Vi hittar _______ exempel i Bibeln på ett Gudagivet språk som endast Gud begriper.
Obegripligt språk
Många gånger ses tungotalets gåva som förmågan att kunna yttra obegripliga ord
och meningar som bara Gud förstår. Vi får stora ___________ om vi skulle tro så,
eftersom det ____ på något sätt för evangeliet framåt (vilket var syftet med tungotal).
Dessutom __________ Bibeln starkt från att använda ett språk som är obegripligt för
åhörarna (se 1 Kor 14:9-11, 27; Matt 6:7, Neh 8:8, 1 Tim 4:1).
Det stora problemet verkar vara ett ________________ av 1 Korintierbrevet 14.
Korint var en hamnstad och förstås talades flera _______ i församlingen (1 Kor 1:5).
Det finns två tolkningar av tungomålet (gammalt ord för ”språk”) som beskrivs i 1
Korintierbrevet 14:
1) Det betyder ett mänskligt språk som vissa åhörare inte förstod p.g.a. att de
kom från andra länder.
2) Det betyder ett himmelskt språk som ingen förstår utom Gud.
Nummer 2 är främst baserat på vers 2 och 14 vilka lika gärna skulle kunna förstås
med tolkning nummer 1. Och personen själv verkar inte ha några problem med att
förstå (v.16). Dessutom uppfyller inte nummer 2 syftet med tungotalet och motsägs
på andra ställen i Bibeln. Nummer 2 måste därför vara ett __________ tungotal.
Det kan därför ______ vara Guds Ande som ligger bakom det. Det är ett språk
________ för både människor och Gud. I de mest extrema fallen kan det till och
med vara en andlig erfarenhet, men inte en helig andlig erfarenhet.
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Tungotal i sista tiden
På pingstdagen utgöts den Helige Ande över apostlarna. En mäktig väckelse gick
genom hela staden och inom några år hade budskapet om den uppståndne
Frälsaren gått ut till hela den då kända världen.
Bibeln talar om att en liknande väckelse kommer att upprepas i sista tiden. Men hur
kan vi skilja på en sann väckelse och en falsk?
I den apostoliska väckelsen gav Gud tungotalets gåva till sina efterföljare. Vad var
syftet med denna gåva och hur kommer den egentligen till uttryck? Det är vad vi ska
undersöka i denna presentation.
Bedrägeri i sista tiden
Bibeln varnar starkt för bedrägeri i den sista tiden. Många falska profeter kommer
att, med sina under bedra, om möjligt, även de utvalda (Matt 24:24). Idag ser vi
många underliga och övernaturliga fenomen och rörelser. Spiritism och karismatiska
rörelser tilltar, vi ser helanden och hör om andliga manifestationer lite varstans i
världen. Hur kan vi avgöra om en underverksgörare är från Gud eller inte? Hur kan
vi undvika att bli bedragna?

Vissa går så långt att de hävdar att om man inte ”talar i tungor” så har man inte den
Helige Ande. Men Bibeln visar tydligt att ____ alla får tungomålets gåva: 1 Kor 12:30
Det är frukten som avgör om man har Anden inte gåvorna (Matt 12:33, Gal 5:22-23).

I Efesierbrevet 5:11 uppmanar Paulus oss att inte ha något att göra med mörkrets
ofruktbara gärningar. I stället ska vi ______________ dem. Om vi vet vilka metoder
Satan kommer att använda sig av i sista tiden kan vi mycket lättare undvika dem.

Fel grunder
Sorgligt nog tycks vi se att det ”den falske profeten” skapar i sin falska väckelse är
den ________________ rörelsen. Återigen talar vi inte om individer utan system och
rörelser. Som kristna ska vi älska alla, men vi måste också varna för bedrägeri.
Det största problemet med rörelsen är att ____________ blir grunden för tron. Våra
_______________ är på intet sätt heliga. De kan gå upp och ned utan att påverka
vad som är sant. Tro måste byggas på ___________ (Rom 10:17, Joh 14:29, 1 Tim
6:3). Är det din vilja att låta allt du tror på testas efter detta?

I de delar av Uppenbarelseboken som beskriver den sista tiden hittar vi tre
symboliska huvudfigurer som Satan kommer att använda i sin strid mot de kristna.
Dessa är _______________, _________________ och ___________________
(Upp 16:13).
Om vi låter Bibeln tolka sig själv förstår vi att draken är _____________ (Upp 12:9).
Vi förstår då att Satan dels kommer att använda sig av direktkommunikation till
människor, genom att onda andar talar med dem. Detta är vad vi kallar spiritism.

Nästa presentation: Söndag 17 feb. ”Varför så många olika kyrkor?”

