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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." 

  



Mar 16:19  När Herren Jesus hade talat till 

dem, togs han upp till himlen och satte sig på 

Guds högra sida.  

Mar 16:20  Och de gick ut och predikade 

överallt, och Herren verkade tillsammans med 

dem och bekräftade ordet genom de tecken som 

åtföljde det.  

  



Apg 4:29  Och nu, Herre, se hur de hotar oss! 

Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt 

ord,  

Apg 4:30  genom att du räcker ut din hand och 

låter helande, tecken och under ske genom din 

helige tjänare Jesu namn."  

Apg 4:31  När de hade bett skakades platsen 

där de var samlade, och de uppfylldes alla av 

den helige Ande och förkunnade Guds ord med 

frimodighet.  

  



Apg 4:33  Med stor kraft bar apostlarna fram 

vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och 

stor nåd var över dem alla.  

  



Apg 5:12  Genom apostlarnas händer skedde 

många tecken och under bland folket, och de 

var alla tillsammans i Salomos pelarhall.  

  



Apg 5:14  Och ännu fler kom till tro på Herren, 

stora skaror av både män och kvinnor.  

  



Apg 5:15  Man bar till och med ut de sjuka på 

gatorna och lade dem på bäddar och bårar för 

att åtminstone Petrus skugga skulle falla på 

någon av dem när han gick förbi.  

Apg 5:16  Det kom också en stor skara från 

städerna runt omkring Jerusalem och förde med 

sig sjuka och sådana som plågades av orena 

andar, och alla blev botade.  

  



Apg 15:12  Då teg alla de församlade, och man 

lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade 

om hur stora tecken och under Gud hade gjort 

genom dem bland hedningarna.  

  



Apg 14:3  Paulus och Barnabas stannade där (i 

Ikonium) en längre tid och talade frimodigt i 

förtröstan på Herren, som bekräftade sitt 

nåderika ord genom att låta tecken och under 

ske genom deras händer.  

  



Apg 19:8  Sedan gick han till synagogan och 

förkunnade frimodigt under tre månaders tid. 

Han samtalade med dem och försökte övertyga 

dem om det som hör till Guds rike.  

Apg 19:9-10  Men några förhärdade sig och 

ville inte tro utan talade illa om Vägen inför 

hela församlingen. Då lämnade han dem och 

tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal 

varje dag i Tyrannus hörsal.  Detta pågick 

under två års tid så att alla som bodde i Asien, 

judar och greker, fick höra Herrens ord.  



Apg 19:11  Gud gjorde ovanliga under genom 

Paulus händer.  

Apg 19:12  Man tog till och med dukar och 

plagg som rört vid hans hud och lade på de 

sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de 

onda andarna for ut. 

  



Apg 28:7  I trakten runt den platsen (Där på 

Malta) fanns det lantgårdar som tillhörde 

Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt 

emot oss som sina gäster i tre dagar.  

Apg 28:8  Publius far låg just då sjuk i feber 

och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad 

och lade händerna på honom och botade 

honom.  

Apg 28:9  Efter den händelsen kom också (de) 

andra sjuka på ön till honom och blev botade. 

  



1917 års översättning 

Apg 28:9  Men när detta hade skett, kommo 

också de av öns övriga inbyggare som hade 

någon sjukdom till honom och blevo botade. 

AAA 


