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Utrustet for å tjene

Et redskap til å oppdage hvordan Gud har skapt og utrustet
meg til å tjene

Håndbok
i tjeneste
Del 1

Håndbok i tjeneste

Del 1: UTRUSTET FOR Å TJENE
Hvordan har Gud skapt meg og utrustet meg
for å tjene hans hensikter med mitt liv?
Del 2: FRI TIL Å TJENE
Hvordan jeg kan bli satt fri fra synd, sår og bindinger for å tjene Gud,
og hvordan jeg kan møte menneskers behov i min tjeneste.
DEL 3: OVERGITT TIL Å TJENE
Hvordan kan jeg innarbeide åndelig disiplin og gode vaner i mitt liv
og hvordan kan dette hjelpe meg i min tjeneste.
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FORORD
Dette heftet er utarbeidet for å gi kristne i dag en enkel og praktisk hjelp til å finne ut
av spørsmålet om hvordan Gud har skapt meg og utrustet meg til å tjene ham i og
gjennom det kristne fellesskap.
Materialet har noen års forhistorie og har foreligget i ulike utgaver. Innhold og opplegg
i kurset er tatt litt herfra og derfra, men vi tror at det endelige resultat er vår eget.
Kurset har fått sin profil ut fra tre klare forutsetninger:
1.

Alle kristne er utrustet med gaver til tjeneste, dvs. alle er ”karismatikere”. Vårt ansvar blir
å finne ut av hva vår gave og utrustning består i. Dette forhindrer imidlertid ikke
at Herren stadig kan utruste oss med ny kraft og nye gaver som passer til de
utfordringer vi står overfor i vår tjeneste.

2.

Det er flere faktorer enn nådegaver som er viktig for en kristen når vi skal finne sin tjeneste. I
dette kurset har vi fokus på totalt 5 faktorer: Hvilke talenter eller naturlige evner
og anlegg du måtte ha, hvilken personlighetstype du er, hva du har entusiasme
for eller hva du brenner for, hvilke nådegaver Gud har gitt deg, - og endelig:
hvilke erfaringer du har gjort i livet og i din tjeneste til nå.

3.

Den tjeneste Herren har skapt oss for og utrustet oss til, er ikke individuelt solospill, men
henger på det nærmeste sammen med min plass i det kristne fellesskap i menigheten. I
bibelsk språkbruk vil vi si at det handler om å finne ut av hvilken funksjon og
plass jeg har som lem på Kristi legeme, som er det kristne fellesskap. Det
endelige mål for kurset er da også at du skal bli klarere på hvilken tjeneste
Herren har gitt deg i den menighet der du hører til.

Vårt ønske er at dette kurset skal bli en liten oppdagelsesreise, der du oppdager både
nye ting om deg selv og om det Herren allerede har gitt deg! Vi vil gjerne følge deg et
stykke på reisen, men det er du som har den fulle og hele styring på hvor mye du vil
oppdage og på hvor reisen ender!
Kristiansand, januar 2002
Geir Johannessen
Lars Råmunddal
Reidar Salvesen
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Kapittel

DU ER KALT TIL Å
TJENE
Ikke bare en elite, men alle kristne har fått et kall.

T

radisjonelt har kallet til tjeneste tilhørt en liten gruppe kristne: Prester og
pastorer, misjonærer, og i sin tid også sykepleiere. I vår tid er vi vitne til en
reformasjon i så måte: Kallet gis tilbake til menigheten. Hver kristen har
et Gud-gitt kall til tjeneste. Det er to store oppdrag som oppsummerer
dette kallet Gud har gitt oss: Misjonsbefalingen og det dobbelte kjærlighetsbudet:
Matt 28:19f

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matt 22:37-40

37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din
sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er
like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven
og profetene.»

