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I. BIBELN – GUDS OFELBARA ORD
A. Gud själv är Bibelns författare. Bibeln är Guds ord.
glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen.
10 HERRENS fruktan är ren, den består i
evighet.
HERRENS domslut är sanna, de är alla
rättfärdiga.
11 De är dyrbarare än guld, än mängder av
fint guld.
De är sötare än honung, än renaste honung.

Andra Moseboken 24:12
12 HERREN sade till Mose: "Stig upp till
mig på berget och bli kvar där, så skall jag
ge dig stentavlorna med lagen och budorden
som jag har skrivit till undervisning för
dem."
Femte Moseboken 6:5-9
6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning
om, skall du lägga på hjärtat. 7 Du skall
inskärpa dem hos dina barn och tala om dem
när du sitter i ditt hus och när du går på
vägen, när du lägger dig och när du stiger
upp. 8 Du skall binda dem som ett tecken på
din hand, och de skall vara som ett band till
påminnelse på din panna. 9 Och du skall
skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på
dina portar.

Romarbrevet 10:17
17 Alltså kommer tron av predikan och
predikan i kraft av Kristi ord.
Efesiebrevet 6:17
17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens
svärd som är Guds ord.
Hebreerbrevet 4:12
12 Ty Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd och
tränger igenom, så att det skiljer själ och
ande, led och märg, och det är en domare
över hjärtats uppsåt och tankar.

Psaltaren 19:8-11
8 HERRENS undervisning är fullkomlig,
den ger själen nytt liv. HERRENS
vittnesbörd är sant,
det gör enkla människor visa.
9 HERRENS befallningar är rätta, de ger

B. Människor skrev ner Bibelns ord genom inspiration från Gud.
Andra Moseboken 34:27
27 HERREN sade till Mose: "Skriv upp åt
dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har
jag slutit ett förbund med dig och med
Israel."

Femte Moseboken 27:3
3 När du har gått över skall du på dem skriva
alla ord i denna lag, för att du må komma in
i det land som HERREN, din Gud, ger dig,
ett land som flödar av mjölk och honung, så
som HERREN, dina fäders Gud, har lovat
dig.
Josua 24:26
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26 Josua tecknade upp allt detta i Guds
lagbok. Han tog en stor sten och reste den
där under eken som stod vid HERRENS
helgedom.

46 Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig,
ty om mig har han skrivit.
Andra Timoteusbrevet 3:16-17
16 Hela Skriften är utandad av Gud och
nyttig till undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17
för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig,
väl rustad för varje god gärning.

Första Samuelsboken 10:25
25 Samuel förklarade för folket
kungadömets rättigheter och skrev upp dem i
en bok och lade den inför HERREN. Sedan
lät Samuel allt folket gå hem, var och en till
sitt.

Hebreerbrevet 1:1
1 Sedan Gud i forna tider många gånger och
på många sätt hade talat till fäderna genom
profeterna,

Jesaja 30:8
8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem
och teckna upp det i en bok, så att det
bevaras för kommande dagar,
alltid och för evigt.

Andra Petrusbrevet 1:20-21
20 Framför allt skall ni veta att ingen
profetia i Skriften har kommit till genom
egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har
burits fram genom någon människas vilja,
utan ledda av den helige Ande har
människor talat vad de fått från Gud.

Jeremia 30:1-2
1 Detta är det ord som kom till Jeremia från
HERREN. Han sade: 2 "Så säger HERREN,
Israels Gud: Skriv upp i en bokrulle alla de
ord som jag har talat till dig.

Johannes Uppenbarelse 1:1-3
1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som
Gud gav honom för att visa sina tjänare vad
som snart måste ske. Han gjorde det känt
genom att sända sin ängel till sin tjänare
Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och
Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har
sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga
är de som lyssnar till profetians ord och tar
vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är
nära.

Lukasevangeliet 1:1-3
1 Många har sammanställt en skildring av de
händelser som har fått sin uppfyllelse ibland
oss, 2 enligt vad de som redan från början
var ögonvittnen och ordets tjänare, har
meddelat oss. 3 Sedan jag noga efterforskat
allt från början, har jag beslutat att i rätt
ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus,
Johannesevangeliet 5:46

C. Bibeln är frälsningens ord, sann och nyttig för evigt.
Psaltaren 12:6
7 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver
som rinner ner på jorden,
luttrat i degeln, renat sju gånger.

Psaltaren 19:8
8 HERRENS undervisning är fullkomlig,
den ger själen nytt liv. HERRENS
vittnesbörd är sant,
det gör enkla människor visa.
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Romarbrevet 1:16
16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en
Guds kraft som frälser var och en som tror,
först juden och sedan greken.

Psaltaren 119:9
9 Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?
När han håller sig till ditt ord.
Psaltaren 119:89
89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i
himlen.

Romarbrevet 15:4
4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet
till vår undervisning, för att vi genom den
uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall
bevara vårt hopp.

Psaltaren 119:105
105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus
på min stig.
Psaltaren 119:130
130 När dina ord öppnas, ger de ljus och
skänker förstånd åt enkla människor.

Första Korintierbrevet 10:11
11 Det som hände dem tjänar som exempel
och skrevs ner för att varna oss som har
världens slut inpå oss.

Ordspråksboken 30:5
5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en
sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.

Efesierbrevet 5:26
26 för att helga den, sedan han renat den
genom vattnets bad, i kraft av ordet.

Jesaja 40:8
8 Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår
Guds ord förblir i evighet."

Hebreerbrevet 4:12
12 Ty Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd och
tränger igenom, så att det skiljer själ och
ande, led och märg, och det är en domare
över hjärtats uppsåt och tankar.

Lukasevangeliet 21:33
33 Himmel och jord skall förgå, men mina
ord skall aldrig förgå.

Första Petrusbrevet 1:23-25
23 Ni är ju födda på nytt, inte av en
förgänglig säd, utan genom en oförgänglig,
genom Guds levande ord som består. 24 Ty
allt kött är som gräset och all dess härlighet
som blomman i gräset.
Gräset vissnar bort och blomman faller av,
25 men Herrens ord förblir i evighet.
Det är detta ord som har förkunnats för er.

Johannesevangeliet 15:3
3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som
jag har talat till er.
Johannesevangeliet 17:17
17 Helga dem i sanningen, ditt ord är
sanning.
Johannesevangeliet 20:30-31
30 Många andra tecken, som inte är
nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina
lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit
nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är
Messias, Guds Son, och för att ni genom
tron skall ha liv i hans namn.

Andra Petrusbrevet 1:19
19 Så mycket fastare står nu det profetiska
ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till
det som till ett ljus som lyser på en mörk
plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan
går upp i era hjärtan.
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D. Bibelstudier är livsviktigt för andlig utveckling och för
relationen med Gud.
folket svarade med uppräckta händer:
"Amen, Amen"! Och de böjde sig ner och
tillbad HERREN med ansiktet mot marken.
7 Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Ackub,
Sabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja,
Josabad, Hanan, Pelaja och leviterna
undervisade folket i lagen, medan folket stod
där, var och en på sin plats. 8 De läste ur
boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt
så att man förstod det som lästes.

Femte Moseboken 17:19
19 Den skall han ha hos sig och läsa i den i
alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta
HERREN, sin Gud, och ger akt på alla ord i
denna lag och dessa stadgar och följer dem.
Andra Krönikeboken 17:9
9 Dessa undervisade i Juda och hade
HERRENS lagbok med sig. De for omkring
till alla Juda städer och undervisade folket.
Nehemja 8:1-8
1 När sjunde månaden kom och Israels barn
bodde i sina städer, samlades folket, alla som
en man, på den öppna platsen framför
Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde,
att hämta Mose lagbok, den som HERREN
hade gett åt Israel. 2 Då kom prästen Esra
med lagen till församlingen, till män och
kvinnor, till alla som kunde förstå vad de
hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde
månaden. 3 Han läste ur den på den öppna
platsen framför Vattenporten, från tidig
morgon till middagen, i närvaro av män och
kvinnor och alla som kunde förstå. Och alla
lyssnade till lagboken.
4 Esra, den skriftlärde, stod på en hög
träställning, som man hade gjort för detta
tillfälle. Bredvid honom stod Mattitja, Sema,
Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja på hans
högra sida och till vänster om honom Pedaja,
Misael, Malkia, Hasum, Hasbaddana,
Sakarja och Mesullam.
5 Esra öppnade boken inför allt folkets ögon
ty han stod högre än allt folket. Och när han
öppnade den, reste sig allt folket upp. 6 Esra
prisade HERREN, den store Guden, och allt

Hosea 4:6
6 Mitt folk går under i brist på kunskap.
Eftersom du har förkastat kunskap, skall
också jag förkasta dig,
så att du inte längre är min präst. Du glömde
din Guds undervisning,
därför skall också jag glömma dina barn.
Matteus 22:29
29 Jesus svarade dem: "Ni tar fel och förstår
varken Skriften eller Guds makt.
Johannesevangeliet 5:39
39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror
att ni har evigt liv i dem, och det är dessa
som vittnar om mig.
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Andra Timoteusbrevet 2:15
15 Gör allt du kan för att bestå provet inför
Gud, likt en arbetare som inte behöver
skämmas utan rätt delar sanningens ord.

Apostlagärningarna 17:11
11 Judarna där var mer öppna än de i
Tessalonika. De tog emot ordet med all
villighet och forskade dagligen i Skrifterna
för att se om det kunde förhålla sig så.

E. Guds ord är mat för själen.
Femte Moseboken 8:3
3 Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och
han gav dig manna att äta, en mat som
varken du eller dina fäder kände till, för att
han skulle lära dig förstå att människan lever
inte bara av bröd, utan av allt som utgår från
HERRENS mun.

Jeremia 15:16
16 Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord
blev mitt hjärtas fröjd och glädje,
ty jag är uppkallad efter ditt namn, HERRE,
härskarornas Gud.
Matteus 4:4
4 Jesus svarade: "Det står skrivet:
Människan lever inte bara av bröd, utan av
varje ord som utgår från Guds mun."

Job 23:12
12 Hans läppars bud har jag inte övergett,
hans muns ord är mig en större skatt än mitt
dagliga bröd.

Första Petrusbrevet 2:2
2 Längta som nyfödda barn efter den rena
andliga mjölken, så att ni genom den växer
upp till frälsning,

Psaltaren 119:103
103 Hur ljuvligt smakar inte ditt tal! Det är
sötare än honung för min mun.

F. Guds ord bör älskas och förvaras i hjärtat.
Femte Moseboken 6:6
Dessa ord som jag i dag ger dig befallning
om, skall du lägga på hjärtat.

Psaltaren 40:8
8 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje,
din lag är i mitt hjärta.”

Josua 1:8
8 Låt inte denna lagbok vara skild från din
mun. Tänk på den både dag och natt, så att
du håller fast vid och följer allt som är
skrivet i den. Då skall du lyckas i det du
företar dig, och då skall du ha framgång.

Psaltaren 119:11-16
11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag
inte skall synda mot dig.
12 Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina
stadgar!
13 Med mina läppar förkunnar jag alla
domslut från din mun.
14 Jag jublar över dina vittnesbörds väg
som över stora skatter.
15 Jag vill begrunda dina befallningar

Psaltaren 37:31
31 Hans Guds undervisning är i hans hjärta,
hans steg vacklar inte,
7
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och tänka på dina vägar.
16 Jag har min glädje i dina stadgar, jag
glömmer inte ditt ord.

Romarbrevet 10:8
8 Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din
mun och i ditt hjärta,* nämligen trons ord
som vi predikar.

Psaltaren 119:72
72 Din muns undervisning är bättre för mig
än tusentals stycken guld och silver.

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

Psaltaren 119:97
97 Hur kär har jag inte din undervisning!
Hela dagen begrundar jag den.

Hebreerbrevet 8:10
10 Detta är det förbund som jag efter denna
tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och
skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara
deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Psaltaren 119:130
130 När dina ord öppnas, ger de ljus och
skänker förstånd åt enkla människor.
Psaltaren 119:140
140 Ditt tal är fullkomligt rent, din tjänare
älskar det.
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II. SYND OCH FRÄLSNING
A. Vad är synd?
avund, vredesutbrott, gräl, splittringar,
villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar
och annat sådant. Jag säger er i förväg vad
jag redan har sagt: de som lever så skall inte
ärva Guds rike.

Ordspråksboken 14:21
21 Den som föraktar sin nästa syndar,
lycklig är den som förbarmar sig över de
betryckta.
Ordspråksboken 21:4
4 Stolta ögon och högmodigt hjärta - de
ogudaktigas lykta är synd.

Jakobs brev 4:17
17 Den som vet att göra det goda men inte
gör det, han syndar.

Ordspråksboken 24:9
9 Dårskapens påfund är synd, och
bespottaren möter avsky bland människor.

Första Johannesbrevet 3:4
4 Var och en som gör synd bryter mot lagen,
ty synd är brott mot lagen.

Galaterbrevet 5:19-21
19 Köttets gärningar är uppenbara: de är
otukt, orenhet, lösaktighet, 20
avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv,

Första Johannesbrevet 5:17
17 All orättfärdighet är synd, men det finns
synd som inte är till döds.

B. Människan är en syndare.
6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga
gärningar är som en smutsig klädsel. Vi
kommer alla att vissna som löv. Som löv
förs bort av vinden kommer vi att föras bort
av våra missgärningar.

Fjärde Moseboken 32:23
23 Men om ni inte gör detta, se, då syndar ni
mot HERREN, och ni skall veta att er synd
skall drabba er.
Psaltaren 51:7
7 Se, i synd är jag född, och i synd blev jag
till i min moders liv.
Psalm 53:4
4 Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen
finns som gör det goda, inte en enda.
Jesaja 53:6
6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick
sin egen väg, men all vår skuld lade
HERREN på honom.
Jesaja 64:6

Jeremia 17:9
9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är
obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
Romarbrevet 3:10-12
10 Det står skrivet:
Ingen rättfärdig finns, inte en enda,
11 ingen förståndig finns,
ingen finns som söker Gud.
12 Alla har avvikit,
alla har blivit fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.
9
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Romarbrevet 3:23
23 Alla har syndat och saknar härligheten
från Gud,

Romarbrevet 6:23
23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 5:12
12 Därför är det så: Genom en enda
människa kom synden in i världen och
genom synden döden, och så kom döden
över alla människor, eftersom alla hade
syndat.

Galaterbrevet 6:7
7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte:
det människan sår skall hon också skörda.
Jakobs brev 1:14-15
14 Var och en som frestas, dras och lockas
av sitt eget begär. 15 När så begäret har
blivit havande föder det synd, och när
synden är fullmogen föder den död.

Romarbrevet 5:19
19 Liksom de många stod som syndare på
grund av en enda människas olydnad, så
skulle också de många stå som rättfärdiga på
grund av den endes lydnad.

Första Johannesbrevet 1:8
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi
oss själva och sanningen finns inte i oss.

C. Jesus Kristus ger frälsning.
lik en som man skyler ansiktet för, så
föraktad att vi räknade honom för intet.
4 Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig, medan vi höll
honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars
skull. Straffet var lagt på honom för att vi
skulle få frid, och genom hans sår är vi
helade.
6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick
sin egen väg, men all vår skuld lade
HERREN på honom.
7 Han blev misshandlad, men han
ödmjukade sig och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper
det, så öppnade han inte sin mun.

Psaltaren 37:39
39 De rättfärdigas frälsning kommer från
HERREN, han är deras värn i nödens tid.
Jesaja 12:2
2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och
fruktar inte, ty HERREN HERREN är min
starkhet och min lovsång. Han har blivit min
frälsning."
Jesaja 53:1-7
1 Vem trodde vår predikan, för vem var
HERRENS arm uppenbarad?
2 Som en späd planta sköt han upp inför
honom,
som ett rotskott ur torr jord. Han hade
varken skönhet eller majestät.
När vi såg honom var hans utseende inte
tilldragande.
3 Han var föraktad och övergiven av
människor,
en smärtornas man och förtrogen med
lidande,

Lukasevangeliet 2:11
11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i
Davids stad, och han är Messias, Herren.
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Första Korintierbrevet 5:7
7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni
må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade.
Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat.
Första Korintierbrevet 15:3
3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad
jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för
våra synder enligt Skrifterna,

Lukasevangeliet 19:10
10 Ty Människosonen har kommit för att
uppsöka och frälsa det som var förlorat."
Johannesevangeliet 1:29
29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han
sade "Se Guds lamm, som tar bort världens
synd.
Johannesevangeliet 3:14-17
14 Och liksom Mose upphöjde ormen i
öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,
15 för att var och en som tror på honom skall
ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde Son, för att den
som tror på honom inte skall gå förlorad
utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son
till världen för att döma världen utan för att
världen skulle bli frälst genom honom.

