
Andens Gåvor – 1 Kor vers 12:1-7 

Previously on the gifts of the Spirit eller vad sa jag förra veckan 

i predikan, en snabbspolning. 

Vi kommer i sex predikningar nu innan advent och tre 

predikningar efter jul att predika omkring Andens Gåvor. Jag 

tog bilden av ett inslaget paket, alla som vill följa Jesus och 

vara hans lärjungar får den Helige Ande som gåva, Gud som vill 

vara med oss i vardagen. Man kan öppna paketet eller bara gå 

omkring med det inslaget under armen och vara nöjd med det. 

Men självklart vill Gud att vi öppnar våra liv och låter Anden 

vara med oss i vardagen och inte nöjer oss med något mindre. 

Sen sa jag att inuti paketet från Gud ligger fler paket från Gud, 

Andens Gåvor. Alla får gåvor från Anden, eller nådegåvor som 

de också kallas eftersom man inte får dem för att man är 

speciellt duktig, helig, andlig kristen, utan man får dem av nåd 

för att Gud vill använda var enda en av oss. Men inte för att 

ljuset ska falla på oss utan på Jesus. Gåvorna är för dem som 

vågar säga till Gud ”Herre, här är jag, använd mig”.  

Det var då, nu är nu. Idag kommer det handla om hur ska jag 

veta vilka gåvor lagt i mitt ”paket”? Förväntar du dig att få en 

utskriven sida med just dina gåvor från mig dag så kommer jag 

göra dig besviken. Min förhoppning är att du ska istället bli 

sugen på att själv börja söka.  

När jag var tonåring för massor av år sedan, hade hittat en 

egen tro på Jesus, gått i konfirmation, så var vi ett gäng 

grabbar som träffades i kyrkan och snackade, läste Bibeln och 

bad varje vecka. Varannan gång var en av pastorerna med och 

varannan gång sågs vi själva. Och då började vi testa det vi 

läste. Vi läste om handpåläggning, bön för sjuka, att smörja 

med olja och om profetiska tilltal och kunskapen ord. Det var 

spännande och det var samtidigt lite läskigt. Var detta 

verkligen på riktigt det här med Jesustron, var det mer än teori 

vi läst om på konfan, funka det, var Gud så stor? Vi snodde 

gammal matolja i kyrkans kök och klicka i pannan på varandra, 

la händerna på varandra och testade att lyssna in om Gud vill 

säga något till de andra. Ärligt talat så minns jag inte så mycket 

om vi upplevde att Gud svarade eller att Gud helade, det jag 

minns är att Gud blev på riktigt. Gud blev på riktigt. Även jag 

blev vuxen till slut, även om det tog tid, och med årens gång så 

har jag haft den där längtan inom mig ”Herre, här är jag, 

använd mig”, jag har sett kristen tro där man helst inte pratar 

om Andens Gåvor och jag har sett kristen tro där man lagt sitt 

eget tänkande och prövande åt sidan och det blivit slagsida 

och ibland gått över i sekterism. När människor använder 

Andens Gåvor så ljuset inte faller på Jesus längre utan på dem 

själva.  Men vi behöver Andens Gåvor idag som kyrka i världen 

och som kyrka här i Korskyrkan. Vi behöver hela prismat av 



gåvor, det finns en potential nedlagd från Gud i oss som vi inte 

använder helt och fullt än för att tjäna och stötta varandra.  

Idag ska vi läsa från 1 Kor 12 

I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall 

ha kunskap. 2Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst 

med, bort till de stumma avgudarna. 3Därför vill jag att ni skall 

förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: ”Förbannelse 

över Jesus”, och att ingen kan säga: ”Jesus är herre”, om han 

inte är fylld av den heliga anden. 

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. 

Paulus skriver till de kristna i storstaden Korinth att han vill att 

de ska ha kunskap. Han hade säkerligen kunnat skriva samma 

sak till oss idag och det är därför vi predikar om det.  

När vi pratar om Andens gåvor så utgår vi från den här boken, 

”Gåvornas 3 färger” skriven av en tysk forskare som heter 

Christian Schwartz. Christian delar upp gåvorna i tre 

kategorier, tre områden och tre färger. Också menar han att vi 

behöver bli trefärgade som församling. 

Gröna området har sin koppling till Fadern i treenigheten, har 

sin bibliska förankring i Skapelsen och nyckelordet är arbete, 

det vi gör i praktik handling. 

