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«Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder…»  
- Jesus Kristus som snakker til Johannes (Johannes Åpenbaring 3:11) 
 
Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med 
klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»  
     I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på 
tronen. Han som satt der, så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var 
som smaragd. Omkring tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i 
hvite klær, med seierskranser av gull på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, 
og foran den flammet sju fakler, han som har de sju Guds ånder. (Johannes Åpenbaring 4:1-5) 
 
I Åpenbaringsboken dikterer Jesus sju brev til apostelen Johannes. I Åpenbaringsboken 3:11 ser vi at 
Jesus beskriver seg som «han som har de sju Guds ånder». I kapittel 4 i Åpenbaringsboken blir 
Johannes, som er kalt opp til Himmelen av Gud, gitt adgang til å se Guds trone. I dette rommet var 
det sju fakler som Johannes beskriver som «Det er de sju Guds ånder.» (Johannes Åpenbaring 4:5 
King James og NB 88). Men hva/hvem er disse sju åndene? Det er her det er viktig å huske Guds egen 
instruksjon på hvordan vi skal studere Bibelen: 
 
…det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 
Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen 
enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at 
vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, 
ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører 
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Ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap 
for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. (1.Korinter 2:10-14) 
 
Som kristne er vi blitt velsignet med Guds åndelige innflytelse til å lære oss Hans ord. Derfor kan vi 
forstå deler av Bibelen ved å se på andre avsnitt som har de samme ord og idéer i seg. Dette er å 
«sammenligne åndelige ting med det åndelige». Vi trenger ikke å gå til ordbøker og andre ressurser 
for å forstå Bibelen (selv om kommentarbøker, Bibelkart o.l. kan være veldig nyttige). Når disse 
versene står i Det Nye Testamentet, er det stor sannsynlighet for at deres forklarende eller 
sammenlignbare vers er å finne i Det Gamle Testamentet. Nå i tider med internett, har det blitt mye 
enklere å studere Bibelen ved at nettsider som blueletterbible.org og bibel.no lar deg skrive inn et 
ord, og så finner disse all bruk av dette i Bibelen. Biblegateway.com lar deg søke på flere ord på en 
gang, på flere språk. Dette er en fantastisk måte å finne paralleltekster i Bibelen og hjelper deg å 
forstå hva et avsnitt eller vers betyr. Ved å ta vers fra forskjellige bøker i Bibelen, vil vi få en bedre 
forståelse av konsistensen av det budskapet Gud formidler. Og dette er igjen slik Bibelen instruerer 
oss til å studere: 
 
Hvem vil han gi kunnskap, hvem vil han forklare sitt budskap? De som er avvent fra melk, som er 
tatt fra brystet? «Sav lasav, sav lasav, kav lakav, kav lakav, litt her, litt der!» (Jesaja 28:9-10) 
 
Hvem vil han lære kunnskap? Hvem vil han få til å skjønne budskapet? De som nettopp er avvent 
fra melk? De som nettopp er tatt bort fra brystet? For det kommer bud på bud, bud på bud, regel 
på regel, regel på regel, litt her, litt der. (Jesaja 28:9-10 King James) 
 
Når det gjelder de sju åndene, finner vi en parallell i Jesaja 11: 
 
En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal 
hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir 
kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter 
det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, i 
rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og 
drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være beltet om livet og troskap 
beltet om hoftene hans. (Jesaja 11:1-5) 
 
Vers 1 beskriver en framtidig ankomst «fra Isais stubbe». Isai var faren til kong David. Referansen til 
«et skudd skal spire fram fra hans røtter» indikerer at dette er en messiansk profeti, da Gud hadde 
lovet David at Messias ville bli en direkte etterkommer av ham. Og fra evangeliene etter Matteus og 
Lukas finner vi slektregister som trekker linjene fra Jesus direkte tilbake til kong David. I verset fra 
Jesaja ser vi listen med ånder som skal bo i Messias, og når vi teller dem er det sju stykker. 
 

