MODUL 1

LEKSJON 16

FORDELENE VED Å TALE I
TUNGER
Av Andrew Wommack

En av de tingene som hendte den første gangen dåpen i Den Hellige Ånd kom, var
at alle som var til stede talte i tunger. Apg 2:24 forteller at på pinsedagen ble de alle fylt med
Den Hellige Ånd og talte i andre tungemål slik Ånden gav dem å tale. Konsekvent gjennom
hele boken om Apostlenes gjerninger kom det konsekvent en manifestasjon av Guds nærvær
når mennesker tok imot Den Hellige Ånd.
Det er naturligvis mye mer ved Den Hellige Ånd enn det å tale i tunger, men det er
en av de viktige manifestasjonene. 1. Kor 14:13-14 lyder: «Derfor må den som taler i en tunge,
be om at han må kunne tyde. For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er
uten frukt». Når du ber i tunger, er det din ånd som ber. Når du taler i tunger, be derfor om å
få tydningen slik at du kan dra nytte av det med din forstand.
Jeg kan gi mitt eget personlige vitnesbyrd om at da jeg mottok dåpen i Den Hellige
Ånd og begynte å tale i tunger, forandret det livet mitt dramatisk. Jeg tror at idet jeg ble født
på ny, kom Kristus for å bo i meg, og Han plasserte alt der, men da Den Hellige Ånd kom
over meg, begynte dette å manifestere seg for meg og andre mennesker. Det var flere ting
som skjedde. Det første året jeg ba i tunger, tenkte jeg at det var galskap, at jeg bare kastet
bort tiden. For meg krevde det tro å be i tunger, og det er derfor Judas vers 20 sier at du
bygger deg selv opp på din høyhellige tro. Det tar deg ut av din naturlige tankegang og ditt
resonnement, og fører deg inn i et overnaturlig område av tro.
En annen erfaring jeg gjorde, var at når jeg ba i tunger, ble jeg minnet om enkelte
mennesker som jeg ikke hadde ofret en tanke på mange år. Jeg begynte å be for disse
menneskene, og i løpet av en dag eller to kontaktet de meg og jeg fant ut at det hadde skjedd
noe mirakuløst i livene deres. Dette skjedde så ofte at jeg til slutt begynte å koble tingene
og kom fram til at når jeg bad i tunger, bad jeg med en visdom som overgikk mine mentale
evner. Min ånd, som visste alt og hadde Kristi sinn, bad for folk på måter som jeg ikke kunne
ha gjort med min egen fysiske forstand.
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En dag ba jeg i tunger - som jeg sa, krevde det tro av meg å be i tunger - og jeg
kjempet med tanker som: «Du skulle snakket engelsk og gjort noe godt i stedet for å snakke
slikt vrøvl.» Jeg måtte håndtere disse tankene, avvise dem og bare fortsette å be. Da banket
en person jeg ikke hadde sett på fire år plutselig på døra. Han kom inn og sa ikke hei eller
noe, satte seg bare ned og begynte å gråte og utøse sitt hjerte fordi han hadde så mange
problemer. Jeg satt og tenkte: «Jeg burde ha bedt på engelsk.» Min neste tanke var: «Hvordan
skulle jeg kunne be for en som jeg ikke har sett på fire år?» Til slutt gikk det opp for meg
at jeg hadde bedt, og Gud hadde forberedt meg. Jeg hadde vært i forbønn for ham på en
måte som jeg ikke hadde kunnet være om jeg ba med min forstand. Plutselig fikk jeg en
åpenbaring og jeg sa til ham: «Jeg kan fortelle deg hva problemet ditt er.» Jeg avsluttet hans
historie for ham og gav ham svaret han trengte.
Du må forstå at på denne tiden var jeg i en annen kirkesammenheng. Han visste ikke
hva som hadde skjedd med meg og selv var jeg ikke sikker. Det skremte oss begge. Men det
var Guds kraft som manifesterte seg, og Han brukte den på en overnaturlig måte. Dette
betyr: Når du ber i tunger er det din ånd som ber. Din ånd er født på ny, har Kristi sinn og
vet nøyaktig hva den skal gjøre. Den har en salvelse fra Gud slik at du vet alt, og det er ingen
begrensning i din ånd. Hvis du kunne vandre i kraften og åpenbaringen til din ånd, ville det
