
Mat. 12,31. Synden mod Helligånden 
 Skriftstedet er vers Matt 12. 31 - 32 :” Derfor siger jeg jer al synd og bespottelse skal tilgives 
menneskene, men bespottelse imod Ånden skal ikke tilgives. Den der taler imod Menneskesønnen, 
ham vil det blive tilgivet, men den der taler imod Helligånden ham vil det ikke blive tilgivet, 
hverken i denne verden eller i den kommende”. 
 
For at forstå hvad Jesus mener, er det vigtigt at se skriftstedet i den sammenhæng hvori det bliver 
sagt. Bibelen fortæller at en mand der var både blind  og stum er blevet helbredt for øjnene af en 
stor folkeskare.  Farisæerne forsøger at imødegå folks begejstring ved at  beskylde Jesus for at være 
i ledtog med den Onde selv. Farisæernes  holdning viser en forhærdelse af en enestående karakter. 
På trods af, at de ser et stort under ske foran deres øjne, er de urørlige i deres negative holdning 
imod Jesus.  
 
Det er i forhold til denne forhærdelse at Jesus advare imod synden mod Helligånden.  
Denne synd handler nemlig om at forhærde sit hjerte i en sådan grad, at man bliver fuldstændig 
upåvirkelig og ufølsom overfor Helligåndens tale både gennem ord og undere.  
Synden mod Helligånden skal naturligvis ses i forhold til Helligåndens opgave, - nemlig som der 
står i Johs. 16,7-8. - at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom.  
 
Jesu opgave var at forsone mennesket med Gud  ved sin død på korset. (Derfor kan man tale imod 
Menneskesønnen, og det vil blive tilgivet. ) 
Helligåndens opgave var at tale og virke denne forsoning ind i menneskets liv så den blev til  
virkelighed for det enkelte menneske.  
At tale imod ånden eller stå ånden imod, er altså ikke at sige et eller andet specielt ord. Det er ikke i 
fuldskab eller vrede at bruge negative ord mod den Helligånd. Nej synden mod Helligånden handler 
om at stå Åndens virke imod, når Ånden forsøger at overbevise mennesket om Guds virkelighed og 
vort behov for tilgivelse og frelse. 
Hvis et menneske til stadighed står Helligånden imod, når han forsøger at overbevise, så vil et 
sådant menneske efterhånden udvikle en forhærdelse der til sidst kan føre til at man overhovedet 
ikke mere kan påvirkes af Helligånden, eller høre Åndens tale, - og så har man altså syndet imod 
Helligånden. 
 
De farisæere som Jesus advare imod at synde mod Helligånden, viser netop en sådan hårdhed og 
ufølsomhed overfor Helligåndens virke igennem Jesus, og de ting de ser, der sker ved hans bøn. 
Derfor bliver de advaret. 
 
Konklusionen er, at hvis et menneske kommer til os i rådgivning, og  udtrykker uro, nervøsitet, eller 
angst for at have syndet imod Helligånden, så afslører dette menneske samtidig, at det aldrig kan 
være tilfældet. Et sådant  menneske er jo langt fra forhærdet, men udviser tværtimod med sin uro, 
en følsomhed for sin egen åndelig situation.  
 
Et forhærdet menneske i stil med disse farisæere som Jesus advare, vil i sin vildeste fantasi aldrig 
finde på at komme til en kristen sjælesørger. Sådan et menneske er ufølsom og skråsikker i sin egne 
holdninger.  
Sandheden er altså, at et hvert  menneske der viser nervøsitet for at have  syndet mod den Helligånd, 
samtidig viser at man umuligt kan være faldet i denne synd.  