1. Herrens ånd 
 
Dette er ånden til Guds mektige autoritet. Det er Den Hellige Ånd, som kom til jorden og som fylte 
mennesker ved bestemte tider igjennom hele Bibelen. I Dommernes bok leser vi om at israelittene 
gjentatte ganger falt i synd og avgudsdyrkelse. Dette igjen medførte at Gud straffet dem ved å tillate 
at en av deres hedenske nabonasjoner beseiret dem. Dette igjen fikk israelittene til å vende seg 
tilbake mot Gud, og de tryglet Ham om hjelp. Hver eneste gang reiste Gud opp en dommer, en 
åndelig leder fra folket, som skulle beseire fiendenasjonene, redde israelittene og prøve å få dem til å 
være lydige mot Herren. Når det var tid for kamp, kom ånden. I Dommerne 3:10, da Otniel var leder, 
kan vi lese: «Herrens ånd kom over ham, og han ble dommer i Israel. Han dro ut i strid…».  
I Dommerne 6:34, da fienden slo leir ved Israels grense og gjorde seg klar til krig kan vi lese: «Da kom 
Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abieser-slekten samlet seg og fulgte ham.» Da den 
mektige Samson var bundet fast og skulle bli overgitt til filisterne, kan vi lese: «Da han kom til Lehi, 

https://www.blueletterbible.org/
https://www.bibel.no/Nettbibelen
https://www.biblegateway.com/
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sprang filisterne mot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham. Da var det som reipene 
om armene hans var brent lintråd, båndene løste seg opp i trevler og falt ned fra hendene hans. Så 
fant han et friskt kjevebein av et esel; det grep han og slo i hjel tusen mann med det.» (Dommerne 
15:14-15) 
 
Kong David sa i 2.Samuelsbok 23:2-3: Herrens ånd taler gjennom meg, hans ord er på min 
tunge. Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt: «Den som styrer mennesker med 
rettferd, den som rår med gudsfrykt…» Ånden gir ham autoritet til å handle og tale på Guds vegne. 
Profeten Elia gjorde store mirakler da han var fylt av Den Hellige Ånd. Elisja, som var den som tok 
over som profet i Israel etter Elia, spurte Elia om å få en dobbel porsjon av den ånden som Elia var 
fylt med, like før Elia reiste til Himmelen. Dette fikk han. Og fylt av ånden gjorde Elisja mange 
mirakler, han reiste til og med opp et barn fra det døde.  
 
Da Jesus Kristus hadde vært i ødemarken og blitt fristet av Satan i førti dager, var Han nå klar for å 
begynne på sitt jordiske oppdrag. Bibelen forteller oss at etter at Han hadde motstått Satans 
fristelser gjorde Han dette: «I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea…» (Lukas 4:14). Straks 
dette var skjedd begynte Han sitt oppdrag ved å lære, forkynne og utføre mirakler og «ryktet om 
ham spredte seg over hele området.» (Lukas 4:14) I Nasaret forkynte og lærte Han i synagogen og 
bekreftet helt åpent sin autoritet: 
 
Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik 
han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og 
fant stedet der det står skrevet: 
 
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har 
sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 
og rope ut et nådens år fra Herren. 
 
Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen 
stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere 
hørte på.» (Lukas 4:16-21)  
 
Jesus leste en messiansk profeti fra Jesaja kapittel 61. Messias skulle motta Guds ånd for å utføre 
tidenes største oppdrag, å frelse menneskeheten fra all dens synd. Alle mennesker er «fanget» og 
«blindet» grunnet vår synd. Jesu oppdrag på jorden var å gjenopprette menneskeslekten gjennom 
Sitt offer på korset, ved å ta straffen for hele jordens synd. Og det var Herrens ånd som var i Ham da 
Han startet sitt 3,5 år lange virke. Herrens ånd gir kraft og autoritet til å handle på vegne av Gud. En 
kristen mottar Den Hellige Ånd når han kommer til tro og blir frelst i Jesu forsoningsverk, og kan 
bruke denne autoriteten fra Gud til å tale Herrens evangelium, som helt bokstavelig er «en Guds 
kraft» (Romerne 1:16) 
 

2. og 3. Ånden med visdom og forstand 
 
Disse to åndene er beskrevet sammen, og det med rette. Visdommens ånd gir instruksjoner for 
ansvaret og pliktene et Guds barn har. Den dukker først opp i 2.Mosebok når Gud instruerer Moses 
til å innføre det levittiske presteskapet, ledet av hans bror Aron, til å ta seg av all tilbedelse og ofring i 
tabernaklet. Som yppersteprest fikk Aron lov, en gang i året, til å entre det aller helligste i tabernaklet 
og kommunisere i Herrens åsyn. Hans prestedrakt var åndelig inspirert: «Og du skal lage hellige klær 
til din bror Aron, til ære og pryd. Så skal du si til alle som har visdom i hjertet, og som jeg har fylt 
med visdomsånd, at de skal lage klærne til Aron, så han kan helliges til prestetjeneste for 
meg.» (2.Mosebok 28:2-3)  

