
Predikan i Lycksele kyrka söndagen den 30 maj 2010. 
Predikotext: 2 Mos. 3:1-15; Matt. 28:16-20 
Övriga texter: Rom. 11:33-36 
Tema: Gud- Fader, Son och Ande 
Firningsdag: Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen 
Typ av gudstjänst: Söndagsgudstjänst 
Musik: 19, 10, 712, 923, 735 + sång av damkören (mellan texter (2 
st) innan credo samt postludium) 
 
Inledning 
Jag gillar den här texten, den visar att även jag hade kunnat vara en 
del av lärjungaskaran, de som följde med Jesus när han vandrade här 
på jorden.  
 
För här får lärjungarna se Gud själv, de får se Jesus. Jesus säger 
också att han har alla makt i himlen och på jorden, och inte bara det, 
han har också visat att det är sant.  
 De gånger som jag har fått vara med om att något 
mirakulöst/övernaturligt har skett, människor som blivit friska etc. 
eller när jag fått höra om något sådant från trovärdiga vittnen då blir 
jag stärkt, jag blir än mer övertygad om att Gud inte är en saga, att 
det onda inte är mäktigast.  
 De här människorna som nu hör Jesus de har inte bara fått höra 
av pålitliga människor om sådana här stora saker, de har inte bara 
fått vara med om något litet underverk, nej de har under tre år sett 
dag efter dag och tillfälle efter tillfälle hur Guds stora 
oemotståndliga kraft har verkat genom Jesus, hur lama har börjat gå, 
blinda börjat se, hur vatten blivit till vin, hur människors liv blivit 
totalt förvandlade efter mötet med Jesus.  
 De har också nu, precis när vi kommer in i texten fått se ett under 
som inte många har sett, att en död blir levande igen, men dock har 
de sett detta åtminstone en gång tidigare, Lasaros (samt ev. fler, men 
detta är ju tydligast beskrivet 
 Trots det så tvivlar några. Trots att de sett så mycket fantastiskt 
ifrån Gud, trots at de lärt känna Jesus och honom som en del av 
Gudomen, ändå tvivlar de fast de har sett Jesu ord i aktion: ”Åt mig 
har getts all makt i himlen och på jorden.” De har sett det, men ändå 
klickar det inte.  

Det är lite befriande tycker jag, då kanske jag kan sluta oroa mig för 
huruvida min tro är stark nog? Istället får vi lite på det som Jesus sa:  
 Åt mig har getts alla makt och så får de befallningen att döpa och 
just detta, att vi genom dopet får löftet som vi hörde: ”Jag är med er 
alla dagar till tidens slut”, där kan vi hämta trygghet.  
 Vi är döpta, vi vill ta emot Guds gåvor i dopet, gåvorna från den 
som är helig, som är kärleken och godheten själv, och den som har 
all makt i himlen och på jorden.   
 
Heliga trefaldighets dag och Missionsdagen 
Idag firar vi Gud själv, heliga trefaldighets dag; En Gud, tre 
personer: Fader, Son – Jesus och helig Ande.  
 Som vi kan läsa i vår evangeliebok bak i psalmboken och på vårt 
blad så är det också Missionsdagen, alltså en dag för att 
uppmärksamma vårt kristna uppdrag att, som Jesus sa i texten: Gå ut 
och göra alla folk till hans lärjungar, att döpa dem i den treenige 
Gudens namn, Faderns och Sonens och Andens, ett och samma, 
namn och att lära dem håla alla de bud som Jesus gett oss.  
 
Vad vill Gud oss då?  
Om det nu är en hel söndag för Gud själv, vad har det då med oss att 
göra? Med vår tid? Kanske ska vi gå hem och låta Gud ha sitt roliga? 
Kanske är Gud bara en Gud för döda och inte för de levande? Jag 
menar, det var ju fler som gick i kyrkan förr?  
 Och mission, varför ska vi missionera, varför ska vi orka resa oss 
ifrån soffan, slå av TV:n, datorn, telefonen och se ut över vårt 
grannskap, vår trappuppgång, vår skola, våra vänner, våra släktingar, 
vår värld och se deras behov och på olika sätt berätta om Jesus och 
räddningens hos Gud? 
 
Mose 
Vi ska ta hjälp av en gammal fåraherde för att se vad Gud har med 
oss att göra, varför Jesu befallning att gå ut och göra alla folk till 
lärjungar är en relevant och kärleksfull handling.  
 Nu kan man med fördel slå upp texten i evangelieboken bak i 
psalmboken för vi ska se på texten om Mose och törnbusken, se den 
som en modell för oss nu. 
 
