
”Er miraklenes tid forbi”-Nådegavene i bibelsk lys. Bibeltime Landro 120901+ 130202/svennm(+) 
 
Ståsted: Høykirkelig og karismatisk! 
 
Innledning: Nåde/charis”sjarm”, gunst. 
 
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, han som gav seg selv 
i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter Gud 
vår Fars vilje, Ham være ære i all evighet! Amen. Gal 1,3-5 
 
Bibeltekster følger: 
 
1 Kirken: Jesu Kristi Kirke, Apostlenes og profetenes grunnvoll. 
 
Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss 
levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I 
Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med 
ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i 
Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst; ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds 
gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i 
Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i 
dem….Gjennom ham har vi begge i én Ånd adgang til Faderen. Altså er dere ikke lenger 
fremmede og utledninger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. 
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus 
selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og 
gjennom Ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Ef 2,4 –10; 18-22 
 
2. Jesu Kristi Kirke: bygget på apostel-og tilsynsembedet. 
 
For det står skrevet i Salmenes bok.. .En annen skal få hans tilsynsembete. Nå er det noen 
her som var sammen med oss hele den tid Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, fra han ble 
døpt av Johannes og til den dag han ble tatt opp fra oss. En av disse menn må sammen med 
oss være vitne om hans oppstandelse. To menn ble kalt fram, Josef Barsabbas med 
tilnavnet Justus, og Mattias. Så bad de: "Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem 
av disse to du har utvalgt til å ha den tjeneste og det apostelembete som Judas 
forlot for å gå til sitt sted.” [sitt sted: fortapelsen.] De kastet lodd mellom dem, og loddet 
falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve. Apg.1,20-26 
 

 
Bilde: St.Mattias, Maribo Domkirke, Lolland/Falster bd. 



 

3. Det kristne livet, nådegavene, bygget på liturgien og eukjaristien/ Nådegavekatalog 1 
 
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et 
levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 
Og Ia dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet 
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, 
det fullkomne. I kraft av den nåde jeg har fått; sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg 
ikke større tanker enn du bør; men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde 
seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle 
lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men 
hver for oss er vi hverandres lemmer, Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud 
har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; den som har 
diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den sorn er lærer, skal ta seg av læren, og den 
som rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gi det av et udelt 
hjerte. Den som er forstander, skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet skal 
gjøre det med glede. Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 
Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli 
ikke slappe, vær brennende I Ånden, tjen Herren! Rom 12,1-11 
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3. Nådegavene: Knyttet til Kristusbekjennelsen(Kirkens Bekjennelse)/ Nådegavekatalog 
2 
 
Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. Dere 
vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og 
dit. Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: ”Forbannet er Jesus” Og ingen 
kan si: "Jesus er Herre” uten i Den Hellige Ånd, Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er 
den samme. Det er forskjellige tjenester men Herren er den samme. Det er forskjellige 
kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir 
Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne 
visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. En får en særskilt trosgave 
ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, og 
en får kraft ti! å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å 
bedømme åndsåpenbaringer, en får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 
Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. 
Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett 
legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en Ånd ble vi alle døpt til 
å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en Ånd å 
drikke. Legemet består ikke av ett lem, men av mange.Om nå foten sier: "Fordi jeg ikke er 
hånd, hører jeg ikke med til kroppen”, så er den like fullt en del av kroppen. Om øret sier: 
”Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen”, så er det like fullt en del av 
kroppen. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, 
hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik 
han ville det. Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er det mange 
lemmer men bare ett legeme.Øyet kan ikke si til hånden: ”Jeg trenger deg ikke”, eller 
hodet til føttene: "Jeg har ikke bruk for dere". Tvert imot! De lemmer på legemet som 
synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De deler av kroppen som vi synes er 
mindre ære verd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto 
større sømmelighet; de andre trenger det ikke. Men nå har Gud føyd sammen legemet og 
gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle 
lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. 
Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er 
dere hans lemmer. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det 
tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, 
styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller 
lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i 
tunger, eller tyder alle tungetale? Streb etter de største nådegavene! Jeg vil også vise dere 
den vei som er den aller beste… 1 Kor 12 1-31 
 
