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Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd 
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
får ni den helige Ande som gåva.  

  



Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa 
har blivit korsfäst med Kristus, för att 
syndens kropp ska berövas sin makt så 
att vi inte längre är slavar under synden. 

  



Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd 
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
får ni den helige Ande som gåva.  

  



Rom 6:3  Eller vet ni inte att alla vi som 
är döpta till Kristus Jesus är döpta till 
hans död?  

Rom 6:4  Vi är begravda med honom 
genom dopet till döden för att leva det 
nya livet, liksom Kristus är uppväckt 
från de döda genom Faderns härlighet.  

  



Kol 2:11  I honom blev ni också 
omskurna, inte med människohand utan 
med Kristi omskärelse, när ni avkläddes 
er syndiga natur  

Kol 2:12  och begravdes med honom i 
dopet. Ni blev också uppväckta med 
honom genom tron på Guds handlande, 
han som uppväckte honom från de döda.  

  



Efe 2:6  Han har uppväckt oss med 
honom och satt oss med honom i den 
himmelska världen, i Kristus Jesus,  

  



Efe 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu 
Kristi Gud och Far, som i Kristus har 
välsignat oss med all andlig välsignelse i 
himlen!  

  



Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd 
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
får ni den helige Ande som gåva.  

  



Rom 8:9  Ni däremot lever inte i köttet 
utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i 
er. Den som inte har Kristi Ande tillhör 
inte honom.  

  



Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd 
er och låt er alla döpas i Jesu Kristi 
namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
får ni den helige Ande som gåva.  

  



Jes 44:3  För jag ska utgjuta vatten över 
det som törstar och strömmar över det 
torra. Jag ska utgjuta min Ande över 
dina barn, min välsignelse över dina 
avkomlingar,  

Jes 44:4  så att de växer upp bland det 
gröna gräset, som pilträd vid 
vattenbäckar.  

  



Joh 1:33  Jag kände honom inte, men 
han som sände mig att döpa i vatten 
sade till mig: Den du ser Anden komma 
ner och stanna över, han är den som 
döper i den helige Ande.  

  



Mat 3:11  Jag döper er i vatten till 
omvändelse. Men den som kommer 
efter mig är starkare än jag, och jag är 
inte ens värdig att ta av honom 
sandalerna. Han ska döpa er i den helige 
Ande och eld.  

  



Apg 1:5  Johannes döpte med vatten, 
men ni ska om några dagar bli döpta i 
den helige Ande."  

  



Apg 11:15  Och när jag började tala föll 
den helige Ande över dem, så som han 
föll över oss under den första tiden.  

Apg 11:16  Då kom jag ihåg vad Herren 
hade sagt: Johannes döpte med vatten, 
men ni ska bli döpta i den helige Ande.  

  



Apg 10:42  Och han befallde oss att predika för folket 
och vittna om att han är den som Gud har utvalt till 
domare över levande och döda.  

Apg 10:43  Om honom vittnar alla profeterna att var och 
en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom 
hans namn."  

Apg 10:44  Medan Petrus ännu talade föll den helige 
Ande över alla som hörde ordet.  

Apg 10:45  De troende judarna som hade följt med Petrus 
häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten 
också över hedningarna,  

Apg 10:46  eftersom de hörde hur de talade i tungor och 
prisade Gud.  



Apg 8:5  Filippus kom ner till staden Samaria och 
predikade Kristus för folket där.  

Apg 8:6  De lyssnade alla noga till det som Filippus 
förkunnade när de hörde och såg de tecken han 
gjorde:  

Apg 8:7  från många som hade orena andar for dessa 
ut med höga rop, och många lama och halta blev 
botade.  

Apg 8:8  Och det blev stor glädje i den staden.  
  



Apg 8:12  Men när de nu trodde på Filippus, som 
förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi 
namn, döptes de, både män och kvinnor.  

  



Apg 8:14  När apostlarna i Jerusalem fick höra att 
Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit 
Petrus och Johannes.  

Apg 8:15  Dessa kom ner och bad för dem att de 
skulle få den helige Ande,  

Apg 8:16  eftersom Anden ännu inte hade fallit över 
någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu 
namn.  

Apg 8:17  Apostlarna lade då händerna på dem, och 
de tog emot den helige Ande.  

Apg 8:18  Men när Simon såg att Anden gavs genom 
apostlarnas handpåläggning,…………………. 



Apg 19:1  Medan Apollos var i Korint kom Paulus 
ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där 
träffade han några lärjungar,  

Apg 19:2  och han frågade dem: "Tog ni emot den 
helige Ande när ni kom till tro?" De svarade 
honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en 
helig Ande." 

  



Apg 19:3  Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta 
med?" De svarade: "Med Johannes dop."  

Apg 19:4  Paulus sade: "Johannes döpte med 
omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den 
som kom efter honom, det vill säga Jesus." 

  



Apg 19:5  När de fick höra detta döptes de i Herren 
Jesu namn,  

Apg 19:6  och när Paulus lade händerna på dem kom 
den helige Ande över dem och de talade i tungor 
och profeterade.  

Apg 19:7  Tillsammans var det omkring ett dussin 
män.  

  



Gal 3:2  En enda sak vill jag veta från er: fick ni 
Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i 
tro?  

  



1Ko 12:31  Men sträva efter de nådegåvor som är 
störst….. 
1Ko 14:1  Sträva efter kärleken, men var också 
ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt 
profetians gåva.  

 


