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i en smågrupp 

Inledning 
Gåvornas 3 färger är en bok om att upptäcka och utveckla sina andliga gåvor. Detta häfte är 
en hjälp till dig som vill använda boken i din smågrupp. Smågruppen kan också vara en grupp 
ledare för barnverksamheten, ungdomsledare, församlingsledning eller ett annat sammanhang.  

Gåvornas 3 färger har två huvudpunkter som borde reflekteras i smågruppslivet:  

• utgångspunkter som identifieras med hjälp av Färgkompassen och  

• andliga gåvor som identifieras genom en sjustegsprocess där Det trefärgade gåvotestet 
spelar en viktig roll. 

Målet är att komma i 
funktion i Guds rike, 
och tjäna andra utifrån 
de gåvor Gud har gett. 
Så att Guds rike utbreds 
och Gud äras.  Alla bör erbjudas ett 

samtal med någon 
knuten till 

församlingens ledning 
efter att ha arbetat 

igenom  
Gåvornas 3 färger.  

Det är av stor betydelse att gruppen och du som ledare för den förstår 
att målet med varje process av det här slaget inte bara är att upptäcka 
sina andliga gåvor, utan att komma i funktion i Guds rike utifrån dessa 
gåvor. Det är vår övertygelse att om alla fungerar i församlingen utifrån 
sina gåvor, upplevs det man gör som mer meningsfullt. Det är också vår 
övertygelse att Bibeln ger en bild av församlingen där de andliga 

gåvorna i hela sin bredd spelar en avgörande roll för 
hur en församling skall fungera.  

Därför bör du som leder gruppen söka stöd för hos församlingens 
ledarskap. Det är viktigt att det redan från början planeras in någon form 
av uppföljning för de som nu arbetar med att upptäcka sina gåvor. Stödet 
bör bestå i att alla efter att ha genomfört processen erbjuds ett samtal där 
de får prata om hur deras uppgift och funktion i församlingen på bästa sätt 
får spegla och stämma överens med de gåvor man har.  

Vad krävs av dig som ledare för gruppen? 
Eftersom smågrupper fungerar på olika sätt, har vi inledande avsnitt om olika ledarstilar och 
olika typer av smågrupper. Detta är mycket korta sammanfattningar för att ni skall kunna 
anpassa hela denna process utifrån er grupps unika förutsättningar.  

Även om olika ledare lägger upp detta på olika sätt, genom olika grad av delegering, bör du 
som ledare vara inställd på att kliva in i grupprocessen och ta din roll. Din huvuduppgift är att 
själv se till att du förstått hela processen så att du kan förklara den för gruppen. Vidare är det 
viktigt att du arbetar för att upprätthålla helhetsperspektivet för gruppen och att föra 
diskussionen framåt och i rätt riktning om den börjar bära av åt fel håll.  

Hur mycket skall varje deltagare göra mellan träffarna? 
För att den här processen skall fungera på ett bra sätt måste varje deltagare göra vissa saker 
hemma. Varje deltagare måste ha ett exemplar av Gåvornas 3 färger. De behöver inte läsa 
hela boken. Bara de avsnitt som är relevanta för dem.  

Varje deltagare måste göra följande test:  

• Färgkompassen (sidan 34-35) och  

• Det trefärgade gåvotestet (sidan 64-85). 

Varje deltagare behöver gå igenom de avsnitt i boken som beskriver hans eller hennes 
utgångspunkt som finns i kapitel 1, och andliga gåvor som beskrivs i kapitel 5. 

När gruppledaren ber en deltagare att berätta om sin utgångspunkt eller sina andliga gåvor 
inför en viss träff, bör deltagaren vara förberedd genom att ha studerat de bibeltexter som 
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anges i boken. Dessutom finns bilaga 1 och bilaga 2 i detta häfte, som varje deltagare kan 
fylla i inför de träffar då man skall prata om sin utgångspunkt och sina andliga gåvor. 

Alla deltagare inbjuds att läsa hela boken. Ju fler deltagare som har läst hela boken under 
processens gång, desto bättre resultat kan man naturligtvis förvänta sig.  

Målet är tjänst 

Processen kan helt 
enkelt leda till att man 

blir mer frustrerad än 
innan om man inte 

erbjuds en funktion i 
församlingen som 
stämmer med ens 

gåvor.  

Processen är inte färdig eller inte lyckad förrän alla har fått följa upp sin upptäckt om sina 
gåvor och har kommit in i en meningsfull funktion utifrån sina gåvor. Betona starkt behovet 

av att samtala mer om hur man på bästa sätt tjänar Gud med de gåvor man 
har upptäckt eller fått bekräftat att man har.  

Ta reda på vilka man kan samtala med omkring sin funktion i 
församlingen för att komma vidare.  

Personer kan bli mer frustrerade efter att ha upptäckt sina gåvor om de 
inte samtidigt erbjuds möjligheter att använda sina gåvor.  

Börja därför inte processen innan du eller församlingen som helhet har en 
plan för hur man fångar upp människors gåvor, och är beredda att låta 
församlingens verksamhet helt bli gåvobaserad.  
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Olika typer av smågrupper kan använda materialet 
En viktig princip inom Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är att hitta samband och 
samverkansmöjligheter, alltså att slå två flugor i en smäll. Vi avråder från att göra arbetet med 
Gåvornas 3 färger till en kurs med en kursledare. Istället bör det användas i befintliga grupper 
i församlingen. NFU-forskningen hävdar att avgörande för sunda och växande församlingar är 
att man har livsnära smågrupper i församlingen. Dessa är unika verktyg för att upptäcka och 
utveckla sina andliga gåvor.  

De följande förslagen för att arbeta med Gåvornas 3 färger är baserade på antagandet att 
storleken på alla grupper som går in i processen kommer att vara 5 till 12 personer.  

Olika gruppsammansättningar 
Förslagen i denna handbok kan anpassas till en uppsjö av olika grupper. Här kommer några 
exempel: 

Vi rekommenderar 
starkt att ni försöker 
använda Gåvornas 3 
färger i någon av de 
grupper som redan 
finns i församlingen.  

Etablerade smågrupper: En existerande smågrupp, cellgrupp, bibelstudiegrupp, 
husförsamling eller bönegrupp kan studera Gåvornas 3 färger i allt 
mellan en och åtta veckor och sedan återvända till sitt ”ordinarie 
program”. Vår erfarenhet är att detta är det helt klart vanligaste sättet att 
använda NFUs Lärjungaträningsmaterial runt om i världen. Som ett 
resultat av detta tillfälliga fokus upplever gruppens medlemmar oftast 
att gruppens dynamik förbättras genom att den får nya perspektiv och 
ny energi i sitt vardagsliv. Dessutom skapar man inte ytterligare 
verksamhet i församlingen.  

