Grupp nr 3.

Talgåvor
• Profetera
• Olika slags tungotal
• Uttyda tungotal

Ordet profetera betyder att ”framsäga eller ”förutsäga”
Att tala ut Guds budskap för nuet men också att tala ut
sådant som kommer att ske i framtiden:
som t.ex. Agabus, Apg. 11:27-28; 21:10-11; Joh. 16:13
Huvudvikten, däremot, i det profetiska talet ligger
i förkunnelsen av Guds vilja Nu i den aktuella situationen
till de aktuella personerna, ex. Apg. 13:2, 1 Tim.1:18; 4:14

Exempel på profetiskt tal:
Det är ett tal som uppenbarar och avslöjar
vad som är fördolt i människan och frukten blir att man
ödmjukar sig inför Guds allvetande
Joh. 4: 10-19; 29, 1 Kor. 14:24-25
Profetiskt tal uppenbarar och väcker också det
som behöver rättas till i människors liv
och ger dessutom en stark uppmuntran
till tro, omvändelse och upprättelse!
Apg. 2 (Petrus predikan) Uppenbarelseboken kap 2-3

Kriterier för att pröva profetiskt tal
1 Thess. 5:19-20, 1 Kor. 14:29

1. Uppfylls syftet med profetiskt tal?
Uppbyggelse, tröst/uppmuntran eller förmaning eller
överbevisning (NKJV convinced, convicted)1 Kor. 14:3;24-25
2. Inte ”allt är kört” (fördömelse, fruktan eller förvirring)
Inte ”allt är väl” Jer. 6:14; 8:11

3. Kan vara sann utan att den bekräftas i ditt hjärta
4. Behåll det goda! Var positivt prövande!
5. Överensstämmer den med tron? (läran) Rom. 12:7

Profetiskt tal ger inre styrka och målar upp en inre
framtidsvision som driver oss framåt i tro.
Ordspråksboken 29:18

Målet är att de troende inspireras att bygga upp
Kristi kropp, de får nytt mod och inre styrka,
deras hjärtan blir förnyade och de kommer
tillsammans för att fira gudstjänst
istället för att dra sig undan.
Heb. 10:24-25

Gåvan att tala olika slags tungotal
Tungotal gr. Glosson betyder språk.
Det kan vara ett språk som talas bland något folk just nu, det
kan också vara ett språk som har funnits och det kan också
vara ett änglaspråk, 1 Kor. 13:1

Tungotal är språk/ord som Anden ger dig för egen
uppbyggelse och som vid uttydning också bygger upp andra
eller blir ett tecken för den som ännu inte tror

Olika slags tungotal (Olika språk och olika syften)
1. Vårt personliga tungotal (bönespråk)
1 Kor. 14:2,4 (bygger upp oss själva)
2. Tungotal som talas ut för att uttydas
1 Kor. 12:30, 14:12-13; 16 (församlingen blir uppbyggd)
3. Tungotal kan också vara ett tecken för den som inte tror,
1 Kor. 14:21-22, Apg. 2:6-12 (utomstående får en tankeställare)

Gåva att tolka/uttyda tungotal
För att förstå denna gåva behöver man veta vad ett tungotal ofta innehåller:
- Förbön och hemligheter med Gud, 1 Kor. 14:2, Rom. 8:26-28
Tungotal är många gånger förbön för andra människor, Anden är i ständig
förbön! Gr. ordet stenagmois som översatts till suckar användes i den grekiska
världen för ett ”icke-intellektuellt” talande. Vilket kan hänvisas till ex. tungotal.

- Tungotal är också ofta lovprisning och tacksägelse
- Proklamationer om Guds väldiga gärningar
Apg. 2:12, Apg. 10:44-47, 1 Kor. 14:16

Ta emot Andens manifestationer genom att
lyssna och följa i tro!
- I tro på Guds löften,
Apg. 1-2, Gal. 3:2,5

- Genom handpåläggning och förbön,
Apg. 19:6

- När du lyssnar till det predikade ordet,
Apg. 10:44-47

