergel 1973, s. 107 
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avhandlingen Bibelläsarna och Bibeln, 1987 av Jørgen Straarup som gjort en kvantitativ 
studie av en bibelläsarkategori, vilka läser bibeln minst en gång per år samt läst Svenska folket 
och Bibeln, 1986 av Thorleif Pettersson, vilken undersökt ett allmänt befolkningsurval 
relaterat till bibeln. I sin avhandling anlägger Pettersson ett typologiskt system för hur man 
tolkar bibeln, där han delar in bibelsyn i fyra klassificeringar: Fundamentalistisk, religiös 
hermeneutisk, humanistisk existentiell och allmän-litterär.7 I  Straarups avhandling nöjer han 
sig med att klassificera bibelläsarna i tre kategorier: Humanistisk existentiell bibelsyn, 
kreationistisk bibelsyn och teologisk hermeneutisk bibelsyn.8 
 
Straarup undersöker i sin forskning kopplingen mellan bakgrundsfaktorer och bibelsyn såsom 
ålder, kön, religiöst bibelbruk i hemmet, utbildning och yrke, inkomst, boendeort, 
gudstjänstbesök, bön etc.9 Därefter övergår avhandlingen till att undersöka olika faktorer och 
motiv bakom bibelläsning såsom: kunskap, personlig identitet, integration och social 
konstruktion samt avkoppling.10 Vidare berör Straarup koppningen mellan motiv att läsa 
bibeln och bibelbruk av NT 81, mellan bibelsyn och bibelbruk, bibelbruk och 
bakgrundsfaktorer,11 för att slutligen undersöka olika upplevelsetyper vid bibelläsning.12 
Petterson å sin sida har undersökt svenska folkets bibelinnehav, översättningar, innehav av 
NT 81 och dess sociala och religiösa bakgrundsfaktorer såsom ålder, gudstjänstbesök, 
samfundstillhörighet och religiös självbestämning.13 Vidare undersöker han hur ofta svenska 
folket läser bibeln, och precis som Straarup, dess koppling till ålder, kön, regional tillhörighet, 
gudstjänstbesök, bön etc.14   
 
Dock är frågan om treenigheten endast överskådligt och skralt belyst i dessa avhandlingar 
vilket innebär att jag måste komplettera med hur bibelbrukarna ser på treenigheten. Angående 
annan litteratur som bygger på undersökningar som berör överensstämmelsen mellan 
treenigheten och bibeln har jag sökt efter information i diverse uppslagsverk och 
litteraturlistor, samt på Internet utan att finna något material, då detta tycks vara ett skarpt 
försummat område anser jag min undersökning vara desto mer angelägen. 

                                                 
7 Straarup 1987, s. 21 
8 Straarup 1987, s. 29 
9 Straarup 1987, s. 31-44 
10 Straarup 1987, s. 45-77 
11 Straarup 1987, s. 82-104 
12 Straarup 1987, s. 109 
13 Pettersson 1986, s. 21-45 
14 Pettersson 1986, s. 47-68 
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2 Bakgrund till treenighetsläran 

2.1 Inledning 
Orsaken till att bakgrundsavsnittet kan tyckas oproportioneligt stort i förhållande till övriga 
delar av uppsatsen är att treenighetsläran och det bibliska sambandet innehåller många 
komplexa trådar som ska sammanbindas, vilket framgår tydligt när vi kommer fram till 
intervjuerna. 

2.2 Den moderna forskningen inom dogm – idé och teologihistoria 
Följande litteratur har varit av relevant för min bakgrundsbeskrivning: 21 Kyrkofäder av Peter 
Halldorf som jag har haft stor användning av för att få en personlig bild av kyrkofäderna, Tro 
i den Bysantiska Världen av Mary Cunningham som är både kortfattad och informationsrik, 
Från Jesus till moder Teresa av Alf Tergel som varit behjälplig angående både kyrkofäderna 
och filosofins påverkan på kristendomen likväl som Arvet från Kyrkofäderna av Ezra 
Gebremedhin som utgår från en omfattande dogmhistorisk forskning. Vidare har jag haft 
användning av att läsa urval av: The Encyclopedia of Religion, Den kristna kyrkan av Per 
Beskow etc 

2.3 Definition av treenigheten 
Ordet treenighet innebär att Gud är trefaldig och samtidigt en.15Ordet går inte att finna i 
bibeln, men termen får sitt genombrott med kyrkofader Tertullianus. Termen används flitigt 
av honom i hans debattinlägg om i vilket förhållande de tre personerna Fader, Son och Ande 
står till varandra i gudomen.16 Treenighetsläran blir ”lära” i sin rätta bemärkelse först i den 
athanasianska trosbekännelsen.17 I huvuddrag bekänner Athanasianum följande om 
treenigheten: 
                       

Det finns bara en Gud i tre personer och tre personer i en Gud, Fader, Son och helig Ande. Alla tre 

har samma härlighet, samma eviga majestät, är oskapade, omätliga, eviga, allsmäktiga, gudomliga 

och härskande. Sonen är född av fadern, den helige Ande utgår av Fadern och Sonen. Men här är 

inte något förr eller senare, större eller mindre. Alla personerna är tillsammans med varandra lika 

eviga och lika stora. Därför ska trefaldigheten äras i enheten och enheten i trefaldigheten.18   

                       
Treenighetsläran är summan av den kristna tron på Gud, som ur kärlek skapar mänskligheten 
för gemenskap med Gud, som genom Jesus Kristus återlöser världen, och i den helige Andes 

                                                 
15 Gilbrant 1991, s. 82 
16 Gilbrant 1991, s. 82 
17 Se bilaga 2 
18 Gilbrant 1991, s. 82 
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kraft förvandlar och gudomliggör.19 Kristendomen är unik i den bemärkelsen att man 
uppfattar Kristus som det personliga Ordet från Gud, och att genom Kristus död och 
uppståndelse till nytt liv var Gud i Kristus och försonade allting med Gud.20 

2.4 Kejsaren Konstantin den store och kristendomen 
I och med kejsaren Konstantins den Stores omvändelse till kristendomen blev läget ett annat 
för de kristna, de hedniska kejsarnas förföljelse var ett avslutat kapitel som istället ersattes av 
imperiets och kyrkans tidevarv.21 De kritstologiska och trinitariska schismerna under denna 
tid avhandlades på det ekumeniska konciliet i Nicaea år 325 som kejsare Konstantin 
sammankallade, och det var inte bara en religiös fråga utan också väsentligt för enheten i riket 
att man löste dessa frågor, då kyrkan uppfattades såsom en enande faktor, rikets kyrka.22 
Kristnandet av det romerska riket fortsatte sedan efter Konstantins död och hans söners styre. 

2.5 Platonismen och Aristotelismen 
Platons (d 347) filosofiska system består av en tanke om verkligheten, dels den icke 
materiella idévärlden, dels sinnesvärlden.23 Idéerna är indelade i en hierarki med ”Det godas 
idé” som höjd - och enhetspunkt (som senare kom att kallas Det ena), vilket är upphovet till 
alla idéer och vår kunskap om dem. Dessa idéer är transcendenta och oberoende av de 
enskilda tingen. Sinnesvärlden kännetecknas å sin sida av föränderlighet, formade i enlighet 
med det ursprungliga mönster som idéerna utgör.24 Själens tre skikt består enligt Platon av:  

 

Det rationella skiktet (sanningen som bör styra människans liv) 
Det kontemplativa skiktet (känslornas säte). 
Det vegetativa skiktet (de fysiska behoven hos människan). 
 
”Det ena” uppfattas av Platon som en världssjäl som ger liv åt den materiella världen. En 
demiurg som formar världen, likt en konstnär, ur preexistent materia.25 Platons elev 
Aristoteles (384-322) kritiserade sin lärares lära om en idévärld som är skild från den sinnliga 
världen.26 Istället menade han tvärtom, att idéerna är närvarande i de enskilda tingen. Kropp 
och själ utgör en sammansatt helhet där kroppen är själens materia och själen kroppens form. 

