
Jag har alltid haft lite svårt att ta emot gåvor som känns för stora och 
som jag inte tycker att jag gjort mig förtjänt av. Jag vet inte hur du är, 
en del blir nog bara glada över allt tror jag, men jag började jobba på 
min farbrors tryckeri när jag var i 13 års åldern och började tjäna egna 
pengar även om det var i liten skala. Det var ju kanon att jag kunde ha 
ett extra jobb, men jag tror det har satt spår i just att jag har svårt att 
ta emot det jag inte tycker jag gjort mig förtjänt av.  
 
Idag handlar predikan om just detta – gåvor som vi inte gjort oss 
förtjänta av. Det handlar om Charis – det grekiska ordet som betyder 
Nåd eller Gåva. Det är från detta ordet som ordet Charisma kommer 
som egentligen betyder syligt uttryck för Charis – och det är härifrån 
som vårt svenska ord Nådegåva kommer. Ett ganska ovanligt ord om 
du inte är kristen och lite inne i snacket. Men det är ett väldigt vackert 
ord - nådegåva. En gåva som man får av bara nåd, inte för att man 
presterat, gjort sig värd av, varit kristen tillräckligt länge, är med i en 
viss sorts kyrka, utan bara av nåd. Du får nåden, gåvan och den går 
genom dig ut till människor. 
 
Sitter du här nu och undrar vad jag pratar om så ta det lugnt. Jag ska 
kort gå igenom lite exempel på vad Paulus definierar som nådegåvor 
senare i predikan. Först ska vi bara slå fast vad ramen är. Jesus ger 
egentligen ingen tydlig undervisning alls omkring nådegåvor. Men i sitt 
avskedstal till sina efterföljare lovar han att den Helige Ande ska vara 
hos dem för alltid och vara deras hjälpare. (Joh 14) han säger också 
att olika tecken sak följa dem som tror (Mark 16), när de går ut överallt 
i världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Där har vi 
ramen – uppdraget. Som efterföljare till Jesus blir vi indragna i Guds 
stora mission, Guds stora berättelse för den här världen vi lever i. Och 
i den berättelsen, i det uppdraget, blir vi delaktiga.  

 
Paulus jobbar ganska mycket i sina brev med att uppmuntra till att 
använda nådegåvor. Han börjar till exempel brevet till de kristna i Rom 
med att säga i Rom 1:11-12  
    Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens 
gåvor för att ni skall bli stärkta, [12] eller snarare: för att vi tillsammans 
skall få tröst genom vår gemensamma tro, er och min.  
 
Även om Paulus ofta är en rätt kaxig och framåt person så kan vi nog 
ändå lära oss att inte se ner på de gåvor vi fått utan istället som 
Paulus längta efter att få mer och mer komma i funktion. När han 
peppar sin adept Timotheos som han var mentor åt skriver han att 
han ska:  
    Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior 
utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. (1 Tim 4:14). 
Ta vara på det Gud har lagt ner i dig. 
 
Längre fram i Romarbrevet utvecklar han vad Andens gåvor kan 
innebära och nu kommer vi till episteltexten denna söndag. Rom 12:3-
8  
    I 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. [4] Ty liksom vi har en enda kropp men 
många lemmar, alla med olika uppgifter, [5] så utgör vi, fast många, 
en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för 
varandra. [6] Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk 
gåva i förhållande till vår tro, [7] tjänandets gåva hos den som tjänar, 
undervisningens gåva hos den som undervisar, [8] tröstens 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.  
 
