
Pinsedag, år B 
 
I dag kommer vi til den tredje personen av Den hellige treenighet – Den Hellige Ånd, som var med 
Gud Far i begynnelsen av skapningen. Om dette leser vi i de første to versene av den første Mosebok, 
«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds 
ånd svevde over vannet». Vi feirer i dag at Han kom til apostlene og til verden på denne dagen.  
 
Mange kunstnere presenterer Ham som en hvit due, eller en brennende tunge, eller som en sterk vind. 
Noen ganger forstår man ham ikke fordi man ikke kan se Ham fysisk liksom Jesus. Likevel kan vi 
føle hans åndelige makt. Han kom til apostlene og verden, og det betyr at Han kom til alle som 
inviterer Ham og ble døpt. Vi er nå i hans tid. Uten hans hjelp, sier den hellige Paulus at vi ikke kan 
be til Gud og si, Fader Vår du som er i himmelen! Det er ham, som hjelper oss å be godt. Hellige 
Paulus sier i det første brevet til Korinterne (2,10), «For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i 
Gud». Det betyr at Han kjenner oss veldig godt fordi ingenting er skjult for ham. 
 
Den hellige ånd er alle steder. Han er vår talsmann hos Gud. Hans misjon er å vitne om Jesus. Det 
leser vi i den hellige Johannes evangelium (14,26) hva Jesus sa, «Men Talsmannen, Den hellige ånd, 
som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere». 
 
Takket være Den hellige ånd, snakket apostlene med sitt språk, men alle fra forskjellige land og språk 
kunne forstå i sitt eget språk. Det er hans gave. Om det hørte vi i dagens første lesning. På denne 
måten, kommer vi til de syv gavene av Den hellige ånd som er: visdom, forstand, råd, styrke, 
kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Den Hellige Ånd er en gave ikke til privat bruk, men til hele Kirken. 
Vi ble døpt i Den hellige treenighets navnet. Det betyr at fra vår dåpsdag, er vi knyttet til Den hellige 
ånd. Vi    kjenner Den hellige ånd bedre i de sakramentene som kommer etter dåpen, særlig i 
konfirmasjon. Da får vi også Den hellige ånds frukter som er: kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, 
godhet, langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Mange glemte disse 
gaver og frukter av Den hellige ånd i sitt liv.  
 
Vi leser i Den hellige Lukas evangelium hva Jesus sa (3,28-29), «Sannelig, jeg sier dere: Alt skal 
menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter. Men den som spotter 
Den hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd». Det samme står skrevet i 
de tre synoptiske evangeliene. Den hellige paven Pius den X presenterte de seks synder mot den 
hellige ånd, som er: fortvilelse over Guds nåde, syndig dristig mot Guds nåde, å motsette seg anerkjent 
kristen sannhet, misunner naboens nåde, et herdet hjerte til hilsende formaninger, og utsette bot og 
konvertering til døden.  
 
Lærende om synd mot Den hellige ånd, la oss prøve å ikke synde mot Den hellige ånd. I Ham er alle 
troende knyttet til hverandre som brødre og søstre i den Guds familie. La Den hellige ånd hjelpe oss 
å være Kristi disiplene, alltid. Amen 
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