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Den Heliga Treenighetens söndag
Gud – Fader, Son och Ande
2 Mos 3:1-15; Upp 4:1-11; Matt 28:16-20; Ps. 8:2, 4-7, 10

I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Det vi har för ögonen idag är svårt.
Den Helige Treenigheten. Gud Fader, Gud Son och Gud Ande. Tre personer; tre distinkta
personer och en odelbar, med inbördes och ömsesidigt beroende. Gud; Treenig Gud.
Gud uppenbarar sig för Mose som en eldslåga. Det sker i tiden före Jesu födelse. Vad var det för
Gud som talade till Mose? Det var samma Gud som vi tillber idag; Treenig Gud, han som
presenterar sig som ”Jag är den Jag Är”1
Gud säger till Mose att Jag Är. Jag är den som är. Jag är varat; han om vilken den helige Johannes
i Uppenbarelseboken skriver ”Genom din vilja kom det till och blev skapat”2
När Gud säger ”Jag är den Jag Är” görs det inte med en axelryckning; inte med den vardagliga
betydelsen ’ja, ja, han är som han är’. Det pekar i stället på hur stor och ofattbar Gud är. Så
obegriplig att Gud inte går att namnge. Gud Är. Det enda som faktiskt är.
Storheten går inte att greppa. Treenigheten; att Gud är en och samtidigt tre personer, går heller
inte att förstå. Men det är så Gud har uppenbarat sig. Om Gud verkligen vore den mänskliga
konstruktion som många hävdar, hade man med säkerhet valt en enklare väg; valt att beskriva
något som gick och går att förstå. Men nu är det inte så.
Gud uppenbarade sig för Mose på berget Horeb där han fick i uppdrag att bege sig till Egypten
för att befria och ta hem Guds folk och gjorde det därmed inte enkelt för Mose. ”Vem skall jag
säga har sänt mig?” frågar han. ”Vem skall jag hälsa från?”
Säg att Jag Är har sänt mig till er, svarar Herren. Nej det gjordes sannerligen inte enkelt.
Den heliga Treenighetens söndag markerar att Guds uppenbarelse är ”komplett”. Lägg märke till
att det är uppenbarelsen som är komplett. Fadern, Sonen och Helig Ande, de tre som är; som är
odelbara, är Gud och är eviga. Det var alltså inte så att Sonen började existera i samband med
Jesu födelse eller Helig Ande vid Pingst. Det är samma Gud vi tillber som under det gamla
förbundet. Treenig Gud. Men Gud har gradvis uppenbarat sig för oss. Människan har successivt
fått kunskapen.

1
2

2 Mos 3:14
Upp 4:11
1

Predikan i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus, A.D. 2016
Fr. Franciskus Urban OPR

Det som hände över en tid av 33 år – den tid Jesus gick med oss här, gestaltas och repeteras i
Kyrkan från Jul och fram till denna dag: Födelsen, epifaníatiden, fastan, Passionstiden som
kulminerar i korsdöden, Påskens mysterier då Gud segrar över döden, Kristi himmelsfärd och
sedan Pingst med Helig Andes utgjutande.
Gud har nu givit oss allt vi behöver. Han lyfte av oss våra synder genom att bli människa i Jesus
Kristus - han som led, dog och uppstod. Segrade över döden. Sände sedan Hjälparen; Helig
Ande. Gav oss tillgång till Kristi Kyrka och gav oss det största av alla under: förlåtelsen.
Ingenting av det Gud ville säga om sig själv; uppenbara för oss, är dolt. Det finns ingen hemlig
kunskap som bara vissa har tillgång till. Det som finns det finns, det som är sant är sant. Detta
har vi att förhålla oss till och, i enlighet med Guds vilja, bejaka för att, så som folket som gavs fria
halsar i Egypten kunna komma hem till det utlovade landet. Bli lika Gud.
Det är en villfarelse att vi gör oss själva till viljelösa nickedockor om vi ställer oss under Varat.
Men hur kan vi bli det? Utan varat vore vi inte. Tvärt om: genom att acceptera och ordna sig efter
det som givits oss, genom att bejaka det som är sant, gör vi det vi kan för att gudomliggöras.
Vi kan avfärda sanningen. Vi kan tacka nej till frihalsningen. Vi har givits det också. Men den som
tackar nej till sanningen kan varken kräva eller räkna med dess frukter.
Allt detta är oerhört svårt. Vad som är lättare att tala om; påminna om är de berg dit först Mose
sedan lärjungarna begav sig för att höra Guds röst.
Människan söker sig till berg i sökande efter Sanningen.
Människan flyr till berg för att rädda sig undan hot.
Människan sänds från berg med uppdrag.
Kyrkan är detta berg idag. Det är på detta berg vi hör Jesu ord ”Åt mig har getts all makt i himlen
och på jorden.” På detta berg ges uppdraget: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt
er.”3
Detta görs i Treenig Guds namn. Han som Är.
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