
Joh 3:3  Jesus svarade: "Jag säger dig 

sanningen: Den som inte blir född på nytt kan 

inte se Guds rike."  

Joh 3:4  Nikodemus sade: "Hur kan en 

människa bli född när hon är gammal? Hon 

kan väl inte komma in i moderlivet och födas 

en gång till?"  

Joh 3:5  Jesus svarade: "Jag säger dig 

sanningen: Den som inte blir född av vatten 

och Ande kan inte komma in i Guds rike.  



Joh 3:6  Det som är fött av köttet är kött, och 

det som är fött av Anden är ande.  

Joh 3:7  Var inte förvånad över att jag sade att 

ni måste födas på nytt.  

Joh 3:8  Vinden blåser vart den vill, och du hör 

dess sus, men du vet inte varifrån den kommer 

eller vart den är på väg. Så är det med var och 

en som är född av Anden."  

 

1Ko 6:17  Men den som är förenad med Herren 

är en ande med honom. 



Rom 8:14  Alla som drivs av Guds Ande är 

Guds barn.  
  



Joh 6:63  Det är Anden som ger liv, köttet 

hjälper inte. De ord som jag har talat till er är 

Ande och liv.  
  



Rom 2:29  Jude är man i sitt inre, och hjärtats 

omskärelse sker genom Anden och inte genom 

bokstaven. Då får man sitt beröm inte av 

människor utan av Gud.  
  



Rom 5:5  Och hoppet sviker oss inte, för Guds 

kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den 

helige Ande som han har gett oss.  
  



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.  
  



1Ko 3:16  Vet ni inte att ni är Guds tempel och 

att Guds Ande bor i er?  
  



1Jh 4:13  Vi vet att vi förblir i honom och han i 

oss genom att han har gett oss av sin Ande.  
  



Hes 36:26  Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta 

en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort 

stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av 

kött.  

Hes 36:27  Jag ska låta min Ande komma in i er 

och göra så att ni vandrar efter mina stadgar 

och håller mina lagar och följer dem.  
  



Jer 24:7  Och jag ska ge dem ett hjärta som 

känner mig, att jag är Herren. De ska vara mitt 

folk och jag ska vara deras Gud, för de ska 

vända om till mig av hela sitt hjärta.  
  



Jer 31:31  Se, dagar ska komma, säger Herren, 

då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus 

och med Juda hus,  

Jer 31:32  inte som förbundet jag slöt med deras 

fäder den dag då jag tog deras hand och förde 

dem ut ur Egyptens land - förbundet med mig 

som de bröt fastän jag var deras rätte herre - 

säger Herren. 

  



Jer 31:33  Nej, detta är förbundet som jag efter 

denna tid ska sluta med Israels hus, säger 

Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och 

skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras 

Gud, och de ska vara mitt folk.  

Jer 31:34  Då ska de inte mer behöva undervisa 

varandra, ingen sin broder och säga: "Lär 

känna Herren!" Alla ska känna mig, från den 

minste av dem till den störste, säger Herren, 

för jag ska förlåta deras missgärningar och 

aldrig mer minnas deras synder.   



Rom 8:4  Så skulle lagens rättfärdiga krav 

uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan 

efter Anden. 
  



2Ko 3:3  Det är uppenbart att ni är ett 

Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med 

bläck utan med den levande Gudens Ande, 

inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i 

era hjärtan.  
  



2Ko 3:6  Han har gett oss förmåga att vara 

tjänare åt ett nytt förbund, som inte är 

bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, 

men Anden ger liv.  
  



Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: vandra i 

Anden, så gör ni inte vad köttet begär.  

Gal 5:17  Köttet söker det som är emot Anden, 

och Anden söker det som är emot köttet. De 

två strider mot varandra så att ni inte kan göra 

det ni vill.  

Gal 5:18  Men om ni leds av Anden står ni inte 

under lagen.  
  



Luk 2:27  Ledd av Anden kom han till templet, 

och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att 

göra med honom som man brukade enligt 

lagen,  
  



Joh 4:13  Jesus svarade henne: "Den som 

dricker av det här vattnet blir törstig igen.  

Joh 4:14  Men den som dricker av det vatten 

jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det 

vatten jag ger blir en källa i honom med vatten 

som flödar fram till evigt liv."  
  



Joh 7:37  På den sista dagen, den största i 

högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon 

är törstig, kom till mig och drick!  

Joh 7:38  Den som tror på mig, som Skriften 

säger, ur hans innersta ska strömmar av 

levande vatten flyta fram."  

Joh 7:39  Detta sade han om Anden, som de 

skulle få som trodde på honom. Anden hade 

nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu 

inte hade blivit förhärligad.  
  



Joh 14:16  Och jag ska be Fadern, och han ska 

ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er 

för alltid:  

Joh 14:17  sanningens Ande. Världen kan inte 

ta emot honom, för världen ser honom inte 

och känner honom inte. Ni känner honom, för 

han förblir hos er och ska vara i er.  
  



Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande 

som Fadern ska sända i mitt namn, han ska 

lära er allt och påminna er om allt som jag sagt 

er.  
  



Luk 12:11  När man ställer er till svars inför 

synagogor och myndigheter och makthavare, 

var då inte oroliga för hur ni ska försvara er 

eller vad ni ska säga.  

Luk 12:12  Den helige Ande kommer i den 

stunden att lära er vad ni ska säga."  
  



Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens 

Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. 

Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det 

han hör, och han ska förkunna för er vad som 

kommer att ske.  
  



Rom 14:17  Guds rike är inte mat och dryck, 

utan rättfärdighet och frid och glädje i den 

helige Ande.  
  



Efe 2:18  Genom honom har vi båda (judar och 

hedningar) i en och samme Ande tillträde till 

Fadern.  
  



Gal 5:25  Om vi har liv genom Anden, låt oss 

då också följa Anden.  
 


