
UNIK-kursus, 3. aften

Gud og gave
- din unikke rolle i Guds kirke



Hoved, skulder, knæ og tå…

”For ligesom vi har ét legeme, men 
mange lemmer, således er vi alle ét 
legeme i Kristus, og hver især 
hinandens lemmer.”
Rom 12,4-5



Jesus er væk – hvem tager over?



Enhed og forskellighed
• Den samme herre – Jesus! – og det samme formål: At leve med ham og gøre 

mennesker til disciple af ham
• Men mange forskellige roller og funktioner, men altid ligeværd:

– ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl 
eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus”
Gal 3,26

– ”Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den 
dog alligevel en del af legemet,  og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører 
jeg ikke til legemet,« er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele 
legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad 
blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens 
plads på legemet, som han ville det.” 1 Kor 12,14-20



To perspektiver på legemet:
1. Nådegave: Et værktøj i din 

kasse, som Gud knytter sin nåde 
til. Der er et væld af forskellige 
nådegaver.

2. Tjenestegave: En side af kirken, 
som du repræsenterer og er 
tiltrukket af - fem forskellige (Ef. 
4)



Efeserbrevet 4,11-13
”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til 

at være profeter, andre til at være evangelister og 
andre til at være hyrder og lærere for at udruste de 
hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges 
op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i 

erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent 
menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.”



Apostlen: Fremad og opad!
• Fokus: Fremtidens kirke, mission, spredning af Guds 

rige, det store billede, kirke på nye måder
• Tjeneste: Går foran, leder, iværksætter, organiserer, 

etablerer systemer, støtter/oplærer andre ledere
• Er ofte: Beslutsom, strategisk, udholdende
• Mørke sider: Krævende, overambitiøs, ikke sensitiv nok
• Under gudstjenesten … sidder og tænker ”Hvor er vi 

egentlig på vej hen i den her menighed?”



Profeten: Lad os vende os mod Gud!
• Fokus: At have ører åbne for Gud, sand og retfærdig 

livsstil, fastholde Jesus som ”den første kærlighed”
• Tjeneste: Lytter til Gud og videregiver hans vilje, 

formaner og opmuntrer, opbygger menigheden med 
Guds ord og sandhed

• Er ofte: Kompromisløs, motiverende, sandhedssøgende
• Mørke sider: Idealistisk, kortsigtet, oprørsk, flyvsk
• Under gudstjenesten … sidder de og lytter efter, hvad 

Gud har på hjerte for menigheden lige nu



Evangelisten: Kom med!
• Fokus: At bringe Guds gode nyheder til det enkelte 

menneske
• Tjeneste: Opsøger nye relationer, rekrutterer, kalder til 

personlig stillingtagen omkring tro, fortæller vidnesbyrd
• Er ofte: Frimodig, relationel, overbevisende
• Mørke sider: Forsimplet tro, overdrevet fokus på at få flest 

muligt i hus
• Under gudstjenesten … sidder de og tænker på dem, der 

ikke går i kirke



Hyrden: Lad os elske hinanden
• Fokus: Omsorg for den enkelte, et trygt fællesskab med plads til 

forskellighed, kirken som et helbredende fællesskab, gæstfrihed
• Tjeneste: Skaber rammer for fællesskab og medvandring, ser og 

giver opmærksomhed den enkelte, støtter, opmuntrer, vejleder, 
beskytter

• Er ofte: Favnende, tålmodig, omsorgsfuld, samarbejdende, god 
menneskekender

• Mørke sider: Overbeskyttende, modstand mod forandringer, skaber 
afhængighed af sig selv

• Under gudstjenesten … sidder de og lægger mærke til, hvis nogen 
ser trist ud i dag



Læreren: Tag tid til at kende Gud 
• Fokus: At Guds kirke bliver oplært og forankret i sandheden om Gud, 

kendskab til og forståelse af Bibelen, at sandhed og visdom bliver 
tilgængeligt og udbredt

• Tjeneste: Fordyber sig, underviser, vejleder, oplærer andre i kristen 
livsstil, værner om tradition, nytænker kirkens formidling af tro

• Er ofte: Tænkende, analytisk, pædagogisk
• Mørke sider: Dogmatisk tilgang til alt, kontrollerende, 

”skrivebordsekspert”, regelrytter
• Under gudstjenesten … sidder de og reflekterer, efterprøver logikken i 

prædikenen, overvejer om det kunne forklares bedre



Din tjenestegave
• Der vil typisk være 1-2 tjenestegaver, man 

genkender sig selv i



Lær at værdsætte de andres nåde! Du 
har brug for den!



Gruppesamvær – tal om…
• Testen. Kan du genkende resultatet?
• Er du blevet oplært og udrustet i netop din 

tjenestegave?
• Har du nogen med samme tjenestegave, som du kan 

spejle dig i og/eller følges med?
• Sætter du pris på nåden fra de tjenestegaver, du mindst 

identificerer dig med? Hvordan?
• Hvordan kan du tage nye skridt i at tjene ud fra din 

tjenestegave?


