
 
Åndens gaver 

 

 

 

Et samtaleopplegg for smågrupper 

 

                                                                  

 
Åndens gaver 

 

 

 

Et samtaleopplegg for smågrupper 

 

                                                                  



 

Innledning: 

I Romerne 12 finner vi en slags oversikt over Åndens gaver. Ordet 
nådegave kommer fra det greske ordet «charisma» som direkte oversatt 
betyr «gave mottatt av nåde.» Paulus bruker også et annet bilde i teksten 
fra Romerbrevet, når han snakker om at vi alle er som en liten del av en 
stor kropp. Vi har alle en oppgave i et større system. Gavene våre er også 
en liten bit i et større bilde. Den Hellige Ånds oppgave er å peke på Jesus. 
På samme måte kan vi si at å bruke våre nådegaver skal peke på Jesus og 
hjelpe mennesker til å tro.  
 
 
 
Les teksten: Romerne 12. Les gjerne hele kapitelet, vers 6-8 er særlig 

viktig.   

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale. 

 

 

1. Har du oppdaget hva som er din(e) nådegave(r)?  

2. Har du noen erfaring med at Gud har virket gjennom deg?  

3.Hvordan kan vår menighet hjelpe den enkelte til å finne eller utvikle sin 

nådegave?    

4. Er det noen av nådegavene du har lyst til å lære mer om? 

5. Bruk tid i gruppa til å be om at dere skal erfare mer av Åndens 

utrustning i eget liv. Be gjerne for én og én.  
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