
Nådegavene 

«Nåde2» 

Tjen hverandre!

Ved Sverre Bøe



Jeg har noe på hjertet …



1 Peter 4,10-11: TJEN HVERANDRE

Etter som enhver har fått en nådegave, 

så tjen hverandre med den 

som gode husholdere/forvaltere over Guds mangfoldige nåde. 

• Om noen taler, han tale som Guds ord. 

• Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, 

for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus 

ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.



Behovene  tjenestene (Apg 6,2-6)
2 Da kalte de tolv hele disippelskaren 
sammen og sa: 

Det er ikke rett at vi forlater Guds ord 
for å tjene ved bordene. 
3 Brødre, velg derfor ut blant dere sju 
menn, som har:

• godt vitnesbyrd 

• og er fylt av Ånd 

• og visdom. 

Dem vil vi sette til denne oppgaven. 
4 Men vi vil holde ved i bønnen og 
Ordets tjeneste

5 Det de sa, fikk tilslutning hos 
hele flokken. Og de valgte ut 
Stefanus, en mann full av tro 
og Den Hellige Ånd, og Filip og 
Prokorus og Nikanor og Timon
og Parmenas og Nikolaus, en 
mann fra Antiokia, som var 
gått over til jødenes tro. 
6 Disse mennene stilte de fram 
for apostlene, som ba og la 
hendene på dem. Apg 6:2-6



Ved sykdom

14 Er noen blant dere syk? 

La ham kalle til seg menighetens eldste, 

og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. 
15 Og troens bønn skal hjelpe den syke, 

og Herren skal reise ham opp, 

og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. 
16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at 
dere kan bli helbredet. 

Jak 5,14-16



En inkluderende og raus menighet?

• 23 Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle 
taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, 
vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden? 

• 24 Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro 
eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, 25 og det som 
er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe 
Gud og bekjenne: «Gud er sannelig iblant dere!» 1 Kor 14,23-25

• «Smertegaver» – profetisk, prøve ånder …



Hverandre-ordene
• Lemmer på samme kropp
• Ha ett sinn
• Akte andre høyere enn seg selv
• Underordne seg under hverandre
• Elske hverandre
• Ha omsorg for hverandre
• Hilse hverandre med hellig kyss
• Formane og oppmuntre hverandre
• Oppbygge hverandre
• Tale til hverandre ved sanger, 

lovsanger ...
• Gjøre godt mot hverandre

• Være “slaver” for hverandre
• Bære hverandres byrder
• Ikke lyve på hverandre
• Bære over med og tåle hverandre
• Tilgi hverandre
• Ikke dømme hverandre i adiafora-

saker
• “Vente” på hverandre ved 

nattverden
• Ektefolk skal ikke holde seg fra 

hverandre uten avtale
• Faren for rettssaker som splitter



Legge lista høyt?

• Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til 
hverandre og til alle, … 1 Tess 3,12

• …  så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha 
noe å anklage en annen for. Kol 3,13

• Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir 
fortært av hverandre! Gal 5,15


