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Nådegavene i funksjonNådegavene i funksjon

Ja eller nei?Ja eller nei?

Fokus på nådegaver – eller la det være?Fokus på nådegaver – eller la det være?

«Jeg tror det er viktigere å vise 
kjærlighet og omsorg mot 

hverandre, hjelpe hverandre og 
gjøre det som er godt. Jeg skjønner 

ikke hvorfor vi skal sitte på 
nådegavekurs og digge oss selv!»
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Det store uforløste potensialetDet store uforløste potensialet
Sløsing med de ressursene menigheten har fått og skal forvalte!

Nådegaver i funksjon 
– I MENIGHETEN!

Nådegaver i funksjon 
– I MENIGHETEN!

Nådegavene er en gave til 
menigheten!

Nådegavene skaper 
menighetsfellesskapet

Vi mennesker er avhengige 
av at Gud gir oss gaver og 
virker gjennom oss!

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. 

Enhver kristen er begavetEnhver kristen er begavet
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Jeg skulle ønske at alle var 
som jeg. Men enhver har sin 
egen nådegave fra Gud, den 

ene slik, den andre slik.
1. Kor. 7,7

Faren for gaveprojeksjonFaren for gaveprojeksjon

Faren for gaveprojeksjonFaren for gaveprojeksjon

• Projeksjon = overføring
• «Det er da så enkelt!»
• «Gud har ikke gitt meg 

noen spesiell gave.     
Jeg gjør bare det som 
enhver kristen skal 
gjøre!»

• = skape dårlig 
samvittighet

Gavene og behagelighetsprinsippetGavene og behagelighetsprinsippet

«Jeg har ikke nådegaven til å vaske!»
Kristnes allmenne ansvar (fellesroller):
– Gi (tiende)
– Fortelle om Jesus
– Hjelpe fattige
– Be
– Tjene hverandre 
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Misbruk av åndelige gaverMisbruk av åndelige gaver

«… søk å bli rike på gaver som bygger 
opp menigheten!» (1. Kor. 14,12)

Finnes det gaver som                             
ikke bygger opp?
På hvilken måte kan               
nådegavene misbrukes?

Det er faktisk ingen sammenheng mellom 
bruk av gaver og modenhet. En person kan 

også ha sterke nådegaver, men være helt på 
«bærtur» i sin teologi. Derfor er det viktig å 
undervise om dette slik at nådegavene ikke 

kommer i miskreditt.

Sigmund T. Kristoffersen
(leder av pinsebev. lederråd)
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Gaver må oppøvesGaver må oppøves
«La Guds nådegave i deg flamme opp på 
nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!» 

2. Tim. 1,6

Overføring og  opplæring
Gjør erfaringer, og del dem!
Vær åpen for tilbakemelding

Vær åpen for flere gaverVær åpen for flere gaver

Nådegaver er ikke statiske
Hvilke gaver trenger menigheten?
Nye gaver kan oppdages
Gaver utvikler seg
Gud kan gi nye gaver
«Søk åndsgavene med iver!»                            

1. Kor. 14,1

Nådegavebasert tjenesteNådegavebasert tjeneste
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Nådegavebasert tjenesteNådegavebasert tjeneste

Nådegavebasert tjenesteNådegavebasert tjeneste

Identitet og fellesskap
«Elsk hverandre …» Joh 15,17 + Rom 12,10 + 1. Pet 1,22
«Tjen hverandre …» 1. Pet 4,10 + Gal 5,13  
«Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir.» 1. Pet 4,11

Kunnskap om det Gud har gitt (gjensidig ansvar)
Enhver har sin egen, mangfoldet, ufortjent ...
Bibelen, nådegavekurs, test, 7 steg …
Medarbeidersamtaler/medlemssamtaler …

Forvaltning av det Gud har gitt (gjensidig ansvar)
Lede og bygge kultur (skap rom for mangfoldet, se hver enkelt, heie hverandre frem, 
takk, gled dere, dra sammen, tabbekvote, forvent læring/still krav, sett kvalitative mål)
Organisere (rett mann på rett plass, tjenester og gaver, lagbygging, avklar forv., følg opp)
Foredle (gi rom, stå sammen, utrust, øv)
Multiplisere (gi videre, involver nye)

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig
mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken
og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Ef. 3,20-21


