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”Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver en-
kelt, som den selv vil“ (1 Kor 12,11).

Gud kalder os til at vidne om ham (ApG 1,8; Es 43,10). At vidne er 
ikke en særlig nådegave, som kun nogle få mennesker har. At vidne 
er et kald fra Gud til alle kristne.

Bibelen bruger forskellige udtryk for at beskrive vores kald fra Gud. 
Vi skal være ”verdens lys“, ”udsendinge i Kristi sted“ og ”et konge-
ligt præsteskab“ (Matt 5,14; 2 Kor 5,20; 1 Pet 2,9). Den samme Gud, 
som kalder os til at vidne og tjene, udruster os også til opgaven. 
Han giver nådegaver til alle, som tror. Gud kalder ikke dem, som er 
kvalificeret. Han gør dem kvalificeret, som kaldes. På samme måde, 
som han giver frelse til alle, der tror, giver han de troende gaver til at 
vidne.

Når vi overgiver os til Gud og indvier vores liv til hans tjeneste, er 
vores muligheder for at tjene uendelige. ”Der er ingen grænser for, 
hvor megen nytte et menneske kan gøre, når det ydmyger sig og 
lader Helligånden påvirke hjertet og indvier sig til Gud uden forbe-
hold“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s. 95).

I denne uge skal vi studere de uendelige muligheder for tjeneste, vi 
har gennem Helligåndens gave.

· 1 Kor 12,12
· Matt 3,16-17
· 1 Kor 12,7
· 1 Kor 1,4-9
· Matt 25,14-30
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Forskellige gaver: fælles i tjenesten

Har du nogensinde tænkt over, hvor forskellige disciplene var? Deres 
bagrund, personlighed, temperament og evner var vidt forskellige. 
Men det var ikke en hæmsko for kirken. Det var i stedet en styrke. 
Matthæus, som var tolder, var præcis, nøjagtig og eksakt. Peter talte 
ofte meget hurtigt, og var entusiastisk og impulsiv. Men han havde 
også naturlige lederevner. Johannes var hjertevarm, men også frimo-
dig. Andreas var omgængelig og yderst opmærksom på sine omgi-
velser og andre mennesker. Thomas havde en naturlig tendens til at 
stille spørgsmål og let til at tvivle. Med alle deres forskellige person-
ligheder og evner, kunne Gud bruge dem til at vidne for ham.

Hvad ser vi i disse vers om behovet for mennesker med forskellige 
gaver i Kristi legeme – kirken?

Gud elsker at tage mennesker med forskellig baggrund og forskellige 
talenter og evner og udstyre dem med gaver til tjeneste for ham. 
Kristi legeme er ikke en ensartet gruppe mennesker, hvor alle er ens. 
Det er ikke en eksklusiv klub for mennesker med samme baggrund, 
hvor alle tænker ens. Det er en dynamisk bevægelse af mennesker 
med forskellige gaver, som er forenet i deres kærlighed til Kristus og 
Bibelen, og som er engageret i at dele Guds kærlighed og sandhed 
med verden (Rom 12,4; 1 Kor 12,12). Kristi legemes lemmer har for-
skellige gaver; men de er alle værdifulde. Hver enkelt har betydning 
for hele legemets sundhed og funktion. Ligesom øjnene, ørerne og 
næsen har forskellige funktioner, men er nødvendige for hele kroppen, 
er de forskellige gaver også nødvendige for kirken (1 Kor 12,21-22).

Når vi tænker på menneskekroppen, spiller selv den mindste del en 
vigtig rolle. Tænk fx på øjenvipperne. Hvad ville der ske, hvis vi ikke 
havde noget så tilsyneladende ubetydeligt som øjenvipper? Så ville 
støvpartikler sløre vores syn, og med tiden kunne det føre til uhel-
bredelig ødelæggelse af vores øjne. Det menighedsmedlem, som 
måske synes mest ubetydeligt, er en del af Kristi legeme, og har fået 
gaver fra Helligånden. Når vi helliger disse gaver helt til Gud, kan 
hver eneste af os gøre en forskel for evigheden.

