
Duhul

Matei 10:20
20. fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

Marcu 1:10-11
10. Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-
Se peste El ca un porumbel.
11. Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi
găsesc toată plăcerea Mea.“

Luca 2:10-11
10. Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-
Se peste El ca un porumbel.
11. Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi
găsesc toată plăcerea Mea.“

Luca 4:14
14. Isus, plin de puterea Duhului, S’a întors în Galilea, şi I s’a dus vestea în tot ţinutul
deprimprejur.

Ioan 3:5
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ioan 3:34
34. Căci Acela, pe care L-a trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, 
pentrucă Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.

Ioan 4:24
24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr.”

Ioan 6:63
63. Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi 
le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă.

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



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

Faptele apostolilor 16:7
7. Ajunşi lîngă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat 
voie.

Romani 8:4-6
4. pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii 
pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.
5. În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii 
pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile 
Duhului.
6. Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd umblarea după 
lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Romani 8:16
16. Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui 
Dumnezeu.

Romani 8:23
23. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari avem cele dintîi roade ale Duhului, suspinăm în 
noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.

Romani 8:26-27
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să 
ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

1 Corinteni 2:10-12
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează 
totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu.
11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, 
care este în el?
Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.
12. Şi noi n’am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

2 Corinteni 1:21-22
21. Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este 
Dumnezeu.
22. El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.



2 Corinteni 3:17-18
17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem 
schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Galateni 4:6
6. Şi pentru că sînteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: „Ava”, adică: „Tată!”


