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Resymé fra talen
• Den Hellige Ånd virker på ulike måter gjennom de forskjellige nådegavene.
• Tjenester og gaver kan systematiseres på forskjellige måter. En måte er å dele alt inn i tre
ulike områder: Guds åpenbaring gjennom skaperverket (kunnskap, organisasjon,
håndverk, musikk, osv.), proklamering av evangeliet og hjelpe mennesker til vekst i
Kristus (tjenestegavene, misjonærer, hjelpetjenester, osv.), og overnaturlige gaver
(nådegavene i 1.Kor 12, bønnetjeneste, osv.)
• 1.Kor 12,1-14. Viktig å ikke være uvitende om dette, sier Paulus. Vi kan skjelne om det
skjer i Den Hellige Ånd, gjennom hvem som blir herliggjort. Den Hellige Ånd åpenbarer
seg på den eller de måtene som er tjenlige for hensikten Han vil oppnå. De ni
nådegavene listet opp fra vers 8, er ulike måter Den Hellige Ånd manifesterer seg iblant
oss på.
• Visdoms ord – visdom ved Ånden (vers 8). Vår menneskelige visdom er begrenset. Vi
trenger av og til Guds overnaturlige visdom. Jesus forvaltet jo alle nådegavene, og vi ser
at Han stadig fikk visdom til å f.eks svare mennesker riktig (ref f.eks mynten som det
skulle betales skatt med. Jesus har lovt oss at Den Hellige Ånd skal gi oss visdommen vi
trenger (Matt 10,17-20). Paulus trengte også visdoms ord da han ble ledet i sin tjeneste
(ref f.eks Apg 16,6-10). Visdoms ord kan være til personlig hjelp og ledelse, i sjelesorg, i
forkynnelse, eller i byggingen av Guds rike. Visdoms ord kan komme som en stemme, ved
et syn, en drøm, en profeti, osv.
• Kunnskaps ord – kunnskap ved Ånden (vers 8). Også her er det noe overnaturlig, som
Gud gir oss kunnskap om – at Gud dropper noe av Sin kunnskap ned gjennom våre
sanser. Jesus fikk f.eks kunnskapsord om den rike mannen, da Han så at det var pengene
som bandt ham og hindret ham. 1.Kor 14 26-30 viser oss et eksempel på at denne gaven
var i funksjon i menighetsfellesskapet. Kunnskaps ord kan komme som en lydlig stemme
(ref 1.Sam 3,11-14), som et syn (ref Apg 9,10-16), som en drøm (ref da Josef fikk
kunnskap om Herodes’ død), ellers – som det kanskje oftest skjer – som en indre
innskytelse av Den Hellige Ånds (ref Peter som fikk kunnskap om Annanias og Safiras
løgn.
• Troens gave – Tro ved Ånden (vers 9). Troe er en nøkkel i hele det nye livet. Alle
mennesker har fått et mål av tro, men så kan det være situasjoner der Gud ved Den
Hellige Ånd legger ned i hjertet vårt en spesiell, overnaturlig visshet. Troens gave gjør at
vi plutselig får tro for at et bønnesvar kommer eller at et mirakel skal skje. Jesus
forbannet fikentreet, men det skjedde ingen ting umiddelnart. Ref også da Paulus
underviste så lenge at den unge mannen falt ut av vinduet i 2.etg og døde (Apg 20,9-12)
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Er nådegavene i funksjon i menighetsfellesskapet? I husgruppene? Hvis ikke, eller hvis
det skjer i begrenset grad: hvorfor det? Og hva kan vi gjøre for å rette på dette?
• Hvilke av de ni nådegavene beskrevet i 1.Kor 12 har du selv opplevd at har fungert i ditt
liv? Hvilke har du sett i funksjon i menighetsfellesskapet eller ellers?

