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Treenighetssøndag – 03. juni 2012
Prekentekst: Luk 10, 21-24
Lesetekst I: 1 Mos 18, 1-8
Lesetekst II: Rom 11, 33-36

Store Gud, vi lover deg
”Livet som kristen er så tungt og trått, det er ikke noe LIV igjen! Troen er redusert til teologi,
og Gud føles fjern.” Har vi ikke følt det slik selv noen ganger? Vi vet jo at Guds frelsesverk er
konstant, uansett hvordan vi føler. Men likevel kan alle kristne oppleve i blant at kristenlivet
ikke alltid preges av de store gledesfølelsene.
Et vellykket oppdrag
I teksten vår denne søndagen – en uke etter pinsehøytiden - kan vi lese om hvordan Jesu
sytti disipler kom glade tilbake etter at de hadde blitt utsendt av Jesus. Han hadde gitt dem
autoritet til å helbrede syke og forkynne at Guds rike var kommet nær. Og det var ikke
småtterier de kunne fortelle. Nei, de hadde opplevet at til og med demonene måtte adlyde
når de befalte dem å forlate mennesker. Ikke så rart at det var jubel i flokken! Da var det at
Jesus sa disse viktige ordene: ”Gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere
heller over at deres navn er oppskrevet i himmelen” (10,20). Da kan vi i alle fall takke for og
glede oss over dette, selv om vi ikke opplever de store seire til enhver tid.
Gudsrikets seier
Det vellykkede oppdraget til de sytti fikk Jesus til å bryte ut i spontan lovsang i Ånden. Det
greske ordet betyr ”å rope og hoppe av glede”. Hvilket herlig seiersmøte der på veien, når
både de utsendte og Jesus gledet seg sammen over det som hadde skjedd!
Og takken gikk til hans Far, Herre over himmel og jord. Skaperen, som hadde planlagt og
uttenkt hvordan seieren over mørkets fyrste skulle oppfylles! Nemlig ved at Jesu disipler og
etterfølgere skulle bli iført kraft og autoritet over all den makt som fienden har, slik at de kan
løse mennesker som er plaget og sette dem i frihet. Ja, det er det som skulle være det
primære for menighetene også i 2012! Her så Jesus Satans nåtidige og endelige nederlag
gjennom deres tjeneste. Og for andre disipler og etterfølgere fremover som også gjorde det
samme.
Oppfyllelsen av Guds plan
Jesus hadde et direkte og enestående forhold til sin Far, og han forteller at alle ting er
overgitt til Ham av Gud, hans Far. Han uttrykte også takknemlighet for at Gud åpenbarte seg
for de enfoldige, og ikke for dem som anser seg selv som vise i religiøse anliggender. Dette

for at bare Gud skal ha æren for det som skjer av under og mirakler. Da han ble alene med
disiplene, sammenlignet han deres priviligerte posisjon opp mot tidligere profeter og konger.
Nå var tiden kommet da det ble oppfylt det som hadde blitt profetert. I vers 24 sier han:
”Mange profeter og konger har ønsket å se og høre det dere har fått oppleve i dag.”
Å være åpen for Ånden
Den første leseteksten på denne søndagen handler om da Abraham fikk besøk av tre menn
mens han satt i teltåpningen ved terebintlunden i Mamre. Abraham skjønte ikke med en
gang at dette var himmelske vesener, men han fornemmet at disse fremmede var det noe
eget ved. Han viser dem i alle fall en kongelig velkomst og serverer den beste maten de har.
Dette er også typisk beduinsk gjestfrihet, både i gammel og moderne tid. Det viser seg at den
ene er Herren selv, og han kommer med et viktig budskap til Abraham og hans hustru Sara.
Jeg tror denne beretningen vil si oss at det er viktig å være åndelig våken, slik at vi kan
fornemme det som Ånden vil si også til oss. Bibelen sier at som Guds barn er vi et tempel for
Den Hellige Ånd.
Treeninghetssøndagen minner oss om at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd virker
sammen, alt for å fremme Guds rike på jorden. Vi har alle fått både naturgaver og åndelige
gaver, og det er spesielt viktig at vi bruker disse, til Herrens ære og våre medvandreres hjelp
og oppbyggelse.
Ham være æren!
I Romerbrevet 11 reflekterer Paulus rundt den fantastiske, uranskelige visdom og kunnskap
som finnes hos Gud, for Hans frelsesplan. Og han bryter ut i spontan lovprisning: ”For hvem
har kjent Herrens sinn? Eller hvem var Hans rådgiver? Eller hvem har først gitt noe til Ham,
så Han skulle få gjengjeld? For av Ham og ved Ham og til Ham er alle ting. Ham være æren i
all evighet! Amen!”
La oss gjøre det samme som Paulus, nemlig bryte ut i lovsang for Guds uransakelige visdom,
gjerne i denne sangen (Sangboken nr 122):
Store Gud, vi lover deg. Priser høyt din makt og ære. Stemmer opp fra jorderik, evig sang
med englehære! Vend mot oss ditt velbehag, Og vårt hjertes takk mottag!
For din hvite trone står Syngende den store skare. Hilser evighetns år, Frelst fra jordens
nød og fare. Mektig lyder sangens bud: Hellig, hellig, Herre Gud!
Himmelriket med Guds ord, Sine grenser vidt utvider, Favner hvert et folk på jord, Stunder
mot de sæle tider. Da, o, Jesus Krist for deg Hvert et kne skal bøye seg!
Hellig Ånd, med lys og makt. Ett med Faderen og Sønnen, Kom som Jesus selv har sagt,
Styrk oss troen, håpet, bønnen! Fyll hver fattig sjel som tror, Med den kraft som i deg bor!
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