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Exodus 35:31 A naplnil ho duchem Božím, moudrostí, rozumností i uměním 
všelijakého řemesla,

Numeri 11:25 I sstoupil Hospodin v oblaku a mluvilk němu, a vzav z ducha, kterýž 
byl na něm, dal sedmdesáti mužům Starším. I stalo se, když odpočinul na nich 
ten duch, že prorokovali, ale potom nikdy více.

1 Samuelova 10:6 I sstoupí na tě Duch Hospodinův, a prorokovati budeš s nimi, a 
proměněn budeš v muže jiného.

2 Samuelova 23:2 Duch Hospodinův mluvil skrze mne, a řeč jeho jazykem mým 
vynesena.

Job 33:4 Duch Boha silného učinil mne, a dchnutí Všemohoucího dalo mi život.
Izajáš 11:2 Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, 

Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy.
Micheáš 3:8 Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova, a soudem i udatností, 

abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho, a Izraelovi hřích jeho.
Zachariáš 4:6 Tedy odpovídaje, mluvil ke mně, řka: Toto jest slovo Hospodinovo k

Zorobábelovi, řkoucí: Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin 
zástupů.

Matouš 12:28 Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, přišloť jest jistě mezi vás 
království Boží.

Matouš 28:19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého,

Marek 1:10 A hned vystoupiv z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jako holubici 
sstupujícího na něj.

Marek 13:11 Když pak vás povedou, vyzrazujíce, nestarejte se předtím, co byste 
mluvili, aniž pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to 
mluvte; nebo nejste vy, kteříž mluvíte, ale Duch svatý.

Lukáš 2:26 A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prvé 
uzřel Krista Páně.

Lukáš 4:1 Ježíš, pak, pln byv Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v 
Duchu na poušť.

Lukáš 4:18-21 Duch Páně nade mnou, proto že pomazal mne, kázati evangelium 
chudým poslal mne, a uzdravovati skroušené srdcem, zvěstovati jatým 
propuštění a slepým vidění, a propustiti ssoužené v svobodu, 19 A zvěstovati 
léto Páně vzácné. 20 A zavřev knihu, a vrátiv služebníku, posadil se. A všech v 
škole oči byly obráceny naň. 21 I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se 
písmo toto v Uších vašich.

Lukáš 12:11,12 Když pak vás voditi budou do škol a k vládařům a k mocným, 
nepečujte, kterak aneb co byste odpovídali, aneb co byste mluvili. 12 Duch 
svatý zajisté naučí vás v tu hodinu,co byste měli mluviti.

Jan 7:38,39 Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody 
živé. 39 (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl 



dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)
Jan 14:16,17 A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal

na věky, 17 Toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž 
ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá, a v vás bude.

Jan 14:26 Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť 
vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

Jan 16:7,8 Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo 
neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám. 8 A onť 
přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

Jan 16:13-15 Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. 
Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli Uslyší, toť mluviti bude; ano i 
budoucí věci zvěstovati bude vám. 14 Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a 
zvěstuje vám. 15 Všecko, cožkoli má Otec, mé jest. Protož jsem řekl, že z 
mého vezme, a zvěstuje vám.

Jan 20:21,22 Tedy řekl jim Ježíš opět: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já 
posílám vás. 22 A to pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.

Skutky 1:2 Až do toho dne, v němž dav přikázaní apoštolům, kteréž byl skrze 
Ducha svatého vyvolil, vzhůru vzat jest.

Skutky 1:5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým 
po nemnohých těchto dnech.

Skutky 1:8 Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi 
svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních 
končin země.

Skutky 2:1-4 A když přišel den padesátý, byli všickni jednomyslně spolu. 2 I stal 
se rychle zvuk s nebe, jako valícího se větru prudkého, a naplnil všecken dům, 
kdež seděli. 3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se 
na každém z nich. 4 I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti 
jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati.

Skutky 2:17-19 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh), vyleji z Ducha svého na 
všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši 
vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. 18 A zajisté na služebníky a 
na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha svého, a budou prorokovati. 19 
A Ukáži zázraky na nebi svrchu, a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru 
dymovou. (Joel 2:28,29)

Skutky 2:33 Protož pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení Ducha svatého od 
Otce, vylil to, což vy nyní vidíte a Slyšíte.

