
  

 

 

Romarbrevet 12:3–8; Efesierbrevet 4:7–13 
 

 

En central del av det kristna budskapet är att ge vidare av det vi har blivit anförtrodda av Jesus  
(jfr Matteus 10:8) 

 

Romarbrevet 12:3–5 
– Ett evangelium! 
– Vi behöver inte vara allsmäktiga i oss själva 
– Vi behöver inte jämföra oss med andra 
– Varken hybris eller jantelag är detsamma som sann, biblisk ödmjukhet 
– Att rätta sig efter det mått av tro som Gud har gett oss betyder att hela tiden  
   försöka hålla oss till sanningen 
– Som kristna behöver vi försöka utröna vad som är just vår uppgift just nu 
– Människor med samma gåva kan ändå ha olika påverkansområde eller mandat  
   (jfr evangelisttjänsten) 
– Våra gåvor och vår kallelse är inte bara vår egen ensak. Tvärtom är de viktiga för hela  
   den kristna gemenskapen: vi är lemmar som är till för varandra 
– En av de viktigaste uppgifterna för varje kristen gemenskap är att hjälpa sina medlemmar  
   att få upptäcka sina egna gåvor, och att sedan få hjälp att se hur dessa kan bli till nytta  
   i gemenskapen i stort 
 

Romarbrevstexten handlar om naturgåvor – alltså gåvor som har en naturlig koppling  
till vår personlighet i största allmänhet, men som med Guds hjälp ändå kan få en särskild  
”laddning” genom vår relation till Jesus Kristus  

 

Romarbrevet 12:6–8: 
– Det är inte för våra egna förtjänster, eller efter lång och trogen tjänst,  
   som vi blir tilldelade Guds gåvor – det är nåd från början till slut 
– Profetia (jfr 1 Korinthierbrevet 14:1) 
– Tjänandets gåva 
– Undervisningsgåvan 
– Tröstens gåva 
– Gåvan att frikostigt dela med sig 
– Att vara nitisk som ledare 
– Att med glatt hjärta visa barmhärtighet 
 

Efesierbrevet 4:11 
– Aposteln            [tummen] 
– Profeten (jfr Efesierbrevet 2:20; 3:5)     [pekfingret] 
– Evangelisten           [långfingret] 
– Herden             [ringfingret] 
– Läraren             [lillfingret] 
 

Gåvan att leda (jfr Romarbrevet 12:8) 
Gåvan att styra eller administrera (1 Korinthierbrevet 12:28) 



  

 

 

 
 
Att hitta sin evangelisationsstil 

1) Alla kristna är kallade till mission och evangelisation 
2) Bara ca 10 % av alla kristna har den specifika nådegåva som Bibeln talar om  

som evangelistgåvan/evangelisttjänsten 
3) Alltför många av de 90 % som inte har evangelistgåvan känner sig obekväma  

över tanken på att evangelisera 
 

Sex olika evangelisationsstilar utifrån Willow Creek: 
1) Den konfrontativa stilen 

Bibliskt exempel: Petrus 
2) Den intellektuella stilen 

Bibliskt exempel: Paulus 
3) Den vittnande stilen 

Bibliskt exempel: Den blindfödde mannen (se Joh 9) 
4) Den relationsinriktade stilen 

Bibliskt exempel: Matteus 
5) Den inbjudande stilen 

Bibliskt exempel: kvinnan vid Sykars brunn (se Joh 4) 
6) Den tjänande stilen 

Bibliskt exempel: Dorkas (se Apg 9:36–43) 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Varken hybris eller jantelag är detsamma som sann, biblisk ödmjukhet. 

Men hur gör vi för att undvika dessa båda diken? 
3) Har ni jobbat med någon form av gåvoupptäckande i de kristna sammanhang  

som du själv tillhör? Skulle du annars kunna bidra till att något sådant kom till stånd? 
 

1) Vilken evangelisationsstil tror du ligger närmast din egen? 
2) Är det något som du just nu kan göra för att bli en mer frimodig evangelist? 
3) Gör ett gåvotest!  

Till exempel det som finns i Den smittande tron eller Gåvornas 3 färger,  
eller det som finns utlagt här: https://kungteamet.files.wordpress.com/2010/06/ 
gudagavorna-utdelningsformularen-komprimerad.pdf 

Den smittande tron: Vänskap, äkthet och nära relationer – ett sätt att dela sin tro  
av Bill Hybels och Mark Mittelberg (HFs förlag 1995) 

Kapitlet ”Sju nytestamentliga ledarskapsgåvor” i Olof Edsingers bok Ledare i Guds rike  
(Gospel Media 2013), s 77–86 

David Wellstams bloggserie om de fem tjänstegåvorna. Första inlägget finner du här: 
https://davidwellstam.com/2016/11/16/tjanstegavor-i-jesu-forsamling-del-1-introduktion/ 

 
Se även Handout 11B (Andens gåvor) 

 