Galaterbrevet 1:3-5
3 Nåd vare med er och frid från Gud, vår
Fader, och Herren Jesus Kristus, 4 som
offrade sig för våra synder för att rädda oss
ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår
Guds och Faders vilja. 5 Honom tillhör äran
i evigheternas evigheter, amen.
Första Timoteusbrevet 1:15
5 Det är ett ord att lita på och värt att på allt
sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit
till världen för att frälsa syndare - och bland
dem är jag den störste.

Johannesevangeliet 10:11
11 Jag är den gode herden. Den gode herden
ger sitt liv för fåren.

Första Timoteusbrevet 2:3-4
3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår
Frälsare, 4 som vill att alla människor skall
bli frälsta och komma till insikt om
sanningen.
Brevet till Titus 2:11-14
11 Ty Guds nåd har uppenbarats till
frälsning för alla människor. 12 Den fostrar
oss att säga nej till ogudaktighet och
världsliga begär och att leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu
är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet,
att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus
skall träda fram i härlighet. 14 Han har offrat
sig själv för oss för att friköpa oss från all
laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk,
som är uppfyllt av iver att göra goda
gärningar.

Johannesevangeliet 15:13
13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt
liv för sina vänner.
Apostlagärningarna 4:12
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte
heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket
vi blir frälsta."
Romarbrevet 5:6
6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i
ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Romarbrevet 6:23
23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
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ställe, för att föra oss till Gud. Han blev
dödad till köttet, men levandegjord genom
Anden.

Hebreerbrevet 2:9
9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes
ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt
med härlighet och ära därför att han led
döden. Genom Guds nåd skulle han smaka
döden i allas ställe.

Andra Petrusbrevet 3:9
9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt
löfte, så som en del menar. Nej, han har
tålamod med er, eftersom han inte vill att
någon skall gå förlorad utan att alla skall få
tid att omvända sig.

Hebreerbrevet 7:25
25 Därför kan han också helt och fullt frälsa
dem som genom honom kommer till Gud, ty
han lever alltid för att mana gott för dem.

Uppenbarelseboken 1:4-6
4 Från Johannes till de sju församlingarna i
Asien: Nåd vare med er och frid ifrån honom
som är och som var och som kommer, och
från de sju andarna framför hans tron, 5 och
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den
förstfödde från de döda och härskaren över
jordens kungar. Han som älskar oss och har
friköpt oss från våra synder med sitt blod 6
och som har gjort oss till ett konungadöme,
till präster åt sin Gud och Fader, honom
tillhör äran och makten i evigheternas
evigheter, amen.

Hebreerbrevet 9:27-28
27 Och liksom det är bestämt om människan
att hon en gång skall dö och sedan dömas,
28 så blev Kristus offrad en gång för att bära
mångas synder, och han skall en andra gång
träda fram, inte för att bära synd utan för att
frälsa dem som väntar på honom.
Första Petrusbrevet 2:24
24 Och våra synder bar han i sin kropp upp
på korsets trä, för att vi skulle dö bort från
synderna och leva för rättfärdigheten. Och
genom hans sår har ni blivit botade.

Uppenbarelseboken 5:9
9 Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att
ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har
blivit slaktad, och med ditt blod har du åt
Gud köpt människor av alla stammar och
språk, folk och folkslag.

Första Petrusbrevet 3:18
18 Så led också Kristus en gång för våra
synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas

D. Ett oskyldigt offers blod sonade för våra synder.
Andra Moseboken 12:13
13 Blodet skall för er vara ett tecken på de
hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag
gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er
med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Tredje Moseboken 17:11
11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har
givit er det till altaret, till att bringa
försoning för era själar. Det är blodet som
bringar försoning genom själen som är i det.
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Matteusevangeliet 26:28
28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet,
som är utgjutet för många till syndernas
förlåtelse.

Hebreerbrevet 9:22
22 Så renas enligt lagen nästan allt med
blod, och utan att blod utgjuts ges ingen
förlåtelse.

Apostlagärningarna 20:28
28 Ge akt på er själva och på hela den hjord
som den helige Ande har satt er som ledare
över, till att vara herdar i Guds församling
som han har köpt med sitt eget blod.

Första Petrusbrevet 1:18-19
18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga
ting, med silver eller guld, som ni blev
friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från
era fäder, 19 utan med Kristi dyrbara blod,
som med blodet av ett lamm utan fel och
lyte.

Romarbrevet 5:9
9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans
blod, hur mycket säkrare skall vi då inte
genom honom bli frälsta från vredesdomen.

Första Johannesbrevet 1:7
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i
ljuset, så har vi gemenskap med varandra,
och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all
synd.

Andra Korintierbrevet 5:21
21 Den som inte visste av synd, honom har
Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i
honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Johannes Uppenbarelse 1:4-6
4 Från Johannes till de sju församlingarna i
Asien: Nåd vare med er och frid ifrån honom
som är och som var och som kommer, och
från de sju andarna framför hans tron, 5 och
från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den
förstfödde från de döda och härskaren över
jordens kungar. Han som älskar oss och har
friköpt oss från våra synder med sitt blod 6
och som har gjort oss till ett konungadöme,
till präster åt sin Gud och Fader, honom
tillhör äran och makten i evigheternas
evigheter, amen.

Hebreerbrevet 9:13-14
13 Om nu redan blod av bockar och tjurar
och askan från en kviga, stänkt på de orena,
helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer
skall då inte Kristi blod rena våra samveten
från döda gärningar, så att vi tjänar den
levande Guden. Ty Kristus har genom den
evige Ande framburit sig själv som ett
felfritt offer åt Gud.

E. Lydnad är nödvändig för frälsning.
Första Samuelsboken 15:22
22 Då sade Samuel: "Har HERREN samma
glädje i brännoffer och slaktoffer som att
man hör HERRENS röst? Se, lydnad är
bättre än offer och hörsamhet bättre än det
feta av baggar.

Johannesevangeliet 8:31-32
31 Jesus sade till de judar som hade satt tro
till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni
verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall
förstå sanningen, och sanningen skall göra er
fria."
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under synden, vilket leder till död, eller
under lydnaden, vilket leder till
rättfärdighet?

Apostlagärningarna 5:32
32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige
Ande, som Gud har gett åt dem som lyder
honom."

Jakobs brev 1:25
25 Den som däremot blickar in i frihetens
fullkomliga lag och blir kvar i den och inte
är en glömsk hörare utan en verklig görare,
han blir salig i sin gärning.

Romarbrevet 6:16
16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar
under någon och lyder honom, då är ni hans
slavar och det är honom ni lyder, antingen

F. Frälsande tro
Och hur skulle de kunna höra, om ingen
predikar? 15 Och hur skulle några kunna
predika, om de inte blev utsända? Det står
skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem
som förkunnar det goda budskapet.
16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja
säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17
Alltså kommer tron av predikan och
predikan i kraft av Kristi ord.

Markusevangeliet 16:16
16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst,
men den som inte tror skall bli fördömd.
Johannesevangeliet 7:38
38 Den som tror på mig, ur hans innersta
skall strömmar av levande vatten flyta fram,
som Skriften säger."
Apostlagärningarna 16:31
31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir
du frälst, du och din familj."

Efesierbrevet 2:8-9
8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte
av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på
grund av gärningar, för att ingen skall
berömma sig.

Romarbrevet 10:9-17
9 Om du därför med din mun bekänner att
Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt honom från de döda, skall du
bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir
rättfärdig, med munnen bekänner man och
blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror
på honom skall stå där med skam. 12 Det är
ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har
en och samme Herre, och han ger sina
rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty
var och en som åkallar Herrens namn skall
bli frälst.
14 Men hur skulle de kunna åkalla den som
de inte har kommit till tro på? Och hur skulle
de kunna tro på den som de inte har hört?

Hebreerbrevet 11:1
1 Tron är en övertygelse om det man hoppas,
en visshet om det man inte ser.
Hebreerbrevet 11:6
6 Men utan tro är det omöjligt att behaga
Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro
att han är till och belönar dem som söker
honom.
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G. Omvändelse är nödvändig för frälsning.
Lukasevangeliet 13:2-3
2 Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa
galileer var större syndare än alla andra
galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej,
säger jag er, men om ni inte omvänder er,
kommer ni alla att gå under som de.

Andra Krönikeboken 7:13-14
13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte
faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva
landet eller om jag sänder pest bland mitt
folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter
mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker
mitt ansikte och omvänder sig från sina onda
vägar, då vill jag höra det från himlen och
förlåta deras synd och skaffa läkedom åt
deras land.

Lukasevangeliet 15:10
10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje
bland Guds änglar över en enda syndare som
omvänder sig."

Psaltaren 34:19
19 HERREN är nära dem som har ett
förkrossat hjärta och frälser dem som har en
bedrövad ande.

Lukasevangeliet 24:46-47
46 Och han sade till dem: "Det står skrivet
att Messias skall lida och på tredje dagen
uppstå från de döda, 47 och att omvändelse
och syndernas förlåtelse skall predikas i hans
namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Psaltaren 51:19
19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad
ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta
föraktar du inte, Gud.

Apostlagärningarna 2:38
38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt
er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva.

Jesaja 55:7
7 Den ogudaktige må överge sin väg, den
orättfärdige sina tankar och vända om till
HERREN, så skall han förbarma sig över
honom, och till vår Gud, ty han skall ge
mycken förlåtelse.

Apostlagärningarna 3:18-19
19 Ångra er därför och vänd om, så att era
synder blir utplånade 20 och tider av
vederkvickelse kommer från Herrens ansikte
och han sänder Messias som är bestämd för
er, nämligen Jesus.

Hesekiel 18:21
21 Men om den ogudaktige vänder om från
alla de synder som han har begått och håller
alla mina stadgar och gör det som är rätt och
rättfärdigt, då skall han förvisso leva och
inte dö.

Apostlagärningarna 17:30
30 Gud har länge haft överseende med
okunnighetens tider, men nu befaller han
människorna att de alla och överallt skall
omvända sig.

Joel 2:13
13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till HERREN, er Gud. Ty
nådig och barmhärtig är han, sen till vrede
och stor i nåd, och han ångrar det onda.

Andra Korintierbrevet 7:10
10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en
15
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ånger som man inte ångrar och som leder till
frälsning. Men världens sorg leder till död.

löfte, så som en del menar. Nej, han har
tålamod med er, eftersom han inte vill att
någon skall gå förlorad utan att alla skall få
tid att omvända sig.

Andra Petrusbrevet 3:9
9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt

H. Vattendop är nödvändigt för frälsning.
du frälst, du och din familj." 32 Och de
predikade Herrens ord för honom och för
alla i hans familj. 33 Redan vid denna tid på
natten tog fångvaktaren dem med sig och
tvättade deras sår. Och han och de som
hörde till hans familj döptes genast.

Markusevangeliet 16:16
16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst,
men den som inte tror skall bli fördömd.
Johannesevangeliet 3:3-5
3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig:
Den som inte blir född på nytt kan inte se
Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en
människa födas när hon är gammal? Inte kan
hon väl komma in i moderlivet och födas en
gång till?" 5 Jesus svarade: "Amen, amen
säger jag dig: Den som inte blir född av
vatten och Ande kan inte komma in i Guds
rike.

Första Korintierbrevet 10:1-4
1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra
fäder var under molnskyn och att alla gick
genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i
havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma
andliga mat 4 och alla drack samma andliga
dryck. De drack ur en andlig klippa som
följde dem, och den klippan var Kristus.

Apostlagärningarna 2:38
38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt
er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva.

Första Petrusbrevet 3:19-22
19 I Anden gick han bort och utropade ett
budskap för andarna i fängelset, 20 för dem
som den gången var olydiga när Gud tåligt
väntade under Noas dagar, medan arken
byggdes. I den blev några få, åtta personer,
frälsta genom vatten. 21 Efter denna förebild
frälser dopet nu också er. Det innebär inte att
kroppen renas från smuts utan är ett rent
samvetes bekännelse till Gud genom Jesu
Kristi uppståndelse, 22 han som har stigit
upp till himlen och sitter på Guds högra sida,
sedan änglar, furstar och makter har blivit
lagda under honom.

Apostlagärningarna 10:48
48 Och han befallde att de skulle döpas i
Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom
stanna några dagar.
Apostlagärningarna 11:14
14 Han skall tala till dig, och genom de
orden skall du bli frälst, du och hela din
familj.
Apostlagärningarna 16:30-33
30 Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni
herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?"
31 De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir
16
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1. Vattendop ska förrättas i Herren Jesu Kristi namn.
ner och bad för dem att de skulle få den
helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte
hade fallit på någon av dem. De var endast
döpta i Herren Jesu namn.

Lukasevangeliet 24:46-47
46 Och han sade till dem: "Det står skrivet
att Messias skall lida och på tredje dagen
uppstå från de döda, 47 och att omvändelse
och syndernas förlåtelse skall predikas i hans
namn för alla folk, med början i Jerusalem.

Apostlagärningarna 10:47-48
47 Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon
hindra att dessa blir döpta med vatten, när de
liksom vi har tagit emot den helige Ande?"
48 Och han befallde att de skulle döpas i
Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom
stanna några dagar.

Apostlagärningarna 2:37-41
37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat
på dem, och de frågade Petrus och de andra
apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" 38
Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och
era barn och alla dem som är långt borta, så
många som Herren vår Gud kallar." 40
Också med många andra ord vittnade han
och uppmanade dem: "Låt er frälsas från
detta bortvända släkte." 41 De som då tog
emot hans ord döptes, och så ökade antalet
lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Apostlagärningarna 15:14
14 Simeon har berättat om hur Gud först såg
till att han vann ett folk åt sitt namn bland
hedningarna.
Apostlagärningarna 19:1-5
1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus
ner till Efesus, sedan han rest genom
höglandet. Där träffade han några lärjungar,
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 den
helige Ande har blivit utgjuten." 3 Då
frågade han: "Vilket dop blev ni döpta
med?" De svarade: "Med Johannes dop." 4
Paulus sade: "Johannes döpte med
omvändelsens dop och uppmanade folket att
tro på den som kom efter honom, det vill
säga på Jesus." 5 När de fick höra detta
döptes de i Herren Jesu namn.

Apostlagärningarna 4:12
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte
heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket
vi blir frälsta."
Apostlagärningarna 8:12-16
12 Men när de nu trodde på Filippus som
predikade evangelium om Guds rike och
Jesu Kristi namn, döptes de, både män och
kvinnor. 13 Också Simon kom till tro, och
sedan han blivit döpt höll han sig till
Filippus. Han blev mycket häpen, när han
såg de stora tecken och kraftgärningar som
utfördes.
14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att
Samarien hade tagit emot Guds ord, sände
de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom

Apostlagärningarna 22:16
16 Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt
dig döpas och tvättas ren från dina synder
och åkalla hans namn.
Romarbrevet 6:3-5
3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit
17

Basic Pentecostal Doctrines
tomma och bedrägliga filosofi, byggd på
mänskliga traditioner och stadgar och inte på
Kristus. 9 Ty i honom bor gudomens hela
fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är
ni uppfyllda, han som är huvudet över alla
makter och väldigheter. 11 I honom blev
också ni omskurna, inte med människohand,
utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes
er syndiga natur 12 och begravdes med
honom genom dopet. I dopet blev ni också
uppväckta med honom genom tron på Guds
kraft, han som har uppväckt honom från de
döda.

döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till
hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till
döden begravda med honom, för att också vi
skall leva det nya livet, liksom Kristus
uppväcktes från de döda genom Faderns
härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom
genom en död som hans, skall vi också vara
förenade med honom genom en uppståndelse
som hans.
Första Korintierbrevet 1:12-15
12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt
håll säger: "Jag håller mig till Paulus" eller
"Jag håller mig till Apollos" eller "Jag håller
mig till Kefas" eller "Jag håller mig till
Kristus". 13 Är då Kristus delad? Inte
korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i
Paulus namn? 14 Jag tackar Gud för att jag
inte har döpt någon bland er utom Krispus
och Gajus, 15 så att ingen kan säga att ni har
blivit döpta i mitt namn.

Kolosserbrevet 3:17
17 Och allt vad ni gör i ord eller handling,
gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud,
Fadern, genom honom.
Brevet till Titus 3:4-6
4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och
kärlek till människorna uppenbarades, 5
frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar
som vi hade gjort, utan på grund av sin
barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse
och förnyelse i den helige Ande, 6 som han
rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus,
vår Frälsare.