Menighetens hensikter og din tjeneste
Tjenesten oppfyller Guds hensikter med
menigheten

Menigheten har fem grunner for sin eksistens, fem
guddommelige hensikter. Når du tjener med dine gaver
og fyller din plass i det store bildet, bidrar du til å
oppfylle disse fem hensiktene:

Se neste side om menighetens fem hensikter
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1. Ære Gud (tilbedelse), ” elske Gud av hele ditt hjerte…”
2. Vise Guds kjærlighet med sitt liv (tjeneste), -” elsk din neste som deg selv”
3. Forkynnelse og vitnesbyrd (evangelisering), ”gå ut og gjør disipler”
4. Omsorg for Guds familie (fellesskap), ”døp dem”
5. Utruste Guds folk (disippelskap), ”Lære dem å holde”

At alle kristne har fått et kall til tjeneste
ser vi av 1 Pet 4:10-11

”Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått
som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde”

Dette bibelordet forteller oss noe som er viktig å forstå når vi ønsker å tjene Gud.
Se også: Rom 12:1-8




Enhver troende er en tjener
Enhver tjeneste er viktig
Vi er avhengig av hverandre

Flere faktorer påvirker din tjeneste

Å tjene er å bruke hva Gud har gitt meg til å ære Ham
og møte behovene hos andre..

Bibelen er tydelig på at vi er skapt og av Ånden utrustet med ulike evner og gaver:
Ef 4:11f
11 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter,
noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12 Han gjorde det for å utruste de
hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp.
1Kor 12:4-7
Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige
tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men
Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til
kjenne slik at det blir til gagn.
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I dette heftet skal vi ta for oss fem forhold som påvirker hvor og hvordan du bør
tjene:

1. T: talenter; hvilke naturgaver har jeg?
2. J: jeg – profil; hvor hjelper min personlighet meg til å tjene?
3. E: entusiasme: Hva liker jeg å holde på med? Hva brenner jeg for ?
4. N: nådegaver; hva har Gud gitt med gaver til å gjøre?
5. E: erfaring; hvilke erfaringer har jeg hatt?
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Oppsummering av noe av det Bibelen sier om din og min
tjeneste:

Enhver kristen…


er skapt for tjeneste, Ef 2,10



er frelst for å tjene, 2 Tim 1,9



er kalt til å tjene, 1 Pet 2,9-10



er utrustet til tjenste, 1 Pet 4,10



er autorisert til tjeneste, Matt 28,18-20



har fått ordre om å tjene, Matt 20,26-28



skal istandsettes til tjeneste, Ef 4,11-12



behøves for tjeneste, 1 Kor 12,27



skal avlegge regnskap for sin teneste, og vil bli belønnet for sin tjeneste,
Kol 3,23-24
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Kapittel

TALENTER
Hva er ”talenter”?
En av de vanligste innvendingene folk har mot å involvere seg i tjeneste er: ”Jeg har
så lite å bidra med!” Lengre bort fra sannheten skal det godt gjøres å komme.
Nøkkelen er at du går inn i en tjeneste som reflekterer dine talenter. Med talenter
mener vi naturgaver, ferdigheter, evner og noe du har anlegg for.
2 Mos 31:6 Og alle som har slike anlegg, har jeg gitt evne, så de kan …

Naturgaver og nådegaver…
Hva er forholdet mellom naturgaver og nådegaver? Naturgaver eller talenter er
medfødt og utvikles i den enkeltes liv gjennom øvelse og erfaring. Nådegaver gis
som en gave fra Gud ved Den Hellige Ånd.
Selv om naturgaver og nådegaver ikke er samme sak, er det allikevel en
sammenheng mellom dem. Noen har sagt at naturgavene er vasen, og
nådegavene er blomstene som plasseres i vasen.
For både naturgavene og nådegavene gjelder det at:
 de varierer i styrkegrad fra individ til individ
 de kan utvikles
 de er gitt av Gud for å brukes til Hans ære, Kol 3:17, 23-24, Jak 1:17, 1
Kor 10:31

Fire myter om talenter

1. ”Jeg har lite å bidra med”

Sannheten er at studier har vist at et
gjennomsnittsmenneske behersker fra 500 – 700
forskjellige ferdigheter.
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2. ”Jeg har full oversikt over mine
ferdigheter og anlegg”

3. ”Uten medfødt anlegg nytter det ikke”

4. De evner og ferdigheter jeg har, passer
ikke å bruke i menigheten.

Igjen en myte. Du utøver sannsynligvis en rekke
talenter som du knapt tenker over at du har.
Derfor er det nyttig for deg å undersøke dette
nærmere.

