
Andens Gå vor – Del  1  
Gro nå områ det – Rom 12:3-8 

Idag startar vi en serie predikningar som kommer handla om 

Andens Gåvor  -  Xarismata på biblisk grekiska. Så välkommen 

med på spåret. En del av er har ingen aning om vad Andens 

Gåvor skulle kunna vara och andra är trygga med och vet vilka 

gåvor som fungerar i ditt liv som kristen. Oavsett så kan du 

vara lugn, de här predikningarna är för alla av oss.  

Härom kvällen hände det något exceptionellt i mitt liv. 

Spontant blev jag sugen på att ut och springa. Jag vet att det är 

svårt att tro men jag tog en runda neråt småbåtshamnen och 

när jag sprang över gångbron mot gamla länsstyrelsen så blev 

jag stående en stund. Av trötthet tänker du, japp så var det 

nog delvis, men också av synen. Det är vackert med gamla stan 

framför sig och domkyrkotornet upplyst. Också kände jag har 

Gud talade till mig inför den här predikan. Tänk en knökafylld 

domkyrka, inte för julkonsert utan med människor som ligger 

på sina knän och ber för vår stads bästa, för Guds ljus in i vår 

stad. Människor som sen ställer sig upp mangrant och säger 

”Herre, här är jag, använd mig”, ”Herre, här är jag, använd 

mig”. Där kommer de andliga gåvorna in.  

Ta bilden med paketen. 

Apg 2:38 Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i 

Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni 

den heliga anden som gåva. 

När vi blir kristna får vi ett paket av Gud (Apg 2:37-38) DHA är 

som en present som vi får inom oss när vi blir kristna. Alla 

kristna får det paketet.  

Hur gör du om du får en present? En del öppnar det mycket 

försiktet och sparar gärna pappret i en garderob för att 

återanvända det en annan gång (Min mamma tex) Jag brukar 

bli jättenyfiken och slita av papperet för att kolla vad det är. 

(Fråga hur församlingen gör?) 

Likadant är det med presenten från Gud, vi behöver öppna 

den. En del kristna kan gå omkring länge med paketet inuti sig 

utan att öppna det. Då kan ju inte dHA varken hjälpa oss eller 

förvandla oss.  

Detta att öppna paketet kallas många olika saker. T.ex. att bli 

fylld med dHA, en del säger Andedöpt. Men det är samma sak, 

vi öppnar paketet, och låter dHA få den plats han vill ha i våra 

liv.  



En del öppnar paketet bit efter bit, så gjorde jag. Jag kommer 

inte ihåg något speciellt tillfälle. En del sliter av locket. Inuti 

paket finns det sen ett helt gäng andra små paket – Andens 

gåvor. 

Så här står det i Romarbrevet 12:3 

3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: 

ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör 

tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det 

mått av tro som Gud har tilldelat honom. 4Ty liksom vi har en 

enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, 5så 

utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är 

vi lemmar som är till för varandra. 6Vi har olika gåvor allt efter 

den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 

7tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva 

hos den som undervisar, 8tröstens gåva hos den som tröstar 

och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk 

som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. 

En väldigt viktig poäng här är att det Andens Gåvor som vi får 

av nåd – Nådegåvor kallas det också. Alltså beror det inte på 

hur andlig du är, hur länge du varit kristen, hur mycket du kan i 

Bibeln, hur många högskolepoäng i teologi du har eller hur god 

människa du är. Gud ger dig gåvor för att han vill använda dig, 

för att du ska få vara med i hans stora mission och tjäna andra 

runt omkring dig med gåvorna. Andens Gåvor ger inget 

strålkastarljus på dig, utan när du använder dem så faller 

strålkastarljuset på Jesus. Och när du kommer och säger 

”Herre, här är jag, använd mig” så öppnar du paketen som du 

fått i ditt stora paket.  

När Paulus som skrivit Romarbrevet skriver detta till de kristna 

i Rom så fanns det tydligen många som hade lite för höga 

tankar om sig själva. Det kan det vara ibland hos oss också, 

men oftast tror jag att det är helt tvärtom. Vi har för små 

tankar om oss själva, vi förminskar oss och därmed också det 

Gud lagt ner i oss av gåvor som han vill använda oss i.  

Varför skulle Gud använda mig? Ah, det finns så många bättre 

kristna än mig. Jag som har så många misslyckanden med mig i 

bagaget. Eller så tänker vi att: jag är för ung, jag är för gammal, 

jag kan inte svenska tillräckligt bra. Men vet du Gud tänker 

inte alls så. Han tänker att han kan använda vem han vill 

oavsett förutsättningar. I Guds tanke finns ingen som är för 

misslyckad, eller för ung, eller för gammal, eller för blyg, eller 

något annat som vi gärna förminskar oss med. Nej, istället hör 

vi ihop, vi är kropp, alla har betydelse, alla är med i Guds 

uppdrag, vi är kropp och kroppsdelar, olika människor och 

med olika gåvor, men alla med gåvor och en uppgift, alla som 

sagt att jag vill följa dig Jesus, vara din lärjunge. Du med! 



