Tjenester og gaver
– samtaleopplegg
Del 1
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 26. november 2017
Resymé fra talen
• Apg 2,42-47. I den første kristne menighet var det mye fokus på fellesskapet av de
troende.
• 1.Kor 12,1-27. Undervisningen om nådegavene fra starten av kapittelet går over i
neste tema: hvordan vi er ment å fungere sammen som ett legeme med mange
lemmer (se f.eks. vers 12).
• Fem prinsipper vi kan trekke ut av undervisningen om legemet og lemmene:
1. Dårlig tro på deg selv, som den brikken du var ment å være i puslespillet,
gjør ikke at du havner utenfor kroppen – utenfor legemet. Hver enkelt
funksjon er viktig.
2. Gud har skapt oss forskjellige. Du er unik, ingen kopi. Du er den du er, i kraft
av Guds nåde, uansett hva mennesker sier. Det er forløsende både for deg
selv og for andre, at du lykkes i å være deg selv.
3. Vi trenger å sette pris på hverandre, vi er avhengig av hverandre. Det blir
ikke et stort og sterkt åndelig hus ut av menighetsbyggingen hvis ikke de ulike
gavene får komme i funksjon.
4. Alt er ikke nødvendigvis som det ser ut på overflaten. Vi trenger å se det
åndelige byggverket som menigheten er, fra Guds synsvinkel. De som synes
svakest, er nødvendige.
5. Vi er satt sammen, for å fungere sammen som én kropp. Omsorgen for
hverandre vil også fungere mer av seg selv når vi virkelig skjønner at vi trenger
hverandre. Og ikke minst får hver enkelt av oss sjansen til å være del av noe
større, når vi er sammenkoblet i Kristi legeme/menigheten.
• Betraktningene om Kristi legeme finner vi midt i Paulus sin store undervisning om et
fungerende menighetsliv (1.Kor kap 11-14). Gavenes (nådegaver, tjenestegaver, osv.)
funksjon er i denne sammenhengen svært viktige.
• Disippelgjøringen var i stor grad ment å skulle skje i fellesskapet i menigheten. I vår
vestlige kontekst mister vi ofte dette litt av syne, og ender opp med en
individualistisk tilnærming (ref begrepet ”personlig kristen”).
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Føler du at dine gaver settes pris på og kan få være i funksjon i den lokale menighet?
• Ser du gaver hos andre i menigheten som ikke er i funksjon/brukes?
• Samtal om disippelgjøring i fellesskapet. Opplever du at menneskene omkring deg får
en rolle i din helliggjørelsesprosess?

