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1. korinterbrev 12 
 
Kontekst:  
I kapittel 12-14 får vi en grundig introduksjon til nådegavene – hva de er, hvorfor de er gitt og hvordan 
de skal brukes til å bygge opp fellesskapet av kristne søsken.  
 
1. korinterbrev 12 
La oss be før vi sammen leser 1. korinterbrev kapittel 12:   

Gode Far og Herre, vi takker for muligheten til å studere Ordet Ditt sammen i kveld. Vi ber om 
åpne sinn så vi kan være lydhøre for hva Du ønsker å si oss.   

 
Introduksjon  
Åndens gaver er ikke noe abstrakt og mystisk, men noe Gud gjennom sitt ord ønsker å gi oss håndfast 
kunnskap om (v.1). Det greske ordet i grunnteksten, charisma, betyr «gave» og stammer fra charis, 
«nåde». Ikke nok med at Gud gir oss frelsen gratis, Han utruster oss med evner til å kunne tjene 
hverandre i fellesskapet av kristne søsken (v. 4-7). Oppsummert: hverken frelsen eller livet som kristen 
handler om at jeg må prestere i egen kraft, og all tjeneste i Guds rike skal få være i og av nåde!   
 
Dette er viktig, fordi det beskytter oss mot å rangere hverandre som søsken, noe Paulus bruker 
mesteparten av kapitlet på å forklare (v. 11-29). For hvis det er Guds Ånd som deler ut nådegavene slik 
Han selv vil (v.11), da kommer det ikke an på min innsats eller min prestasjon. Videre, skriver Paulus, er 
det egentlig ikke vi som enkeltpersoner som får utdelt nådegavene. Nei, de blir gitt til fellesskapet av 
kristne, på samme måte som ulike kroppsdeler er blitt gitt ulike funksjoner for å tjene kroppen som 
helhet (v. 12-14, v. 26-29).  
 
Paulus oppfordrer til å søke etter de største nådegavene (v. 31) (mer om dette i kap. 14). Men i 
motsetning til hva som er menneskelig å tenke, er det ikke likhetstegn mellom hvor synlig nådegaven er 
og hvor viktig eller stas den er (v.23-25). På samme måte som kroppen er mer enn de ytre, synlige 
kroppsdelene, så er nådegavene og tjenestene i menigheten mer enn det ytre, det synlige. Vår fysiske 
kropp er et mesterverk som vitner om en stor Skaper, og her fins celletyper og organ som de fleste av oss 
aldri har hørt om, enda mindre sett, men som likevel er helt essensielle for at kroppen skal fungere som 
den skal. Uavhengig av funksjon hører hver del med, og alle kroppsdeler må være til stede for at kroppen 
skal være hel (v. 15-26). (Enhver som har slått tåa i dørkarmen eller klemt huden i sykkelhjelmen forstår 
sannheten og visdommen i v. 26!).  
 
Det gir altså ingen mening å rangere kroppsdeler eller organsystem etter hvor mye eller lite de egentlig 
hører til på kroppen. Like lite kan vi snakke om at enkeltkristne er mer eller mindre viktige for 
fellesskapet, for som kristne er vi alle del av Jesu kropp – og dette er av nåde (v. 27). På samme måte 
som øyet ikke kan si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for 
dere» (v. 21), like lite kan en kristen si til en bror eller søster: «Jeg trenger deg ikke». For om nådegavene 
og tjenestene er forskjellige, så er de alle gitt av Gud – «Han som er virksom og gjør alt i alle» (v. 4-6).  
 
Tilleggstekster:  

• Romerbrevet 12 

• Efeserne 4 
 
Spørsmål til samtale:   

1. Hva er formålet med nådegavene? 



2. Hvordan kommer evangeliet til syne i 1. kor. 12?  
3. Les v. 2-3 igjen. Hva menes her?   
4. Se på listene over nådegaver i v. 8-10 og v. 28-30. Hvordan ser disse ut i praksis?   
5. Hva innebærer det at vi som kristne hører til samme kropp - Jesu kropp (v. 12-13, v. 27)?  

 
Praktisk anvendelse og spørsmål til ettertanke (på egenhånd eller sammen):   

1. Hvilke(n) nådegave(r) tror du Gud har gitt deg?  
2. Kan du komme på konkret(e) eksempel på nådegave(r) en kristen søster/ bror er utrusta med, og 

hvordan han/ hun har forvalta denne til velsignelse og oppbyggelse av deg/ menigheten?    
3. Drøft påstanden: jeg får ikke en nådegave for min egen del, men for mine kristne søskens skyld.  
4. Jesus er Gud, og dermed har Han alle Åndens evner og kvaliteter. Kan du komme på fortellinger i 

evangeliene hvor Jesus viser de ulike egenskapene/ evnene?  
5. Hva skiller nådegaver fra medfødte evner eller «naturgaver»?  

 


