I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Idag på Heliga Trefaldighets dag bekänner vi oss till den athanasianska trosbekännelsen:

Den Athanasianska trosbekännelsen
Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron.
Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt
förlorad.
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.
Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.
Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.
Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den helige Ande.
Evig är Fadern, evig är Sonen och evig den helige Ande, och likväl inte tre eviga,
utan en enda evig, såsom inte heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda
oskapad och en enda omätlig.
Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande
allsmäktig, och likväl inte tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl inte tre Gudar,
utan en enda Gud.
Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, och likväl inte tre
Herrar, utan en enda Herre.
Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både
såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna
tre Gudar eller Herrar.
Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.
Sonen är av Fadern allena – inte gjord eller skapad – utan född. Den Helige Ande är
av Fadern och Sonen – inte gjord eller skapad eller född – utan utgående.
Därför är det en enda Fader, inte tre Fäder, en enda Son, inte tre Söner och en enda
Helig Ande, inte tre Heliga Andar.
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, såsom ovan sagts, de tre personerna bör dyrkas i en enda gudom och den
enda gudomen i de tre personerna. Den, som vill bli salig, han skall tänka så om de
tre personerna i gudomen.
Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus
Kristus har blivit kött.
Så är det en rätt tro att vi tror och bekänner, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son,
är i lika mån Gud och människa. Gud är han såsom född av Faderns väsende före all
tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.
Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.

Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga
naturen.
Och fastän han är Gud och människa, är han likväl inte två, utan en enda Kristus.
Men en enda är han, inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan
så att den mänskliga naturen antagits av Gud. En enda är han, inte så att naturerna
sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud
och människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till
dödsriket, uppstått från de döda, uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida
och skall därifrån komma igen till att döma levande och döda.
Vid hans tillkommelse har alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skall
avlägga räkenskap för sina gärningar:
Och de som gjort gott skall ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga
elden.
Detta är den allmänneliga kristna tron; den som inte troget och fast tror den, kan inte
bli salig.
Kristi Kyrka har tre trosbekännelser som på olika sätt förklarar att vi tror på en treenig Gud. Den vi
nyss läste är den minst kända. Den Apostoliska är den äldsta och den som många kan utantill, då
man fick lära sig den när man konfirmerade sig. Den används ju också särskilt vid dop. Den
Nicenska är den som på ett särskilt sätt visar att Jesus är sann Gud och sann människa. Det var på
den tiden som Arius mfl, förnekade denna sanning. Den som var ledande på den andra sidan som
höll fast vid bibelns lära om att Jesus är sann Gud och sann människa var Athanasius. Den tredje
kom senare och är inte skriven av Athanasius, utan mer till hans ära för det han hade gjort för den
Nicenska och att han hade räddat Kyrkan från falsk lära.
Den Kristna Kyrkan bekänner sig alltså till den treenige Guden. Detta är denna tro: att vi dyrka en
enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblanda
personerna eller söndra det gudomliga väsendet. En, men ändå tre. Inte tre gudar, utan en Gud. Vi
bekänner oss till den treenige Guden. Det betyder att treenigheten bekänner vi oss till inte bara på
den helige Trefaldighets dag, utan det bekänner vi oss till varje söndag, ja varje dag. Vi tror på en
treenig Gud. För att överhuvudtaget vara en Kristen Kyrka måste man hålla sig till denna sanna lära.
Den kyrka som förnekar treenigheten är ingen Kristen Kyrka. För det heter i den Athanasianska
trosbekännelsen: Detta är den katolska eller allmänneliga tron, den som icke troget håller fast vid
den, kan inte bli salig. Det betyder att bland annat Jehovas vittnen och Mormonerna inte kan räknas
som Kristna Kyrkor, då de förnekar treenigheten.
Men hur ska vi lära känna den treenige Guden? Hur förstår vi vem den treenige Guden är? Det finns
bara en väg och det är genom den rättfärdiggörande tron. Det betyder att du måste inse och förstå att
du är en syndare och se vad Guds vilja med syndare är. Det betyder att det bara finns en väg och den
vägen heter Kristus. För utan Kristus, är Gud endast en fruktansvärd domare. Och det är den Helige
Ande som har uppenbarat Kristus för oss genom sitt ord.
Om vi utgår från den apostoliska trosbekännelsen: Den andra artikeln gör det möjligt för oss att rätt
förstå den första artikeln och det är genom den tredje artikeln som vi kan bekänna oss till den andra
artikeln. Vi tror på en treenig Gud.

Att känna Sonen är att känna Fadern och den Helige Ande. Utan Sonen, finns det ingen kunskap om
treenigheten. Där Gud, Jesus Kristus är, där är hela treenigheten, där är Fadern och där är den
Helige Ande.
Vi lär känna den treenige Guden endast genom Kristus. Därför lär vi känna den treenige Guden
genom korset. Det är också det kristendomen handlar om. Paulus skriver: Jag hade nämligen
bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Utan
korset vet jag inte vem Gud är. Utan korset kan jag inte lära känna den treenige Guden. På korset
ser jag inte bara att Kristus dör helt oskyldig, utan jag ser Gud Faders hjärta, som inte bara är min
skapare utan även min återlösare och försonare. Här är Sonen som bär mina synder och där är
Fadern som tar bort fördömelsen från mig. Korset är dörren in till himmelen, ja, fönstret in i Guds
hjärta. Genom korset ser jag Gud och Guds lamm sittande vid den gudomliga tronen, omgiven av
mångtusental av änglar. Här vid korset hör jag änglarnas sång: Helig, helig, helig är Herren
Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.
Här vid himlens port ser jag inte bara mig själv med orena händer och hjärtan, men jag ser mig själv
och hela mänskligheten accepterad av Gud i Kristus.
Och så blev du genom dopet upptagen in i treenigheten som uppenbarades på korset. Döpt in i
Faders och Sonens och den Helige Andes namn. Genom dopet har den treenige Guden satt sitt namn
på dig. Du är märkt och du är ett älskat Guds barn.
Så kan vi genom tron dela med oss av Guds kärlek uppenbarad på korset till andra människor. Vi
förlåter andra såsom Gud har förlåtit på korset. Där detta evangelium, korsets evangelium, predikas
och synder är förlåtna, där är den Helige Ande. Detta är den rättfärdiggörande tron i den vi lär känna
Sonen, som uppenbarar Fadern för oss, och allt av nåd, genom den Helige Ande. Så den
rättfärdiggörande tron är både centrum för att förstå vem Gud är och för din frälsning. Så utan tron
kan jag varken känna honom eller förtrösta på honom. Så för att förstå vem den treenige Guden är
ska vi rikta vår blick på Kristus som uppenbarar Fadern till oss genom den Helige Ande. Vi ska
rikta vår blick på korset. Jesus sa i Joh 14: Den som har sett mig har sett Fadern.
När Jesus dött på korset, stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut
blod och vatten. Anden kom från Jesu sida i vattnet i det heliga dopet och i blodet i den heliga
nattvarden. Dessa tre i himlen: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Dessa är de tre vittnen på
jorden: Vattnet, blodet och Anden. Dessa tre leder oss till Kristus och Kristus leder oss till Fadern.
Vi bekänner oss till den treenige Guden. Gudstjänsten inleds i Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn. Gudstjänsten avslutas likaså i den treenige Gudens namn. I hela gudstjänsten tillber vi
och prisar den treenige Guden.
Och vi avslutar denna predikan I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