                                                 
19 Mowry Lacugna 1987, s. 53  
20 Mowry Lacugna 1987, s. 53 
21 Cunningham 2006, s. 17 
22 Tergel 1979, s. 54 
23 Gebremedhin 1993, s. 115 
24 Gebremedhin 1993, s. 115 
25 Gebremedhin 1993, s. 115 
26 Gebremedhin 1993, s. 116 
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Vidare trodde han att själen är odödlig och har sin rörelseförmåga i sig själv. Aristoteles 
utvecklade begreppet själ till det eviga förnuftet.27  

2.6 Nyplatonismen och kyrkofädernas användning av tankegångar från 
densamma 
Förgrundsgestalten Plotinos (205-270) skola är i huvuddrag en vidareutveckling av Platons 
lära med inslag av element från aristotelismen, stoicismen samt orientaliska tankegångar.28 
Han talade om tre hypostaser som ingick i en hierarki och tronar över kosmos och samtidigt 
är en enhet. Den högsta principen är Gud–Det ena, som allting utgår från, längtar efter och 
önskar återvända till, vilket innebär att allt som existerar är ett flöde ur Det ena.29 Under Det 
ena i systemet kommer den andra hypostasen - förnuftet eller tanken och därunder finns den 
tredje hypostasen i hierarkin, själen som utgår från den andra hypostasen.30 Kyrkofader 
Origenes teologi är präglad av denna gren av filosofin inte minst hans hierarkiska 
tankegångar, likväl som de kappadokiska fäderna, även om de använder begreppet hypostas i 
ett kristet sammanhang. Längtan efter återgången till Det ena ser vi hos både kyrkofader 
Origenes och Gregorios av Nyssa med flera.31 

2.7 Logosbegreppet inom stoicism, kristendom och nyplatonism 
Stoicismen (ca. 300 f.Kr.) använde logosbegreppet i sin lära om världsförnuftet, vilket de 
kristna apologeterna också gjorde för att förklara hur Kristus förhöll sig till Gud, Fadern.32 
Stoikernas lära innebar att det fanns något av logos, det fröartade förnuftet hos alla 
människor. Vad som för stoikerna var en panteistisk princip, blev hos de kristna apologeterna 
jämställt med Kristus, detta innebar att från evighet fanns logos hos Gud som Guds eget 
förnuft. Förnuftet utgick från Guds väsen och blev sedan Jesus Kristus. Begreppet logos 
användes också inom nyplatonismen där logos motsvarade Nous. Denne Nous föds oavbrutet, 
i en evig födelse och utgår från ”Det ena”. Kyrkofader Origenes tar över denna tankegång 
från medelplatonismen som Plotinus var arvtagare till, denna blev sedan viktig för 
utformningen av kristologin och treenighetsteologin under de två första koncilierna. Man 
tänkte sig Jesus som Nous, Guds tanke, och använde termen utgår från Gud för att förklara 
Kristus och den helige Andes förhållande till Gud etc.33 
 

                                                 
27 Gebremedhin 1993, s. 116 
28 Gebremedhin 1993, s. 118 
29 Gebremedhin 1993, s. 119 
30 Gebremedhin 1993, s. 119 
31 Gebremedhin 2003, s. 120 
32 Gebremedhin 1993, s. 159 
33 Gebremedhin 1993, s. 159 
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2.8 Hur centrala begrepp i treenighetsläran har sin motsvarighet i GT och 
NT 
Idag är teologer och exegeter tämligen överens om att den hebreiska bibeln saknar stöd för 
treenighetsläran.34 Fortsättningsvis anses även Nya Testamentet sakna ett explicit 
treenighetsstöd även om Fadern och Sonen förhållande, där Gud är källan till allt existerande 
och Jesus Kristus hans son kan skönjas i många bibelverser såsom i Kol 2:12, Rom 4:24, 
8:11, 2 Kor 4:14, 1 Tim 2:5-6.  Endast i ett fåtal triadiska texter omnämns också anden, de 
kraftfullaste återfinns i Matt 28:19 och 2 Kor 13:14.35 Inte heller innehåller Nya Testamentet 
några tekniska termer från senare treenighetsdoktrin såsom: Hypostas, ousia, substantia och 
persona.36 

                                                 
34 Mowry Lacugna 1987, s. 54 
35 Mowry Lacugna 1987, s. 54 
36 Mowry Lacugna 1987, s. 54 
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3 Kyrkofädernas diskussion av treenigheten 

Jag har begränsat antalet kyrkofäder, men kommenterar dem som jag anser har haft tankar 
som i större mån än andra kyrkofäder bidragit till utvecklingen av treenighetsläran med en 
avgränsning vid de 400 första åren efter Jesu död. Kyrkofäderna var fornkyrkans teologer vars 
uppgifter var att förvalta, fördjupa och forma den kristna tron i mötet med världen utanför den 
judiska kontexten samt motverka heresier (villoläror).37 Halldorf menar att de fyra kriterierna 
för en kyrkofader är ålder (levt mellan Jesu födelse och 700-talet), heligt liv/andligt liv, lärare 
i tron (efterlämnat renläriga skrifter) och innehavare av kyrkans erkännande.38 Men avvikelser 
och undantag från dessa kriterier existerar, exempelvis innan Tertullianus anslöt sig till 
montanismen (domedagssekt) har densamme uppfattats som kyrkofader och uppfattas 
fortfarande av vissa såsom en sådan likväl som Origenes som långt efter sin död blev 
kättarförklarad (avfälling från den ortodoxa tron).39 

3.1 Tertullianus och Origenes 
I väst finner vi kyrkofader Tertullianus (155-220) från Kartago som genom sin kristologi och 
treenighetslära angav utgångspunkten för de kristologiska och trinitariska striderna senare i 
fornkyrkan. Han använde substansbegreppet när han angav att de tre personerna i gudomen 
bildar en substans.40 Till skillnad från Origenes platonska tendenser som menade att Sonen 
och Anden var lägre gudomligheter, mellanväsen mellan den evige, oföränderlige Guden och 
den materiella världen ansåg Tertullianus i monoteistisk anda att Fader, Son och Ande bestod 
av en enhet, olika framträdelseformer, av det gudomliga varat/gudomlig substans.41 Vidare 
lånade han tankar och begrepp från stoicismen och i hans trinitetstankar skymtar också 
emanitationsidén (utflödet ur Gud).42 Origenes som var kyrkofader i Öst (Alexandria) 
anammade den allegoriska bibeltolkningen av GT inspirerad av den judiske filosofen Filon 
(som var påverkad av platonismen).43 I sin Kristologi finner vi det platonska inflytandet, 
Fadern föder Sonen, Logos av evighet och Sonen är hans förbindelselänk med världen. Trots 
sin gudomlighet är han underordnad Fadern. Sonen upplyser människan och ger henne vishet, 
i både GT och NT.44 Genom Origenes teologi skapades en syntes mellan kristendom och 
grekisk filosofi.45  När filosoferna talade om Det ena, det gudomliga från vilket allt utgått från 
och ska återvända till, talade Origenes om Gud. När filosoferna menade att gudomligheten 
                                                 
37 Halldorf 2000, s. 7 
38 Halldorf 2000, s. 8-9 
39 Gebremedhin 1993, s. 31 
40 Tergel 1979, s. 29 
41 Tergel 1973, s. 60 
42 Tergel 1973, s. 60 
43 Beskow 1995, s. 31 
44 Beskow 1995, s. 32 
45 Tergel 1973, s. 61-62 
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endast var för ett fåtal, fann Origenes vägen genom Jesus Kristus, mottagen i dopet och 
tillgänglig för alla. 46Origenes fokus är den treenige Guden, speciellt Fadern. I Origenes 
framställning av förhållandet mellan Fadern och Sonen som senare skulle dela hans 
efterföljare i två kämpande grupper (den arianska striden) syns två tendenser. Dels den att 
Sonen uppfattas som gudomlig, av evighet, likställd med Fadern, dels är han underordnad 
Fadern. Sonen är Faderns avbild och Fadern absolut enhet. I Sonen finns mångfald som kan 
relateras till världen och människorna.47 Problemet i paradoxen ligger i hans åtskillnad mellan 
Fadern och Sonen, i kontrasten mellan en enhetlig transcendent Gud och en Gud med 
begränsad transcendens och därför förmår relatera till människan och hennes betingelser 
vilket resulterar i att Sonens gudomlighet blir utsatt.48 

3.2 Athanasius och den Arianska striden 
Kyrkofader Athanasius (296 – 373) är en av kyrkohistoriens giganter på grund av den del han 
hade i definitionen av treenighetsläran.49 Han ansåg att om inte Kristus var Gud kan han inte 
heller frälsa människan.50 Några viktiga element i striden om treenigheten och Kristologin är 
tanken på Guds oföränderlighet och enhet.51 Utgångspunkten för det första konciliet i Nicaea 
år 325 kan sägas ha sitt ursprung i frågan Jesus ställer sina lärjungar i Matt 16:15: Vem säger 
ni att jag är? Det är dels en kristologisk fråga om Jesu person, dels en trinitarisk fråga om hur 
Jesus förhåller sig till Fadern.52 Problemet som kyrkofäderna ställdes inför var att 
sammanfoga GT:s stränga monoteism, då man önskade undvika polyteism, med den 
nytestamentliga antydan om mångfald i gudomen.53 Den arianska teologin företräddes av 
Arius, en bokstavstrogen präst från den Antiochia. Han hävdade Guds enhet och en 
distinktion mellan Fader och Son samt ett underordnande av den senare.54 Hans utgångspunkt 
var enkel: Om Gud är Gud kan han varken vara skapad eller född och således kan inte Guds 
son var Gud i verklig mening och bör inte kallas Gud.55 Arius menade att visserligen var 
sonen förstfödd men inte Faderns like, utan Jesus var det människoblivna Ordet som föddes 
av Fadern ”före tidsåldrarna”. Det fanns en tid då Gud existerade men inte Sonen.  Arius 
resonemang var logiska och grundade på bibeln.56 Athanasios å sin sida, försökte med hjälp 
av sina anförvanter åstadkomma en trosbekännelse om Jesu identitet och treenigheten med 