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=x4xYrX1s1JmjAe2KBAMYZHVVRbfJWD83wGEazxjBnJn6qmM3ZsIOCOEpYHHNlQcmIKJFFnBrCFg=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=x4xYrX1s1JmjAe2KBAMYZHVVRbfJWD83wGEazxjBnJn6qmM3ZsIOCOEpYHHNlQcmIKJFFnBrCFg=
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Gravørene, skulptørene og alle de som var involvert i å forberede tilbedelsen i tabernaklet, ble 
velsignet med denne ånden. Å følge Guds lov, å leve hellig foran Hans åsyn, er en frukt av 
visdommen. Da Moses hadde gitt israelittene budene og lovene, sa han til dem: «Dere skal holde 
dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om 
alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» (5.Mosebok 4:6) 
Det å etterleve Guds vilje og Ord til oss i Bibelen, er et klart bevis på at vi forstår at Guds visdom er 
større enn vår.  
 
Salomo, som var kjent for å ha større visdom enn det noe menneske før ham hadde hatt, skrev i 
Ordspråkene: «Visdommen har bygd seg hus og hugget til sine sju søyler.» (Ordspråkene 9:1) 
I kapittel 1 beskriver han visdommen som roper i gatene, trygler oss å til å lytte og følge Gud. Den 
sanne visdomsånden tillater oss leve våre liv for Herren, forstå Hans veier, og lar oss ikke bli 
distrahert av denne syndige verdens visdom. Jesus, som var større enn Salomo, viste sin visdom og 
forstand ved å leve syndefritt liv. Dersom du ønsker Hans visdom, søk det i Herrens ord, og lev det ut. 
Det er ingen mangel på selvhjelpsbøker i dag som tilbyr «skrittene til suksess», «hemmeligheter» 
eller en «vei» til all slags jordisk lykke og framgang. Jesus talte vel om dronningen av Saba, som reiste 
fra Nord-Afrika til Jerusalem for å høre visdommen til kong Salomo: «Dronningen fra landet i sør skal 
stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den. For hun kom helt fra jordens 
ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo!» (Matteus 12:42) 
Fariseerne hadde Jesus, Guds Sønn, midt iblant seg, men de prøvde å avsløre Ham heller enn å søke 
Hans ord og lære av dem. Hvor mye lengter du etter Guds visdom? Hvor mye verdsetter du Bibelens 
visdom framfor det som denne verden kaller «visdom» og «det rette å gjøre»? Dersom du tviler på 
din lengsel eller den mangler helt, er tiden inne for å be om mer visdom og forstand. 
 

4. og 5. Ånden med råd og styrke 
 
Boken til Jeremia har en rekke eksempler på disse åndene. Jeremia profeterte den kommende 
ødeleggelsen av Jerusalem. Denne invasjonen og israelittenes fangenskap i Babylon, var en del av 
Guds dom mot Sitt utvalgte folk på grunn av deres avgudsdyrkelse og åndelige opprør, som en rekke 
med ondskapsfulle konger hadde ledet nasjonen i. I kapittel 32 ble Jeremia instruert av Gud til å 
kjøpe litt land i Israel. Dette skulle være et tegn for israelittene at selv om dommen kom, ville ikke 
Gud forlate dem: «For så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal de kjøpe hus 
og jorder og vinmarker i dette landet.» (Jeremia 32:15) Gud er vår dommer og vil tukte og straffe 
ulydighet. Men Hans dom kommer sammen med Hans store nåde. Jeremia, som forstod Guds plan 
med å gjenopprette Israel, bad til Gud og sa:  
 
«Å, min Herre og Gud! Se, du har skapt himmelen og jorden med din store kraft og utstrakte arm. 
Ingen ting er umulig for deg. Du viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd, men sender straffen for 
fedrenes skyld i fanget på barna deres. Du store, veldige Gud, Herren over hærskarene er ditt navn, 
du er stor i råd og mektig i gjerning. Du holder øye med menneskenes veier, du gir hver enkelt etter 
hans veier og etter frukten av hans gjerninger.» (Jeremia 32:17-19) 
 
