
ÅNDEN
UTRUSTER
MED GAVER TIL TJENESTE



ET STÅENDE OPPDRAG
•Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut 

og gjør alle folk til mine disipler i det dere døper dem 

til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Matt 28,18-20

•Oppdrag 1: Gjøre(nde) disipler



ET ENTYDIG OPPDRAG
•Mark 16,15-18  Gå ut i hele verden og forkynn 
evangeliet for alt som Gud har skapt
• Lukas 24,44-49 I hans navn skal omvendelse og 
tilgivelse forkynnes for alle folkeslag... Dere er vitner 
om dette..
• Joh. 20,21-22. Som Far har sendt meg, sender jeg dere.



ET STÅENDE OPPDRAG

•Oppsummert: Forkynne evangeliet, 
helbrede syke, gjøre under og tegn, 
tale i nye tungemål.



•MISSION IMPOSSIBLE?
•Kort og godt – fortsett det Jesus gjorde.
•Jesus født for andre gang – i våre hjerter.
•Gud går fortsatt på jorden – gjennom oss.



ET STÅENDE OPPDRAG:

•Dere er KRISTI KROPP og 
hver av dere er et lem på ham.  
1 Kor 12,27



HVORDAN OPPFYLLE OPPDRAGET?

•Apg. 1,8: Men DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR 
DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE,
og dere skal være mine vitner, i Jerusalem, 
Judea, Samaria og like til jordens ender.
•Kraft = dynamis



HVA ER ÅNDENS HOVEDOPPGAVER?

•SKAPE LIV

•FORVANDLE LIV

•UTRUSTE LIV



•Faktisk bør kirken være den 
eneste institusjonen på 

planeten som eksisterer til 
fordel for sine 

IKKE-MEDLEMMER.
Craig Springer



FINN DEN RETTE BALANSEN

•OPPGAVER UTEN GAVER = slaveri

•GAVER UTEN OPPGAVER = svermeri

•OPPGAVER + GAVER    = harmoni





LÆRDOM FRA DYRESKOLEN
•Fuglen – beste elev i flyging
•Fisken – skolens beste svømmer
•Haren – skolens suverene sprinter
•Ekornet – beste klatrer



•HVOR
tror du at du tjener 
Gud og mennesker 

aller best?



1. KOR 12
•1Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal 

HA KUNNSKAP OM DEM.

• 2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet 
med til de stumme avgudene. 3 Derfor kunngjør jeg for 
dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er 
Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den 
hellige ånd.



•Det gir rett ydmykhet, glede, sunnhet
•Det beskytter mot hovmot og mismot
•Det hjelper oss til å prioritere rett.
•Det hjelper deg til å feire de gaver 
du ikke har..!!

HVA ER GEVINSTEN AV KUNNSKAP?



HVA SLAGS KUNNSKAP?
•HVOR kan jeg lese om dem?
•HVA er nådegaver? 
•HVEM får nådegaver? 
•HVORFOR nådegaver? 
•HVILKE gaver? 
•HVORDAN finne og bruke nådegavene?



• HVOR?



4-4-12-12?
•1. PET 4

•EFES 4

•1 KOR 12

•ROM 12



DE VIKTIGE SAMSPILLET

•1.Kor. 12: Nådegavenes INNHOLD
•1.Kor. 13: Nådegavenes ATMOSFÆRE
•1.Kor. 14: Nådegavenes PRAKTISKE bruk.



• HVA?



1. KOR 12

4 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 er virksom og gjør 
alt i alle.



HVA ER EN NÅDEGAVE?
•Gaver som ÅNDEN gir

•Det er KRISTUS-evner

•Hele TREENIGHETEN står bak



HVA ER EN NÅDEGAVE?
•NÅDEGAVE - ikke FRELSENS GAVE 

(Rom 6,23) men UTRUSTNINGSGAVE til tjeneste

•Det er FORSKJELLIGE gaver

•De kan MOTTAS eller AVSLÅS



TALENTER ELLER 

NÅDEGAVER?



• HVEM?



1. KOR 12
Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 7

HOS HVER ENKELT gir Ånden seg til kjenne slik at det 
tjener til det gode. 8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å 
tale visdom, en annen å formidle kunnskap, 9 én får ved den ene 
Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å 
helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale 
profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av 
tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11 Alt dette gjør den 

ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til HVER ENKELT 
slik han vil.



12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle 
lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også 
med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én 
kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle 
fikk vi én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én 
kroppsdel, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg 
ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like 
fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, 
hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av 
den.



17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av 
hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av 
luktesansen? 18 MEN NÅ HAR GUD GITT HVERT 
ENKELT LEM SIN PLASS PÅ KROPPEN SLIK HAN VILLE 
DET. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da 
av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, 
men bare én kropp.



MANGFOLD & ENHET



• HVORFOR?



HVORFOR NÅDEGAVER?
1. Pet. 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.

• FOR Å TJENE HVERANDRE OG ÆRE GUD  



HVORFOR NÅDEGAVER?
• 1 KOR 12,7: Hos hver enkelt gir Ånden seg til 

kjenne slik at DET TJENER TIL DET GODE 
• 1 KOR 14,12: Slik er det også med dere. Når 

dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så 
søk å bli rike på GAVER SOM BYGGER OPP 
MENIGHETEN!



HVORFOR NÅDEGAVER?
• Efes. 4,11-13: 11 Og det var han som ga noen til å 

være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen 
til hyrder og lærere, 12 for å UTRUSTE DE HELLIGE til tjeneste 
så KRISTI KROPP BYGGES OPP, 13 inntil vi alle når fram til 
enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir 
det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi 
fylde.

Utruste de helligeGir gaver Til tjeneste

Så KRIST 
KROPP 
BYGGES OPP



EN OPPSUMMERING:

•En nådegave er EN SÆRSKILT EVNE som GUD –

av nåde – gir til ETHVERT LEM på Kristi legeme, 
og som må settes inn i arbeidet med å BYGGE 

OPP MENIGHETEN.



• HVILKE?



HVILKE NÅDEGAVER?
• 1.Kor.12; Rom.12; Efes.4; 1.Pet.4

r

Skaperen:
Kunst

Håndverk

Giverglede

Gjestfrihet

Barmhjertighet

Administrasjon

Visdom

Frivillig fattigdom

Frelseren
Apostel

Sjelesorg

Evangelisering

Lede

Misjonær

Tjene

Hyrde

Undervisning

Hjelperen
Helbredelse

Demonutdrivelse

Tro

Undergjerninger

Bønn

Profeti

Tungetale

Prøve ånder.



• HVORDAN?



HVORDAN FINNE OG BRUKE GAVENE?

•Skaff deg INNSIKT

•VÆR ÅPEN for Gud i bønn  2.Tim.1,6

•VÆR BEREDT til å ta gavene i bruk



HVORDAN FINNE OG BRUKE GAVENE?

•Hva har du ERFART?

•Hva gir deg GLEDE?

•Søk andres VURDERING

•Ta en NÅDEGAVETEST


