
DE ÅNDELIGE GAVER
UNDERVISNING AV LEIF S. JACOBSEN

Del 1.  

Hver av dere har en nådegave 

Ettersom enhver av dere har en nådegave, så tjen 
hverandre med den som gode forvaltere over Guds 

mangfoldige nåde. 2 Pet 4,10

• Menigheten er en organisme - Kol 1,18 

• Den har en struktur. 

• For at menigheten skal fungere som en organisme, 
er det nødvendig at Jesus Kristus, som er hodet 
for legemet, binder kroppen sammen, og at det er 
Hans liv som leves ut gjennom menigheten.

MENIGHETEN - KRISTI LEGEME



• Nådegavene som virkes fram ved Den Hellige 
Ånd er bærere av dette livet

• Hvilket system valgte Gud  for oppbygningen og 
ledelsen av menigheten? 

• Ikke diktatur der en person skulle ha alle gaver og 
bestemme alt. 

• Ikke demokrati der alle har samme utrustning og 
innsikt og der alle har like mye å si og alt skal 
diskuteres.

• Han valgte å gjøre menigheten, kirken til en 
organisme med Kristus som hode og der hver og 
en utrustes til tjeneste med sin begrensede del 
av nådegaver og tjenester, forat vi i harmoni med 
hverandre først og fremst skulle tenke på de 
andres oppbyggelse og vekst.



DE ÅNDELIGE GAVER ER FOR DEG

• En åndelig gave er en spesiell utrustning gitt av 
Den Hellige Ånd til ethvert lem på Kristi Legeme  
etter Guds nåde for at denne gaven skal brukes til 
legemets oppbyggelse. 

Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, 
etter hva som er gagnlig: Men den ene og samme 
Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og 
deler ut til hver enkelt, slik Han vil. 1 Kor 12,7.11 

• Nådegave er noe som gjelder alle kristne, 
ettersom alle har en nådegave. 

• Når får vi denne gaven? Vi får den når vi blir 
frelst. Noen gaver er knyttet til Åndens fylde eller 
Åndens dåp.

NÅR DE ÅNDELIGE GAVER ER I FUNKSJON

• De vil bli til nytte i ditt eget liv. 

• Du vil vite hva din oppgave er og du blir klar 
over hvilket område du skal virke på. 

• Du kan konsentrere deg om det område Gud har 
utrustet deg på.



• De vil bli til nytte for hele menigheten. 

• Og om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det. 
Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen 
med det. 1 Kor 12,26 

• Som oftest tolker vi dette som at vi skal ha omsorg for 
hverandre. Det kan også bety at når du og jeg ikke er på 
den plassen vi skal ha i Kristi kropp, så får det negative 
konsekvenser for de andre og omvendt.

• Du vil kjenneGuds vilje med ditt liv. 

• Det viktigste for deg er derfor: 

• Å oppdage din nådegave 

• Å bruke din nådegave 

• Å utvikle din nådegave

NÅDEGAVENE - EN NØKKEL TIL VEKST OG FRAMGANG I MENIGHETEN

• Enhver vil vite hva deres oppgave er. 

• Vi vil lære å sette pris på de som har andre gaver 
enn oss selv. Vi trenger hverandre. 

• Det blir samarbeid, harmoni og effektivitet.



• Ingen vil føle seg overflødig og unyttig. Du har en 
plass på Kristi kropp. 

• Vi vil modnes som kristne og menigheten vil 
modnes.

Og Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli 

utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi 
alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til 

manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, for at 
vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli 
drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved 
listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten tro i kjærlighet skal 

vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.(Ef 4,11-15)

DE ÅNDELIGE GAVER OG NATURTALENTER

• Åndelige gaver er noe annet enn naturtalenter. 
Naturtalenter har du med deg i vuggegave. 
Åndelige gaver får du når du blir en kristen. Du 
kan ha åndelige gaver på områder der du har 
naturtalenter. Eller de kan ligge på andre områder



• Moses er eksempel på at nådegaven ikke lå på 
samme område som naturtalentet, men Paulus er 
eksempler på at nådegave og talent virket 
sammen. 

• Om vi bygger menighet bare med naturtalenter, 
så vil det vi gjør ha en stor begrensning. 

