
Luk 10,21-24 - Treenighetssøndagen 2018 

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 

10. kapitlet. 

Jesus jublet i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, 

himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og 

forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for 

dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen 

vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem 

Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det 

for.» 

    Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er 

de øynene som ser det dere ser! For jeg sier dere: Mange 

profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk 

ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» 

Slik lyder det hellige evangeliet. 

Hemmeligheter, altså. En sangstrofe fra tidlig på 2000-tallet av 

bergensgruppa Ephemra: 

“Girls keep secrets in the strangest ways. Girls don’t tell, we just 

sometimes have to say.” 
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Jenter og hemmeligheter. De kan ikke holde på dem. Det er ikke 

det at de forteller dem videre, de må bare si litt! 

Noen som kjenner seg igjen? Vel, Jesus snakker omtrent på 

samme måte i dagens tekst: Han snakker om hemmelighetene, 

om mysteriet Gud, og han sier ikke alt, han sier bare litt, akkurat 

passe mye til at vi er like kloke etterpå. Han sier A, men ikke B. 

Han sier «Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen 

vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil 

åpenbare det for.» Vi blir ikke klokere av det, men vi skjønner i 

alle fall så mye som at Faderen og Sønnen har noe sammen. De 

kjenner hverandre fullt ut. Det er det ingen andre som gjør. Det 

høres ut som om de er som et par gamle, hemmelige kjærester 

som tror at de kjenner hverandre på en helt annen måte enn alle 

andre.  

Jeg har lurt en del på hva vi skal med denne halvkvedede visen? 

Hvilken glede har vi av denne hemmeligheten som vi bare får 

vite en liten bit av, og som Gud ikke tydeligvis ikke har tenkt å 

avsløre for oss? Jeg har i grunnen lurt på hva vi i det hele tatt 

skal med denne søndagen som heter Treenighetssøndagen og 

som omhandler mysteriet Gud som vi har lært er «én og udelelig 

og samtidige tre personer: Fader, Sønn og Hellig ånd.» 
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Da jeg var ung teologistudent for en mange år siden, skrev jeg 

en søt liten salme full av dogmatikk om treenigheten. Dere har 

fått den utdelt på en lapp i dag. Det fineste med den salmen, er 

melodien som er komponert av den nå nokså kjente 

jazzmusikeren og komponisten Tord Gustavsen. Han var pianist 

i det koret jeg gikk i den gang, og satte melodi til mine famlende 

forsøk på å beskrive hvem den treenige Gud er. Hadde det ikke 

vært for melodien, ville jeg ikke presentert denne salmen i dag. 

Men jeg tenkte den kunne være et illustrerende eksempel på 

hvor kort vi kommer når vi skal forsøke å beskrive Gud med 

ord, og hvor mye lenger vi kommer når tonespråket overtar! For 

musikken overgår dogmatikken. Dogmatikken vil aldri klare å 

sette ord på mer enn enkelte aspekter ved mysteriet, mens 

musikken blir en bærer av mysteriet. Musikken smyger seg inn 

og blir værende i kroker av sinnet og ligger der og blir en del av 

oss og er like frisk og fin, 10, 20, 30 år senere. 

Slik er Gud også: umulig å beskrive med våre ord og dogmer, 

men har sin virkning på oss helt uten at vi forstår hva som skjer.  

Hvem kan uansett forstå hvordan Gud har skapt oss?  

Hvem kan forstå hvordan Gud kan frelse oss fra døden?  
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Hvem kan forstå hvordan Gud kan gi oss inspirasjon, tro, håp og 

glede?  

Gud er ikke Gud hvis Gud ikke overgår vår forstand! 

