
Vem vill inte bli mer karismatisk? Tog jag som rubrik på min 

lilla betraktelse i Mariestads-Tidningen i fredags. För skriver 

man till vanliga sekulära människor så tror jag många känner 

för att bli lite mer karismatiska, eftersom ordet då oftast 

handlar om utstrålning och möjligheten att fånga andra 

människor. Vem vill inte ha lite mer tilldragande utstrålning? 

Men ställer jag samma fråga här och nu tror jag svaren skulle 

vara lite mer ambivalenta. För i kyrksvängen kopplar vi ordet 

mer till att vara fylld av Guds Helige Ande och få vara med och 

leva i Andens gåvor. Vilket är en helt biblisk tolkning. Och en 

del känner en längtan inför det, medan andra känner att man 

gärna vill hålla sig lite på avstånd för att inte bli konstig och 

tappa kontrollen.  

I grunden handlar dagens tema ”En höst där vi får samarbeta 

med Gud” om att Gud alltid har valt vanliga människor med 

bristande självförtroende, hetsigt humör och tvekande tro, typ 

såna som mig och dig för att utbreda Guds Rike här på jorden. 

Kolla bara genom Bibeln, exemplen är otaliga. Men det 

handlar om samarbete, inte bara att Gud ger oss uppdrag som 

vi ska fixa på egen hand. Gud vill vara med i våra liv genom sin 

Helige Ande och ger oss olika förmågor för att vi ska kunna 

göra det Gud vill lite bättre. Dessa förmågor som i Nya 

Testamentet kallas Andens gåvor,  Nådegåvor eller 

charisma/karisma på grekiska. Gåvor av nåd, alltså inte för att 

man är tillräckligt god eller tillräckligt troende, utan för att 

Gud bara vill ge dig det för att kunna samarbeta bättre med 

dig och att gåvorna ska få bli till nytta för andra. Så Andens 

gåvor är aldrig något att stoltsera med, skriva in i sitt CV, utan 

bara för att tjäna andra med. Men det är inte så enkelt alltid 

att greppa. Idag ska vi utgå från verserna i 1 Kor 12:4-12 som 

ger en beskrivning av Andens gåvor från Paulus till 

församlingen i Korinth i Grekland. Och när Paulus börjar 

kapitlet så skriver han så här i översättningen the Messege. 

”Nu vill jag tala med er om alla de sätt som Guds Ande visar sig 

på i våra liv. Detta är ett komplicerat ämne och det 

förekommer många missuppfattningar, men jag vill att ni ska 

veta och förstå hur det ligger till.” Eugene Peterson som gjort 

denna översättningen breder ut texten lite, men det finns en 

poäng i det. För många missuppfattar. Antingen att det inte är 

för oss kristna idag utan bara för de på bibelns tid, eller att det 

är för speciellt utvalda, återkommer till det. Eller så 

missuppfattar man att och tänker att dessa gåvor är det 

viktigaste isig själva, och glömmer syftet med dem, 

återkommer till det 

Av ordet charisma/karisma kommer ju ordet karismatisk, som i 

ordets rätta betydelse betyder en människa som samarbetar 

med Gud med de förmågor och gåvor han eller hon får. Och då 

är det inget märkligt att önska sig att bli mer karismatisk. Att 

bli mer karismatisk betyder inte att bli andligare, konstigare, 

märkligare, men det betyder att Gud får mer inflytande i ditt 

liv och möjlighet att använda dig ännu mer.  