Galaterbrevet 3:27
27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus
har blivit iklädda Kristus.
Kolosserbrevet 2:8-12
8 Se till att ingen rövar bort er med sin

2. Dopformel: Fadern, Sonen och den Helige Andens namn är Jesus.
Sakarja 14:9
9 HERREN skall vara konung över hela
jorden. På den dagen skall det ske:
HERREN är en och hans namn är ett.

Matteusevangeliet 28:19-20
19 Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn 20 och lär dem
att hålla allt vad jag har befallt er. Och se,
jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Matteusevangeliet 1:21
21 Hon skall föda en son, och du skall ge
honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk från deras synder."

Johannesevangeliet 5:43
43 Jag har kommit i min Faders namn, och
ni tar inte emot mig. Men kommer det någon
18
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annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Apostlagärningarna 9:5
5 Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten
svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer.

Johannesevangeliet 14:16-17
16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge
er en annan Hjälpare, som alltid skall vara
hos er, 17 sanningens Ande, som världen
inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte
och känner honom inte. Ni känner honom,
eftersom han förblir hos er och skall vara i
er.

Kolosserbrevet 1:27
27 För dem ville Gud göra känt vilken
rikedom på härlighet hedningarna har i
denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens
hopp.
Hebreerbrevet 1:4
4 Sonen är så mycket större än änglarna som
det namn han har ärvt är förmer än deras.

Johannesevangeliet 15:26
26 När Hjälparen kommer, som jag skall
sända er från Fadern, sanningens Ande, som
utgår från Fadern, då skall han vittna om
mig.

Hebreerbrevet 2:10-12
10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken
allting är till, skulle föra många söner till
härlighet, måste han fullkomna honom
genom lidanden, han som för dem till
frälsning. 11 Jesus som helgar och de som
helgas är alla av en och samma släkt. Därför
blygs han inte för att kalla dem bröder, 12 då
han säger: Jag skall förkunna ditt namn för
mina bröder, mitt i församlingen skall jag
lovsjunga dig.

Apostlagärningarna 2:38
38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt
er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva.
Apostlagärningarna 4:12
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte
heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket
vi blir frälsta."

3. Vattendop ska ske genom nedsänkning.
han himlen dela sig och Anden komma ner
över honom som en duva.

Matteusevangeliet 3:16
16 När Jesus hade blivit döpt, steg han
genast upp ur vattnet. Och se, himlen
öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig
ner som en duva och komma över honom.

Johannesevangeliet 3:23
23 Men också Johannes döpte i Ainon nära
Salim - där fanns det gott om vatten - och
folk kom dit och blev döpta.

Markusevangeliet 1:9-10
9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i
Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.
10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg

Apostlagärningarna 8:35-39
35 Då tog Filippus till orda och började
utifrån detta skriftställe predika evangeliet
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om Jesus för honom. 36 När de nu färdades
vägen fram, kom de till ett vatten, och
hovmannen sade: "Se, här finns vatten. Vad
hindrar att jag blir döpt?" 38 Han befallde
att vagnen skulle stanna, och både Filippus
och hovmannen steg ner i vattnet och
Filippus döpte honom. 39 När de hade stigit
upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort
Filippus, och hovmannen såg honom inte
mer men fortsatte glad sin resa.

Romarbrevet 6:4-5
4 Vi är alltså genom dopet till döden
begravda med honom, för att också vi skall
leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes
från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty
är vi förenade med honom genom en död
som hans, skall vi också vara förenade med
honom genom en uppståndelse som hans.

I. Andedop är nödvändigt för frälsning.
sandaler. Han skall döpa er i den helige
Ande och i eld.

Jeremia 31:33
33 Nej, detta är det förbund som jag efter
denna tid skall sluta med Israels hus, säger
HERREN: Jag skall lägga min lag i deras
inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall
vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

Lukasevangeliet 11:13
13 Om ni som är onda förstår att ge era barn
goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er
Fader i himlen ge den helige Ande åt dem
som ber honom?"

Hesekiel 36:26-27
6 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny
ande komma in i er. Jag skall ta bort
stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av
kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i
er och göra så att ni vandrar efter mina
stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Lukasevangeliet 24:49
49 Och se, jag skall sända er vad min Fader
har lovat. Men ni skall stanna här i staden,
tills ni har blivit beklädda med kraft från
höjden."
Johannesevangeliet 3:1-8
1 Bland fariseerna fanns en man som hette
Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2
Han kom till Jesus om natten och sade:
"Rabbi, vi vet att det är från Gud du har
kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana
tecken som du gör, om inte Gud är med
honom." 3 Jesus svarade: "Amen, amen
säger jag dig: Den som inte blir född på nytt
kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade:
"Hur kan en människa födas när hon är
gammal? Inte kan hon väl komma in i
moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus

Joel 2:28-29
28 Och det skall ske därefter att jag skall
utgjuta min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar, era unga
män skall se syner.
29 Också över tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.
Matteusevangeliet 3:11
11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men
den som kommer efter mig är starkare än
jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans
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svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den
som inte blir född av vatten och Ande kan
inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött
av köttet är kött, och det som är fött av
Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att
jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden
blåser vart den vill, och du hör dess sus, men
du vet inte varifrån den kommer eller vart
den far. Så är det med var och en som är
född av Anden."

han hör skall han tala, och han skall
förkunna för er vad som kommer att ske.

Johannesevangeliet 7:37-39
37 På den sista dagen, den största i högtiden,
stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så
kom till mig och drick! 38 Den som tror på
mig, ur hans innersta skall strömmar av
levande vatten flyta fram, som Skriften
säger." 39 Detta sade han om Anden, som de
skulle få som trodde på honom. Ty Anden
hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus
ännu inte hade blivit förhärligad.

Apostlagärningarna 1:8
8 Men när den helige Ande kommer över er,
skall ni få kraft och bli mina vittnen i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns."

Apostlagärningarna 1:4-5
4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna
befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem
utan vänta på vad Fadern har utlovat, det
som ni har hört av mig. 5 Ty Johannes döpte
med vatten, men ni skall om några dagar bli
döpta i den helige Ande."

Apostlagärningarna 2:1-4
1 När pingstdagen hade kommit var de alla
samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett
dån, som när en våldsam storm drar fram,
och det fyllde hela huset där de satt. 3
Tungor som av eld visade sig för dem och
fördelade sig och satte sig på var och en av
dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige
Ande och började tala främmande språk,
allteftersom Anden ingav dem att tala.

Johannesevangeliet 14:16-18
16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge
er en annan Hjälpare, som alltid skall vara
hos er, 17 sanningens Ande, som världen
inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte
och känner honom inte. Ni känner honom,
eftersom han förblir hos er och skall vara i
er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag
skall komma till er.

Apostlagärningarna 2:16-18
16 Nej, det är detta som är sagt genom
profeten Joel:
17 Och det skall ske i de sista dagarna,
säger Gud:
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era unga män skall se syner, och era gamla
män skall ha drömmar.
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
och de skall profetera.

Johannesevangeliet 14:26
26 Men Hjälparen, den helige Ande, som
Fadern skall sända i mitt namn, han skall
lära er allt och påminna er om allt vad jag
har sagt er.
Johannesevangeliet 16:13
13 Men när han kommer, sanningens Ande,
då skall han föra er in i hela sanningen. Ty
han skall inte tala av sig själv, utan allt det

Apostlagärningarna 2:37-40
37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat
på dem, och de frågade Petrus och de andra
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apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" 38
Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och
era barn och alla dem som är långt borta, så
många som Herren vår Gud kallar." 40
Också med många andra ord vittnade han
och uppmanade dem: "Låt er frälsas från
detta bortvända släkte."

mannens hus. 13 Han berättade för oss, hur
han hade sett ängeln stå i hans hus och säga:
Skicka bud till Joppe och hämta hit den
Simon som kallas Petrus. 14 Han skall tala
till dig, och genom de orden skall du bli
frälst, du och hela din familj. 15 Och när jag
började tala, föll den helige Ande på dem,
alldeles som på oss under den första tiden.
16 Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt:
Johannes döpte med vatten, men ni skall
döpas i den helige Ande. 17 Om nu Gud gav
dem samma gåva som han gav oss, när vi
hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus,
vem var då jag, att jag skulle kunna hindra
Gud?" 18 När de hörde detta, lugnade de sig
och prisade Gud och sade: "Så har Gud
skänkt också åt hedningarna den omvändelse
som ger liv."

Apostlagärningarna 8:14-17
14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att
Samarien hade tagit emot Guds ord, sände
de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom
ner och bad för dem att de skulle få den
helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte
hade fallit på någon av dem. De var endast
döpta i Herren Jesu namn. 17 Apostlarna
lade då händerna på dem, och de tog emot
den helige Ande.

Apostlagärningarna 19:1-7
1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus
ner till Efesus, sedan han rest genom
höglandet. Där träffade han några lärjungar,
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 den
helige Ande har blivit utgjuten." 3 Då
frågade han: "Vilket dop blev ni döpta
med?" De svarade: "Med Johannes dop." 4
Paulus sade: "Johannes döpte med
omvändelsens dop och uppmanade folket att
tro på den som kom efter honom, det vill
säga på Jesus." 5 När de fick höra detta
döptes de i Herren Jesu namn. 6 Och när
Paulus lade händerna på dem, kom den
helige Ande över dem, och de talade med
tungor och profeterade. 7 Tillsammans var
det omkring tolv män.

Apostlagärningarna 10:42-48
42 Och han befallde oss att predika för
folket och vittna om att han är den som Gud
har bestämt till domare över levande och
döda. 43 Om honom vittnar alla profeterna,
att var och en som tror på honom får
syndernas förlåtelse genom hans namn."
44 Medan Petrus ännu talade föll den helige
Ande över alla som hörde ordet. 45 Alla
troende judar som hade följt med Petrus
häpnade över att den helige Andes gåva blev
utgjuten också över hedningarna. 46 Ty de
hörde dem tala med tungor och prisa Gud.
47 Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon
hindra att dessa blir döpta med vatten, när de
liksom vi har tagit emot den helige Ande?"
48 Och han befallde att de skulle döpas i
Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom
stanna några dagar.
Apostlagärningarna 11:12-18
12 Anden sade till mig att jag skulle följa
med dem utan att tveka. De sex bröderna här
följde också med mig, och vi gick in i

Romarbrevet 8:9-11
9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter
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Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den
som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.
10 Men om Kristus bor i er, är visserligen
kroppen död för syndens skull men Anden är
liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om
hans Ande som uppväckte Jesus från de
döda bor i er, då skall han som uppväckte
Kristus från de döda göra också era dödliga
kroppar levande genom sin Ande som bor i
er.

Korintierbrevet 12:13
13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att
höra till en kropp, vare sig vi är judar eller
greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en
och samme Ande utgjuten över oss.
Kolosserbrevet 1:27
27 För dem ville Gud göra känt vilken
rikedom på härlighet hedningarna har i
denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens
hopp.

Romarbrevet 8:16
16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är
Guds barn.

1. Tungotal är tecknet på att man tagit emot den Helige Andes gåva.
Ande och började tala främmande språk,
allteftersom Anden ingav dem att tala.
5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska
män från alla folk under himlen. 6 Och när
dånet hördes samlades folkskaran, och alla
blev mycket uppskakade, eftersom var och
en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och
förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla
dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av
oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är
parter, meder eller elamiter, vi som bor i
Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i
Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller
Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene
till eller är inflyttade främlingar från Rom,
11 vi som är judar eller proselyter, kretenser
eller araber - vi hör dem tala på vårt eget
språk om Guds väldiga gärningar." 12 De
var alla mycket häpna och förvirrade och
frågade varandra: "Vad kan detta betyda?"
13 Men andra sade hånfullt:"De har druckit
sig fulla av sött vin."
14 Då trädde Petrus fram tillsammans med
de elva och tog till orda och talade till dem:
"Ni judiska män och alla ni som bor i
Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu

Jesaja 28:11-12
11 Ja, genom stammande läppar och på
främmande språk
skall han tala till detta folk,
12 han som en gång sade till dem: "Här är
viloplatsen, låt den trötte vila.
Här är vederkvickelse." Men de ville inte
höra.
Markusevangeliet 16:16-17
16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst,
men den som inte tror skall bli fördömd. 17
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt
namn skall de driva ut onda andar. De skall
tala med nya tungor.
Apostlagärningarna 2:1-16
1 När pingstdagen hade kommit var de alla
samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett
dån, som när en våldsam storm drar fram,
och det fyllde hela huset där de satt. 3
Tungor som av eld visade sig för dem och
fördelade sig och satte sig på var och en av
dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige
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på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att
dessa är berusade. Det är ju bara tredje
timmen på dagen. 16 Nej, det är detta som är
sagt genom profeten Joel:

Apostlagärningarna 10:44-46
44 Medan Petrus ännu talade föll den helige
Ande över alla som hörde ordet. 45 Alla
troende judar som hade följt med Petrus
häpnade över att den helige Andes gåva blev
utgjuten också över hedningarna. 46 Ty de
hörde dem tala med tungor och prisa Gud.

Apostlagärningarna 2:33
33 Sedan han nu genom Guds högra hand
har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot
den utlovade helige Ande, har han utgjutit
detta som ni ser och hör.

Apostlagärningarna 19:6
6 Och när Paulus lade händerna på dem,
kom den helige Ande över dem, och de
talade med tungor och profeterade.

Apostlagärningaran 8:17-19
17 Apostlarna lade då händerna på dem, och
de tog emot den helige Ande.
18 När Simon såg att Anden gavs genom
apostlarnas handpåläggning, kom han till
dem med pengar 19 och sade: "Ge också mig
denna kraft, så att den jag lägger händerna
på får den helige Ande."

Romarbrevet 8:16
16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är
Guds barn.

2. Fördelarna med att vara döpt i den Helige Ande.
Jesaja 28:11-12
11 Ja, genom stammande läppar och på
främmande språk skall han tala till detta
folk,
12 han som en gång sade till dem: "Här är
viloplatsen, låt den trötte vila. Här är
vederkvickelse." Men de ville inte höra.

Johannesevangeliet 6:63
63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte
till någon nytta. De ord som jag har talat till
er är Ande och liv.
Johannesevangeliet 14:26
26 Men Hjälparen, den helige Ande, som
Fadern skall sända i mitt namn, han skall
lära er allt och påminna er om allt vad jag
har sagt er.

Matteusevangeliet 11:28-30
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär
på tunga bördor så skall jag ge er vila. 29 Ta
på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild
och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för
era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min
börda är lätt."

Johannesevangeliet 16:13
13 Men när han kommer, sanningens Ande,
då skall han föra er in i hela sanningen. Ty
han skall inte tala av sig själv, utan allt det
han hör skall han tala, och han skall
förkunna för er vad som kommer att ske.

Lukasevangeliet 12:12
12 Ty den helige Ande skall i den stunden
låta er veta vad ni skall säga."
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Apostlagärningarna 1:8
8 Men när den helige Ande kommer över er,
skall ni få kraft och bli mina vittnen i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns."

Första Korintierbrevet 12:13
13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att
höra till en kropp, vare sig vi är judar eller
greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en
och samme Ande utgjuten över oss.

Apostlagärningarna 4:31-33
31 När de hade slutat att be, skakades
platsen där de var samlade, och de
uppfylldes alla av den helige Ande och
predikade frimodigt Guds ord.
32 Skaran av dem som trodde var ett hjärta
och en själ, och ingen enda kallade något av
det han ägde för sitt, utan de hade allt
gemensamt. 33 Med stor kraft frambar
apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu
uppståndelse, och stor nåd var över alla.

Andra Korintierbrevet 3:6
6 Han har gjort oss dugliga till att vara
tjänare åt ett nytt förbund, som inte är
bokstavens utan Andens. Ty bokstaven
dödar, men Anden ger liv.
Andra Korintierbrevet 3:17
17 Herren är Anden, och där Herrens Ande
är, där är frihet.
Galaterbrevet 4:6
6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande som ropar:
"Abba! Fader!"

Romarbrevet 8:11-17
11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus
från de döda bor i er, då skall han som
uppväckte Kristus från de döda göra också
era dödliga kroppar levande genom sin Ande
som bor i er.
12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men
inte mot vår onda natur, så att vi skall leva
efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet
kommer ni att dö. Men om ni genom Anden
dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds
söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så
att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har
fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar:
"Abba! Fader!" 16 Anden själv vittnar med
vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi
barn är vi också arvingar, Guds arvingar och
Kristi medarvingar, lika visst som vi lider
med honom, för att också bli förhärligade
med honom.