4. Nådegavene: Knyttet til Kristi og Kirkens fylde, sakramentene/ Nådegavekatalog 3 
 
Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig 
det kall dere har fått. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer 
over med hverandre i kjærlighet, Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som 
binder sammen: Ett legeme, en Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, en Herre, 
en tro, en dåp,  en Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.Nåden 
er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor står det: Han steg opp 
i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. At han steg opp, må jo bety 
at han først var steget ned i jordens dyp. Og han som steg ned, er den samme som steg 
høyt opp over alle himler for å fylle alt. Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til 
apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det 
for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, 
inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham. og vi blir den 
modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Ef 4,1-13  
 
 
 
 
 



4. Nådegavene: Fra Peter/ Nådegavekatalog 4 
 
Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds 
mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, 
skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham 
tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen. 1 Pet 4,10-11 
 
5. Nådegavene: 3 korte Nådegavekataloger 5-7 
 
Forsøm ikke den nådegave som er i deg, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de 
eldstes råd la sine hender på deg, 1Tim 4,14 
 
Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du 
har mottatt ved min håndspåleggelse! 2.Tim 1,6 
 
Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var 
ugjort, Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. En eldste må det ikke være noe 
å utsette på: Han skal være en kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige 
og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må 
ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom 
eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, 
rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord i 
samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å 
gjendrive påstandene til dem som sier imot. Tit 1,5-9 
 

 
Kristus og Ånden. Fra katolsk kirke i California. 
 
6. Nådegavene: Et liv i Ånden, Åndens frukt,  
 
Jeg sier dere; Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. For vår 
onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to 
ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Blir dere drevet av Ånden, 
da er dere ikke under loven. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, 
umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, 
selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som 
jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.Men Åndens frukt er kjærlighet, 
glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. 
Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med 
dens lidenskaper og lyster. Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden. Gal. 
5,16-25. 
 



7. Nådegavene: Praktiske anvisninger 
 
Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene; mest etter å tale profetisk. 
For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, 
han taler hemmeligheter ved Ånden. Men den som taler profeti, taler for menneskene, til 
oppbyggelse, formaning og trøst.Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som 
taler profetisk, bygger opp menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men 
jeg vil heller at dere taler profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som 
taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp. Sett nå, 
brødre, at jeg kommer til dere og taler I tunger. Hva gagn har dere av det, hvis jeg ikke 
med det jeg sier gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære? På samme måte er det 
med musikkinstrumentene, enda de er livløse ting. for eksempel en fløyte eller en sitar. 
Hvis det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt? Og gir 
trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Slik er det også med dere: 
Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da 
snakker dere jo bare ut i været! Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle 
språk har sin mening. Men dersom jeg ikke kan språket, vil jeg være en fremmed for den 
som snakker det, og han som snakker, er fremmed for meg. Slik er det også med dere. Når 
dere nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge 
menigheten! Derfor må den som taler i tunger, be om å kunne tyde det han selv sier. For 
hvis jeg ber og da taler i tunger er det min ånd som ber, men forstanden har ikke noen 
nytte av det. Hva så? Jeg vil be med ånden, men også med forstanden, jeg vil lovsynge med 
ånden, men også med forstanden. Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan en som 
sitter der og ikke er fortrolig med dette, si "Amen” til din bønn? Han skjønner jo ikke hva 
du sier. Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. Jeg takker 
Gud; jeg taler mer i tunger enn noen av dere.Men når menigheten er samlet, vil jeg heller 
si fem ord med forstanden og lære andre enn tale tusenvis av ord i tunger. Brødre, vær nå 
ikke uforstandige som barn! I ondskap skal dere være små, men voksne i forstand. Det står 
skrevet i loven: Gjennom folk med andre språk og med fremmed tungemål vil jeg tale til 
dette folk, men enda vil de ikke høre på meg, sier Herren. Derfor er tungetalen et tegn, 
ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Men den profetiske tale er et tegn for de 
troende, ikke for de vantro. Om nå hele menigheten kommer sammen, og alle taler i tunger 
og det så kommer inn noen som ikke er fortrolig med dette eller ikke er troende, vil de ikke 
si at dere er gått fra forstanden? Men hvis en av disse kommer inn og alle taler profeti, da 
vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; hans innerste tanker kommet for dagen. Han vil 
falle ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: "Gud er sannelig blant dere!” 
Hva så, brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, en 
har åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp. 
Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale 
en om gangen, og det skal være en som tyder. 1 Kor 14,1- 33 

 
KFs eemblem I UK, N, S og DK. Ånden og Kirken hører sammen! 


