Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016

Åndens frukt og Åndens gaver
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Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer,
skal han veilede dere til hele sannheten.

Han skal herliggjøre meg,
for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Joh 16,13-14

Hvordan gjør Ånden Jesus herligere for oss?

Jo:
Ånden vil legge Jesu personlighet inn i oss,
og Ånden vil dele ut Jesu evner i menigheten.
Slik blir menigheten Jesu legeme i verden!

Åndens gaver
1 Kor 12,11-12:
Den ene og samme Ånd
deler ut sine gaver
til hver enkelt
slik han vil.

Åndens frukt
Gal 5,22-23:

Slik kroppen er én
selv om den har mange lemmer,
og alle lemmene utgjør én kropp
enda de er mange,
slik er det også med Kristus.

er kjærlighet,
glede, fred,
overbærenhet,
vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet
og selvbeherskelse.
Åndens frukt = Jesu personlighet

Åndens gaver = Jesu evner
som gis til menigheten.
For eksempel hans undervisning,
hans evne til å helbrede
eller hans beredskap til å lide.
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Åndens frukt
= Jesu personlighet
Frukt
vokser frem
innenfra,
ut fra
et hjerte
som er født på ny.

Åndens gaver

= Jesu evner

Ånden sender gaver med deg til menigheten.
En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten.
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Åndens frukt
er kjærlighet,
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glede,
fred,
overbærenhet,
vennlighet,
godhet,
trofasthet,
ydmykhet
og selvbeherskelse.

Vi trenger å la dette synke inn i oss, så det blir vårt

Gal 5,22-23

Åndens frukt er
medmenneskelige
egenskaper,
som vi kjenner igjen
i Jesu personlighet.

Åndens gaver
gjør oss til lemmer på Jesu legeme i verden.
Åndens gaver bærer jeg til glede for menigheten.
Verken Åndens frukt eller gaver er til privat bruk.
Unntaket er tungetale som både er til egen oppbyggelse og til bruk i menigheten.

Det åpner seg et skjult mønster i menigheten
når vi leter etter Bibelord om «hver enkelt» og «hver og en»
Til hver enkelt av oss er
NÅDEN gitt,
alt etter som Kristi gave blir tilmålt.
Når det gjelder
Åndens gaver,
søsken,
vil jeg
at dere skal ha
kunnskap om dem.
1 Kor 12,1

Den ene og samme
Ånd
deler ut sine gaver
til hver enkelt
slik han vil.
1 Kor 12,11

Ef 4,7

Hver og en skal holde seg til
det mål av TRO
som Gud har gitt ham.

Rom 12,3

Tjen hverandre, hver og en med
den NÅDEGAVE han har fått,
som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 1 Pet 4,10
Ut fra Jesus Kristus
blir hele kroppen hans sammenføyd
og holdt sammen av hvert bånd og ledd,
alt etter den OPPGAVE hver enkelt har fått tilmålt,
så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

Ef 4,16

Det er mange måter å beskrive nådegavene på.
Noen har funnet 30 nådegaver.

Den ene og samme Ånd
deler ut sine gaver
til hver enkelt
slik han vil.

Visdom
Kunnskap
Organisering
Gjestfrihet
Barmhjertighet
Sjelesorg
Kunstnerisk kreativitet
Musikk
Håndverk
Gi

Profeti
Bedømme åpenbaringer
Demonutdrivelse
Tungetale
Tydning av tungetale
Tro
Bønn
Tjene
Undergjerninger

Hjelpe

Helbredelse

Frivillig fattigdom

Enslig stand

Apostel (menighetsplanting)
Evangelisering
Slik kroppen er én
selv om den har
mange lemmer,
og alle lemmene
utgjør én kropp
enda de er mange,
slik er det også med

Undervisning

Lede

Hyrde
Misjonær
Beredskap til å lide

Det er mange måter å beskrive nådegavene på.
Noen har funnet 30 nådegaver.
De beskriver Jesu egen utrustning.
Den ene og samme Ånd
deler ut sine gaver
til hver enkelt
slik han vil.
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Hvordan trer Jesus frem i Moe menighet?

To nyttårsforsetter (litt forsinket ☺ )
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Åndens frukt
Jeg vil slippe frem
Jesu medmenneskelige egenskaper
i mine daglige møter med andre mennesker:
kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet,

Åndens gaver
Jeg vil finne ut hvilke av Jesu evner
Ånden vil at jeg skal ta med inn i menigheten!
Så er jeg nysgjerrig på hva de andre har fått!
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Åndens frukt og Åndens gaver

