HVA ER DINE NÅDEGAVER?
(Bruk gjerne dette som en veiledning og med takk
til Gud for de gaver Han gir. Sigbjørn Jakobsen.)
”Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke
la være å gi dere kunnskap om dem.” 1. Kor 12, 1.
Åndens gaver eller nådegaver er Kristus-evner og
Kristus-krefter som han gir til menigheten som er
hans legeme. Se spesielt Rom 12, 4-8. 1 Kor 12,113,1 + 14, 1-19. Ef 4, 7 + 11-16. 1. Pet 4,10-11.
Nådegaver inkluderer utrustning og tjeneste. Dette
fungerer i samspill med hverandre for å nå et felles
mål som er Jesu navns forherligelse, menighetens og
den enkeltes oppbyggelse og for å hjelpe andre til tro
på Jesus og til nytt liv og fellesskap.
Naturlige gaver og talenter kan bli ”omformet” til
åndelige gaver, utrustning og tjenester og nye gaver bli
gitt. En person har ofte flere nådegaver og disse kan
overlappe hverandre.
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En bearbeidet (alfabetisk) liste over nådegaver hentet ut fra forskjellige steder i Bibelen, og formuleringer
delvis fra andre bøker og skrifter:
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Apostelgaven innebærer at man på en naturlig måte
har autoritet i åndelige spørsmål og får aksept til å utøve et overordnet lederskap for flere menigheter.
Apg 1, 23-15.
Barmhjertighet er evnen til ekte medfølelse med
mennesker som har det vanskelig og kan omsette medfølelse i arbeid som letter lidelsen. Rom 12, 8.
Diakoni er å identifisere og dekke ulike behov (omsorg, hjelp osv.). Rom 12, 7.
Eksorsisme gjelder utdrivelse av onde ånder.
Mark 3, 15.
Evangelistgave innebærer en spesiell evne til å dele
evangeliet med ikketroende slik at de vender om og
blir ansvarlige lemmer i menigheten.
2. Tim 4, 5.
Forbønnsgave er lang tids forbønn for andre.
Filem 1, 22.
Formaning er evnen til å tjene med ord til ransakelse,
veiledning, styrke, oppmuntring og trøst.
Apg 13, 15.
Frivillig fattigdom er å avstå fra materiell velvære for
å tjene Gud mer. 1. Kor 13, 3.
Gave til å helbrede kan gjøre mennesker friske for en
stund eller permanent. Matt 10, 8.
Givertjeneste er å bidra med raushet og glede av sine
materielle ressurser til Herrens gjerning.
2. Kor 9, 7.
Gjestfrihet er å sørge for et åpent hus og varm velkomst til dem som trenger det. 1. Pet. 4,9-10.
Hjelpetjeneste er å bruke sine gaver for andre kristne
slik at det øker effektiviteten i deres tjeneste og hjelpe
ikkekristne som et vitnesbyrd. 1. Kor 12, 28.
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Hyrdegave (pastor) er å ta et langsiktig ansvar for den
åndelige tilstanden for en menighet eller gruppe troende. Joh 21, 16.
Humorgaven er å hjelpe andre til å ta i bruk også denne delen av menneskelivet og kunne hjelpe til å åpne
for Guds ord. Luk 6, 21.
Kjærlighetens nådegave preges av ”agapekjærligheten” med utslag i handlinger som er utholdende og ”tåler alt” uten å kreve noe tilbake. Fil 1, 16.
Konfliktløsergave kjennetegnes av en kombinasjon av diplomati og fasthet som gir gode resultater. 1. Tim 6, 5.
Kraftige undergjerninger er en gave som på en synlig og gagnlig måte kan føre til at andre blir berørt på
en ekstraordinær måte. 1. Kor 12, 6.
Kunnskapsord er ord i en bestemt situasjon som Gud
bruker til å løse problemer. 1. Kor 12, 8.
Kunstnerisk gave (bilde, sang m.m.) er gjennom dette
å kunne formidle det Gud vil. 2. Mos 28, 3.
Lederskap er å lede i overensstemmelse med Guds
hensikt og kommunisere disse målene til andre på en
slik måte at de frivillig og samstemmig arbeider for å
nå disse målene. 1. Tim 3, 5.
Lærergave er å gi undervisning som er nyttig for andre. 1. Kor 12, 28.
Lydighetsgave er å handle i lydighet til Gud.
Rom 16, 19.
Lyttenådegave er å lytte mer enn å snakke. 1. Pet 1, 2.
Martyrium er å lide for troen, om nødvendig like til
døden, og hele tiden vise en glad og seirende holdning.
1. Kor 13, 3.
Misjonærgave er å tjene Gud i en annen kultur med
de gavene en ellers har. Ef. 3,7-9.
Profeti er å ta imot og gi videre guddommelig inspirerte budskap fra Gud. Rom 12, 6.
Prøving av ånder er å dømme om en ånd er menneskelig, demonisk eller guddommelig. 1. Kor 12, 10.
Styringsgave er å sette ut i livet planer i tråd med langsiktige mål. 1. Kor 12, 28.
Sølibat er å leve enslig for å kunne bruke sin tid i tjenesten for Gud. 1. Kor. 7, 1-7.
Trosgave medfører at det kan oppstå visshet om utfallet i en bestemt situasjon. 1. Kor 12, 9.
Tungetale gir seg uttrykk i et ”språk” som en selv og
andre normalt ikke kan oversette direkte, som bønn i
tunger, tale i tunger i grupper eller større forsamlinger
og sang i tunger. 1. Kor 12, 28.
Tyding av tungetale er en forståelig gjengivelse av
innholdet/budskapet i tungetalen uten å være en direkte
oversettelse ord for ord. 1. Kor 12, 10.
Visdomsord er ord som avdekker Guds visdom i en
bestemt situasjon. Apg 6, 3.
Noen flere?
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