 

Og ærlig talt har jeg ikke noe ønske om å forstå Gud heller. For 

meg holder det å se hva Gud gjør. Derfor liker jeg den lille 

fortellingen om Abraham og Sara som fikk besøk av tre menn i 

Mamrelunden. Mamrelunden ligger rett ved dagens Hebron. Der 

står det den dag i dag et eldgammelt eiketre støttet opp av 

jernstenger. Den lokale guiden påstår at det er det opprinnelige 

treet, men det kan ikke stemme. Da må det være nærmere 4000 

år gammelt, og så gammelt blir vel ikke selv et eiketre? Men 

kanskje det er et rotskudd? Uansett. Der satt Abraham da han 

fikk se tre menn komme. Han så dem på lang avstand og ble 

veldig glad. Han fikk nok ikke så ofte besøk, eller kanskje 

skjønte han at dette var ikke tre menn, dette var Gud selv som 

kom på besøk! Han kastet seg i alle fall på kne for å tilbe, og 

tiltalte de tre mennene som om det var én person: «Herre, 

dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din 

tjener!» Og så tok han imot dem med all den gjestfrihet han 

kunne oppby; vasket føttene deres og stelte i stand et festmåltid, 

ikke noe fast food, men mat som tok hele dagen å lage. 
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Hvis dette er en fortelling om Gud, hva sier den oss om Gud? 

 At Gud gjerne kommer på besøk. 

 At Gud skaper gjensynsglede hos dem han besøker. 

 At Gud har god tid og blir så lenge som vi vil. Han går 

ikke forbi når vi ber ham bli. 

 At Gud lar seg betjene og tar imot vår kjærlighet og 

omtanke! 

 At Gud er tilsnakkenes og gjerne går inn i en personlig 

relasjon med oss.  

 At Gud, når Gud kommer, kommer slik at vi skjønner at 

det er Gud – uten at vi trenger å bli redde, bare glade! 

 

Denne gamle, og kanskje litt naive fortellingen om Gud som 

besøkte Abraham og Sara, minner om våre egne folkeeventyr 

som også lar menneskene møte sterke krefter i tilværelsen i form 

av figurer som troll, hekser, konger, feer og snakkende dyr. Jeg 

sier ikke at fortellingen om Gud i Mamrelunden er et eventyr, 

men jeg sier at det er en fortelling som vil vise at Gud er en 

personlig Gud som vil være en del av våre liv. Gud vil oss noe. 

Gud vekker handling og kanskje også endring. Å leve med Gud 

er å stå i en forpliktende relasjon som går begge veier. 
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Det virket jo som Abraham hadde det hyggelig og fint i møte 

med Treenigheten, og det er vel det viktigste: Hvis Gud får frem 

vår omsorg og glede, slik Gud gjorde i møte med Abraham, og 

man til og med har det hyggelig når det skjer, hva mer kan man 

ønske seg? 

Synes dere dette høres litt vel enfoldig ut? Det er veldig 

enfoldig! Dette er teologi for småbarn. Men det er jo teologi for 

småbarn Jesus gir oss i dag: «Jeg priser deg, Far, himmelens og 

jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, 

men åpenbart det for enfoldige,» sier han. Det store mysteriet, 

om hvem Gud egentlig er, har han uansett ikke tenkt å avsløre, 

og antakelig vil vi aldri bli i stand til å fatte bredden lengden, 

høyden og dybden av Gud. (Ef 3,18) – eller som Paulus skriver 

det i brevet til romerne:  

Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! 

Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! 

(Rom 11,33-36). 

Så får vi ikke svar på hvem Gud er i dag, men vi får likevel vite 

det vi trenger å vite av ham som sier at vi må bli som barn igjen 

for å komme inn i Guds rike. 
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Og i dag bekjenner vi vår hellige tro gjennom en enkel 

barnesalme. Jeg tror den passer godt for sånne som oss. 

La oss reise oss og synge sammen salmen på nr. 243 i 

salmeboken. 

Gud skapte lyset og livet i meg, 

Og himlen med stjerner og jorden med fjell, 

Han vil meg det beste, han kjenner min vei, 

hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld. 

 

Omkved: 

Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn, 

jeg tror på Den hellige ånd. 

Så hellig, allmektig, så god imot meg, 

treenige Gud jeg vil lovsynge deg. 

 

Kongen fra himlen ble født som min bror, 

han trøstet de svake, var venn med de små. 

han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord, 

Han vant over døden og er hos meg nå. 

Omkved 
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Her er min kirke, her hører jeg med, 

her møter jeg andre som tror på Guds Sønn. 

Den hellige ånd gir meg trygghet og fred, 

vi svarer med tillit og lovsang og bønn.  

Omkved 

 

T: Vidar Kristensen 

M: Per Aamodt Tveit 

 

 


