
Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare 
Predikan – Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 !
Året är 173 e.Kr. Platsen är Alexandria i norra Egypten. Det är kvällen före påskdagen. En liten 
grupp kristna möts i det som är deras nybyggda, gemensamma kyrksal. En ung man som ganska 
nyligen fått höra evangeliet om Jesus Kristus ska döpas. Han står där tillsammans med ett gäng 
andra dopkandidater, klädd i vita kläder. Biskopen och de äldste i församlingen kommer fram till 
honom och frågar honom vad han tror på. Han reciterar en kort sammanfattning av den kristna tron 
som han har memorerat. Alla de andra som ska döpas reciterar samma korta bekännelse.  !
Sammanfattningen som de lärt sig utantill var skriven av biskop (patriark) Eumenes, den 7:e 
patriarken i Alexandria, några år tidigare, som en hjälp för nya troende att förbereda sig för dopet. 
Den hade vuxit fram som en direkt respons på Paulus varning att det skulle komma falska lärare, till 
och med inifrån kyrkan, som skulle predika ett falskt evangelium. Han riktade sig då till de kristna i 
Efesus: ”Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall 
inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra 
lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna...” (Apg 20:29-30). !
Patriarken visste att han var utsedd till att vara en herde för hjorden, och såg det som sin 
huvuduppgift att vaka över de får som var anförtrodda åt honom. Han visste att det fanns faror som 
lurade överallt – och som omringade hans får. Den mest uppenbara faran fanns bland hedningarna, 
de som förnekade sanningen om Jesus som världens frälsare och till och med förföljde de som 
följde honom. 
Men det fanns också mer dolda faror – faror från de som påstod sig vara kristna men predikade och 
undervisade felaktiga läror om Jesus. En del sa att Jesus inte var en människa med en fysisk kropp. 
Andra påstod att han bara var en helt vanlig man, över vilken Guds Ande hade kommit med en 
övernaturlig kraft. Många andra heresier var också i omlopp och predikades vitt och brett.  !
Så patriarken kände och tog sitt ansvar – att beskydda sitt folk och sanningen från dessa falska 
lärare. Detsamma gjorde flera andra biskopar och patriarker under denna tid – och ut ur deras olika 
formuleringar formades sedan kyrkans trosbekännelse !
Varför har vi över huvud taget några trosbekännelser? Varför finns den apostoliska 
trosbekännelsen?  
Varför? 
Idag verkar det ju mer som att trosbekännelsen är ett hinder för oss. Att den begränsar vår tro och 
vår bild av Gud och skapar problem för oss. Våra egna biskopar säger sig ha svårt med 
formuleringarna där och innebörden i orden. Som hjälp till oss vanliga dödliga säger de då att det 
inte är nödvändigt att tro på allt. 
Men trosbekännelsen är ju framtagna och formulerade på ett sådant sätt att de ska vara till hjälp för 
oss. Liksom den unge dopkandidaten i Alexandria år 137 e Kr. fick hjälp att formulera sin tro, hjälp 
att veta vad som är kärnan i den kristna tron - så är det meningen att trosbekännelserna fortfarande 
ska utgöra den hjälpen åt oss. Att i några korta formuleringar, som vi lär oss utantill, sammanfatta 
vad det är vi tror på. Sammanfatta vad det är som är verkligt viktigt – det som är omistligt i den 
kristna tron. Sammanfatta vad vi har gemensamt med kristna bröder och systrar över hela världen. 
Sammanfatta vad som är kyrkans tro och grund. !!



Tillåt mig idag att predika i fyra punkter om tro – och med ett särskilt fokus på den första 
trosartikeln: 
”Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig, himmelens och jordens skapare” !
Det första som är viktigt att förstå om kristen tro är: Kristen tro är specifik.  
Den kristna tron lämnar oss inte med möjligheten att själva bestämma vad som är dess viktigaste 
doktriner. Sanningen är presenterad för oss – för att vi ska acceptera den, inte för att vi ska rösta om 
den. Det är otroligt viktigt för oss att tro på något, men det kan vara livsviktigt för oss att det vi tror 
på är något som är sant och riktigt. Vilken nytta gör det om du tror på något som visar sig vara en 
lögn? !
Om du vill vara en kristen så är det helt avgörande att det du tror på faktiskt är den kristna tron och 
den kristna Guden, eftersom ditt eviga liv, ditt eviga ve och väl hänger på just det.  !
Jesus själv var den som fick sina lärjungar att formulera den första kristna trosbekännelsen. Rykten 
om Jesus och vem han var spred sig snabbt i Israel. En del sa att han var Johannes Döparen, andra 
Elia eller Jeremia eller någon annan profet. Men eftersom han ville att hans egna lärjungar skulle 
veta och själva uttrycka sanningen frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Och Petrus 
svarade för lärjungarnas räkning: ”Du är Messias, den levande Gudens son” (Matt 16:16). Den 
första trosbekännelsen var ett faktum. Och det var viktigt! Det gick inte an att lärjungarna gick 
omkring och trodde att Jesus var någon annan eller något annat än den han verkligen var. !
