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PREKEN
KLAR FOR FEST FOR TREENIGHETEN!?!?
Ja, i dag er det altså treenighetssøndag og fest for
treenigheten. Gi meg en t! Her var det liv… Navnet
i seg selv er jo den festbremsen. Treenigheten. Folk
flest aner vel ikke hva ordet betyr, og selv vante
kirkefolk blir lett flakkende i blikket om de skulle
si noe om hva det er fest for i dag. Høres mer ut
som en doktorgradsavhandling. Godt sagt for
treenigheten, eller treenighetslæren, er det skrevet
utallig verk og avhandlinger om. Læren om at Gud
er en og samtidig tre i Faderen, Sønnen og DHÅ.
Vår egen Jan-Olav Henriksen, professor på MF sier
dette: Treenighetslæren sitt hovedpoeng er å sikre

alle de guddommelige personers guddommelige
status. Alle tre er like jevnbyrdige, og det finnes
ikke noe først eller sist, øverst eller nederst i
guddommen. Det sies om en av dem, må sies om
alle. Samtidig vil treenighetslæren fastholde at det
er bare en av dem.
Helt fra begynnelsen, fra skapelsen, og veldig
tydelig fra Moses så står det at Herren din Gud er
en, du skal ikke ha andre guder enn meg. I GT kan
vi støte på Guds ånd, men den var forbeholdt
konger og profeter.
Så kom Jesus, og alt han sa og gjorde brøt alle
menneskelige barrierer. Han gjorde undere,
helbredet, stillet stormen og gikk på vannet. Han
tilga synd og talte med en autoritet og kjennskap til
Gud som ingen andre. Så kom det som så ut som
avslutningen i Jerusalem med lidelse og korsdød.
Men sto han opp igjen fra de døde og viste seg for
dem i 40 dager før han ble tatt opp til himmelen Kr.
himmelfartsdag. Jesus sa selv mange ganger og på
mange måter – jeg og Faderen er ett. Og vi hørte
det også i vår tekst: Alt har min Far overgitt til

meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen,
og ingen vet hvem Faderen er unntatt Sønnen.

feiring av at Gud er hos oss. Av alle ting vi kan
finne på å feire så er ikke det det verste.

Det er bare en Gud. Men Jesus ord og gjerninger
viste at han var Gud. Var himmelen tom da når
Jesus var på jorda? Nei, han ba til sin Far, og var ett
med han. Og når DHÅ kom til jorda var han Guds
nærvær på jord, og heller ikke da var himmelen
tom. Treenighetslæren er kirkes forsøk på å komme
til rette med alt bibelen forteller om Gud, Jesus og
Ånden. Gud er en, og samtidig tre – Faderen,
Sønnen og den hellige Ånd. Skaperen, frelseren og
livgiveren.

DE UMYNDIGE SMÅ HAR SKJØNT DET
I vår tekst så jubler Jesus i den hellige ånd fordi
Faderen, her er alle tre med, har åpenbart dette for
umyndige små og ikke vise og forstandige. Typisk
Jesus. Han var som fluepapir på de umyndige små.
Eller som en skrev i Vårt Land, som en magnet på
folk som falt utenfor. Syndere og tollere holdt seg
nær til han. Han er som en magnet på pengegriske
kortvokste treklatrere, uglesette kvinner med
tilgang på eksklusive salver, fiskere med lav
impulskontroll og stort hjerte, barn, syke og
utstøtte. Men snur du magnetene feil vei så
frastøter de hverandre. Sånn ble det fort når de
skriftlærde og fariseerne møtte Jesus. De vise og
forstandige som kunne masse om Gud og loven, de
avviste Jesus. Det var veldig vanskelig med alt de
kunne, å snu om å tenke at Jesus, et menneske, var
Guds Sønn, ett med Faderen. De klarte ikke å se det
som skjedde foran øynene på dem, klarte ikke se
Jesus som Guds åpenbaring. Det klarte derimot de
umyndige små.

Dette blir det jo fest av! Tja. Det har blitt mange
doktoravhandlinger i hvert fall. Men det betyr
dypest sett at Gud er nær oss. Han kom til jord i sin
sønn Jesus. Lite barn, vår bror. Delte våre kåre og
viste oss hvem Gud er. Og så når Jesus ble løftet
opp til himmelen så er ikke vi igjen her alene som
foreldreløse barn. Nei, da gir han oss sin Ånd i våre
hjerter. Det skjedde i dåpen av de tre små. Han er
ikke langt borte i himmelen et eller annet sted. Han
er nær oss i vår verden. Treenighetsfesten er en

