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Treenighetssøndagen - 27. mai 2018

Prekentekst: Luk 10,21–24
Lesetekst I:   1 Mos 18,1–8 
Lesetekst II: Rom 11,33–36

Faderen, Sønnen og Ånden – et samspill

Salig!

Å være salig er å eie den største form for lykke. Men det dreier seg ikke primært om følelser. Det
gjelder en tilstand – en lykkelig tilstand. Jesus taler om en virkelighet å leve i.
Lykken kan fortone seg som en blomsterknopp. Den er innestengt og uferdig. Men den har alt nå
del i prakten som skal folde seg ut når knoppen slår ut i full blomst – i evigheten. 

Hvem er salige?

Svaret er enkelt: De som har sett og hørt – og som fortsetter å se og høre (v.24). Det dreier seg her
ikke om å se for seg mannen fra Galilea, hvordan han så ut og hvordan stemmen hans hørtes. Nei,
en åpenbaring må til (v.21), så en oppdager hvem Jesus  er, og hvem han  vil være for meg! Og
underlig nok gis  denne åpenbaringen til  umyndige små.  Uttrykket står i  motsetning til  vise og
forstandige.  

Umyndige små

Hvem sikter Jesus til med dette uttrykket?  
Jesus omga seg med syndere og tollere. De holdt seg nær til ham (Luk 15,1). De hadde ingen egen
‘prektighet’,  og på slike virket Jesus som en magnet. Det var for disse Gud åpenbarte sin store
hemmelighet: At han kom for å frelse syndere, ta seg av den som er fortapt, lete opp den som har
gått seg vill, frigjøre den som har gått seg fast. Jf. Matt 9, 12–13.
 
Gud, ja, men Jesus?

Noen regner med en gud uten å kjenne noe behov for Jesus.  Jesus er  bare en lærer i  godhet.
Predikanten kan gjerne ta opp slike forestillinger. For her avslører Jesus sitt personmysterium, –
hemmeligheten bak hans frelsesgjerning. Han måtte være den han var, for å gjøre det han gjorde.
Han er ett med Gud og sendt for å virkeliggjøre Guds frelsesvilje, jf. Joh 1,1 og 14. 

Åpenbaring

De umyndige er de som erkjenner behovet for en frelser. Disse får åpenbart  at  Jesus er denne
frelseren, og at de selv er hans adressater. Når Jesus tenker på dette, jubler han i Ånden! Dette er
hans største glede.
I  Luthers  forklaring  til  tredje  trosartikkel  uttrykkes  det  nærmere  hvordan  Gud  åpenbarer
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evangeliet for syndere: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min
Herre,  eller  komme  til  ham.  Men  Den  Hellige  Ånd  har  kalt  meg  ved  evangeliet  …».  Hele
treenigheten er i aksjon! Gud sender Sønnen og lar Ånden åpenbare hvem Sønnen er og skape den
frelsende troen i hjertene.  

Treenighetssøndagen

Teksten viser oss det unike samspillet mellom Faderen, Sønnen og Ånden! I religionenes verden er 
dette samspillet ukjent.  Men uten dette samspillet blir ingen frelst. 
På treenighetssøndagen kan vi gjerne også sitere et av de eldste bekjennelsesskriftene: 
«Dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i treenigheten og treenigheten i enheten, i det vi 
hverken sammenblander personene eller deler vesenet» (Athanasianum 3-4).  
Begrunnelsen er det Skriften sier om Guds enhet og den enkelte guddomspersons særlige gjerning. 

«Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra 
evighet og til evighet.» 

Salmeforslag:
La meg få høre om Jesus Sangboken nr. 37
Jesus du er den himmelveg Sangboken nr. 24
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