Feil igjen. Sannheten er at det er mye vi kan tilegne
oss ved læring som vi ikke har naturlig talent for.
Har du et ønske eller behov for å lære noe, er det
en god drivkraft i tilegnelse av nye ferdigheter.

Når du er ferdig med dette kurset, håper vi du har
skiftet syn også på det!

Dine talenter
Nedenfor har vi listet opp en rekke talenter og ferdigheter. Kryss av på de
talentene du mener å ha, og oppsummer i kapittel 7



Rekruttere



Grønne fingrer



Intervjue



EDB



Arbeide med barn



Web-design



Research



Regnskap



Undervise



Musikalsk



Samtale, sjelesorg



Kunst og dekor



Grafisk design



PR



Planlegging



Leke



Administrasjon



Danse



Skriveferdigheter



_________________



Vaktmesteroppgaver



_________________



Matlaging



_________________
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Kapittel

JEG - profil
Vi trekkes mot ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken
personlighetstype vi har
Vi mennesker er ikke like. Dette har man innenfor psykologien og filosofien prøvd
å gjøre rede for på forskjellige måter. Mange vil for eksempel kjenne til inndelingen
i de fire temperamentene: sangviniker, koleriker, melankoliker og flegmatiker. Det
er ett forsøk på å skille mellom ulike mennesketyper. I den etter hvert så kjente
"Myers og Briggs testen" opererer man også med fire store kategorier: Man skiller
mellom å være innadvendt eller utadvendt, jordnær eller visjonær, objektiv eller subjektiv og
til slutt; organisert eller spontan. Med alle kombinasjonsmulighetene her, kommer
man ut med seksten forskjellige mennesketyper.
Prøv å gjøre noe som ikke faller naturlig for deg. Skriv navnet ditt med den hånda
du vanligvis ikke bruker til å skrive med i boksen nedenfor:

Hvordan føltes det? ( Ukomfortabelt? Det tok lengre tid? Dårligere resultat?)
Vi arbeider mye lettere når vi arbeider ”med veden”, tar hensyn til vår personlighet
når vi ser etter tjenestefelt.
Du vil tjene gladere og friere når vi tar hensyn til disse forholdene i din
tjeneste-plassering. Det motsatte kan lede til ineffektivitet og mangel på
motivasjon, ja, til utbrenthet.

Husk at personlighetstypene er villet av Gud, og at den ene personlighetstypen
ikke er noe bedre eller dårligere- evt mer åndelig enn den andre. Vi er bare
ulike. Vår ulikhet er med å skape balanse og ikke uniformitet i menigheten.
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Dine personlige profil
Hvordan jeg ser meg selv!

Selv om det er mange gode og detaljerte personlighetstester tilgjengelige vil vi her
se nærmere på fire faktorer.
Sett et kryss på hver linje ! Bruk magefølelsen .

UTADVENDT
ekstrem

INNADVENDT
mild

mild

RUTINE
ekstrem

VARIASJON
mild

mild

JOBBE I TEAM
ekstrem

ekstrem
INDIVIDUALIST

mild

mild

SAKSORIENTERT
ekstrem

ekstrem

ekstrem
RELASJONSORIENTERT

mild mild

Oppsummer i kapittel 7.
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Kapittel

ENTUSIASME
Hva er hjertesaken din?
Hva brenner du for? Hvor har du hjertet ditt? Hva liker du å jobbe med? Dette er
viktige spørsmål når vi skal finne din tjeneste. Det som er hjertesaken din gjør du
med glede og inspirasjon. Moder Teresas hjerte banket for de fattige i Calcutta.
Annie Skau Berntsen brant for arbeidet på Håpets Havn. Billy Grahams navn er
uløselig knyttet til evangelisasjon.
Nedenfor følger noen spørsmål som kan hjelpe deg å sette tanken i sving:
1. Anta at penger, tid og muligheter ikke er noen begrensning. Bekymre deg
altså ikke for ”hvordan” eller ”hvorledes”:
2. Noen vet straks hva deres hjertesaker er. For andre er det mer uavklart.
3. Er det vanskelig å finne din hjertesaker, snakk med en venn eller leder .
Følg ditt hjerte…...