Uanset hvor dygtig du er, hvad er du ikke god til, som andre i 
kirken måske har talent for? Hvordan kan en sådan observation 
hjælpe med til at gøre os ydmyge?
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Gud – alle gode gavers giver

Ifølge 1 Kor 12,11.18; Ef 4,7-8 og Jak 1,17 er Gud den, der giver os 
alle gaver, og ”alle gode gaver … kommer“ fra ham. Derfor kan vi 
være sikre på, at han vil give os netop de af Åndens gaver, som pas-
ser bedst til vores personlighed, og han vil bruge vores evner til at 
tjene hans sag og ære hans navn.

Hvem giver Gud åndelige gaver til?

Bibelen siger det tydeligt. Gud har en særlig opgave til hver enkelt af 
os til at dele evangeliet med andre. I Jesu lignelse om manden, der 
overlader sit hus til sine tjenere, mens han er bortrejst, giver herren 
sine tjenere specifikke opgaver (Mark 13,34). Der er en opgave til 
hver enkelt, og Gud giver åndelige gaver til alle, så de kan udføre 
den opgave og tjeneste, de er kaldet til. Når vi overgiver vores liv til 
Kristus og ved dåben bliver en del af hans legeme, menigheden, giver 
Helligånden os gaver, så vi kan tjene legemet og vidne for verden.

I 1903 skrev Ellen White et brev til en mand for at opmuntre ham til 
at bruge de gaver, Gud havde givet ham, i tjeneste. ”Vi er alle med-
lemmer af Guds familie, og alle er blevet betroet gudgivne talenter, 
som vi skal stå til ansvar for. Enten vores talent er stort eller lille, 
skal vi bruge det i tjeneste for Gud, og vi skal anerkende alle andres 
ret til at bruge de gaver, de har fået. Vi må aldrig nedgøre selv den 
mindste fysiske, intellektuelle eller åndelige gave“ (Letter 260, 2. 
dec. 1903).

Hvad lærer disse vers os om løftet om Helligånden, når vi bliver 
døbt?

På samme måde, som Jesus, da han blev døbt, blev salvet med Hel-
ligånden for at forberede og udruste ham til tjeneste for verden, har 
vi alle fået løftet om Helligånden, når vi bliver døbt. Gud længes 
efter, at vi skal have den positive forsikring om, at han har opfyldt 
sit løfte og givet åndelige gaver til os for at velsigne menigheden og 
verden.
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De åndelige gavers formål

Hvorfor giver Gud nådegaver til enhver troende? Hvilket formål har 
disse gaver?

Åndelige gaver har mere end én hensigt. Gud giver dem for at udru-
ste og styrke sin menighed, så den kan udføre sin opgave for ham. 
De skal udvikle en forenet kirke, som er villig til at udføre hans mis-
sion i verden. Bibelens forfattere giver os eksempler på de åndelige 
gaver, som Gud giver til menigheden, som fx tjeneste, forkyndelse, 
undervisning, opmuntring og gavmildhed. Der tales også om gæst-
frihed, barmhjertighed, hjælpsomhed og iver, for at nævne nogle få. 
Se Rom 12 og 1 Kor 12 for en mere fuldstændig liste.

Måske spøger du om forbindelsen mellem åndelige gaver og naturlige 
talenter. Åndelige gaver gives af Helligånden til enhver troende for at 
udruste dem til deres særlige opgave i menigheden og til tjeneste for 
verden. De kan indbefatte naturlige talenter, som bliver helliggjort af 
Helligånden og brugt i tjeneste for Kristus. Alle naturlige talenter er 
givet af Gud; men ikke alle bliver brugt i tjeneste for Kristus.

