
 

Hvorfor valgte Gud tunger? 

(Why God chose tongues) 

HVORFOR VALGTE GUD TUNGER 

Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den 

Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt utsatt for påvirkninger av denne læren 

gjennom medlemmer av hans nærmeste familie. En kveld, ved slutten avet evangelisk 

møte i en pinsemenighet, gikk han fram for å be, og ble helt overveldende fylt med Guds 

Ånd. Han talte flytende i andre tungerog var så helt hengitt i ånden at selv flere timer 

senere kunne han ikke snakke norsk Dette var helt klart en bibelsk opplevelse som ble 

etterfulgt ikke bare med det å tale i et annet språk, med Den Hellige Ånds glede og fred. 

Millioner har opplevd denne samme Åndens dåp. Overalt hvor dette budskapet om dåpen 

i Den Hellige Ånd blir forkynt, så reiser spørsmålet seg: "Hvorfor valgte Gud dette å tale 

i tunger som det første, ytre bevis på dåp i Den Hellige Ånd"? Det kan være mange svar 

til dette spørsmålet og jeg gjør ikke krav på å kjenne dem alle. Imidlertid er det noen som 

er lett forståelige, og disse skulle alle tenke over. Først og fremst må en anerkjenne Guds 

suverenitet. 

 

GUDS SUVERENITET 

Gud står ikke til regnskap for oss for hva han velger å gjøre. Jesaja spurte: "Hvem har 

rettledet Herrens Ånd, hvem har lært Ham og gitt Ham råd? Hvem har Han bedt om råd 



så Han kunne gi Ham forstand, lære Ham å gjøre det rette, gi Ham kunnskap og vise Ham 

den vei som gir innsikt" (Jes 40,13-14). Vi har ingen rett til å stille spørsmål om Hans 

veier, heller ikke å drøfte hans handlinger. Hans tanker er de høyeste, Hans løfter er sikre, 

intet er bedre enn hva Han gjør. Etter å ha lest de følgende skriftsteder Jesaja 28,11-12; 

Markus 16,17; Apostlenes Gjerninger 2,4; 10,46; 19,1-6; Romerne 8,15 og Ga-lateme 

4,6; vil enhver med et åpent hjerte og et åpent sinnfatte at der er en klar forbindelse 

mellom det å tale med tunger og dåpen i Den Hellige Ånd. Hvorfor valgte Gud blod som 

grunnlag for forsoningen? Hvorfor valgte Gud vann som elementet i dåp? Hvorfor valgte 

Gud gull som det metall som dekket paktens ark? Hvorfor valgte Gud stein det materiell 

som Moseloven ble opptegnet på? Hvorfor valgte Gud Jerusalem som plass for sitt 

tempel? Hvorfor valgte Gud støv til å danne mennesket av? At der er en guddommelig 

hensikt og grunn bak et hvert av disse valgene, er jeg sikker på at vi alle vil være enige i. 

Vi kan vel ikke forstå det alt men vi vil sannelig aldri prøve å fornekte eller gå ifra 

GUDS SUVERENE RETT til å gjøre det som behager Ham eller å velge hva Han 

ønsker. 

 

ET YTRE BEVIS 

Det er en viktig grunn nummer to til at Gud valgte andre tunger som beviset på at en har 

mottatt Den Hellige Ånd. Det er et ytre bevis. Det er mange bevis på hvordan Guds Ånd 

virker i ens liv. Med noen går det en viss tid før de menifesterer seg. Det er fruktene som 

nevnes i Galateme 5,22-23. Peter og de seks som gikk med ham til Cæsarea, visste at 

hedningene hadde mottatt Den Hellige Ånd, ikke på grunn av overbærenhet vennlighet 

tålsomhet eller selvbeherskelse, men fordi de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. 

Han understreket meget bestemt at tungetalen var hans bevis på å vite (Apostlenes 

gjerninger 10,46). Slik blir et ytre bevis øyeblikkelig merkbart og hørt Glede, fred, 

rettferdighet og Åndens frukter blir den indre virkning og resultatet av at en er fylt med 

Guds Ånd. 

 

ET ENSARTET BEVIS 

En tredje grunn til at Gud valgte andre tunger som beviset er at det er et ensartet bevis. 

Mange som ikke er enige i dette utsagn, vil sitere 1 Korinter 12,30 som grunn for deres 



motstand, "...taler vel alle i tunger..."? Imidlertid taler dette om den nådegave å tale i 

tunger, som en kan motta når en blirfyft med Ånden eller senere. Skjønt både tungetalen 

som bevis på dåpen i Den Hellige Ånd, og som en gave, er de samme i vesen, er de 

forskjellig med hensyn til virkning Dette kan se ut som ordkløveri, men den samme ting 

er også sant når det gjelder tro. For å bli frelst må alle ha en viss grad av tro (Efeseme 

2,8; Johannes 3,16 og Romerne 10,9), men i 1 Korinter 12,9 får vi vite at der er en 

spesiell troens gave som er virksom utover det som er nødvendig for frelse. De er like i 

vesen, men virker forskjellig. 

