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a) Hvis vi legger tungetale prinsippet til grunn som vi tok for oss på den siste siden av det forrige
studiet ― hvor og i hvilken anledning skjedde da det første tilfellet av tungetale i Bibelen? b) Er
det vanlig at slanger snakker? c) Kan de tenkes at Eva ble imponert over det faktum at slangen
snakket til henne? d) Hvem la Evas språk i slangens tunge? e) Hvem snakket slangen på vegne av?
Svar a): _______________________________________________________ b) _______________
c) _____________________ d) ________________________ e) ___________________________

2.

a) Hvor mange språk kjente mennesker til den gang de holdt på med å bygge byen Babel og tårnet
der? b) På hvilken måte sørget Gud for at det plutselig ble mange flere språk? c) Kan du være enig i
at tungetale prinsippet kom til uttrykk i dette tilfelle? d) Hva oppnådde Gud ved dette fenomenet?
Svar a): ___________ b) __________________________________________________________
c) ____________ d) _______________________________________________________________

3.

a) På hvilken måte kom tungetale prinsippet til uttrykk i Bileams tilfelle? b) Er det vanlig at esler
snakker med sine eiere på den måten? c) Hvem var det som ga Bileams esel evnen til å snakke med
sin eier? d) Hvordan reagerte Bileam på at hans esel snakket med ham?
Svar a): ___________________________ b) ________ c) _________ d) ____________________

4.

a) Hvilket oppdrag ga Jesus til sine disipler før sin himmelfart? b) Hvordan var samholdet mellom
hans disipler på pinsedagen? c) Hva ble de plutselig satt i stand til å gjøre? d) Kom dette som en
stor overraskelse på dem? e) Hvordan endte den pinsedagen — Hvorfor? f) Ble småbarn også døpt?
Svar a): ______________________________________________ b) _______________________
c) ____________________________________________________________ d) _______________
e) ____________________________________________________________ f) _______________

5.

a) Hva kalte Peter den form for tungetale som ble talt på pinsefestens dag? b) Hos hvem, eller ved
hvilken anledning fikk plutselig ikke-jøder som trodde på Jesus tungetale gaven? c) Hvorfor kan vi
ta for gitt at de som hørte dette forstod hva som ble sagt? d) Hva endte også den dagen med? e) Sett
tallene foran ordene i riktig rekkefølge: 1) Dåp (v/neddykkelse) – 2) Bibelsk forkynnelse – 3) Tro.
Svar a):____________________________ b) __________________________________________
c) _______________________________ d) ___________ e) __________- __________-________