                                                 
46 Halldorf  2000, s. 85 
47 Tergel 1973, s. 71-72 
48 Tergel 1973, s. 72 
49 Ferguson 1980, s. 136 
50 Tergel 1973, s. 108 
51 Gebremedhin 1993, s. 158 
52 Gebremedhin 1993, s. 158 
53 Gebremedhin 1993, s. 158 
54 Gebremedhin 1993, s. 160 
55 Halldorf  2000, s. 107 
56 Halldorf  2000, s. 108 



 12 

hjälp av bibliska termer, men det verkade omöjligt att utforma en trosbekännelse med 
bibelstöd som uteslöt arianerna.57 Lösningen på problemet och det ortodoxa svaret till 
arianerna var att gå utanför skriften och använda den grekiska satsen: av samma väsen 
(homoousios) som Fadern medan Arius menade att Sonen var lik (homoiousios) Fadern.58 
Skilda termer och begrepp kom att spela en väsentlig roll i den trinitariska striden. Det 
grekiska ordet väsen (ousia) uttryckte gudomens enhet, medan den grekiska termen hypostas 
markerade den självständiga existensen hos de tre personerna i gudomen. Också det latinska 
begreppet substans användes för att understryka Guds enhet och det latinska ordet person var 
att uppfatta som ett självmedvetet väsen utrustat med förnuft. I den Nicaeanska 
trosbekännelsen (se bilaga 3) fastslogs sedan att Kristus är född, men inte skapad, av samma 
väsen som Fadern.59 

3.3 De tre stora kappadokiska fäderna och konciliet i Konstantinopel år 
381 
Gregorios av Naziazios (329-389) och de båda bröderna Basileios av Caesarea (330-379) och 
Gregorios av Nyssa (335-394) brukar kallas de kappadokiska fäderna med anspelning på 
deras ursprung.60 Basileios skrev på 370-talet sin viktigaste bok till försvar för den helige 
Ande, Om Den Helige Ande, där han lägger grunden till sättet att beskriva Fadern, Sonen och 
Andens inbördes förhållande. I ett klimat där man var rädd för polyteism fanns det en fara 
med att kalla Den Helige Ande för Gud.61 Basileios var medveten om att det inte fanns något 
bibelstöd för tesen om den helige Andes gudomlighet men han menade att genom vad Anden 
gör kan vi veta vem han är. Hur kan han kallas helig Ande, och dessutom vara föremål för 
tillbedjan om han inte är Gud?  Nyssa menade att varje Gudsaktion i skapelsen har sitt 
ursprung i Gud, passerar genom Sonen och fullkomnas av Anden.62 På kyrkomötet i 
Konstantinopel år 381 kom de tre kappadokiernas inflytande att avgöra den arianska striden i 
öst, när det bestämdes att Gud är ett väsen (ousia) i tre personer (hypostaser).63 Också i väst 
godtogs formuleringen, under Tertullianus påverkan, i formen av att Gud är en natur i tre 
personer. På så vis fixerades också Den Helige Andes gudomliga ställning i gudomen.64 
Således preciserades gudomens enhet och olikhet. Kyrkofäderna använde begreppen väsen 
och hypostas vilket kunde översättas till det latinska substantia.65 Kappadokierna skiljde 
mellan dessa två termer och använde hypostas som markör för ett tings individuella existens 

                                                 
57 Gebremedhin 1993, s. 166 
58 Gebremedhin 1993, s. 167 
59 Tergel 1973, s. 108 
60 Halldorf 2000, s. 117 
61 Halldorf 2000, s. 137 
62 Mowry Lacugna 1987, s. 56 
63 Tergel 1973, s. 111 
64 Tergel 1973, s. 111 
65 Tergel 1973, s. 112 
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och väsen för att betona det gemensamma för olika medlemmar i en grupp. Detta innebar att 
Gud finns i tre hypostaser men endast ett väsen, tre individuella existenser som alla har del i 
ett gudomligt vara.66 Basileios diskuterade treenighetens inbördes relation genom att tala om 
sonen som född av Fadern, medan Anden utgår från Fadern. I Konstantinopel fastslogs 
följande formulering i trosbekännelsen: Vi tror på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, 
som utgår av Fadern, och som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras.  

3.4 Augustinus 
Enligt kyrkofader Augustinus (354-430) kunde människan endast förstå Guds väsen i analogi 
med sitt självmedvetande och han menade att trinitetsläran har sin motsvarighet i 
medvetandets uppbyggnad. Människan består enligt Augustinus av tre element, en treklang 
som han uppfattar i hela skapelsen och den viktigaste är viljan, drivkraften i hela skapelsen 
och memoria och intellectus bör uppfattas som manifestationer av viljan. 
 
Memoria, betecknar inte bara minne, utan också känsla och fantasi 
Intellectus, omdömesförmåga, och att kunna uppfatta strukturella skillnader 
Voluntas, viljan att uppnå den högsta saligheten 
 
Viljan, kan i enlighet med Augustinus tankar relateras till Gud, och om viljan är människans 
innersta drivkraft, är det den mänskliga viljans mål att uppfatta den gudomliga sanningen.67 I 
sin trinitaritetslära betonar han treenighetens enhet, skillnaden såväl som den inbördes 
relationen inom treenigheten, vilken uppfattas som en intern trinitarisk process. 68 

                                                 
66 Tergel 1973, s. 112 
67 Radler 1988, s. 28-29 
68 Radler 1988, s. 30 
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4 Presentation av de intervjuade och deras bakgrund 

4.1 Beskrivning av urval och metod 
När jag gjorde urvalet av informanter hade jag redan gjort mig en bekantskap sedan tidigare 
med Calle och diskuterat treenigheten i samband med min pedagogiska verksamhet och de 
svårigheter jag hade att förklara treenigheten för eleverna.  Hans åsikter om treenigheten och 
bibeln kändes därför både relevanta och självklara att ha med i min undersökning. De övriga 
tre informanterna Anton, Beata och David hittade jag på 7:e himlens diskussionsforum där de 
allihopa diskuterade bibeln och treenighetslärans överensstämmelse. Jag sökte efter 
informanterna där på grund av att dels var detta en av få kristna webbsajter som jag kände till, 
dels var det viktigt att hitta en sajt med medvetna bibelläsare med en högre medelålder än 
exempelvis den kristna sajten crossnet.se som till största delen har medlemmar som är 
tonåringar. Mitt metodval, halvstrukturerad intervju, valde jag dels för att jag hade förberedda 
frågor som jag ville ha svar på, dels ville jag kunna komma med följdfrågor via brevväxling i 
efterhand. Anledningen till detta var att jag ville få informanterna att besvara följdfrågor (som 
inte redovisats i uppsatsen) som strider mot deras eget synsätt om treenighetens avsaknad 
eller förekomst i Bibeln och därför utelämnats. Innan själva intervjutillfället fick 
informanterna tillgång till frågorna, så att de kunde tänka igenom samt förbereda sina svar vid 
sidan om att jag informerade dem om anonymitet, syftet med och användningen av materialet. 
Vid själva intervjutillfället valde jag dock att endast anteckna deras svar, för att inte leda eller 
påverka dem, då jag inte visste vad de skulle svara. Eftersom jag inte bandade samtalen, 
avbröt jag dem ibland för att hinna anteckna och be om vissa upprepningar. Därefter 
bearbetade jag deras svar och skrev det som en monolog i form av en återberättelse där jag 
refererar till informanternas utsagor. Därefter godkände informanterna materialet. Vidare 
valde jag att presentera deras svar parallellt med varandra i komparativt överskådligt syfte. 
Tre av intervjuerna ägde rum på Waynes Coffee på Drottninggatan i Stockholm och den 
fjärde intervjun ägde rum i Västervik hemma hos Calle i hans stuga. 

Intervjuperson A 
Intervjuperson A kommer jag att kalla för Anton, han är 30 år, ogift och bosatt i Örebro. Jag 
och Anton fick kontakt på 7:e himlen som är en kristen sajt, ett forum för diskussioner om 
bl.a. bibeln, tro, livsåskådning etc. För närvarande arbetar Anton som bibelarbetare inom 
sjundeadventisterna, vilket innebär att han jobbar med att utrusta församlingen för att kunna 
ge bibelstudier samt söker nya kontakter för att studera bibeln med. Sjundeadventisterna 
trosinnehåll vill han beskriva som i mångt och mycket ”standardkristet”. De tror att Bibeln är 
det enda rättesnöret för den kristnes tro, att treenighetslärans innehåll går att finna i bibeln och 
att frälsningen endast är av nåd och så vidare. Sjundedagsadventister kan man definiera på 
namnet. Den sjunde dagen är sabbaten (lördagen, som de firar) och adventister innebär att de 
väntar på Jesu andra advent, (hans återkomst) som de tror är mycket nära. Vidare tror 
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sjundedagsadventisterna att vår kropp är den Helige Andes tempel som vi därför bör ta hand 
om på bästa sätt genom att följa de hälso- och kostråd som finns i Bibeln.  

