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Den ende Guden rådslår inom den heliga treenigheten
om att skapa människor till vår avbild.

Gud – Fader, Son och Ande
Det är Guds väsen och som vi människor genom historien har
spekulerat hur de hör ihop.
Men Gud är Gud och inte en människa.
Vårt mänskliga förstånd kan inte till fullo begripa vem Gud är,
lika lite som vi kan förstå vad himmelen är.
Jesus säger: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre,
för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat
det för dem som är som barn.
Det kanske är detta som är finessen, att vi i vår tro får lov att
vara som barn. Öppna till sinnet, villiga att ta emot, låta oss
formas av Guds ords tilltal.

När Jesaja kallas till profet, åkallas den treenige
Guden av seraferna med ett trefaldigt Helig, precis
som vi brukar göra inledningsvis vid
högmässogudstjänsterna: Helig, helig, helig är
HERREN Sebaot. Hela jorden är full av hans
härlighet. och sen säger Gud till Jesaja: ”Vem skall
jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jes 6:8

Det är intressant att läsa Bibeltexter och se hur Jesus på ett så
naturligt sätt samtalar med Gud Fadern.
Han kallar honom för himlens och jordens herre.
I hela gamla testamentet tilltalas Gud som HERREN, det
berodde på att Gudsnamnet ansågs vara så heligt att ingen fick
lov att uttala de fyra konsonanterna JHWH. Därför när man
läste bibeltexten och mötte dessa fyra bokstäver, så sa man i
stället adonaj, HERREN.
Jesus Guds Son och Fadern, liksom den helige Ande har allt
ifrån begynnelsen tillhört Guds heliga treenighet.
De är tre i en och en i tre.
Några exempel.
När Gud skulle skapa människan så står det:
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika
oss.” 1 Mos 1:26

Den ende, treenige Guden kallar Jesaja till uppdraget
att vara profet.
Vi möter Guds heliga treenighet tydligast uttalad när
Jesus befaller sina lärjungar att bedriva mission och
vinna människor för Kristus. Jesus säger: Gå ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn. Matt 28:19
När Jesus själv döptes fanns hela treenigheten
samlade. Jesus, den helige Ande, som sänkte sig ned
över honom som en duva och Fadern som säger:
”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”
Om vi människor ska kunna komma till Gud så är det
genom Jesus, det säger han i dagens text. Ingen
känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill
uppenbara honom för. Det säger han också i Joh14:6f
Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till
Fadern utom genom mig.

Därför kom också de första kristna att kallas för Vägen. De
hade funnit vägen till full gemenskap med Gud Fadern. Här
verkar den helige Ande i våra liv.
Den helige Ande förklarar Jesus för oss och skapar en tro i våra
hjärtan. Tron är en Andens gåva till dig och du får glädjas i ditt
hjärta över att du har fått vara berörd av Gud själv.
Jag fick en gång frågan: när vi ska be till Gud, ska vi då be till
Fadern eller Sonen eller den helige Ande? Eller ska vi nämna
alla tre namnen i våra böner?
Evangeliet är befriande, Gud som är Fader, Son och Helig
Ande hör våra böner. Vi behöver inte göra saken svårare än
den är.
Vad Gud vill skänka oss genom den heliga treenigheten
uttrycker Paulus i 2 Kor 13:13 Nåd från vår herre Jesus
Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige
Anden åt er alla.
Jesus skänker oss nåd och förlåtelse utan gräns.
Fadern älskar oss med evig kärlek.
Den helige Ande skapar gemenskap med Gud och med
varandra i församlingens gemenskap.
Kyrkans uppgift i alla tider har varit att göra Gud känd och
att människor ska komma till tro på Gud, så att Gud
genomsyrar våra mänskliga liv, från morgon till kväll, ja
även under nattens timmar, i alla våra tankar och allt vad vi
gör, i våra hem och på våra arbetsplatser.
När Gud får genomsyra vår tillvaro, så är det den goda kraft
som räddar från mycket ont.
I Guds kraftfält får vi vara och hämta styrka och kraft.

I Gud: Fader, Son och helig Ande får vi glädjas
över att få vara Guds barn.
Till Gud får vi lämna våra liv i tro och tillit.
Låt oss bekänna denna tro

