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v1 Om Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. 
 
Spørgsmål 1: Hvordan kan man definere en nådegave? (Hvis man kigger på teksten som vi 
arbejder med var der mange forskellige slags gaver. Og der står ikke direkte at nogle af dem 
er en nådegave, men det er bare den standard liste, som man får, hvis man undersørger det. 
Svar: Vi definerer en nådegave ud fra bibelens samlede beskrivelse af disse, ud fra 
nedenstående 7 kendsgerninger omkring en nådegave vil EN DEFINITION LYDE: Nådegaver er 
Guds mangfoldige gaver og tegn til dig som kristen, for at du i hans tjeneste kan herliggøre 
Jesus i din menigheds sammenhæng. DER ER INGEN STANDARD LISTE OVER NÅDEGAVER, hverken 
listen i Rom 12; 1Kor 12 eller Ef 4 gør krav på at være en komplet liste, de er heller ikke en 
komplet liste til sammen da der tydeligvis er gengangere i de tre såkaldte lister. Der er også 
masse af eksempler i skriften på andre lister, vi kan f.eks. konkludere at der findes en 
nådegave til at give og en nådegave til at lide ud fra 1Kor 13:1-3 der stiller disse to gaver op 
ved siden at mere kendte nådegaver såsom tungetale, profeti, kundskab og tro. Men hvor 
mange er der da? Ja det kan du jo fortælle mig 
 
Grundsproget og Nådegaver 
χάρισµα�- charisma - Noget af nåde; Charisma bliver ikke udelukkende brugt om nådegaver i 
skriften, men også om fx: Frelsen (Rom 5:15)�Evigt liv (Rom 6:23)�Guds løfter (Rom 11:19) ej 
hellere er charisma det eneste græske ord der bliver brugt omkring nådegave, også de græske 
ord πνευµατικός - pneumatikos – Åndelige Se 1Kor 12:1 oversat Åndens gaver (DA92) og δόµα�- 
doma – Gave Se Ef 4:8 oversat Gaver (DA92) bliver brugt�
 
Første kendsgerning om Nådegaver 
Alle Guds børn har mindst en nådegave Rom 12:6; 1Kor 12:11; Ef 4:7-8 
 
Anden kendsgerning om Nådegaver 
Det er Guds vilje, at alle kristne skal kende deres nådegave og bruge den i hans tjeneste 1Kor 
12:1; 1Pet 4:10 (1Kor 15:10) 
 
Nådegave Syn 

1. LEGENDESYNET: Gud eksister ikke og derfor har der selvfølgelig aldrig eksisteret 
overnaturlige evner 

2. OPHØRSSYNET: Åndens gaver var noget der kun hørte oldkirken til og findes derfor ikke 
den dag i dag. 

3. KARISMATIKERSYNET: Åndens gaver bliver givet til hver eneste generation og skal derfor 
bruges i dag indenfor skriftens rammer 

4. ÅNDSRYTTERSYNET: Åndens gaver bliver givet til hver eneste generation og nutidig 
åbenbaring har samme autoritet som skriften 

5. TUNGETALERSYNET: I bund og grund samme syn som åndsryttersynet men kun kristne 
med tungetalens nådegave har Helligånden 

 
Er Åndsryttersynet gyldig? 
Taler Åb 22:18-19 om hele bibelen eller kun Åbenbaringen? Under alle omstændigheder skal 
der ikke åbenbares mere for at vi kan frelses. Jf. Jud 1:3 Mine kære, mens jeg nu er ivrigt 
optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer 
og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. DEN 
GODE LUTHERSKE & BIBELSKE LÆRE: ”Nye åbenbaringer i forhold til den kristne troslære er 
enten sammenfaldende med den sunde lære der er i Skriften, og så er de i og for sig 
overflødige, eller også indeholder de en ny lære, der afviger fra skriften og skal derfor afvises” 
(Rom 16:17; 1Tim 6:3ff; Luke 16:29-31). 
 

v2 I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. v3 
Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er 
Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden. 

 
Tredje kendsgerning om Nådegaver 
Nådegavers formål er at herliggøre Jesus Joh 16:13-14; 1Kor 12:1-3 
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v4 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. v5 Der er forskel på tjenester, men 
Herren er den samme. v6 Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som 
virker alt i alle. 