Er det sånn med treenigheten også? At skal du
prøve å forstå med hodet så sliter du. Skal du gripe
troen rent rasjonelt med hodet alene så får du ikke
tak i det. Kanskje skjønner man best mysteriet
treenigheten med hjerte. Den som ser at Gud har
åpenbart seg i Jesus ser noe mer. De ser med hjerte
også. Mange andre steder lovpriser Jesus de fattige
eller setter barna som forbilder for oss når vi skal
tro. Det greske ordet for umyndige små, næpios,
betyr lite barn, de som er avhengig av å bli tatt
hånd om. Det som fikser alt selv, eller tror han gjør
det og setter sin lit til egen styrke og kunnskap, har
vondt for å se Gud. Det gjør lettere den nedbøyde,
den som sliter, den som ikke fikser alt, den som har
gått på en smell. I Frelsesarmebegravelsen til Rut
Solevåg på fredag traff jeg på en kar som var så
takknemlig for FA. Pga. dem og troa på Jesus
hadde han overlevd på gata i 35 år, og der bodde
han enda. Med et klart blikk sa han: Det var en
sterk begravelse. Her var det mye ånd og kraft, ikke
bare en seremoni. Sånn merker jeg med en gang, sa
han.

Betyr at alle med master eller tilsvarende, eller folk
med mye penger, ikke kan tro, eller at evangeliet er
reservert kun for de fattige og de umyndige små?
Selvfølgelig ikke. Jeg er rik og jeg har en noe
tilsvarende en master. Jesus vil at alle skal bli
frelst. Poenget er at det viser seg at de umyndige
små har så mye lettere for å se Jesus og troen, åpne
seg for ham, ta ham imot. Vi rike og kunnskapsrike
står i fare for å tro at vi fikser alt, har kontroll på
alt. En dag så skjønner vi at vi ikke har det. Og da
er døren åpen. Jesus vil at alle skal kjenne han og
tro på han. Han ønsker alle med seg inn i sin Fars
rike, Guds rike.
ALT ER GRATIS
Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere
døper dem i Faderens og Sønnens og DHÅs navn.
Det ble lest i dåpen. Fjellhamar menighet er til for å
fortelle om Jesus og dele Guds kjærlighet. Først og
fremst her på Lørenskog, men også ute i verden.
Og på en misjonsdag kunne vi nå snakket mye om
misjonsprosjektet vårt i Latvia. I byen Rezekne helt
øst, et fattig fraflyttingsområde, med lite jobber og
mye alkohol. Der blir vi kjent med barn og unge,

bygger vennskap, og deler Guds kjærlighet og troen
på Jesus. Noen av dem har dem, en god del har
ateisme fra Sovjet i bagasjen. Vi skal få høre litt
mer om dette senere, men i dag vil jeg si litt om
gratisuka som starter i dag. I en uke nå så har
Fjellhamar menighet lyst til å gjøre noe godt i
lokalsamfunnet vårt. Vise litt raushet, gi et smil og
en kaffe, vaske noen biler og fikse noen sykler, ha
et bruktmarked og kafe, middager, og litt lette
kveldsprogram med konsert, samtale og quizduell.
Og neste søndag den store finalen med
nabolagsfesten med masse leker/tivoli for barn,
grillmat og drikke, underholdning og fest. Og alt er
gratis. Vi vil vise raushet. Av og til spør noen
hvorfor gjør dere alt dette, det er jo mye jobb for
dere? Det er flere svar, men det viktigst er at alt er
gratis. Gratis kommer fra latin og betyr nåde, grace.
Livet er en gave. Guds kjærlighet er en gave. Troen
er en gave. Vi får det gratis. Det er bare å ta imot.
Fjellhamar menighet ønsker å spre raushet, nåde,
godhet, en hjelpende hånd, i våre gater, blant
naboer, der vi bor. Vi har fått alt gratis og vi vil gi
det videre gratis.

I tillegg er gratisuka gøy, det er en fest. Den største
glede er å gjøre andre glad, er sant det. For oss er
det et mål i seg selv å spre raushet og godhet. Hvis
folk kobler det på at i kirka så tror de på Jesus, så
stemmer det. Vi er inspirert og fasinert av Jesus og
det er fylt av hans ånd vi går inn i dette.
Frans av Assisi sa de kjente ordene, forkynn
evangeliet og bruk om nødvendig ord. Jeg vil ikke
snakke ned ordenes betydning, jeg bedriver en
masse av dem. Men handling taler så mye sterkere.
Derfor er gratisuka en forkynnelse av Guds
kjærlighet og nåde. Alt er gratis. Alt er gratis for
meg og for deg. Alt er gratis for alle som kommer
til kirka og til Jesus. En viktig forskjell er at om
Fjellhamar kirke har alt gratis i en uke så er
evangeliet gratis alltid for alle som ser og hører at
Jesus er en åpenbaring av Gud.
Fjellhamar menighet vil dele Jesus med hele
Lørenskog. Og i Rezekne i Latvia. Den beste måten
å gjøre det på er å ta imot Guds nåde og kjærlighet
selv, helt gratis. Og så være med å gi dem videre til
alle der vi går. I gratisuka og resten av året. Et sted

du i dag kan åpne deg for Guds nåde helt gratis, er i
nattverden. Det er å åpne seg for Jesus og hans
kjærlighet og tilgivelse inn i livet. Det var det han
ga oss da han døde for oss og sto opp igjen.
Nattverden er til minne om dette. Kom, han kaller
på oss og ber oss komme.