Intervjuperson B 
Intervjuperson B kommer jag att kalla för Beata, hon är pensionär, gift och bor i Stockholms 
innerstad. Jag kom i kontakt med Beata på ovan nämnda diskussionsforum där Beata vid 
sidan av några andra 7:e himlen medlemmar diskuterade treenighetslärans vara eller icke vara 
i Bibeln. Beata har studerat bibeln i ca 30 år och hon är medlem i Jehovas vittnen. Enligt 
Beata är det viktigt för ett Jehovas vittne att ha sin tro förankrad i Bibeln, Guds ord och därför 
bör man också pröva alla uttalanden om vad som står i bibeln med bibeln självt. Jehovas 
vittnen tror inte på treenighetsläran utan deras trosinnehåll består bl.a. i att Gud är den ende, 
allsmäktige Guden och att Jesus är den skapade ärkeängeln Gabriel som fått titeln Guds son 
och är medskapare av universum tillsammans med Gud, Fadern. Jehovas vittnen tror inte på 
helvetet utan talar istället om det naturliga Gehenna, en soptipp eller avskrädeshög utanför 
Jerusalem där man brände sopor på Jesu tid. Livet på jorden däremot anses som en typ av 
helvete, fullt av lidande, våld och sjukdomar, som en prövotid inför det kommande paradiset 
på jorden där endast Jehovas vittnen kommer att leva tillsammans i fred och harmoni.   

Intervjuperson C 
Intervjuperson C kommer jag kalla för Calle, han är 35 år, ogift och är bosatt i Västervik.  Jag 
kom i kontakt med Calle för två år sedan på samma diskussionsforum som ovan då vi båda 
diskuterade bibeln och vetenskap, och i ett senare skede för ett år sedan då jag rådfrågade 
densamme om hur jag som blivande gymnasielärare ska lyckas förklara treenighetsläran för 
mina muslimska elever på Polhemsskolan. På en bibelskola i Småland studerade Calle i ett år 
innan han läste teologi i Örebro men han upptäckte snart att han själv måste studera vad som 
faktiskt stod i bibeln och inte blint tro vad bibellärare, pastorer och teologer menade stod eller 
inte stod i den heliga skriften. Calle har läst bibeln ett hundratal gånger, studerat den periodvis 
från 8-16 timmar/dag. Vidare är han pingstvän, men känner sig hemma över gränserna inom 
kristenheten i Sverige. Han anammar det kristna trosinnehållet i stora drag med några få 
undantag såsom att han tillhör den minoritet av kristna som inte anser att treenighetsläran 
finns representerad i bibeln.  

Intervjuperson D 
Intervjuperson D kommer jag att kalla för David, som är en trettioårig man som är gift och 
studerar teologi i Stockholm. Jag kom i kontakt med David på samma diskussionsforumstråd 
om treenigheten som ovan nämnts. David är medlem i den Lutherska bekännelsekyrkan, inom 
LBK fokuserar man på Guds ord och de heliga sakramenten dopet och nattvarden. Man tror 
också att treenighetsläran är i överensstämmelse med Bibelns ord och att den går att finna 
både i GT och NT och vidare att den kristna människan är utkorad och predestinerad av Gud 
till frälsningen. Att allt vad som blivit människan givet är Guds nåd och att hon i sig själv inte 
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kan medverka till frälsningen utan är trälbunden av sin syndiga natur i rättrogen luthersk 
anda.  
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5 Resultat 

5.1 Inledning 
Gemensamt och kännetecknande för de fyra informanterna och deras intensiva bibelbruk är 
att de betraktar bibelns utsagor som historiskt autentiskt material och tar inte hänsyn till den 
moderna bibelkritiken. 

Fråga 1 Jesu gudomlighet 
Jesu gudomlighet är ngt centralt för de kristna,69om Kristus inte var gudomlig kan han inte 
frälsa människan menade kyrkofader Athanasius men finns det bibelstöd för Jesu 
gudomlighet enligt informanterna? 
 

A: Anton menar att det finns många bibelstöd för Jesu gudomlighet,70 i Matt 1:23 ser vi på 
namnet som Jesus får, vilket indikerar hans gudomlighet: Jungfrun ska bli havande och föda 
en son, och man ska ge honom namnet Immanuel [det betyder: Gud med oss]. Jesu 
gudomlighet blir också tydlig anser Anton i Johannes tvivlarens vittnesbörd när han vid 
åsynen av Jesus sade: Min Herre och min Gud .71 Liksom i Jesus respons på att det Tomas 
tvivlaren sade var sant: Du tror därför att du har sett mig.72 
 
Det mest kraftfulla utlägget om Jesu gudomlighet anser Anton äger rum i Hebrébrevets första 
kapitel, vers 7: Om änglarna säger han (Gud Fadern min anm.): Han gör sina änglar till 
vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot: Din tron, o Gud består i evigheters 
evighet, /…/Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort 
dig med glädjens olja mer än dina likar. Anton menar att här kan vi tydligt se att Gud, Fadern 
kallar Sonen för Gud och därigenom erkänns densamme gudomlig status. 
 
B: Beata anser också att det finns bibelstöd för Jesu gudomlighet i Joh 10:30 där Jesus säger: 
Jag och Fadern är ett. Beata förklarar Jesus uttalande med att Jesus och hans lärjungar levde i 
gemenskap med Gud och var således förenade i tanke och uppsåt med Gud.  Jesus är Faderns 
son. Fadern är gudomlig, alltså är även Sonen gudomlig. Beata gör en liknelse med sig själv 
och sin egen son. Beata menar att hon är mänsklig, på samma vis är också hennes son 
mänsklig. För att utveckla det hela vidare menar Beata att i Johannesevangeliets prolog  
beskrivs Jesus som Ordet: I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var 
Gud. Allt blev till genom det /…/73. Och vidare: Han var i världen, och världen hade blivit till 
                                                 
69 Thunström 2001, s. 40 
70 Joh 10:30,  Joh 10:33,  Joh 1, Kol 2:9  
71 Matt 20:28 
72 Matt 20:29 
73 Joh 1:1-3 
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genom honom, men världen kände honom inte.74Och några verser senare: Och Ordet blev 
människa och bodde bland oss /…/Johannes (döparen) vittnar om honom och ropar: Det var 
om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.75 Beata 
menar att då blir nästa följdfråga: Vad eller vem är då Ordet? Vem fanns hos Gud redan i 
begynnelsen? Till vem sa Gud: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss.76  
 
Beata påpekar att svaret finns längre fram i Johannes evangelium: Nästa dag såg han 
(Johannes döparen) Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens 
synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns 
före mig.77 Således innebär detta enligt Beata att samma person som föddes av jungfru Maria 
för snart 2000 år sedan, snickaren Jesus från Nasaret som förkunnade det glada budskapet om 
det kommande Gudsriket, var Ordet. Ordet och Guds son är således samma person, vilken 
miljoner år före sina drygt 30 år som fysisk människa hade varit med Fadern ända från 
begynnelsen och utförde själva skapelseakten: Det var han som skapade hela universum: Han 
var i världen och världen hade blivit till genom honom.78 Beata menar att ärkeängeln Mikaels 
position beskrivs på ett liknande vis som Jesu Kristus position inför Guds folk och därför är 
att betrakta såsom en och samma person.  
 

C: Calle menar att visst finns det belägg för Jesu gudomlighet i bibeln, men tvistefrågan berör 
så klart vad man lägger i den innebörden. Det finns bland annat ett bibelställe som Jesus 
citerar i Joh 10:34-35 och säger att det står i judarnas lag att de som fick Guds ord är "gudar". 
79 Skriften säger även att människan är skapad till Guds avbild.80 Dessa bibeltexter kan man 
använda för att argumentera för att människan är gudomlig, även om det inte är vad Calle är 
ute efter.  
 
Men till huvudfrågan om Jesus, så går det inte påstå att människans eventuella gudomlighet är 
något i stil med Jesu gudomlighet anser Calle. Det står skrivet i Bibeln om Jesus att han är 
den förstfödde i hela skapelsen,81 att han är Guds avbild och en utstrålning av Guds väsen. 
Vidare står det att Jesus är till före skapelsen av denna världen,82 och att han ägde Faderns 

                                                 
74 Joh 1:10 
75 Joh 1:14-15 
76 1 Mos 1:26 
77 Joh 1:29-31 
78 Joh 1:10 
79 Ps  82:6  
80 1 Mos 1:26 
81 Heb 1:3 
82 Joh 17:5 
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kärlek redan innan skapelsen var ett faktum.83 Vidare är det genom sonen, hävdar Calle, som 
Fadern skapar världen,84 vilket i sin tur gör Jesus till medskapare av universum. Vad detta 
egentligen innebär menar Calle att det är något så svindlande att det knappt går greppa, än 
mindre förena med det vi kallar att vara "en vanlig människa". Bibeln talar om Kristus som 
medaktör i vår historia,85 långt före sin födelse på jorden - en födelse som är en inkarnation av 
denne Guds son vars existens på intet sätt startade då han föddes genom en jungfru till jorden. 
Han till och med valde att låta sig födas eftersom det var enda sättet för Gud/Kristus att lösa 
människans från sin skuld inför Gud. Han är med andra ord den enda människa någonsin som 
valt om han skulle födas eller inte, likväl som han är medskapare till den värld vi alla föds till. 
Så om människan kan kallas gudomlig på något vis, hur mycket mer ska då inte Jesus Kristus 
uppfattas såsom gudomlig på alla dessa vis som vi inte uppfyller påpekar Calle?  
 