 
Spørgsmål 2: Fra 1Kor. 12:1-14, 27-31 hvorfor står der 'helbrede' i flertal? Svar: Fordi der er 
flere nådegaver til helbredelse, det er af samme grund som der i 1Kor 12:28 står: forskellige 
slags tungetale. Der er nemlig forskel på tjenester: Peter var apostel for jøder, Paulus for 
hedninge (Gal 2:8) Michael forkynder for danskere, Jenny forkynder for fremmede folk og der 
er forskel på kraftige gerninger (altså den ”virkning” der kommer udad nådegaven – se Rom 
12:6; er det profetisk gave, så lad os bruge den, efter som vi har tro til; [DA48]) Nogen leder 
deres cellegruppe, andre leder menigheden, Nogen helbreder hovedpine, andre gør lamme 
hele 
 

v7 Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. 
 
Fjerde kendsgerning om Nådegaver 
Nådegaver bliver givet den enkle til fælles gavn 1Kor 12:7 1Kor 14:5, 12; Ef 4:11-12; 1Pet 
4:10-11 
 

v8 Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd 
meddele kundskab.v9 Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den 
ene og samme ånd, 

 
Spørgsmål 3: Fra 1Kor. 12:1-14, 27-31 nådegave til troen. Hvad betyder det? Svar: det er 
ikke den frelsende tro og det er ikke trofasthed, hvilket er en del af Åndens frugt (Gal 5:22) 
nogen har læst en forbønnens nådegave, jeg mener nu at skriften tolker den selv i 1Kor 13:2; 
tro der kan flytte bjerge (nådegaven til tillid) 
 

v10 og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en 
anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke 
tungetale. v11 Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv 
vil. 

 
Femte kendsgerning om Nådegaver 
Gud bestemmer suverænt hvem der får hvad for nogle gaver 1Kor 12:11, 18 
 
Er ophørsteologien gyldig? 
Ophørssynet bygger på to katastrofer: 1) Mistillid til Guds ord 2) Misforståelse af Guds ord. Vi 
skal se på to klassiske misforståelser: INDVENDING 1:Siger 1Kor 13:8-10 at når hele bibelen 
kom, skulle nådegaverne ophøre? 1Kor 13:11-13; hvem ser vi ansigt til ansigt? Ef 4:11-13; er 
der enheden i troen, er der erkendelsen af Guds søn, kan vi rumme Kristi fylde? 1Kor 1:7; 
venter vi stadig på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares? INDVENDING 2:Blev nådegaverne 
kun givet ved Apostlenes håndspålæggelse? Nådegaverne blev givet også mens apostlene 
”bare” talte (1Kor 10:44-48) Apostel var selv en nådegave (Ef 4:11) At stræbe efter en 
nådegave betyder næppe at fedte for apostlen (1Kor 12:31; 1Kor 14:1) Timotius fik en 
nådegave i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet (1Tim 4:14) Det er 
Helligånden der suverænt deler nådegaver ud som han selv vil, ikke apostlene (1Kor 12:11)  
 

v12 For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, 
så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. v13 For vi er alle 
blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller 
frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. v14 Et legeme består heller ikke kun af én del, men af 
mange. v15 Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den dog alligevel 
en del af legemet, v16 og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det 
dog ligefuldt en del af legemet. 

 
Alle nådegaverne skal i funktion i menigheden, det er enhed og enhed virker verdens tro (Joh 
17:20-21) ER DU DEN DER SIGER: Min nådegave hører ikke hjemme her, Jeg taler i tunger altså 
hører jeg ikke hjemme her – Jo du gør.  
 

v17 Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så 
af lugtesansen? v18 Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han 
ville det. v19 Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? v20 Men nu er 
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der mange lemmer, men ét legeme. v21 Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke brug for 
dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har ikke brug for jer.« 

 
ER DU DEN DER SIGER: Vi har ikke brug for tungetale her, så er svaret, jo fod vi har brug for 
tungen. Siger du Vås, Gud helbreder til sin tid, svare vi ja fod og det kan være, Gud helbreder 
med hånden nu. Siger du, Alle og enhver kan da lave kaffe, siger vi men kun ryggen er Åndelig 
udrustet til det. Forkynderen har brug for diakonen og omvendt – I Kristendommen er vi 
hørere og gørere  
 

v22 Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, 
v23 og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de 
lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed; v24 de andre lemmer 
har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler 
ære, desto større ære, v25 for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige 
og have omsorg for hinanden. v26 Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én 
legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. v27 I er Kristi legeme og hver især hans 
lemmer. 