forandre ditt fysiske liv. En måte å gjøre dette på, men ikke den eneste, er å starte med å tale
i tunger. Anerkjenn og tro at når du gjør det, bygger du deg selv opp på din høyhellige tro, at
din ånd ber Guds skjulte visdommer, og at den fullkomne åpenbaringen fra Gud vil komme.
Og så, ifølge 1. Kor 14:13, be om en tydning. Det betyr ikke at du må holde opp med å
tale i tunger og be på ditt morsmål for å oversette, det betyr bare at du får en forståelse av
innholdet i det du ber.
Dersom du har et budskap i tunger under en gudstjeneste, må du gi en tydning etter
at du er ferdig. Når du ber for deg selv, kan du gjøre som jeg, bare stole på at Gud gir en
åpenbaring. Noen ganger merker jeg bare at min holdning endrer seg. Jeg har ikke et spesielt
ord, men plutselig ser jeg ting klart og får et annet perspektiv. Det kan ta en uke før jeg får en
full åpenbaring, men jeg tror at når jeg ber i tunger og tror, så er tydning en del av det.
Å tale i tunger er viktig av mange grunner; det er mye mer enn et bevis på at du
har mottatt Den Hellige Ånd. Det skulle være en del av ditt daglige liv. Det er en måte å
kommunisere på direkte fra ditt hjerte til vår Far, idet du går utenom hjernen med dens tvil
og frykt. Tungetale bygger deg opp på din høyhellige tro og forløser Guds skjulte visdom.
Jeg ber om at du vil bli i stand til å leve i dette, forløse din tro, og motta den fulle nytten av
å tale i tunger.
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Jud 1:20. Hvilken stor fordel mottas ved å tale i tunger?
2. Les Apg 2:4. Hvor mange mennesker ble fylt med Den Hellige Ånd.
3. Les Apg 2:4. Hva gjorde de som et resultat av å bli fylt?
4. Les 1. Kor 14:14. Hvilken del av deg ber når du ber i en ukjent tunge?
5. Les 1. Kor 14:2. Når en person taler i en ukjent tunge, hvem snakker han da til?
6. Les 1. Kor 14:2. Når en person ber i en ukjent tunge, forstår folk hva som blir sagt?
7. Les 1. Kor 14:2. Når du ber i en ukjent tunge, hva er det din ånd taler da?
8. Les 1. Kor 14:4. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
9. Les 1. Kor 14:16. Når du ber i tunger, hva gjør du da?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Judas 1:20 - Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i
Den Hellige Ånd.
Apg 2:4 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.
1. Kor 14:14 - For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt.
1. Kor 14:2 - For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår
ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.
1. Kor 14:4 - Den som taler i en tunge, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk,
oppbygger menigheten.
1. Kor 14:16 - Hvis du lovpriser i ånden, hvordan skal den som inntar den ukyndiges plass, si
«Amen» når du ber takkebønnen, når han ikke forstår hva du sier?
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FASIT.
1. Les Jud 1:20. Hvilken stor fordel mottas ved å tale i tunger?
Når jeg ber i Ånden, oppbygger jeg meg selv.
2. Les Apg 2:4. Hvor mange mennesker ble fylt med Den Hellige Ånd.
Alle sammen.
3. Les Apg 2:4. Hva gjorde de som et resultat av å bli fylt?
De talte i tunger.
4. Les 1. Kor 14:14. Hvilken del av deg ber når du ber i en ukjent tunge?
Min ånd ber.
5. Les 1. Kor 14:2. Når en person taler i en ukjent tunge, hvem snakker han da til?
Gud.
6. Les 1. Kor 14:2. Når en person ber i en ukjent tunge, forstår folk hva som blir sagt?
Nei.
7. Les 1. Kor 14:2. Når du ber i en ukjent tunge, hva er det din ånd taler da?
Hemmeligheter i Ånden. Mysterier (New Century Version). Private ting mellom meg
og Gud (The Message).
8. Les 1. Kor 14:4. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
Oppbygger meg selv.
9. Les 1. Kor 14:16. Når du ber i tunger, hva gjør du da?
Lovpriser og takker Gud.
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