
Opdag hvad Gud har 
givet dig evne til

En åndelig gave: Er en særlig evne, der er givet af 
Helligånden til enhver kristen, til at blive brugt for 

at tjene og dermed opbygge Kristi legeme.

Den rigtige person…

på den rigtige plads…

Med det rigtige motiv…



At du vil opdage dit unikke design til tjeneste 
og UDVIKLE og bruge dine Guds givne gaver 
og evner til at tjene Gud og andre. 

Fill. 2 v13

 For det er Gud, der virker i jer både at ville og 
at virke for hans gode vilje.

Målet er



 DEFINITION: (græsk “diakonos” = “at tjene”) ”I TJENESTEN 
BRUGER DU HVAD GUD HAR GIVT DIG TIL AT TJENE HANS OG 
ANDRE BEHOV." VI TJENER I 3 RETNINGER 

 · Til HERREN ApG 13 v2 Mens de holdt gudstjeneste og fastede, 
sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, 
jeg har kaldet dem til.«

 · Til kristne  Hebr. 6 v10 For Gud er ikke uretfærdig, så han 
glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans 
navn, ved at I har tjent og stadig tjener de hellige.

 · Til ikke KRISTNE Matt. 28 v19 Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple.

Hvad Bibelen siger om 
tjeneste? 



1. Kor. 12 v1 ”Hvad angår åndelige gaver, vil jeg ikke, at du 
skal være uvidende.”

1. Kun troende har åndelige gaver. 1. Kor.  2 v14 

Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer 
fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, 
og det kan ikke fatte det.

Hvad siger Biblen om de 
Åndelige gaver



2. Hver kristen har mindst en åndelig gave. 1. Kor. 7 v7 
Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver 
har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, 
den anden på en anden måde.

3. Ingen modtager ALLE gaverne. 1. Kor. 12 v28
I kirken har Gud sat nogle til at være for det første 
apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, 
endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige 
gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at 
helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags 
tungetale.



4. Helligånden  beslutter de gaver jeg får. 1. Kor. 12 v11 
Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til 
hver enkelt, som den selv vil.

5. Jeg skal udvikle de gaver, Gud giver mig. 1. Tim. 4 v14
Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af 
profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet.



 1. Forveksle ikke gaver med naturlige talenter. 

 2. Forveksle ikke gaver med Åndens frugt.  Gal. 5: 22-23 

"Frugt" viser min modenhed. 

"Gaver" viser min tjeneste.

”Roller / Position” Matt 23 v11 – 12

Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, 
der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger 
sig selv, skal ophøjes.

Vær opmærksom på



ÅNDELIGE GAVER

PERSONLIGHED

ERFARING

HJERTE

EVNE

Hvordan er du formet?



Rom. 12 v4 – 8
Omtanke, 
ydmyghed, 
glæde og iver
Lederskab  
Profeti 
Tjeneste 
Undervisning
Barmhjertighed
Giver

Hvordan bruger jeg mine 
Åndelige gaver?

1. Korinter 12 
Gensidigt 
afhængighed 
Administration 
Apostel 
Bedømmelse
Helbredelser Hjælpe 
Kundskab Mirakler 
Profeti 
Lærer 
Tungetale
Udlægning
Visdom

Ef. 4 v11 – 12.
Udruste andre 
Apostel 
Evangelist 
Hyrde
Profet
Undervisning



Personlighed

indadvendt x udadvendt

sanser x intuition

tænker x føler

vurderer x opfatte

personorienteret x opgaveorienteret

struktureret x ustruktureret

kreativ x divergent



god X dårlig

lang tid X kort tid

roller X position

område X mennesker

Erfaring



Hjerte

længsel efter X     motivation



Evne

En evne er en medført mulighed for at udføre 
en bestemt type opgave på et givent niveau, 
som kan udvikles. 



Efter opdagelse af sine gaver

Få sine gaver bekræftet af andre

Afprøve sine gaver

Øve sig i sine gaver

Vokse i brug af sine gaver 



 1. Pet.  4 v10 - 11

Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde 
skal enhver af jer tjene de andre med den 
nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale 
med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med 
den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må 
blive herliggjort ved Jesus Kristus. 

Æren og magten er hans i evighedernes 
evigheder! Amen.

Vigtig detalje 



Kender du dine nådegaver?

Bruger du dine nådegaver?

Matt. 25 v 14 – 30
Lignelsen om de betroede talenter


