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Hva forbinder du med ordet «nådegaver»?
• Sterke åndelige fenomener eller manifestasjoner?
• Ofte knyttet til en spesiell betoning av de såkalte «overnaturlige» gavene, 1 Kor 12,711.
• Problemet er ikke at slike fenomener naturlig hører med til kirkens liv, men at de kan
bli overfokusert.

• «Min» personlige (individuelle) opplevelse og utrustning?
• Mange som har en sterk åndelig opplevelseshunger, blir opptatt av nådegaver.
• Jeg har selv sterke åndelige erfaringer, men har skjønt at nådegaver handler om mer
enn sterke åndelige opplevelser.

• Plassering av kristne etter en eller annen verdiskala?
• Enten blir det å være karismatiker/bruke bestemte nådegaver en negativ og
«stemplende» sak,
• eller så blir det å besitte spesielle nådegaver det som virkelig gir status og framgang.

• Dette med nådegaver blir en spennende «lek» i en menighet?
• Nådegavekurs med fokus på å finne sin nådegave kan ende opp i dette

Hvorfor nådegaver? Litt fra det bibelske
materialet
• For at menigheten skal kunne fungere slik Gud
hadde tenkt: 1 Kor 14,12: om Kristi kropp….
• Jf. nådegavelistene: 1 Kor 12 og 14, Rom 12,3ff. og
Ef 4,11

• For at du og jeg i det hele tatt skal være i stand
til å tjene i Guds rike, Ef 3,7.
• For at nåden skal bli synlig og konkret, jf.
nådegavelistene: 1 Kor 12, Rom 12, Ef 4, +

Nådegavelister i NT
• 1 Kor 12,28

• Ef 4,11

•

apostler

• apostler

•

profeter

• profeter

•

lærere

• evangelister

•

mektige gjerninger

• hyrder

•

nådegaver til å helbrede

• lærere

•

hjelpetjenester

• Rom 12,6-8

•

styringsoppgaver

• profetisk tale

•

ulike slags tungetale

• diakontjenste

• 1 Kor 12,8-10
•

forkynne visdom

•

meddele kunnskap

•

særskilt trosgave

•

nådegaver til å helbrede

•

mektige gjerninger

•

profetisk gave

•

evne til å bedømme åndsåpenbarelser

•

ulike slags tungetale

•

tydning av tungetale

• lærer
• rettledning
• gi av det en eier
• forstandertjeneste
• gjøre barmhjertighet

• 1 Kor 7,7
• gift stand
• ugift stand

• 1 Pet 4,10
• den som taler (dekker flere gaver)

• den som tjener (dekker flere gaver)

1 Peters brev 4,10-11
10 Tjen hverandre, hver og en med den
nådegave han har fått, som gode forvaltere av
Guds mangfoldige nåde. 11 Den som taler, skal
se til at han taler som Guds ord. Og den som
tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik
skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus.
Ham tilhører herligheten og makten i all evighet!
Amen.

Hva blir viktig når vi skal snakke om
nådegaver?
• Betone at nådegaver handler mer om menigheten/
fellesskapet enn meg selv.
• Bli klar over at nådegaver også har å gjøre med den
kristnes liv og tjeneste i «verden», samfunnet, jobben..
• Vi må passe oss for ikke å snevre inn synet på
nådegaver….en stor bredde her!!
• Få fram at nådegaver ikke bare handler om
ekstraordinære saker, men også det som er «naturlig».
• Framfor alt: Vi må gjenoppdage NÅDEN i nådegavene!!

Nådegaver handler om NÅDEN og hvilken
betydning den har for oss!!
• At nåden er det sentrale i den kristen tro, er det vel
ingen tvil om….
• Alle skriftene i Bibelen handler om Guds store
nådeprosjekt i verden
• Nåden er det sentrum som må kaste lys over alle
områder/spørsmål knyttet til kristen tro
• Hovedpoenget med det å være menighet/kristent
fellesskap er å være en katalysator for nåden i verden,
jf. 1 Pet 4,10.

Menighetens høyeste kall og utfordring
Suksesskriteriene til en menighet er egentlig ikke
hvor mye eller hvor raskt den vokser, heller ikke
hvor mange mennesker som går på
gudstjenestene, eller hvor relevante vi måtte
være i forhold til samtidskulturen, men hvor
transparente og trofaste vi er i forhold til å
representere og demonstrere Jesu nådefulle
nærvær i verden.

Hva skjer når nåden blir det viktigste i livene
våre?
•Får fokus på nåden - «ordet om korset» (1 Kor
2,1-5).
•Taler sant og ærlig både om Guds storhet og
kraft og vår menneskelige svakhet.
•Hjelper mennesker helt fram til erfaring av
nåden!
•Lar mennesker tjene med den nådens gave den
enkelte har mottatt.

