
Andens övernaturliga gåvor manifesteras på olika sätt 

till nytta genom Andens vilja till var och en

1 Korintierbrevet 12:7-11

1. Kunskapens ord

2. Visdomens ord

3. Tro

4. Helandets gåvor

5. Mirakelgärningar

6. Profetia

7. Skilja mellan olika andar

8. Olika slags tungotal

9. Uttydning av tungotal



Dessa 9 andliga nådegåvor kan delas upp i tre grupper:

1. Uppenbarelse-gåvorna

a.  Kunskapens ord

b.  Visdomens ord

c.  Skilja mellan andar (andebedömning)

2. Kraftgåvorna

a.  Tro

b.  Helandets gåvor

c.  Mirakelgärningar

3. Talgåvorna

a.  Profetia
b.  Olika slags tungotal

c.  Uttydning av tungotal



1. Kunskapens ord

Definition:

En glimt av kunskap som uppenbaras och 

manifesteras genom den helige Ande. 

Kunskapens ord ger information 

och visdomens ord ger vägledning

Dessa gåvor är beroende av varandra!



Vi läser i exemplet från
Johannesevangeliet 1:47-49 ; 4:16-19

Här ser vi att frukten av övernaturlig

information och kunskap om människors liv 

leder till överbevisning, bekännelse och tro!



Ett annat exempel är hur församlingen  

beskyddades från oärlighet och lögn  

Apostlagärningarna 5:1-11

Det blev stor Gudsfruktan i församlingen 

när kunskapens ord avslöjade falskheten

och när Herrens dom föll omedelbart



Kunskapens ord parad med visdomens ord

drev bort fruktan och gav frimodighet

I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade 

Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre." Herren 

sade till honom: "Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och 

fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty 

se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias

komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen." 
Apostlagärningarna 9:10-12 



2. Visdomens ord

Definition: 

Det är en liten del av Guds väldiga visdom 

som kommer oss till del i en specifik situation

eller vid ett särskilt behov. Denna gåva uppenbarar 

Guds visdom för att lösa ett problem, en konflikt eller

för att leda oss framåt i beslut och handling.

Frukten blir frid och enhet samt 

framgång för evangeliet och Guds rike



Om någon av er brister i visdom skall han

be till Gud, som ger åt alla villigt och utan 

förebråelser, och han skall få den. 

Jakobs brev 1:5

Den som inte slipar eggen, 

när järnet blir slött, måste bruka mer kraft. 

Men vishet leder till framgång. 

Predikaren 10:10 



Visdomens ord

ser vi i Salomos liv när han genom sina ord 

avslöjar vem som är den sanna modern till 

det levande barnet

1 Konungaboken 3:16-27



Visdomens ord

ser vi också i Josefs liv när han blev 

släppt ut ur fängelset och stod inför Farao

1 Moseboken 41:25-44

Detta ledde till att Josef blev upprättad och 

kom in i sin ledarkallelse men också till att hela 

världen räddades från hungersnöd!



Vi läser ett annat exempel 

på ett ord av visdom i 
Apostlagärningarna 6:1-7 

Missnöje och klagan i församlingen 

vände till framgång för evangeliet 

och tillväxt i församlingen!



Ett annat exempel hittar vi i 
Apostlagärningarna 15:5-29

Denna gång löste visdomens ord en konflikt 
mellan farisérnas parti och apostlarna.

Orden av gudomlig visdom ledde till enhet 

och de nyfrälsta hedningarna behövde 

inte omskära sig och leva efter Mose lag. 

Ty av nåd är ni frälsta genom tron på Jesus!



Visdomens frukt: 

Vägleder och ger en framkomlig väg. 

Den enar och utvecklar.  

Löser problem och konflikter. 

Den öppnar hjärtan och dörrar

och skapar genombrott och frihet 

för evangeliet och församlingen!



ETT EXEMPEL PÅ ORD AV VISDOM
FRÅN JESUS SOM LEDDE TILL STOR FÅNGST
OCH ÖVERBEVSINING FÖR LÄRJUNGARNA

LUKAS 5:4-10