Nu läser vi vers 4-12 i kapitel 12  

4Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5Tjänsterna är 

olika, men Herren densamme. 6Verksamheterna är olika, men 

Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7Hos var 

och en framträder Anden så att den blir till nytta. 8Den ene får 

genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med 

samma Andes hjälp meddela kunskap. 9En får tron genom 

Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, 10en 

annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala 

profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala 

olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. 11Allt detta 

åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina 

gåvor på var och en så som den själv vill. 12Ty liksom kroppen 

är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna 

bildar en enda kropp, så är det också med Kristus 

3 V:n 

VEM 

En nyckelvers i denna texten till församlingen i Korinth är vers 

7 ”Hos var och en framträder Anden så den blir till nytta”. Hos 

var och en. Alltså inte bara i ett visst gäng i kyrkan, inte bara 

hos några speciellt andligt känsliga personer, inte bara i 

församlingsledningen, inte bara i de som varit med i mer än 5 

år i församlingen. Hos var och en! Översätter vi det rakt in i vår 

gudstjänst idag så innebär det att du som sitter här idag med 

en liten eller stor tro på Jesus och har vågat lägga ditt liv i hans 

händer, hos dig vill Guds Ande framträda. Var och en 

innesluter dig också, även dig som ibland inte tror att Guds 

Ande skulle kunna tänka sig att möta andra genom dig. Jo då - 

du också. 

VARFÖR 

Också slutet av versen ”… blir till nytta” Det finns en tydlig 

nyttoaspekt med de här gåvorna som nämns i dessa verser. Så 

det handlar inte alls om någon sorts egen andlig upplevelse 

eller andlig kick. Det är så här Guds Ande vill visa sig i och 

genom oss. Gud vill att vi ska vara med och göra lite nytta helt 

enkelt.  

Vi har ett uppdrag att låta Guds Ande manifestera sig i och 

genom oss för att bygga upp församlingen, Kristi kropp, och 

för att Guds Rike ska växa här på jorden. För att vara Jesus 

lärjungar så behöver vi Andens gåvor helt enkelt 

VÄXA 

Många tänker att Andens gåvor får man sen har man och det 

är sällan man ser dem, i alla fall de som nämns här i 1 Kor 12. 

Du kanske tänker så här nu: En gång kände jag till en som 

profeterade i gudstjänsterna, en gång hörde jag någon tala i 

tungotal i gudstjänsten och någon annan uttyda budskapet 

från Gud i det, en gång hörde jag att någon bad och någon 



blev frisk, kanske har jag anat att någon kan skilja mellan 

andar men göra under vet jag ingen.  

Ibland kan jag tänka så också, vi ser så lite av det… Men är det 

så det är tänkt? Och ser vi egentligen så lite av det? Jag tror vi 

kan växa i tron på att Gud vill och kan använda oss alla. Mig 

också. Dig också. Detta är inga specialgåvor för 

specialmänniskor utan för vanliga efterföljare som du och jag.  

Här finns många av er som i höst skulle kunna få växa i gåvan 

att.. 

- meddela vishet eller meddela kunskap.  

- tro och bota och göra under 

- tala profetiskt och skilja mellan andar 

- tala olika tungotal och tolka tungotal 

Så frågan idag blir ju om du vill vara med? Vill du samarbeta 

med Gud? I så fall behöver vi i höst utmana oss själva att gå 

utanför bekvämlighetszonerna, både själva och som 

församling. För det innebär det verkligen. Vi behöver ge 

utrymme för Anden både i våra egna liv och i församlingens liv, 

vårt liv tillsammans. Vi behöver förvänta oss att bli använda 

mitt i vardagen. Går jag med en sån förväntan? Nä, oftast inte 

om jag ska vara ärlig. Men vad skulle hända om jag började ha 

en förväntan att Gud vill använda mig i sina gåvor redan 

imorgon? Också får vi lära oss att ännu mer följa, tolka och 

gensvara till Andens impulser. Vi får lära av varandra, hur 

andra som fungerar i Andens möter människor. Vi får lära oss i 

det lilla, bland vänner, i hemgruppen, i gudstjänsten, men 

fortsätta be att Gud är med dig mitt i din vardag, alla veckans 

dagar, med sin Helige Ande. Be att få vara med och samarbeta 

med Gud och att få bli mer karismatisk, en som får använda 

Guds Andes gåvor för att hjälpa, bygga upp och stötta andra 

människor så att Guds inflytande får växa ännu mer i vår värld. 

 

 