Et nærgående spørsmål: Hva gjør du med
nåden?
•Kan du forholde deg til den som en god og
rørende historie
• Nåden blir en litterær fortelling
• Nåden kan bli noe du har et «teoretisk» forhold til

•Du kan bare la den bli en sikkerhet for din
evige frelse
• Og den får liten eller ingen innvirkning på livet ditt

Hva gjør du med nåden? 2
• Du kan ha den som en tilflukt i tunge og vanskelige
stunder i livet
• Dvs. du bruker den bare som en «redningsplanke»

• Du har fokus på andre saker/ting som kan skygge for
nåden
• Alt fra viktige kampsaker knyttet til den kristne tro…., til
materielle «opptattheter»

• Du kan også misforstå nåden –

• Eksempelvis ved at du blander inn fortjenestetenkning….

Eller…..

•Du kan erfare nåden,
•la den forvandle ditt liv
•og – la den bli din tjeneste

Noen viktige skriftsteder
• Ef 3,7:
• Og jeg ble en tjener for evangeliet
• da Gud grep inn med sin kraft
• og gav meg sin nådegave.

•Rom 12,6:

• Vi har forskjellige nådegaver,
• alt etter den nåde Gud har gitt oss.

•Ef 4,7:

• Nåden er gitt hver enkelt av oss
• alt etter som Kristi gave er tilmålt.

Hva er «min» nådegave?
«Min nådegave» –
handler om at den nåde jeg har mottatt og erfart –
ved Åndens hjelp blir levd ut og synliggjort
gjennom mitt liv.

Min fortelling om nåden….
• Finnes slike fortellinger i Bibelen:
• Paulus’ fortelling, 1 Tim 1,12-17 (Apg tre ganger….)
• Peters fortelling, 2 Pet 1,3-4; 16-17
• Johannes’ fortelling, 1 Joh 1,1-4

• Jeg har en slik fortelling….
• Og jeg utfordrer deg til å….
• Fortelle hvordan du har opplevd nåden
• Fortelle hvordan nåden har påvirka livet ditt
• Fortelle hvordan du er opptatt med å videreformidle nåden til
andre

Hva er sammenhengen mellom nåden, nådegaven
og min tjeneste?
• Når Guds skal synliggjøre, virkeliggjøre og konkretisere
sin nåde, bruker han feilende og svake mennesker.
• Nåden trenger å bli filtrert gjennom svakhet og levd liv for å vise
sitt mangfold!

• Når dette skjer, bruker Gud

• vår personlighet
• våre naturlige talenter
• våre erfaringer
• vår tid og våre ressurser
• og også vår lidenskap/pasjon
• vår nådegave

Hvordan oppdage min tjeneste?

Talenter
Jeg -profil
Entusiasme
Nådegaver
Erfaring
Tjenestemuligheter

Erfaring

MIN TJENESTE

Sammenhengen mellom nådegaver og Ånden
• I NT brukes både begrepet nådegaver (charismatikon) og
begrepet Åndens gaver (pneumatikon), jf. 1 Kor 12,1ff.
• Charismatikon: går på det som er et resultat eller effekt
(konkretisering) av nåden.
• Pneumatikon: betyr det som tilhører Ånden: åndelige mennesker,
ting, ord og gaver.

• Den hellige Ånd er Guds administrator av «nådeshusholdningen»
• Ånden hjelper oss til å forstå hva dette handler om
• Ånden må vise oss nåden/Jesus
• Ånden formidler nåden og han hjelper oss til å videreformidle den!

Kom Hellige Ånd!!
• Når vi skal forvalte og formidle nåde, har vi altså
et desperat behov for Åndens nærvær og hjelp.
• Trenger å be den bønn som kirken har bedt
gjennom alle århundrer: Veni Sancte Spiritus,
kom Hellige Ånd.
• Vårt utgangspunkt må derfor alltid være vår
hjelpeløshet….

Et sitat å tenke på….
Jeg er overbevist om at det i dagens
forsamlinger er mye innefrosset kapital ressurser som ikke blir frigjort. Kunne Herren
frigjøre om ikke mer enn ti prosent av de
ressursene, ville det revolusjonere veksten i
menighetene.
Frank Mangs

Hvordan forløse nåderessursene i det kristne
fellesskapet?
• Vi må forkynne og undervise om nåden!!
• Vi må tørre å tenke på hva som må skje med fellesskapet
vårt dersom vi skal bli mer transparente («gjennomsiktige») på nåden.
• Vi må hyppig og kontinuerlig høre vitnesbyrd om Guds
inngripen i menneskers liv.
• Vi må kontinuerlig be om Åndens nærvær og hjelp til å vise
oss mangfoldigheten i nåden, jf. 1 Pet 4,10.
• Vi må øve oss på den personlige fortellingen om nåden.