Samtidigt finns det något hos Jesus som gör honom mindre gudomlig än Fadern anser Calle, 
då han har sin existens genom denne och allt han har är givet honom i hans hand av Fadern 86 
också för att återlämnas då frälsningsverket är avslutat.87 Vidare konstaterar Calle att Jesus 
säger om Fadern att denne är större än han själv,88 och han kallar honom inte bara sin Fader, 
utan även sin Gud 89 och i detta säger han även om densamme att han är allas vår Fader och 
vår Gud. Det finns ingenting någonstans i bibens texter som indikerar att Faderns skulle kalla 
Jesus för sin Gud, eller att Fadern skulle ha fått något genom Sonens försorg.  
 
Nog är Jesus alltid, i högsta grad gudomlig och dessutom är han vår skapare poängterar Calle, 
dock är han inte jämställd med Fadern genom Bibelns utsaga. Snarare går det att utläsa att han 
inte ser den jämlikhet med Fadern som han får i frälsningsverket som ett byte att roffa åt sig, 
90 utan som något han ödmjukt förvaltar, lämnar och även slutgiltigt överlämnar till Fadern 
vad som givits honom. Det ligger däremot i Faderns vilja samt beslut att vi ska ära hans 
älskade son såsom vi ärar Fadern,91 för om vi inte gör det så kan vi inte heller ära Gud, då han 
lagt allt i Sonens händer. Det är väl just detta som får många att spekulera vidare att han alltid 
haft denna makt och position, som han dock enligt bibeln tydligt har blivit given påpekar 
Calle.  
 

                                                 
83 Joh 17:24 
84 Heb 1:2 
85 1Kor 10:4 
86 Joh 3:35 
87 1Kor 15:28 
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89 Joh 20:17 
90 Fil 2:6-7 
91 Joh 5:23 
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D: David anser att Jesu gudomlighet är något elementärt inom kristendomen och vi kan bland 
annat observera Jesu gudomlighet i 1 Johannesbrevet: /…/ hans Son Jesus Kristus. Han är den 
sanne Guden och det eviga livet.92 Att Jesus är gudomlig syns också när Jesus frågar Petrus: 
Vem säger människorna att Människosonen är? Petrus svarar: Du är Messias, den levande 
Gudens son.93 Vidare kan vi skönja att det preexistenta Ordet skapat hela världen menar 
David: I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud. Det fanns i 
begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det.94 Att föregående text talar om Jesus som 
synonymt med Ordet likväl som att densamme är av gudomlig börd visar sig enligt David, i 
följande bibeltext: Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, 
en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. 
Johannes vittnar om honom. 95 

Fråga 2 Treenighetsläran 
Treenighetsläran definierar Gud som Treenig i bemärkelsen tre personer (hypostaser) i ett 
väsen, (ousia)96 hur överensstämmer detta med Bibelns sätt att tala om Gud enligt 
informanterna? 

 

A: Treenighetslärans beskrivning av Fader, Son och Ande går utmärkt ihop med bibelns 
beskrivning av gudomen anser Anton. Först måste vi utröna Guds natur i GT. Gud sade: Vi 
ska göra människor som är vår avbild, lika oss.97 Här introduceras vi till idén om Gud som en 
pluralitet. Samtidigt beskrivs Gud i 5 Mosebok 6:4 som en Gud och Anton anser att frågan på 
svaret hur flera samtidigt kan vara en finner vi först i NT när Jesus säger att han och Fadern är 
ett.98 Anton förklarar att här är två personer en, precis som i ett giftermål när två ska bli ett. 99 
Johannes talar i första versen i sitt evangelium om relationen mellan Fadern och Jesus: I 
begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Anton pekar på att 
här har vi två olika personer som kallas Gud, och Jesus är en av dem. Angående den helige 
Andes status i gudomen refererar Anton till Johannesevangeliet när Jesus säger: Jag ska be 
Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid: sanningens 
ande/…/.100 Så vem var då den förste hjälparen undrar Anton? Anton menar att det 
naturligtvis var Jesus själv som kom för att frälsa världen och endast en person kan ta en 
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annans persons plats, så om Jesus var en person, vilket vi vet genom skriften, måste den 
helige Ande också vara det.  
 
B: Beata menar att det helt saknas bibelstöd för treenighetsläran, vad man kan se i bibeln är 
att Gud är en 101 och att hans son Jesus Kristus är gudomlig såsom ovan redan nämnts, inte att 
Gud rymmer tre personer i ett väsen. Istället anser Beata att kyrkofäderna gick utanför bibelns 
domäner när de använde grekiska ord, termer och begrepp när gudomen definierades i 
trosbekännelsen. Det grekiska ordet homoousios förekommer inte i skriften menar Beata. 
Utan detta uttryck är det som ledde fram till den obibliska eller antibibliska läran om 
treenigheten. 
 

C: Enligt Calle överensstämmer inte treenighetsläran bara dåligt, utan inte alls med bibelns 
sätt att tala om Gud, utan stämmer enbart med kyrkohistoriska doktriner som är drygt 
trehundra år yngre än bibeln som framkom av diverse anledningar, politiska såsom teologiska.  
 
För att utreda begreppen, vill Calle klargöra att Bibeln beskriver Fadern såsom synonym med 
den som benämns som Gud genom hela NT, och det skriver Jesus själv under på. I Joh 17:3 
benämner Jesus Fadern som han där ber till för: /…/ den ende sanne Guden, som är den vi 
måste känna för att vinna evigt liv, detta vid sidan om honom själv som han också nämner 
där: och honom som du har sänt. I 1Kor 8:6 säger Paulus att vi har bara: en Gud, Fadern och 
nämner sedan att vi bara har: en Herre, Kristus. Alltså Fadern nämns som Gud, och Kristus 
som vår Herre. Detta innebär således att den i vars händer Fadern lagt allting efter sitt beslut 
är i Jesu händer sammanfattar Calle. Genom hela NT, särskilt i epistlarna, återkommer detta 
mer eller mindre hela tiden, vanligast i början och slutet på breven. Det är oftast hälsningar 
som går ut på antingen en fridsönskan av typen: Nåd och frid från Gud, vår Fader, och herren 
Jesus Krisus,102 eller: den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, 
hans är härligheten, storheten, styrkan och makten /…/.103  
 
Det vanliga språkbruket inom kristenheten idag, menar Calle, är att man klistrar på alla 
attribut som nämns om Gud även på Sonen, eftersom man menar att Kristus (enligt 
treenighetsläran) är Gud. Ett tydligt exempel på att detta inte står i överensstämmelse med 
bibelns innehåll är exempelvis då Jesus själv tar avstånd från att känna till tiden för sin andra 
ankomst, som han säger att ingen känner utom Fadern, varken han eller någon ängel. Jesus 
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säger även att han inte talar av sig själv, utan att han endast säger vad Fadern lärt honom104 
eftersom han vet att Faderns ord ger evigt liv.105 
 

D: David anser att här blir treenighetens mysterium som allra tydligast. Treenigheten är en 
enhet, och består samtidigt av tre separata personer. Samtidigt är Fadern, Sonen och Anden 
sann Gud alla tre. Enligt David är de inte tre gudar eftersom den allmänna tron (den 
athanasianska trosbekännelsen) förhindrar detta men ändå tre särskiljda personer och 
samtidigt ett och samma väsen. Kristus säger själv i Joh 10:30: Jag och Fadern är ett och Den 
som har sett mig har sett Fadern.106 Istället menar han att varje person i gudomen är hela 
gudomens fullhet: Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning.107 
David påpekar att man inte bör uppfatta treenighetsläran såsom en nytestamentlig fortsättning 
på GT som en del påstår utan lärosatsen om den treenige Guden finns redan explicit i GT: 
Och nu har Herren sänt mig och sänt sin ande.108 Här ser vi att det klart urskiljes tre personer 
menar David, den förste är Herren (Gud), som sänt Sonen (Jesus) och den helige Ande. Om 
man vill hitta triader i NT menar David att man kan begrunda följande text: /.../utvalda enligt 
Guds vår Faders plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi 
blod.109 De är separata personer men nämns i samma sammanhang för att de utgör en enhet, 
deklarerar David.  

Fråga 3 Den helige Ande 
Går det att utläsa i Bibeln att Den helige Ande är en tredje person i gudomen,110 vid sidan om 
Fadern och Sonen enligt informanterna? 

