
Joh 1:19  Detta är Johannes vittnesbörd när 

judarna sände präster och leviter från 

Jerusalem för att fråga honom vem han var.  

Joh 1:20  Han bekände och förnekade inte, 

han bekände: "Jag är inte Messias."  

Joh 1:21  De frågade honom: "Vem är du då? 

Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." - 

"Är du Profeten ?" Han svarade: "Nej."  

Joh 1:22  Då sade de till honom: "Vem är du 

då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt 

oss. Vad säger du om dig själv?"  



Joh 1:23  Han svarade med profeten Jesajas 

ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör 

vägen rak för Herren! " 

Joh 1:24  De som var utsända kom från 

fariseerna,  

Joh 1:25  och de frågade honom: "Varför 

döper du då, om du varken är Messias eller 

Elia eller Profeten?"  

Joh 1:26  Johannes svarade dem: "Jag döper i 

vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte 

känner.  



Joh 1:27  Han kommer efter mig, och jag är 

inte värdig ens att lossa remmen på hans 

sandal."  

Joh 1:28  Detta hände i Betania på andra sidan 

Jordan där Johannes döpte.  

Joh 1:29  Nästa dag såg han Jesus komma, och 

han sade: "Se Guds Lamm som tar bort 

världens synd!  

Joh 1:30  Det var om honom jag sade: Efter 

mig kommer en man som är före mig, för han 

var till före mig.  



Joh 1:31  Jag kände honom inte, men för att 

han ska uppenbaras för Israel har jag kommit 

och döper i vatten."Joh 1:32  Johannes 

vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner 

som en duva från himlen och stanna över 

honom. 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.  

Joh 1:34  Jag har sett det och vittnat: han är 

Guds Son."  



Mar 1:6  Johannes var klädd i kamelhår och 

hade ett läderbälte om livet, och han levde av 

gräshoppor och vildhonung.  

Mar 1:7  Han förkunnade: "Efter mig kommer 

den som är starkare än jag, och jag är inte ens 

värdig att böja mig och lossa remmen på hans 

sandaler.  

Mar 1:8  Jag har döpt er med vatten, men han 

ska döpa er 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.  

  



Luk 3:16  Johannes svarade dem 

allesammans: "Jag döper er med vatten. Men 

det kommer en som är starkare än jag, och 

jag är inte ens värdig att lossa remmen på 

hans sandaler. Han ska döpa er i den helige 

Ande och eld.  

  



Luk 16:16  Lagen och profeterna hade sin tid 

fram till Johannes. Sedan dess förkunnas 

evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas 

enträget att komma in.  

  



Apg 1:4  Vid en måltid med apostlarna 

befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem 

utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har 

hört av mig.  

Apg 1:5  Johannes döpte med vatten, men ni 

ska om några dagar bli döpta i den helige 

Ande."  

  



Luk 24:49  Och jag ska sända över er vad min 

Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden 

tills ni har blivit rustade med kraft från 

höjden."  

  



".…det ni har hört av mig. " 

 

"….vad Fadern har lovat, vad min Fader har 

lovat. " 

 

".… vänta på…. tills ni har blivit rustade med 

kraft från höjden." 

 

"….jag ska sända över er…" 

  



"…. vad Fadern har lovat, vad min Fader har 

lovat. " 

 

Jes 44:2  Så säger Herren som skapade dig, 

han som formade dig i moderlivet och som 

hjälper dig: Var inte rädd, du min tjänare 

Jakob, du Jeshurun som jag har utvalt.  

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,  



Joe 2:28  Och det ska ske därefter att jag 

utgjuter min Ande över allt kött. Era söner 

och era döttrar ska profetera, era gamla ska 

ha drömmar och era unga ska se syner.  

Joe 2:29  Ja, över tjänare och tjänarinnor ska 

jag i de dagarna utgjuta min Ande. 

  



4Mo 11:25  Då steg Herren ner i molnskyn 

och talade till honom, och tog av den Ande 

som var över honom och lät den komma över 

de sjuttio äldste. När Anden nu vilade över 

dem började de profetera, 

  



1Sa 10:6  Herrens Ande ska komma över dig, 

och du ska profetera med dem (skaran av 

profeter) och bli förvandlad till en annan 

människa. 

  



".… vänta på…tills ni har blivit rustade med 

kraft från höjden." 

 

 

Apg 1:8  Men när den helige Ande kommer 

över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i 

Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och 

ända till jordens yttersta gräns."  

  



Mar 16:17  Dessa tecken ska följa dem som 

tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. 

De ska tala nya tungomål.  

Mar 16:18  De ska ta ormar med händerna, 

och dricker de något dödligt gift ska det inte 

skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, 

och de ska bli friska."  

  



"….jag ska sända över er…" 

Apg 2:1  När pingstdagen kom var de alla 

samlade. Apg 2:2  Då hördes plötsligt från 

himlen ett dån som när en våldsam storm drar 

fram, och det fyllde hela huset där de satt.  

Apg 2:3  Tungor som av eld visade sig för 

dem och fördelade sig och satte sig på var 

och en av dem.  

Apg 2:4  Alla uppfylldes av den helige Ande 

och började tala främmande språk, 

allteftersom Anden ingav dem att tala.  



Apg 2:17  Och det ska ske i de sista dagarna, 

säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över 

allt kött. Era söner och era döttrar ska 

profetera, era unga ska se syner och era 

gamla ska ha drömmar.  

Apg 2:18  Ja, över mina tjänare och 

tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av 

min Ande, och de ska profetera.  

  



Apg 2:32  Denne Jesus har Gud uppväckt, och 

vi är alla vittnen till det.  

Apg 2:33  Han har blivit upphöjd till Guds 

högra sida och fått den utlovade helige Ande 

av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser 

och hör.  

  



Luk 11:13  Om nu ni som är onda förstår att 

ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer 

ska då inte er Far i himlen ge den helige 

Ande åt dem som ber honom?"  

 

 


