
Predikan 10 e tref 2012. ”Nådens gåvor”, Lycksele kyrka och Holmfors 

Här idag är vi säkert alla möjliga sorters människor. Gamla och unga, korta och långa, 

infödda Lyckselebor och inflyttade. Säkert har någon gått till Lycksele kyrka varje söndag de 

senaste 20-åren, en annan kanske är här för allra första gången. Vi är olika, med olika 

erfarenheter av livet, kyrkan och tron. Vi hörde för en stund sedan en text om våra olikheter. 

Om öron, luktsinne, armar o.s.v. Hur olika är inte alla våra kroppsdelar?! 

Men vi har alla en sak gemensamt! Vi är alla kallade att upptäcka gemenskapen i Kristi kropp. 

I dopet får vi den gåvan, som vi också läste om: ”Med en och samma Ande har vi döpts att 

höra till en och samma kropp…” (1 kor.12) 

Idag påminns vi om vårt beroende av varandra och av Gud. 

”Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till 

kroppen.” Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev 

det då av luktsinnet?... Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.” (1 Kor.12:15-17, 20)  

Att inte hela kroppen kan vara öga, det förstår vi lätt när det gäller vår kropp. Men när det 

gäller Kristi kropp verkar det ibland kunna vara svårare.  

Det är ju OS-tider. Vi ser hur idrottskvinnorna och männen kämpar och sliter tillsammans, hur 

viktig lagandan är och hur de olika uppgifterna fungerar tillsammans. 

MEN det är bara de duktigaste som har kvalificerat sig, bara de bästa som får spela, springa 

etc. 

Och så tänker vi lätt när det komma till vårt liv tillsammans i kyrkan också. Bara de som har 

lyckats kvalificera sig, de som är särskilt begåvade, de som är sådär riktigt kristna, eller de 

som är anställda, får ta hand om matchen. Några springer och resten tittar på? Är det så det är 

tänkt? 

Gud har gett gåvor till oss var och en och vill ge oss ännu mer. I dopet fick vi den största 

gåvan av alla, del i Jesu Kristi död och uppståndelse och inbjudan till livet med Gud. Det är 

den stora nådegåvan.  

Men Gud har förutom den stora nådegåvan gett oss andra gåvor för att hjälpa oss i livet som 

människor. För att våra liv mer och mer ska kunna spegla Guds rike. 

En del av våra gåvor bär vi med glädje och stolthet som en självklar del av vår person, andra 

kanske vi inte vågar tro oss om att ha eller kanske har vi tidigare haft en gåva som vi numera 

lagt på hyllan, ytterligare andra väntar på att upptäckas. 



Men en sak är säker! Gud vill att vi ska använda hela vår person, de vi är och de gåvor vi har! 

Han tror på oss också när inte ens vi själva gör det!  Därför finns den här söndagen, för att 

påminna oss om allt det goda som Gud har lagt ner i oss, och som det är meningen att vi ska 

använda. 

Allt för ofta gömmer vi våra gåvor både för oss själva och för andra. 

Ofta när man tänker på nådegåvor så handlar det om spektakulära saker som tungotal, profetia 

eller helande, sådant om en del av oss kanske inte känner oss vana vid. Men Guds gåvor är 

mycket mer än så. 

Ett bra sätt att förstå Guds gåvor till oss är att dela in dem i tre delar, precis som vår Gud är 

treenig. Guds gåvor, men på olika sätt. Faderns gåvor, Sonens gåvor och Andens gåvor. 

1. Faderns gåvor 

Faderns gåvor, eller Skaparens gåvor, är det som är nedlagt i vår person. Våra talanger, 

som Malin talade om förra söndagen. Sådant som vi är födda med, som vår intelligens, 

musikalitet och fysiska förmåga. Och sådant som vi har förvärvat genom livet, gästfrihet, 

hantversskicklighet, sjukvårdskunnande. Listan kan göras otroligt lång. Ofta förminskar vi 

dessa Skaparens gåvor och tänker att de är inte så andliga, inte så viktiga. Men de är 

viktiga för allt detta är Guds gåvor i oss! 

 

Jag mötte för något år sedan en man i min ålder som var väldigt musikalisk och som 

använde den gåvan i den kyrka han var engagerad i, till stor glädje för alla runt omkring. 

Han hade inte tänk på att det han gjorde var något särskilt, han gjorde det ju bara för att 

det var roligt. Men när han började tänka på att hans musikalitet faktiskt var en gåva från 

Gud som han använde fick hans spelande en ännu större betydelse! 

Så är det ofta med Skaparens gåvor, de ligger i linje med våra intressen och vår person. 

Sådant som vi tycker om att göra, eller skulle vilja tycka om att göra. Och precis som för 

mannen jag talade om, så tror jag det kan bli så för oss också, att våra liv och våra talanger 

kan få en djupare mening när vi ser att vi har en uppgift att fylla genom den person vi är. 

2. Sonens gåvor 

Sonens gåvor kallas också tjänstegåvorna. Dessa gåvor är till för att bygga upp kyrkan och 

sprida Guds rike till alla människor. Som döpta är vi alla kallade till någon form av tjänst i 

Guds rike oavsett hur gamla vi är eller vad vi annars har för yrke. 