Efesierbrevet 1:13-14
13 I honom har också ni, sedan ni hört det
sanna budskapet, evangeliet om er frälsning,
ja, i honom har också ni, sedan ni kommit
till tro, tagit emot den utlovade helige Ande
som ett sigill. 14 Anden är en handpenning
på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas,
för att hans härlighet skall prisas.
Kolosserbrevet 1:27
27 För dem ville Gud göra känt vilken
rikedom på härlighet hedningarna har i
denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens
hopp.
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III. EN GUD – DEN MÄKTIGE GUDEN I KRISTUS
A. Det finns bara en Gud
och förstå att jag är den som har förutsagt
detta.
Före mig blev ingen Gud formad, efter mig
skall ingen komma.
11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns
ingen frälsare.

Andra Moseboken 20:3
3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av
mig.
Femte Moseboken 4:35
35 Du har själv fått se det, för att du skulle
veta att HERREN är Gud: Det finns ingen
annan än han.

Jesaja 44:6
6 Så säger HERREN, Israels Konung, och
hans Återlösare, HERREN Sebaot:
Jag är den förste och jag är den siste,
förutom mig finns ingen Gud.

Femte Moseboken 4:39
39 Därför skall du i dag veta och lägga på
hjärtat att HERREN är Gud uppe i himlen
och nere på jorden: Det finns ingen annan.

Jesaja 44:8
8 Frukta inte och var inte förskräckta.
Har jag inte för länge sedan låtit er höra om
detta
och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen.
Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det
finns ingen annan
klippa, jag vet ingen.

Femte Moseboken 6:4
4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN
är en.
Femte Moseboken 32:39
39 Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen
Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör
levande, jag slår och jag helar. Ingen kan
rädda ur min hand.

Jesaja 45:5-6
5 Jag är HERREN och det finns ingen
annan.
Utom mig finns ingen Gud. Jag spände
bältet om ditt liv,
fastän du inte kände mig,
6 för att man skulle förstå både i öster och
väster
att det inte finns någon utom mig. Jag är
HERREN och det finns ingen annan.

Psaltaren 86:10
10 Ty du är stor och du gör under. Du ensam
är Gud.
Jesaja 42:8
8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger
inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt
avgudabilder.
Jesaja 43:10-11
10 Ni är mina vittnen, säger HERREN,
och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni
skall känna mig och tro mig

Jesaja 45:18
18 Ty så säger HERREN, han som har
skapat himlen,
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han som ensam är Gud, som har format
jorden och gjort den.
Han som har berett den har inte skapat den
till att vara öde
utan format den till att bebos: Jag är
HERREN, och det finns ingen annan.

ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt
förstånd och av hela din kraft.
Första Korintierbrevet 8:4-6
4 När det nu gäller frågan om man får äta
kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att
det inte finns någon avgud i världen och att
det finns bara en Gud. 5 Ty även om det
skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller
på jorden - det finns också många gudar och
många herrar - 6 så har vi bara en Gud,
Fadern, från vilken allting är och till vilken
vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus,
genom vilken allting är och genom vilken vi
själva är.

Jesaja 45:21-22
21 Tag till orda och lägg fram er sak!
Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har
sedan lång tid låtit er höra detta
och för längesedan förkunnat det? Har inte
jag, HERREN, gjort det?
Och det finns ingen Gud utom mig,
jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen
utom mig.
22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens
alla ändar,
ty jag är Gud och det finns ingen annan.

Efesierbrevet 4:3-6
3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom
fridens band: 4 en kropp och en Ande,
liksom ni kallades till ett hopp, det som
tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop,
6 en Gud som är allas Fader, han som är
över alla, genom alla och i alla.

Jesaja 46:9
9 Kom ihåg det som har hänt i det
förgångna,
ty jag är Gud, och det finns ingen annan
Gud,
ingen som jag.

Filipperbrevet 3:20
20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen,
och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare.

Jeremia 16:20
20 Kan väl en människa göra sig gudar? Nej,
de gudarna är inga gudar."

Kolosserbrevet 1:16
16 Ty i honom skapades allt i himlen och på
jorden, det synliga och det osynliga,
tronfurstar och herradömen, makter och
väldigheter. Allt är skapat genom honom och
till honom.

Malaki 2:10
10 Har vi inte alla en enda Fader? Har inte
en enda Gud skapat oss? Varför handlar vi
då svekfullt mot varandra och kränker våra
fäders förbund?

Första Timoteusbrevet 2:5-7
5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan
Gud och människor, en människa, Kristus
Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas
ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när
tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd har

Markusevangeliet 12:29
29 Jesus svarade: "Det största är detta: Hör
Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30
och du skall älska Herren din Gud av hela

27

Basic Pentecostal Doctrines
jag blivit satt till härold och apostel - jag
talar sanning och ljuger inte - till
hedningarnas lärare i tron och sanningen.

Johannes Uppenbarelse 1:8
8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han
som är och som var och som kommer, den
Allsmäktige.

Jakobs brev 2:19
19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i.
Också de onda andarna tror det, och bävar.

B. Gud har skapat allt.
4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har skapat,
5 vad är då en människa eftersom du tänker
på henne,
en människoson eftersom du tar dig an
honom?

Första Moseboken 1:1
1 I begynnelsen skapade Gud himmel och
jord.
Första Moseboken 1:27
27 Och Gud skapade människan till sin
avbild, till Guds avbild skapade han henne,
till man och kvinna skapade han dem.

Psaltaren 33:6-9
6 Himlen är skapad genom HERRENS ord,
alla dess härskaror genom hans muns ande.
7 Han samlar havets vatten som en hög,
han lägger djupen i deras förvaringsrum.
8 Hela jorden må frukta HERREN, alla som
bor i världen må bäva för honom.
9 Ty han sade och det blev till, han befallde
och det stod där.

Första Moseboken 1:31
31 Gud såg på allt som han hade gjort, och
se, det var mycket gott. Och det blev afton
och det blev morgon. Det var den sjätte
dagen.
Andra Moseboken 20:11
11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen
och jorden och havet och allt som är i dem,
men på sjunde dagen vilade han. Därför har
HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat
den.

Psaltaren 89:12
12 Din är himlen, din är också jorden.
Du har grundat världen och allt som finns i
den.

Nehemja 9:6
6 Du ensam är HERREN. Du gjorde
himlarna och himlarnas himmel och hela
deras härskara,
jorden och allt som är på den, haven och allt
som är i dem,
och du håller dem alla vid liv. Himlens
härskara tillber dig.

Psaltaren 139:13-14
13 Du har skapat mina njurar, du
sammanvävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag är så underbart
skapad.
Jeremia 32:17
17 "O, Herre, HERRE, se, du har gjort
himmel och jord genom din stora kraft och

Psaltaren 8:4-5
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din uträckta arm. För dig är ingenting
omöjligt.
Apostlagärningarna 17:24
24 Gud är den som har skapat världen och
allt som är i den. Han som är Herre över
himmel och jord bor inte i tempel som är
gjorda av människohand.

väldigheter. Allt är skapat genom honom och
till honom.

Romarbrevet 11:36
36 Av honom, genom honom och till honom
är allting. Honom tillhör äran i evigheter,
amen.

Johannes Uppenbarelse 4:11
11 "Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta
emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till och blev
skapat."

Hebreerbrevet 11:3
3 Genom tron förstår vi att världen har
skapats genom ett ord från Gud, så att det vi
ser inte har blivit till av något synligt.

Kolosserbrevet 1:16
16 Ty i honom skapades allt i himlen och på
jorden, det synliga och det osynliga,
tronfurstar och herradömen, makter och

C. Guds egenskaper.
1. Gud är en allestädes närvarande ande.
7 Vart skall jag gå för din Ande, vart skall
jag fly för ditt ansikte?
8 Om jag far upp till himlen, är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.

Första Kungaboken 8:27
27 Men kan då Gud verkligen bo på jorden?
Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer
dig inte. Hur mycket mindre då detta hus
som jag har byggt!
Andra Krönikeboken 2:5-7
5 Och det hus som jag vill bygga skall vara
stort, för vår Gud är större än alla gudar. 6
Men vem kan bygga ett hus åt honom?
Himlarna och himlarnas himmel rymmer
honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna
bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en
plats där man kan tända rökelse inför hans
ansikte?

Jeremia 23:23-24
23 Är jag en Gud endast på nära håll, säger
HERREN, och inte en Gud också långt
borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett
så hemligt ställe att jag inte skulle se
honom? säger HERREN. Är inte jag den
som uppfyller himmel och jord? säger
HERREN.
Matteusevangeliet 18:19-20
19 Vidare säger jag er: Om två av er här på
jorden kommer överens om att be om något,
vad det än är, så skall de få det av min Fader

Psaltaren 139:7-8
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i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i
mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

gjorda av människohand. 25 Inte heller låter
han betjäna sig av människohänder som om
han behövde något, han som åt alla ger liv
och anda och allt.

Johannesevangeliet 4:24
24 Gud är ande, och de som tillber honom
måste tillbe i ande och sanning."

Andra Korintierbrevet 3:17
17 Herren är Anden, och där Herrens Ande
är, där är frihet.

Johannesevangeliet 14:26
26 Men Hjälparen, den helige Ande, som
Fadern skall sända i mitt namn, han skall
lära er allt och påminna er om allt vad jag
har sagt er.

Andra Timoteusbrevet 1:17
17 Evigheternas konung, den oförgänglige,
osynlige, ende Guden, honom vare ära och
pris i evigheters evighet, amen.

Apostlagärningarna 17:24-25
24 Gud är den som har skapat världen och
allt som är i den. Han som är Herre över
himmel och jord bor inte i tempel som är

2. Gud är allvetande.
21 Om vi hade glömt vår Guds namn
och sträckt ut våra händer mot en
främmande gud,
22 skulle då inte Gud ha upptäckt det,
han som känner hjärtats hemligheter?

Job 34:21
Ty Guds ögon följer var mans vägar, och
han ser alla hans steg.
Psaltaren 147:4-5
4 Han bestämmer stjärnornas mängd,
han nämner dem alla vid namn.
5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,
hans förstånd har ingen gräns.

Psaltaren 139:1-4
1 För sångmästaren, en psalm av David.
HERRE, du utrannsakar mig och känner
mig.
2 Om jag sitter eller står, vet du det, du
förstår mina tankar fjärran ifrån.
3 Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
4 Innan ett ord är på min tunga, vet du,
HERRE, allt om det.

Psaltaren 33:13-15
13 Från himlen skådar HERREN ner, han
ser alla människors barn.
14 Från sin boning blickar han ner på alla
som bor på jorden,
15 han som formar alla deras hjärtan,
han som känner till alla deras verk.
Psaltaren 44:21-22

Psaltaren 139:15-16
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15 Benen i min kropp var inte osynliga för
dig,
när jag formades i det fördolda, när jag
bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett
outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda innan någon av dem hade
kommit.
Jesaja 46:10
Jag förkunnar från början vad som skall
komma och långt i förväg det som inte har
skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i
fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att
göra.

16 'Därefter skall jag komma tillbaka och
åter bygga upp Davids förfallna hydda; ja,
dess ruiner skall jag bygga upp och så
upprätta den igen,
17 för att ock övriga människor skola söka
Herren, alla hedningar som hava uppkallats
efter mitt namn. Så säger Herren, han som
skall göra detta,
18 såsom han ock har vetat det förut av
evighet.'
Romarbrevet 11:33
33 O vilket djup av rikedom och vishet och
kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte
hans domar och hur outrannsakliga hans
vägar.

Apostlagärningarna 15:16-18 (1917)

3. Gud är allsmäktig.
Jeremia 32:27

Första Moseboken 17:1
1 När Abram var nittionio år uppenbarade
sig HERREN för honom och sade: "Jag är
Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och
var fullkomlig.

27 "Se, jag är HERREN, allt kötts Gud.
Skulle något vara omöjligt för mig?
Matteusevangeliet 19:26
26 Jesus såg på dem och sade: "För
människor är det omöjligt, men för Gud är
allting möjligt."

Job 42:1-2
1 Job svarade HERREN och sade:

Lukasevangeliet 1:37
37 Ty för Gud är ingenting omöjligt."
Johannes Uppenbarelse 19:6
6 Och jag hörde liksom rösten från en stor
skara, lik bruset av stora vatten och dånet av
kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren
vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung.

2 Jag vet att du förmår allt, inget som du
beslutar är omöjligt för dig.
Jeremia 32:17
17 "O, Herre, HERRE, se, du har gjort
himmel och jord genom din stora kraft och
din uträckta arm. För dig är ingenting
omöjligt.
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4. Guds existens är evig och oberoende.
dem?" 14 Gud sade till Mose: "Jag är den
Jag Är." Och han sade vidare: "Så skall du
säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till
er."

Första Moseboken 21:33
33 Abraham planterade en tamarisk vid
Beer-Sheba och åkallade där HERRENS,
den evige Gudens, namn.

Psaltaren 90:2

Andra Moseboken 3:13-14
13 Då sade Mose till Gud: "När jag kommer
till Israels barn och säger till dem: Era fäders
Gud har sänt mig till er, och de frågar mig:
Vad är hans namn? vad skall jag då svara
Psaltaren 102:25-27

2 Innan bergen blev till och du skapade
jorden och världen, ja, från evighet till
evighet är du, Gud.

Första Timoteusbrevet 1:17

25 Jag sade: Min Gud, tag inte bort mig mitt
i livet,
dina år varar från släkte till släkte.

Evigheternas konung, den oförgänglige,
osynlige, ende Guden, honom vare ära och
pris i evigheters evighet, amen.

26 För länge sedan lade du jordens grund,
himlarna är dina händers verk.
27 De skall gå under, men du förblir. De
skall alla nötas ut som en klädnad,
du skall förvandla dem som man byter
kläder,
och de försvinner.

Första Timoteusbrevet 6:16
13 Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför
Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus
avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag
dig: 14 bevara det som han har befallt rent
och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi
ankomst, 15 som han skall låta oss få se när
tiden är inne, han, den salige, ende
Härskaren, konungarnas Konung och
herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig
och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och
som ingen människa har sett eller kan se.
Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Jesaja 57:15
15 Ty så säger den höge och upphöjde, han
som tronar till evig tid och heter "den
Helige": Jag bor i det höga och heliga men
också hos den som är förkrossad och har en
ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas
ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

D. Den mäktige Guden blev uppenbarad i kött. Jesus är både
Gud och människa.
hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig
Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:6
6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss
given. På hans axlar vilar herradömet, och
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Matteusevangeliet 1:18-23
18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så:
hans mor Maria var trolovad med Josef, men
innan de hade kommit tillsammans, visade
det sig att hon var havande genom den
helige Ande. 19 Josef, hennes man, var god
och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över
henne, och därför beslöt han att i hemlighet
skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte
på detta, se, då visade sig en Herrens ängel
för honom i en dröm och sade: "Josef,
Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria,
din hustru, ty barnet i henne har blivit till
genom den helige Ande. 21 Hon skall föda
en son, och du skall ge honom namnet Jesus,
ty han skall frälsa sitt folk från deras
synder." 22 Allt detta skedde, för att det
skulle uppfyllas som Herren hade sagt
genom profeten: 23 Se, jungfrun skall bli
havande och föda en son, och man skall ge
honom namnet Immanuel, det betyder Gud
med oss.

Johannesevangeliet 8:57-58
57 Judarna sade: "Du är inte femtio år än,
och Abraham har du sett!" 58 Jesus svarade:
"Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan
innan Abraham blev till."
Johannesevangeliet 10:30
30 Jag och Fadern är ett."
Johannesevangeliet 14:7-11
7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också
lära känna min Fader. Och härefter känner ni
honom och har sett honom." 8 Filippus sade:
"Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för
oss." 9 Jesus svarade: "Så länge har jag varit
hos er, och du har inte lärt känna mig,
Filippus. Den som har sett mig har sett
Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?
10 Tror du inte att jag är i Fadern och att
Fadern är i mig? De ord som jag talar till er,
talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i
mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro
mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om
ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas
skull.

Johannesevangeliet 1:1
1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos
Gud, och Ordet var Gud.

Andra Korintierbrevet 4:4
4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat
de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset
som strålar ut från evangeliet om Kristi
härlighet - han som är Guds avbild.

Johannesevangeliet 1:14
14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som
den Enfödde har av Fadern, och han var full
av nåd och sanning.
Johannesevangeliet 1:18
18 Ingen har någonsin sett Gud. Den
enfödde, som själv är Gud och är hos
Fadern, har gjort honom känd.

Andra Korintierbrevet 5:19
19 Ty Gud var i Kristus och försonade
världen med sig själv. Han tillräknade inte
människorna deras överträdelser, och han
har anförtrott åt oss försoningens ord.