De andra två figurerna är odjur, som symboliserar ______________ (Dan 7:23).
(Se ”Profetiskt Perspektiv 3 – på dagens händelser” för mer information)

Tillsammans utgör dessa tre entiteter en falsk treenighet:
Tron
Tillbes
Stad/kvinna
Märke i pannan
Tre budskap
Ger makt till sin representant

Gud Fadern
Upp 4:9
Upp 4:10-11
Upp 21:1-2, 12:1
Upp 7:1-4
Upp 14:6-12
Upp 2:28

Satan
Upp 2:13
Upp 13:4
Upp 17:3-5, 18
Upp 13:16, 17
Upp 16:13-14
Upp 13:4
Odjuret
Upp 13:1
Upp 13:3
Upp 13:5

Sitter på sin faders tron
Får tillbedjan efter uppståndelse

Gud Sonen
Matt 3:16
1 Kor 15:3-4
Luk 3:1, 21; Joh 2:13,
5:1, 6:4, 11:55
Upp 3:21
Upp 5:13-14

Förhärligar/leder tillbedjan till…
Gör stora tecken
Påstår sig leda till sanningen
Ger andligt liv
Eld från himmelen
Ger ande att tala

Gud Anden
Joh 16:14 … Jesus
Mark 16:17,18
Joh 16:13
Joh 6:63, 20:22
Apg 2:1-3
Apg 2:4

Falske profeten
Upp 13:12 … Odjuret
Upp 13:14
Upp 19:20
Upp 13:15
Upp 13:13
Upp 13:15

Verksamhet startas i vatten
Dog och uppstod
Verksam i 3,5 år

Upp 13:2
Upp 13:3

Vi ska fokusera mest på den falske profeten (även känd som ”jordodjuret”). Vad vi
ser i Upp 13:13-15 är en _________ väckelse. Den falska imitationen av den Helige
Ande ger sina efterföljare ett falskt andligt liv.
På pingstdagen såg vi den sanna manifestationen av Guds Andes utgjutelse, och
apostlarna började tala nya tungomål. I Upp 13:15 ger den falske profeten sin
livsande som också orsakar ett tal. Vi tycks här se ett falskt ___________________.
Om vi som kristna tittar ut i den kristna världen så borde vi förvänta att se en grupp
människor som påstår sig ha andligt liv men som talar ett ________ tungotal.
Mycket av deras erfarenhet borde stämma överens med Bibeln, men det är när lögn
blandas med sanning som lögnen blir farligast.

Tungotalets syfte
Men hur ska vi kunna skilja det sanna tungotalet från det falska? Det mest effektiva
sättet att kunna urskilja något falskt är att först studera det som är _______.
Låt oss undersöka alla exempel på tungotal i Bibeln för att förstå vad den sanna
tungotalsgåvan innebär.
Innan Jesus for upp till himlen lovade han sina apostlar att ”De skall tala med nya
_____________” (Mark 16:17). Precis innan detta har han gett dem befallningen om
att gå ut till hela världen för att predika evangeliet för hela skapelsen (v.15).
Samma syfte hittar vi i Apostlagärningarna 1 där Jesus säger till apostlarna att ”när
den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina ________ i Jerusalem
och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (v.8)
I 1 Korintierbrevet 14:22 säger Bibeln att tungotalet är ett tecken, inte för de som
redan tror utan, för de ___________. Evangeliet ska kunna predikas på nya platser.
Det är mycket viktigt att poängtera att syftet med att Gud ger den Helige Ande är för
att de ska vara ___________ i hela världen.
Språkets gåva
Det är bara ett problem: Lärjungarna som fått befallningen om att gå ut i hela
världen med budskapet är relativt obildade fiskare och tulltjänstemän. Hur ska de
kunna sprida budskapet till hela världen om de inte ens kan tala __________ i
länderna dit de åker? Komplikationerna började redan i Jerusalem eftersom
mängder av nationaliteter var samlade för att fira pingst där.
Men skulle det vara något problem för honom som har all makt i himlen och på
jorden? Nej! På ett övernaturligt sätt ger då den Helige Ande lärjungarna förmågan
att tala dessa för dem tidigare okända _________ (Apg 2:1-11).
Tungomål betyder språk, Gud ger alltså lärjungarna __________ gåva. Talet var
________ ett obegripligt språk som ingen förstod! Tvärtom, så ___________ alla
runt omkring talet på sitt eget språk. Och det var inget meningslöst budskap som
förkunnades utan de hörde dem tala ”om Guds väldiga ____________” (v.11).
Det finns två till förekomster av tungotalet i Bibeln, och de hittar vi Apg 10:46 och
19:6. En sak dessa tillfällen har gemensamt är att det är tydligt att människorna
runtomkring ___________ vad som sägs och att talet är begripligt och meningsfullt
för åhörarna.
1) ”Ty de hörde dem tala med tungor och _________ Gud.” (10:46, se 11:15)
2) ”…de talade med tungor och _____________.” (19:6)

