
Indledning
Dette er ikke en test, så der er ingen forkerte svar. Nådegavetesten består af 80 udsagn. Nogle elementer
afspejler konkrete situationer; andre elementer er mere beskrivende.
·  Vælg det svar du føler bedst karakteriserer dig selv og placere dette tal på linien.
·  Du skal ikke bruge for meget tid på hver enkelt spørgsmål. Husk, det er ikke en test. For det meste er det
din første indskydelse som er mest rigtig.
·  Du må ikke springe nogen spørgsmål over.
·  Du må ikke spørge andre hvordan de besvarer, eller hvordan de tror, du skal besvare.
·  Arbejde i dit eget tempo .

Dit svar valg er:
5 - Meget karakteristisk for mig / absolut sandt for mig
4 - Det meste af tiden dette ville beskrive mig / være sandt for mig
3 - Ofte karakteristisk for mig / sandt for mig - omkring 50 procent af tiden
2 - Lejlighedsvis karakteristisk for mig / sandt for mig - omkring 25 procent af tiden
1 - Slet ikke karakteristisk for mig / absolut usandt for mig

______ 1. Jeg har evnen til at organisere ideer, ressourcer, tid og opgaver effektivt.
______ 2. Jeg har lyst til at studere og forberede undervisning.
______ 3. Jeg er i stand til at relatere Guds sandheder ind i specifikke situationer.
______ 4. Jeg har en gudgivet evne til at hjælpe andre med at vokse i deres tro.
______ 5. Jeg besidder en særlig evne til at kommunikere sandheden om frelsen .
______ 6. Jeg har evnen til at træffe vigtige beslutninger, når det er nødvendigt.
______ 7. Jeg er følsom over mennesker som oplever de har ondt i livet.
______ 8. Jeg oplever glæde i ved at dele ud og låne andre mine ejendele.
 ______ 9. Jeg nyder at studere.
______ 10. Jeg har delt en indskydelse  om opmuntring til andre.
______ 11. Jeg er i stand til at fornemme det sande motiv/bevæggrund for mennesker og deres
   handlinger.
______ 12. Jeg har en særlig evne til at stole på Gud i vanskelige situationer.
______ 13. Jeg har et stærkt ønske om at plante nye kirker.
______ 14. Jeg tager skridt til at opfylde fysiske og praktiske behov i stedet for bare at tale om det.
______ 15. Jeg nyder at underholde gæster i mit hjem.
______ 16. Jeg kan tilpasse min vejledning til at passe til modenhed  folk besidder.
______ 17. Jeg kan uddelegere og tildele andre arbejde og opgaver.

NÅDEGAVETEST



______ 18. Jeg har en evne og lyst til at undervise.
______ 19. Jeg er normalt i stand til at analysere en situation korrekt.
______ 20. Jeg har en naturlig tendens til at opmuntre andre.
______ 21. Jeg er villig til at tage initiativ til at hjælpe andre kristne med at vokse i deres tro.
______ 22. Jeg har en bevidsthed om de følelser andre mennesker kan have, såsom ensomhed, smerte , frygt

og vrede.
______ 23. Jeg er en glad giver .
______ 24. Jeg bruger tid på at grave ned i fakta.
______ 25. Jeg føler ofte, at jeg har et budskab fra Gud til andre.
______ 26. Jeg kan genkende, når en person er ægte / ærlig .
______ 27. Jeg er visionær (ser ofte et klart mentalt billede fremtiden). Jeg er i stand til at kommunikere

visioner på en sådan måde, at andre har lyst til at gøre visionen til virkelighed .
______ 28.  Jeg er villig til at overgive mig til Guds vilje.
______ 29. Jeg vil gerne være mere aktiv i at få evangeliet ud til folk i andre lande.
______ 30. Det gør mig glad at gøre ting for mennesker i nød.
______ 31. Jeg kan godt få en gruppe til at gøre sit arbejde med glæde .
______ 32. Jeg er i stand til at få fremmede til at føle sig godt tilpas .
______ 33. Jeg har evnen til at planlægge læringsprocessor.
______ 34. Jeg kan identificere dem, der har brug for opmuntring.
______ 35. Jeg har trænet kristne til at være efterfølgere af Jesus.
______ 36. Jeg villig til at gøre hvad det kræver for at se andre komme til Kristus .
______ 37. Jeg bliver draget til folk, der har ondt i livet.
______ 38. Jeg er en generøs giver.
______ 39. Jeg er i stand til at opdage nye sandheder i Guds ord.
______ 40. Jeg har åndelig indsigt fra bibelen, som giver mig lyst til at dele og tale om det med andre..
______ 41. Jeg kan fornemme, når en person handler i overensstemmelse med Guds vilje.
______ 42. Jeg kan stole på Gud, selv når tingene ser mørke ud.
______ 43. Jeg kan afgøre, hvor Gud vil have en gruppe til at gå hen og hjælpe dem med at komme derhen.
______ 44. Jeg har et stærkt ønske om at bringe evangeliet til steder, hvor det aldrig har været hørt før.
______ 45. Jeg nyder at nå ud til nye mennesker i min kirke og nærmiljø.
______ 46. Jeg er følsom over for menneskers behov.
______ 47. Jeg har været i stand til at lægge effektive planer for opnåelse af mål i en gruppe .



