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2 Moseboken 35:31 och Han har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet, 
med förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet,

4 Moseboken 11:25 Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, 
och tog av den Ande som var över honom och lät komma över de sjuttio 
äldste. Då nu anden föll på dem, begynte de profetera, vilket de sedan icke 
mer gjorde.

1 Samuelsboken 10:6 Och HERRENS Ande skall komma över dig, så att också 
du fattas av hänryckning likasom de; och du skall då bliva förvandlad till en
annan människa.

2 Samuelsboken 23:2 HERRENS Ande har talat genom mig, och Hans Ord är 
på min tunga;

Job 33:4 Guds Ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt beskär 
mig liv.

Jesaja 11:2 Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds 
Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.

Mika 3:8 Men jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med 
rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans 
överträdelse och för Israel hans synd.

Sakarja 4:6 Då talade han och sade till mig:» Detta är HERRENS Ord till 
Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, 
utan genom Min Ande, säger HERREN Sebaot.

Matteus 12:28 Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda 
andarna, så har ju Guds rike kommit till eder.

Matteus 28:19 Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande 
dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn,

Markus 1:10 Och strax då Han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig 
och Anden såsom en duva sänka sig ned över Honom.

Markus 13:11 När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gören 
eder icke förut bekymmer om vad I skolen tala; utan vad som bliver eder 
givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke I som skolen tala, utan 
den Helige Ande.

Lukas 2:26 Och av den Helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han 
icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.

Lukas 4:1 Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av Helig Ande, och 
fördes genom Anden omkring i öknen

Lukas 4:18-21 »Herrens Ande är över Mig, ty Han har smort Mig. Han har satt 
Mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet 
för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet 19 



och till att predika ett nådens år från Herren.» 20 Sedan lade Han ihop 
boken och gav den tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och alla som voro
i synagogan hade sina ögon fästa på Honom. 21 Då begynte Han tala och 
sade till dem:» I dag är detta Skriftens ord fullbordat inför edra öron.»

Lukas 12:11,12 Men när man drager eder fram inför synagogor och överheter 
och myndigheter, så gören eder icke bekymmer för huru eller varmed I 
skolen försvara eder, eller vad I skolen säga; 12 ty den Helige Ande skall i 
samma stund lära eder vad I skolen säga.»

Johannes 7:38,39 Den som tror på Mig, av hans innersta skola strömmar av 
levande vatten flyta fram, såsom Skriften säger.» 39 Detta sade han om 
Anden, vilken de som trodde på Honom skulle undfå; ty Ande var då ännu 
icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.

Johannes 14:16,17 och jag skall bedja Fadern, och Han skall giva eder en 
annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: 17 Sanningens Ande, 
som världen icke kan taga emot, ty hon ser Honom icke och känner Honom 
icke. Men I kännen Honom, ty Han bor hos eder och skall vara i eder.

Johannes 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i  
Mitt Namn, Han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har 
sagt eder.

Johannes 16:7,8 Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag 
går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men 
då jag nu går bort, skall jag sända Honom till eder. 8 Och när Han kommer, 
skall Han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet 
och dom:

Johannes 16:13-15 Men när Han kommer, som är Sanningens Ande, då skall 
Han leda eder fram till hela sanningen. Ty Han skall icke tala av sig själv, 
utan vad Han hör, allt det skall Han tala; och Han skall förkunna för eder 
vad komma skall. 14 Han skall förhärliga mig, ty av Mitt skall Han taga och 
skall förkunna det för eder. 15 Allt vad Fadern har, det är Mitt; därför sade 
jag att Han skall taga av Mitt och förkunna det för eder.

Johannes 20:21,22 Åter sade Jesus till dem:» Frid vare med eder! Såsom 
Fadern har sänt Mig, så sänder ock jag eder.» 22 Och när Han hade sagt 
detta, andades Han på dem och sade till dem:» Tagen emot Helig Ande!

Apgostlagärn 1:2 ända till den dag då Han blev upptagen, sedan Han genom 
Helig Ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som Han hade utvalt.

Apgostlagärn 1:5 Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter 
skolen I bliva döpta i Helig Ande.»

Apgostlagärn 1:8 Men när den Helige Ande kommer över eder, skolen I undfå 
kraft och bliva Mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien, och sedan intill jordens ända.»

Apgostlagärn 2:1-4 När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade 
med varandra. 2 Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en 



våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto. 
3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte 
sig på dem, en på var av dem. 4 Och de blevo alla uppfyllda av Helig Ande 
och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

Apgostlagärn 2:17-19 'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att 
jag skall utgjuta av Min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar
skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män 
skola hava drömmar; 18 ja, över Mina tjänare och Mina tjänarinnor skall jag
i de dagarna utgjuta av Min Ande, och de skola profetera. 19 Och jag skall 
låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod 
och eld och rökmoln. (Joel 2:28,29)

Apgostlagärn 2:33 Och sedan Han genom Guds högra hand har blivit upphöjd 
och av Fadern undfått den utlovade Helige Anden, har Han utgjutit vad I här
sen och hören.