”Åndens særlige gaver er ikke de eneste talenter, der er beskrevet i 
lignelsen. De indbefatter alle gaver og egenskaber, hvad enten de er 
medfødte eller erhvervede, timelige eller åndelige. De skal alle bru-
ges i Kristi tjeneste. Når vi bliver hans disciple, overgiver vi os til ham 
med alt, hvad vi er og har, og disse gaver giver han os tilbage igen 
rensede og forædlede, for at vi skal bruge dem til hans ære og til vel-
signelser for vore medmennesker“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 
2. bd, s. 132).

Gud har også givet særlige gaver som fx profetiens gave og specielle 
opgaver i menigheden, deriblandt pastorer, forstandere og lærere. 
De er lærere inden for Kristi legeme og sat til at have omsorg for og 
udruste ethvert medlem til tjeneste (se Ef 4,11-12). Alle lederroller 
i kirken har til formål at hjælpe hvert eneste medlem til at opdage 
deres åndelige gaver og lære dem at bruge disse gaver til at opbygge 
Kristi legeme.

Hvilke naturlige talenter har du, som er til stor gavn og glæde i 
verdslig sammenhæng, men som også kan være en velsignelse for 
menigheden?

TIRSDAG
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Opdag, hvilke gaver, du har

Sammenlign de to tekster. Hvad siger disse tekster om Guds løfter 
og specielt om åndelige gaver i tiden før Jesu genkomst?

Guds løfter til menigheden vil vise sig i alle Helligåndens gaver i 
tiden op til Jesu genkomst. Hans løfter er sikre. Han har givet os 
Helligåndens vidnesbyrd i vores hjerter til at vejlede hver enkelt af os 
til en forståelse af de gaver, han har givet os. Det er Gud, der giver 
gaverne, og Gud, der gennem sin Ånd åbenbarer dem for os.

Hvad opfordrer Gud os til at gøre, hvis vi ønsker at opdage, hvilke 
gaver han har givet hver enkelt af os?

Vi modtager Helligåndens gaver, når vi helliger os til Gud, og beder 
ham om at åbenbare for os, hvilke gaver han har givet os. Når vo-
res hjerter tømmes for selvophøjelse, og det, vi sætter højest, er at 
tjene Jesus, vil hans Ånd åbenbare for os, hvilke gaver han har til os. 
”Disciplene modtog ikke Åndens udgydelse i hele dens fylde, før de 
gennem tro og bøn havde overgivet sig helt til dens ledelse; men da 
fik Kristi efterfølgere på en særlig måde overdraget Himmelens rige 
gaver… Gaverne hører allerede os til i Kristus; men det afhænger af 
vor modtagelse af Guds Ånd, om vi virkelig skal komme i besiddelse 
af dem“ (Ellen White, Lys over hverdagen, 2. bd, s. 131).

Åndelige gaver (se 1 Kor 12,4-6) er egenskaber, som Gud giver os, 
så vi effektivt kan tjene ham. Vores gaver kan bedst udtrykkes i 
forskellige former for tjeneste og kan bruges i specifikke aktiviteter. 
Åndelige gaver kommer ikke til os fuldt udviklet. Når Helligånden 
overbeviser dig om en bestemt form for tjeneste, skal du bede om, 
at han vil lede dig til en specifik opgave, hvor du kan udøve din gave 
gennem en udadrettet aktivitet.

Hvilke åndelige gaver har du? Det endnu vigtigere spørgsmål er: 
hvordan kan du forbedre disse gaver til større tjeneste for Gud?

ONSDAG
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Opdyrkning af vores gaver

Læs lignelsen om talenterne. Hvad lægger du især mærke til i 
denne beretning? Hvorfor blev de to første tjenere rost af Gud, 
mens den sidste blev fordømt? Hvad siger denne lignelse om  
brugen af vores talenter? Læg især mærke til vers 29.

Herren gav hver tjener talenter i overensstemmelse med ”hans 
evner“ (Matt 25,15). De modtog alle forskellige beløb. En fik fem 
talenter, en anden to, og en anden en. Alle kunne vælge, hvordan de 
ville investere eller bruge den talent, de havde fået. Det afgørende 
her i beretningen er, at det, de havde fået, ikke tilhørte dem selv. Det 
tilhørte en anden, som havde givet dem råderet over det.

