Joh 20, 21-23: Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer!
Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.«
Vi er alle sendt og bemyndiget af Jesus

Gaver til udrustning
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Din nådegave tilhører kirken – tilhører fællesskabet
Gud ønsker du skal BRUGE den!

Apostel (ordet betyder ”udsending / sendebud”)
var ofte var den første, som var på banen, når nye kirker blev startet.
De udgør noget grundlæggende og fundamentalt i kirkens liv, som andre
tjenester efterfølgende bidrager til og supplerer, indsatte ældste m.m.
”Der skete mange tegn og undere ved apostlenes hænder“.

Profet (en, der frem- eller forudsiger noget)
Profeti er åbenbaring og må som sådan være til opmuntring, trøst og
formaning. Men profeti kan også være retningsgivende. Den formidler
Guds vilje og åbenbaring ind i konkrete situationer, og betjener dermed
kirken på et plan eller på en måde, som f.eks. hyrden og læreren ikke gør.

Evangelist (forkynder/prædikant)
En som formidler Evangeliet: De glædelige/gode nyheder
Evangelistens opgave er ikke kun for dem uden for kirken
Men at UDRUSTE alle de hellige til at gøre en evangelists arbejde

Hyrde (pastor)

Sønnens tjenestegaver: Læs Ef 4, 11-13:
Tjenestegaverne – er en funktion – de repræsenterer Guds rige
Er givet for at udruste og træne kirken (dig og mig), så vi kan gøre tjeneste
Vi har alle muligheden for at tjene Gud med de gaver som han har givet
os. Vi har alle fået en tjeneste og kan alle i en eller anden grad tjene i
disse fem gave,r som Jesus har givet til kirken.
Dog tales der her om en tjeneste (embede), som Gud udruster med særlig
gave og kraft til at udruste og tjene menigheden
• Udruste skib/soldater = fordi de har en MISSION - et formål
Missionsbefalingen – Matt + 2 Kor 5, 18-20:
Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav
os forligelsens tjeneste… 20 Så er vi altså udsendinge i Kristi sted…”

Hyrden i kirken er ansvarlig for, at de troende får en god og bibelsk
undervisning, og for at der ikke opstår splittelse i kirken, og for at forførere,
falske lærere og anden skadelig påvirkning ikke kommer ind i kirken.
Men også, når der er tale om mennesker, ansvaret for discipelskab, trivsel
samt åndelige vækst og udvikling.

Lærer (bibellære)
Forudsætter åbenbaring over Guds ord og gaven til at formidle det.
Tilføre åndelig næring til kirken med de troendes åndelige vækst i tanke.

Til samtale:
• Hvad er de forskellige tjenestegavers funktion i Ef. 4, 11-13?
• Hvordan oplever du tjenestegaverne i funktion i Livets Kilde?
• Hvad adskiller den almene brug af disse gaver og ”embedet”
• Hvad er fx forskellen på en profet og en som er profetisk? (ApG 21, 7-11)
• Hvordan kan vi blive mere bevidste omkring vores tjeneste?
• Bed for hinanden, om at vi alle må tjene med de gaver Gud har givet os :