______ 48. Jeg bliver ofte inddraget når medkristne kæmper for at træffe vanskelige beslutninger.
______ 49. Jeg tænke over, hvordan jeg kan trøste og opmuntre andre i min menighed.
______ 50. Jeg kan give åndelig vejledning til andre.
______ 51. Jeg er i stand til at præsentere evangeliet  til kirkefremmede på en sådan en måde, at de
   accepterer Jesus som deres Herre og frelser.
______ 52. Jeg har en usædvanlig evne til at forstå følelserne hos dem som er i nød.
______ 53. Jeg har en stærk følelse af forvalterskab som bygger på erkendelsen af, at Gud ejer alle ting.
______ 54. Jeg har givet andre personer ord og indskydelser, som kommet fra Gud.
______ 55. Jeg kan fornemme, når en person handler efter Guds ledelse.
______ 56. Jeg forsøger at være i Guds vilje hele tiden og være til rådighed for ham.
______ 57. Jeg har lyst til at dele evangeliet til mennesker, der har en anden trosretning end mig.
______ 58. Jeg har en tydelig fornemmelse af andre menneskers behov.
______ 59. Jeg er god til at strukturere positive og præcise skridt til handling.
______ 60. Jeg kan lide at tale med de besøgende i kirken og få dem til at føle sig velkommen.
______ 61. Jeg forklare bibelen på en sådan måde, at andre forstår det.
______ 62. Jeg kan normalt se åndelige løsninger på problemer.
______ 63. Jeg glæder mig over muligheder for at hjælpe folk, der har brug for trøst,  opmuntring og
   rådgivning.
______ 64. Jeg føler mig godt tilpas med at dele Kristus med ikke-troende .
______ 65. Jeg kan påvirke andre til at yde deres højeste gudgivne potentiale.
______ 66. Jeg genkende tegn på stress og angst i andre.
______ 67. Jeg ønsker at give gavmildt og uprætentiøs til fornuftige projekter og tjenester.
______ 68. Jeg kan organisere fakta ind i meningsfulde relationer.
______ 69. Gud giver mig billeder til andre mennesker.
______ 70. Jeg er i stand til at fornemme om folk er ærlige, når de fortæller om deres åndelige erfaringer.
______ 71. Jeg nyder at præsentere evangeliet til personer fra andre kulturer og baggrunde.
______ 72. Jeg nyder at gøre små ting, der hjælper andre.
______ 73. Jeg kan give en klar og enkel præsentation.
______ 74. Jeg har været i stand til at anvende bibelske sandhed ind i specifikke situationer i min kirke .
______ 75. Gud har brugt mig til at opmuntre andre til at leve et liv som ligner Jesus.
______ 76. Jeg har fornemmet behovet for at hjælpe andre mennesker til at blive mere effektive i deres
   tjeneste.



______ 77. Jeg kan lide at tale med mennesker om Jesus, som ikke kender Ham.

______ 78. Jeg har en evne at få fremmede til at føle sig godt tilpas i mit hjem.

______ 79. Jeg har en masse studiemateriale og har nemt ved at huske læring.
______ 80. Jeg er i stand til at tro på at en situation vil forandre sig, selvom den kan se

umulig ud.

Resultat skema

Følg disse anvisninger for at finde dit resultat i hver af nådegaverne.

1. Placer dit svar mellem 1-5 i hver boks. Ex. Lederskab - skriv svarene ud fra spørgsmål
6, 16, 27, 43, og 65

2. Læg tallene sammen for hver gave og skriv det sidst på linien.

LEEDERSKAB + + + + =
6 I16 I27 I43 65 TOTAL

ADMINISTRATION
1 17 31 47 59 TOTAL

UNDERVISNING
2 18 33 61 73 TOTAL

KUNDSKAB
9 24 39 68 79 TOTAL

VISDOM
3 19 48 62 74 TOTAL

PROFETI
10 25 40 54 69 TOTAL

SKELDNE ÅNDER
11 26 41 55 70 TOTAL

OPMUNTRING
20 34 49 63 75 TOTAL

HYRDE
4  21 35 50 76 TOTAL

TRO
12 28 42 56 80 TOTAL

EVANGELISATON
5 36 51 64 77 TOTAL

APOSTEL
13 29 44 57 71 TOTAL

TJENESTE/
14  30 46 58 72 TOTAL

BARMHJERTIGHED
7  22 37 52 66 TOTAL

GENERØSITET
8 23 38 53 67 TOTAL

GÆSTFRIHED
15 32 45 60 78 TOTAL
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1. For hver gave placerer du et mærke på tværs af baren på det punkt, der svarer til dit TOTAL
    denne gave.
2. For hver nådegave skal du gravere baren/søjlen, så den er helt tydelig.
3. Den resulterende graf giver et billede af dine gaver. De gaver hvor søjlerne er høje, er dem,

som du synes at være stærkest i. De korte søjler er dem, som du ikke synes at være så
stærk i.

Nu hvor du har gennemført undersøgelsen, eftertænksomt besvare følgende spørgsmål

De gaver som jeg er begyndt at finde ud af, at jeg har er:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

·  Efter bøn og stilhed, begynder jeg at fornemme, at Gud vil have mig til at bruge mine åndelige
gaver til at tjene Kristi legeme ved _____________________________________________.

·  Jeg er ikke sikker endnu, hvordan Gud vil have mig til at bruge mine gaver til at tjene andre.
Men jeg giver mig tid til bøn og stilhed, hvor jeg søger visdom og muligheder for at bruge de
gaver jeg har modtaget fra Gud.

Bed Gud om at hjælpe dig videre til hvordan han har begavet dig til hans tjeneste og hvordan
du kan begynde at bruge disse gaver i tjeneste for andre.