 



Mose historia 
Vi kommer rakt in i det tredje kapitlet, vilket innebär att det finns 2 
kapitel innan. Där beskrivs att det inte är så självklart att Mose är 
den som ska kunna vara Guds redskap för att rädda någon alls.  
 Han hade en dödsdom över sig redan när han föddes, Farao 
(kungen av Egypten) hade beordrat egyptierna: ”Kasta alla nyfödda 
pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva.” (2 Mos.1:22), men nu 
lyckades Moses mamma och syster istället se till så att Mose växte 
upp hos Faraos dotter (det här känns som en typisk ironi ifrån Gud, 
et typiskt sätt att handla för Gud: Det som ses som svagt och ofarligt 
”låt bara flickorna leva, vad kan de göra?”, det använder Gud). 
 Men ändå får inte Mose en sådan position så att han kan rädda 
sitt folk, han blir istället hånad av sina egna och får samtidigt en 
dödsdom från Farao. Då flyr han, men resten av folket är kvar i 
Faraos våld, de tvingades vara slavar vid olika byggen, hela städer 
byggdes av dessa (liten onödig, men intressant och i mitt tycke 
relevant, källhänvisning. Detta med israels folk i Egypten finns 
antagligen belagt i egyptiska källor, där förekommer ett folk, hykos, 
som stämmer ganska bra in på Bibelns israeliter). 
 
Gudsuppenbarelse  
In i texten: Mose ser tydligt något ovanligt, en buske som inte 
brinner upp, han förstår snart att det är Gud som talar, som vill 
något.  
 Har vi någon tydlig gudsuppenbarelse? Några av oss har säkert 
upplevt Gud lika tydligt som om han talade fysiskt hörbart och var i 
en eldslåga, andra kanske mer känner som jag kan göra ibland; tänk 
om Gud kunde vara lite mer högljudd, kunde visa sig tydligt!  
  
Törnbusken  
Men tänk törnbusken med sin brinnande låga den finns för oss alla, 
den finns för alla dem som inte ännu lärt känna Jesus, det är du och 
jag, vi som är Kristi kropp. Kyrkan över hela jorden är människornas 
brinnande törnbuske. Vi, kyrkan, den världsvida kyrkan, alla kristna 
ända ifrån Jesu tid och framåt har haft som uppdrag att göra Gud 
tydlig, och kanske blir Gud tydligare och tydligare? För kyrkan 
växer ständigt över vår jord. Den började på pingstdagen med 
Jerusalem, och de som var samlade där, judar och proselyter från 
”alla länder under himlen” som det står i Apostlagärningarna.  

I Lycksele har budskapet om Guds räddning genom Jesus förkunnats 
med hjälp av den helige Ande i århundraden och det ska vi väl 
fortsätta med, alla i Guds kyrka, ända tills Jesus kommer tillbaka!?  
 Därmed inte sagt att det inte är viktigt att be Gud gripa in på 
övernaturliga sätt, en människa som är sjukförklarad på Lycksele 
lasarett som vi ber för och som efter det blir friskförklarad av 
doktorn är ju givetvis ett underbart under och ingripande av vår 
allsmäktige Gud, ett under som kan vara ett stort vittnesbörd för vår 
byggd.  
 Så törnbusken ser olika ut, men vi är den var och en där vi är, 
och tillsammans som kyrka.  
 
Hur fick Mose syn på Gud, på törnbusken?  
Jo, han gjorde som vanligt, mitt i sin vardag, men han gick lite nya 
vägar, tänkte lite annorlunda, gjorde lite annorlunda:  
 

En gång när Mose vaktade fåren… drev han dem till andra sidan 
öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens 
ängel för honom i en eldslåga.” 

 
Och förändrade sig allt, han fick möta Guds godhet och kärlek. Gud 
använder hans namn: ”Mose! Mose!”, det var något som man inte 
bara slängde sig med hur som helst, även nu om man är i många 
andra kulturer, även norra Afrika, så hälsar man på många olika, och 
kanske ganska invecklade sätt för en västerlänning ifrån 
Västerbottens inland, men sällan talar man om sitt namn förrän efter 
en ganska god stund och flera lära-känna-övningar.  
 Så Gud visar Mose att de känner varandra, att Mose är känd, 
sedd och älskad av Gud.  
 För att vi, och andra människor ska uppleva detta kan vi ibland 
få ta lite nya vägar. Vi bekänner ofta vår tro på den treenige Guden, 
den Gud som har all makt, men ofta lever vi som om allt berodde på 
oss, precis som om vi inte hade en Gud som lovat att alltid vara med 
oss och hur ska då andra bli intresserade av att valla sina getter till 
lite nya platser? Hur ska då andra kunna se på oss och bli inspirerade 
att släppa in Gud i sin vardag?  
 
 
 



Gud har hört, Gud vet 
Varför är det då så viktigt att vi och alla människor får möta Gud 
och leva med Gud? Jo, för det är gott, det är det bästa för människan.  
 