Skutky 2:38 Tedy Petr řekl jim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve 
jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého.

Skutky 4:31 A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterémž byli 
Shromážděni, a naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží 
směle a svobodně.

Skutky 8:15-17 Kteříž přišedše, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. 16 
(Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu 



Pána Ježíše.) 17 Tehdy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.
Skutky 8:39 A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více 

komorník; nebo jel cestou svou, raduje se. (1 Královská 18:12)
Skutky 9:31 A tak zborové po všem Judstvu a Galilei i Samaří měli pokoj, 

vzdělávajíce se, a chodíce v bázni Páně, a rozhojňovali se potěšením Ducha 
svatého.

Skutky 10:44,45 A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na 
všecky, kteříž poslouchali slova. 45 I užasli se ti, kteříž z obřezaných věřící 
byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.

Skutky 11:15 Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i na 
nás na počátku.

Skutky 13:52 Učedlníci pak naplněni byli radostí a Duchem svatým.
Skutky 19:6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i 

mluvili jazyky, a prorokovali.
Skutky 20:23 Než že Duch svatý po městech osvědčuje mi, pravě, že vězení a 

ssoužení mne očekávají.
Římanům 5:5 A nadějeť nezahanbuje; nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich

skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.
Římanům 8:9 Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží v vás 

přebývá. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.
Římanům 8:13-16 Nebo budete-li podlé těla živi, zemřete; pakli byste Duchem 

skutky těla mrtvili, živi budete. 14 Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni 
bývají, ti jsou synové Boží. 15 Nepřijali jste zajisté ducha služby opět k bázni, 
ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, totiž Otče. 16 Tenť Duch 
osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží.

Římanům 8:26 Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom 
se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními 
nevypravitelnými.

Římanům 15:13 Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou radostí a pokojem u víře, 
abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého.

Římanům 15:19 V moci divů a zázraků, v síle Ducha Božího, tak že jsem od 
Jeruzaléma vůkol až k Illyrické zemi naplnil evangelium Kristovým,

1 Korintským 2:10-13 Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje 
všecky věci, i hlubokosti Božské. 11 Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, 
jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takťi Božích věcí nezná žádný, jediné 
Duch Boží. 12 My pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z 
Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. 13 O nichž i 
mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch 
svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce.

1 Korintským 3:16 Zdaliž nevíte že chrám Boží jste a Duch Boží v vás přebývá?
1 Korintským 6:11 A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, 

ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.
1 Korintským 12:3 Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, 



nezlořečí Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
2 Korintským 3:17 Nebo Pán jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Páně, tu i 

svoboda.
2 Korintským 13:14(13) Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha

svatého se všechněmi vámi. Amen.
Galatským 4:6 A že jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, 

volajícího: Abba, Otče.
Efezským 1:13,14 V kterémž i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž 

evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni jste 
Duchem zaslíbení svatým, 14 Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na 
vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.

Efezským 2:18 Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.
Efezským 4:30 A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmž znamenáni jste ke

dni vykoupení.
1 Tesalonickým 4:8 A protož kdo tím pohrdá, ne člověkem pohrdá, ale Bohem, 

kterýž i nám dal Ducha svého svatého.
1 Tesalonickým 5:19 Ducha neuhašujte,
2 Tesalonickým 2:13 Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří 

Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha, a u víře
pravdy,

Titovi 3:5,6 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podlé 
milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení 
Ducha svatého; 6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista spasitele 
našeho,

Židům 2:4 Čemuž i Bůh svědectví vydával skrze divy, a zázraky, a rozličné moci, i 
podělování Duchem svatým, podlé vůle své.

Židům 10:15 Svědčíť pak nám to i sám Duch svatý. Nebo prvé pověděv:
1 Petra 1:2 Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku 

poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď.
2 Petra 1:21 Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým 

puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé.
1 Janův 4:2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává 

Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
1 Janův 5:7,8 Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch

svatý, a ti tři jedno jsou. 8 A tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a
voda, a krev, a ti tři jedno jsou.

Judův 1:20 Ale vy, Nejmilejší, vzdělávajíce se na té nejsvětější víře své, v Duchu 
svatém modléce se,
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