En begränsad smågruppsserie: I det här förslaget samlas en grupp kristna för att upptäcka 
sina andliga gåvor och utgångslägen i ett antal veckor. Antalet träffar är bestämda i förväg 
och gruppen upphör formellt att träffas när serien är avslutad.  

En grupp av ledare: Boken kan med fördel användas av en grupp ledare. Den ger er en bra 
möjlighet till ”teambuilding” i gruppen av barnledare, ungdomsledare, församlingsledare eller 
team av smågruppsledare. Det kan vara en utmärkt möjlighet för gruppen att hitta sin 
specifika och unika kallelse och funktion som till exempel smågruppsledare.  

En ny smågrupp: En smågrupp som precis formats kan börja med att gå igenom Gåvornas 3 
färger de första månaderna. Boken ger en utmärkt möjlighet att lära känna varandra i 
gruppen.  

Specifika träningsmoment: Det här materialet kan användas för speciellt planerade 
helgretreater eller veckolånga träningskurser. Kanske är boken ett bra upplägg för en weekend 
i din smågrupp? Om fler än 12 personer deltar, bör de delas upp i mindre grupper för att 
behålla den lilla gruppens dynamik. 
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Olika ledarstilar 
Smågruppsprocessen som beskrivs i denna handbok kan anpassas till 
din egen stil.  Vi värderar samtalet 

och allas delaktighet 
högt, därför bör inte 
boken göras till en kurs 
med en kursledare, utan 
till en grupprocess med 
en processledare.  

1: Den föreläsande/tillrättavisande ledaren 
Om detta är din stil handlar ditt ledarskap mycket mer om styrning än 
de andra. Många grupper känner sig ”säkrare” när de leds av denna typ 
av tydlig ledare. Den här stilen är till och med mer fördelaktig för en 
del människor om denna säkerhet får hjälp att ha öppna hjärtan och 
sinnen. Trots det kommer processen i den här handboken utmana dig att 
inkludera många interaktiva delar i din undervisningsstil, vilket kommer vara en stor fördel 
för en ledarstyrd grupp som din. 

2: Den interaktiva ledaren 
Om det är denna ledarskapsstil som känns bekant för dig kommer du antagligen känna dig 
ganska bekväm med att arbeta med startfrågorna som föreslås i denna handbok. Din utmaning 
kommer emellertid vara att tillåta mer radikalt deltagande. Istället för att fråga alla startfrågor 
själv bör deltagarna ges större delaktighet i processen. Det här kommer att förhöja den andliga 
dynamiken i din grupprocess. 

3: Skiftande ledarskap 
Om du redan har haft erfarenhet av denna stil kommer du att värdesätta att varje individ ges 
ansvar att delge sitt utgångsläge och sina andliga gåvor. Dynamiken kommer dock att 
förändras i och med att varje deltagare bara behöver dela med sig av de områden som är mest 
meningsfulla för honom eller henne, istället för att förbereda ett helt bibelstudium. 

4: Ingen ledare 
Om det här är den stil du föredrar, värderar du säkerligen det allmänna prästadömet mycket 
högt och du har antagligen redan erfarenhet av hur värdefullt det är för varje enskild deltagare 
att delge de aspekter av kristen tro som är mest meningsfulla för honom eller henne. Detta 
koncept kommer att göra det ganska lätt för dig och din grupp att följa processen som 
beskrivs i den här handboken.  
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Ett sätt att arbeta med materialet 
Nedan hittar du en kortare översikt över innehållet i kommande träffar. Det ger dig ”koll på 
läget” innan du dyker ner i detaljerna i varje träff som finns beskrivna på sidorna som följer.  

Samling 1: Färgkompassen 
Introduktion till Trefärgsmodellen. Alla deltagare får böcker och genomför Färgkompassen, 
sidan 34-35. 

Samling 2: Vilken är din personliga utgångspunkt? 
Deltagarna berättar om vilka utgångspunkter de kommit fram till att de har enligt kapitel 1.   

Samling 3: Den gemensamma utgångspunkten för din grupp 
Om man inte hann med alla i gruppen under förra samlingen, fortsätter man med att låta 
deltagarna berätta om sina utgångspunkter. När alla deltagare har diskuterat sina individuella 
utgångspunkter kommer du att kunna identifiera din grupps utgångspunkt genom att samla 
alla cirklarna på ett eget papper.  

Samling 4: Vad man bör veta om de andliga gåvorna 
Gruppen studerar kapitel 2 tillsammans. En snabb genomgång av de 7 stegen i början av 
kapitel 3 görs mot slutet av samlingen utifrån rubrikerna i kapitlet. Detta som en förberedelse 
till att genomföra Det trefärgade gåvotestet som skall ske hemma inför nästa samling. Påminn 
varandra om att lämna de gula sidorna 77-80 till två nära vänner som känner en väl.  

Samling 5 och 6: Det trefärgade gåvotestet 
Deltagarna berättar sina resultat från gåvotestet. Samtala om hur väl ni tycker detta stämmer 
överens med verkligheten hos var och en. Gå också igenom beskrivningarna för varje enskild 
gåva som finns i kapitel 5.  

Samling 7: Gåvornas 3 färger i din grupp 
Ni upptäcker vilken gåvofärg som är mest representerad i din grupp. Detta ger underlag för ett 
samtal som hjälper er att förstå bättre hur er grupp fungerar.  

Samling 8: Låt oss fira! 
När du väl har nått detta steg i processen har ni mycket att fira. Varje gruppmedlem är 
förhoppningsvis mer medveten om sina andliga gåvor och mer balanserad i hur man använder 
dem. I samlingen bör man starkt betona behovet av att ta sin nyvunna kunskap om sina 
andliga gåvor till församlingen och få hjälp att fungera enligt dessa.  
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Förkorta processen 
För att uppleva hela dynamiken i en trefärgsgrupp/trefärgad grupp rekommenderas det starkt 
att du/ni går igenom alla samlingar. Om du, av någon anledning, måste välja en kortare 
variant av processen, överväg något av följande förslag: 

Förslag B: 3 samlingar  
Förkorta processen till tre samlingar:  

• Samling 1 går ni igenom innehållet i samling 1 och 2 ovan.  

• Samling 2 går ni igenom innehållet i samling 3 och 4 ovan.  

• Samling 3 går ni igenom innehållet i samling 5, 6 och 7 ovan.  

