
Duhul Sfânt

Matei 3:11
11. Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, 
este mai puternic decît mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va 
boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Matei 28:19-20
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, pînă la sfârşitul veacului. Amin.

Luca 1:13-15
13. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. 
Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.
14. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de 
naşterea lui.
15. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi 
se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.

Luca 10:21
21. În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt, şi a zis: „Tată, Doamne al cerului
şi al pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi,
şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.”

Luca 11:13
13. Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Luca 12:12
12. căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

Ioan 7:39
39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească ceice vor 
crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Ioan 14:26
26. Dar Mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, 
vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 14:22
22. După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!



Faptele apostolilor 1:8
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Faptele apostolilor 2:4
4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum
le da Duhul să vorbească.

Faptele apostolilor 2:38
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Faptele apostolilor 5:32
32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat 
Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Faptele apostolilor 8:14-15
14. Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan.
15. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul 
Sfânt.

Faptele apostolilor 9:17
17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul, şi a zis: 
„Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimes ca 
să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfânt.”

Faptele apostolilor 9:31
31. Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea sufleteşte,
şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Faptele apostolilor 10:44
44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorît Duhul Sfânt peste toţi cei ce 
ascultau Cuvântul.

Faptele apostolilor 13:2
2. Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe 
Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”

Faptele apostolilor 13:28
28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă
greutate decât ceeace trebuie,

Faptele apostolilor 16:6
6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin 



ţinutul Frigiei şi Galatiei.

Faptele apostolilor 20:28
28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt 
episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o 
cu însuş sângele Său.

Faptele apostolilor 20:19
19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe 
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Romani 5:5 
5. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.

Romani 14:17 
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.

Romani  15:13 
13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, 
pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

1 Corinteni 6: 19

19. nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe 

care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

1 Corinteni 6:22

22. El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

Efeseni 1:13 
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi 
crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Tit 3:4 
4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui 
de oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sf  â  nt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;



7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii veşnice.

Efeseni 4:15
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Efeseni 4:21-23 
21. dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost
învăţaţi,
22. cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi 

care se strică după poftele înşelătoare;  

23. şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre, 

2 Petru 1:21

21. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la 

Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

1 Ioan 5:7

7. (Căci trei sunt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei 

una sunt.),

Duhul

Galateni 3: 13-14
13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, - 
fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” -
14. pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.


