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Fadern, Sonen och den Helige Ande.”Gör alla folk till lärjungar…”
Heliga Trefaldighets dag – denna dag firar vi den treenige Guden, den trefalt helige: helig, helig, helig
är Herren Gud, den Allsmäktige. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Först några ord om vad vi i vår kristna tro bekänner om Treenigheten. Men detta är den allmänneliga
kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi
varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet. En är nämligen Faderns
person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och den
Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät…Och bland dessa tre personer är
ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna är
sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, som ovan sagts,, de tre personerna bör dyrkas i en
gudom och den enda gudomen i de tre personerna. Den som vill bli salig, skall tänka så om de tre
personerna i gudomen… (Ur Athanasianska trosbekännelsen).
Läran om den treenige Guden är fast grundad i den heliga Skrift. Många bibelställen kan här anföras
från såväl Gamla som Nya testamentet. Här skall endast några exempel anföras: I dagens predikotext
blir lärjungarna utsända för att göra alla folk till lärjungar och döpa dem i den treenige Gudens namn –
i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Här står ordet ”namn” i grundtexten i ental – det är
tre personer i ETT namn, Guds namn. Den första personen i gudomen – Fadern, möter vi överallt i
Skriften från Bibelns första blad. Gud Sonen – i Joh. 1 talas om Jesu människoblivande – Ordet blev
kött – och här sägs uttryckligt att Ordet var Gud. Hebr. 1 framställer Kristi gudom med hänvisning till
sex ställen i Gamla testamentet. Hebr. 1:3, 8, 9. Om den tredje personen – den Helige Ande, säger
kung David: Herrens Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga. Israels Gud har talat,
Israels klippa har sagt till mig… (2 Sam. 23). Ananias och Safira, som det talas om i Apg. 5 ljuger för
den Helige Ande, och här sägs uttryckligt att de har ljugit för Gud.
Så är det EN Gud, och samtidigt är Fadern Gud, Sonen Gud och Anden Gud.
Men läran om den treenige Guden är en trosartikel. Stor är Herren och högt prisad, hans storhet är
outrannsaklig, bekänner psalmisten i Psalt. 145:3. Och i Psalt. 147:5: Stor är vår Herre och väldig i
kraft, hans förstånd har ingen gräns. Och Jesaja förkunnar: Herren är en evig Gud… Hans förstånd
kan inte utforskas, (Jes. 40:28).
Vårt förstånd och förnuft räcker inte till här. Guds storhet går långt utöver vår fattningsförmåga. När
David i den 139:e psalmen begrundar hur den Allsmäktige är överallt och håller allt i sin hand, säger
han: En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den… Hur
outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald…
Men det finns ett sätt för oss små människovarelser att närma oss denne store, allsmäktige, treenige
Gud. Han har uppenbarat sig för oss: Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud,
och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Joh. 1:18). Det är i Kristus Jesus Gud har kommit oss nära.
Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig
själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. (Fil. 2:6-7). Och i 2 Kor. 5: 19 skriver
Paulus att Gud var i Kristus. Där – i Honom som kom hit ner och blev vår Frälsare – där uppenbaras
Gud, där kommer vi honom nära, där förenas vi med honom. Och vi behöver inte fråga: Vem skall
fara upp till himlen? - det vill säga för att hämta ner Kristus eller: Vem skall fara ner i avgrunden? det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda… Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta,
nämligen trons ord som vi predikar… (Rom. 10). Som avslutning på den här delen av predikan om
Treenigheten citerar jag apostlahälsningen: Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige
Andes gemenskap vare med er alla!