Apgostlagärn 2:38 Petrus svarade dem:» Gören bättring, och låten alla döpa 
eder i Jesu Kristi Namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva 
undfå den Helige Ande.

Apgostlagärn 4:31 När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro 
församlade, och de blevo alla uppfyllda av den Helige Ande, och de 
förkunnade Guds Ord med frimodighet.

Apgostlagärn 8:15-17 Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de 
måtte undfå Helig Ande; 16 ty Helig Ande hade ännu icke fallit på någon av 
dem, utan de voro allenast döpta i Herren Jesu Namn. 17 De lade då 
händerna på dem, och de undfingo Helig Ande.

Apgostlagärn 8:39 Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande 
bort Filippus, och hovmannen såg honom icke mer, då han nu glad fortsatte
sin färd. (1 Kungaboken 18:12)

Apgostlagärn 9:31 Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen 
och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och 
växte till genom den Helige Andes tröst och förmaning.

Apgostlagärn 10:44,45 Medan Petrus ännu så talade, föll den Helige Ande på 
alla dem som hörde hans tal. 45 Och alla de omskurna troende män som 
hade kommit dit med Petrus blevo uppfyllda av häpnad över att den Helige 
Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem.

Apgostlagärn 11:15 Och när jag hade begynt tala, föll den Helige Ande på 
dem, alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.

Apgostlagärn 13:52 Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och Helig 
Ande.

Apgostlagärn 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige 
Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.

Apgostlagärn 20:23 allenast det vet jag, att den Helige Ande i den ene staden 
efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta 



mig.
Romarbrevet 5:5 och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är 

utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, vilken har blivit oss given.
Romarbrevet 8:9 I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett Andligt, om 

eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke
Honom till.

Romarbrevet 8:13-16 Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I 
genom Ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva. 14 Ty alla de som 
drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. 15 I haven ju icke fått en 
träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en 
barnaskapets Ande, i vilken vi ropa:» Abba! Fader!» 16 Anden själv vittnar 
med vår ande att vi äro Guds barn.

Romarbrevet 8:26 Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi 
rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för 
oss med outsägliga suckar.

Romarbrevet 15:13 Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i 
tron, så att I haven ett överflödande hopp i den Helige Andes kraft.

Romarbrevet 15:19 genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så
har jag, från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, överallt 
förkunnat evangelium om Kristus.

1 Korinterna 2:10-13 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. 
Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. 11 Ty vilken människa vet 
vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner
ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12 Men vi hava icke fått världens 
ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit 
oss skänkt av Gud. 13 Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som 
mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava 
ju att tyda andliga ting för andliga människor. 16 Veten I icke att I ären ett 
Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinterna 6:11 Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två 
eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, 
Jesu Kristi, Namn och i vår Guds Ande.

1 Korinterna 12:3 Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som 
talar i Guds Ande säger:» Förbannad vare Jesus», så kan ej heller någon 
säga:» Jesus är Herre» annat än i den Helige Ande.

2 Korinterna 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
2 Korinterna 13:14(13) Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den 

Helige Andes delaktighet vare med eder alla.
Galaterbrevet 4:6 Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin

Sons Ande, som ropar:» Abba! Fader!»
Efesierbrevet 1:13,14 I Honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra 

Sanningens Ord, eder frälsnings evangelium, ja, i Honom haven I, sedan I 



nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade 
Helige Ande, 14 vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att 
hans egendomsfolk skall förlossas, Hans härlighet till pris.

Efesierbrevet 2:18 Ty genom Honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en 
och samme Ande tillträde till Fadern.

Efesierbrevet 4:30 Och bedröven icke Guds Helige Ande, vilken I haven 
undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

1 Tessaloniker 4:8 Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke 
en människa, utan Gud, Honom som giver sin Helige Ande till att bo i eder.

1 Tessaloniker 5:19 Utsläcken icke Anden,
2 Tessaloniker 2:13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder 

käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt 
eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

Titusbrevet 3:5,6 då frälste Han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar 
som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny 
födelse och förnyelse i Helig Ande, 6 som Han rikligen utgöt över oss 
genom Jesus Kristus, vår Frälsare,

Hebreerbrevet 2:4 varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom 
tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela Helig
Ande, allt efter sin vilja.

Hebreerbrevet 10:15 Härom vittnar jämväl den Helige Ande för oss. Ty sedan 
Herren hade sagt:

1 Petrus 1:2 utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i Helgelse i Anden, till 
lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi Blod. Nåd och frid föröke sig 
hos eder.

2 Petrus 1:21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas 
vilja, utan därigenom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad 
som gavs dem från Gud.

1 Johannes 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en Ande som 
bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

1 Johannes 5:6-8 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, 
icke med vattnet  allenast, utan med vattnet och blodet. Och Anden är den 
som vittnar, eftersom Anden är Sanningen. 7 Ty tre äro de som vittna: 8 
Anden, vattnet och Blodet; och de tre vittna ett och detsamma.

Judasbrevet 1:20 Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraHeligaste 
tro, bedjen i den Helige Ande,
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