1. Hva er det du aller helst ønsker å gjøre ?
____________________________________________________________
2. Om alle forhold lå til rette, hva gjør du da om 10 år ?
_____________________________________________________________
3. Hva tror du dine venner ville sagt du brenner / interesser deg for ?
_____________________________________________________________
4. Hva er det som får deg til å tenne og engasjere hele deg ?
_____________________________________________________________
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5. Jeg brenner mest for å gjøre noe for: (Sett kryss.)
Spebarn

Barn

Ungdom

Alene foreldre

Studenter

Ektepar – nygifte

Ugifte

Forretningsfolk

Arbeidsløse

Flyktninger

Innvandrere

Hjemløse

Rusmisbrukere

Fengslede

Funksjonshemmede

Eldre

Syke

”Overgrepsutsatte”

Annet:
__________________________________________________________

6. Områder / saker som jeg brenner for: Sett kryss.
Disippelskap

Undervisning

Evangelisasjon

Familiearbeid

Sjelesorg / omsorgsarbeid

Misjon

Lovsang / Musikk

Økonomi

Rusmisbruk

Barnearbeid

Teknikk- data

Miljø- naturvern

Urettferdighet

Sosialt arbeid

Bønn

Annet
___________________________________________________________

Oppsummer i kapittel 7.
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Kapittel

NÅDEGAVER
Åndens verktøykasse.
Nå skal vi prøve å Identifisére dine nådegaver. Dette skal vi gjøre ved å
betrakte dem fra to kanter:

EGEN OBSERVASJON




ANDRES OBSERVASJONER

Din egen vurdering. Hva mener du selv er dine nådegaver?
Andres observasjoner av deg. Hva mener folk som kjenner deg godt er
dine nådegaver?
Merk at det bør være folk som kjenner deg godt som hjelper deg med
dette.

Nytteverdien av din egen vurdering og av andres observasjoner av deg vil være
med hensyn til å finne din tjeneste i dag, vil avhenge av flere ting:





Din alder
Hvor lenge du har vært en kristen
Dine tidligere erfaringer
Hvor ærlig du er med deg selv
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Hva er nådegaver ?
En nådegave er en bibelsk betegnelse på den utrustning og de muligheter Den
Hellige Ånd av bare nåde gir til en kristen for at vi skal kunne tjene i Gud og
hverandre.
Eller vi kan si det slik: Guds mål er at den nåde du har erfart i ditt liv skal bli
synliggjort og konkret i og gjennom ditt liv – slik at andre mennesker kan bli
velsignet. Din tjeneste består altså i at den nåde du har fått, omsettes i levd liv. Slik
kan nådens gave – bli din nådegave!
I Det nye testamente er det brukt flere ord for dette. Ordet ”nådegave” angir at
gavene ikke bare er gitt av nåde, men også at de er kanaler for nåden. Ordet ”Åndens
gaver” setter fokuset på giveren, Den Hellige Ånd som formidler det
ekstraordinære Gud gir oss for vår tjeneste.
Merk deg at Gud ikke bare har gitt deg naturlige evner og anlegg som han ønsker at du
skal bruke til Hans ære, men han har også gitt deg en ekstra Åndens verktøykasse
for at du skal ha muligheter til å gjøre en skikkelig jobb for ham!!

Litt om nådegavenes hensikt
1Pet 4:10

1. Nådegavene skal ikke framheve meg
selv, men betjene andre.

Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått,
som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.