Når en taler om å bli født av Ånden, sier Jesus i J ohannes 3,8 "...Slik er det med den som 

er født av 

Ånden". Dette er virkelig ensartethet Ved nøye å analysere dette verset vil du se at Jesus 

fremhever ordene, "... du hører den suser..." Du hører lyden av vinden som blåser, og 

dette er beviset på at den er til stede. Det er ikke det å se eller å føle som er det viktige, 

skjønt disse tegn kan være til stede, men det er å høre lyden. Noen kan dra den slutning at 

med dette menes opplevelsen i pinsen da de hørte lyden av et framfarende veldig vær. 

Imidlertid ble det ikke talt om dette fremfarende veldige været i Apostlenes gjerninger 

10,46 eller i 19,6, men det ble talt om tungetale. Av dette må vi trekke den slutning at den 

viktige side ved tegnet på Ånden i pinsen var tungetalen. VINDEN VAR 

UPERSONLIG, TALEN VAR PERSONLIG. l Cæsarea ble alle som hørte Ordet fylt 

med Den Hellige Ånd (Apostlenes gjerninger 10,44-48), og alle som hørte Ordet talte i 

tunger. "dem" i vers 46 er det samme "dem" i vers 44. Alle de tolv menn som er nevnt i 

Apostlenes gjerninger 19,6 hadde den samme opplevelsea Tror du at hvis ti av de tolv 

hadde talt i tunger, og de to andre ikke hadde gjort det at Paulus ville ha trodd at de to 

hadde mottatt Den Hellige Ånd på samme måten som de ti? På ingen måte? Paulus ville 

aldri ha festet lit til deres opplevelse hvis de hadde mislykkes i å fremvise dette samme 

ensartete bevia. 

 

FULLSTENDIG KONTROLL 

Tungetalen symboliserer Guds fullstendige kontroll av de troende. Kanskje er dette en av 

de mest fremtredende grunner til hvorfor Gud valgte tungetale som det aller første bevis 

påÅndsdåpea Jakob gir oss mer kunnskaper om tungen enn noen annen forfatter i Det 



Nye Testamente, Hans lære om tungens natur er meget avslørende. (les det tredje kapitel i 

Jakob). For det første er tungen i stand til å smitte hele legemet Hvis den er i stand til 

denne handling, er det da så utrolig å komme med den påstand at den også er i stand til å 

helliggjøre hele legemet? For det andre, skjønt den er et lite lem, har den aldri blitt 

temmet av menneskene. Det er det mest uregjerlige lem i kroppen. Hvis dette er sant om 

tungen, ville det da ikke være nødvendig at den ble temmet før hele legemet kunne bli 

innviet til Gud? Jakob belyser tungens betydning ved å sammenligne den med bisselet i 

munnen på en hest som gir han som styrer den, fullstendig kontroll "over hesten. Også 

roret på et stort skip gir styrmannen full kommando over skipet Sammenligningen er at 

hvem det enn er som kontrollerer tungen til et menneske, kontrollerer ham selv. 

Tungen er av stor betydning når vi forstår disse ting DU KAN IKKE TEMME DEN 

SELV, BARE GUD KAN GJØRE DETTE. l Matteus 12,29 forteller Jesus oss at før du 

kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, må du først binde den sterke. DEN 

STERKE l DITT HUS ER DIN TUNGE. Det er hva Jakob sier. Du kan temme hvert 

lem i kroppen din bortsett fra denne ene. Når Gud temmer tungen din, er du under 

kontroll av himmelens store Gud, og du er i Den Allmektiges hender og beseiret av 

Kristus, og du er iført åndelig kraft fra det høye og satt i stand for Hans tjeneste. 

 

DET HJERTET ER FULLT AV, DET TALER MUNNEN 

Et menneske gir beste uttrykk for sin ånd gjennom tungen. Mennesket er en åndelig 

skapning, han har følelser, Fordi han har følelser, må han gi uttrykk for disse følelser. 

Evnen til å samordne tanke og tunge til intelligent tale er et av menneskets høyeste 

privilegier. Dette hever han over jordens dyr. Dette gjør at han er hevet over alt hva Gud 

har skapt Tungen blir åndens hjelpemiddel. Alle følelser, slik som kjærlighet hat vrede, 

sorg, glede, lykke, lettelse og sinnsro blir meddelt gjennom tungen. Den er porten til 

hjertet ditt til følelsene dine, til ditt sinn og din oppførsel. 

Når alt dette er sant er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Gud ville bruke tungetalen til å 

gi uttrykk for den største, mest vidunderlige erfaring som det dødelige mennesket kan 

motta l åndsdåpen blir Guds And og din en. Han bruker din tunge og stemme for å 

uttrykke det. Det er et under over under, ikke valgt av mennesker, men av Gud, 



universets høyeste hersker. Hvorfor skal du bli funnet kjempende imot Ham? Tro Hans 

Ord, aksepter hva Han sier og også du kan motta Den Hellige Ånds dåp.  

 