Även med det här förslaget kommer alla deltagare att upptäcka både sina personliga 
utgångspunkter och sina andliga gåvor. Uppmuntra dem att fortsätta studera resten av boken 
på egen hand och dela vad de lär sig med andra i församlingen. Den här korta varianten skulle 
kunna räcka om församlingen har ett inarbetat tillvägagångssätt för att hjälpa människor att 
hitta uppgifter i sin församling som passar deras andliga gåvor.  

Förslag C: 1 samling 
Alla deltagare får en bok och genomför Färgkompassen. Den här ena samlingen kan vara en 
ögonöppnare för många troende och uppmuntra dem att fortsätta på egen hand. Eftersom varje 
deltagare har boken har de tillgång till ett redskap som kan leda dem i deras fortsatta 
personliga studerande. Det här kan senare föra in dem i en process av gåvoupptäckande. Om 
du skulle välja det här förslaget måste du vara medveten om att du inte har genomfört en 
process av gåvoupptäckande.  
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Gruppledarens checklista: Innan du påbörjar processen 
För att försäkra att det blir en bra process måste du se till att du är väl 
förberedd. Följande checklista hjälper dig att kontrollera att du inte har 
missat något.  

Glöm inte att be 
mycket för hela 
processen i din grupp. 
Gåvorna har getts oss av 
en far med stor omsorg 
om oss, och som främst 
vill ha en relation med 
oss alla.  

 Se till att du har ett exemplar av boken Gåvornas 3 färger till 
varje deltagare.  

 Jag har gått igenom Gåvornas 3 färger helt och hållet, inklusive 
frågesektionen i kapitel 6.  

 Jag har gått igenom hela denna handbok.  

 Om Gåvornas 3 färger har blivit lanserad i hela min församling 
har jag sett till att våra smågruppsaktiviteter är samordnade med andra aktiviteter som 
har med detta att göra.  

 Jag har genomfört Det trefärgade gåvotestet och är beredd att dela lite om de gåvor 
jag har och inte har. Detta rekommenderas, men är inget krav. Du kan göra testet 
tillsammans med din grupp. 

 Vi har kommit överens om hur många samlingar vi skall ha och har gjort ett schema 
över alla planerade samlingar.  

Plan över varje enskild samling 

Glöm inte att lägga in 
gott om tid för bön i 

varje samling.  

Följande sidor innehåller en grundläggande planering för de 
gruppsamlingar som föreslogs tidigare. De ger inte statiska steg-för-steg 
instruktioner med färdigformulerade frågor och ”korrekta” svar, utan ger 
snarare förslag som hjälper dig att påbörja en process unik för din grupp. 
När du arbetar igenom den här delen kan du anpassa förslagen till 

behoven hos dina gruppmedlemmar.  
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Samling 1: Färgkompassen 
Deltagarna bör få en grundläggande förståelse av ”treenighetsmodellen” 
och lära sig vad en trefärgad grupp handlar om. Genom att fullfölja 
Färgkompassen får de en första känsla för hur innehållet i Gåvornas 3 
färger hör ihop med deras eget liv. 

Låt denna samling och 
alla följande få präglas 

av mycket bön.  

Förberedelse: 
 Se till att du har gått igenom och genomfört hela checklistan på föregående sida.  

 Se till att du har ett exemplar av boken Gåvornas 3 färger till varje gruppmedlem. 

 Var förberedd på att summera innehållet s.9-21 i boken.  

 Studera 1 Kor 12:4-6 så att du kan dela det med din grupp. 

 Be konkret för hela gruppen och den process ni nu går in i.   

Själva samlingen: 
• Börja med att förklara den process som gruppen skall påbörja. 

• Titta tillsammans på figuren på s.15 där du hittar 1 Kor 12:4-6, med hänvisning till de 
tre färgerna. Förklara att detta är grunden för processen som ni som grupp påbörjar nu. 
Varje gruppmedlem kommer att lära sig mer om vilka områden han eller hon är stark 
och på vilka han eller hon behöver växa/utvecklas.  

• Summera de sex utgångspunkterna kortfattat och förklara att 
varje gruppmedlem bör kunna identifiera sig med en av dem. 

Nådegåvorna är olika, 
men Anden densamma. 
Tjänsterna är olika, men 
Herren densamme.  
Verksamheterna är 
olika, men Gud är 
densamme, han som 
verkar i allt och 
överallt.  
1 Kor 12:4-6 

• Introducera Färgkompassen. Inbjud deltagarna att läsa texten i 
de gula rutorna och fylla i formulären på dessa sidor.  

• Om du vill kan du delge resultaten från din egen Färgkompass 
för att illustrera hur hela proceduren fungerar. 

• Ge gruppen tid att genomföra Färgkompassen. Denna övning 
borde inte ta mer än ca 12 min. Förklara att det oftast ger mer 
rättvist resultat om man fyller i formuläret snabbt.  

• När alla väl har genomfört Färgkompassen skall varje medlem 
nämna vilken av de sex utgångspunkterna som är närmast hans eller hennes eget 
diagram. 

• Som ledare är det viktigt att notera vilka deltagare som identifierar sig med vilken 
utgångspunkt. Du kommer att behöva denna information när du förbereder nästa 
samling. 

• Förklara att deltagarna under den nästa eller de två nästkommande samlingarna 
kommer att hjälpa varandra att växa och utvecklas inom de områden där de ännu inte 
är så starka.  

Läxa till nästa samling:  
För att förbereda nästa samling behöver alla läsa de två sidor som beskriver hans eller hennes 
individuella utgångspunkt. Uppmuntra deltagarna att meditera och arbeta igenom bibeltexten 
som relaterar till deras utgångspunkt. De kommer att finna att de nämns i boken. Påminn om 
att det är viktigt att de har sin Bibel och Gåvornas 3 färger med sig till varje samling.  
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Observera:  
• Eftersom ca 5% av alla människor som genomför Färgkompassen kommer att ha en 

relativt balanserad profil, är det möjligt att en eller två i din grupp får det här 
resultatet. I så fall kan du förklara att dessa individer behöver koncentrera sig på att 
växa och utvecklas i alla tre riktningar. 

• En del profiler kan falla mellan två av utgångspunkterna. Om detta gäller en av dina 
gruppmedlemmar, be dem att välja en av de två bibliska exemplen som de närmast kan 
identifiera sig med.  
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Samling 2: Vilken är din personliga utgångspunkt?   
Varje gruppmedlem delar med sig av sin personliga utgångspunkt enligt Färgkompassen. 
Syftet är att alla skall få reflektera tillsammans med sin grupp omkring sin egen utgångspunkt 
enligt Färgkompassen.  

Gruppen inbjuds att tänka att de bibliska karaktärerna (Tomas, Marta, Maria, Mose, Petrus, 
Jona) inte bara är historiska, utan att människor med deras karaktärsdrag och personligheter 
också finns bland oss idag.  