Ef 4:11-14

2. Nådegavene skal fremme modenhet og
harmoni i menighetsfamilien

Det er han som gav sine gaver … Han gjorde det … så
… Kristi legeme kan bygges opp, inntil … vi blir den
modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått
hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umodne,
ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden…

Husk at du har både en primær og en sekundær tjeneste i menigheten:


Din primære tjeneste skulle være på det område der du er utrustet og har gaver.



Din sekundære tjeneste er å hjelpe til der det er behov for deg.

14

U T R U S T E T

T I L

T J E N E S T E

Nådegavene i NT
Listene over nådegavene finner du i





Rom 12:6-8
1 Kor 12:7-11, 28-30, 14:6 og 26
Ef 4:11-12
1 Pet 4:10

Ingen av disse listene er komplette, men de overlapper hverandre. Merk deg også
at nådegavelistene både beskriver personer/mennesker som gaver til den kristne
menighet (apostel, profet, hyrde, lærer, osv.) og enkeltgaver som Den Hellige Ånd
gir til den enkelte (som tungetale, profetisk gave, trosgave, osv.)
I NT finner vi ikke en klar gruppering eller klassifisering av gavene, slik mange i dag
er svært opptatt av å gi. Et av de få kriteriene for å gruppere gaver, er det Paulus
taler om at de gaver skal ha prioritet som ”tjener til å bygge opp menigheten”, 1
Kor 14,12. En slik prioritert liste finner du i 1 Kor 12,27ff.
En annen måte å gruppere gaver på, finner du hos Peter i 1 Pet 4,11. ”Den som
taler”, sier Peter, skal tale som Guds ord, og ”den som tjener”, skal tjene med den
styrke Gud gir. ”Guds mangfoldige nåde” formidles altså på to måter. Gjennom
våre ord (vitnesbyrd og forkynnelse), men også gjennom våre liv (diakonal
tjeneste).

Å være apostel
Start av og lederskap over flere menigheter - ofte til unådde folkegrupper (jf
misjonærtjeneste).
I den første menighet fantes en aposteltjeneste ved siden av dem som på en spesiell
måte var Herrens apostler. Se 1 Kor 15:5-7. Den aposteltjeneste som var direkete
knyttet til Herren (jf. ”de tolv”) fantes selvfølgelig bare i den første kristne tid, men
den aposteltjeneste som er knyttet til utviklingen av den kristne menighet, finnes
fremdeles, jf. Apg 14,14.
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
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_______________________________________________________________

Å være profet
En profet er en person med en sterk og ”permanent” utrustning av profetisk
tale.
Ef 4:11, 1 Kor 12:28,1 Kor 12:29-30
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut::


Jeg er sikker på at jeg har denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_______________________________________________________________

Profetisk tale
Profetisk tale er en guddommelig utrustning til å åpenbare sannheten og
formidle dette til forståelse, korrigering, omvendelse og oppbyggelse.
Rom 12:6; 1 Kor 12:10; 1 Kor 14:3ff; 1 Kor 13:2
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å være lærer/gaven til å undervise
Undervise er evnen til å framstille sannhetene om Guds rike på en måte som
formidler klarhet og overbevisning for oss i dag.
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Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef 4:11
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å være hyrde
Hyrdegaven er utrustningen til å lede, sørge for og veilede folk til større
Kristuslikhet og modenhet. Ofte er hyrdegaven nært forbundet med lærergaven.
Ef 4:11
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å være evangelist
Evner og gaver til å formidle evangeliet slik at ikke-kristne får hjelp til å
krysse grensen mellom ikke-tro og tro på Kristus, (jf også misjonær- tjeneste)
Ef 4,11
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.
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Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å være leder
En evne og gave til å stå foran menigheten å lede (jf. for-stander), motivere
veilede og styre menigheten til å følge Guds vilje.
Rom 12,8
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Gaver til å styre (administrere, lede, osv.)
En evne og gave til å ”angi kurs” og til å planlegge, organisere og gjennomføre
oppgaver som tjener menigheten.
1 Kor 12:28
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å tale visdomsord
Spesiell gave til å forstå Guds plan og vilje og til å anvende bibelske sannheter i
praktiske situasjoner for å imøtekomme behov.
1 Kor 12,8
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Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Å tale kunnskapsord
Sannsynligvis er dette en gave til å tale kunnskap ut fra den innsikt man har
samlet i livet med Gud. Gaven kan også sikter til en spesiell innsikt man får
om en spesiell situasjon eller hendelse (jf visdomsord og profeti).
1 Kor 12,8b
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
_____________________________________________________________