Även med dessa gåvor är det så att de allra, allra oftast ligger i linje med de vi är och med 

vår längtan.  I Bibeln talas om fem tjänstegåvor: evangelister, lärare, herdar, profeter och 

apostlar. 

Och jag tror att vi alla, om vi funderar en stund, kan känna igen oss i en eller flera av 

dessa gåvor och att det är meningen att vi också ska använda dem för Guds rikes växt. 

● Evangelisten: Det är en social prick, som lätt får kontakt med andra människor. 

Som (efter lite träning?) ser det som naturligt att dela med sig av sin tro till andra, 

berätta och inspirera andra att komma till kyrkan, att bli nyfikna på kristen tro. 

Jätteviktig uppgift!!! 

● Läraren: En pedagogisk person som kan förklara så att folk förstår. Som längtar 

efter att lära sig mer om Bibeln och det kristna livet och som tycker om att dela 

med sig av sin kunskap till oss andra. Också jätteviktigt! 

● Herden: En person med stort hjärta! En herde tar hand om sina får, en herde i 

mänsklig gestalt har stor omsorg om människor. Vill inte se någon må dåligt eller 

vara utanför. Herdar är oerhört viktiga i en församling! 

● Profeten: Det är en person med stor vishet. Profeten är inte rädd att vara obekväm, 

utan kan säga det som är sant rätt och riktigt även om det svider. Men en profet 

behöver också stor kärlek, och behöver vara grundad i Guds ord för att det ska bli 

rätt. Profetens uppgift är att säga det Gud vill ha sagt på rätt sätt, i rätt tid på rätt 

plats. Viktigt för att vi ska hitta rätt! 

● Aposteln: Här har vi nybyggaren. Personen med visioner! Aposteln ser 

möjligheterna där vi andra inte ser så mycket alls. Profeten leder kyrkan vidare 

mot nya utmaningar och mål. Utvecklar arbetet och sprider så Guds rike. 

● Viktigt för alla: Förankrad i Gud, i bön, Bibeln och gudstjänstgemenskapen. Vi får 

växa i våran uppgift. Det börjar i det lilla lilla, och växer så småningom när vi 

vågar utmana oss själva allt mer.  

Kanske fick du av denna väldigt översiktliga genomgång en aning av vilken gåva du 

längtar efter att få fungera i. Kanske behövs bön och samtal med någon klok person 

för att reda ut det hela. Oavsett: Du är viktig för Gud. Vi har alla en uppgift i att sprida 

Guds rike. 

3. Andens gåvor 

Den helige Andes gåvor till oss är sådana som vi än mer tydligt får av Gud. Inte som någon 

sorts belöning så att vi skulle behöva vara särskilt fromma eller goda kristna för att få del av 



dem, utan mer som ett startkitt. Om ni har varit på IKEA har ni säkert sett sådana startkitt. 

Man kan köpa ett antal kastruller, slevar, knivar, tallrikar, glas etc. då man ska flytta hemifrån. 

Ett slags första hjälpen för att klara sig på egna ben utanför föräldrahemmet. Ett sådant 

startkitt är Andens gåvor. En hjälp för oss att leva vårt kristna liv. Deras uppgift är att vara till 

nytta för oss alla tillsammans. 

Andens gåvor ger oss en bild av hur det var tänkt att vara från början. De är en doft av 

paradiset.  Några exempel på Andens gåvor är att tjäna, trösta, visa barmhärtighet, bota,  göra 

under, tala profetiskt och tungotal. 

Andens gåvor ger oss en glimt av Guds kärlek och makt och en försmak av hur det kommer 

att vara i himlen. 

Guds gåvor är sådana att de inte är tänkta att ägas, utan att delas. Tanken är att om jag har en 

gåva, så har alla den gåvan genom mig. Har någon till exempel gåvan att bota sjuka, så har 

alla genom den personen tillgång till den gåvan. Så fungerar vi, precis som vi läste om 

kroppen, alla behöver inte vara öga, eller öra. Någon är öga, en annan öra och en tredje ben.  

Så är VI med våra gåvor Kristi kropp i världen. Vi får genom dopet höra lika tätt samman 

med Jesus som vår kropp till vårt huvud. Kyrkan (vi) är den uppståndne Kristus i världen! 

Anden, som bor i oss, verkar med sin kraft för att göra Jesus Kristus synlig, känd och älskad! 

Den stora utmaningen till oss idag tror jag är att våga ta några steg på vägen och faktiskt  

praktisera mångfalden av nådens gåvor! Att glädjas med varandra, se våra egna och andras 

gåvor och ta emot dem som gåvor från Gud till oss. Och minnas vad Jesus säger till oss, som 

vi hörde i evangelietexten: ”Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära 

frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte 

är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär 

han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra…” (Joh.15) 

Slutligen vill jag påminna möjligheten till förbön här framme i koret under nattvardsfirandet. 

Kanske är det någon gåva som du längtar efter och skulle vilja be Gud om. Kanske är det 

någon gåva du vet med dig att du en gång hade, men av olika anledningar har den genom åren 

grävts ner och glömts bort, då finns möjligheten att få be tillsammans att få återupptäcka den 

gåvan. Kanske har du en gåva  i ditt liv som du är glad över och vill tacka för. Eller så har du 

ett helt eget böneämne för dig själv eller någon annan.  

 


