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Resymé fra talen
• Tre ulike kapitler i Bibelen tar spesifikt for seg nådegavene, tjenestegavene og andre
gaver og tjenester. Det er 1.Kor 12, Rom 12, og Ef 4.
• Noen av gavene som Den Hellige Ånd deler ut, kalles ”tjenestegave”. Mange vil
benevne disse som embeder, fordi tjenestegavene (forkynnergavene) ofte henger
sammen med det åndelige lederskapet i Kirken.
• Ef 4,11-16. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, er mennesker – gaver
gitt av Gud. Dette skiller tjenestegavene fra f.eks nådegavene. Tjenestegavene har en
nøkkelrolle for å skape sunn og god vekst for hele legemet (menigheten).
• Hensikten med tjenestegavene er:
o At de hellige (dvs menigheten) kan bli gjort i stand til tjenestegjerning.
Fokuset er på oppbyggelse av Kristi legeme, ikke på forkynnerne.
o Å skape enhet i troen på Guds Sønn og i kjennskapen til Ham
o Modenhet, en vekst fra umyndighet og å bli kastet og drevet omkring av ulike
lærdommer – opp til Ham som er hodet, Kristus.
• Hånden med de fem fingrene har vært brukt som et bilde på tjenestegavene. Ut fra
dette bildet vil profeten være pekefingeren som både kan peke på det som trengs og
rettes opp, og peke ut den videre kursen. Langefingeren representerer da
evangelisten, som når lengst ut. Ringfingeren kan være symbol på hyrden, som har
omsorgen for fårene og fører dem inn i paktsforholdet med Gud. Lillefingeren kan
synes liten, men når lengst inn i øret – akkurat som læreren. Og apostelen kan gripe
om og omfavne de fire andre, og hjelpe hver av dem.
• Apostelen: Det greske ordet for apostel betyr utsending eller ambassadør. Den som
er nevnt først både i Ef 4,11 og 1.Kor 12,28, fordi denne tjenestegaven er nødvendig
å ha i funksjon først i kronologien. Både når kirker skal etableres, re-etableres, osv.
Dette er en gaveutrustning som på en spesiell måte kan fokusere det sentrale i
evangeliet, og har som en av sine oppgaver å bringe legemet sammen.
• Profeten: Nødvendig sammen med aposteltjenesten, i oppbygging av arbeid, i
vekkelsestider, eller i tider der kirken har sovnet hen. Profeten utfordrer Kirken,
peker på ting som har blitt feil, hjelper til å holde prosessene på rett spor, og kan
også i en del tilfeller se ting som skal komme. Apg 21,10-14, om Agabus. Profeten
varslet om det som ligger foran, men det var opp til Paulus å velge hva han skulle
gjøre.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvordan kan de ulike tjenestegavene være med å prege og hjelpe menigheten og den
enkelte?
• Hvilke tjenestegaver kan du gjenkjenne fra kirkehistorien og tiden vi nå lever i?