Johannesevangeliet 8:40
40 Men nu vill ni döda mig, en man som har
sagt er sanningen, som jag har hört av Gud.
Så handlade inte Abraham.

Filipperbrevet 2:6-8
6 Fastän han var till i Gudsgestalt,
räknade han inte tillvaron som Gud såsom
segerbyte
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7 utan utgav sig själv genom att anta en
tjänares gestalt
då han blev människa.
Han som till det yttre var som en människa
8 ödmjukade sig och blev lydig ända till
döden
- döden på korset.

ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när
tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd har
jag blivit satt till härold och apostel - jag
talar sanning och ljuger inte - till
hedningarnas lärare i tron och sanningen.
Brevet till Titus 2:11-13
11 Ty Guds nåd har uppenbarats till
frälsning för alla människor. 12 Den fostrar
oss att säga nej till ogudaktighet och
världsliga begär och att leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu
är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet,
att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus
skall träda fram i härlighet.

Kolosserbrevet 1:15
15 Han är den osynlige Gudens avbild,
förstfödd före allt skapat.
Kolosserbrevet 1:19-20
19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i
honom 20 och genom honom försona allt
med sig, sedan han skapat frid i kraft av
blodet på hans kors - frid genom honom
både på jorden och i himlen.

Hebreerbrevet 1:3
3 Sonen utstrålar Guds härlighet och
uppenbarar hans väsen och uppehåller allt
genom sitt mäktiga ord. Och sedan han
utfört en rening från synderna, sitter han nu
på Majestätets högra sida i höjden.

Kolosserbrevet 2:9-10
9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i
kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni
uppfyllda, han som är huvudet över alla
makter och väldigheter.

Johannes Uppenbarelse 22:12-13
12 "Se, jag kommer snart och har min lön
med mig för att ge var och en efter hans
gärningar. 13 Jag är A och O, den förste och
den siste, begynnelsen och änden.

Första Timoteusbrevet 2:5-7
5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan
Gud och människor, en människa, Kristus
Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas

1. Hela Gudomen är i Jesus Kristus.
Matteusevangeliet 1:23
23 Se, jungfrun skall bli havande och föda
en son, och man skall ge honom namnet
Immanuel, det betyder Gud med oss.

Johannesevangeliet 1:14
14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som
den Enfödde har av Fadern, och han var full
av nåd och sanning.

Johannesevangeliet 1:1
1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos
Gud, och Ordet var Gud.

Johannesevangeliet 1:18
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18 Ingen har någonsin sett Gud. Den
enfödde, som själv är Gud och är hos
Fadern, har gjort honom känd.

Kolosserbrevet 2:9-10
9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i
kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni
uppfyllda, han som är huvudet över alla
makter och väldigheter.

Johannesevangeliet 10:30
30 Jag och Fadern är ett."

Första Timoteusbrevet 3:16

Johannesevangeliet 12:44-45
44 Jesus ropade: "Den som tror på mig, han
tror inte bara på mig utan på honom som har
sänt mig, 45 och den som ser mig, han ser
honom som har sänt mig.

16 Och erkänt stor är gudsfruktans
hemlighet:
Han som blev uppenbarad i köttet,
bevisad rättfärdig genom Anden,
sedd av änglarna,
predikad bland folken,
trodd i världen,
upptagen i härligheten.

Johannesevangeliet 14:8-10
8 Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern,
så räcker det för oss." 9 Jesus svarade: "Så
länge har jag varit hos er, och du har inte lärt
känna mig, Filippus. Den som har sett mig
har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se
Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern
och att Fadern är i mig? De ord som jag talar
till er, talar jag inte av mig själv. Fadern
förblir i mig och gärningarna är hans verk.

Hebreerbrevet 1:3
3 Sonen utstrålar Guds härlighet och
uppenbarar hans väsen och uppehåller allt
genom sitt mäktiga ord. Och sedan han
utfört en rening från synderna, sitter han nu
på Majestätets högra sida i höjden.

Romarbrevet 9:5
5 De har fäderna, och från dem har Kristus
kommit som människa, han som är över
allting, Gud, prisad i evighet, amen.

2. Faderns, Sonens och den Helige Andes namn är Jesus.
19 Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn 20 och lär dem
att hålla allt vad jag har befallt er. Och se,
jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Sakarja 14:9
9 HERREN skall vara konung över hela
jorden. På den dagen skall det ske:
HERREN är en och hans namn är ett.
Matteusevangeliet 1:21
21 Hon skall föda en son, och du skall ge
honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk från deras synder."

Johannesevangeliet 5:43
43 Jag har kommit i min Faders namn, och
ni tar inte emot mig. Men kommer det någon
annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Matteusevangeliet 28:19-20
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Johannesevangeliet 14:16-17
16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge
er en annan Hjälpare, som alltid skall vara
hos er, 17 sanningens Ande, som världen
inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte
och känner honom inte. Ni känner honom,
eftersom han förblir hos er och skall vara i
er.

Hebreerbrevet 2:11-12
11 Jesus som helgar och de som helgas är
alla av en och samma släkt. Därför blygs han
inte för att kalla dem bröder, 12 då han
säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina
bröder, mitt i församlingen skall jag
lovsjunga dig.

Johannesevangeliet 15:26
26 När Hjälparen kommer, som jag skall
sända er från Fadern, sanningens Ande, som
utgår från Fadern, då skall han vittna om
mig.
Apostlagärningarna 2:38
38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt
er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva.
Apostlagärningarna 4:12
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte
heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket
vi blir frälsta."
Apostlagärningarna 9:5
5 Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten
svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer.
Kolosserbrevet 1:27
27 För dem ville Gud göra känt vilken
rikedom på härlighet hedningarna har i
denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens
hopp.
Hebreerbrevet 1:4
4 Sonen är så mycket större än änglarna som
det namn han har ärvt är förmer än deras.
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IV. DET KRISTNA LIVET
A. Efter att vi tagit emot den Helige Ande behöver vi växa upp
från ”spädbarn i Kristus” till starka och mogna kristna.
1. Kristen karaktär och kristna attityder måste utvecklas.
nyfödda barn efter den rena andliga mjölken,
så att ni genom den växer upp till frälsning,
3 då ni nu har smakat att Herren är god.

Andra Korintierbrevet 13:11
11 När jag var barn, talade jag som ett barn,
tänkte jag som ett barn, och förstod jag som
ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag
lagt bort det barnsliga.

Andra Petrusbrevet 1:4-10
4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara
och mycket stora löften, för att ni i kraft av
dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni
kommit undan det fördärv som på grund av
begäret finns i världen. 5 Gör därför allt ni
kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
6 i insikten självbehärskning, i
självbehärskningen uthållighet, i
uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan
broderlig kärlek och i kärleken till bröderna
kärlek till alla människor. 8 Ty om allt detta
finns hos er och växer till, blir ni inte
overksamma eller utan frukt när det gäller
kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9
Men den som saknar detta är närsynt, ja,
blind, eftersom han har glömt att han blev
renad från sina tidigare synder. 10 Var desto
ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och
utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig
någonsin snubbla och falla.

Efesierbrevet 4:11-16
11 Och han gav några till apostlar, andra till
profeter, andra till evangelister och andra till
herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de
heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp
Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till
enheten i tron och i kunskapen om Guds
Son, till ett sådant mått av manlig mognad
att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
14 Vi skall då inte längre vara barn som
kastas hit och dit av vågorna och som förs
bort av varje vindkast i läran, när
människorna bedriver sitt falska spel och i
sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i
stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i
allt växa upp till honom som är huvudet,
nämligen Kristus. 16 Från honom får hela
kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i
kärlek, och den fogas samman och hålls ihop
genom det stöd som varje led ger, alltefter
den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Andra Petrusbrevet 3:18
18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår
Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är
äran nu och till evighetens dag, amen.

Första Petrusbrevet 2:1-3
1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet
och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som
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2. Bön är en central del av den dagliga vandringen med Herren.
Första Krönikeboken 16:11
11 Fråga efter HERREN och hans makt, sök
alltid hans ansikte.

Matteusevangeliet 6:5-13
5 När ni ber skall ni inte vara som hycklarna.
De älskar att stå och be i synagogorna och i
gathörnen för att synas av människor. Amen
säger jag er: De har fått ut sin lön. 6 Nej, när
du ber, gå in i din kammare och stäng din
dörr och be till din Fader i det fördolda. Då
skall din Fader, som ser i det fördolda,
belöna dig. 7 Och när ni ber skall ni inte
rabbla långa böner som hedningarna. De
menar att de skall bli bönhörda för sina
många ords skull. 8 Var inte som de. Er
Fader vet vad ni behöver, innan ni ber
honom om det.

Andra Krönikeboken 7:13-14
13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte
faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva
landet eller om jag sänder pest bland mitt
folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter
mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker
mitt ansikte och omvänder sig från sina onda
vägar, då vill jag höra det från himlen och
förlåta deras synd och skaffa läkedom åt
deras land.

9 Så skall ni be:

Psaltaren 91:15
15 Han ropar till mig och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda
honom och ge honom ära.

Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
10 Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.

Jesaja 56:6-7
6 De främlingar som har slutit sig till
HERREN
och som vill tjäna honom och älska
HERRENS namn,
ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar
vara på sabbaten så att de inte ohelgar den,
och som håller fast vid mitt förbund,
7 dem skall jag föra till mitt heliga berg.
Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus.
Deras brännoffer och slaktoffer skall bli
godtagna på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för
alla folk.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12 Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.
Matteusevangeliet 7:7
7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna,
bulta och dörren skall öppnas för er.

Jeremia 29:13
13 Ni skall söka mig, och ni skall också
finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Matteusevangeliet 18:19
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19 Vidare säger jag er: Om två av er här på
jorden kommer överens om att be om något,
vad det än är, så skall de få det av min Fader
i himlen.

Filipperbrevet 4:6
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt
Gud i allt få veta era önskningar genom
åkallan och bön med tacksägelse.

Matteusevangeliet 26:41
Första Tessalonikerbrevet 5:16-18
41 Håll er vakna och be, så att ni inte
kommer i frestelse. Anden är villig, men
köttet är svagt."

16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och
tacka Gud under alla livets förhållanden.
Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Lukasevangeliet 18:1
Första Timoteusbrevet 2:8
1 Jesus berättade för dem en liknelse för att
visa att de alltid borde be utan att tröttna.

8 Jag vill nu att männen på varje ort skall be
med heliga, upplyfta händer, utan vrede och
diskuterande.

Johannesevangeliet 16:24
24 Hittills har ni inte bett om något i mitt
namn. Bed och ni skall få, för att er glädje
skall vara fullkomlig.

Jakobs brev 5:13-18
13 Får någon av er lida, skall han be. Är
någon glad, skall han sjunga lovsånger. 14
Är någon bland er sjuk, skall han kalla på
församlingens äldste, och de skall be över
honom och i Herrens namn smörja honom
med olja. 15 Trons bön skall bota den sjuke,
och Herren skall resa upp honom. Och har
han begått synder, skall han få förlåtelse för
dem. 16 Bekänn alltså era synder för
varandra och be för varandra, så att ni blir
botade. Mycket mäktig och verksam är en
rättfärdig människas bön. 17 Elia, som också
fick lida, bad en bön att det inte skulle regna,
och det regnade inte över landet under tre år
och sex månader. 18 Och när han sedan bad
igen, gav himlen regn och jorden bar sin
gröda.

Apostlagärningarna 1:14
14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön
tillsammans med några kvinnor, bland dem
Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.
Apostlagärningarna 4:31
31 När de hade slutat att be, skakades
platsen där de var samlade, och de
uppfylldes alla av den helige Ande och
predikade frimodigt Guds ord.
Efesierbrevet 6:18
18 Gör detta under ständig åkallan och bön
och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll
ut i bön för alla de heliga.

3. Fasta är en viktig del av det kristna livet.
alla som bor i landet, till HERRENS, er
Guds hus, och ropa till HERREN.

Joel 1:14
14 Pålys en helig fasta, lys ut en
högtidsförsamling. Samla de äldste, samla
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Matteusevangeliet 17:21 (Levande Bibeln)
21 Men detta slags andar kan inte drivas ut
om ni inte ber och fastar.

Joel 2:12
12 Men nu, säger HERREN, vänd om till
mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och
klagan.

Apostlagärningarna 13:2
2 När de tjänade Herren och fastade, sade
den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas
och Saulus för den uppgift som jag har kallat
dem till."

Matteusevangeliet 6:16-18
16 När ni fastar, se inte så dystra ut som
hycklarna. De vanställer sina ansikten för att
visa människor att de fastar. Amen säger jag
er: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du
fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt
ansikte, 18 så att människor inte ser att du
fastar, utan endast din Fader som är i det
fördolda. Då skall din Fader, som ser i det
fördolda, belöna dig.

Apostlagärningarna 14:23
23 I varje församling insatte de äldste åt
dem, och efter bön och fasta överlämnade de
dem åt Herren, som de hade kommit till tro
på.

4. Bibelläsning och bibelstudium behövs för andlig mognad och seger.
Femte Moseboken 17:19
19 Den skall han ha hos sig och läsa i den i
alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta
HERREN, sin Gud, och ger akt på alla ord i
denna lag och dessa stadgar och följer dem.

Johannesevangeliet 5:39
39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror
att ni har evigt liv i dem, och det är dessa
som vittnar om mig.
Andra Timoteusbrevet 2:15
15 Gör allt du kan för att bestå provet inför
Gud, likt en arbetare som inte behöver
skämmas utan rätt delar sanningens ord.

Psaltaren 119:11-16
11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag
inte skall synda mot dig.
Matteus 4:4
4 Jesus svarade: "Det står skrivet:
Människan lever inte bara av bröd, utan av
varje ord som utgår från Guds mun."
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5. Vittnesbörd om Guds godhet i ditt liv kan leda andra till Herren.
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon
förblir i mig och jag i honom, bär han rik
frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6
Om någon inte förblir i mig, kastas han ut
som en gren och torkar bort, och man samlar
ihop sådana grenar och kastar dem i elden,
och de bränns upp.

Andra Moseboken 4:12
12 Gå nu! Jag skall vara med din mun och
lära dig vad du skall säga."
Psaltaren 66:16
16 Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag
vill låta er veta vad han har gjort för min
själ.

Apostlagärningarna 1:8
8 Men när den helige Ande kommer över er,
skall ni få kraft och bli mina vittnen i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns."

Jesaja 43:10
10 Ni är mina vittnen, säger HERREN, och
min tjänare, som jag har utvalt, för att ni
skall känna mig och tro mig och förstå att
jag är den som har förutsagt detta. Före mig
blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen
komma.

Apostlagärningarna 4:20
20 Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har
sett och hört."

Jeremia 20:9
9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom
och inte mer tala i hans namn. Då blev det i
mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i
mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda
den men kunde det inte.

Andra Korintierbrevet 2:13
13 Detta förkunnar vi också, inte med ord
som mänsklig visdom lär utan med ord som
Anden lär, när vi återger andliga ting med
andliga ord.

Johannesevangeliet 15:1-6
1 Jag är den sanna vinstocken, och min
Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig
som inte bär frukt skär han bort, och varje
gren som bär frukt rensar han, för att den
skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i
kraft av det ord som jag har talat till er. 4
Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom
grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan
endast om den förblir i vinstocken, så kan
inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5

Andra Timoteusbrevet 1:8
8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår
Herre och inte heller för mig, hans fånge,
utan bär också du ditt lidande för
evangelium efter den kraft som Gud ger.
Första Petrusbrevet 3:15
15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era
hjärtan. Var alltid beredda att svara var och
en som begär att ni förklarar det hopp ni
äger.
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B. Andens frukt bör vara märkbar i ett Andefyllt liv.
11 När jag var barn,
talade jag som ett barn,
tänkte jag som ett barn,
och förstod jag som ett barn.
Men sedan jag blivit man,
har jag lagt bort det barnsliga.
12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild,
men då skall vi se ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag endast till en del,
men då skall jag känna fullkomligt,
liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Första Korintierbrevet 13:1-13
1 Om jag talade både människors och
änglars språk men inte hade kärlek,
vore jag endast en ljudande malm eller en
skrällande cymbal.
2 Och om jag ägde profetisk gåva
och kände alla hemligheter
och hade all kunskap,
och om jag hade all tro så att jag kunde flytta
berg
men inte hade kärlek,
så vore jag ingenting.
3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde
och om jag offrade min kropp till att
brännas,
men inte hade kärlek,
så skulle jag ingenting vinna.

