
Roma -   Duhul Sfînt     Scriptura - Holy Spirit Scriptures

Exodul 35:31 L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, 
pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări.

Numeri 11:25 Domnul S'a pogorît în nor, şi a vorbit lui Moise; a luat din duhul 
care era peste el, şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrîni. Şi de îndată ce 
duhul s'a aşezat peste ei, au început să proorocească; dar după aceea 
n'au mai proorocit.

1 Samuel 10:6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi vei fi 
prefăcut într'alt om.

2 Samuel 23:2 Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvîntul Lui este pe 
limba mea.

Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m'a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă 
viaţă.

Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de 
pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Mica 3:8 Dar eu sînt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sînt plin de 
cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea 
lui, şi lui Israel păcatul lui."

Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvîntul, şi mi-a zis: ,,Acesta este 
cuvîntul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: ...Lucrul acesta nu se va
face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, -zice Domnul 
oştirilor! -

Matei 12:28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci 
'mpărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.

Matei 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

Marcu 1:10 Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi 
Duhul pogorîndu-Se peste El ca un porumbel.

Marcu 13:11 Cînd vă vor duce să vă dea în mînile lor, să nu vă îngrijoraţi mai 
dinainte cu privire la celece veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să 
vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfînt.

Luca 2:26 Duhul Sfînt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe 
Hristosul Domnului.

Luca 4:1 Isus, plin de Duhul Sfînt, S'a întors dela Iordan, şi a fost dus de 
Duhul în pustie,

Luca 4:18-21 ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M'a uns să vestesc 
săracilor Evanghelia; M'a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, 
să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; 
să dau drumul celor apăsaţi, 19 şi să vestesc anul de îndurare al 



Domnului." 20 'n urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a 
şezut jos. Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El. 
21 Atunci a început să le spună: ,,Astăzi s'au împlinit cuvintele acestea 
din Scriptură, pe cari le-aţi auzit."

Luca 12:11,12 Cînd vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, şi 
înaintea stăpînirilor, să nu vă îngrijoraţi, cum veţi răspunde pentru 
apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; 12 căci Duhul Sfînt vă va învăţa chiar 
în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi."

Ioan 7:38,39 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum 
zice Scriptura." 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.

Ioan 14:16,17 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor 
(Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac; 17 şi 
anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L 
vede şi nu-L cunoaşte; dar voi 'l cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în 
voi.

Ioan 14:26 Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, 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 16:7,8 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă 
nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimete. 8 Şi cînd va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte 
păcatul, neprihănirea şi judecata.

Ioan 16:13-15 Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce 
va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14 El Mă va proslăvi, 
pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. 15 Tot ce are Tatăl,
este al Meu; deaceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va 
descoperi.

Ioan 20:21,22 Isus le-a zis din nou: ,,Pace vouă! Cum M'a trimes pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi." 22 După aceste vorbe, a suflat peste ei, 
şi le-a zis: ,,Luaţi Duh Sfînt!

Faptele Apostolilor 1:2 dela început pînă în ziua în care S'a înălţat la cer, 
după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i 
alesese.

Faptele Apostolilor 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe 
zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt."

Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul 
Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria,
şi pînă la marginile pămîntului."

Faptele Apostolilor 2:1-4 'n ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş 



loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a 
umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute 
împărţindu-se printre ei, şi s'au aşezat cîte una pe fiecare din ei. 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 2:17-19 ,,'n zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna 
din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor 
prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa visuri! 18 
Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele 
acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. 19 Voi face să se arate semne sus 
în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum; (Ioel 2:28,29)

Faptele Apostolilor 2:33 Şi acum, odată ce S'a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa Duhului Sfînt, a turnat ce 
vedeţi şi auziţi.

Faptele Apostolilor 2:38 ,,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 Sfîntului Duh.

Faptele Apostolilor 4:31 După ce s'au rugat ei, s'a cutremurat locul unde erau
adunaţi; toţi s'au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu 
cu îndrăzneală.

Faptele Apostolilor 8:15-17 Aceştia au venit la Samariteni, şi s'au rugat 
pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. 16 Căci nu Se pogorîse încă peste 
niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. 17 
Atunci Petru şi Ioan au pus mînile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.

Faptele Apostolilor 8:39 Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe
Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. 'n timp ce famenul îşi vedea de drum, 
plin de bucurie, (1 Regi 18:12)

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

Faptele Apostolilor 10:44,45 Pe cînd rostea Petru cuvintele acestea, S'a 
pogorît Duhul Sfînt peste toţi cei ce ascultau Cuvîntul. 45 Toţi credincioşii 
tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au văzut că 
darul Duhului Sfînt s'a vărsat şi peste Neamuri.

Faptele Apostolilor 11:15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfînt S'a 
pogorît peste ei ca şi peste noi la început.

Faptele Apostolilor 13:52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul 
Sfînt.

Faptele Apostolilor 19:6 Cînd şi-a pus Pavel mînile peste ei, Duhul Sfînt S'a 
pogorît peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau.

Faptele Apostolilor 20:23 Numai, Duhul Sfînt mă înştiinţează din cetate în 
cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.



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

Romani 8:9 Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n'are cineva Duhul lui Hristos, 
nu este al Lui.

Romani 8:13-16 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin 
Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. 14 Căci toţi ceice sînt 
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n'aţi 
primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, 
care ne face să strigăm: ,,Ava! adică: Tată!" 16 'nsuş Duhul adevereşte 
împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.

Romani 8:26 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.

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

Romani 15:19 fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea 
Duhului Sfînt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur, pînă la Iliric, 
am răspîndit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

1 Corintieni 2:10-13 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. 
Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. 11 
'n 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. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri 
învăţate dela înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate dela Duhul 
Sfînt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

1 Corintieni 3:16 Nu ştiţi că voi sînteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?

1 Corintieni 6:11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, 
aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

1 Corintieni 12:3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui 
Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!" Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus 
este Domnul", decît prin Duhul Sfînt.

2 Corintieni 3:17 Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo
este slobozenia.

2 Corintieni 13:14 Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfîntului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.



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

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

Efeseni 2:18 Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într'un Duh.
Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 

pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
1 Tesaloniceni 4:8 De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, 

nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v'a dat şi Duhul Său cel 
sfînt.

1 Tesaloniceni 5:19 Nu stingeţi Duhul.
2 Tesaloniceni 2:13 Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţămim

totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v'a ales 
pentru mîntuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.

Titus 3:5,6 El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută 
de Duhul Sfînt, 6 pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, 
Mîntuitorul nostru;

Evrei 2:4 în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi 
felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfînt, împărţite după voia Sa!

Evrei 10:15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul sfînt. Căci, după ce a zis:
1 Petru 1:2 după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea 

lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sîngele lui Isus Hristos: 
Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

2 Petru 1:21 Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii 
au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.

1 Ioan 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care 
mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;

1 Ioan 5:7,8 (Căci trei sînt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul 
Sfînt, şi aceşti trei una sînt.) 8 Şi trei sînt cari mărturisesc (pe pămînt): 
Duhul, apa şi sîngele, şi aceşti trei sînt una în mărturisirea lor.

Iuda 1:20 Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea 
sfîntă, rugaţi-vă prin Duhul Sfînt,
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