Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med
all sin vishet. Undervisa och förmana varandra
med psalmer, hymner och andliga sånger och
sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.

1Ko 14:26 Hur ska det då vara, bröder? Jo, när
ni samlas har var och en något att ge: en
psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett
tungotal och en uttydning. Låt allt bli till
uppbyggelse.
1Ko 14:27 Om någon talar tungomål får två
eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska
uttyda.
1Ko 14:28 Finns det ingen som uttyder ska
tungomålstalaren vara tyst i församlingen och
i stället tala för sig själv och för Gud.

1Ko 14:29 Två eller tre profeter ska tala, och
de andra ska pröva det som sägs.
1Ko 14:30 Men om någon annan som sitter där
får en uppenbarelse ska den förste vara tyst.
1Ko 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så
att alla blir undervisade och alla blir
uppmuntrade.
1Ko 14:32 Och profeternas andar underordnar
sig profeterna,
1Ko 14:33 för Gud är inte oordningens Gud
utan fridens.

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."

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.

Apg 2:37 När de hörde detta högg det till i
hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de
andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?"
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.
Apg 2:39 Löftet gäller er och era barn och alla
dem som är långt borta, alla som Herren vår
Gud kallar."

Apg 2:43 …. och många under och tecken
gjordes genom apostlarna.

Apg 6:3 Nej, bröder, utse sju män bland er
som har gott anseende och är fyllda av Ande
och vishet, så ger vi dem den uppgiften.

Apg 6:5 ….De valde Stefanus, en man fylld av
tro och den helige Ande,….
Apg 6:8 Stefanus var fylld av nåd och kraft
och gjorde stora tecken och under bland
folket.
Apg 6:9 Då kom det fram några från
synagogan som kallades "De frigivnas " - folk
från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanus.
Apg 6:10 Men de kunde inte stå emot den
vishet och den Ande som här talade.

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 8:20 Petrus sade till honom: "Till
fördärvet med dig och dina pengar, om du tror
att Guds gåva kan köpas för pengar!

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?"

Apg 9:17 Då gick Ananias, och när han kom in
i huset lade han händerna på honom och sade:
"Saul, min broder! Herren Jesus, som visade
sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du
ska kunna se igen och bli uppfylld av den
helige Ande."

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 10:47 Då sade Petrus: "Ingen kan väl
hindra att de döps med vatten, när de har fått
den helige Ande precis som vi?"

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?
Gal 3:3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i
Anden, ska ni nu sluta i köttet ?
Gal 3:4 Har ni lidit så mycket förgäves, om det
nu var förgäves?
Gal 3:5 Han som ger er Anden och gör
underverk bland er, är det för era laggärningar
eller för att ni lyssnar i tro, som Abraham?

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, en
får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,

1Ko 12:10 en annan att göra kraftgärningar. En
får gåvan att profetera, en annan att skilja
mellan andar. En får gåvan att tala olika slags
tungomål, 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.

Rom 14:17 Guds rike är inte mat och dryck,
utan rättfärdighet och frid och glädje i den
helige Ande.

Heb 2:4 Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom
tecken och under och olika kraftgärningar och
genom att dela ut den helige Ande efter sin
vilja.

