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2 Mojzeszowa 35:31 I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, i umiejętnością
wszelkiego rzemiosła;

4 Mojzeszowa 11:25 I zstąpił Pan w obłoku, i mówił do niego, a wziąwszy z 
Ducha, który był w nim, podzielił go między siedemdziesiąt mężów 
starszych; i stało się, gdy odpoczął nad nimi on Duch, tedy prorokowali, a 
potem nigdy.

1 Samuela 10:6 I zstąpi na cię Duch Pański, i będziesz z nimi prorokował, a 
odmienisz się w inszego męża.

2 Samuela 23:2 Duch Pański mówił przez mię, a słowa jego przechodziły 
przez język mój.

Joba 33:4 Duch Boży uczynił mię, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mię.
Izajasza 11:2 I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch 

rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej.
Micheasza 3:8 Alem ja napełniony siłą ducha Pańskiego i sądem i mocą, 

abym oznajmił Jakóbowi przestępstwa jego, a Izraelowi grzech jego.
Zachariasza 4:6 Tedy odpowiadając rzekł do mnie, mówiąc: Toć jest słowo 

Pańskie do Zorobabela mówiące: Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale 
duchem moim, mówi Pan zastępów.

Mateusza 12:28 A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was 
przyszło królestwo Boże.

Mateusza 28:19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;

Marka 1:10 A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i
Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.

Marka 13:11 A gdy was powiodą wydawając, nie troszczcież się przed 
czasem, co byście mówić mieli, ani o tem myślcie, ale co wam będzie 
dano onejże godziny, to mówcie; albowiem nie wy jesteście, którzy 
mówicie, ale Duch Święty.

Lukasza 2:26 I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że nie miał 
oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego.

Lukasza 4:1 A Jezus pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i 
pędzony jest od Ducha na puszczą.

Lukasza 4:18-21 Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, abym 
opowiadał Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym uzdrawiał skruszone na 
sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym przejrzenie, i 
abym wypuścił uciśnione na wolność; 19 Abym opowiadał rok Pański 
przyjemny. 20 A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł; a oczy 



wszystkich w bóżnicy pilnie nań patrzały. 21 I począł do nich mówić: 
Dziści się wypełniło to pismo w uszach waszych.

Lukasza 12:11,12 A gdy was będą wodzić do bóżnic, i do przełożonych, i do 
zwierzchności, nie troszczcie się, jako i co byście ku obronie 
odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli. 12 Albowiem Duch Święty 
nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.

Jana 7:38,39 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z
żywota jego. 39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli wierzący weń; 
albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie 
był uwielbiony.)

Jana 14:16,17 A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z 
wami mieszkał na wieki, 17 Onego Ducha prawdy, którego świat przyjąć 
nie może; bo go nie widzi, ani go zna; lecz wy go znacie, gdyż u was 
mieszka i w was będzie.

Jana 14:26 Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w 
imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, 
comkolwiek wam powiedział.

Jana 16:7,8 Lecz ja wam prawdę mówię, wamci to pożyteczno, abym ja 
odszedł; bo jeźli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeźli 
odejdę, poślę go do was. 8 A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu
i z sprawiedliwości, i z sądu;

Jana 16:13-15 Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we 
wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek 
usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie. 14 On mię uwielbi; 
bo z mego weźmie, a opowie wam. 15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; 
dlategom rzekł: Że z mego weźmie, a wam opowie.

Jana 20:21,22 Rzekł im zasię Jezus: Pokój wam; jako mię posłał Ojciec, tak i 
ja was posyłam. 22 A to rzekłszy tchnął na nie i rzekł im: Weźmijcie Ducha 
Świętego.

Dzieje Apostolskie 1:2 Aż do dnia onego, którego dawszy rozkazanie 
Apostołom, które był przez Ducha Świętego obrał, wzięty jest w górę.

Dzieje Apostolskie 1:5 Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie 
ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach.

Dzieje Apostolskie 1:8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie 
na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej 
Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.

Dzieje Apostolskie 2:1-4 A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy 
jednomyślnie pospołu. 2 Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby 
przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy 
siedzieli. 3 I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł



na każdym z nich. 4 I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli 
mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.

Dzieje Apostolskie 2:17-19 I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z 
Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki 
wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny 
się śnić będą. 18 Nawet w oneż dni na sługi moje i na służebnice moje 
wyleję z Ducha mego, i będą prorokować; 19 I ukażę cuda na niebie w 
górze i znamiona na ziemi nisko, krew, i ogień, i parę dymu. (Joela 2:28,29)

Dzieje Apostolskie 2:33 Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 
Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i 
słyszycie.