Förberedelse: 
 Se till att du har repeterat första kapitlet i Gåvornas 3 färger. Du bör ha en bra 

förståelse av de sex utgångspunkterna.  

 När du förbereder dig, fokusera på bibelverser som nämns på s.18-20 och som 
relaterar till överlåtelse, kraft och vishet. Förbered dig på att dela med gruppen vad 
dessa tre teman betyder i sitt bibliska sammanhang.  

 Läs Kol 1:9-11 (se s.17), så att ni kan arbeta med dessa verser i gruppen. 

Från den dag då vi fick 
höra detta har vi därför 
ständigt bett för er. Vår 
bön är att ni skall fyllas 
av kunskap om Guds 
vilja, med all andlig 
vishet och insikt, så att 
ni kan leva värdigt 
Herren och på allt sätt 
behaga honom med 
alla slags goda 
gärningar när ni bär 
frukt och växer till i 
kunskapen om Gud. 
Hans härlighets kraft 
skall på allt sätt ge er 
styrka att alltid och 
med glädje vara 
uthålliga och 
tålmodiga,  

Kol 1:9-11 

 Be för samlingen, att varje person skall uppleva omsorg från gruppen när de delar 
utifrån sin utgångspunkt.  

Själva samlingen:  
• Läs Kol 1:9-11 som återges på s.17 och samtala utifrån den 

översikt som ges där.  

• Samtala om vad vishet, överlåtelse och kraft betyder i detta 
sammanhang utifrån s.18-20 i boken. 

• Efter denna bibliska introduktion inbjuds alla deltagare att dela 
sina personliga utgångspunkter. Om några personer har svårt att 
delge på eget initiativ kan du och de andra medlemmarna i 
gruppen hjälpa dem genom att ställa frågor till dem. Se till att 
fördela tiden mellan alla i gruppen, så alla får ungefär lika lång 
tid att prata omkring sin utgångspunkt. Börja till exempel med 
gruppens ”Tomas”: 

o Gruppens ”Tomas” berättar om sin utgångspunkt. Finns 
fler än en ”Tomas” i gruppen, kan dessa göra denna del 
tillsammans eller direkt efter varandra. Se dock till att 
varje ”Tomas” får relatera detta till sitt eget liv, och att 
de får lika mycket tid och lika mycket respons från 
gruppen. Denna stund av delgivning bör börja med fokus 
på den bibliska Tomas (se till att åtminstone en av 
huvudtexterna läses på gruppmötet), sedan skiftar fokus 
till den ”Tomas” som finns i gruppen. 

o Resten av gruppen bör hjälpa ”Tomas” i den här 
processen genom att ställa honom eller henne frågor. Som gruppledare bör du 
uppmuntra en frågeprocess som hjälper ”Tomas” att bättre förstå sin 
utgångspunkt och ta de rätta stegen för att komma närmare mitten. 

o Ta reda på vem som har en utgångspunkt som är motsatt till ”Tomas”. Har de 
några erfarenheter som kan hjälpa ”Tomas” att komma närmare mitten? Har 
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”Tomas” erfarenheter som kan hjälpa dem att komma närmare mitten? I några 
situationer är inte denna fråga till någon nytta. Om det känns som att så är 
fallet, bör ni hålla denna stund av delgivning så kort som möjligt. Om du 
märker att dessa diskussioner ger mycket, låt det få ta tid. Gör det möjligt för 
båda sidor att delge mer personligt genom att ställa bra frågor.  

• Gör likadant för alla utgångspunkter som finns representerade i din grupp.  

• Ni bör börja med att fokusera på vart ni är och söka förstå detta innan ni går över till 
att prata om åt vilket håll ni bör utvecklas utifrån varje persons utgångspunkt och in 
mot mitten.  

• Titta på den lilla bilden på s.21. Fråga om personerna i den här bilden rör sig i samma 
eller motsatta riktningar för att nå sina mål.  

o Några deltagare ser dem röra sig i motsatt riktning (t ex från höger till vänster 
och från vänster till höger),  

o Några ser dem röra sig i samma riktning (alla rör sig närmare centrum).  

o Tänk på detta som en bild för processen som ni skall påbörja. Beroende på sin 
utgångspunkt kan varje troende behöva röra sig i väldigt olika riktningar. På 
samma gång kommer alla att röra sig i samma riktning – närmare mitten. 

• Låt samtalen om utgångspunkterna ta tid. Dela gärna upp detta på två eller även tre 
samlingar innan ni går vidare till nästa del i denna översikt.  

Läxa till nästa samling:  
Ingen hemläxa till nästa gång.  

Observera: 
• Om någon i gruppen vet att han eller hon inte kan komma på nästa samling, bör ni ge 

honom eller henne möjlighet att få dela runt sin utgångspunkt i denna samling.  

• Om medlemmarna i din grupp tycker att det är svårt att delge sina utgångspunkter, 
även med hjälp av Färgkompassen och bilaga 1, kan det vara klokt om du som 
gruppledare, delger din egen utgångspunkt. Fokusera framför allt på dina svagheter. 
Var noga med att inte föra en ”professionell presentation” som kanske är stimulerande 
att höra, men som kan ge missmod för dem som skall delge senare i processen. Följ 
anteckningarna du gjorde i bilaga 2 och presentera dina insikter på ett enkelt sätt som 
kan användas av andra. 

• I varje diskussion är din huvudsakliga uppgift som gruppledare att stödja principerna i 
boken om att det måste finnas en balans mellan de olika färgerna i en kristens liv. Om 
en deltagare inte skulle tycka om denna princip, t ex genom att presentera en av 
utgångspunkterna som överlägsen en annan, bör du påminna hela gruppen om 
principen som boken bygger på. Det kan hjälpa att om och om igen titta på den lilla 
bilden på s.21 och påminna dem om dynamiken i denna grupprocess. 

• Var uppmärksam på att ”Tomas” i din grupp redan kan ha ett mer balanserat liv än den 
”rena Tomas”. Undvik svart-vit argumentation genom att pressa in människor i mallar 
som inte passar deras individualitet. 
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Samling 3: Den gemensamma utgångspunkt för din grupp 
Målet med denna samling är att ni skall fullfölja genomgången av allas olika utgångspunkt, 
och ge alla möjlighet att tillsammans med gruppen reflektera över huruvida detta stämmer 
med verkligheten.  

