
Kraftgärningarnas gåva 1 Kor. 12:10a
En övernaturlig manifestation av Guds kraft som förändrar, 

upphäver eller som tar kontroll över naturens lagar

Den grekiska översättningen säger ”energemata dynameon” 

Dessa ord översätts till Verkningar av krafter (Kraftgärningar)

Vi har lånat dessa grekiska ord i våra ord

för tydliga kraftverkningar:

Energi och dynamit 



Exempel på kraftgärningarnas gåva:

i Gamla testamentet genom

- Mose som använde sin stav,  2 Mos. 7-14;17

- Josua, Jos. 10:12-13

- Elia och Elisa, 1 Kon. 18:37-38; 2 Kon. 6:1-7

Genom Jesus:

Joh. 2:1-11; 6:5-14; 11:1-44    

Matt. 8:23-26; 14:22-31

Genom de första kristna:

Apg. 5:17-20; 8:6,7,13 och 39-40, 

9:36-41; 13:6-11; 28:1-6



Trons gåva 1 Kor. 12:9

En övernaturlig förmåga att tro 

given av den helige Ande

Denna tro är inte detsamma som den

frälsande tron även om den utgör grunden

Det är trons Ande som ”tar över” och

inger total övertygelse om att ett under ska ske



Jesus uppmanade sina lärjungar 

att ha en liten del av Guds tro!

En tro som kan torka ut fikonträd 

och flytta på berg! 

Mark. 11:12-14, 20-24, Matt. 17: 18, 1 Kor.13:2

Även om tron från Gud är liten som ett senapsfrö

så kan den förflytta väldiga hinder 

och ingenting blir omöjligt för oss.



Exempel på trons gåva manifesterad:

Petrus som fick tro av Gud att resa upp

en lam man och när Paulus såg att en man 

hade tro för ett omedelbart helande

Apg. 3:1-16; 14:9

Vi har också flera exempel ifrån Gamla testamentet:

Trons gåva verkade i Daniel och hans vänner 

under förföljelse och hot i Babel. 

Daniel 3:15-19; 6



Trons gåva manifesteras ofta när allt ser mänskligt omöjligt ut 

och trons Ande talar ut igenom oss:

- Utvägar 

- Råd 

- Beskydd

- Försörjning

-Tröst

- Närvaro

- Upprättelse

- Seger

2 Korintierbrevet 4:7-8,13-14, Ps. 23



4. Helandets gåvor (gåvan att bota sjuka)
1 Korintierbrevet 12:9

Genom denna nådegåva manifesteras helanden,

både fysiskt och psykiskt, genom Andens kraft

Också denna gåva samverkar ofta med de övriga gåvorna 

och skapar tro och öppenhet för evangeliet.

Det blir en stark uppmuntran och stor glädje för många 

när helanden sker genom Andens nådegåva.



Hur går det oftast till när helanden sker?

Vi ser i följande exempel från Jesus och de första 

kristna att helandet manifesterade genom den 

helige Ande i samverkan med deras …

- Ord, befallningar och olika slag av vidrörande

Matteus 8:3-15;  9:29; 12:13

Apostlagärningarna. 3:6-9; 8:4-8; 9:34; 28:8-9 



Grupp nr 3.

Talgåvor

• Profetera

• Olika slags tungotal

• Uttyda tungotal



Gåva att profetera
1 Kor. 12:10b

Att tala inspirerat av Anden till tröst, 

uppbyggelse, förmaning och uppmuntran

1 Kor. 12:3-5; 1 Kor.14:31

Att profetera betyder att ”framsäga eller ”förutsäga” 

Att tala ut Guds budskap för nuet men också att tala ut 

sådant som kommer att ske i framtiden



Exempel på profetiskt tal:
Det är ett tal som uppenbarar och avslöjar 

vad som är fördolt i människan och frukten blir att 

man ödmjukar sig inför Guds allvetande

Joh. 4: 10-19; 29, 1 Kor. 14:25

Profetiskt tal uppenbarar också det som behöver 

rättas till i församlingens lära och liv

och ger dessutom en stark uppmuntran 

till tro, omvändelse och upprättelse!

Uppenbarelseboken kap 2-3



Profetiskt tal ger inre styrka och målar upp en inre 

framtidsvision som driver oss framåt i tro.

Ordspråksboken 29:18

Profetiskt tal uppmuntrar 

”byggarna” i Guds församling 


