Find din gudgivne
passion og lev den ud!

Gud taler til profeten Joel…
v1 Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd
over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.
v2 Selv over jeres trælle og trælkvinder
vil jeg udgyde min ånd i de dage.
v5 Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.
(Joel 3,1-2,5)

Paulus fortæller om nådegaverne
• v7 Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave
tilmålt af Kristus.
• v11 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre
til at være profeter, andre til at være evangelister og
andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de
hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op,
v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i
erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent
menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.
• v15 men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt
vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.

Paulus fortæller om nådegaverne
• v16 Ud fra ham føjes hele legemet sammen og
holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til
med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet
vokser og opbygges i kærlighed. (Ef 4, 7,11-16)
Og Paulus fortsætter i brevet til kirken i Korint:
• v4 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den
samme. v5 Der er forskel på tjenester, men Herren
er den samme. v6 Der er forskel på kraftige
gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i
alle.

Paulus fortæller om nådegaverne
• v7 Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til
fælles gavn. v8 Én får gennem Ånden den gave at
meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd
meddele kundskab. v9 Én får tro ved den samme
ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den
ene og samme ånd, v10 og igen en anden får kraft
til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at
tale profetisk, en anden evnen til at bedømme
ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden
evnen til at tolke tungetale.

Paulus fortæller om nådegaverne
• v11 Alt dette virker den ene og samme ånd, der
deler ud til hver enkelt, som den selv vil.
• v12 For ligesom legemet er en enhed, selv om det
har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så
mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er
det også med Kristus. v13 For vi er alle blevet døbt
med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er
jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle
fået én ånd at drikke.

Paulus fortæller om nådegaverne
• v27 I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. v28
Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det
første apostle, for det andet profeter, for det tredje
lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre
mægtige gerninger, endvidere nogle med
nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til
forskellige slags tungetale. v29 Kan alle være
apostle? Eller profeter? Eller lærere? Kan alle gøre
mægtige gerninger? v30 Har alle nådegaver til at
helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke
tungetale?
(1 Kor 12, 4-13,27-30)

En nådegave er en
særlig evne, som Gud i
sin nåde giver til hver
del af Kristi legeme, for
at kunne bygge kirken
op.

Spørgsmålene gælder os alle!!
Hvad er dit kald?
Hvad er dit formål?
Hvilken rolle vil du spille?
Hvilke nådegaver har Gud
givet dig?

Find dit personlige
sweetspot og din
gudgivne passion!
Skriv til peter@gospelfellowship.dk

Hvad er din passion?
Hvad har du af længsler i dit hjerte?
Hvor oplever du en tilfredshedsfølelse?
Hvornår står tiden stille?
Hvad vender du tilbage til igen og igen?
Hvad drømmer du om at se ske i dit liv eller i verden
omkring dig?

