Et tjenende fellesskap - Nådegavene
En nådegave er en spesiell utrustning som Den Hellige Ånd av nåde gir til hvert
medlem på Kristi legeme for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten.
Nådegaver er åndelige fødselsgaver. Men Gud som er både Skaperen og Den Hellige
Ånd, han utruster oss ofte i forlengelse av våre naturgaver. Men Gud kan også gå helt
på tvers av naturgrunnlaget. Moses og Jeremias. 5. Mos. Jer 20,9.
Nådegaver og tjenester henger uløselig sammen.
Oppgaver uten nådegaver er slaveri.
Nådegaver uten oppgaver er svermeri.
Oppgaver og nådegaver er harmoni. 1Pet 4,10.

1. Hvilke nådegaver taler Bibelen om?
Ef 4,11-13, Rom 12,4-8, 1Kor 12 og 14, 1Pet 4,10-11
a. Utrustning til faste tjenester, Ordets tjeneste.
Apostel (misjonær), profet, evangelist, hyrde (pastor og eldste) og lærer. Deres
primæroppgave er å utruste de hellige til tjeneste.
b. Frie nådegaver for den enkelte kristne
Diakontjeneste, rettlede (oppmuntre, formane =sjelesorg), gave til å gi, gave til å lede
(forstander, formann), barmhjertighet, hjelpetjenester, styringsgaver(administrere)
c. Åndens manifestasjoner for alle kristne
Åpenbaringsgaver: Visdoms tale, kunnskaps tale, gave til å prøve ånder
Kraftgaver: Troens gave, nådegaver til å helbrede(Merk flertall) kraft til å gjøre mektige
gjerninger (drive ut onde ånder)
Talegaver: Profetisk gave, tungetale, tydning av tungetale
d. Andre gaver
Forbønnens gave, Luk 2,36-37, Gjestfrihet 1 Pet 4,9, Frivillig fattigdom 1 Kor 13,3 og
Apg 4,32-37, Martyrium 1 Kor 13,3, Kunsthåndtverk 2 Mos 31,1-11, Sang og musikk 1
Sam 16,14-23. Er det å leve ugift en nådegave? 1 Kor 7,32-35, Matt 19,10-12
e. Gavekombinasjoner.

3. Hvordan finne sin nådegave?
a. Skaff deg kunnskap om nådegavene.
Studer hva Guds ord sier. Hør på undervisning om gavene. Les bøker Snakk med
andre som er bevisst sin(e) gaver.
b. . Hva har du lyst til å gjøre, hva gir deg glede?
Det er lov til å ha arbeidsglede! 1 Tim 3,1. Viktig å finne det området du brenner for.
Det gir ny kraft midt i tjenesten.
c. Vær villig til å gå inn i oppgaver som passer til dine gaver
Vær frimodig. Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig til å utføre
gjennom oss! Derved oppøver du din(e) gave(r). Det er farlig å grave ned sitt talent!
Matt 25,14-30
Hvis du ikke har oppdaget dine gaver:
d. Be Gud lede deg inn i de oppgaver han har lagt ferdige for deg
Ofte kommer oppgaven før nådegaven. Oppgaven klargjør gaven. Hvordan kan du vite
at du ikke har en bestemt gave hvis du aldri har prøvd? Det er lov til å prøve og feile.
e. Be Gud om utrustning. Søk gjerne forbønn
Gud kan gi nye gaver til nye oppgaver. 1 Tim 4,14
f. Evaluer om du er der du skal være.
Gir din tjeneste resultater? Det er bedre å la en oppgave ligge enn å ha feil person til å
utføre den. Ødelegger både for en selv og andre.
g. Be om andres vurdering
Her har lederne et viktig ansvar både til å få folk inn i tjeneste - og ut av dem. Fint om
det kan være en nådegaverådgiver i menigheten. Oftest prest/ pastor.
Ellers er gruppen det beste sted til å finne, praktisere og utvikle sine gaver. Andre ser
oftere enn en selv hvilken gave en har. Ingen gave er fullt utviklet med en gang.
h. Gi rom for gavene i møter/gudstjenesten.
Stillhet etter talen. Rom for budskap. Forbønn. Samtale etter talen.
i. De som har en gave kan modellere for andre
Forbønn for syke. Evangelisering. Sjelesorg. Barmhjertighet m.m Ef 4,11
j. Frigjør evangelistene!!
Ca. 10% har denne gaven. Hvis de vinner to hver i løpet av et år vil menigheten være
fordoblet på fire år!

2. Det er viktig at vi vet om våre nådegaver
a. Det befrir oss fra mismot.

4. Hva er nådegavenes hensikt

Det er Den Hellige Ånd som har bestemt hva jeg skal ha, hvilket lem jeg skal være.
1Kor 12, 11 og 14-18.
b. Det befrir oss fra hovmod
1Kor 12, 21-22 og 1Kor 4,7. Det er giveren som skal æres ikke gavemottakeren.
c. Det gir oss hjelp til å prioritere rett.
Når vi tjener i de oppgaver Gud har utrustet oss til arbeider vi mer i Åndens kraft enn i
egen kraft. Da kan alminnelige mennesker oppnå ualminnelige resultater. Da oppleves
tjenesten som en glede og ikke som en byrde. 1 Tim 1,12 Viktig å være klar over hva
du ikke er utrustet for.

a. Til menighetens oppbyggelse
Nådegavene manifesterer at Jesus er i virksomhet, og da vil folk trekkes til vårt
fellesskap. En slik menighet vil virke attraktiv. Sml. Filip.
b. Menigheten blir slagkraftig utad
Vi er her for å få flere med, for å gi dem et fellesskap der de også kan bli Guds
medarbeidere. Da er nådegavene, Åndens utrustning, helt avgjørende. Det gjelder
menneskers evige ve og vel.
c. Til Guds ære
Når vi tjener med de gaver Gud gir, da erfarer også andre at her er det Gud som er på
ferde. Matt 5,16 og 1 Pet 4,11 Det er Gud som all ære skal ha.