På den här samlingen vill vi också att deltagarna skall upptäcka att inte bara enskilda 
troende har utgångspunkter, utan att även hela grupper, ja, till och med församlingar har det. 
Att upptäcka gruppens utgångspunkt kommer att hjälpa gruppen att ta de rätta stegen till att 
bli en mer balanserad grupp. Syftet med denna samling är även att göra en analys av hela 
gruppens utgångspunkt. Genom att föra in alla cirklarna i ett och samma diagram, kan man 
analysera hur gruppen är och hur den kan bli mer balanserad genom att i framtiden fokusera 
mer på vishet, överlåtelse eller kraft, allt efter vad som kommer att kunna göra gruppen mer 
balanserad.  

Förberedelse: 
 Förbered en gemensam Färgkompass till din grupp. Detta finns som Bilaga 3 i denna 

handbok.  

 Förbered dig på att dela Rom 12:3 med gruppen. 

 Gör en färgutskrift av bilaga 3 i denna handbok som gjorts för att fylla i alla cirklar 
från varje deltagare.  

 Det är en stor fördel om du till denna samling har gjort hela gåvotestet s.65-85. Detta 
kommer att vara läxa till nästa gång. Om du redan har gjort det, vet du vilka frågor 
som kan dyka upp, och som du redan i dina instruktioner mot slutet av samlingen kan 
redogöra för.  

 Be om att ni som grupp skall få fördjupad insikt om hur ni kan hjälpa varandra att 
växa vidare i tron utifrån det ni upptäcker tillsammans.  

Själva samlingen:  
• Fortsätt processen från förra gången med att gå igenom allas utgångspunkt från 

Färgkompassen tills alla fått samtala om sin utgångspunkt.  

• Läs Rom 12:3. Välkomna deltagarna att skriva om den här versen 
så att den kan förstås av alla, troende eller icke-troende. Låt dem 
dela de upptäckter de gjorde som ett resultat av denna övning. 
Detta ger dig en stor spridning av idéer om det sorts problem som 
Paulus verkar lyfta fram i denna vers. 

I kraft av den nåd jag 
har fått säger jag till var 
och en av er: ha inte för 

höga tankar om er 
själva utan tänk som 
man bör tänka, med 

självbesinning, så att var 
och en rättar sig efter 

det mått av tro som 
Gud har tilldelat 

honom.  
Rom 12:3  

 

• Samla allas utgångspunkt på ett och samma trefärgade blad som 
finns i Bilaga 3. Presentera resultatet från den gemensamma 
Färgkompassen för gruppen. Samtala om hur ni ser på gruppens 
gemensamma utgångspunkt. Utgångspunkter för ett sådant samtal 
kan vara:  

o Finns det en naturlig spridning så att alla utgångspunkter 
eller färger finns representerade är detta en styrka som gör 
att resurser inom varje färg finns inom gruppen.  

o Finns det en färg som gruppen som helhet saknar, till 
exempel blått, har ni identifierad gruppens svaga sida – 
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kraft. Tänk på detta när ni skall välja nästa spår för er smågrupp efter att ni gått 
igenom Gåvornas 3 färger.  

o Är gruppen i stor grad ensidig, till exempel att nästan alla ligger inom grönt 
område, kan ni samtala om hur detta kanske påverkar gruppens dynamik.  

• Att försöka upptäcka er gemensamma utgångspunkt är ett sätt att inte ”ha högre tankar 
om sig själv”. Som grupp kan ni uppskatta era styrkor samtidigt som ni är medvetna 
om era begränsningar och framtida tillväxtområden. Som grupp – reflekterar ni 
Tomas, Marta, Maria, Mose, Petrus eller Jona? 

• Diskutera vad det kan betyda, rent praktiskt, för er som grupp att komma närmare 
centrum. Välkomna varje deltagare att skriva ner tre förslag och sedan delge dem. 
Fråga särskilt de deltagare som har motsatta utgångspunkter som individer, hur de kan 
hjälpa gruppen som helhet att nå större balans. 

• Sätt sedan av 10 min till att börja med gåvotestet s.65-85. På så sätt kommer alla igång 
med testet, vilket troligtvis skapar nyfikenhet och lust att fullfölja testet till nästa 
samling.  

• Förklara att du skulle vilja kombinera samtalen om de olika utgångspunkterna i 
gruppen (vilka fokuserar på svaga sidor) med samtalen om de andliga gåvorna i 
gruppen (vilka fokuserar på starka sidor). Tydliggör att varje gruppmedlem har 
åtminstone en, och antagligen fler, andlig/a gåva/-or.  

Läxa till nästa samling:  
Det är en fördel om alla tittat igenom eller läst kapitel 2 samt sida 55-63 i kapitel 3 tills nästa 
gång.  

För att förbereda inför de nästa samlingarna behöver alla deltagare genomföra De tre 
färgernas gåvotest inom 2 veckor. Det här tar ungefär en och en halv timme att fylla i, och 
man skall dessutom be två personer som känner en väl, att fylla i de gula sidorna. Notera att 
de gula sidorna är helt identiska, och att dessa är perforerade så att de kan rivas ur boken. Om 
nödvändigt, förklara den tekniska instruktionen för detta test som finns utskriven i boken s.64.  

Observera: 
• Även om din grupp reflekterar en utgångspunkt kanske de olika individerna 

representerar väldigt olika utgångspunkter. Att ni till exempel är en ”Marta-grupp” 
betyder inte att majoriteten av deltagarna delar den här utgångspunkten. 

• Om du får tillfälle att jämföra utgångspunkten för din grupp med utgångspunkten för 
andra grupper i din församling som har gått igenom samma process, vore det lämpligt 
att göra det på den här samlingen. Detta kan uppenbara hur samma 
utgångspunktsdynamik även gäller för hela församlingen. Det kan vara lyckat att 
bjuda in representanter för en eller ett par andra grupper att dela sina utgångspunkter 
och vad de gör som grupp för att komma närmare centrum. 

• Möjligheten finns också att din grupp har förändrats under de senaste veckornas arbete 
med materialet. Om du tror att så är fallet, överväg att göra om övningen med 
Färgkompassen och jämför det nya resultatet med det gamla. 

• Några gruppmedlemmar kan vara skeptiska inför att använda ett vetenskapligt 
instrument eller verktyg som Det trefärgade gåvotestet för att identifiera sina andliga 
gåvor. Uppmuntra dessa personer att fylla i frågeformuläret ändå och delge hela 
gruppen efteråt vare sig de fortfarande känner sig skeptiska eller inte. Samtala gärna 
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om nackdelar och risker med ett sådant test. Påpeka att det inte skall tas som annat än 
ett av flera möjliga sätt att komma vidare i att upptäcka vilka gåvor Gud gett en.  
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Samling 4: Vad man bör veta om de andliga gåvorna 
I denna samling är målet att få fördjupad insikt om de andliga gåvorna. Dels handlar det om 
att få grundläggande kunskap om bibelns undervisning om andliga gåvor, dels hur man kan 
gå till väga för att upptäcka sina gåvor.  