HVOR LENGE BEHOLDER DU DIN NÅDEGAVE?

• Du beholder din åndelige gave hele livet. 

• Om du er tro mot den gaven du har fått, får du 
mer. 

• Om du er tro mot gaven kan den utvikle seg til en 
tjeneste. 

• Ofte ser vi at flere gaver virker sammen i en 
nådegavemix. 

• Guds kall er for hele livet. Sitt kall og sine gaver 
angrer Gud aldri på.



Del 2.  

Åpenbaringsgavene

Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva 
som er gagnlig: For til én blir det gitt visdoms ord ved 

Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, til 
en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver 
til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, til en annen 

kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk 
gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige 

slags tunger, til en annen tydning av tunger. (1 Kor 12,7-10)

HVOR ER DIN GUD?

VISDOMS TALE

• Visdoms tale er visdom som er gitt på en overnaturlig 
måte. På grunnteksten står det: Visdoms tale 
formidlet ved Ånden. Dette understreker at det er 
spesiell visdom som gis oss i spesielle situasjoner og 
at denne visdommen formidles ved Ånden. 

• Visdom til å svare rett. Joh 8,7 Men da de fortsatte å 
spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem: «Den 
syndfrie blant dere skal kaste stein på henne først.» 



• Visdom til å styre og lede menigheten. Ap gj 6 - innsettelse 
av diakoner, mens apostlene fortsatte i Ordets og bønnens 
tjeneste. 

• Visdom til ledelse og valg. Ap gj 16,6-9. Gud ledet Paulus 
til å dra over til Makedonia for å forkynne Ordet. 

• Åpenbaring om framtiden. Når profeten Agabus profeterte 
om hvordan det skulle gå med Paulus i Jerusalem.

KUNNSKAPS TALE

• Kunnskaps ord i sjelesorgen.  

• Ap. gj 5,1-11. Ananias og Safira.  

• Når Gud viser deg noe om et annet menneske, 
trenger du visdom for å forvalte det på rett 
måte. Om du bruker det rett, så kan det hjelpe 
personen til å unngå en personlig skandale. 

• Kunnskaps tale og bønn for syke.  

• Kunnskaps tale og bønn for syke virker ofte 
sammen. Først gir Gud deg kunnskap om hvilken 
sykdom du står overfor, så virker nådegaver til å 
helbrede slik at den syke blir frisk.



EVNEN TIL Å PRØVE ÅNDER

• Evnen til å prøve ånder, er en overnaturlig innsikt i 
åndeverden slik at man kan fange opp hvilken ånd 
som er i virksomhet eller som plager mennesker. 

• Bibelen skriver om ulike ånder.  

• Den Hellige Ånd, den tredje person i 
guddommen. 

• Menneskets ånd.

• Den første anvendelsen av denne gaven er å 
avgjøre om det er menneskeånder eller Den Hellige 
Ånd som er i virksomhet. 

• Så har vi de onde ånder. Når evnen til å prøve 
ånder i virksomhet. vil de bli avslørt. I Jesu liv er 
det mange slike eksempler, og Ap gj. - trollmannen 
Elymas, 13,8-11, spåkvinnen 16,16-18.

Del 3.  

Kraftgavene



GUDS RIKE BESTÅR I KRAFT

Når det gjelder de åndelige gaver, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. 
Dere vet at dere var selv hedninger, og dere ble dratt bort til disse stumme 

avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som 
taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, 
uten i Den Hellige Ånd. Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den 
samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det 

er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i 
alle. Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig: 
For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved 

den samme Ånd, til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til 
å utføre helbredelser ved den samme Ånd, til en annen kraft til å gjøre 

undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en 
annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger (1 Kor 12,1-11)

KJÆRLIGHETEN ER DRIVKRAFTEN

• Korint var hovedsetet for tilbedelsen av 
himmelgudinnen Diana. Hennes tempel lå i byen. 
Derfor var menighetens medlemmer vel kjent 
med seremonien i templet. De hadde hørt de 
tunge slagene fra malm-platene og den intense 
ringingen fra bjellene. Det var et øredøvende 
leven.