Vi läste:  

Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har 
hört deras klagorop över sina slavdrivare – ja, jag vet vad de får 
lida. (v. 7) 

 
Gud ser också nu på vår jord, i vårt land hur vi plågas. Hur stress, 
utbrändhet, arbetslöshet, ungdomsaborter, ensamhet, ohälsa, 
skönhetsideal, mobbing, utanförskap, rasism, alkoholvåld, tomhet, 
statusjakt, råa våldsbrott, känsla av att inte duga, känsla av att leva i 
ett som ekorrhjul etc.  
 Hur allt det här och mycket annat som plågar oss är allt för 
utbrett, hur det tar bort glädjen och kärleken och lyckan ifrån 
människor.  
 
Vi läste vidare: 

Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och 
föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och 
som flödar av mjölk och honung. (v. 8) 

 
Grunden i Jesus 
Gud har stigit ned, blivit människa för att rädda oss ifrån ondskan 
och döden. Guds svar på vår nöd, på hela världens nöd är att komma 
till oss för att vi ska kunna komma till honom, ha ett hopp och en 
möjlighet till frihet, till befrielse.  
 Kanske kan man säga att det är i tre delar?  
1. Vi människor skapades för att bara leva tillsammans med Gud 
vilket innebär att vi då enbart skulle uppleva godhet, kärlek, värme, 
ljus, glädje, gemenskap etc. Men vi valde, och vi väljer fortfarande 
bort mycket av detta, väljer bort Gud, och handlar istället egoistiskt, 
girigt, sätter enbart oss, mig och mitt i centrum, istället för godhet 
och kärlek. Detta kallas för synd och hindrar oss ifrån gemenskap 
med Gud som inte är ett uns ond, bara god vilket leder till döden. 
 Bara den som lever tillsammans med Gud kommer efter döden 
till Guds goda himmel. 

2. Detta kan låta hårt, men Gud älskar alla människor så han blev 
människa för att vi skulle kunna leva tillsammans med Gud. Jesus 
tog straffet/konsekvensen av vår synd/all synd, alltså döden (han dog 
på korset), men han var i sig syndfri så döden hade ingen makt över 
honom utan han uppstod. Men synden blev kvar i graven vilket leder 
till att den som ber om syndernas förlåtelse, den som tar emot denna 
dopets gåva, den har också gemenskap med Gud och då kommer vi 
in på 3. 
 
3. När vi har gemenskap med Gud, när vi lever i dopet, då får vi 
också den helige Ande, Hjälparen, som hjälper oss att stå emot det 
onda, men när vi ändå syndar så påminner Anden oss om att be om 
förlåtelse, och kanske ännu viktigare ta emot den förlåtelse, den 
rening från synd, som vi har i och med dopet (vilket tjat, men dopet 
är viktigt!). 
 Anden har också som viktig uppgift att påminna oss om att vi är 
Guds barn, alltså att vi har en nutid tillsammans med Gud, men 
också en framtid tillsammans med Gud, i himlen, i ett land som 
istället för slaveri och instängdhet, ”är vidsträckt och rikt, som flödar 
av mjölk och honung”, som vi läste!  
 
Gud… tänkte på sitt förbund 
Stycket innan vår text, själva anledningen till att Gud kallar Mose till 
att föra israeliterna bort från slaveriet kan vi läsa:  

 
Åren gick … och israeliterna suckade under sin träldom… de 
ropade i sin nöd… När Gud hörde deras jämmer tänkte han på 
sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an 
israeliterna och gav sig till känna för dem.  

 
Vi har ett förbund, ett ännu bättre, vi har dopet. Där Gud har lovat: 
”Jag är med er alla dagar till tidens slut.  
 
 
 
 
 
 
 



Gud presenterar sig med namn 
Till sist ska vi titta på något som vi ser varje gång vi går in i kyrkan: 
Gud presenterar sig för oss med namn, vi minns att det inte är något 
som man göra bara så där, det är ett stort förtroende att få veta 
någons namn.  
  
Mose frågar:  

Om jag nu kommer till israeliterna och de frågar efter namnet på 
den som sänt mig, vad ska jag svara? 

 
Och Gud svarar:  
”Jag är, den jag är” – vi ser det ovanför altaret: Addonaj – Herren – 
JHVH – יהוה  
 Vi döps i detta namn, vi får del av detta, och vem är då Gud? 
När Gud blev människa valde han att presentera uttydningen av sitt 
namn: Jesus, Jeschua, det består av två hebreiska ord: Je (eller J/ֵי  ), 
första delen av gudsnamnet och så ett verb schua ( שוב ) vilket 
betyder räddar/frälser.  
 Gud säger ju också till Mose både i det vi läst och i 
fortsättningen att han ska rädda israeliterna ifrån slaveriet och till 
landet, vi får samma löfte, vi ska räddas ifrån slaveri under synden 
och till himlen.   
 
Avslut 
Vi går inte ensamma: Gud säger till Mose och till oss: ”Jag skall 
vara med dig…” ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”  
 
Amen 
 
Körsång: ”Gud i dina händer, vilar jag i tro, vilar i din värme och 
din ro.” Svenska psalmboken nr. 769 


