
Tungotal och uttydning av 
tungotal 

1 Kor 14 

Jag säger ordet ”Tungotal” och jag är tror det skapar massa 

olika associationer här inne 

- En del tänker på gamla tv-klipp med Ulf Ekman från 

Livets Ord på 80-talet som Media envisas med att köra 

varje gång Livets Ord kommer på tal 

- En del får positiva vibbar och tänker på sin gemenskap 

med Gud och bön 

- En del får negativa vibbar och tänker på att man känt 

sig utanför och oandlig när andra talat i tungotal. 

- Och någon kanske tänker, vad är detta? 

Vi är ju inne i en serie predikningar omkring Andens gåvor och 

idag kommer vi landa i Tungotal och uttydning av tungotal. 

Tidningen Dagen gjorde en undersökning bland pastorer och 

präster för ett år sedan omkring detta och det visade sig att i 

de flesta klassiska frikyrkosamfunden och i EFS så talas det 

mycket i tungotal i den personliga bönen och gemenskapen 

med Gud, däremot så är det inte så ofta som för 60-70 år 

sedan som det hörs i gudstjänster. Även i Svenska Kyrkan och 

Katolska kyrkan så växer det i vissa delar även om det inte har 

alls samma spridning som i de mindre kyrkosamfunden.  

Tungotal nämns när de första lärjungarna fylldes av Guds 

helige Ande på Pingstdagen, då så att alla de judar som var i 

Jerusalem för att fira Shavuot, den judiska pingsten förstod 

lärjungarna på sina hemspråk när de gick ut på stan och talade 

i tungor. Alltså riktiga språk som de inte hade pluggat in utan 

bara talade utan att veta vad de talade. Vilket händer också 

idag emellanåt.  

Sen nämns tungotal i Apostlagärningrana två gånger, vid båda 

tillfällena ber Paulus och andra att människor ska bli fyllda 

med den Helige Ande och utifrån det så talar de i tungor. Här 

är det dock inte som ett vanligt språk, utan mer ett tecken på 

att Anden fyllt dem.  

Sen finns tungotal med i ett helt kapitel i 1 Korinterbrevet som 

skrevs till den kristna församlingen i den grekiska storstaden 

Korinth. Där skriver Paulus i tre kapitel om Andens Gåvor för 

att hjälpa Korinthierna att komma till rätta med problem i hur 

de använde Andens gåvor, och särskilt tjugotal i 

gudstjänsterna. Paulus börjar i kapitel 12 och framhåller vikten 

av mångfald av gåvor, så framhåller han kroppen – den kristna 

gemenskapen – som det rätta sammanhanget att använda 



gåvorna och kärleken som den nödvändiga förutsättningen. 

Sen landar han i det grundläggande problemet nämligen hur 

de använde tungotalet i församlingen.  

Det stora problemet i Korinth var att de verkar ha lyft upp 

tungotal som den andligaste formen av gåva och tänkte att 

bara man talade i tungor så var man på någon sorts högre 

andligt plan. Detta gjorde att det dels blev smått kaotiskt i 

gudstjänsterna och också ett andligt elitistiskt tänkande. Jag 

vet inte vad ni säger, men det kanske inte är det som är den 

stora risken för oss i Korskyrkan. Talar vi i tungor så det blir 

kaos och lyfter upp folk på andliga piedestaler ju högre de 

hojtar i tungotal? Nä, inte riktigt va… Men jag är övertygad om 

att vi kan dra en del lärdommar från Paulus brev till 

korintierna i alla fall. Paulus bollar två frågor egentligen, dels 

hur viktigt det är att våra gudstjänster är begripliga och dels 

hur viktigt det är med ordning.  

1 Kor 14:1 

Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, 

helst gåvan att profetera. 2Ty den som talar med tungor talar 

inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin 

ande talar han hemligheter. 3Men den som profeterar, han 

talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. 

4Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som 

profeterar bygger upp församlingen. 5Jag vill gärna att ni alla 

talar med tungor men helst att ni profeterar. Att profetera är 

bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina 

ord så att församlingen blir uppbyggd. 

Korinthförsamlingen var ju en gemenskap där tungtal hade 

fått fel proportioner, i hela kapitel 14 försöker Paulus hjälpa 

dem att se poängen med tungotal och han tar profetian som 

jämförelse.  

Poängen är inte en uppvisning i andlighet för tungotal har 

inget med hur andlig du är att göra utan är en gåva som alla 

andra gåvor som du får av nåd. Bara för att Gud vill ge och du 

ber om det.  

Poängen är inte att be så högt som möjligt för tungotal kan 

inte förstås av någon annan om det inte är ett faktiskt språk 

eller om det finns någon som har gåvan att uttyda, alltså 

känner att man får ord från Gud som förklarar innebörden i 

det som någon talar i tungor. Snarare blir det bara konstigt om 

vi skulle hojta  i mun på varandra i tungotal och ni som är 

ovana vi det eller kanske är i kyrkan för första gången idag 

skulle höra det.  

1Kor 14:23 

Anta att hela församlingen håller gudstjänst och att alla talar 



med tungor. Om det då kommer in oinvigda eller otroende, så 

säger de: ”Ni är galna.” 24Men anta att allesammans talar 

profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd 

blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, 25och 

vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig 

ner och tillber Gud och ropar: ”Hos er finns verkligen Gud.” 