13 Nu består tron, hoppet och kärleken,
dessa tre,
men störst av dem är kärleken.
Galaterbrevet 5:22-23
22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje,
frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet,
mildhet och självbehärskning. Sådant är
lagen inte emot.

4 Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst,
5 den uppför sig inte illa,
den söker inte sitt,
den brusar inte upp,
den tillräknar inte det onda.
6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.
7 Den fördrar allting,
den tror allting,
den hoppas allting,
den uthärdar allting.
8 Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna skall upphöra
och tungomålstalen skall tystna
och kunskapen skall förgå.
9 Ty vi förstår till en del
och profeterar till en del,
10 men när det fullkomliga kommer,
skall det förgå som är till en del.

Efesierbrevet 5:8-10
8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i
Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty
ljusets frukt består i allt vad godhet,
rättfärdighet och sanning heter. 10 Och
pröva vad som är Herren kärt.
Filipperbrevet 1:9-11
9 Och min bön är att er kärlek mer och mer
skall överflöda och leda er fram till insikt
och klart omdöme, 10 så att ni kan avgöra
vad som är rätt och vara rena och fläckfria
på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens
frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och
pris.
Jakobs brev 3:17
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17 Men visheten ovanifrån är först och
främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld
av barmhärtighet och goda frukter, opartisk
och uppriktig.

5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa
dygd, i dygden insikt, 6 i insikten
självbehärskning, i självbehärskningen
uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i
gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken
till bröderna kärlek till alla människor.

Andra Petrusbrevet 1:5-7

C. Andens gåvor används av individer i kyrkan.
tungomål uppbygger sig själv, men den som
profeterar uppbygger församlingen. 5 Jag
önskar att ni alla skall tala tungomål men
hellre att ni skall profetera. Den som
profeterar är förmer än den som talar
tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så
att församlingen blir uppbyggd.

Första Korintierbrevet 12:4-11
4 Det finns olika slags nådegåvor, men
Anden är densamme. 5 Det finns olika slags
tjänster, men Herren är densamme. 6 Det
finns olika slags kraftgärningar, men Gud är
densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men
hos var och en uppenbarar sig Anden så att
det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord
av vishet, den andre ord av kunskap genom
samme Ande. 9 En får tro genom samme
Ande, en får gåvor att bota sjuka genom
samme Ande, 10 en annan att utföra
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. 11 Men allt detta verkar en
och samme Ande, som efter sin vilja fördelar
sina gåvor åt var och en.

Första Korintierbrevet 14:26-28
26 Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni
samlas har var och en något att ge: en psalm,
ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett
tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till
uppbyggelse. 27 Om någon talar tungomål,
får två eller högst tre tala, och då en i sänder,
och någon skall uttyda det. 28 Men finns det
ingen som uttyder, skall den som talar
tungomål tiga i församlingen och endast tala
för sig själv och till Gud.

Första Korintierbrevet 14:1-5
1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också
vinna de andliga gåvorna, framför allt
profetians gåva. 2 Den som talar tungomål
talar inte till människor utan till Gud. Ingen
förstår honom, när han i sin ande talar
hemligheter. 3 Men den som profeterar talar
till människor och ger dem uppbyggelse,
uppmuntran och tröst. 4 Den som talar

Första Korintierbrevet 14:33
33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan
fridens.
Första Korintierbrevet 14:39-40
39 Därför, mina bröder, var ivriga att
profetera och hindra inte tungomålstalandet.
40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och
med ordning.
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D. Nattvard bör firas till åminnelse av Jesu död för oss.
det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni
dricker av den, gör det till minne av mig." 26
Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av
denna bägare, förkunnar ni Herrens död till
dess han kommer.

Matteusevangeliet 26:26-28
26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade
Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och
sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." 27
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav
åt dem och sade: "Drick alla av den. 28 Ty
detta är mitt blod, förbundsblodet, som är
utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

27 Den som därför äter brödet eller dricker
Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han
syndar mot Herrens kropp och blod. 28 Var
och en skall pröva sig själv och så äta av
brödet och dricka av bägaren. 29 Ty den som
äter och dricker utan att urskilja Herrens
kropp, han äter och dricker en dom över sig.
30 Därför finns det många svaga och sjuka
bland er, och ganska många är insomnade.
31 Om vi gick till rätta med oss själva,
skulle vi inte bli dömda. 32 Men när vi döms
fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli
fördömda tillsammans med världen.

Första Korintierbrevet 11:23-32
23 Jag har själv tagit emot från Herren vad
jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus
blev förrådd, tog han ett bröd, 24 tackade
Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp,
som är utgiven för er. Gör detta till minne av
mig." 25 På samma sätt tog han bägaren
efter måltiden och sade: "Denna bägare är

E. Jesu korsfästelse gav frälsning och helande, även för oss idag.
alla hans välgärningar,
3 han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
4 han som återlöser ditt liv från förgängelsen
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
5 han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du blir ung på nytt som en örn.

Andra Moseboken 15:26
Han sade: "Om du hör HERRENS, din
Guds, röst och gör det som är rätt i hans
ögon och lyssnar till hans bud och håller alla
hans stadgar, skall jag inte lägga på dig
någon av de sjukdomar som jag lade på
egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare."

Jesaja 53:5

Psaltaren 103:1-5
1 Av David.

5 Han var genomborrad för våra
överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på

Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre
skall prisa hans heliga namn!
2 Lova HERREN, min själ, och glöm inte
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7 De förde fram apostlarna och började
förhöra dem: "Genom vilken kraft eller i
vilket namn har ni gjort detta?" 8 Då
uppfylldes Petrus av den helige Ande och
svarade dem: "Ni folkets rådsherrar och
äldste, 9 eftersom vi i dag förhörs med
anledning av en välgärning mot en sjuk man
och tillfrågas hur han har blivit botad, 10 så
skall ni alla och hela Israels folk veta att den
här mannen står frisk framför er i kraft av
Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom
korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom
från de döda.

honom för att vi skulle få frid, och genom
hans sår är vi helade.
Matteusevangeliet 8:16-17
16 När det blev kväll, förde man till honom
många besatta. Och han drev ut de onda
andarna med ett ord och botade alla sjuka,
17 för att det skulle uppfyllas som var sagt
genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra
svagheter, och våra sjukdomar bar han.
Apostlagärningarna 3:11-16

Jakobs brev 5:13-16

11 Då mannen höll sig till Petrus och
Johannes, skyndade allt folket fram till dem i
den pelarhall som kallas Salomos pelarhall.
De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus
såg det sade han till folket:"Israeliter, varför
är ni förvånade över det här, och varför
stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft
eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13
Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra
fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus,
som ni utlämnade och förnekade inför
Pilatus, när denne hade beslutat att frige
honom. 14 Ni förnekade den Helige och
Rättfärdige och begärde att få en mördare
frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men
honom har Gud uppväckt från de döda. Det
är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans
namn har det namnet gett styrka åt denne
man, som ni ser och känner. Tron som det
namnet skänker har gett honom full hälsa så
som ni alla ser.

13 Får någon av er lida, skall han be. Är
någon glad, skall han sjunga lovsånger. 14
Är någon bland er sjuk, skall han kalla på
församlingens äldste, och de skall be över
honom och i Herrens namn smörja honom
med olja. 15 Trons bön skall bota den sjuke,
och Herren skall resa upp honom. Och har
han begått synder, skall han få förlåtelse för
dem. 16 Bekänn alltså era synder för
varandra och be för varandra, så att ni blir
botade. Mycket mäktig och verksam är en
rättfärdig människas bön.
Första Petrusbrevet 2:24
24 Och våra synder bar han i sin kropp upp
på korsets trä, för att vi skulle dö bort från
synderna och leva för rättfärdigheten. Och
genom hans sår har ni blivit botade.

Apostlagärningarna 4:7-10

F. Helighet bör märkas i en troendes liv.
1. Gud är helig.
helig. Orena er inte genom något av de
smådjur som rör sig på jorden. 45 Ty jag är
HERREN, som har fört er upp ur Egyptens

Tredje Moseboken 11:44-45
44 Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall
hålla er heliga och vara heliga, ty jag är
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land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni
nu vara heliga, ty jag är helig.

Psaltaren 145:17
17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i allt han gör.

Tredje Moseboken 20:26
26 Ni skall vara heliga inför mig, ty jag,
HERREN, är helig, och jag har avskilt er
från andra folk för att ni skall tillhöra mig.

Första Johannesbrevet 1:5
5 Detta är det budskap som vi har hört från
honom och som vi förkunnar för er, att Gud
är ljus och att inget mörker finns i honom.

Psaltaren 5:4
4 HERRE, om morgonen hör du min röst,
om morgonen vänder jag mig till dig och
väntar ivrigt.

2. Eftersom Gud är helig ska vi vara heliga. Våra liv ska efterlikna Kristus
Jesaja 35:5 (1917)
5 Och en banad väg, en farväg, skall gå där
fram, och den skall kallas »den heliga
vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den
skall vara för dem själva. Den som vandrar
den vägen skall icke gå vilse, om han ock
hör till de fåkunniga.

Första Tessalonikerbrevet 3:12-13
12 Och må Herren låta er växa till och
överflöda i kärleken till varandra och till alla
människor, så som även vår kärlek till er
gör, 13 så att han styrker era hjärtan och gör
er oförvitliga och heliga inför vår Gud och
Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla
sina heliga.

Matteusevangeliet 5:8
8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.

Hebreerbrevet 12:14-17
14 Sträva efter frid med alla och efter
helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att
se Herren. 15 Se till att ingen går miste om
Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter
skott och vållar skada och många smittas. 16
Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig
som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat
lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17
Ni vet att han avvisades, när han sedan ville
ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte
någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau
under tårar sökte få välsignelsen.

Andra Korintierbrevet 7:1
1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade,
så låt oss rena oss från all besmittelse från
kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår
helgelse.
Efesierbrevet 5:25-27
25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus
har älskat församlingen och offrat sig för
den, 26 för att helga den, sedan han renat
den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27
Ty han ville ställa fram församlingen inför
sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller
något annat sådant. Helig och fullkomlig
skulle den vara.

Första Petrusbrevet 2:9
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9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt
prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget
folk, för att ni skall förkunna hans härliga
gärningar, han som har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus.

upplösas i eld och himlakroppar att smälta
av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans
löfte.
Johannes Uppenbarelse 21:22-27
22 Något tempel såg jag inte i staden, ty
Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet
är dess tempel. 23 Staden behöver inte ljus
från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser
upp den, och dess ljus är Lammet. 24 Och
folken skall vandra i dess ljus, och jordens
kungar skall föra in sin härlighet i den. 25
Stadens portar skall aldrig stängas om dagen
-- natt skall inte finnas där - 26 och folkens
härlighet och ära skall föras in i staden. 27
Aldrig någonsin skall något orent komma in
i den, och inte heller någon som handlar
skändligt och lögnaktigt, utan endast de som
är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Andra Petrusbrevet 3:11
11 Då nu allt detta går mot sin upplösning,
hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte
leva,
Andra Petrusbrevet 3:10-13
10 Men Herrens dag kommer som en tjuv,
och då skall himlarna försvinna under
våldsamt dån och himlakroppar upplösas av
hetta och jorden och de verk som är på den
inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går
mot sin upplösning, hur heligt och
gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni
väntar på Guds dag och påskyndar dess
ankomst - den dag som får himlar att

3. Vi måste vara skilda från världen.
Andra Moseboken 23:2
2 Du skall inte följa mängden och rätta dig
efter den i det onda, så att du vränger rätten
när du vittnar i något mål.

Ordspråksboken 24:1
1 Avundas inte onda människor och längta
inte efter att vara med dem.
Apostlagärningarna 2:40
40 Också med många andra ord vittnade han
och uppmanade dem: "Låt er frälsas från
detta bortvända släkte."

Psaltaren 19:14
14 Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar
behaga dig, HERRE, min klippa och min
återlösare.

Romarbrevet 12:1-2
1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds
barmhärtighet, att frambära era kroppar som
ett levande och heligt offer som behagar Gud
- er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte
efter den här världen, utan låt er förvandlas
genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva
vad som är Guds vilja, det som är gott och
fullkomligt och som behagar honom.

Psaltaren 101:3
3 Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att
handla trolöst hatar jag, det skall inte finnas
hos mig.
Ordspråksboken 1:10
10 Min son, om syndare lockar dig, så följ
dem inte.
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skall vara er Fader, och ni skall vara mina
söner och döttrar, säger Herren, den
Allsmäktige.

Första Korintierbrevet 3:16-17
16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och
att Guds Ande bor i er? 17 Om någon
fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva
honom. Ty Guds tempel är heligt, och det
templet är ni.

Galaterbrevet 5:19-21
19 Köttets gärningar är uppenbara: de är
otukt, orenhet, lösaktighet, 20
avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv,
avund, vredesutbrott, gräl, splittringar,
villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar
och annat sådant. Jag säger er i förväg vad
jag redan har sagt: de som lever så skall inte
ärva Guds rike.

Första Korintierbrevet 6:15-20
9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få
ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken
otuktiga eller avgudadyrkare, varken
äktenskapsbrytare eller de som utövar
homosexualitet eller de som låter sig
utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller
giriga, varken drinkare, förtalare eller
utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var
en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har
blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i
Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds
Ande.

Efesierbrevet 4:28-32
28 Tjuven skall sluta stjäla och i stället
arbeta och uträtta något nyttigt med sina
händer, så att han har något att dela med sig
åt den som behöver. 29 Låt inget oanständigt
tal komma över era läppar, tala bara det som
är gott och blir till välsignelse där sådan
behövs, så att det blir till glädje för dem som
hör på. 30 Bedröva inte Guds helige Ande,
som ni har fått som ett sigill för
förlossningens dag. 31 Lägg bort all
bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande
och smädande och all annan ondska. 32 Var
i stället goda och barmhärtiga mot varandra
och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har
förlåtit er.

Första Korintierbrevet 15:33-34
33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap
fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar
och synda inte. Några av er har ingen
kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.
Andra Korintierbrevet 6:14-18
14 Gå inte som omaka par i ok med dem
som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med
orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus
gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus
och Beliar komma överens? Eller vad kan
den som tror dela med den som inte tror? 16
Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap
med avgudarna? Vi är den levande Gudens
tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos
dem och vandra med dem, och jag skall vara
deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17
Därför säger Herren: Gå ut från dem och
skilj er från dem och rör inte vid något
orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag

Efesierbrevet 5:11
11 Ha inget att göra med mörkrets
ofruktbara gärningar utan avslöja dem i
stället.
Filipperbrevet 2:14-16
14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15 så att
ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga
barn mitt ibland ett falskt och fördärvat
släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i
världen, 16 när ni håller fast vid livets ord.
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Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag.
Jag har alltså inte sprungit förgäves eller
arbetat förgäves.

Brevet till Titus 2:11-13
11 Ty Guds nåd har uppenbarats till
frälsning för alla människor. 12 Den fostrar
oss att säga nej till ogudaktighet och
världsliga begär och att leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu
är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet,
att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus
skall träda fram i härlighet.

Kolosserbrevet 3:1-12
1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök
då det som är där ovan, där Kristus sitter på
Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där
ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni
har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
4 När Kristus träder fram, han som är vårt
liv, då skall också ni träda fram i härlighet
tillsammans med honom. 5 Döda därför era
begär som hör jorden till: otukt, orenhet,
lidelse, lusta, och girigheten som är
avgudadyrkan. 6 Allt sådant nedkallar Guds
vrede över olydnadens barn. 7 Bland dem
vandrade också ni en gång, då ni levde i
dessa synder. 8 Men nu skall också ni lägga
bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt
inte smädelser och fräckheter komma över
era läppar. 9 Ljug inte på varandra. Ni har ju
klätt av er den gamla människan med hennes
gärningar 10 och klätt er i den nya
människan, som förnyas till rätt kunskap och
blir en avbild av sin Skapare. 11 Här är det
inte längre fråga om grek eller jude,
omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt,
slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.

Hebreerbrevet 11:24-26
24 I tron vägrade Mose som vuxen att låta
sig kallas Faraos dotterson. 25 Han valde att
hellre bli illa behandlad tillsammans med
Guds folk än att en kort tid leva i syndig
njutning. 26 Han räknade Kristi smälek som
en större rikedom än Egyptens alla skatter,
ty han hade sin blick riktad på lönen.
Jakobs brev 1:26
26 Om någon menar sig tjäna Gud men inte
tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är
hans gudstjänst ingenting värd.
Jakobs brev 4:4
4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med
världen är fiendskap mot Gud? Den som vill
vara världens vän blir Guds fiende.