Gaven til å formane/oppmuntre
Spesiell gave og evne til å oppmuntre, trøste, formane og støtte mennesker i ulike
livssituasjoner og i utøvelse av ulike tjenester.
Rom 12,8
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.
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Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Trosgave
En spesiell gave som gjør at man stoler på Gud gjennom vanskelig situasjoner
og i møte med behov hvor menneskelig ressurser ikke strekker til.
1 Kor 12:9
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gaver til å helbrede
Spesielle gaver til hjelp, støtte og helbredelse av syke mennesker
1 Kor 12:9; 1 Kor 12:28
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gaver til å utføre kraftgjerninger
Spesielle gaver til å utføre tegn og under for å vise mennesker hvilken kraft det
er i Guds rike.
1 Kor 12:10; 1 Kor 12:28
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:
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Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gave til å prøve ånder
En spesiell gave til å avgjøre/avsløre hvilken ”kilde” tanker, ord og handlinger
kan ha.
1 Kor 12:10
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gave til å tale i tunger
Bønn eller lovprisning til Gud i språk eller verbale uttrykk som man ikke har
lært. Gaven kan også formidle budskap fra Gud.
1 Kor 12:10; 1 Kor 12:30
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
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Gave til å tyde tungetale
Gave til å gjøre kjent i forståelig språk det budskap/bønn som er talt i tunger.
1 Kor 12:10; 1 Kor 12:30
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gave til å hjelpe
Gaven innebærer at man assisterer og støtter andre i deres behov både på en
åndelig og en praktisk måte.
1 Kor 12:28
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gave å tjene
En gave som innebærer man er spesielt opptatt med å tjene andre i deres behov.
Rom 12:7
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Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gaven til å gi
En spesielle gave for at man skal gi og dele av sine materielle goder for å tjene
andre.
Rom 12:8
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:

Gave til å vise barmhjertighet
En evne og gave til med - stor glede og på en ekstraordinær måte - å hjelpe
andre og vise dem barmhjertighet.
Rom 12:8
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
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Sang- og musikktjeneste
En spesiell gave til Åndsinspirert sang.
1 Kor 14:26; 1 Kor 14:15, Ef 5:18-20; Kol 3:16
Hva er ditt forhold til denne gaven? Sett kryss og fyll ut:


Jeg er sikker på at jeg har brukt denne gaven.



Jeg er ganske sikker på at denne gaven ikke er for meg.



Jeg skulle ønske at jeg kunne få/utvikle denne gaven.

Identifisér en eller flere personer du mener har denne gaven i dag:
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Hvordan kan jeg finne ut hvilke gaver Gud
har gitt meg?
Her har du noen gode råd:

1. Oppdag mulighetene!
Det er jo dette du nå er i ferd med å gjøre ved å studere hva Bibelen sier om
gavene. Begynn også å lese om mennesker i misjonens- og kirkens historie
som Gud har brukt. I tillegg kan det være lurt å samtale med mennesker som
du forstår har ulike gaver og som du ønsker mer kunnskap om.

2. Følg lyst-og-glede-prinsippet!
Normalt sett er det slik at vi får lyst til å bruke det Gud har gitt oss. Å begynne
å bruke det Gud har gitt til tjeneste, gir også en utrolig tilfredsstillelse - og glede!
Er jeg evangelist, er det klart at jeg har lyst til å bruke livet mitt til å vinne
mennesker for Gud. Har jeg en diakonal tjeneste, har jeg trang å lyst til å
hjelpe mennesker med deres forskjellige behov. Osv.

