
  

 

 

1 Korinthierbrevet 12 
 

 

1 Korinthierbrevet 12:1 
– Andens gåvor är något viktigt för Paulus 
– Vi behöver inte bara ha kunskap om detta – utan även personlig erfarenhet  
   (jfr 1 Korinthierbrevet 14:1) 

 

1 Korinthierbrevet 12:2–3 
– I relationen till Gud är vår personliga bekännelse avgörande 
– Djävulen, däremot, ber ingen människa om lov (jfr Efesierbrevet 2:1–2) 
– Andlig kraft (manifestationer) är inte detsamma som andligt liv 
– Det unika med kristen tro är att när den helige Ande är verksam,  
   då kommer också Jesus att bli förhärligad 

 

Sund karismatik måste alltid vandra hand i hand med ett konkret och medvetet fokus på Jesus,  
på hans ord och på hans identitet som Guds son 

 

1 Korinthierbrevet 12:4–6 
– Vi behöver öppna för en bredd när det gäller dessa saker 
– Paulus förebild för detta är Gud själv: På samma sätt som treenigheten är ett uttryck  

både för Guds mångfald och enighet, är församlingen på jorden kallad att vara ett uttryck  
både för mångfald i fråga om gåvor, och enhet i fråga om bekännelse 

 

Gåvor = konkreta manifestationer av den helige Andes kraft,  
uttryckta genom en kristen människa 

 

Tjänster = en personlighet eller funktion som får vara i tjänst i den kristna församlingen  
och som på så sätt också får förmedla något av Jesu personlighet  
in i det sammanhang där han/hon är verksam (jfr Efesierbrevet 4:11) 

 

Kraftgärningar = själva händelsen (underverket/tecknet) snarare än gåvan 
 

1 Korinthierbrevet 12:7–11 
 

Detta är inte någon komplett lista över Andens gåvor, men jag tror ändå att det är en belysande  
lista över det man skulle kunna kalla för de ”övernaturliga” gåvorna 

 

Vishetens och kunskapens gåva 
– Jfr kapitel 1 och 2 
– Jfr 1 Korinthierbrevet 8:1 
– 1 Korinthierbrevet 1:20b–24 
– 1 Korinthierbrevet 2:10b–16 
– Dessa gåvor handlar om en övernaturlig insikt som sätter fokus på vad som är Guds väg  
   och Guds handlande i en specifik situation 

 

Trons gåva 
– Handlar om den undergörande tron 
– Matteus 17:20 
– Känslan av att man ”vet att man vet att man vet” att Gud har något på gång 

Jfr Lina Sandells vittnesbörd 



  

 

 

 
Helandets gåva (”gåvor att bota sjuka”) 

– 38 % av all berättande text i evangelierna handlar om hur Jesus botar och befriar  
   människor från orena andar 
– Kyrkofadern Origenes († ca 254 e Kr) talade om församlingen som ”helanderummet” 
– Justinus Martyren († ca 165 e Kr) sa att den som känner en person som är sjuk  

men inte ber för honom eller henne är skyldig till synd,  
eftersom den sjuke på så vis blir undanhållen sitt helande 

 

Gåvan att göra kraftgärningar 
– Kan handla om helande, exorcism, uppväckande av döda eller situationer då Gud griper in  
   och gör något mirakulöst som svar på de troendes bön 
– Vandrar ofta hand i hand med trons gåva 
– Jfr Apostlagärningarna 3:6–8 

 

Profetians gåva 
– 1 Korinthierbrevet 14:1 
– 1 Korinthierbrevet 14:24–25 
– Inbegriper troligen både kunskapens ord och mer utförliga tankar / bilder / filmsekvenser 
– Vi kan öva oss i att bli mer och mer lyhörda för Guds profetiska ledning 

 

Gåvan att skilja mellan andar 
– Kan både handla om att avslöja vad som är sann/falsk profetia och att urskilja  
   hur ett specifikt tilltal ska tolkas 
– Kan även handla om att avslöja demoniska makter 
– Även användbar när vi möter förkunnelse eller budskap ute i samhället i stort  
   (se 1 Johannesbrevet 4:1–3 och 1 Korinthierbrevet 12:3) 

 

Tungotalets gåva och gåvan att uttyda tungomål 
– Tungotal kan vara språk från änglavärlden, men också andra språk – kända eller okända 
– Tungotalet engagerar inte vårt intellekt (jfr 1 Korinthierbrevet 14:14) 
– Tungotalet är inte extatiskt – vi kan styra när vi vill börja och sluta att tala i tungor 
– Tungotalet är en hjälp för oss i vår bön 
– Tungotalet är en hjälp att ”koppla upp” oss mot Gud 
– Tungotalet är en vanlig gåva 
– Alla former av tungotal kan inte uttydas 
– När ett tungotal är profetiskt och någon uttyder det är det vanligt att uttydningen  
   kommer styckvis, inte hela budskapet på en gång – detta övar oss i beroende 

 

1 Korinthierbrevet 12:27–31 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Är det någon gåva du tänker annorlunda kring eller skulle definiera annorlunda  

än Olof gjorde här? 
3) Läs Romarbrevet 12:3–8 och Efesierbrevet 4:7–13. Vilka likheter och skillnader  

finner du mellan dessa bibeltexter och 1 Korinthierbrevet 12? 
 

1) Är det någon särskilt nådegåva som du längtar efter eller känner behov av? Be om den! 



  

 

 

2) Om det inte är det – be att Gud ska ge dig en längtan efter någon eller några gåvor  
som kan få förhärliga honom! Be gärna både själv och tillsammans med någon annan. 

3) Hur kan du själv växa till i de saker som denna lektion har handlat om? Vill du det? 

Gåvornas 3 färger av Christian Schwartz (Svenska baptistsamfundet 2005) 
Kom helige Ande! av David Pytches (HFs förlag 1990) 
Rätt person på rätt plats med rätt motiv av Bruce Bugbee, Don Cousins och Bill Hybels (Libris 1998) 
Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow av C. Peter Wagner (Regal Books 1979 och senare) 
 

[Dessa böcker har lite olika sätt att nalkas detta ämne, och utgår från olika delar  
av Bibelns undervisning om nådegåvorna. Mest heltäckande är Wagner.] 
 

”Tungotalet” av Olof Edsinger i Mikaelskyrkan 110320 
Enklaste sättet att komma åt länken är här:  
https://efterkristus.wordpress.com/2011/03/31/mycket-att-saga-om-tungotalet/ 