• Slik, sier Paulus, er det når nådegavene er i funksjon uten 
kjærlighet. Dersom ikke kjærligheten gjennomsyret 
nådegavene, er vi lik dem som tilber i hedenske templer. Det 
er ikke noe innhold, ingen varme. 

• Det som skiller evangeliet om Jesus Kristus fra alle religioner, 
er kjærligheten. Evangeliet lærer oss å elske. Derpå skal alle 
kjenne at vi er Jesu disipler, at vi har kjærlighet til hverandre. 



GUDS RIKE BESTÅR I KRAFT

• Når Guds rike bryter fram, skjer det med kraft. «Jeg kom ikke 
til dere med fremragende talekunst eller visdom og forkynte 
Guds vitnesbyrd blant dere», sier Paulus til Korinterne. «Og 
min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra 
menneskelig visdom, men med Ånds og krafts bevis.» 

• Der Guds Rike proklameres, skjer det en konfrontasjon. Guds 
visdom møter denne verdens visdom.år du og jeg som enkle 
vitner om hva Jesus har gjort i våre liv, møter denne visdom, 
trenger vi mer enn trening i å vinne diskusjoner og overbevise 
med argumenter. Det trengs kraft.

• «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd 
kommer over dere. Og dere skal være vitner om 
Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og 
helt til jordens ende.»  (Apgj 1:8)

TRO

• til en annen tro ved den samme Ånd 

• Troens gave innebære overnaturlig visshet i 
bestemte situasjoner, gitt ved Den Hellige Ånd.



• Du kan oppleve denne gaven når du ber for noen 
eller om noe som ligger på ditt hjerte. Når du har 
bedt en stund, kanskje i lengre tid, kan du få en 
overbevisning om at Gud har hørt din bønn og at du 
ikke trenger å be mer. Du bare vet at alt er i orden. 
Gjennom denne gaven gir Gud deg full overbevisning 
før det skjer og du kan hvile i denne troen.

• Det står om forskjellige slags tro i Bibelen. 

• Først har vi frelsende tro: For av nåde er dere frelst, ved troen, og 
det er ikke av dere selv, det er Guds gave,  ikke av gjerninger, for 
at ikke noen skulle rose seg. (Ef 2:8-9) 

• Så har vi tro til helbredelse: Da Jesus gikk derfra, var det to blinde 
menn som fulgte Ham. De ropte og sa: «Davids Sønn, miskunn Deg 
over oss!» Og da Han var kommet inn i huset, kom de blinde til 
Ham. Og Jesus sa til dem: «Tror dere at Jeg makter å gjøre 
dette?» De sa til Ham: «Ja, Herre.» Så rørte Han ved øynene deres 
og sa: «La det skje med dere etter deres tro!» Og øynene deres 
ble åpnet. (Mt 9,27-29)

• Alt i Guds Rike bygger på tro, en tro som er full visshet. 
Forskjellen mellom en kristen og en ikke-kristen, er at vi kristne 
tror. Vi er troens folk.  Og siden vi har den samme troens Ånd, 
etter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror 
også vi, derfor taler vi. (2 Kor 4,13) Vi har den samme troens ånd. 

• I tillegg til dette, forteller Bibelen om troens nådegave. Det er 
altså en spesiell tro som gis i spesielle situasjoner ved Den 
Hellige Ånd



NÅDEGAVER TIL Å HELBREDE

• til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved 
den samme Ånd 

• Nådegaver til å helbrede er å formidle overnaturlig 
helbredelse til mennesker som lider, enten det er 
psykisk eller fysisk. 

• Det er Jesus Kristus som helbreder. Gjennom denne 
gaven kan vi formidle helbredelse fra Jesus til 
mennesker som trenger det.

• At mennesker blir helbredet ved bønn, er ingen 
sensasjon. Det er en del av evangeliet og burde 
være en del av et normalt menighets-liv.  

• Noen får helbredelsesgaver som en tjeneste i Guds 
rike. Men personlig tror jeg at nådegaver til å 
helbrede først og fremst skulle være en del av den 
kjærlighetsfulle omsorgen i menigheten.

Del 4.  