3. Bruk prøve- og feilemetoden!
Særlig i starten kan vi være veldig usikre både på vår gave og utrustning, og på
område vi skal tjene på. Derfor må det være lov å prøve og feile! Alle gjør det.
Oppdager du at du har kommet på feil område, så konstater det først for deg
selv. Deretter kan du reflektere litt over situasjonen sammen med en eller
annen du har tillit til. Ta så fatt på noe du mener ligger nærmere det Gud har
kalt deg til!

4. Snakk med noen som kjenner deg godt!
Ofte kan mennesker vi har rundt oss være nokså presise i sine vurderinger både
av gode og dårlige sider av våre liv – og av hva vi måtte ha å fare med på de
ulike områder! Der er derfor en god idé å få en tilbakemelding fra et par som
kjenner deg godt om hva de mener du har av gaver og utrustning for å tjene
Gud. Bruk vedlagte skjema for å få en slik tilbakemelding.

5. Undersøk resultatene!
Det er slik at når vi bruker det Gud har gitt oss, gir det resultater. En evangelist
vinner mennesker for Gud, en som taler profetisk opplever å tale
oppmuntring, formaning og trøst inn i menneskers liv. Tenk derfor over hva
du har vært med på til nå i din tjeneste for Gud, om det er noe som du har fått
overraskende god tilbakemelding på – både i form av konkrete resultater, men
også ting som mennesker har kommentert og sagt til deg.
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EN OPPSUMMERING: Din egen vurdering av dine nådegaver
Gjør dette på følgende måte:
1. Studer beskrivelsen av nådegavene på de foregående sidene.
2. Marker i tabellen i hvor stor grad gavene er tilstede i ditt liv.
3. Før inn de tre tydeligste gavene i kapittel 7

Ikke

Av og til

Ofte

Alltid

Apostel

0

1

2

3

4

5

Profet

0

1

2

3

4

5

Profetisk tale

0

1

2

3

4

5

Lærer

0

1

2

3

4

5

Hyrde

0

1

2

3

4

5

Evangelist

0

1

2

3

4

5

Lederskap

0

1

2

3

4

5

Styre / administrere

0

1

2

3

4

5

Visdomsord

0

1

2

3

4

5

Kunnskapsord

0

1

2

3

4

5

Formane / oppmuntre

0

1

2

3

4

5

Trosgave

0

1

2

3

4

5

Helbredelsesgaver

0

1

2

3

4

5

Kraftgjerninger

0

1

2

3

4

5

Prøve ånder

0

1

2

3

4

5

Ulike tunger

0

1

2

3

4

5

Tydning av tunger

0

1

2

3

4

5

Hjelpe

0

1

2

3

4

5

Tjene

0

1

2

3

4

5

Gi

0

1

2

3

4

5

Vise barmhjertighet

0

1

2

3

4

5

Sang og musikktjeneste

0

1

2

3

4

5
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Andres observasjoner av dine nådegaver
GJØR DETTE PÅ FØLGENDE MÅTE:
1. Plukk ut to personer som kjenner deg godt. Helst bør det være folk
som har sett deg i en tjenestesammenheng.
2. Be dem studere beskrivelsen av de forskjellige nådegavene, og så føre
opp hvilke(n) de mener du har. Bruk vedlagte skjema for dette.
Husk at folks oppfatninger av deg vil bli influert av hvor lenge de har
kjent deg og av hva slags forhold de står i til deg. Ta dette med i
betraktningen når du noterer deres svar. Studér svarene du har fått og
notér hvilke(n) gave(r) som er sterkest bekreftet.
KONKLUSJONER FOR ANDRES OBSERVASJONER AV MEG

Observasjon 1 bekreftet følgende gaver:
1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________

Observasjon 2 bekreftet følgende gaver:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

Andres observasjoner av meg bekreftet følgende gaver. Oppsummer i kap 7.

1. _____________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________
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6
Kapittel

ERFARING
Hvordan erfaringene kan hjelpe oss i vår tjeneste
Vi utvikler oss som mennesker gjennom en serie av ulike erfaringer. Disse
kommer oss til gode når skal vi skal tjene Herren. Hva slags erfaringer har du?

