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Noen kristne tror at åndens mirakuløse nådegaver, som profeti, tungetale, helbredelse, 
visdomsord osv., var kun ment for apostlenes tid. Dette synet kalle cessasjonisme og hevder at 
NT lærer at disse gavene ville opphøre, at gavene ikke fantes etter apostlenes tid og at det ikke 
finnes noen såkalte mirakuløse åndelige fenomener i vår tid som tilsvarer de gavene som NT 
snakker om. Dette synet kan ha oppstått på grunn av ulike årsaker, som at kirkeledere ikke har 
forkynt om dem, men kanskje først og fremst fordi de kristne selv aldri har erfart dem. Det 
motsatte synet heter kontinuasjonisme, som vår menighet står for, og sier at gavene ikke har 
opphørt. 

HISTORISKE VITNESBYRD 
For det første har vi som kristne ikke historisk belegg for å avskrive de mirakuløse nådegavene. 
Mange kilder fra århundrene etter apostlene forteller om mirakler i deres egen tid, som f.eks. 
Justin Martyr (ca. 100-ca. 165 e.Kr.) og Augustin (354-430 e.Kr.). Det betyr at selv om ikke alle 
rapporter om mirakler opp gjennom historien nødvendigvis stemmer, så fortsatte kristne å tro på 
og praktisere mirakuløse nådegaver, fordi de forstod at det var dette apostlene hadde lært dem. 

VAR MIRAKLENE MENT Å VÆRE BEGRENSET TIL APOSTLENES TID? 
Bibelen er vår viktigste kilde til kunnskap om Gud og den høyeste autoritet for liv og lære. Hva 
sier Bibelen om når de mirakuløse nådegavene skulle være i funksjon? Jesu hovedpoeng i sin 
undervisning var at Guds rike (også: himlenes rike/himmelriket) var kommet nær oss mennesker 
her på jorden. Det som fulgte Hans undervisning om riket, var mirakler, som helbredelser og 
demonutdrivelser (Matt 4,23-24). Jesu befaling til disiplene var å forkynne riket og utføre mirakler 
(Matt 10,7-8; Luk 9,1-2). Miraklene var et synlig tegn på at Guds rike var nær (Matt 12,28), og 
dette uttrykker også Paulus når han skriver: «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft» (1 Kor 
4,20). 
	 Når skulle disse miraklene finne sted? Når skulle Guds rike være nær? Peter talte på 
pinsedag om at de levde i de siste dager hvor Gud utøser sin Ånd over mennesker, som 
synliggjøres ved mirakuløse nådegaver (Apg 2,17-18). Disse dagene skulle være helt fram til 
«Herrens dag», som betyr at løftene gjelder og er i funksjon helt fram til Jesus kommer tilbake 
(Apg 2,20; 38-40). Paulus sier at disse gavene skal ta slutt, men ikke før «det fullkomne 
kommer» (1 Kor 13,8-10). Den beste forståelsen av dette er at «det fullkomne» er når vi 
innlemmes for fullt i Guds rike og forstår alt helt klart, i motsetning til den stykkevise og delvise 
forståelsen vi har av Gud og Hans rike i dag. 
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VAR MIRAKLENE KUN FOR Å BEKREFTE GUDS SENDEBUD? 
Miraklene hadde som en av sine funksjoner å bekrefte budskapet og underbygge den åndelige 
autoriteten til Jesus, apostlene og de kristne. Men var dette den eneste funksjonen? Jesu 
mirakler kom ofte som et resultat av Hans inderlige medfølelse for menneskers lidelse, og hadde 
derfor som funksjon å sette mennesker fri fra sykdom og demonisk undertrykkelse (Matt 12,38; 
14,14; Luk 7,13-15). I tillegg har alle som tror på Jesus fått et løfte om at de kan demonstrere 
Guds helbredende kraft gjennom dem (Joh 14,12). Miraklene hadde også andre funksjoner enn 
disse, men poenget er at de var ikke kun for å bekrefte Guds sendebud og deres budskap, selv 
om dette var og fortsatt er en av miraklenes funksjon.  

HVORFOR TRO AT NOEN GAVER ER I FUNKSJON MENS ANDRE IKKE? 
Når Paulus ramser opp de åndelige gavene, så nevner han i samme setning både mirakuløse 
og «ordinære» nådegaver (eks. 1 Kor 12 og 14). Cessasjonistene mener at kun de ordinære 
gavene er i funksjon, men hvorfor tro at noen av gavene Paulus nevner ikke er i funksjon, mens 
noen av dem er det, når han nevner de i samme åndedrag? Enten er tiden inne for alle gavene, 
eller så er tiden ute for alle gavene. 

I tillegg til dette oppfordres vi til å søke nådegavene, spesielt den profetiske gave (1 Kor 14,1; 
14,39; Jak 5,14-15). Det står ikke i Bibelen at åndens gaver var kun for de første kristne, men 
Bibelen gir et løfte om at de som tror på Jesus kan utføre like mirakuløse gjerninger som Ham, 
helt fram til verdens ende. «Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på 
det gode» (1 Tess 5,19-21). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Har du noen personlige erfaringer med de mirakuløse nådegavene? 

• Hvis du aldri har opplevd disse gavene selv, hva velger du å stole på: Guds ord 
eller din egen erfaring? 

• Mange cessasjonister er forbilledlige kristne og ser på Bibelen som Guds inspirerte 
og ufeilbarlige ord. Likevel tåkelegges deres bibeltolkning av deres egne erfaringer 
på dette området. Hva er faren ved å legge egne erfaringer til grunn for hvordan vi 
forstår Bibelen?