 

A: Anton anser som ovan nämnts att Jesus själv refererar till Anden som en person: Men när 
han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av 
sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.111 Anton är 
medveten om att en del människor tolkar Anden som en kraft, men hävdar att det är ytterst 
osannolikt att så skulle vara fallet eftersom att i denna text kan den helige Ande vägleda, tala, 
förkunna, höra och låta människor veta saker och det kan inte en kraft göra men däremot en 
person.  
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B: För Beata är det uppenbart att den helige Ande inte är en gudomlig person för om så vore 
fallet undrar hon varför vi inte finner några böner, tacksägelser, vädjanden samt åkallanden 
som riktas till denne person i bibeln.  Nej, istället hävdar Beata att Guds ande är den kraft som 
Gud använder för att få igenom sin vilja och sitt uppsåt.112 Hon exemplifierar Guds kraft med 
bilden av en lampa, vars sladd är fylld med kraft som får lampan att lysa, på samma sätt är det 
med anden som är Guds verksamma kraft. Beata anser att också Jesus får del av Guds kraft 
(den helige Ande) när han driver ut demoner ur människor: Men om det är av Guds ande jag 
driver ut demonerna, då har ju faktiskt Guds rike hunnit upp er.113 

 

C: Att den helige Ande skulle vara en person står det ingenstans explicit i Bibeln om, det 
förefaller inte heller sannolikt menar Calle. Det finns däremot bibelverser som indikerar 
personliga ingredienser i form av val och känslor där Guds Ande är inblandad, och det är ur 
detta som man sedan spekulerat fram en egen personlighet som skiljer sig från Fadern och 
Sonen och - även om de hör samman i den gudomliga harmonin som treenigheten (enligt den 
läran) innebär förklarar Calle.  
 
Det finns vidare en vers i 1 Kor 2:10-11 som talar om Guds ande och gör en jämförelse med 
vår ande. Precis lika lite som vår ande behöver vara, eller är, en person vid sidan om oss 
själva, så bör inte heller Guds Ande vara någon annan än Gud själv poängterar Calle. Calle 
har tidigare nämnt Fadern som det härleds till då begreppet "Gud" används i NT, så det vi 
egentligen säger då vi talar om "Guds Ande" är "Faderns Ande", ett begrepp som också bibeln 
använder.114 
 
Att tydligt säga vad den helige Ande är förefaller omöjligt, då alla definitioner kommer till 
korta anser Calle. Den kallas ju även för Jesu ande, och Kristi ande, och djupet i detta går 
endast spekulera om. Dock är det tydligt att då Jesus döptes i Jordan så kom den helige Ande 
över honom, och därefter så förvandlades Jesu liv på jorden från att vara en snickare till att 
vara i en verksam tjänst inför Gud och människor. Vi vet också enligt Bibeln att Fadern här 
talade om sin Son från himlen, och att Fadern var där ovan medan Sonen inkarnerades och var 
"här nere med oss" menar Calle, ändå säger Sonen att: Fadern är i honom och utför sina verk, 
115 likväl som han säger att: han är i Fadern. På samma vis talas det om oss kristna nu, som 
fått den helige Ande som ett sigill på vår frälsning, att: Fadern och Sonen bor i oss,116 likväl 
som det står att vi lever: ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud [Fadern].117 Det 
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förefaller som om Anden bör uppfattas som Guds allstädes närvaro, vilken kan manifestera 
sig i under och tecken genom Kristus såväl som genom kristna resonerar Calle. Det verkar 
vidare som att Anden är det som förmedlar Guds, såväl som Sonens, personliga närvaro i våra 
liv. Det står att vi är kallade till en gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och Sonen, 
118 och det står att det är en gemenskap från Anden.119 
 

D: David menar att den helige Ande är en egen person i gudomen, vilket kan skönjas i 
Johannesevangeliet där Kristus explicit skiljer mellan Fadern, sig själv, och Hjälparen (den 
helige ande): Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er 
för alltid: sanningens ande.120 Också några verser senare anser David att det är uppenbart att 
anden har en egen existens: Men Hjälparen, den helige Anden som Fadern skall sända i mitt 
namn, Han skall / .../.121 David anser att också att följande vers visar att Anden är en person 
med egen vilja och personlighet: Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att 
fördela sina gåvor på var och en som han själv vill.122 

Fråga 4: Underordning – överordning 
Presbytern (prästen) Arius menade att Sonen är underordnad Fadern,123 hur motiverar man 
med bibelstöd hierarkin eller avsaknaden av densamma mellan Fadern och Sonen enligt 
informanterna?        
 

A: Anton medger att det är sant att Fadern ger avkall på sin makt och ger rätten att döma till 
Jesus och att man därför skulle kunna tolka det som att Fadern är mäktigare än Sonen men 
han anser att det mer handlar om att de har olika uppgifter. Den helige Andes uppgift är som 
hjälparen, Jesus är frälsaren och Gud är Chefen. Det betyder inte att Fadern står över Sonen 
utan alla i gudomen har samma syfte, mål och tankar. Anton liknar gudomens inbördes 
förhållande vid en familj som ett exempel på treenighet när Gud sa: Vi ska göra människor 
som är vår avbild, lika oss.124 Även om det är mannen som är familjens huvud så är både 
kvinnan och mannen lika mycket värda enligt kristna ideal. 
 

B: Enligt bibeln är det tydligt att Gud är det högste väsendet och att Sonen, Jesus är 
underordnad Fadern i makt och auktoritet anser Beata. Jesus själv säger: Av mig själv kan jag 
inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen 
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vilja utan han som sänt mig.125 Här gör Jesus avkall på sin egen vilja och underordnar sig 
Faderns vilja genom att döma såsom Fadern ber honom döma. För Beata är det också 
självklart att den som sänder ut är större än den som blir sänd. Sedan går Jesus så långt att han 
till och med säger: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans 
verk.126 Dessutom menar Beata att Jesus blev ringare än änglarna och det skulle aldrig Gud 
kunna bli eftersom han är allsmäktig, Jesus är helt beroende av sin Fader och går undan och 
ber till honom för att få hjälp av densamma, således har Gud större makt än Sonen. Beata är 
medveten om att treenighetsanhängarna tror att Fadern och Sonen är jämlika och använder 
Jesus ord som bevis för detta: Jag och Fadern är ett 127 men Jesus bad också angående sina 
efterföljare att de alla skulle vara ett.128 Beata menar att det är självklart att Jesus inte syftade 
på att dessa skulle bli en del av treenigheten, utan snarare att bli ett med Fadern och Sonen i 
fråga om uppsåt, och det slag av endräkt som förenar dem. 
 
C: Calle säger att Jesus i Bibeln hävdar att Fadern är större än han själv, och det märks inte 
minst då han talar om Fadern som "sin Gud", och det inte bara i inkarnationen, utan det finns 
även detta sätt att tala om Fadern och Sonen i Gamla Testamentet, 129och inte minst i 
Uppenbarelseboken där Jesus talar från sitt härlighetstillstånd.130 
 
I övrigt så indikerar alla texter om Jesu makt och härlighet att den är honom given från 
Fadern, och att det är Fadern allena som ger den, aldrig tvärtom konstaterar Calle. På ett 
liknande vis kommer Jesus att ge av sin makt till de människor som tillhör honom i evigheten, 
att dela hans tron och härlighet 131men inte heller här innebär det på något vis att vi har den i 
oss själva utan makten har blivit oss given och utgår från Jesus.  
 
Jesus talar också om sådant som: Fadern i sin makt bestämt 132 och erkänner att det finns 
saker som endast Fadern känner och som han förkunnar för att: Fadern lärt honom vad han 
ska säga.133 När Fadern slutgiltigt lagt: alla fiender under hans [Jesus] fötter, då ska Jesus 
återigen underordna sig Fadern så att Gud blir allt i alla förklarar Calle.134 Det är visheten i 
Faderns frälsningsplan att Jesus har denna roll i frälsningsverket, men den är begränsad till 
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just detsamma, som också det profetiska ordet i Ps 110 har förutspått, och 1 Kor 15 skriver 
under på.  
 
Calle anser att Kristus tillsammans med Fadern är hela evighetens konung, men det är Fadern 
som är den allsmäktige Guden, och sonen är Lammet som friköpte hans folk. Det är därför 
Uppenbarelseboken är fylld av texter som hyllar "Gud och Lammet",135 då även här är Gud 
synonymt med Fadern.  
 
D: Det finns en missuppfattning när man tolkar skriften såsom att sonen skulle vara 
underordnad Fadern anser David, utifall man inte förmår skilja på begreppen och de två 
naturerna inom Kristus. När Kristus exempelvis säger: Min Fader är större än jag 136  får 
detta inte missuppfattas såsom att Fadern och Sonen inte skulle vara jämställda. Denna 
bibeltext bör inte förstås som att det berör den gudomliga delen av Kristus utan istället ses i 
ljuset av den utsatthet och förnedring som människan Jesus genomlevde. Således är Fadern 
och Sonen jämlika efter den gudomliga naturen, och Sonen underordnad och ringare än 
Fadern efter den mänskliga naturen avslutar David. 
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6 Analys/tolkning av resultatet 

Utgångspunkten för mitt arbete är att undersöka vad informanterna anser om den kristologiska 
frågan huruvida Jesus, enligt bibeln, är att uppfatta såsom gudomlig eller inte, men detta 
verkar inte vara en särskiljande fråga att ställa i min undersökning, då mina informanter är 
tämligen överens om att det finns bibelstöd för att så är fallet. Hjärtpunkten och skillnaden 
mellan mina informanter berör istället vad man menar med och vilka värderingar man lägger 
in i ordet gudomlig och i vilken grad man kan kalla Jesus för gudomlig utifrån bibelns texter. 
När jag personligen definierar ordet Gud eller gudomlig, tänker jag på ett väsen som är rent, 
heligt och just därför avskilt från människan–det finns ett avstånd mellan Gud och människa. 
Vad som gör det hela så mycket svårare både för kyrkofäderna, likväl som för mina 
informanter idag i debatten om Jesu gudomlighet, är att detta avstånd överbryggdes i 
inkarnationen i och med att Jesus inte bara uppfattas i ortodox anda såsom Gud, utan också 
som människa i en och samma natur. Detta leder i sin tur vidare till många andra frågor som 
berör hur Sonen förhåller sig till Fader och Anden, huruvida också Sonen ska benämnas 
såsom Gud eller endast Guds son, om Sonen både har en mänsklig och gudomlig natur, eller 
endast en gudomlig/mänsklig natur/vilja etc. vilket avhandlades vid de sju ekumeniska 
synoderna. 
 