Herrens dom, den babylonske invasjonen, hadde enda ikke skjedd og Jeremia lovpriste Herren for 
Hans «trofaste kjærlighet». Profeten forstod at Gud var «stor i råd og mektig i gjerning» og det var 
rettferdig at israelittene ble straffet for deres gjentakende avvisning av Ham, ved å tilbe de falske 
gudene til de hedenske religionene, som nasjonene rundt dem tilhørte. Men midt i Hans vrede, 
forberedte Herren allerede sin nåde til israelittene. Han kunngjorde sin plan for Jeremia, og fortalte 
at Han skulle returnere tilbake til Israel, Sitt land. Guds dom og langsiktige planer for folk og nasjoner, 
reflekterer Han vise råd ved at Han leder alle ting til Sin ære, opphøyd i rettferdighet. 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=ordsp+1%2c20-33&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Med andre ord, det vi får i livet er godt for oss, uansett om vi forstår det nå eller ikke. Lik et barn som 
ikke vil ta medisinen sin, vil gode foreldre vite bedre og insistere på at barnet skal den, selv om den 
smaker bittert. I det lange løp vil medisinen gjøre barnet friskt igjen og det vil føle seg mye bedre. Det 
er akkurat på samme måte med Guds dom. I denne syndige verden er alle mennesker «syke» og 
Herren leder hendelser slik at alle skal få en sjanse til å bli helbredet gjennom Jesus Kristus, selv om 
det skjer i en tid der vi lider og livet føles urettferdig. Ordspråkene 19:21 sier: «Det er mange slags 
tanker i en manns hjerte, men det er Herrens råd som skal bli stående.» (King James)  
Mennesker kan lage seg mange grunner til å stille spørsmåltegn ved Guds planer, for å unngå Hans 
vilje, men til slutt vil Guds råd alltid stå fast. Hvorfor? Fordi Gud vet framtiden. 
 
Hvem vil dere sammenligne meg med, hvem er jeg lik? Hvilken lignelse vil dere bruke for å 
sammenligne oss? De øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gullsmed som 
lager en gud, så bøyer de seg ned og tilber den. De tar den på skulderen, bærer den med seg og 
setter den på plass. Der står den og rører seg ikke fra plassen. Roper en til den, svarer den ikke, den 
kan ikke frelse fra nød. Husk dette med sorg, ta det til dere, syndere! Husk de første ting fra 
gammel tid! For jeg er Gud, og ingen annen, jeg er Gud, og ingen er lik meg. Fra begynnelsen 
forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, 
alt jeg vil, det gjør jeg.» (Jesaja 46:5-10) 
 
Gud kjenner til hele menneskeslektens historie på jorden, fra begynnelsen til enden. Det å kjenne til 
hva som vil skje i framtiden er en distinkt kvalitet som Herren har og ved dette viser at Han er Gud. 
Det beviser også at Hans dom og straff over de som synder, og Hans nåde og forsoningsoffer virkelig 
er Guds vise råd. 
 
Det vil være «smart» å huske på neste gang livet føles urettferdig eller at man er i en tøff 
livssituasjon, at Gud sitter på tronen og vil alltid velsigne de som søker Ham. Som det står i Romerne 
8:28: «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» 
Legg merke til at verset sier «alt». For de troende i Jesus Kristus vil hver eneste situasjon eller 
hendelse i livet til slutt tjene til det gode, selv om det overhodet ikke føles slik noen ganger. Historien 
fra Det Gamle Testamentet om Josef, den gudfryktige sønnen til den israelske patriarken Jakob, ble 
solgt som slave av sine sjalu brødre. Men hans strev som slave, og senere fengslet, for en hendelse 
han ikke hadde begått, ble Josef, under Guds ledelse, reist opp til å bli nestkommanderende i Egypt, 
kun med Farao over seg. Denne høye posisjonen gjorde at han mange år senere kunne redde 
familien sin, og hele den israelske nasjonen, da en katastrofal hungersnød slo ned over landet.  
 
Jesus også, selv om Han ble hånt, beskyldt for en kriminalitet Han ikke hadde begått, slått, torturert 
og drept på korset i det som så ut til å bli en dyster ende, fullførte Sitt oppdrag. I Sin oppstandelse 
overvant Han død og grav og vant frihet for alle dem som tror på Ham, ved at Han betalte all vår 
skyld da Han tok Guds straff på seg selv. Det som så ut som en avskyelig straff, var historiens største 
kjærlighetserklæring. Igjen, et bevis på at Guds mektige råd alltid vil stå fast! 
 

