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HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN 

Gud - Fader, Son och Ande 

Kommande söndags text är kort. Endast fem meningar. Den första me-

ningen lyder så här: 

Vid den tiden sade Jesus: »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. 

Två ord i den meningen är centrala: Ordet dolt respektive ordet uppen-

barat. 

 Det är givetvis lätt att dra slutsatsen att evangeliet om Jesus (det goda 

budskapet!) enbart är riktat till lågutbildade människor. Den slutsatsen 

är helt fel! Evangeliet är avsett för alla människor. Jesu försoningsgär-

ning är avsedd för alla människor: 

Rom 5:18 Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom 

för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till 

frikännande och liv för alla människor. 

Den lärde har en stor del av sina tankar förankrad i sin utbildning. Han 

är trygg i att ”… det här vet jag genom mina universitetsstudier. Jag 

vet att jag är kunnig på området!” 

Ekonomi är ett svårt ämne, för det är svårt att precisera. Universitets-

studier har gett ekonomen det ”rätta sättet att tänka”, för att genomföra 

kloka ekonomiska beslut inför framtiden. 

Det ”rätta tänkandet” innebär en inlärd likformighet. Eleven präglas 

av universitetets lärare, som i sin tur präglats av en läroplan. Om alla 

universitetsutbildade enbart håller sig till ”det rätta sättet att tänka”, då 

finns risken att utvecklingen stannar upp. Alla tänker på samma sätt! 

Ingen umgås med tankar modell: ”. Tänk om vi gör så här i stället …” 

därför att det tar för mycket tid. Är oekonomiskt tänkande …!  

Nytänkande kan bestå av 99% misslyckanden och kanske endast 1% 

som blir värdefullt. Kan liknas vid att vaska fram guld. Mängder av 



jord och grus som måste genomsökas för att hitta ett värdefullt guld-

korn. 

MEN, det likformiga tänkandet kan förhindra nya möjligheter. 

Tanken att bli Jesu lärjunge är ett nytänkande som gärna förkastas av 

lärdomens likformiga tänkande: ”… Bortkastad tid. Tänk på att du 

bara lever en gång. Tänk på att du bara har ett liv …” 

Två av meningarna var helt rätt. Den viktigaste mening var lögn. Det 

är så ondskan arbetar för att hålla oss kvar i hans träldom och hopplös-

het. Mitt bland sanningar bedrar ondskan oss med insmugna lögner. 

”Bortkastad tid”, det var lögnen. Vi lever bara en gång, vi har bara ett 

liv är sanningar. När det gäller livets mål och mening är det mödosamt 

att ta sig igenom den trånga porten. 

Att strunta i att söka efter stigen in till Guds evighet är bekvämt. En 

bekvämlighet som flertalet väljer. Det är för jobbigt att fundera över 

livets evighet och dess alternativ, fördärvets evighet.  

Matt 7:13-14(Följande säger Jesus till alla:) Gå in genom den trånga 

porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördär-

vet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång 

och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 

Att gå in i den trånga porten – som leder till livets evighet hos Gud - 

är att av hjärtat säga:  

Jesus, förlåt mig. Jag har gjort många misstag. Det största misstaget 

är att jag har struntat i dej. Jag inser att jag är helt beroende av din 

försoning. Från och med nu vill jag vara din lärjunge. 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens goda budskap: 

Matt 11:25-27 Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, him-

lens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka 

och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du be-

stämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, 

utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som So-

nen vill uppenbara honom för. 