I början av uppsatsen tog jag upp kontroversen (den arianska striden) kring Jesu gudomlighet 
som utmynnade i synoden år 325 i Nicaea och resulterade i den Nicaeanska trosbekännelsen 
som fastslog att: Kristus är född men inte skapad, av samma väsen som Fadern. Jag tror att en 
del av hemligheten för att förstå kyrkofädernas schism, likväl som mina informanters två 
olika fåror (den arianska och den ortodoxa) ligger i kyrkofädernas skilda förståelse och 
tolkning av Kristus såsom född och/eller skapad. Prästen Arius förståelse av Kristus såsom 
förstfödd utesluter inte att han samtidigt predikade att Kristus var skapad, han gör ingen 
distinktion mellan begreppen född och skapad.  Han menar att Kristus, precis som människan 
har en början, är skapad ur intet av Gud, på samma vis som Fadern och Sonen i begynnelsen 
skapade människan ur jord och blåste in livsande i densamma. Detta uppfattades av 
Athanasius och den ortodoxa grenen av kyrkan som synonymt med avfall från den rätta tron, 
heresi – man ansåg att Jesu gudomlighet förminskades om han bara var en människa som man 
uppfattade att Arius menade, dock något ädlare än vi andra, och hela frälsningstanken sattes 
därmed ur spel. De ortodoxa satte likhetstecken mellan att vara skapad och att vara människa, 
vilket uppfattades som detsamma som att vara i avsaknad av gudomlig makt att frälsa/rädda 
världen. Istället menar den ortodoxa sidan, då de går utanför bibelns ord, att Sonen föds ur 
Gud, (i ett evigt flöde) vars motsvarighet snarare finns i nyplatonismens tankar om flödet ur 
det Ena, än i bibeln. Vidare använder de den obibliska frasen homoousia, för att beskriva 
Kristus såsom: av samma väsen som Fadern. 
 
Vad Arius egentligen påpekar är en distinktion mellan Fadern och Sonen i fråga om 
gudomlighet, den förste är evig, den senare är det inte och bör därför inte kallas för Gud, utan 
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Guds son, vilket i sin tur innebär att Sonen är underordnad Fadern. I detta resonemang lyckas 
också Arius behålla Guds enhet, den monoteistiska bibelsynen på Gud, att det bara finns en 
enda Gud istället för att spekulera om mångfald inom Gud. I Arius fotspår diskuterar också 
min informant Calle utifrån bibeln, när han belyser att visst är Guds Son gudomlig, men 
frågan är i vilken grad han ska uppfattas såsom gudomlig, då det finns en åtskillnad mellan 
Fadern och Sonens gudomlighet, precis som mellan Jesus och människans gudomlighet och 
att det dessutom finns texter som visar att Sonen också själv poängterar att Fadern är större än 
honom. Både Beata och Calle anser att bibeln talar om Sonen som skapad av Gud, han har en 
början, även om han blev skapad av Gud innan människan existerade och är medskapare av 
jorden och universum, med skillnaden att Beata ser på Guds son som synonym med 
ärkeängeln Mikael. Även om David och Anton inte ser på Jesus som skapad, utan född av 
Gud, en evighetsvarelse, håller de för sant att Sonen tillsammans med Gud skapade allt vad 
synlig är. På samma vis som Arius inte benämner Jesus som Gud, lika lite använder Calle och 
Beata definitionen Gud, utan beskriver istället densamme som Guds son. Beata menar istället 
att Fadern och Sonen är ett på så vis att de är förenade i avsikt och uppsåt. David talar om 
Jesus i traditionell ortodox anda som sann Gud och även Anton samtycker där han poängterar 
att Gud själv talar om Sonen som Gud i hebrébrevets första kapitel, vilket också stämmer med 
Bibelns utsaga. Calle talar dock om samma bibelställe utifrån ett annat perspektiv, där han 
poängterar att även om Sonen mycket riktigt kallas för ”Gud” i hebrébrevet, så är det även 
tydligt att Fadern där talar till Sonen och kallar sig själv för ”din [Sonens] Gud”. Så även här 
menar Calle att skillnaden mellan Fadern och Sonens upphöjdhet framkommer tydligt, alltså 
att Sonen är underordnad Fadern, precis som Arius påstod. Också Beata observerar bibeltexter 
som visar att Sonen ingenting kan göra i sig själv, utan dömer såsom han hör Fadern döma, 
och att han följer Faderns vilja istället för sin egen. Anton däremot hävdar i likhet med 
ortodox tro att Fadern och Sonen är jämställda i makt och auktoritet men utan att ange något 
bibelvers som stöd för den tesen, utan menar istället att Fadern och Sonen har olika uppgifter, 
men medger samtidigt att Gud har rollen av ”Chef” men att det inte finns någon hierarki dem 
emellan, så länge de båda har samma syfte och mål. Det torde dock vara ett felaktigt axiom 
eftersom ordet chef innebär en hierarki som innebär att chefen har mandat att styra och därför 
har större makt i förhållande till sina underordnade, oavsett om man har samma syfte och mål 
eller inte, detta blir dock inget problem så länge som över- och underordnad är överens, men 
det är en helt annan fråga. Davids enda kommentar till texter som syftar till att Sonen är 
underordnad Fadern bygger han på ett prejudikat som fastställdes på det tredje ekumeniska 
konciliet i Efesos år 431 där man fastslog att i Kristus finns två naturer, den gudomliga likväl 
som den mänskliga och David menar därför att det är Jesus mänskliga natur som är 
underordnad Fadern i all sin förnedring och utsatthet. Detta bygger han som bekant på den 
kyrkohistoriska diskussionen om Jesu två naturer och inte på bibelns utsaga.  
 
Som tidigare framkom i den dogm - och teologihistoriska forskningen var de Kappadokiska 
fäderna som medverkade till treenighetsläran och andens fixering i gudomen medvetna om att 
de gick utanför Bibelns begrepp och terminologi när de använde ord som istället hade sitt 
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ursprung i filosofin såsom: hypostas, substantia, persona och så vidare för att förklara 
gudomens enhet och mångfald. Likväl som att Basilios var medveten om att det ingenstans i 
Bibeln går att se att Anden är en tredje person i gudomen. Trots detta ser både David och 
Anton beskrivningen av den treenige Guden i bibeln. David anser att treenighetsläran inte bör 
uppfattas såsom en nytestamentlig fortsättning av GT utan menar att lärosatsen om den 
treenige Guden redan finns explicit i GT. Beviset för detta är delvis att triaden Fader, Son och 
Ande nämns i en och samma mening i Psaltaren men kopplingen blir något spekulativ samt 
långsökt eftersom det inte står något om tre hypostaser i ett väsen i Bibeln, vilket är hur 
treenighetsdoktrinen benämner gudomen. Anton i sin tur använder sig av både GT Och NT 
för att motivera treenighetsläran bibelstöd. Dels argumenterar han för GT:s pluralitet i 
Mosebok, dels om att Sonen omtalas som Gud i NT och densamme talar om att sända en 
annan Hjälpare för att ersätta Jesus själv. Antons resonemang bygger på att denne senare 
Hjälpare, den helige Ande, därför måste vara en tredje person, precis som Fadern och Sonen, 
och utgår då från att endast en person kan ta en annan persons plats. Calles invändning här är 
att Den helige Ande saknar bibelstöd för att vara en egen person, utan att det snarare verkar 
handla om Faderns och Sonens personliga närvaro genom Anden. Beata anser å sin sida att 
det helt saknas bibelstöd för treenighetens lära om den trefaldige Guden, som endast är en 
kyrkohistorisk konstruktion, eftersom Gud talar om sig själv som en Gud i Mosebok och 
Anden tolkar hon inte som en egen person, utan som Guds verksamma kraft för att utföra sin 
vilja och uppsåt. För Beata är det uppenbart att Anden knappast är en egen person, då inga 
böner, tacksägelser och vädjanden tillskrivs densamme. Anton, likväl som David ser Anden 
som en person eftersom densamme benämns som han då de uppfattar att densamme kan 
vägleda, förkunna etc.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Calle är den enda av mina informanter som utmärker sig 
under de fyra intervjuerna ifråga om att gå stick i stäv mot sitt samfunds officiella lära om 
treenigheten och ifrågasätter densammas existens utifrån de bibelverser som han 
kommenterar. Dessutom berättar han i sin presentation att han har valt att inte blint lita till 
vad lärare och teologer påstår om Bibeln utan själv studera densamma. I övrigt utmärker han 
sig också genom att diskuterar och kommenterar de problemtexter som existerar utifrån hans 
egen ståndpunkt istället för att undvika dessa.  
 