Hebr 5:14
Men den faste føde er for de modne, for dem som
ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille
mellom godt og ondt.

Åndelige erfaringer

Nevn i stikkordform noen åndelige erfaringer som har vært viktige i ditt liv:
_____________________________________________________________
2Kor 1:4
Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne
trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av
Gud.

Smertefulle erfaringer

Nevn i stikkordform noen smertefulle erfaringer som har vært viktige for å
forme ditt liv. Hvordan mener du at du kan hjelpe andre som erfarer lignende
ting?
_____________________________________________________________

Skolegang/utdannelse

Apg 22:3 Ved Gamaliels føtter fikk jeg grundig
opplæring i fedrenes lov …

Nevn i stikkordform dine tanker om hvordan skolegang og utdannelse kan
brukes i din tjeneste:
_____________________________________________________________
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Mark 1:16f
En gang… fikk han se Simon og hans bror Andreas …
de var fiskere. 17 Jesus sa til dem: «Følg meg, så vil jeg
gjøre dere til menneskefiskere!»

Arbeidserfaring

Noen stikkord på hvordan din arbeidserfaring kan brukes av Gud til tjeneste:
_____________________________________________________________

Tjenesteerfaring i menighet

2Kor 9:13
Når dere har fullført tjenesten og bestått prøven, vil de
prise Gud for deres lydighet i bekjennelsen til Kristi
evangelium…

Noen stikkord på hvordan din menighetserfaring kan brukes av Gud til
tjeneste:
_____________________________________________________________

Noter følgende erfaringer i kap 7 …
1. Åndelige erfaringer: Tider med Gud som satte spor.
2. Smertefulle erfaringer: Hva problemer og prøvelser har lært deg.
3. Utdannelse: Hva likte du best å studere?
4. Arbeidserfaring: Hva har du trivdes best med?
5. Tjeneste i menighet: Hva har du vært med på?

30

U T R U S T E T

T I L

7

T J E N E S T E

Kapittel

MIN PERSONLIGE
PROFIL
Dette er ditt personlige svarark på oppgavene foran Nå er
tiden kommet for deg til å oppsummere og reflektere det vi har vært
igjennom.

Talenter ( se kap 2)
1. Mitt nåværende yrke:
2. Annen arbeidserfaring:
3. Dette er evner og talenter jeg har: jf kap 2
4. Det viktigste jeg kan bidra med er:

JEG – profil (se kap 3)
Slik oppfatter jeg meg selv. (Sett kryss på hver linje.)
UTADVENDT
ekstrem

INNADVENDT
mild

mild

RUTINE
ekstrem

VARIASJON
mild

mild

JOBBE I TEAM
ekstrem

ekstrem
INDIVIDUALIST

mild

mild

SAK ORIENTERT
ekstrem

ekstrem

ekstrem
RELASJONSORIENTERT

mild mild
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Entusiasme (se kap 4)
1. Jeg har et hjerte for, og inspireres ved tanken på å gjøre noe for disse
menneskene, denne aldersgruppen:

2. Tjenestefelt som fenger meg er:

3. Visste jeg at jeg ikke ville feile, ville jeg …

Nådegaver (se kap 5)
1. Dette er nådegaver jeg tror jeg har:

2. Begrunnelse:

Erfaring ( se kap 6)
1. hvordan jeg ble en kristen, og hva det siden har betydd for meg:

2. Tider da jeg følte Gud spesielt nær, betydningsfulle åndelige erfaringer:
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3. Smertefulle erfaringer. Dette er problemer og prøvelser jeg selv har
gjennomgått og kan hjelpe andre gjennom.

4. Utdannelse. Skolegang og det jeg likte best å sette meg inn i.

5. Tjenesteerfaring i menighet:

Jeg tror jeg passer best til
På bakgrunn av dette, vil jeg gjerne vite mer om tjenestemuligheter på disse
områdene:
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Hvordan oppdage min tjeneste?

Talenter
Jeg -profil
Entusiasme
Nådegaver
Erfaring
Tjenestemuligheter

Erfaring

MIN TJENESTE