Överallt där evangeliet kommer så kommer det med sanningen. Och vi kan inte göra den kristna 
tron till vår egen om vi inte är villiga att böja oss under sanningen. Som Johannes skriver: ”Den 
som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på 
Guds enfödde Sons namn” (Joh 3:18). Den kristna tron är och måste vara specifik. 
Gud – Fader – Allsmäktig – Himmelens och jordens skapare – det är specifika uttryck som talar om 
för oss vem Gud är och hur Gud är. Detta är kristen tro, vi kan inte sätta ihop ett annat recept och 
kalla det kristet.  !
Det andra när det gäller kristen tro är att: Kristen tro innebär kapitulation.  
Du är i din fulla rätt att tro precis vad du vill, men du har inte rätt att avspisa bibliska och historiska 
kristna läror och fortfarande kalla din tro för en kristen tro. Det enda alternativet som finns, om du 
vill kalla dig en kristen, är att kapitulera inför Gud och hans sanning.  !
Under min tid som student på Johannelund gick vi en kurs på Uppsala universitet i 
Religionskunskap. Vår lärare där sade en gång ungefär så här: ”Jag tror inte att det finns några 
verkliga svar på livets stora frågor. Det finns bara riktigt bra dialoger.” När vi då frågade hur en 
riktigt god dialog skulle se ut, sa hon: ”Det är en dialog där det inte finns någon som har rätt, eller 
hävdar att man har rätt.” !
Detta är så typiskt för vår tid. Hela vår kultur har en sanningsrädsla som mer och mer infekterar 
också oss som kristna. Allt oftare hör man påstående som: Vi ska inte säga att vi äger sanningen. 
Det är inte kärleksfullt att vi påstår att vi har rätt och alla andra fel.   
Problemet med hela det här resonemanget – hur fint och humant det än kan låta – är att det faktiskt 
finns någon är Sanningen – någon som påstår att det han säger är absolut sant. Och om vi inte lär 
oss att böja oss för honom med våra sinnen och våra hjärtan, om vi inte lär oss att följa honom och 
söka hans sanning – så missar vi hela meningen med våra liv.  



Evangeliet är inte ett argument, ett slags resonemang som ska få folk att bli övertygade. Evangeliet 
är bara ett tillkännagivande, ett meddelande, en kungörelse. Det fantastiska med detta meddelande 
är att det möter våra hjärtan rakt på, i en direkt konfrontation.  
Och när jag möter Kristus i denna direkta konfrontation – så måste han få vinna. Min vilja måste 
böjas för hans vilja, mina tankar, min kunskap och min visdom måste böjas för hans – som är så 
mycket högre. Jag kommer inför honom för att hans sanning ska bli inpräntad i mitt sinne, att mitt 
inre ska få ljus och att min vilja ska få formas till hans vilja. 
Gud är allsmäktig. Det betyder att han är den som har makt och står över allting. Han råder över 
allting. Han råder över liv och död. Han kan lyfta upp de som är svaga och förgöra de som är 
mäktigast i den här världen. I verkligheten är det inte Gud som står anklagad – det är du och jag. 
Han kommer att fortsätta att existera med eller utan oss, men vi kan inte existera en minut utan 
honom. Han behöver inte att du och jag tror på honom, men du och jag behöver tro på honom för att 
förstå verkligheten, vår historia, vår nu-situation och vår framtid. !
Det finns så många människor som inte kan tro eftersom de inte kan förstå. De tänker att eftersom 
tron inte är begriplig för dem så kan det lika gärna vara. Detta är egentligen inget annat än höjden 
av egoism.  
Det var en liten pojke en gång som satt på stranden och grävde ett hål. Han hade också gjort ett litet 
dike från strandkanten till detta hål där vatten från havet kunde rinna ner i hålet. Hans pappa kom 
fram till honom och frågade: 'Vad gör du?' 'Jag ska tömma havet på vatten', svarade pojken.  
Att försöka förstå allting innan vi kan tro är faktiskt bara idioti. Det är som att tro att vi kan göra oss 
ett litet dike från himlen till oss och på så sätt tömma ut all kunskap om Gud och kunskap som Gud 
har om oss. Vi är högmodiga nog att tro att all den kunskap skulle kunna rymmas i våra små 
hjärnor. Vi kan, som skapade små människor, omöjligt förstå allt – alla djup i Gud och alla hans 
vägar. Därför säger Paulus: ”Vi lever här i tro, utan att se” (2 Kor 5:7) och Jesus säger till Tomas: 
”Du tror därför att du har sett mig, saliga är de som tror fastän de inte ser” (Joh 20:29).   !
Tro kommer alltid före förståelsen. Anselm av Canterbury, italiensk teolog och filosof och 
skolastikens grundare, som levde i början av 1000-talet sa en gång: 'Herre, jag försöker inte förstå 
för att jag ska kunna tro, jag tror så att jag ska kunna förstå.' !
