
duhovnicesc

Romani 1:11
11. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea 
voastră,

Romani 8:9
9. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în adevăr în voi. 

Romani 15:27
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

1 Corinteni 2:12-13
12. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem 
cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu 
vorbiri învăţate dela Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru 
lucrurile duhovniceşti.

1 Corinteni 9:11
11. Dacă am sămănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom 
secera bunurile voastre vremelnice?

1 Corinteni 10:3-4
3. toţi au mâncat aceeaş mâncare duhovnicească,
4. şi toţi au băut aceeaş băutură duhovnicească, pentru  că beau dintr-o stâncă 
duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.

1 Corinteni 15:44
44. Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, 
este şi un trup duhovnicesc.

Galateni 6:1
1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sunteţi 
duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. 

Efeseni 1:3
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.



Efeseni 5:19
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi 
cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

1 Petru 2:5
5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie 
sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.