Förberedelse: 
 Titta igenom kap 2 och 3 i boken. 

 Se till att du förstått skillnaden mellan manifesterade och latenta gåvor. Fråga någon 
annan i församlingen som känner bokens termer om du känner dig osäker.  

 Studera och förbered de tre huvudsakliga listorna på andliga gåvor (Rom 12, 1 Kor 12, 
Ef 4) som omnämns på s.50-51 i Gåvornas 3 färger. 

 Be för samlingen, att ni skall kunna få mer kunskap om Bibelns undervisning om de 
andliga gåvorna.  

Själva samlingen: 
• Börja med frågorna på s.54. Ge alla deltagare ungefär sex minuter för att besvara 

frågorna. Gå sedan igenom den poäng som varje fråga vill göra och använd dem för att 
sammanfatta huvudprinciperna beskrivna i kapitel 2, t ex definitionen av andliga gåvor 
och kategorier som ”gåvoprojektion” och ”universellt kristet ansvar”.  

• Bläddra tillsammans till s.51 i boken och gör övningen som finns beskriven där, vilket 
innebär att fylla i de tre kolumnerna och lägga till de andra gåvorna som finns listade 
på s.99. Du kanske vill använda denna övning som ett tillfälle att prata om de olika 
termer som används i olika traditioner och bibelöversättningar för att beskriva de 
individuella gåvorna. Se till att deltagarna har grundförståelse av de 30 gåvorna enligt 
Gåvornas 3 färger. Om någon gåva skulle vara annorlunda beskriven i din församlings 
tradition kan du översätta dessa termer till det språkbruk ni är vana vid.  

• Ni bör vara överens om att det är en sak att studera detta ämne utifrån ett bibliskt 
perspektiv på ett rent akademiskt sätt, och en helt annan sak att upptäcka gåvorna i 
funktion idag.  

Läxa till nästa samling:  

Till nästa samling skall alla ha genomfört Det trefärgade gåvotestet. Kom ihåg att även 
inhämta synpunkter från två personer som känner dig väl. Till detta använder man de gula 
sidorna på s.77-80. Dessa är perforerade och kan rivas ur boken. Dessutom skall man ha läst 
alla sidor i kapitel 5 som handlar om ens egna manifesterade gåvor.  

Om man vill kan man vänta med att fylla i schemat på s.83-84, eftersom några kan känna sig 
osäkra på hur detta schema fungerar. Man kan börja nästa samling med att tillsammans föra 
över poängen från s.81 till s.83-84. Då undgår man kanske en del missförstånd och fel.  
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Samling 5 och 6: Det trefärgade gåvotestet 
På den här samlingen kommer deltagarna att få samtala om de gåvor de har utifrån Det 
trefärgade gåvotestet. De kommer också att arbeta med att identifiera sina egna 
manifesterade och latenta gåvor. Målet är dels att man skall få fördjupad insikt om vilka 
gåvor man själv har, men också att lära sig mer om olika andliga gåvor genom att man 
studerar varje gåva som representeras i gruppen lite närmare.   

Förberedelse: 
 Titta på nytt igenom kap 2 och 3 i boken. 

 Se till att du förstått skillnaden mellan manifesterade och latenta gåvor. Fråga någon 
annan i församlingen som känner bokens termer om du känner dig osäker.  

 Studera och förbered de tre huvudsakliga listorna på andliga gåvor (Rom 12, 1 Kor 12, 
Ef 4) som omnämns på s.50-51 i Gåvornas 3 färger. 

 Be om att alla skall uppleva sig sedda och få hjälp att komma vidare i att upptäcka sina 
andliga gåvor.  

Själva samlingen: 
• Om man kommit överens om det, kan man börja med att fylla i poängen från s.81 till 

s.83-84.  

• Börja med ett kort samtal hur man tyckte att det fungerade att 
göra testet. Kom ihåg att inga sådana test är perfekta. Inte heller 
detta.  

Helt avgörande för att 
dessa samlingar skall 
upplevas bra, är att de 
får präglas av beröm 
och uppmuntran.  

• Be därefter någon att börja med att redovisa vad testet visade. 
Du kan välja att börja själv, för att ”bryta isen”, om det är 
nödvändigt.  

o Börja gärna med att nämna alla fem manifesterade gåvorna.  

o Sedan kan samtalet ha som mål att peka ut de två eller tre gåvor som personen 
i fråga och gruppen tillsammans tycker är mest framträdande i dennes liv bland 
dessa fem.  

o Därefter kan man gå till beskrivningen av dessa två eller tre gåvor som finns i 
kapitel 5. Gör en kort studie av dessa gåvorna. På detta sätt lär personen i fråga 
sig något om just sina gåvor, och gruppen får mer kunskap och förståelse för 
de enskilda gåvorna.  

• Anteckna resultaten från varje gruppmedlem. Vi tänker här på de två eller tre mest 
framträdande gåvorna som är i funktion. Du som gruppledare kommer att behöva 
denna information när du förbereder nästa samling.  

Läxa till nästa samling:  

Ingen läxa till nästa samling.  

Observera: 
• Om några vet att de inte kan vara med på samling 6, bör ni se till att de får berätta om 

sina gåvor i samling 5.  
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• Förutom de ”klassiska” listorna med gåvor i Bibeln så nämner både Bibeln och 
Gåvornas 3 färger andra gåvor (s.51 nedre delen). Kolla upp bibelhänvisningarna 
även för dessa gåvor. Det kan vara omdebatterat huruvida det finns en klar referens i 
Bibeln till vissa av dessa gåvor. I sådana situationer gäller följande tumregel: Oavsett 
om Bibeln uttryckligen hänvisar till en specifik gåva som en andlig gåva (på grekiska: 
charismata) eller inte, kan vi vara säkra på att vi jobbar med denna gåva på ett bibliskt 
sätt om vi använder den för att ära Gud och för att bygga upp hans församling. 

• Det kan vara så att någon eller några gruppmedlemmar redan har genomfört ett annat 
gåvotest och har upptäckt ett annat resultat med Det trefärgade gåvotestet. Samtala 
gärna vad detta kan bero på. Det är möjligt att olika termer används i olika gåvotester 
för att beskriva samma gåva. Dessutom förändras vi hela tiden, och vi gör nya 
upptäckter om oss själva. Till sist skall man naturligtvis alltid ha lite distans till sådana 
test. De kan vara en hjälp, men de förmedlar inte hela sanningen om våra gåvor.  