6. og 7. Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren 
 
Hanna, den unge israelske kvinnen som ikke kunne få barn, ba om å få en baby. Dersom hun ble 
velsignet med et barn ville hun dedikere det til Gud og barnet skulle være i Hans tjeneste. Herren 
hørte hennes bønn og hun fødte profeten Samuel. Etter å ha fått barnet gav hun det til det hellige 
tempelet. Han skulle bli et barn som skulle bli oppdratt til å være en Guds tjener. Hanna bad denne 
bønnen: 
 
Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Jeg ler av mine fiender, for jeg gleder meg 
over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for ingen er til uten du; det er ingen klippe som vår Gud. 
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Snakk ikke med så store og stolte ord, la ikke frekt snakk gå ut av munnen! For Herren er en Gud 
som allting vet, han prøver hver gjerning. (1.Samuelsbok 2:1-3) 
 
Herren er i sannhet en Gud av kunnskap og Hans kunnskap blir åpenbart for oss i Sin Hellige Skrift. Å 
kjenne Bibelen, forstå og følge den, er å ha kunnskapens ånd. Da kong Salomo begynte på sin 
regjeringstid, og Gud tilbøy å gi Salomo alt han ønsket seg, sa den unge kongen: «Gi meg nå visdom 
og forstand så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket 
ditt, så stort som det er?» (2.Krøniker 1:10) 
 
Salomo visste at det ville være nytteløst å prøve å regjere over nasjonen uten Guds visdom og 
forstand. Bare ved å la seg lede av det Gud har åpenbart i Skriftene, kan dette la seg gjøre. Herren 
oppfylte Salomos ønske, og det var bare da Salomo gikk bort fra Herrens veier, det han visste var 
riktig, og falt i synd og ulydighet mot Gud, at kongeriket falt fra hverandre. 
 
Kong Hiskia, som kom noen generasjoner senere for å herske over det sørlige kongeriket Israel, ledet 
folket inn i en åndelig vekkelse. Etter mange år med konger som hadde tilbedt falske guder og 
demoner og hadde krenket Herren med deres blasfemiske handlinger, ønsket Hiskia å lede folket 
tilbake til tilbedelse av den eneste sanne Gud, Bibelens Gud. Dette ble gjort ved å søke tilbake til 
Ordet. Altrene til de falske gudene ble revet ned. Hiskia gikk tilbake til 2.Mosebok og 3.Mosebok ved 
å igjen få folket til å feire påskehøytiden som Gud hadde befalt, med riktig rituell rensing. Vekkelsen 
kom ved å vende seg bort fra synden og ved å følge Guds Ord. Folket kom til tempelet for å ta del i 
Herrens fest. Hiskia bad for alle dem som ikke var blitt renset på en skikkelig måte, «og Herren 
bønnhørte Hiskia og helbredet folket.» (2.Krøniker 30:20)  
 
Da tiden var inne for å forberede prestene av Levis stamme for påskehøytiden, roste Hiskia alle de 
levittene som hadde vist god forstand i Herrens tjeneste. I sju dager feiret de høytiden. De slaktet 
fredsoffer og takket Herren, sine fedres Gud. (2.Krøniker 30:22) Etter å ha blitt undervist, var 
bønnene til levittprestene av en slik art at: bønnen deres nådde opp til himmelen, til hans hellige 
bolig. (2.Krøniker 30:27) Riktig bruk av Bibelens veiledning kommer med kunnskapens ånd og setter 
oss i rett forhold til Gud. 
 
På den andre side er et syndig opprør et tegn på manglende kunnskap. Salme 14:4 sier: Forstår de da 
ingen ting, alle de som gjør urett?....og kaller ikke på Herren. Å leve uten Guds Ord og bud er 
mangel på kunnskap. Salomo, som ble gitt mer kunnskap og visdom enn noe menneske som hadde 
levd fram til da, skrev: De er gode for den som forstår, og rette for den som finner kunnskap. Ta 
imot min formaning heller enn sølv, og kunnskap framfor utsøkt gull. (Ordspråkene 8:9-10) 
Kunnskap om Guds Ord skulle bli satt mer pris på enn jordisk vinning eller lykke. Og det handler ikke 
bare om å kjenne Guds Ord, men å følge det. Dette reflekterer ekte lydighet. Salme 119:66-67 sier: Gi 
meg kunnskap og god forstand, jeg stoler på dine bud! Før jeg ble ydmyket, var jeg på villspor, nå 
holder jeg det du har sagt. Når noen ydmyker sitt hjerte og gjør seg klar til å følge Herren, da kan 
kunnskapen økes. Det er dette som kalles Gudsfrykt. Det er en respektfull og ærbødig frykt. Akkurat 
slik et barn kan frykte vreden fra en god mor eller far, når det har gjort noe galt. Det betyr ikke at 
man blir terrorisert av foreldrene, nei, det er en refleksjon av respekten over foreldrenes autoritet og 
regler overfor barnet.  
 