Jesu missionsbefallning
När kvinnorna efter Jesu uppståndelse kom till graven fick de av ängeln uppdraget att gå till
lärjungarna och säga att Jesus levde och att han skulle gå före dem till Galileen. På vägen mötte de
sedan Jesus själv. Matt. 28: 8-10. Och i dagens predikotext läste vi att de elva lärjungarna begett sig
till det berg i Galileen dit Jesus befallt dem att gå. Här får de nu möta Jesus, men lärjungarnas reaktion

är något blandad. Några tillbad honom. De trodde att han var deras Herre och Gud. Men några
tvivlade. Vi får inte närmare veta vari dessa tvivel bestod. Men klentro och tvivel var ju inget som
apostlarna var förskonade ifrån. Men även om de och vi hamnar i anfäktelser och tvivel, så får inte det
hindra missionens sak. Guds ord, lag och evangelium, som är det enda som övervinner anfäktelser och
tvivel, som skingrar mörkret så att ljus uppgår i syndares hjärtan, skall troget förkunnas intill tidernas
ände. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:
"Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” Jesus är sann Gud. Det har vi i inledningen påmints
om. Hur kan då han, som själv är den Evige, Allsmäktige Guden, säga att han har FÅTT all makt? Den
har han ju som sann Gud av evighet! Men Jesus är också Människosonen. Han är född in i tiden av
jungfrun Maria och det är som Människosonen han har fått all makt och som han nu efter fullbordat
uppdrag på jorden sitter på Majestätets högra sida i höjden. Att Jesus har all makt i himlen och på
jorden är tryggt att veta, inte bara för apostlarna och deras efterföljare, utan för alla kristna. Intet sker
utan hans tillåtelse. Ingen kröker ett hår på en Jesu lärjunges huvud om Herren säger nej. Det betyder
inte att kristna skall slippa förföljelser och motgångar. Nej, det visste apostlarna att det hörde med till
villkoren här i världen för den som vill efterfölja Kristus. Men vad som än sker behöver ingen kristen
förtvivla. Förförra söndagen läste vi: Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är
bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer
värda än många sparvar. (Luk. 12).
"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 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.
Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." Jesus vill att apostlarna och deras efterföljare i hans
makt skall fullgöra ett välsignat uppdrag: De skall gå ut i hela världen med budskapet om syndernas
förlåtelse i Jesu namn. Att det också gäller apostlarnas efterföljare förstår vi av textens sista ord: Och
se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Så länge skulle inte apostlarna leva. Därför vet vi att
löftet gäller också oss som lever med tidens ände nära inpå oss.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Hur blir människor Jesu lärjungar? Det blir de genom
dopet i den treenige Gudens namn. Petri åhörare blev dömda av Ordet när Petrus predikade på
Pingstdagen och frågade med oroliga hjärtan: ”Bröder, vad skall vi göra?” Och Petrus svarar: Omvänd
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva. Katekesen förklarar: Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och
djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och löften lovar. Därför skall alla
människor få höra om det som Guds ord och löften lovar. De skall bli lärda – något som ligger i ordet
”lärjunge” – att de måtte bli döpta, omvända, komma till tro och bli evigt saliga. När Petrus predikar
för Kornelius i Cesarea hänvisar han till Jesu missionsbefallning: Och han befallde oss att predika för
folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om
honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans
namn. (Apg. 10:42-43). Och Paulus förkunnar: Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom
honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i
honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.
Alla folk…
Här är ingen enda undantagen. Herren vill att alla skall få höra evangelium, genom det heliga dopet
upptagas i hans rike, läras och fostras i tron på honom och sist få vara med honom i härligheten.
Så når dig i dag kallelsen. I enlighet med Jesu uppdrag predikas omvändelse och syndernas förlåtelse i
Jesu namn, att syndare måtte vända om till Frälsaren. Är du ännu inte en Jesu lärjunge, så ta då vara på
nådeskallelsen och fly till Jesus medan det ännu är nådatid. Har du svikit dina doplöften och gått bort
från Frälsaren, så är han inte som du. Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig
själv. (2 Tim. 2:13). Och den som genom dopet har blivit en Jesu lärjunge får sedan lära andra och
samtidigt själv gå i lära. Och kursplanen har Jesus formulerat: Lär dem att hålla allt vad jag befallt er.
Från apostlarna har uppdraget att predika evangelium och förvalta sakramenten gått vidare. Det är ett
uppdrag för den kristna kyrkan, för församlingarna, för det heliga predikoämbetet. Och det är ett
uppdrag för varje enskild kristen att i ord och handling fullgöra missionsbefallningen och vara ett Jesu
Kristi vittne i världen – Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni
lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. (Fil. 2: 15).
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Amen.

