
«Kunnskapens gave hjelper oss til å se og lære med hjertet.» 

D 
en Hellige Ånd gir oss mange gaver, og blant dem kunnskapens       

gave. Kunnskap forbindes ofte med det vi lærer på skoler og universiteter,  
eller den kjennskapen vi får til ting når vi utforsker verden med sansene våre. 
Kunnskap er også samlet opp i tusenvis av bøker; leksikoner, fagbøker, studier 

osv. Også internett er en stadig større kilde til kunnskap. Det meste av denne kunnskapen 
er likevel løsrevet fra troen. Troen er liksom ikke nødvendig for at mennesker skal kunne 
øke sin egen kunnskap eller bidra til at kunnskap blir spredt i verden.  

Når Guds ord, Bibelen, forteller oss om kunnskapens 
gave, handler det ikke om kunnskap som vitenskap, 
og heller ikke om noe vi vet på grunn av sansene våre. 
Kunnskapens gave er en   Åndens gave som styrker 
vår tro og gir et sterkere håp. All kunnskap er på en 
måte et resultat av vi "lagrer" noe i vår hukommelse. 
Denne kunnskapen kan vi bruke når vi trenger det i 
forbindelse arbeid eller hva som helst vi måtte foreta 
oss. Kunnskapens gave som en åndens gave er et     
resultat, hvis vi kan si det slik, av en helt annen måte å 
lære noe på enn når vi lærer med sansene eller på en 
vitenskapelig måte.  

Pave Frans sa under en katekese om kunnskapens gave følgende: "I det først kapitlet av 1. 
Moesebok, helt i begynnelsen av Bibelen, fremheves det at Gud var fornøyd med sin     
skapning, ved at godheten og skjønnheten i hver     
enkelt ting gjentatte ganger blir understreket. Ved 
slutten av hver dag står det skrevet: "og Gud så at det 
var godt": hvis Gud ser på det han har skapt som 
godt, som noe vakkert, da må vi også innta denne 
holdningen og se at hele  skapningen er en god og 
vakker ting. Og det er    kunnskapens gave som gir oss 
å se denne skjønnheten. Derfor priser vi Gud, og     
takker ham for å ha gitt oss så mye skjønnhet"  

(Pave Frans, Onsdagsaudiens, 21.5.2014). 

«Kunnskapens gave er en Åndens gave som styrker vår tro  

og gir et sterkere håp.»  
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