Tjenernes herres bekymring var ikke, hvem der havde større eller 
mindre talenter. Det drejede sig ikke om, hvor mange talenter hver 
af dem havde fået. Herren var interesseret i, hvad hver enkelt havde 
gjort med det, han var blevet givet.

Paulus siger det på denne måde i 2 Kor 8,12: ”For når den gode vilje 
er til stede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i for-
hold til, hvad man ikke evner.“ For Gud er det vigtigste ikke, hvad du 
har, men i stedet, hvad du gør med det, du har.

Gud roste de første to tjenere, fordi de trofast havde brugt deres 
talenter. Deres talenter voksede ved at blive brugt. Den ”dårlige“ 
tjener brugte ikke det talent, som herren havde givet ham, og det 
voksede ikke. Det er en evig sandhed, at ”tjenestens lov bliver for-
bindelsesledet, der knytter os til Gud og vore medmennesker“ (Ellen 
White, Lys over hverdagen, 2. bind, side 130). Den utro tjener spildte 
sin mulighed for at tjene, og mistede til sidst evnen til at tjene.

Når vi bruger de gaver, Gud har givet os, til hans navns ære, vil de 
vokse og udvikles. Hvordan kan du finde ud af, hvilke gaver Gud har 
givet dig? Bed ham ydmygt om at vise dig de områder, han ønsker, 
at du skal tjene ham. Dine gaver vil vokse, når du bruger dem, og du 
vil opleve stor tilfredsstillelse i hans tjeneste.

Tænk over lignelsen om de betroede talenter og anvend den på  
dit eget liv. Siger det dig noget om, hvad du gør med det, Gud har 
givet dig? Husk, at alt det, du har, er en gave fra Gud.

TORSDAG
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Læs Ellen White: Lys over hverdagen, ”Talenter“, bd 2, s. 128-179.

Den rigtige forståelse af Bibelens lære om åndelige gaver bringer en-
hed til menigheden. Når vi indser, at vi alle er et værdifuldt og nød-
vendigt medlem af Kristi legeme, er det med til at forene os. Ethvert 
medlem af menigheden er nødvendigt for at udføre Kristi mission. 
Ethvert medlem har fået gaver til brug i den tjeneste.

”Alle er blevet givet en opgave at udføre for Mesteren. Alle hans tje-
nere er blevet givet særlige gaver eller talenter. ’Én gav han fem ta-
lenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne.’ Alle tje-
nere er blevet betroet noget, som de har ansvar for, og de forskellige 
betroede talenter er givet i forhold til vores forskellige evner. Det er 
ikke partiskhed, der har fået Gud til at give os forskellige gaver. Han 
har givet talenterne i forhold til det, han ved om sine tjeneres evner, 
og han forventer et tilsvarende resultat“ (Ellen White, Testimonies 
for the Church, 2. bd, s. 282).

Husk også, at Åndens gaver gives til Guds ære, ikke vores egen. Gud 
giver dem for at ophøje hans navn og fremme hans sag.

1. Tænk nøjere over tanken om, at vi alle har modtaget gaver fra 
Gud. Hvilke principielle konsekvenser har det for din lokale 
menighed? Hvilken forskel kan denne tanke gøre i forhold til at 
involvere alle medlemmer i tjeneste?

2. Del med hinanden i klassen, hvordan du er blevet velsignet gen-
nem andre medlemmers åndelige gaver. Del også med klassen, 
hvordan du blev opmærksom på dine egne åndelige gaver. Hvad 
tror du, dine gaver er, og hvordan bruger du dem til at velsigne 
andre?

3. Lektien påpegede, at vores gaver vokser, når vi bruger dem. Se 
tilbage på dit eget liv. Kan du komme i tanker om gaver, som 
Gud har givet dig, og som er vokset, fordi du har brugt dem til 
at ære hans navn? Spørg også dig selv, hvor trofast du har været 
med det, Gud har givet dig.

Spørgsmål
til drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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