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Sunn åndelighet.

Intro
Når jeg leser dette kapittelet så er dette overskriften jeg føler passer best. Hvordan møter jeg
åndelighet og nådegaver, og hva er en sunn måte å gjøre dét på?

Jeg møtte Jesus på konfirmantleir og der ble jeg frelst. Mitt første møte med Gud i bønn var et
mektig inntrykk av at han var nær og ekte. Jeg kjente hvordan det fysisk kriblet og sitret i
kroppen, jeg ble overveldet og klarte ikke å fortsette og be. En åndelig opplevelse? Noe
overnaturlig? Eller et naturlig møte med Gud? Hvordan er det egentlig å møte ham?

De første årene som kristen var nok preget av dette møtet, og ønsket om å oppleve Gud på den
måten igjen. Det hendte jeg opplevde lignende noen ganger i lovsang, og noen ganger i bønn.

Jeg ble fascinert av konseptet tungetale, og gikk til forbønn for å be Gud om å få denne
nådegaven. Jeg ville tale i tunger, og én gang føltes det som at jeg nesten kom til å gjøre dét.
Men noe stoppet det.

Jeg har fremdeles ikke nådegaven til å tale i tunger. Det er nå lenger mellom de store åndelige
opplevelsene. Har jeg mistet noe jeg en gang hadde? Samtidig kjenner jeg nå mer på hvordan
Gud jobber i meg i det stille. Jeg ser hvordan jeg får møte ham i bibelen, gjennom kristne
venner, bibelgruppen, og bare i tanken. Jeg er tryggere på Gud nå enn jeg var da.

Hvordan skal jeg tenke om min egen åndelighet? Og kan god eller dårlig åndelighet sidestilles
med stor eller liten åndelighet?

Jeg tror dette kapittelet sier noe om disse spørsmålene, og er, om ikke noe annet, et godt
utgangspunkt for å snakke om dette.

Jeg vil først ta opp noen av de viktigste poengene Paulus gjør rundt god bruk av nådegaver. Les
gjerne kapittelet i sin helhet før dere tar neste avsnitt.  Så vil jeg prøve å løfte fram noen temaer
til samtale, gi oppgaver som kan være til hjelp og nytte, før en avsluttende praktisk
bønneoppgave.

Ikke gjør alt, men velg det som passer deg/dere best.



Hva kjennetegner god bruk av nådegaver?
Konteksten (spesielt kapittel 13) og første setningen i kapittelet oppsummerer basisen for god
bruk av nådegaver; “Jag etter kjærligheten”. Kapittel 13 gir en detaljert beskrivelse av
kjærligheten. Dette betyr at god bruk av nådegaver har tilsvarende karakteristikker; f.eks. at
kjærligheten ikke søker sitt eget. Ut fra dette kan vi anse at bruk av nådegaver til egen vinning
ikke er å anbefale.

Nådegaver er noe som alle kristne ifølge Bibelen skal søke. Det kan likevel påpekes at Paulus
legger forskjellig vekt/verdi på de forskjellige nådegavene.

Et prinsipp som går igjen i teksten er at nådegaver skal være til oppbyggelse;
“26Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme,
en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.”

Kaptittelet nevner særlig to nådegaver: profeti og tungetale. Disse er nok valgt for å vise et skille
mellom gaver som er til personlig oppbyggelse, og de som er til oppbyggelse for menigheten.
Samtidig vet vi at et personlig ånds-/andakts-/bønneliv er viktig også inn mot menigheten.

Noe annet som er viktig å merke seg i teksten er at det alltid blir oppfordret til å bruke
nådegavene. Eneste tydelige begrensningen er at det skal foregå i ordna former;
“40 Men la alt skje sømmelig og med orden!”

Oppgaver og bønn

Samtaletema:
● Hva er sunn åndelighet?

○ Bibelreferanser som er nyttige:
○ 1.Kor 14:6
○ Matt 7:22-23
○ Rom 8:15

● Har noen i gruppen hatt gode åndelige erfaringer?
○ Hva kjennetegner disse
○ Når skjedde det
○ Hva gjorde det med Gudsforholdet ditt

● Har noen i gruppen hatt dårlige åndelige erfaringer (innenfor og utenfor kristen setting)
○ Hva kjennetegner disse
○ Når skjedde det
○ Hva gjorde det med Gudsforholdet



● Hvordan gir en rom for nådegaver i liv og i menigheten
○ Prøv å være så konkret som mulig

Oppgaver:
● Les kapittel 13, og se på beskrivelsen av kjærligheten. Prøv å liste opp konkrete

eksempler på hvordan en skal bruke og hvordan en kan misbruke nådegaver
● Se på de forskjellige opplistningene av nådegaver i nye testamentet, hvilken(e) gave(r)

tror du Gud har gitt deg. Skriv disse ned.
○ Rom 12
○ 1. Kor 12
○ https://itro.no/ibibelen/nadegaver-for-nybegynnere/
○ https://moemenighet.no/tema-nadegaver/

■ To linker som kan være nyttige

Bønn
Å søke nådegaver er noe vi skal gjøre med iver sier Paulus.
Det er også noe som Gud gir oss, og som blir gitt til alle kristne.
Derfor er dette noe som er naturlig å be om.

Be gjerne for hver enkelt i gruppen om det som passer for den enkelte:

● At den må få nådegave(r) eller bli klar over de(n) gave(r) som Gud allerede har gitt.
● Hjelp til å bruke gaven til oppbyggelse og i kjærlighet
● Be om nye nådegaver

https://itro.no/ibibelen/nadegaver-for-nybegynnere/
https://moemenighet.no/tema-nadegaver/