Inspirasjonsgavene

39



Når det gjelder de åndelige gaver, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. 
Dere vet at dere var selv hedninger, og dere ble dratt bort til disse stumme 

avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som 
taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, 
uten i Den Hellige Ånd. Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den 
samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det 

er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i 
alle. Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig: 
For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved 

den samme Ånd, til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til 
å utføre helbredelser ved den samme Ånd, til en annen kraft til å gjøre 

undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en 
annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger (1 Kor 12,1-11)

LA ALT SKJE TIL OPPBYGGELSE

MENIGHETENS OPPBYGGELSE ER DET VIKTIGSTE

• Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige 
gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. For den som 
taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for 
ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i Ånden. Men 
den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, 
formaning og trøst. Den som taler i en tunge, oppbygger seg 
selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. Jeg 
skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere 
talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den 
som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten 
kan få oppbyggelse. (1 Kor 14,1-5

• Ordet «oppbyggelse» forekommer igjen og igjen i 
dette kapitlet. Målet for nådegavene er 
menighetens oppbyggelse. Menigheten er et 
byggverk, og vi får alle være med som Guds 
medarbeidere gjennom nådegavene som deles ut 
til den enkelte. 

• Sessasjonalismen.



TENK SINDIG

• I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til 
enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke 
høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke 
med besinnelse, alt etter som Gud har tildelt hver 
enkelt et mål av tro. For slik som vi har mange 
lemmer på en kropp, men uten at alle lemmene har 
samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, en 
kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres 
lemmer. (Rom 12,3-5)

• Dette betyr ganske enkelt at du ikke skal bruke 
nådegaver du ikke har. Begrens deg til de du har. 

• Men like lite sindig som å si at man har alle gaver, 
er det å si at man ikke har noen gaver i det hele 
tatt. Gud har regnet med alle, også deg.

ÅNDENS GAVER OG ÅNDENS FRUKT

• Åndens gaver og Åndens frukt hører sammen. De er to 
uttrykk for Den Hellige Ånd og må gå hånd i hånd. Det er 
ikke for ingenting at kapittel 13 - kjærlighetens høysang - 
står mellom 12 og 14. 

• Men samtidig som Åndens gaver og Åndens frukt hører 
sammen, så må de ikke blandes sammen. Åndens gaver er 
en utrustning du mottar ved den Hellige Ånd for å tjene i 
Guds Rike. Åndens frukt er karakter-egenskaper som 
vokser fram i ditt liv når du lever et liv i helliggjørelse.



• Åndens gaver og Åndens frukt er som vingene på 
et fly. Begge må være tilstede om flyet skal lette 
og fly rett.

• Profetisk tale kan komme skje på ulike måter: 

• Som budskap til menigheten. Men om alle taler 
profetisk og en vantro eller en ukyndig kommer inn, blir 
han overbevist av alle, han blir dømt av alle. Og slik blir 
alt det som er skjult i hans hjerte, avslørt. Og så vil han 
falle ned på sitt ansikt, og han vil tilbe Gud og vitne at 
Gud er sannelig iblant dere. (1 Kor 14,24-25)

PROFETISK TALE

• I forkynnelsen. Forkynnelse i seg selv er vanligvis ikke 
profetisk tale. Men under forkynnelsen kan Gud komme 
med en spesiell inspirasjon slik at man taler direkte til 
mennesker som er til stede eller til denne menigheten. 

• Profetens embete. Profetens embete går utover den 
enkle gaven å tale profetisk. Da er det profetisk tale + 
en av åpenbaringsgavene som er i virksomhet



TUNGETALE

• til en annen forskjellige slags tunger 

• Tungetale er guddommelig inspirert tale på et språk som 
er ukjent for den som taler. Det behøver ikke være ukjent 
for den som lytter. 

• Tungetale - et språk. Om jeg taler med menneskers og 
englers tunger… Det er tydelig ut fra Bibelen at 
tungetale er et språk som gir mening for den som forstår 
det. Bibelen taler om englers språk og menneskers språk.

• På pinsedagen ble det talt i mange ulike språk 
som ble forstått av dem som hørte på. 