Först ett klargörande. Vi ska rätta oss efter det mått av tro som vi har 
fått skriver Paulus och senare att man kan få profetisk gåva i 
förhållande till sin tro. Tyvärr är det ju så att ordet tro nästan har fått 
en negativ klang för en del kristna på grund av att det använts på fel 
sätt. Tro är inget vi bygger upp inom oss själva, inget som vi lagrar 
inom oss och ska lagra på så mycket som möjligt. Tro handlar helt 
enkelt om att lita på Gud. Och då blir inte Paulus ord så märkliga – ju 
mer vi vågar lita på Gud, ju mer vi vågar tro – ju mer kan Gud 
använda oss och ju mer kan vi komma i funktion i de nådens gåvor 
som Gud ger oss.  
Sen kan vi ibland missa syftet med Nådens Gåvor. Paulus nämner tre 
områden där det kan gå snett, tre varningar, tre områden som är lika 
aktuella för oss idag som det var för de kristna i Rom.  
 
Det första området där Paulus vet att det alltid ligger en fara på lut är 
högmod. Ha inte för höga tankar om er själva. I våra kyrkor kan det 
naturligtvis vara tvärtom också, Inte kan väl Gud använda mig, inte 
har väl jag fått några nådegåvor, vårt typiskt svenska falska 
ödmjukhet. Men ibland värderar vi människor eller sätter dem på 
piedestal på grund av de gåvor de fått att förvalta. Och ibland sätter 
människor sig själva högre, mer andliga eller mer viktiga i Guds Rike 
utifrån de Nådens Gåvor de fått. Men att börja rangordna efter nåden 
du fått är ju egentligen helt snett eller hur!? Det går ju inte eftersom 
det ju faktiskt bara är just en gåva, en nåd. Så se upp för högmod!. 
 
Andra området är frestelsen att börja jämföra mig med andra Vi har 
alla olika uppgifter, det är alltså ingen mening att hålla på att jämföra 

sig.. Gör inte det, det leder ibland till högmod, men oftast till dåligt 
självförtroende därför att vi tycker alla andra får bli så använda av Gud 
och lilla jag, vad ska Gud med mig till…. Aktar vi oss inte så kan vi 
också drabbas av sjukdom som slår till när vi minst anar det – 
avundsjukan. Avundsjukan har aldrig varit en positiv kraft i en kristen 
gemenskap. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Det är ju 
det som är så otroligt bra att vi har olika gåvor, så vi kan komplettera 
varandra. En del bygger kök, en del profeterar, en del ber med vishet 
och med tro, en del öppnar sina hem, en del är fantastiska ledare, en 
del städar kyrkan med glädje år efter år. Åter igen – ta mentorn 
Paulus ord till dig -  ta vara på den nådegåva som du fått.  
 
Tredje området som Paulus nämner är egoism. Vi är lemmar som är 
till för varandra, det finns med andra ord inget egoistiskt i 
Nådegåvorna. Vid ett tillfälle sänder Jesus iväg sina lärjungar på 
uppdrag på egen hand för första gången. Han cochar dem innan de 
går iväg och säger bland annat så här i Matt 10:7-8  
    Förkunna på er väg att himmelriket är nära. [8] Bota sjuka, väck 
upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad 
ni har fått som gåva.  
Detta är en grundprincip när det gäller Andens gåvor - ge dem vidare. 
Har du gästfrihetens gåva så låt ditt hem vara ett öppet hem för 
människor som behöver det. Har du ledarskapets gåva, eller nitisk 
som ledare som Paulus skriver, så led. Har du gåvan att bota så be 
att människor ska bli friska.  
   Men låt det aldrig fastna i egna andliga upplevelser, att du ska 
känna, att du ska ha, utan ge som gåva det du fått som gåva vidare.  
 
I första brevet till de kristna i Korinth ger Paulus ännu fler ledtrådar 
omkring nådegåvorna. I kapitel 12 och vers 1 säger han att han vill att 



de ska ha kunskap om de andliga gåvorna. Och det är ju bra, eller 
hur. Om nu Gud ger oss gåvor av nåd att ge vidare är det ju bra att 
samla på sig kunskap om dem, framför allt genom Bibeln, men också 
genom att umgås med människor som själva har olika gåvor och läsa 
böcker om människor som fungerat i olika gåvor. Speciellt om det är 
gåvor som vi själva anar att vi har fått, då är det ännu viktigare med 
vägledning och mentoring från människor som har fungerat längre än 
vi i de gåvorna. 
 