• Kom ihåg att det speciella med detta test är att det är kulturellt anpassat för Sverige. 
Schemana på s.83-84 är framtagna efter att mer än 200 svenskar gjort testet, så att man 
fått fram hur en svensk svarar på testet till skillnad från en amerikan eller en 
sydkorean. Observera att om du har människor från en annan kultur i gruppen, kan 
deras resultat bli något missvisande. Du kan kontakta utgivaren av boken för att om 
möjligt få s.83-84 anpassade för andra kulturer.  

• Ett tips: Fråga inte ”Vilka är dina gåvor?” utan hellre ”Vilket är ditt resultat från Det 
trefärgade gåvotestet?”. Några människor kan känna sig obekväma med att besvara 
frågan ”Vilka är dina gåvor?”, men de borde inte ha svårigheter med att delge 
resultaten från ett test.  

• Under tiden ni delger varandra blir det lätt att se vilka som inte har studerat 
förklaringarna till sina gåvor som finns i kapitel 5. Uppmuntra dem att läsa dessa sidor 
den kommande veckan.  

• Att du som gruppledare delar din gåvoprofil, med särskilt fokus på de många gåvor du 
inte har, kan hjälpa till att bryta isen. 
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Samling 7: Gåvornas 3 färger i din grupp 
På den här samlingen kommer deltagarna att kunna upptäcka vilken gåvofärg som dominerar 
i gruppen. Detta kan vara en indikation på vilken din grupps unika kallelse kan vara. 
Samtidigt kan det hjälpa gruppen att få upp ögonen för gåvor som tidigare kan ha varit 
utanför deras bekväma zon. 

Förberedelse: 
 Läs igenom s.52-53, 102, 113 och 124 i Gåvornas 3 färger så att du kan sammanfatta 

det huvudsakliga innehållet.  

 Förbered en gemensam gåvoprofil för din grupp. Det gör du genom att använda Bilaga 
4 och 5 i denna handbok. Utgå från gåvornas färger som de beskrivs på s.99 i boken. 
Gåvoprofilen visar huruvida din grupps manifesterade och latenta gåvor 
huvudsakligen är gröna, röda eller blå.  

 Studera Ef 4:1-7, 11-16 och 1 Kor 12:31. 

 Be om att ni som grupp skall få större insikt om hur ni fungerar som grupp, och vad 
som är er speciella funktion som smågrupp i er församling.  

Själva samlingen: 

…De skall göra de 
heliga mera fullkomliga 
och därigenom utföra 
sin tjänst och bygga 
upp Kristi kropp… 
Ef 4:12 

• Börja med Ef 4:1-7, 11-16. Be deltagarna att läsa texten sakta 
för sig själva. Under tiden de gör det, se till att de använder 
följande tre symboler för att markera verserna: ett frågetecken, 
ett utropstecken och en pil. Använd frågetecknet om en vers är 
oklar, utropstecknet om du har särskild insikt i versen och en pil 
om versen talar direkt in i ditt liv. Gå igenom texten, vers för 
vers, som grupp efter den här övningen. Be dem formulera 
frågorna de har markerat i sina Biblar. Be sedan dem som har 
markerat delar av texten med utropstecken att dela sina insikter. Till sist, be dem som 
har markerat verser med en pil att dela hur stycket har talat till dem. 

• Fråga gruppen hur gåvorna i din grupp kan användas för att bygga upp Kristi kropp 
(vers 12). Vilka uppgifter kan gruppen som helhet ta över för att uppfylla sin 
gudomliga kallelse bättre? 

• Efter att ha diskuterat dessa verser, visa gruppen resultatet av deras gemensamma 
gåvoprofil över gåvor i funktion (manifesterade gåvor), bilaga 4. Indikerar detta någon 
särskild kallelse som din grupp kan ha? Notera de olika åsikter och idéer som delas. 

Som ledare bör du 
betona att detta endast 

är indikationer som 
kanske kan hjälpa er 

vidare som grupp.  

• Vilken ”gåvofärg” är minst utvecklad i din grupp? Överensstämmer gåvoprofilen över 
gåvor som inte är i funktion, men som är latenta gåvor med detta på något sätt? 

Använd bilaga 5. Analysera detta tillsammans och fråga vad som 
kan menas rent praktiskt med att skapa en atmosfär i gruppen där 
gåvor i den minst utvecklade färgen skulle kunna blomstra. 

• Gå till 1 Kor 12:31. Här hittar du uppmaningen att ”sträva efter de 
nådegåvor som är störst”. Enligt Bibeln är det tillåtet att inte bara 
upptäcka gåvor som Gud redan har gett till en grupp, utan även att 
be om nya gåvor.  

• Du kanske vill be om förlösning av de gåvor som inte är i funktion och som passar in i 
gruppens minst utvecklade färg. Om det passar så be för förlösning av dessa gåvor. 
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Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

• Som en del av den här samlingen bör gruppen förbereda för nästa samling. (”Låt oss 
fira!”). Det vore bra för gruppen att hitta ett sätt att fira som drar fördel av så många 
som möjligt av de gåvor som är i funktion och som gruppmedlemmarna har upptäckt. 
Be varje medlem att delta som det passar hans eller hennes gåvoblandning och/eller 
utgångspunkt. Ge utrymme för både allvar och humor i firandet i den sista samlingen.  

Observera: 
• Det kan vara förvirrande för några deltagare att upptäcka att gruppens gemensamma 

resultat från Färgkompassen och Det trefärgade gåvotestet inte stämmer överens. Om 
så är fallet förklara varför det är naturligt att vissa färger manifesteras i olika aspekter 
av tjänst. Kanske är skillnaden mellan tjänande stil (Färgkompassen) och tjänande 
gåvor (Det trefärgade gåvotestet) till hjälp för att förklara. 

• Även om din grupp lutar åt en eller två av färgerna när det gäller gåvorna betyder inte 
det att du inte kommer att hitta motsatta profiler bland några medlemmar. Dessa kan 
vara särskilt viktiga för att balansera upp gruppen bättre.  

• Om du har möjlighet att jämföra den gemensamma gåvoprofilen för din grupp med 
någon annan grupp i din församling som har gått igenom samma övning, vore det 
lämpligt att göra det på den här samlingen. Det kan vara lyckat att bjuda in 
representanter för en eller två andra grupper att dela sina erfarenheter.  
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Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

Samling 8: Låt oss fira! 
På den här samlingen kommer deltagarna att se tillbaka och fira förändringarna som har 
skett i deras liv, som individer och som grupp, de senaste veckorna. Alla får vara med och 
bidra till detta firande utifrån sina gåvor.  