12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga
och älskade, i innerlig barmhärtighet,
godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Första Johannesbrevet 2:15
15 Älska inte världen, inte heller det som är i
världen. Om någon älskar världen, finns inte
Faderns kärlek i honom.

Andra Timoteusbrevet 2:4 (Levande
Bibeln)
4 Och som en Kristi soldat ska du inte låta
dig hindras av världsliga angelägenheter, för
då kan du inte till fullo tjäna den som tog dig
i sin tjänst.

Johannes Uppenbarelse 21:8
8 Men de fega, de otroende och de
skändliga, mördarna, de otuktiga,
trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla
lögnare skall få sin del i sjön som brinner av
eld och svavel. Detta är den andra döden."
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G. Vi ska vara goda medborgare och underordna oss överheten.
respektera er, och ni blir inte beroende av
hjälp från andra.

Matteusevangeliet 5:14-16
14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad
döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller
tänder man ett ljus och sätter det under
skäppan, utan man sätter det på ljushållaren,
så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på
samma sätt ert ljus lysa för människorna, så
att de ser era goda gärningar och prisar er
Fader i himlen.

Första Timoteusbrevet 2:1-4
1 Först av allt uppmanar jag till bön och
åkallan, förbön och tacksägelse för alla
människor, 2 för kungar och alla i ledande
ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla
liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3
Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,
4 som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen.

Romarbrevet 13:1-5
1 Varje människa skall underordna sig den
överhet hon har över sig. Ty det finns ingen
överhet som inte är av Gud, och den som
finns är insatt av honom. 2 Den som sätter
sig emot överheten står därför emot vad Gud
har bestämt, och de som gör så drar domen
över sig själva. 3 Ty de styrande inger inte
fruktan hos dem som gör det goda utan hos
dem som gör det onda. Vill du slippa att leva
i fruktan för överheten, fortsätt då att göra
det goda, så kommer du att få beröm av den.
4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa.
Men gör du det onda skall du frukta, ty
överheten bär inte svärdet förgäves. Den är
en Guds tjänare, en hämnare som straffar
den som gör det onda. 5 Därför måste man
underordna sig den inte bara för straffets
skull utan också för samvetets skull.

Första Petrusbrevet 2:13-17
13 Underordna er varje myndighet för
Herrens skull, det må gälla kejsaren som
högste härskare 14 eller landshövdingarna,
som är utsända av honom för att straffa dem
som gör det onda och hedra dem som gör det
goda. 15 Ty det är Guds vilja att ni genom
att göra gott skall tysta munnen på
oförståndiga och okunniga människor. 16 Ni
är fria, men använd inte friheten som
täckmantel för att göra det onda utan för att
tjäna Gud. 17 Visa aktning för alla, älska
bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren.

Första Tessalonikerbrevet 4:11-12
(Levande Bibeln)
11 Sätt er ära i att leva ett stilla liv, att klara
era egna angelägenheter och att sköta ert
arbete, precis som vi tidigare har sagt.
12 Detta får till följd att människor som inte
är kristna kommer att lita på er och
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V. KYRKAN
A. Kyrkan är en kropp med olika lemmar. Kristus är huvudet.
handen: "Jag behöver dig inte", inte heller
huvudet till fötterna: "Jag behöver er inte."
22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar
som vi anser svagast så mycket mer
nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen
som vi anser värda mindre heder, klär vi
med så mycket större heder, och dem som vi
blygs för, skyler vi med så mycket större
anständighet, 24 något som de andra inte
behöver. Men Gud har fogat samman
kroppen och gett den oansenligare lemmen
större heder, 25 för att det inte skall uppstå
splittring i kroppen, utan lemmarna ha
samma omsorg om varandra. 26 Om en lem
lider, så lider alla lemmarna med den. Och
om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna
med den.

Matteusevangeliet 16:18
18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna
klippa skall jag bygga min församling, och
helvetets portar skall inte få makt över den.
Apostlagärningarna 2:47
47 De prisade Gud och var omtyckta av allt
folket. Och Herren ökade var dag skaran
med dem som blev frälsta.
Apostlagärningarna 20:28
28 Ge akt på er själva och på hela den hjord
som den helige Ande har satt er som ledare
över, till att vara herdar i Guds församling
som han har köpt med sitt eget blod.
Första Korintierbrevet 12:13-28

27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig
lemmar. 28 Gud har i sin församling för det
första satt några till apostlar, för det andra
några till profeter, för det tredje några till
lärare, vidare andra till att utföra
kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota
sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala
olika slags tungomål.

13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att
höra till en kropp, vare sig vi är judar eller
greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en
och samme Ande utgjuten över oss. 14
Kroppen består ju inte av en enda lem utan
av många. 15 Om foten sade: "Eftersom jag
inte är hand, hör jag inte till kroppen", så hör
den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade:
"Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till
kroppen", så hör det ändå till kroppen. 17
Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då
kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur
skulle den då kunna känna lukt? 18 Men nu
har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en
av dem som han har velat. 19 Om
alltsammans vore en enda lem, var vore då
kroppen? 20 Men nu är lemmarna många
och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till

Efesierbrevet 2:19-22
19 Alltså är ni inte längre gäster och
främlingar utan medborgare tillsammans
med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni
är uppbyggda på apostlarnas och profeternas
grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.
21 Genom honom fogas hela byggnaden
samman och växer upp till ett heligt tempel i
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Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda
till en Guds boning genom Anden.

Kolosserbrevet 1:18
18 Han är huvudet för sin kropp,
församlingen. Han är begynnelsen, den
förstfödde från de döda, för att han i allt
skulle vara den främste.

Efesierbrevet 5:21-30
21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.
22 Ni hustrur, underordna er era män, så
som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man
är sin hustrus huvud, liksom Kristus är
församlingens huvud - han som är Frälsare
för sin kropp. 24 Som församlingen
underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt
underordna sig sin man.
25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus
har älskat församlingen och offrat sig för
den, 26 för att helga den, sedan han renat
den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27
Ty han ville ställa fram församlingen inför
sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller
något annat sådant. Helig och fullkomlig
skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen
skyldig att älska sin hustru som sin egen
kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig
själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen
kropp, utan man ger den näring och vårdar
den, så som Kristus gör med församlingen,
30 eftersom vi är lemmar i hans kropp.

Kolosserbrevet 1:24
24 Nu gläder jag mig mitt under mina
lidanden för er. Och det som fattas av
Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för
hans kropp, som är församlingen.
Kolosserbrevet 2:18_19
18 Låt er inte fråndömas segerkransen av
någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går
upp i syner av änglarnas tillbedjan och som
utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne
19 och inte håller sig till honom som är
huvudet. Från honom får hela kroppen den
tillväxt som Gud ger, stödd och
sammanhållen som den är av sina leder och
senor.
Första Timoteusbrevet 3:15
15 Men om jag dröjer skall du veta hur man
bör förhålla sig i Guds hus, som är den
levande Gudens församling, sanningens
pelare och grundval.

B. Din pastor är din andlige ledare och herde för din själ.
1. Pastorn är en gåva från Gud till kyrkan.
14 Men hur skulle de kunna åkalla den som
de inte har kommit till tro på? Och hur skulle
de kunna tro på den som de inte har hört?
Och hur skulle de kunna höra, om ingen
predikar?

Jeremia 3:15
15 Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och
de skall föra er i bet med förstånd och insikt.
Jeremia 23:4 Jag skall sätta herdar över
dem som skall föra dem i bet. De skall inte
mer behöva frukta eller vara förskräckta och
ingen av dem skall saknas, säger HERREN.
Romarbrevet 10:14

Första Korintierbrevet 12:28
28 Gud har i sin församling för det första satt
några till apostlar, för det andra några till
profeter, för det tredje några till lärare,
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vidare andra till att utföra kraftgärningar,
andra till att få gåvor att bota sjuka, till att
hjälpa, att styra och att tala olika slags
tungomål.

Efesierbrevet 4:11
11 Och han gav några till apostlar, andra till
profeter, andra till evangelister och andra till
herdar och lärare.

2. Pastorn har ansvar och auktoritet att leda flocken.
undervisning. 18 Ty Skriften säger: Du skall
inte binda för munnen på oxen som tröskar
och: Arbetaren är värd sin lön. 19 Ta inte
upp en anklagelse mot någon av de äldste,
om det inte finns två eller tre vittnen. 20
Dem som syndar inför alla skall du
tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar
varning.

Johannesevangeliet 21:15-17
15 När de hade ätit sade Jesus till Simon
Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig
mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du
vet att jag har dig kär." Jesus sade till
honom: "För mina lamm på bete." 16 För
andra gången frågade han: "Simon, Johannes
son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja,
Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade
till honom: "Var en herde för mina får." 17
För tredje gången frågade han: "Simon,
Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev
bedrövad över att Jesus för tredje gången
frågade: "Har du mig kär?" och han svarade:
"Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig
kär." Jesus sade: "För mina får på bete.

Andra Timoteusbrevet 2:2
2 Och det som du har hört av mig inför
många vittnen skall du anförtro åt pålitliga
människor, som i sin tur skall bli utrustade
att undervisa andra.
Andra Timoteusbrevet 2:23-26
23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter.
Du vet att de föder strider, 24 och en
Herrens tjänare skall inte strida utan vara
vänlig mot alla, skicklig att undervisa och
tålig när han får lida. 25 Han skall i
ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare.
Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de
kommer till insikt om sanningen 26 och
nyktrar till och slipper loss ur djävulens
snara, där de hålls fångna, så att de gör hans
vilja.

Apostlagärningarna 20:28
28 Ge akt på er själva och på hela den hjord
som den helige Ande har satt er som ledare
över, till att vara herdar i Guds församling
som han har köpt med sitt eget blod.
Första Tessalonikerbrevet 5:12-13
12 Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem
som arbetar bland er och som är era ledare i
Herren och förmanar er. 13 Visa dem den
största kärlek för det arbete de utför. Håll
frid med varandra.

Andra Timoteusbrevet 4:1-5
1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och
Kristus Jesus, som skall döma levande och
döda, och inför hans uppenbarelse och hans
rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid,
bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt

Första Timoteusbrevet 5:17-20
17 Sådana äldste som sköter sin uppgift väl
skall ni anse värda dubbel heder, särskilt
dem som arbetar med predikan och
53

Basic Pentecostal Doctrines
tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall
komma en tid då människor inte längre skall
stå utmed den sunda läran, utan efter sina
egna begär skall de samla åt sig mängder av
lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4
De vägrar att lyssna till sanningen och
vänder sig till myter. 5 Men var du sund och
förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en
evangelists gärning och fullgör din tjänst.

räkenskap. Se till att de kan göra detta med
glädje och inte med tungt hjärta, för det
skulle inte vara lyckligt för er.
Första Petrusbrevet 5:1-4
1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag
som själv är en av de äldste och vittne till
Kristi lidanden och som också har del i den
härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var
herdar för Guds hjord som finns hos er och
vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja,
så som Gud vill, inte för egen vinning utan
med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som
herrar över dem som kommit på er lott, utan
var föredömen för hjorden. 4 När den högste
herden uppenbarar sig skall ni få
härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

Hebreerbrevet 13:7 (Levande Bibeln)
7 Kom ihåg de lärare som har undervisat er i
Guds ord. Tänk på allt det goda som har
kommit genom dem, och ta efter deras tro.
Hebreerbrevet 13:17
17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty
de vakar över era själar och skall avlägga

C. Regelbunden närvaro vid gudstjänsterna är nödvändig och
andligt berikande.
Guds hus än vistas i de ogudaktigas
boningar.

Psaltaren 23:6
6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla
mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS
hus evinnerligen.

Psaltaren 122:1
1 En vallfartssång av David. Jag blev glad
när man sade till mig: ”Vi skall gå till
HERRENS hus.”

Psaltaren 27:4
4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar
jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla
mitt livs dagar för att se HERRENS
ljuvlighet och betrakta hans tempel.

Hebreerbrevet 10:24-25
24 Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra
varandra till kärlek och goda gärningar. 25
Låt oss inte överge våra egna
sammankomster, som en del har för vana,
utan uppmuntra varandra, detta så mycket
mer som ni ser att dagen närmar sig.

Psaltaren 84:5
5 Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig
ständigt. Sela.
Psaltaren 84:11
11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen
andra. Jag vill hellre vakta dörren i min
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D. Vi har fått befallning i skriften att tillbe och prisa Herren.
Första Krönikeboken 15:16
16 David sade till ledarna bland leviterna att
de skulle utse sina bröder sångarna till
tjänstgöring med musikinstrument, psaltare,
harpor och cymbaler, som de skulle låta
ljuda medan de höjde glädjesången.

Psaltaren 9:12
12 Lovsjung HERREN som bor i Sion,
förkunna hans gärningar bland folken.
Psaltaren 22:4
4 Dock är du den Helige, den som tronar på
Israels lovsånger.

Första Krönikeboken 16:23-34 (Levande
Bibeln)
23 Sjung till Herrens ära, hela jorden,
förkunna hans frälsning varje dag!
24Uppenbara hans härlighet för folken!
Berätta för alla om hans under! 25 För
Herren är stor och väldig och värdig att
prisas. Honom ska man frukta över andra
gudar. 26 Andra nationers gudar är
ingenting, men Herren har gjort himlarna. 27
Majestät och ära går före honom, kraft och
glädje följer honom.
28 Tillskriv hans namn all makt och ära, ni
alla jordens folk! 29 Ja, ge Herren den ära
som tillkommer hans namn!Bär fram offer
inför honom! Tillbe Herren i hans helighets
glans! 30 Bäva för honom, hela jorden! Hans
skapelse står fast och kan ej rubbas! 31 Låt
himlen vara glad och jorden fröjda sig, låt
alla folk säga: 'Det är Herren som är kung.'
32 Låt haven brusa med allt som finns i dem,
låt marken glädjas och allt som finns på den!
33 Låt träden i skogen sjunga av glädje inför
Herren, för han kommer för att döma jorden!
34 Tacka Herren, för han är god, hans kärlek
varar i evighet.

Psaltaren 33:1-3
1 Jubla i HERREN, ni rättfärdiga, att
lovprisa honom hör de rättrådiga till.
2 Tacka HERREN med harpa, lovsjung
honom till tiosträngad psaltare.
3 Sjung till honom en ny sång, spela vackert
under jubelrop.
Psaltaren 47:2
2 Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till
Gud med fröjderop!
Psaltaren 47:7-8
7 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår
konung, lovsjung!
8 Ty Gud är konung över hela jorden,
lovsjung honom med en psalm.
Psaltaren 95:1-6
1 Kom, låt oss höja glädjerop till HERREN,
jubel till vår frälsnings klippa.
2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med
tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång!
3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor
konung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand, och
bergens höjder är hans.
5 Hans är havet, ty han har gjort det,
och det torra har hans händer format.
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tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi
känner, eftersom frälsningen kommer från
judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är
redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe
Fadern i ande och sanning. Ty sådana
tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande,
och de som tillber honom måste tillbe i ande
och sanning."

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss
böja knä för HERREN, vår skapare.
Psaltaren 100:4-5
4 Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova
hans namn!
5 Ty HERREN är god, hans nåd varar i
evighet,
hans trofasthet från släkte till släkte.

Apostlagärningarna 2:47
47 De prisade Gud och var omtyckta av allt
folket. Och Herren ökade var dag skaran
med dem som blev frälsta.

Psaltaren 150:1-6
1 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans makts fäste.
2 Prisa honom för hans väldiga gärningar,
prisa honom för hans stora härlighet.
3 Prisa honom med basunklang, prisa honom
med psaltare och harpa.
4 Prisa honom med puka och dans, prisa
honom med stränginstrument och flöjt.
5 Prisa honom med ljudande cymbaler,
prisa honom med klingande cymbaler.
6 Må allt som andas prisa HERREN!
Halleluja!

Apostlagärninarna 16:25-26
25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön
och sjöng lovsånger till Gud, och de andra
fångarna lyssnade på dem. 26 Plötsligt kom
ett kraftigt jordskalv, så att fängelset
skakades i sina grundvalar. I samma
ögonblick öppnades alla dörrar, och allas
bojor lossnade och föll av.
Efesierbrevet 5:18-19
18 Berusa er inte med vin, sådant leder till
ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av
Anden, 19 så att ni talar till varandra med
psalmer, hymner och andliga sånger, och
sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Markusevangeliet 24:50-52
50 Sedan förde han dem ut till Betania, och
han lyfte sina händer och välsignade dem. 51
Och medan han välsignade dem, skildes han
från dem och blev upptagen till himlen. 52
De tillbad honom och vände tillbaka till
Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var alltid i
templet och prisade Gud.