Så en poäng om det är så att man talar högt i tungotal är att 

det finns en begriplighet, alltså att man själv eller någon annan 

får en innebörd av det sagda från Gud som man berättar. Hur 

vet man det då och hur ska man då våga testa? Dels så tror jag 

att man kan få en inre maning om att dela något högt i 

tungotal och får man det så får man nog bara våga ta ett steg i 

tro och lita på att man själv eller någon annan får en tolkning 

eller att det möjligtvis är ett faktiskt språk som någon just där 

behöver få ett Gudstilltal på. Men här är ett hett tips att våga 

testa först i en mindre grupp, typ din hemgrupp. Ett tips som 

gäller alla andens gåvor, testa och lär dig bruka gåvan i det lilla 

först. Och egentligen är det platsen där Paulus lägger alla 

Andens gåvor, kristen tro är inte främst tänkt som en 

estradkristendom där några få demonstrerar gåvorna 

framifrån, utan  som mindre gemenskaper där vi kan få 

använda gåvorna och uppmuntra och tjäna varandra i trygg 

miljö.  Varför ska man då gå omvägen kring tungotal, kan inte 

Gud ge det där tilltalet direkt till någon som kan dela det i 

gruppen eller gudstjänsten? Tja, jag kan inte svara på det. 

Paulus skriver ju ”Jag vill gärna att ni alla talar med tungor 

men helst att ni profeterar” och längre fram i vers 39 ”Mina 

bröder, sök att vinna profetians gåva, men hindra inte 

tungotalet.” Så det verkar som om Paulus också på ett sätt 

tycker att det är lite mer logiskt att Gud talar direkt i ett 

profetiskt budskap, men helt tydligt är han också inne på att 

ibland sker det på omvägen genom tungotal och uttydning. Så 

träd fram tungotalare och uttydare, men träd också fram alla 

som får profetiska budskap. Vi behöver er! 

En annan kanske större poäng är att ha det som ett bönespråk. 

Paulus skriver ju att när man talar i tungor så talar man i sin 

ande. Alltså behöver man inte sitta och formulera sig, tänka 

ord, utan bara be de ord som man får inom sig. Perfekt när du 

kör bil och behöver ha fokus på trafiken tex, du kan be i 

tungotal i tanken samtidigt. Det är här som de flesta får gåvan 

tror jag. Det är ju inte så att Paulus på något sätt skriver att vi 

ska be mindre i tungotal, nej han skriver ju faktiskt i vers 18 

”Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er”. Det 

är så jag använder det, när jag själv ber, när jag inte riktigt 

orkar eller kan formulera min bön, när jag ber för andra. 4Den 

som talar med tungor bygger upp sig själv. Tungotal är positivt 

för dig själv och din Gudsrelation. Absolut inget att vara rädd 

för utan något att längta efter och be om.  



Men kommer du inte bli konstig då och hojta i extas? Nä! Du 

har kontrollen, du kan börja och sluta när du vill och själv 

justera volymen från tyst tanke till att många hör. Du är som 

vanligt alltså! 

Paulus uppmanar oss att söka Andens gåvor och han skriver: 

"Jag vill gärna att ni alla talar med tungor" (1 Kor 14:5). 

Samtidigt verkar han vara medveten att det inte är fallet: "Inte 

talar väl alla tungomål" (1 Kor 12:30). Jag känner som Paulus. 

Jag vill också gärna att alla talar med tungor. Det är en 

välsignelse. Och jag tror faktiskt att många, kanske rentav de 

flesta, kan få tala med tungor som ett privat bönespråk. Om 

du längtar efter den här gåvan, kan du be om den. Om du sen 

känner att det kommer några konstiga ord i munnen när du 

ber kan du ta ett steg i tro och börja tala. Det är Anden som 

ger orden, men det är du som måste höja rösten och tala ut 

orden. Det är du som bestämmer volymen. Det är ett 

samarbete mellan den helige Ande och den troende som ber.  

De "började tala andra tungomål, med de ord som Anden 

ingav dem" (Apg 2:4). Och när du talar med tungor kommer du 

att märka att det bygger upp dig och att du blir fylld med 

Anden.  

Jag var 15 år, hade köpt min första stora stereoanläggning på 

Siba i Göteborg för massa pengar som jag sparat genom att 

städa på min farbrors tryckeri. Så en lördagkväll hade vi 

glasscafé i Missionskyrkan, en företeelse som fanns i typ alla 

kyrkor på 80-talet. Vårt hette After eight eftersom det började 

kl 8 på kvällen. Jag var med och arrangera det och innan var 

jag och Patrik och Daniel som var lite äldre killar i bönerummet 

och bad för kvällen. De bad i tungotal och jag var tyst. Så 

frågade de om jag ville be i tungor också, de märkte väl min 

tystnad. Och jag sa ett tveksamt ja. De bad, också sa de att om 

jag fick något ord i skallen så skulle jag be det, även om jag 

tyckte det var märkligt. Jag fick bara ett ord, det var Shiba. Så 

sjukt tänkte jag som just köpt min stereo på Siba. Men jag 

fortsatte att be det där ordet Shiba, shiba, shiba i flera veckor, 

sen kom det ett ord till i skallen Shiba teli, sen ett till, Shiba teli 

da,och sen efter många veckor blev det som ett helt annat flyt 

i det. Ett språk eller uttryck som jag än idag ber när jag talar i 

tungotal. Så längtar du, testa, be, men känn dig för allt i 

världen inte mindre andlig eller misslyckad om inte du har just 

tungotal som gåva, du har andra gåvor som just du ska ha och 

som vi andra behöver.  