Förberedelse: 
 Som gruppledare är det ditt ansvar att se till att alla bidrar till firandet utifrån sina 

gåvor. Du kanske måste träffa några av dina gruppmedlemmar enskilt för att hjälpa 
dem att förbereda sig. Du kan t ex hjälpa dem att relatera sina erfarenheter till ett 
bibelavsnitt som de kan dela med gruppen. 

 Du kanske vill dekorera rummet med några synliga resultat av processen: gruppens 
gåvoprofil, de individuella utgångspunkterna, några beskrivningar på tjänster etc. 
Försök att synligt demonstrera det som hänt under de senaste veckorna. 

 Glöm inte att be även för denna samling, och tacka Gud för det ni har upptäckt.  

 I din bönestund inför denna samlingen kan du söka se vad Gud har gjort i varje enskild 
deltagares liv, för sedan att kunna tacka honom för det.  

Själva samlingen: 

Låt er tacksamhet få 
riktas främst till Gud. 
Det är hans gåvor till er 
ni har sökt lära er mer 
om.  

• Fira! Detta firande kommer att vara lika individuellt som gåvorna och 
utgångspunkterna i din grupp. Samlingen kan innehålla musik, 
bön, dans, lovsång/tillbedjan, en måltid, lekar eller vittnesbörd. 
Himlen är gränsen!  

• Titta tillbaka på de senaste veckornas upplevelser under den tid 
ni varit tillsammans: Hur har era liv förändrats? Hur har 
gruppens liv förändrats? Tacka Gud för alla förändringar som 
har hjälpt er som individer och som grupp att komma närmare 
Gud. 

• Betona vikten av att samtala med en gåvorådgivare i församlingen, om en sådan finns. 
Målet är inte att i sig upptäcka sina gåvor. Målet är att komma in i en meningsfull 
tjänst utifrån sina gåvor.  

Observera: 
• Processen är inte över eller inte lyckad förrän alla har fått följa upp sin upptäckt om 

sina gåvor och kommit in i en meningsfull funktion utifrån sina gåvor.  

• Betona starkt behovet av att samtala mer med någon i församlingen om hur man på 
bästa sätt tjänar Gud med sina gåvor. Ta reda på vilka man kan samtala med om sin 
funktion i församlingen för att komma vidare med detta.  

• Personer kan bli mer frustrerade efter att ha upptäckt sina gåvor om de inte samtidigt 
erbjuds möjligheter att använda sina gåvor.  
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Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

Bilaga 1  
Används i den samling ni skall samtala om din personliga utgångspunkt, samling 2 eller 3 i vårt 
förslag.   

Din personliga utgångspunkt 
Fyll endast i denna sida efter att du genomgått Färgkompassen (s.34-37 i Gåvornas 3 färger) och efter 
att ha studerat de två sidor som beskriver din utgångspunkt. Använd baksidan om du behöver mer 
utrymme för dina svar. 

 

Din utgångspunkt: ______________________  Bibliskt exempel: ____________________ 

Föreslagna bibeltexter utifrån beskrivningen av denna utgångspunkt: 
Läs texterna noga i sitt sammanhang så att du kan presentera dem väl för din grupp. 

Text:                                    Noteringar: 

 

 

 

Vilka är de starka sidorna i din utgångspunkt? 

 

 

Vilka är begränsningarna? 

 

 

I vilken utsträckning identifierar du dig med det bibliska eller det nutida exemplet? 

• Skriv ner minst ett exempel på hur en styrka i denna utgångspunkt har manifesterats i ditt eget liv. 
 

 

 

• Skriv ner minst ett exempel på hur du har upplevt begränsningarna i denna utgångspunkt. 
 

 

 

Vad och vem kan hjälpa dig att växa mer i den/de färger som ännu inte är så starka?  
 

 

 

 
© Svenska Baptistsamfundet. Fotokopiering tillåten. 
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Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

Bilaga 2  
Används i den samling du skall prata om dina andliga gåvor, samling 5 och 6 i vårt förslag. 

Dina andliga gåvor 
Fyll endast i denna sida efter att du har genomfört Det trefärgade gåvotestet (s.64-86 i Gåvornas 3 
färger) och studerat förklaringarna till dina två mest dominanta manifesterade gåvor i kapitel 5. 

Namn och definition på min tydligaste 
andliga gåva: 
 
 
 
Vad handlar den rekommenderade 
bibeltexten för den här gåvan om? 
 
 
 
Ge exempel på hur Gud redan har 
använt denna gåva i ditt liv. 
 
 
 
Finns det uppgifter i församlingen som  
matchar denna gåva? 
 
 
 
 
Har du haft någon av dessa uppgifter 
redan? Om ja, beskriv. 
 
 
 
 
Hur kan du ytterligare träna dig i denna 
gåva? 
 
 
 

Namn och definition på min näst mest 
tydliga andliga gåva: 
 
 
 
Vad handlar den rekommenderade 
bibletexten för den här gåvan om? 
 
 
 
Ge exempel på hur Gud redan har använt 
denna gåva i ditt liv. 
 
 
 
Finns det uppgifter i församlingen som  
matchar denna gåva? 
 
 
 
 
Har du haft någon av dessa uppgifter 
redan? Om ja, beskriv. 
 
 
 
 
Hur kan du ytterligare träna dig i denna 
gåva? 
 
 

© Svenska Baptistsamfundet. Fotokopiering tillåten. 
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Bilaga 3  
Används i den samling gruppen skall samtala om sin gemensamma utgångspunkt, samling 3 i vårt 
förslag 

Gruppens Färgkompass 
 

 
 

I denna kompass kan du lägga in alla cirklar från varje enskild gruppdeltagare för att skapa en bild 
över gruppens gemensamma utgångspunkt. Det kan vara smart att göra cirklarna mycket mindre runt 
samma centrum så att man får en tydligare bild av tendenserna inom gruppen. 



Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

Bilaga 4  
Används i den samling gruppen skall samtala om gruppens manifesterade gåvors färg, samling 7 i vårt 
förslag. 

Gruppens manifesterade 
gåvofärg 

 

 
 
 

Sätt ett kryss för varje manifesterad gåva hos varje gruppdeltagare i respektive färgfält.  
Vilken färg de olika gåvorna har, kan du se på s. 99 i boken.  
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Hur du använder  
Gåvornas 3 färger  

i en smågrupp 

Bilaga 5  
Används i den samling gruppen skall samtala om gruppens latenta gåvors färg, samling 7 i vårt 
förslag. 

Gruppens latenta  
gåvofärg 

 

 
 

 

Sätt ett kryss för varje latenta gåva hos varje gruppdeltagare i respektive färgfält.  
Vilken färg de olika gåvorna har, kan du se på s. 99 i boken.  
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