• Selv har jeg opplevd dette flere ganger. Det som 
er talt i tunger, er blitt forstått at personer som 
har vært til stede. Man kan også høre tungetale 
på rim. Tungetale er ikke bare lyder. Det er språk.

• Tungetale og bønnelivet. For om jeg ber i en tunge, er det min 
ånd som ber…Tungetalen er først og fremst et bønnespråk. Ved 
denne gaven kan du trenge deg inn i dybdene av Åndens verden 
gjennom utholdende bønn.  

• Rom 8,26-27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre 
svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men 
Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan 
uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene, vet hva Åndens 
sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.



• Tungetale og personlig oppbyggelse. Den som taler 
i tunge, oppbygger seg selv…Gjennom tungetalen 
kan du hente ny kraft i bønn. 

• Judas 20 Men dere, elskede, idet dere oppbygger 
dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den 
Hellige Ånd, hold dere i Guds kjærlighet og vent på 
vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv.

• Tungetale i menigheten. 

• Som bønn. 

• Som budskap, 

• Som tegn

TYDNING AV TUNGER

•  en annen tydning av tunger 

• Denne gaven er gitt for at andre skal oppbygges av 
tungetalen. 

• Tydningen er ikke en ord for ord oversettelse, men en 
gjengivelse av innholdet av tungetalen på et kjent språk. 

• Tungetalen er ikke nødvendigvis et budskap. Det kan 
også være en bønn til Gud. Da vil også tydningen være 
en bønn.



Del 5.  

De åndelige embeter 

(Tjenestegavene)

Og Han ga noen til å være apostler, noen til 
profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og 

lærere. (EF 4,11)

ORDETS FORKYNNELSE

HENSIKTEN

• for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til 
oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når fram til 
troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns 
modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, 
for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli 
kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms 
vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens 
kunster. Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting 
vokse opp til Ham som er hodet – Kristus. (Ef 4,12-15)



APOSTLER

• Lammets tolv apostler 

• Hedningenes apostel 

• De legemsbyggende apostler

PROFETER

• Profeter i Bibelens tilblivelse 

• Nødvendigheten av profeter idag 

• Fire sider ved profetens tjeneste: 

• Oppbyggelse, formaning og trøst 

• Avsløre hemmeligheter 

• Forutsi hendelser 

• Avsløre djevelen

• Ap gj 8 - Evangelisten Filip: 

• Han forkynner Kristus 

• Han døper de nyfrelste 

• Han samarbeider med de andre tjenestene 

• Han er med i oppbyggingen av menigheten

EVANGELISTER



HYRDER

• Flere ord - flere sider: 

• Eldste - Gresk: presbyteros 

• Hyrde - Gresk: poimene 

• Tilsynsmann - Gresk: episkopos

LÆRERE

• Det universale lære-embete 

• Det lokal lære-embete

Del 6.  

De lite omtalte nådegaver



• Ikke alle nådegaver er omtalt i Bibelen. 

• Det finnes et mangfold av gaver.

ET MANGFOLD AV GAVER

TO VIKTIGE GAVER

• Forbønnens gave 

• Sangens og musikkens gave

FEM NÅDEGAVER I ROM 12

• Rom 12,6-8: 

• Diakoni-tjenesten 

• Formaning/Rettledning 

• Gi/Utdele 

• Forstander (lede) 

• Barmhjertighet



• 1 Kor 12,28: 

• Hjelpe 

• Styre (administrere)

TO NÅDEGAVER FRA 1 KOR 12

ANDRE NÅDEGAVER

• 1 Kor 7,7-8: Sølibat 

• Ef 3,6-8: Misjonær 

• 1 Pet 4,9: Gjestfrihet 

• 1 Kor 13,3: Frivillig fattigdom og Martyriet

HVA ER  
DIN 
NÅDEGAVE?

VEILEDNING:



HVORDAN OPPDAGE DIN NÅDEGAVE?

• Gjør deg kjent med Bibelens undervisning om nådegavene 

• Er det noen av gavene du kjenner deg tiltrukket av, eller 
ledet inn i? 

• Har du erfaring med noen av gavene? 

• Hva gir deg glede og er meningsfylt for deg? 

• Hva er du mest effektiv med? 

• Hva får du positiv tilbakemelding på fra andre?


