
Den Hellige Treenighet, år B 
I dag feirer vi høytiden for dette dogmet i denne katolske Kirken, som er også et stort 
mysterium i vår tro. Det er Den Hellige Treenighet. Vi har et veldig godt eksempel av dette 
mysterium da Herren gjestet Abraham før Abrahams anmodning om å redde Sodoma og 
Gomorra. Hver dag på forskjellige måter gjører vi korstegnet, som betyr at vi tilhører til Den 
hellige treenighetens Gud. Hver gang vi ber credo, anerkjenner vi at Den hellige treenighet er 
vår kilde - Alfa og Omega - og det betyr at vi kommer fra Ham, og at vi må tilbake til Ham. 
Det er vårt kall til himmelen som er vårt evige fedreland. Det er ikke lett å forklare dette 
dogmet, derfor vil jeg ta hjelp av den hellige skriften.  
I det Gamle Testament leser vi hvordan Gud Far skapte verden og mennesker. I verden passet 
Han på sine barn om dagen og natten. Han gikk på tur med Adam og Eva. Han viste seg til 
den utvalgte nasjonen på forskjellige måter, som vi leser i den andre Mosebok (13,21), «Herren 
gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse 
for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt». Han snakket med dem gjennom profetene. 
Han som er Skaper, var som en Far, en leder, en hyrde og en konge for dem. Kort sagt, var 
Gud alt for dem, selv om de forlot Ham mange ganger. Mennesker har ikke bare glemt Gud, 
men også de vendte ryggen til Ham. Gud savner sine barn, og derfor sendte Han sin egen sønn 
Jesus Kristus, for å frelse alle mennesker.  
 

Engelen Gabriel sa til Maria om Jesu fødsel (Luk 1,35), «Den hellige ånd skal komme over 
deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig 
og kalles Guds Sønn». Han lærte sine disipler og oss hvordan vi skulle be til Fader vår som er 
i himmelen. En gang ønsket Filip av Jesus, «Herre, vis oss din Far, det er nok for oss», og 
Jesus svarte, «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har 
sett meg, har sett min Far». Takket være Jesus fikk vi vite mye om den himmelske Far. Jesus 
som 12 åring, sa til sine foreldre, «Hvorfor letter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må 
være i min Fars hus?» (Luk 2,49), og på korset sa han, «Far, i dine hender overgir jeg min 
ånd!» (Luk 23,46). Det betyr at fra begynnelsen til slutten var Jesus med Guds misjon her på 
jorden. Gud viste seg til oss i Jesus. Etter hans død og på den tredje dag oppstandelsen møtte 
han sine disipler og sa (Luk 24,44), «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med 
dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i 
Salmene». Etter 40 dager ble Jesus tatt opp i himmelen, og det feiret vi på Kristi himmelfart. 
Før dette skjedde, sa Jesus, som vi leser i Johannes evangelium (14,25), «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». Det feiret vi sist søndag som Pinse.  
 

Den hellige ånd var i begynnelsen av skapningen, som vi leser i den første Mosebok. I det Nye 
Testamentet hører vi om Ham mer enn 100 ganger. For det første, at Maria var med barn ved 
Den hellige ånd (Matt 1,18) om dette informerte engelen til hennes ekteviede Josef. Vi ser på 
Ham ved Jesus dåp osv. Viktigste er Jesu ord om Ham, «Men når sannhetens Ånd kommer, 
skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han 
hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta 
av det som er mitt, og forkynne det for dere» (Joh 16,10-14). Det er Ham som hjelper oss å be 
godt, «Abba Far!» (Gal 4,6).  La oss takke Den hellige treenighet med bønn og sanger. Amen. 
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