Under historien var och är fortfarande acceptansen av treenighetsdogmen inom kristendomen 
något som antingen innesluter dig i den ortodoxa sfären eller utesluter dig och ger dig epitetet 
heretiker/villolärare. En helig ko som varken kan eller får ifrågasättas utan att tumult uppstår. 
Idag är det nästintill omöjligt att förneka treenighetens existens och bibliskhet och fortfarande 
inneha en tjänst inom kyrkan/samfund. För att förstå varför människor tycker, resonerar och 
argumenterar för eller emot en åsikt eller ståndpunkt är det lättast att försöka identifiera vad 
som styr dem, deras motiv eller intentioner som kan variera alltifrån ett förutsättningslöst 
sökande efter sanningen, till rädslan för att inte få tillhöra en specifik grupp och deras 
officiella troslära, brist på kunskap, skillnader i bibelsyn, socioekonomiska faktorer etc. 
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Angående mina informanter och deras motiv till varför de uttolkar treenigheten eller inte i 
bibeln vet jag föga. Vad jag däremot vet är att alla informanter hävdar att de har bibeln som 
grund för sin tro och har bibeln som rättesnöre för sina liv men trots detta kommer de fram till 
skilda uppfattningar om treenighetslärans förekomst i Bibeln. Jag undrar vad denna skillnad i 
hermeneutik egentligen bottnar i?  
 
Pettersons undersökning som undersökt ett allmänt urval av befolkningen stämmer sämre 
överens med mina informanter, som är medvetna bibelläsare, än Straarups undersökning som 
berör en grupp personer som åtminstone läser bibeln minst en gång per år. Vad det gäller 
Petterssons klassificering av bibelsyn: Fundamentalistisk, religiös hermeneutisk, humanistisk 
existentiell och allmän–litterära137 är den inte vidare aktuell för mina informanter förutom för 
Beata som har en fundamenalistisk (bokstavstrogen) bibelsyn utan att vara kreationist (1 Mos 
har en vetenskaplig karaktär). Inte heller den allmän–litterära typen av bibelsyn är 
överensstämmande då mina informanter inte anser bibeln vara som vilken skönlitterär bok 
som helst utan Guds bokstavliga rena ord. Straarup å sin sida har endast tre 
bibelsynsklassificeringar138 vilka överensstämmer med Pettersons förutom att den allmän - 
litterära bibelsynen är borttagen och den fundamentalistiska har ersatts med en kreationistisk 
bibelsyn och överensstämmer därför något bättre med mitt klientel där Anton, Calle, och 
David har en kreationistisk bibelsyn, undantagen Beata som tillhör de små grupper av 
fundamentalister (mellan 8-18 procent) som inte har en kreationistisk bibelsyn och därför 
slumpas bort av Straarup.139 Problemet här är att få med en typologi som är användbar inte 
bara på en kvantitativ intervjustudie, som tenderar att bli alltför fyrkantig, utan också på alla 
de variationer som en kvalitativ intervju av det slag jag bedrivit uppvisar.  
 
Det hela försvåras ytterligare då varken Pettersson eller Straarup annat än i överskådliga drag 
berör treenigheten medan min uppsats handlar om sambandet mellan treenighetens innehåll 
och dess bibelförankring. Då min intervjuundersökning gör en punktbeskrivning av 
informanternas nuvarande livssituation, är det också omöjligt för mig att veta något om de 
socioekonomiska bakgrundsförhållanden, vilka Straarup belyser såsom exepelvis: religiöst 
bruk i föräldrahemmet, inkomst, hur ofta man besöker kyrkan, lyssnar på gudstjänster och 
ber.140 Lika lite som jag, till skillnad från Straarup, har undersökt informanternas motiv 
bakom sin bibelläsning och dess koppling till bakgrundsfaktorer och upplevelser under 
bibelläsningen.141 
 

                                                 
137 Pettersson 1986, s. 89 
138  Straarup 1987, s. 21 
139  Straarup 1987, s. 26 
140  Straarup 1987, s. 33-43 
141  Straarup 1987, s. 45 och framåt 
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Avslutningsvis kan sägas att Straarup nämner också en annan faktor till skillnaden i bibelsyn 
när han diskuterar huruvida alla NT:s delar är att uppfatta såsom lika viktiga eller inte 
beroende på vilket samfund medlemmen tillhör. Intressant att notera är att han i 
sammanhanget tar de Lutherska kyrkorna som exempel, där min informant David är medlem, 
och hur dessa fokuserar på vissa bibeltexter i högre grad, såsom Romarbrevet, än andra 
Jakobsbrevet,142 man fokuserar således mer på nåden än på handlingarna inom den lutherska 
kyrkan. Dock finns varken sjundeadventister eller Jehovas vittnen med i de samfund som 
Straarup undersökt143 och inte heller Calle är i någon högre grad representerad i 
Pingstkyrkans bibelsynsfördelning eftersom han går emot den officiella trosläran angående 
sin syn på treenighetsläran och bibeln. 

6.1 Sammanfattning 
Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform som jag följt upp via brevväxling på 
webben. Jag fann att det finns en stor variation mellan mina informanter ifråga om hur de ser 
på treenighetens bibelförankring, trots att de alla har gemensamt att de använder bibeln som 
rättesnöre för sina liv. Resultaten har sedan satts i perspektiv med undersökningar av bibelsyn 
i koppling till NTs utgåva 1981. Denna jämförelse visar i sin tur att det finns en stor spridning 
också inom bibelsynskategorier som en kvantitativ studie har svårigheter att komma åt men 
som blir desto tydligare i en kvalitativ studie eftersom den är mer intim och kan följas upp av 
följdfrågor. Dessutom är det svårt att lyckas applicera en studie som berör bibelsyn och endast 
överskådligt berör treenigheten på en studie som berör treenighetens bibelförankring, speciellt 
då jag inte undersökt mina informanters bakomliggande motiv till varför de upplever 
treenighetens vara/inte vara i Bibeln. 

                                                 
142  Straarup 1987, s. 24 
143  Straarup 1987, s. 38 
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Bilaga 1 Sammanfattning av de sju koncilierna 

Ekumeniska koncilier blev det accepterade metoden att diskutera läran och definiera 
densamma som svar på heretiska synsätt. 
 

325: Konciliet i Nicaea, det första ekumeniska konciliet (universella) som formellt avvisade 
Arius undervisning och fastställde att sonen är homoousios, av samma väsen som Fadern 
 
381: Andra ekumeniska konciliet i Konstantinopel som på nytt förkastade arianismen såsom 
synonym med heresi och hävdade den helige Andes gudomlighet. 
 
431: Tredje ekumeniska konciliet i Efesos avhandlade Kristi två naturer, den mänskliga och 
gudomliga samt huruvida man kunde kalla Jesu moder Maria för Gudsföderska, Teotokos, då 
det var Guds son, den inkarnerade Kristus som hon framfött. Konciliet godkände titeln 
Teotokos (Gudsföderska) för jungfru Maria. 
 
450-451: Fjärde ekumeniska konciliet i Chalcedon, där fastställdes att det fanns "två naturer" 
i Kristus, en gudomlig och en mänsklig. Denna lära utvecklades till stora schismer, då 
biskopar i de östliga patriarkaten ansåg formuleringarna och definitionerna kring Kristi natur 
såsom oförenliga med deras åsikter . 
 

553: Femte ekumeniska konciliet som hölls i Konstantinopel sökte medla fred med de 
monofysiska kyrkorna (som ansåg att Jesus bara hade en natur, den gudomliga). 
 
680-681: Det sjätte ekumeniska konciliet hölls i Konstantinopel, läran monotheleteismen 
förkastades officiellt. 
 
787: Det sjunde ekumeniska konciliet som hölls i Nicaea satte punkt för den ikonklastiska 
politiken som diskuterade huruvida Kristus fick avbildas eller inte. Bruket och vördandet av 
ikoner i den ortodoxa kyrkan tilläts.144  
 
 

                                                 
144 Cunningham 2006, s. 181-182 
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Bilaga 2 Den Athanasianska trosbekännelsen 

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 allmänneliga 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 - 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.  
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.  
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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. 
145 
 

                                                 
145 Ur Den Svenska Psalmboken, 2000 
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Bilaga 3 Den Nicaenska trosbekännelsen 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och 
osynligt är;  
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av 
Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, 
på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull 
har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria 
och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit 
begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och 
sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och 
döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;  
 

och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom 
som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och 
på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till 
syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. 
Amen.146 

 

                                                 
146 Ur Den Svenska Psalmboken, 2000 
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