Röda området har sin koppling till Sonen i treenigheten, har 

sin bibliska förankring i påsken och nyckelordet är ord, det vi 

berättar och talar och förmedlar 

Blåa området har sin koppling till Anden i treenigheten, har sin 

bibliska förankring i pingsten och nyckelordet är under, när vi 

får se under och tecken 

Hos var och en framträder Anden så den blir till nytta, men vi 

behöver gåvorna i alla tre områdena. När jag var tonåring så 

fascinerades jag särskilt Andens Gåvor i det blå området. Men 

med åren har jag fattat att Gud är större än så, han har lagt 

ner gåvor i oss i alla områdena. Både det som sker i praktisk 

handling, det som sker när vi delar vår tro med ord och 

berättar vidare och det som sker när Gud griper in genom det 

som vi inte fattar, det som vi ibland benämner övernaturligt 

men som är helt naturligt i Guds perspektiv. Det röda området 

som är fokus idag hjälper oss som församling att presentera 

det glada budskapet om Jesus och hjälpa människor att få 

större koll på honom. innehåller gåvor som apostel, själavård, 

evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, 

herde, undervisning och den sköna gåvan att leva i celibat. 



Den snackar vi inte så ofta om direkt, men även det nämns 

som en Andens gåva.  

Jätteviktiga gåvor. Det är här som berättelsen om Jesus går 

vidare från generation till generation, det är här som 

ledarskapsgåvorna finns för att kunna leda församling på ett 

schysst sätt.  

Hur fattar jag vilka gåvor Anden gett just mig då? 

1. Sök och sök ivrigt 

I 1 Kor 14 står det Sträva efter kärleken, men sök också 

vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera… 

Fast i den grekiska grundtexten står också ordet ivrigt 

med, sök ivrigt de andliga gåvorna. Alltså lite mer än att 

passivt sitta och vänta i kyrkbänken på att det bara ska 

uppenbaras för sig helt plötsligt eller att någon mer 

andlig pastor än mig ska komma och tala om det för dig. 

Nej – sök ivrigt. Visa Gud att du längtar och var öppen 

för vad Gud vill visa dig. Och läs böcker, läs den här 

boken, läs i Bibeln 

2. Börja ta risker och praktisera! 

What prepares us for ministry is doing the ministry – 

John Wimber 

Vi sitter ofta fast i vårt västerländska sätt att tänka 

kunskap som teori, men i hebreisk kultur som Jesus och 

de första kristna fanns i så handlar 

kunskapsinhämtandet mer om att följa, få testa och lära 

sig längs vägen. Börja använda det du anar att Gud lagt 

ner i dig. Andens gåvor är till för att användas eller som 

Petrus skriver i 1 Petr 4:10 Tjäna varandra, var och en 

med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av 

Guds nåd i dess många former. Börja med det du tycker 

om och som är roligt, som du blir glad av. När vi 

använder Andens gåvor i våra liv så genererar det glädje 

in i våra liv också, glädje att få vara i funktion för 

människor runt om mig. Ett bra tips är att börja i ett 

mindre sammanhang som en hemgrupp, Alphagrupp, 

kören eller så.  

3. Be om förbön och handpåläggning! 

Det vanligaste sättet att ta emot Andens kraft och gåvor 

i Bibeln är genom handpåläggning och förbön. Paulus 

uppmanar t.ex. Timoteus att blåsa liv i den nådegåva 

som finns i honom genom Paulus handpåläggning (2 

Tim 1:6). När människor kommit till tro i Samarien 

genom Filippos tjänst skickar församlingen i Jerusalem 

dit ett team med ett enda syfte: att lägga händerna på 

dem så att de utrustas med Andens kraft (Apg 8:14-17). 

Våga be om förbön idag! 

4. Hitta en mentor och föredömen! 



Det är värdefullt att få ta rygg på någon som har gått 

före. Att få utforska och växa i en gåva och ha någon 

som uppmuntrar, coachar och vägleder. Eller att hitta 

ett sammanhang, en församling, där gåvan fungerar. 

Vill du ha hjälp med det så kom och prata me mig så 

bollar vi det tillsammans. Det är också viktigt att våga 

utvärdera och få kommentarer från andra. Tror du till 

exempel att du fått evangelistens gåva och är aktiv och 

delar din tro men år efter år aldrig får se någon omkring 

dig komma till tro och hitta tron på Jesus så kanske det 

ä andra gåvor Gud lagt ner i dig. Om Gud ger gåvan att 

undervisa så kommer andra lära sig något av dig, om 

Gud gett gåvan att leda så kommer andra att följa dig, 

om Gud gett gåvan att vara själavårdare så kommer 

andra bli tröstade och mer hela inombords av dig.  

 

1. Sök och sök ivrigt 

2. Börja ta risker och praktisera! 

3. Be om förbön och handpåläggning! 

4. Hitta en mentor och föredömen! 

 

Om du vill så ber vi tillsammans högt bönen ”Herre, här är jag, 

använd mig!” 

 

 

 

 

 


