
1Mo 37:5  Josef hade en dröm som han 

berättade för sina bröder. Efter det hatade 

de honom ännu mer.  

1Mo 37:6  Han sade till dem: "Hör vilken 

dröm jag har haft.  

1Mo 37:7  Vi var och band kärvar på 

åkern. Då reste sig min kärve upp och 

blev stående, och era kärvar ställde sig 

runt omkring och bugade sig för min 

kärve."  



1Mo 37:8  Men hans bröder sade till 

honom: "Ska du bli vår kung? Ska du 

härska över oss?" Och de hatade honom 

ännu mer på grund av hans drömmar och 

det som han sagt.  

1Mo 37:9  Sedan fick han en annan dröm 

som han berättade för sina bröder. 

"Lyssna", sade han, "jag har haft en dröm 

till. Jag drömde att solen och månen och 

elva stjärnor bugade sig för mig."  



1Mo 37:10  När han berättade detta för sin 

far och sina bröder, tillrättavisade hans 

far honom och sade: "Vad är det för en 

dröm du har haft? Skulle jag och din mor 

och dina bröder komma och buga oss ner 

till jorden för dig?"  

1Mo 37:11  Bröderna blev avundsjuka på 

honom, men hans far lade det på minnet.  
  



1Mo 41:38  och han sade till dem: "Finns 

det någon som har Guds ande som denne 

man?"  
  



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. 
  



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."  
  



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 2:16  Nej, det är detta som är sagt 

genom profeten Joel:  

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. 



1Ko 1:4  Jag tackar alltid min Gud för er, 

för den Guds nåd som ni har fått i Kristus 

Jesus.  

1Ko 1:5  I honom har ni blivit rika på allt, 

på allt tal och all insikt,  

1Ko 1:6  eftersom vittnesbördet om 

Kristus har fått stadigt fäste hos er.  

1Ko 1:7  Därför saknar ni inte någon 

nådegåva medan ni väntar på att vår 

Herre Jesus Kristus ska uppenbaras.  



Rom 1:11  Jag längtar efter att få träffa er 

och dela med mig av någon andlig gåva 

åt er så att ni blir styrkta,  
  



1Ko 12:1  När det gäller de andliga 

gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska 

vara okunniga.  
  



1Ko 12:4  Det finns olika nådegåvor, men 

Anden är densamme.  
  



1Ko 12:7  Men hos var och en visar sig 

Anden så att det blir till nytta.  
  



1Ko 12:8  Den ene får av Anden ord av 

vishet, den andre får ord av kunskap 

genom samme Ande.  

1Ko 12:9  En får tro genom samme Ande, 
  



1Ko 12:9  …. en får gåvor att bota sjuka 

genom samme Ande,  

  

1Ko 12:28  Gud har i församlingen …. 

satt…andra till att få gåvor att bota sjuka,  
  



1Ko 12:10  en annan att göra 

kraftgärningar. 
  



1Ko 12:10  …. En får gåvan att profetera, 
  



1Ko 12:10  … en annan att skilja mellan 

andar.  
  



1Ko 12:10  … En får gåvan att tala olika 

slags tungomål,  
  



1Ko 12:10  … en annan att uttyda 

tungomål.  
  



1Ko 12:11  Men i allt detta verkar en och 

samme Ande, som fördelar sina gåvor åt 

var och en som han vill.  
  



1Pe 4:10  Tjäna varandra, var och en med 

den nådegåva han har fått, som goda 

förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.  
 


