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Lars Michael Næss: 

Numerologi i Bibelen. 7-tallet 

 

Grekeren og matematikeren Pythagoras (ca. 570 – 495 f.Kr.) regnes som numerologiens 

grunnlegger. Hans mest berømte uttalelse er: Alt er tall! Med det mente han at alt i skaperverket 

er bygget opp rundt tall og kvaliteter knyttet til tallene. Tallene virker på oss enten vi forstår 

dem eller ikke. Numerologien har fått en ny aktualitet i vår tid på grunn av 

informasjonsteknologiens dominans. Alt som vises på skjermer ved bruk av IT er bygd opp av 

tall. Filosofisk materialisme med dens søkelys på tingene og den fysiske virkeligheten er ikke 

lenger toneangivende tenkemåte. Den er blitt erstattet av objektivisme. Det vil si en tenkemåte 

som søker å objektivisere virkeligheten ved å tallfeste og regne på den. Numerologien er viktig, 

fordi den åndelige siden av virkeligheten og det sjelelig-åndelige som forteller hvem vi er, ikke 

kan tallfestes på denne måten. 

Numerologi var vel kjent i Palestina på Jesu tid. Jødene hadde sin egen numerologi, Gematria. 

De ga hver bokstav et tall og summen av tallene fortale hvilke egenskaper som var knyttet til 

et navn. Det er sannsynlig at Jesus og disiplene kjente til numerologien, og at Jesus brukte den 

slik som beskrevet her. 

De fleste mennesker vil godta at tallene i Bibelen ikke er tilfeldig valgte tall, men er tall som har 

en spesiell betydning. Sju-tallet som et tall for det hellige og det fullkomne.  Man kan spørre 

seg: Har alt som har med sju-tallet å gjøre en betydning helt inn i detaljene? Peter spør Jesus: 

«Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange 

som sju?». «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» Hvorfor svarer 

ikke Jesus at vi skal tilgi så mange ganger at vi ikke kan telle dem? Og hvis vi tar ham 

bokstavelelig, skal vi slutte å tilgi etter 70×7=490 ganger? Dette gir ikke mening. Det som 

derimot gir mening, er at Jesus nevner 7-tallet tre ganger (i numerologien tar vi bort nullene, de 

er ikke egentlige tall, for 0 = ingenting). I numerologien er 777 tallet for trinnvis åndelig 

utvikling, for guddommelig fullendelse og for dommens dag1. Den åpenbare betydningen er: 

Sett ikke noen grense for hvor mange ganger du vil tilgi din bror! I tillegg til dette et det en 

skjult betydning: La tilgivelse være del av åndelig utvikling og renselse som bringer det hellige inn i livet ditt, 

og du kan svare for deg på dommens dag. 

Jesus og Peter viser med dette til hemmelighetene ved sju-tallet. Når Peter nevner sju setter 

han spørsmålet inn i sammenheng med det hellige. Underforstått spør han: Hva krever det 

hellige av oss når det gjelder tilgivelse? At Jesu svar gir mening når vi tar bort nullen i 70, viser 

at Jesus kjente til lovmessighetene knyttet til numerologien. Og han setter tallene inn i en 

fullkommen sammenheng, for det hellige er også det fullkomne. 

 
1 Med dommens dag menes dommen ved jordtidens slutt. Da den gamle jord og himmel forgår, og 

en ny himmel og en ny jord oppstår.  777 kan sees som et motstykke til Dyrets tall som er 666, og 

står for trefoldig perfeksjon og endelige seier. 
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Det er derfor viktig å merke seg at den vanlige tolkningen av bibelstedet ikke er fullkommen. 

Det å nevne et tallforhold 70×7=490 som vi så skal se bort ifra, er en ufullkommen måte å 

uttrykke seg på. 

Sju-tallet er nevnt flere hundre ganger i Bibelen, noe som gjør det svært viktig å forstå hva tallet 

symboliserer. Det har mange ulike betydninger. Her vil jeg særlig se sju-tallet som tallet for det 

hellige, for et tidsforløp og for en åndelig utviklingsperiode. Gud skapte jorden på seks dager, 

den syvende dagen hvilte han. Sju-tallet viser her til at dager er det samme som utviklings-

perioder Vi kjenner tallet fra historien om Faraos drøm om de sju magre og de sju fete kuene 

og Josefs tolkning av drømmen. Mange andre steder i Bibelen forteller sju-tallet om tidsforløp. 

Tre-tallet viser til en trinnvis utvikling opp til et høyere nivå. Dette kommer særlig til uttrykk i 

folkeeventyrene. Etter å ha klart den første prøven, møter Askeladden en andre prøve, og så 

den tredje prøven hvor prinsessen endelig blir vunnet.  De tre sju-tallene symboliserer ut ifra 

dette at tilgivelse er noe som forløper gjennom tre nivåer. 

Jesus viser oss at tilgivelse ikke er noe vi enkelt kan bestemme oss for, men er en evne 

vi må tilegne oss gjennom åndelig utvikling. 

Det første utviklingstrinnet handler om å tilegne oss en holdning om at tilgivelse er nødvendig 

og at vi i utgangspunktet ønsker å tilgi. 

Dersom vår neste i alvorlig grad har såret oss, gjort oss urett, skadet oss eller rammet oss 

økonomisk, er det ofte ikke mulig å tilgi. Da må vi være villig til å bearbeide smerten, uretten, 

tapet, med tanke på å bli i stand til å tilgi. Dette er det andre utviklingstrinnet. 

Når dette er bearbeidet og en forståelse av tilgivelsens nødvendighet har modnet, gjenstår det 

høyeste trinnet som gjelder forholdet til Gud og den verdensordenen han har skapt. Hvorfor 

har jeg lidd urett? Hva har jeg gjort for at forferdelige ting hendte nettopp meg? Dette tredje 

utviklingstrinnet kan bare antydes. Det rører ved mysteriet i kristendommen. Det er å søke en 

mening i det som skjer. Tilegne oss ærefrykt for visdommen i hendelsene. Se at vi alle kan falle 

for det onde. Være villige til å se avgrunnen vi bærer i oss. Frukten av det tredje utviklings-

trinnet er en trygg grunn av tillit, tilgivelse og forsoning i livene våre, slik at vi ikke mister 

fotfestet samme hva som kan komme til å skje. 
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