Ordspråkene 1:7 forteller oss: Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter 
formaning og visdom. Uten at man virkelig respekterer Gud og Hans autoritet, som den suverene 
Skaperen, kan man ikke få tak i guddommelig kunnskap. Det er mange skeptikere, ateister og 
skolerte som har lest Bibelen fra perm til perm, uten at de har forstått den. Å tilnærme seg Bibelen 
med en hovmodig, Gud-avvisende holdning vil ikke lede noen steds hen. Det kreves en vilje til å tro 
Gud, og ydmykhet, for å kunne motta kunnskapens ånd. Jesus sa: «Ta mitt åk på dere og lær av 
meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» (Matteus 11:29) 
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Jesus gjorde seg liten da Han kom til jorden som et menneske, og ble ydmyket foran Gud Faderen. 
Det meste av hva Jesus sier i evangeliene er referert til Det Gamle Testamentets skrifter. Han forstod 
Ordet og siterte det jevnlig. Dette var kombinert med stor lydighet. Brevet til filipperne sier: 
 
Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på 
seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og 
ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt 
ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og 
under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! (Filipperne 
2:6-11) 
 
Jesus representerte og demonstrerte den absolutte Gudsfrykten. Hans lydighet og vilje til å ofre seg, 
frelste menneskeheten, og løftet Ham opp som denne verdens eneste og sanne frelser. Og dette var 
ingen enkel beslutning. I Getsemane, bare noen timer før Han ble arrestert og rettergangen som 
skulle føre til Hans avretting på korset, var Jesus i en slik smerte over den påfølgende korsfestelsen 
der Han skulle få oppleve Guds vrede over denne verdens synder, at Han svettet blod. Jesus hadde 
aldri begått en eneste synd og allikevel var Han villig til å motta straffen for alle menneskers synd! 
 
Han fortalte sine disipler: «Min sjel er tynget til døden av sorg.» (Matteus 26:38) Jesus var et 
menneske da Han var her på jorden, selv om Han også er Gud, og Han gruet seg enormt for det Han 
måtte gå igjennom. Men det var Hans kunnskap til Ordet som Han stolte på. Han visste at alle 
profetiene fra Det Gamle Testamentet om en forsoner, en frelser, en tjener som skulle komme og 
redde menneskeslekten pekte fram mot dette øyeblikket. Han kjente Skriften, og tiden var nå 
kommet for å fullbyrde det Gud hadde sagt gjennom sine tjenere profetene, gjennom de siste 2000 
årene. Selv i sin fortvilelse åpenbarte bønnene Hans hvilken ånd som bodde i Ham: «Min Far! Om 
ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» (Matteus 26:42) 
Kunnskap om Ordet gjør at vi får vite Guds vilje og respekt for Herren vil lede oss til å følge den. Ta 
deg tid til å studere Bibelen og lær hva som står i den. Den vil åpenbare Guds vilje for ditt eget liv. Be 
om kunnskap, og tro til å følge den. 
 

Konklusjon – Bibelen identifiserer Guds sju ånder 
 
Guds sju ånder representerer både Den Hellige Ånd og de åndelige kvalitetene som finnes i en 
gudfryktig person. Jesus Kristus innehar alle disse åndelige kvalitetene og kan således proklamere seg 
til å være «Han som har de sju Guds ånder.» (Johannes Åpenbaring 4:5) Kristne i dag bør også strebe 
etter å inneha og leve opp til den standarden som ble gitt oss av Jesus. Ved å leve et åndsfylt liv og 
ved å ha tro og tillit til Gud og Hans råd, Bibelkunnskap og lydighet som følge av respekt og kjærlighet 
til Gud, kan en kristen vokse til å bli en stor velsignelse i denne verden, til Guds ære. 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=luk+22%2c42-44&type=and&book2=-1&searchtrans=