Sen säger han i 1 Kor 12:7  
    Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.  
Det här är viktigt. Anden ger inte gåvor, egenskaper, förmågor till oss 
som något extraordinärt, en sorts kristen överkurs, utan för att vi 
behöver dem, människor i vår närhet behöver dem. Vår värld behöver 
efterföljare till Jesus som upptäcker, och använder de gåvor Gud ger 
oss så de verkligen blir till den nytta Gud har tänkt.  
 
Vilka är då dessa gåvor? Det finns människor som älskar att göra upp 
system för detta. Jag har gjort många olika test för att få hjälp att se 
vilka gåvor Gud gett mig. Men alla testen har olika gåvor uppräknade. 
Paulus nämner vid olika tillfällen flera olika gåvor i små uppräkningar. 
Ni får ett papper som ni kan ta med hem med Bibelställen och olika 
gåvor som nämns. Numera är jag av den åsikten att vi bör se detta 
som goda exempel, men att det också finns en stor mångfald av gåvor 
Gud kan ge oss. Jag läste till exempel i tidningen Dagen för ett tag 
sedan om en tjugoårig tjej från Trollhättan som vunnit en tävling i att 
designa om Sökmotorn Googels logga. Hon svarade så här på frågan 
om var hennes talang att illustrera kommer ifrån:  
- Det kommer nog från Gud. Eller rättare sagt, det kommer från Gud. 
Vem skulle annars stå bakom alla idéer som plötsligt ploppar upp? 

Bibeln nämner inget om gåvan att illustrera vad jag vet, men inte 
desto mindre kan det absolut vara en nådegåva. 
 
Ibland vill man också systematisera nådegåvor utifrån hur andliga de 
är, men Paulus ger oss inga såna möjligheter om vi vill vara bibliska. 
Han nämner gåvan att profetera i samma andetag som gåvan att visa 
barmhärtighet till exempel. Ofta är gåvorna en förstärkning av det som 
vi redan är intresserade av. Har vi gåvan att visa gästfrihet så har vi 
nog oftast ett genuint intresse för människor. Har vi gåvan att bota så 
tycker vi oftast om att be för människor. Ofta ger Guds gåvor oss en 
förmåga utöver det vanliga att betjäna människor. Alla kan vi ju vara 
gästfria, alla kan vi be för sjuka, men har du gåvan att vara gästfri eller 
gåvan att bota så kommer det synas på frukten att Anden skjutit till en 
särskild nåd, en sorts turboeffekt. Det är en bra mätsticka på vilka 
gåvor du har, när du börjar praktisera dem kommer det synas på 
frukten. Men ska frukten synas så måste vi ju börja praktisera. Då är 
det guld och ha ett litet sammanhang som hemgruppen, bön i kyrkan 
eller vänner eller en andlig vägledare som kan ge respons, vägledning 
och uppmuntran när du börjar praktisera. 
 
Ibland kan en gåva följa dig genom livet, och ibland så dyker den upp 
då och då när det finns ett behov runt omkring dig. 
 
Oavsett så har vi ett uppdrag att förkunna evangeliet för hela 
skapelsen. I det uppdraget ger Anden dig olika gåvor, bara av nåd, så 
du kan bli en ton från himlen till de människor du lever med. 
 
Inbjudan: 

- Till dig som längtar efter att bli mer använd av Gud 



- Till dig som har dåligt självförtroende när det kommer till 
nådegåvor och som kanske tom har hamnat i avundsjuka på 
människor runt omkring dig. 

- Till dig som mött människor som använt nådegåvor med fel 
syfte och där deras eget högmod eller egoism istället gett dig 
sår och gjort dig besviken. Och detta kan hindra dig nu från att 
själv i tro våga kasta dig ut i det som Gud vill använda dig i.  

 
 
 