 
Sjette kendsgerning om Nådegaver 
Nådegaverne er mange og varierede 1Kor 12:14-27 
 
Spørgsmål 4: 1Kor 12:28 er de nådegaverne?  Er der en rækkefølge?  Er der nogen nådegave 
som er større eller bedre end andre? Svar: ja, apostle, profeter, lærere osv. Er nådegaver på 
lige fod med resten og 1Kor 12:28 giver ikke udtryk for at være en opremsning af de vigtigste 
nådegaver, men læg dog mærke til at apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere har et 
særligt ansvar i menigheden, at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges 
op (Ef 4:11-13) men hvis teksten her (1Kor 12:12-27) virkelig siger at alle nådegaver er lige 
gode hvad er så de største nådegaver? (v31) det er jo netop de nådegaver der tjener mest og 
flest, sådan er det i Guds rige (Mark 10:42-45; Luk 22:24-27) 
 

v28 Og 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. 

 
Spørgsmål 5: 1Kor 12:28.  På engelsk er det oversat som 'administration' i stedet for ledelse. 
Hvorfor? Er der er forskel? Svar: SE VI PÅ 19 FORSKELLIGE DANSKE OVERSÆTTELSER AF BIBELEN:* 
Siger 6: Styre; 4: lede; 2: lederevner; 2: Regerere; 1: organisere; 1: ledelsesopgaver; 1: 
ledelse; 1: Styrmænd ved Roret; 1: Bestyre KIGGER VI PÅ FORTOLKNINGER ER FORSLAGENE MANGE: 
Visdom, nådegave til at udøve kirketugt, præster, bedømmelse af ånder, rådgivere, 
administratorer, biskopper, menighedsråd (nogen ser hjælpe og lede som lav og høj embede) 
SELVE DET GRÆSKE ORD: κυβέρνησις - kuberne �sis er af latinsk oprindelse og 1Kor 12:28 er det 

eneste sted i skriften det bliver brugt, dog bliver κυβερνήτης  - kuberne �te �s:  brugt to gange i 

skriften Apg 27:11 & Åb 18:17 hvor det bliver oversat med styrmænd. MIN KONKLUSIONEN: det 
er nådegaven til at styre, ikke lede som sådan (en kaptajn leder skibet, en styrmand styrer) 
altså at organisere, administrere og lede og fordele arbejdet. Set i Jesu tjeneste: Jesus 
organiserede hans jordiske tjeneste ved at have en indercirkel på 3 (Mark 9:2) Han udvalgte 
de 12 apostle (Mark 3:13-14) og udpegede 70 disciple og sendte dem ud i alverden 2 og 2 
(Luk 10:1) Andre bibelske eksempler: Josef: (1Mose 41:41-57) Jetro (2Mose 18:13-27) 
 
* (BPH2007: evner til at organisere DNA2007: nogle er gode til at lede WIE1997: ledelsesopgaver DA1992: til at lede BPH1992: der er 
i stand til at lede NVO1985: evner til at lede HYL1977: ledelse ASPS1975: der er lederevner SCH1959: Lederævner DA1948: til at styre 
LEHN1932: styre DNPS1926: Styrmænd ved Roret DA1907: til at styre SKAT1904: til at styre POGU1895: til at styre LIND1866: 
bestyrere DA1819: til at styre DA1529: regerere DA1524: regerere) 

 
v29 Kan alle være apostle? Eller profeter? Eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? v30 
Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? 

 
Er Tungetalersynet gyldigt? 
Alle kan ikke tale i tunger (v30) lige så lidt som alle er profeter, Paulus ser gerne at alle taler i 
tunger, men det gør de jo åbenbart ikke (1Kor 14:5) det er kærlighed til Jesus der afgør om 
du har Helligånden (1Kor 12:1-3) 
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Spørgsmål 6: Hvis man har brug for en for at oversætte tungetale, hvorfor bruger Gud dem, 
Kunne han ikke bare sende profeti i stedet for? Så alle kunne forstå den første gang? Svar: 
tungetaler nådegaven har brug for udlægningens nådegave og bliver derfor et herligt billede 
på at alle lemmer har brug for hinanden (1Kor 14:5-14; 1Kor 12:12-27) 
 

v31 Men stræb efter de største nådegaver! Og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. 
 
Spørgsmål 7: Hvad betyder 1Kor. 12:31 jeg vil vise dig en bedre vej?  Hvordan hænger det 
sammen med teksten? Svar: Det hænger sammen med den syvende og sidste 
kendsgerning omkring nådegaver at: Nådegaver er et tegn fra Gud Mark 16:17-18; 1Kor 
14:22-25; Heb 2:4 Nådegaverne følger de kristne, hvorimod Åndens frugt: kærligheden er den 
vi stræber mod, for kærligheden er nu en gang det største tegn (Joh 13:35) nådegaverne 
bliver givet den enkle til fælles gavn, Åndens frugt er virksom i alle til alles gavn 
 
 


