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Å forstå gaveneÅ forstå gavene

Det uforløste potensialetDet uforløste potensialet

- Å forstå gavene:- Å forstå gavene:

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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Særskilt evneSærskilt evne

Andre kristne har andre gaver

Alle nådegaver er i minoritet
Rom. 12,4-8 ; 1.Kor. 12,17-20

som Gud girsom Gud gir

Ikke alle mennesker har nådegaver
Alle kristne har nådegaver
Kan forvandle naturlige gaver til åndelige gaver
Kan gi helt nye gaver / evner

av nådeav nåde

Nådegaver er ikke belønning for moden-
het, karakterfasthet eller rett lære.
Må ikke forveksles med Åndens frukt    
(Gal. 5,22-23) som også er av nåde!

Nyfrelste kan få like tydelige og like mange 
gaver som mennesker som har vært 
kristne i mange tiår.
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Ofte forveksler man å fungere i nådegaver 
med åndelighet. Men en nådegave er en 
gave som gis av nåde, og det stilles ingen 

krav til åndelig modenhet og karakter. Det er 
faktisk ingen sammenheng mellom bruk av 

åndelige gaver og modenhet. 

Sigmund T. Kristoffersen
(leder av pinsebev. lederråd)

til ethvert lem på Kristi legemetil ethvert lem på Kristi legeme

Enhver kristen har minst en nådegave       
(1. Kor 7,7)

Vet du ikke om din/dine gave/gaver, er 
det ikke fordi Gud ikke har gitt deg noen. 
Bare at du ikke har oppdaget den/dem.

til å bygge opp menighetentil å bygge opp menigheten

Alle hovedsteder i Bibelen som omtaler 
nådegavene (Rom. 12; 1. Kor. 12; Ef. 4), 
plasserer gavene i sammenheng med 
Kristi legeme og dets oppbygning.

Den som unndrar seg det kristne 
fellesskap, kan ikke bruke sine nådegaver 
slik Gud hadde tiltenkt det.
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Hva du bør viteHva du bør vite
Gaver gir en pekepinn på kallet
Kristne har ulike gavekombinasjoner
Samme gave i ulike variasjoner
Samme gave med ulik styrke
Nådegaven varer hele livet
Nådegaver og kristne fellesroller
Faren for gaveprojeksjon
Faren for ansvarsfraskrivelse
Hvor mange gaver finnes det i alt?

Oppsummering - NådegaveOppsummering - Nådegave
En særskilt evne

Nådegavene gjør oss forskjellige 

som Gud gir
av nåde

Gratis, ufortjent

til ethvert lem på Kristi legeme

og som må settes inn i arbeidet med å 
bygge opp menigheten

Til felleskapets beste

Visdom

Beredskap til å lide

Kunnskap
Organisering

Gjestfrihet

Barmhjertighet
Sjelesorg

Kunstnerisk kreativitet

Musikk

Håndverk
Gi

Hjelpe

Frivillig fattigdom

Apostel

Evangelisering

Lede

Tydning av tungetale

Undervisning
Profeti

Bedømme åpenbaringer

Tro

Tjene
Undergjerninger

Helbredelse

Demonutdrivelse

Bønn

Enslig

Hyrde

Misjonær

Tungetale

Ef. 4,11-12:
Og det var han som ga

noen til å være apostler, 
noen til profeter, 

noen til evangelister og 
noen til hyrder og lærere, 
for å utruste de hellige

til tjeneste så 
Kristi kropp bygges opp.



5

Nådegavetesten – eTestNådegavetesten – eTest

NådegavesamtalenNådegavesamtalen

30 min. settes av til hvert gruppemedl.

Konfidensialitet

Personlig – trygghet, grenser

Begynn og avslutt med bønn

Del livs- og troshistorie (ikke for langt)

Testresultatet

Tjenestene mine nå og videre…

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