Filipperbrevet 2:6-11
6 Fastän han var till i Gudsgestalt,
räknade han inte tillvaron som Gud såsom
segerbyte*
7 utan utgav sig själv genom att anta en
tjänares gestalt
då han blev människa.
Han som till det yttre var som en människa
8 ödmjukade sig och blev lydig ända till
döden
- döden på korset.
9 Därför har också Gud upphöjt honom över

Johannesevangeliet 4:19-24
19 Kvinnan sade: "Herre, jag märker att du
är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på
detta berg, och ni säger att den plats där man
skall tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus
svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer,
då det varken är på detta berg eller i
Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni
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allting
och gett honom namnet över alla namn,
10 för att i Jesu namn alla knän skall böja
sig,
i himlen och på jorden
och under jorden,
11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till
ära,
att Jesus Kristus är Herren.

15 Låt oss därför genom honom alltid
frambära lovets offer till Gud, en frukt från
läppar som prisar hans namn.
Första Petrusbrevet 2:9
9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt
prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget
folk, för att ni skall förkunna hans härliga
gärningar, han som har kallat er från
mörkret till sitt underbara ljus.

Hebreerbrevet 13:15

E. Vi bör ära Gud med våra materiella välsignelser.
1. Tiondet (10% av inkomsten) tillhör Gud.
De skall inte ha någon arvedel bland Israels
barn."

Första Moseboken 14:20
20 Och välsignad vare Gud den Högste, som
har givit dina fiender i din hand!" Och
Abram gav honom tionde av allt.

Malaki 3:8-10
8 Får en människa stjäla från Gud? Ändå
stjäl ni från mig.
Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?"
Tionde och offergåvor.
9 Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela
folket stjäl ifrån mig.
10 För in allt tionde i förrådshuset, så att det
finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta, säger HERREN
Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens
fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt
mått.

Första Moseboken 28:22
22 Och stenen som jag har rest till en stod
skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger
mig skall jag ge dig tionde."
Tredje Moseboken 27:30
30 All tionde av jorden, både av säden på
jorden och av trädens frukt, tillhör
HERREN. Den är helgad åt HERREN.
Fjärde Moseboken 18:21
21 Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel
till arvedel, som lön för den tjänst de utför,
tjänsten vid uppenbarelsetältet.

Matteusevangeliet 23:23
23 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni
hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och
kummin men försummar det som är viktigast
i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten.

Fjärde Moseboken 18:24
24 Ty det tionde som Israels barn offrar som
gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt
leviterna. Det är därför jag säger om dem:
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Det ena borde ni göra utan att försumma det
andra.

den som tröskar skall göra det i hopp om att
få sin del. 11 När vi har sått ett andligt
utsäde bland er, är det då för mycket begärt
att vi skördar något av ert jordiska goda? 12
Om andra har rätt att få del av det som är ert,
har inte vi det ännu mer? Men vi har inte
utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt
för att inte lägga hinder i vägen för Kristi
evangelium.

Första Korintierbrevet 9:7-14
7 Vem gör väl krigstjänst och betalar själv
sina utgifter? Vem planterar en vingård utan
att äta frukten från den? Eller vem vallar en
hjord utan att få sin mjölk av den? 8 Är det
bara som folk säger? Säger inte lagen samma
sak? 9 Det står skrivet i Mose lag: Du skall
inte binda för munnen på oxen som tröskar.
Är det oxarna Gud bekymrar sig om? 10
Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår
skull blev det skrivet att den som plöjer och

Första Timoteusbrevet 5:18
18 Ty Skriften säger: Du skall inte binda för
munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren
är värd sin lön.

2. Offergåvorna är de gåvor som vi ger Gud utöver tiondet.
Andra Moseboken 25:2
2 Säg till Israels barn att de samlar in en
offergåva åt mig. Den skall samlas in från
alla dem som har ett hjärta som är villigt att
ge.

Första Korintierbrevet 16:1-2
1 När det gäller insamlingen till de heliga,
skall ni också göra som jag har föreskrivit
församlingarna i Galatien. 2 På första
veckodagen skall var och en av er hemma
lägga undan och samla ihop vad han lyckas
spara, så att insamlingarna inte sker först vid
min ankomst.

Lukasevangeliet 21:1-4
1 Jesus såg upp och märkte hur de rika lade
sina gåvor i offerkistan. 2 Men han såg
också hur en fattig änka lade ner två små
kopparmynt. 3 Då sade han: "Amen säger
jag er: Denna fattiga änka gav mer än alla
andra. 4 Ty det var av sitt överflöd som alla
andra lade något i offerkistan, men hon
offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att
leva på."

Andra Korintierbrevet 9:6-12
6 Det säger jag: Den som sår sparsamt skall
skörda sparsamt, och den som sår rikligt
skall skörda rikligt. 7 Var och en må ge vad
han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med
olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad
givare. 8 Och Gud har makt att låta all nåd
överflöda till er, så att ni alltid och under alla
förhållanden har nog av allting och kan ge i
överflöd till varje gott verk. 9 Skriften säger:
Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans
rättfärdighet varar i evighet. 10 Han som
ger såningsmannen säd till att så och bröd

Apostlagärningarna 11:29-30
29 Då beslöt lärjungarna att var och en
skulle skicka så mycket han kunde till hjälp
åt bröderna som bodde i Judeen. 30 Detta
gjorde de också, och de sände hjälpen med
Barnabas och Saulus till de äldste.
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till att äta, skall ge er säd och mångdubbla
den och låta er rättfärdighet bära god skörd.
11 Då blir ni rika på allt och kan vara
frikostiga i allt, och det kommer att föra med
sig att man tackar Gud när vi överlämnar

gåvan. 12 Den tjänst ni utför med denna
insamling bidrar inte bara till att fylla de
heligas behov, utan bär också rik frukt
genom deras många tacksägelser till Gud.
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VI. PROFETIOR
A. Gud kommer att rycka hem sin kyrka.
kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i
odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har
klätts i oförgänglighet och detta dödliga
klätts i odödlighet, då skall det ord
fullbordas som står skrivet: Döden är
uppslukad och segern vunnen. 55 Du död,
var är din seger? Du död, var är din udd?
56 Dödens udd är synden, och syndens makt
kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack,
som ger oss segern genom vår Herre Jesus
Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga,
mina älskade bröder, och arbeta alltid
hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert
arbete i Herren inte är förgäves.

Johannesevangliet 14:1-3
1 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och
tro på mig. 2 I min Faders hus finns många
rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha
sagt er att jag går bort för att bereda plats åt
er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt
er, skall jag komma tillbaka och ta er till
mig, för att ni skall vara där jag är.
Apostlagärningarna 1:10-11
10 Medan de såg mot himlen dit han for upp,
se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11
Och de sade: "Ni män från Galileen, varför
står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som
har blivit upptagen från er till himlen, han
skall komma igen på samma sätt som ni har
sett honom fara upp till himlen."

Efesierbrevet 5:27
27 Ty han ville ställa fram församlingen
inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla
eller något annat sådant. Helig och
fullkomlig skulle den vara.

Romarbrevet 8:11
11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus
från de döda bor i er, då skall han som
uppväckte Kristus från de döda göra också
era dödliga kroppar levande genom sin Ande
som bor i er.

Filipperbrevet 3:20-21
20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen,
och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår
bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp
han har i sin härlighet. Ty han har makt att
lägga allt under sig.

Första Korintierbrevet 15:50-58
50 Men det säger jag er, bröder, att kött och
blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller
ärver det förgängliga det oförgängliga. 51
Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte
alla insomna, men vi skall alla förvandlas,
52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista
basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de
döda skall uppstå odödliga, och vi skall
förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste

Kolosserbrevet 3:4
4 När Kristus träder fram, han som är vårt
liv, då skall också ni träda fram i härlighet
tillsammans med honom.
Första Tessalonikerbrevet 4:13-18
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13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det
förhåller sig med dem som har insomnat, så
att ni inte sörjer som de andra, de som inte
har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus
har dött och uppstått, så tror vi också att Gud
skall föra fram dem som insomnat i Jesus
tillsammans med honom. 15 Vi säger er
detta enligt ett ord från Herren: vi som lever
och är kvar till Herrens ankomst skall alls
inte komma före de insomnade. 16 Ty när en
befallning ljuder, en ärkeängels röst och en
Guds basun, då skall Herren själv stiga ner
från himlen. Och först skall de som dött i
Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi
som lever och är kvar ryckas upp bland moln
tillsammans med dem för att möta Herren i
rymden. Och så skall vi alltid vara hos
Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa
ord.

11 Ty Guds nåd har uppenbarats till
frälsning för alla människor. 12 Den fostrar
oss att säga nej till ogudaktighet och
världsliga begär och att leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu
är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet,
att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus
skall träda fram i härlighet.
Hebreerbrevet 9:27-28
27 Och liksom det är bestämt om människan
att hon en gång skall dö och sedan dömas,
28 så blev Kristus offrad en gång för att bära
mångas synder, och han skall en andra gång
träda fram, inte för att bära synd utan för att
frälsa dem som väntar på honom.
Jakobs brev 5:7-8
7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren
kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar
på jordens dyrbara skörd, tills den får
höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga
och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är
nära.

Andra Timoteusbrevet 3:1-7
1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall
det komma svåra tider. 2 Människorna
kommer att älska sig själva och vara
penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla,
olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga,
skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga
mot det goda, 4 falska, egensinniga och
högmodiga. De skall älska njutning i stället
för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan
men förneka dess kraft. Håll dig borta från
dem!

Första Petrusbrevet 5:4
4 När den högste herden uppenbarar sig skall
ni få härlighetens segerkrans, som aldrig
vissnar.
Första Johannesbrevet 3:2-3
2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad
vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi
vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli
lika honom, ty då får vi se honom sådan han
är. 3 Och var och en som har detta hopp till
honom renar sig, liksom han är ren.

6 Bland dem finns sådana som smyger sig
in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som
är tyngda av synder och drivs av många
slags begär 7 och som ständigt undervisas
men aldrig kan komma till insikt om
sanningen.

Johannes Uppenbarelse 3:11
11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så
att ingen tar din krona.

Brevet till Titus 2:11-13

61

Basic Pentecostal Doctrines
B. Alla kommer dömas i den framtida domen.
Psaltaren 62:12-13
12 En gång har Gud sagt det, två gånger har
jag hört det:
Hos Gud är makten,
13 och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var
och en efter hans gärningar.

Apostlagärningarna 17:31
31 Ty han har fastställt en dag då han skall
döma världen med rättfärdighet genom den
man som han har bestämt till det, sedan han
erbjudit tron åt alla genom att uppväcka
honom från de döda."

Daniel 12:2
2 De många som sover i mullen skall vakna,
några till evigt liv, andra till förakt och evig
skam.

Romarbrevet 14:12
12 Var och en av oss skall alltså avlägga
räkenskap inför Gud.
Hebreerbrevet 9:27-28
27 Och liksom det är bestämt om människan
att hon en gång skall dö och sedan dömas,
28 så blev Kristus offrad en gång för att bära
mångas synder, och han skall en andra gång
träda fram, inte för att bära synd utan för att
frälsa dem som väntar på honom.

Matteusevangeliet 25:31-34
31 När Människosonen kommer i sin
härlighet och alla änglar med honom, då
skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32
Och alla folk skall samlas inför honom, och
han skall skilja dem från varandra, som en
herde skiljer fåren från getterna. 33 Och
fåren skall han ställa på sin högra sida och
getterna på den vänstra. 34 Då skall
konungen säga till dem som står på hans
högra sida: Kom, ni min Faders välsignade,
och ta i besittning det rike som stått färdigt
åt er från världens begynnelse.

Johannes Uppenbarelse 20:11-15
11 Och jag såg en stor vit tron och honom
som satt på den. För hans ansikte flydde jord
och himmel, och det fanns ingen plats för
dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och
små, stå inför tronen. Och böcker öppnades,
och ännu en bok öppnades, livets bok. Och
de döda blev dömda efter sina gärningar,
efter vad som stod skrivet i böckerna. 13
Och havet gav igen de döda som fanns i det,
och döden och helvetet gav igen de döda
som fanns i dem, och var och en dömdes
efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet
kastades i eldsjön. Detta, det vill säga
eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon
inte fanns skriven i livets bok kastades han i
eldsjön.

Matteusevangliet 25:41
41 Sedan skall han säga till dem som står på
den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni
förbannade, till den eviga elden som är
beredd åt djävulen och hans änglar.
Johannesevangeliet 5:28-29
28 Förvåna er inte över detta, ty den stund
kommer, då alla som är i gravarna skall höra
hans röst 29 och gå ut ur dem. De som har
gjort gott skall uppstå till liv, och de som har
gjort ont skall uppstå till dom.
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C. Det Nya Jerusalem, den nya himlen, den nya jorden och den
fruktansvärda eldsjön kommer alla att finnas i evigheten – en
tid utan slut.
gång.

Markusevangeliet 9:42-48
42 Den som förleder en av dessa små som tror
på mig, för honom är det bättre att en
kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i
havet. 43 Om din hand förleder dig till synd,
så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i
livet stympad än att ha båda händerna i behåll
och komma till Gehenna, till elden som aldrig
släcks. 45 Och om din fot förleder dig till
synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att
gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll
och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga
förleder dig till synd, så riv ut det! Det är
bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga
än att med båda ögonen i behåll kastas i
Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden
inte släcks.

Johannesevangleit 12:25
25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den
som hatar sitt liv i den här världen, han skall
bevara det och vinna evigt liv.
Johannesevangliet 14:1-3
1 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och
tro på mig. 2 I min Faders hus finns många
rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt
er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för
att ni skall vara där jag är.
Romarbrevet 6:23
23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Johannesevangeliet 3:14-16
14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen,
så måste Människosonen bli upphöjd, 15 för
att var och en som tror på honom skall ha
evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han
utgav sin enfödde Son, för att den som tror på
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Galaterbrevet 6:7-9
7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte:
det människan sår skall hon också skörda. 8
Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet
skörda undergång, men den som sår i Andens
åker skall av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss
inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är
inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Johannesevangeliet 4:35-36
35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader
kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft
blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.
36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han
samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår
och den som skördar kan glädja sig på samma

Hebreerbrevet 11:8-16
8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad
att dra ut till det land som han skulle få i arv,
och han begav sig i väg utan att veta vart han
skulle komma. 9 I tron levde han som främling
i det utlovade landet. Han bodde i tält
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tillsammans med Isak och Jakob, som var
medarvingar till samma löfte. 10 Ty han
väntade på staden med de fasta grundvalarna,
den som Gud har format och skapat. 11
Genom tron fick också Sara kraft att bli mor
för en avkomma fast hon var överårig. Hon
litade på honom som hade gett löftet. 12
Därför fick också en enda man barn, talrika
som stjärnorna på himlen och oräkneliga som
sandkornen på havets strand, detta trots att han
var så gott som död.
13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det
som var utlovat. Men de såg det i fjärran och
hälsade det och bekände sig vara gäster och
främlingar på jorden. 14 De som talar så visar
därmed att de söker ett hemland. 15 Om de
hade menat det land som de gått ut ifrån, hade
de tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu
längtade de till ett bättre land, det himmelska.
Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud,
ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

fega, de otroende och de skändliga, mördarna,
de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och
alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner
av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Johannes Uppenbarelse 21:22-27
22 Något tempel såg jag inte i staden, ty
Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är
dess tempel. 23 Staden behöver inte ljus från
sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp
den, och dess ljus är Lammet. 24 Och folken
skall vandra i dess ljus, och jordens kungar
skall föra in sin härlighet i den. 25 Stadens
portar skall aldrig stängas om dagen -- natt
skall inte finnas där - 26 och folkens härlighet
och ära skall föras in i staden. 27 Aldrig
någonsin skall något orent komma in i den,
och inte heller någon som handlar skändligt
och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i
livets bok som tillhör Lammet.

Johannes Uppenbarelse 21:1-8
1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Ty den första himlen och den första jorden
hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2
Och jag såg den heliga staden, det nya
Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud,
redo som en brud, som är smyckad för sin
brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från
tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel
bland människorna, och han skall bo hos dem
och de skall vara hans folk, och Gud själv
skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla
tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas
mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen
plåga. Ty det som förr var är borta."
5 Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör
allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa
ord är trovärdiga och sanna." 6 Han sade också
till mig: "Det har skett. Jag är A och O,
Begynnelsen och änden. Åt den som törstar
skall jag ge att dricka fritt och för intet ur
källan med livets vatten. 7 Den som segrar
skall få detta i arv, och jag skall vara hans
Gud, och han skall vara min son. 8 Men de
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