Så förminska inte dig själv utan sälla dig till det stora gänget 

som jag såg för mitt inre i domkyrkan som böjde knä och bad 

och som sen ställde sig upp och sa ”Herre, här är jag, använd 

mig”. Det finns en enorm potential i den helige Andes gåvor i 

våra liv som vi inte har upptäckt än, som vi inte brukar, som vi 

inte tjänar varandra med, som vi inte tjänar våran stad med, 

som vi inte tjänar vår värld med. Det här är ingen 

självhjälpskurs där du ska upptäcka din inre potential för att bli 

en lyckligare människa. Det här är en Guds Gåvor predikan där 

jag tror Gud så mycket mer vill få oss att upptäcka den 

potential som finns nerlagt i oss som vill och vågar tro och följa 

Jesus för Guds Rikes skull, för Guds stora missions skull.  

Det är ett sånt brett spektrum av gåvor också. I bibeln nämns 

många olika gåvor och bara i texten vi läste innan från 

Romarbrevet så spretar det, eller hur. Det finns gåvor som vi 

kanske inte ens tänker på skulle vara givna av Gud och gåvor 

som vi kanske ibland tycker är lite för karismatiska eller 

spektakulära för vår smak. Men Andens Gåvor är brett. Det är 

som ett prisma där Guds Helige Ande lyser in i sin församling 

och sen strålar det ut strålar i alla möjliga färger ur prismat.  

Här nämer ju Paulus profetisk gåva, att tala Guds ord in i 

människors liv och in i sammanhang till uppmuntran, 

korrigering, till omvändelse, men också skåda framåt vad Gud 

har tänkt. Vi behöver fler som använder sin profetiska gåva. 

Tjänandets gåva, att tjäna människor omkring sig med glädje. 

Tänk om vi hade fler som älskade att tjäna. Undervisningens 

gåva. Ju fler människor som hittar tron och livet med Jesus, ju 

fler behövs det som kan gå bredvid människor och hjälpa dem 

att hitta en grund i tron, en grund i Bibeln. Vi kommer behöva 

många undervisare för vi längtar efter att många ska hitta livet 

med Jesus. Tröst & förmaning, Sverige är ju det ensammaste 

landet i världen menar många, vi bär våra liv som hemligheter 

inom oss, tänk om vi mer vågade dela våra sorger, bekymmer 

och svårigheter med varandra. Vi behöver många fler tröstare 

och förmanare. Vi är ju också ett land av individualism och 

lever i en tid där JAG är viktigare än VI många gånger. Tänk vad 

mycket genorisitet och gästfrihet som ligger nerlagt i oss som 

inte kommer fram. Ledare som vågar vara ledare. Vi pratade 

senast förra helgen på Växande församlingar i Skövde om vårt 

behov av trygga tydliga ledare i församlingen. Och 

barmhärtighet – i vår tid behövs då sannerligen inte mindre 

barmhärtighet utan mer.  

När vi predikar kommer vi utgå från denna boken ”Gåvornas 3 

färger” som är utgiven av Naturlig församlingsutveckling NFU. 

Det är egentligen en bok som hjälper dig som individ att se de 

gåvor som Gud lagt ner i idig, se vilka små paket som finns där 

i det stora men som du inte ens lagt märke till än. Det är en 



bok som hjälper dig att se vilka områden du kan utveckla och 

förändras inom och hur du kan vara med och tjäna i 

församlingen med de gåvor Gud lagt ner i dig. Christian A 

Schwartz delar upp gåvorna i tre områden och kopplar det till 

treenigheten, skaparen, Jesus och Anden. Precis som Gud är 

en och visar sig på tre sätt, i Fadern, sonen och Anden, 

behöver vi alla tre områdena av gåvor för att det ska bli helt 

och riktigt. Han kopplar det också till livets tre områden, 

Kroppen, själen och Anden, till vetenskapen, Bibeln och 

erfarenheten och till tre färger grön, röd och blå. Också menar 

han vi behöver bli trefärgade som kristna. Vi behöver vishet, 

det gröna området, vi behöver överlåtelse, det röda området, 

vi behöver kraft, det blå området.  

En jättebra bok att läsa och vi funderar på att ha en kort kurs 

på tre tillfällen efter julhelgerna som kan hjälpa dig att klura 

på vad Gud lagt ner idig.  

Idag är fokus det gröna området och jag vill bara uppmuntra 

dig att våga söka och våga se det som jag räknar upp nu som 

den Helige Andes gåvor. Konstnärlighet, Hantverk, Givmildhet, 

Gästfrihet, Kunskap, Barmhärtighet, Musik, Organisation, 

vishet och självvald fattigdom. Ibland har vi så lätt att tänka 

Andens gåvor som spektakulära karismatiska gåvor och det 

som jag räknade upp nu som något som inte alls är andligt, 

som bara finns där. Men det är Gud som har lagt ned det, det 

är Gud som vill att du ställer dig upp och säger ”Här är jag, 

använd mig”, jag vill veta vilka gåvor du lagt ner i mig, jag vill 

tjäna dig, jag vill vara ett ljus i mörkret, jag vill vara hopp bland 

de hopplösa, jag vill peka på tryggheten i en orolig värld, jag 

vill peka på kärleken i en hård hatisk värld. Jag vill vara med 

Gud! Amen! 

 

 