Samtidigt kommer Gud kanske aldrig att besvara alla våra frågor – och ge oss all kunskap. Det 
kommer alltid finnas saker som vi inte förstår. Men när vi inser att Gud är ”Allsmäktig”, när vi 
börjar ana storheten hos Gud, så kommer flera av våra frågor automatiskt att besvaras.  !
Kristen tro innebär alltid kapitulation – att överlämna sig i Guds den allsmäktiges händer. !
Det tredje som är viktigt att förstå gällande kristen tro är att: Kristen tro är heltäckande. 
Vi har en oerhört stor Gud. Vi ska aldrig begränsa honom och hans makt. Det är inte meningen att 
vi ska begränsa vår tro, eller dela upp den i bitar. Den behöver vara heltäckande. Det går inte att 
välja ut vissa delar av Bibeln och tro på dem, men inte tro på andra. Det är allt eller inget. (Adidas – 
all in or nothing”) 
”Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.” 
Återigen från Hebreerbrevet: ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man 
inte ser ... Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser 
inte har blivit till av något synligt”. !!



Här vet vi att ett stort slag står idag gällande kristen tro. Så många människor avfärdar 
kristendomen på grund av skapelseberättelsen, som man menar är alltför otrolig att tro på. Även 
flera kristna företrädare vill gärna hitta andra svar och lösningar på skapelsens problem.  
Men frågan är om det inte är omöjligt att tro på Gud utan att tro på honom som Skaparen – som den 
som ligger bakom allt och råder över allt.  !
Paulus åkte till Grekland och kom till huvudstaden Aten. När han gick omkring där i staden såg han 
ett altare där det stod: ”Åt en okänd Gud”. När han sett detta altare sa han till dem: 
 ”När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare 
 med inskriften: Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. 
 24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel 
 och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna 
 sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och 
 allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall 
 bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom  
vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig  fram till 
honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.  28 Ty i honom är 
det vi lever, rör oss och är till”  !
Också detta är typiskt för vår tid idag. Många människor säger att, ja, jo, jag tror nog att det finns 
något större, någon slags högre makt – men vi kan ju ändå inte veta vad det är, så det är ingen ide 
att bry sig om det. Dessa tankar möter vi även i kyrkan. 
Men vi tror på en Gud som är uppenbarad – som har gjort sig känd genom sin skapelse och som 
visar oss genom denna skapelse att han är allsmäktig. Han är stor och mäktig nog att skapa liv och 
allting som finns. Vår tro behöver omfatta Gud som den han är – den behöver vara heltäckande. !
Den fjärde saken som det är viktigt att veta om kristen tro är att: Tron är personlig. 
Det behöver vara din egen tro, och det behöver vara en tro på en personlig Gud. 
”Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig” 
Gud är en person. Han har en personlighet. Ordet Fader ger Gud ett ansikte. Det viktiga är inte att 
han är Fader, utan att han är en förälder, en personlig Gud.  
Han är inte bara en Gud som är en skaparkraft, något större som har satt igång allting. Han är inte 
bara ”något där uppe i himlen”. Han är så mycket mer än bara hjärnan bakom universum.  
Han är Fadern. Han är en Gud som längtar efter relationer. Han är en Gud som det går att lära 
känna, som det går att ha en personlig relation till. !
Detta är ett sådant fantastiskt privilegium för oss. Vi tror inte bara på en opersonlig intelligens som 
svävar omkring därute i rymden någonstans. Vi tror på en älskande Fader som är bländande 
skönhet, oemotståndlig glädje, outtröttlig kärlek och evigt omhändertagande.  
En Fader som kommer till oss och öppnar sig själv för oss – så att vi ska kunna lära känna honom. 
Han är personlig – och Hans personlighet finns uttryck i hans skapelse.  
Allt hos honom är vackert och ren skönhet. Vi ser det i sommarens blomning, vi känner det i ett 
spädbarns beröring, vi hör det i musik, vi luktar det i vårvinden. !
Trots att han är så stor och så mäktig – och jag är så liten och obetydlig – så vill han ha gemenskap 
med mig. Han har visat det gång på gång genom historien, och mest tydligt i sin största 
kärlekshandling, när han gav upp sin ende son – sände honom till jorden för att han skulle få lida 
och bli straffad för allt det som jag har gjort mig skyldig till inför honom.  



Han älskar världen, och varje människa i den, som en förälder älskar sina egna barn.  
Att vi får kalla honom för Fader, och till och med Abba, som var det mest intima ordet ett judiskt 
barn kunde kalla sin far, visar oss att vi, genom Jesus, har fått ett barns rättighet i Guds rike. Vi är 
hans älskade barn – och han vill göra allt för oss. !
När man formulerade trosbekännelsen så ville man ju få med alla dessa viktiga aspekter av tron. I 
denna första artikel om Gud som Fadern och Skaparen så ligger det flera teologiska skatter och 
sanningar nergrävda. Låt oss ta trosbekännelsen för vad den är – en hjälp för oss att veta vad som är 
viktigt i tron – en hjälp för oss att bevaras i den sanna tron - och en hjälp för oss att formulera vår 
tro.  Amen! 