Dzieje Apostolskie 2:38 Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się 
każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a 
weźmiecie dar Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 4:31 A gdy się oni modlili, zatrząsnęło się ono miejsce, na 
którem byli zgromadzeni, i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i 
mówili słowo Boże z bezpieczeństwem.

Dzieje Apostolskie 8:15 Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby 
przyjęli Ducha Świętego. 16 (Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie 
zstąpił; ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe.) 17 Tedy na nie 
wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 8:39 A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański i 
nie widział go więcej rzezaniec, ale jechał drogą swoją, radując się. (1 
Któlewska 18:12)

Dzieje Apostolskie 9:31 A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i 
Samaryi miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni Pańskiej, a przez 
pociechę Ducha Świętego rozmnażały się.

Dzieje Apostolskie 10:44,45 A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł 
Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów. 45 I zdumieli się oni, 
którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na 
pogany dar Ducha Świętego jest wylany.

Dzieje Apostolskie 11:15 A gdym ja począł mówić, przypadł Duch Święty na 
nie, jako i na nas na początku.

Dzieje Apostolskie 13:52 A uczniowie byli napełnieni radości i Ducha 
Świętego.

Dzieje Apostolskie 19:6 A gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch 
Święty i mówili językami i prorokowali.

Dzieje Apostolskie 20:23 Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, 
powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.

Rzymian 5:5 A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w 



sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
Rzymian 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży 

mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
Rzymian 8:13-16 Albowiem jeźlibyście według ciała żyli, pomrzecie; ale 

jeźlibyście Duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. 14 Bo 
którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. 15
Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha
przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze! 
16 Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.

Rzymian 8:26 Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym. Albowiem o co 
byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch 
przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem.

Rzymian 15:13 A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem 
w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.

Rzymian 15:19 Przez moc znamion i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak 
iżem od Jeruzalemu i okolicznych krain aż do Iliryku napełnił Ewangieliją 
Chrystusową;

1 Koryntian 2:10-13 Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem 
duch wszystkiego się bada, i głębokości Bożych. 11 Bo któż z ludzi wie, co
jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest? Także też i 
tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. 12 Aleśmy my nie 
przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, 
które rzeczy nam są od Boga darowane; 13 O których też mówimy, nie 
temi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty 
naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując.

1 Koryntian 3:16 Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży 
mieszka w was?

1 Koryntian 6:11 A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście 
poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha
Boga naszego.

1 Koryntian 12:3 Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego 
mówiąc, nie rzecze Jezusa być przeklęstwem; i nikt nie może nazwać 
Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego.

2 Koryntian 3:17 Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, 
tam i wolność.

2 Koryntian 13:14(13) Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i 
społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

Galacjan 4:6 A iżeście synowie, przetoż posłał Bóg Ducha Syna swego w 
serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze.

Efezjan 1:13,14 W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to 



jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, 
jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym, 14 Który jest
zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku 
chwale sławy jego.

Efezjan 2:18 Albowiem przezeń mamy przystęp obie strony w jednym Duchu 
do Ojca.

Efezjan 4:30 A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym 
zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.

1 Tesaloniczan 4:8 A przetoż kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale 
Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego.

1 Tesaloniczan 5:19 Ducha nie zagaszajcie.
2 Tesaloniczan 2:13 Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, 

bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w 
poświęceniu Ducha i w wierze prawdy,

Tytusa 3:5,6 Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale 
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i 
odnowienia Ducha Świętego, 6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, zbawiciela naszego,

Hebrajczyków 2:4 Którym i Bóg świadectwo wydawał przez znamiona i cuda, 
i rozliczne mocy, i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej.

Hebrajczyków 10:15 A świadczy nam to i sam Duch Święty; albowiem 
powiedziawszy pierwej:

1 Piotra 1:2 Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie 
Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam
i pokój niech będzie rozmnożony.

2 Piotra 1:21 Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy 
proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży 
ludzie.

1 Jana 4:2 Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, 
iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.

1 Jana 5:7,8 Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i 
Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8 A trzej są, którzy świadczą na ziemi: 
Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.

Judy 1:20 Ale wy najmilsi! budując się na najświętszej wierze waszej i 
modląc się w Duchu Świętym,

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


