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2 Mojžišova 35:31 a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a 
umením a to v každej práci,

4 Mojžišova 11:25 A Hospodin sostúpil v oblaku a hovoril mu a vzal z ducha, 
ktorý bol na ňom, a dal na sedemdesiatich mužov, na tých starších. A stalo
sa, ako spočinul na nich duch, že prorokovali, ale potom nikdy viacej.

1 Samuelova 10:6 A prijde na teba Duch Hospodinov, a budeš prorokovať s 
nimi a budeš premenený na iného muža.

2 Samuelova 23:2 Duch Hospodinov hovorí skrze mňa, a jeho reč na mojom 
jazyku.

Jób 33:4 Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život.
Izaiáš 11:2 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, 

duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.
Micheáš 3:8 Ale ja som plný sily čo do Ducha Hospodinovho a súdu a 

udatnosti, aby som oznámil Jakobovi jeho prestúpenie a Izraelovi jeho 
hriech.

Zachariáš 4:6 A odpovedal a riekol mi: Toto je slovo Hospodinovo k 
Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí 
Hospodin Zástupov.

Matúš 12:28 Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane 
prišlo k vám kráľovstvo Božie.

Matúš 28:19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno 
Otca i Syna i Svätého Ducha

Marek 1:10 A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a 
Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,

Marek 13:11 A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o
to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú 
hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.

Lukáš 2:26 A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by 
uvidel Krista Pánovho.

Lukáš 4:1 A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať 
dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.

Lukáš 4:18-21 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať 
chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, 
vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať 
na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjemný. 20 A zavrúc knihu oddal ju 
sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho. 21 A 



začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.
Lukáš 12:11,12 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred 

vrchnosti, nestarajte sa, jako alebo čo máte povedať na svoju obranu 
alebo čo máte riecť; 12 lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú hodinu, čo 
treba povedať.

Ján 7:38,39 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho
vnútra. 39 Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v 
neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Ján 14:16,17 a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na 
veky, 17 toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí
ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás.

Ján 14:26 Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten 
vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Ján 16:7,8 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja 
odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem 
ho k vám. 8 A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o 
spravedlivosti a o súde,

Ján 16:13-15 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej 
pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, 
čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14 Ten ma oslávi, 
pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je 
moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Ján 20:21,22 Vtedy im zase povedal Ježiš: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, 
tak i ja posielam vás. 22 A tak aj vy teraz pravda máte zármutok, ale vás 
zase uvidím, a vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto 
od vás.

Skutky Apoštolov 1:2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už 
bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil,

Skutky Apoštolov 1:5 totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení 
Svätým Duchom už o nie mnoho dní.

Skutky Apoštolov 1:8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a 
budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až 
do poslednej končiny zeme.

Skutky Apoštolov 2:1-4 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci,
totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. 2 A zrazu povstal z neba 
zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. 3
A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na 
jedného každého z nich. 4 A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a 
začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.

Skutky Apoštolov 2:17-19 A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem 



zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše 
dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať
sny. 18 Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha 
v tých dňoch, a budú prorokovať. 19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a 
znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. (Joel 2:28,29)

Skutky Apoštolov 2:33 Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc 
zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.

Skutky Apoštolov 2:38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí 
jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a
dostanete dar Svätého Ducha.

Skutky Apoštolov 4:31 A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli 
shromaždení, a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo 
Božie prosto a smele.

Skutky Apoštolov 8:15-17 ktorí, keď ta sišli, modlili sa za nich, žeby dostali 
Svätého Ducha, 16 lebo ešte nebol sostúpil na niktorého z nich, a boli len 
pokrstení v meno Pána Ježiša. 17 Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali
Svätého Ducha.

Skutky Apoštolov 8:39 A keď vyšli z vody, Duch Pánov uchvátil Filipa, a 
eunúch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúc sa. (1 Kráľov 
18:12)

Skutky Apoštolov 9:31 A tak sbory po celom Judsku a po Galilei a Samárii 
maly pokoj vzdelávajúc sa a chodiac v bázni Pánovej a rozhojňovaly sa 
techou Svätého Ducha.

Skutky Apoštolov 10:44,45 A kým Peter ešte hovoril tieto slová, sostúpil 
Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. 45 Vtedy užasli všetci 
veriaci z obriezky, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliaty dar 
Svätého Ducha;

Skutky Apoštolov 11:15 A v tom, keď som ja započal hovoriť, sostúpil Svätý 
Duch na nich ako aj na nás tam na počiatku,

Skutky Apoštolov 13:52 A učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým 
Duchom.

Skutky Apoštolov 19:6 A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich 
Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.

Skutky Apoštolov 20:23 iba že mi Svätý Duch osvedčuje po mestách a hovorí,
že ma čakajú putá a súženie.

Rimanom 5:5 a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v našich 
srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.

Rimanom 8:9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo 
vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho.

Rimanom 8:13-16 Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite 



skutky tela, budete žiť. 14 Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí 
sú synmi Božími. 15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, 
ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! 16 Sám ten 
Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.

Rimanom 8:26 A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo 
toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa 
prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.

Rimanom 15:13 A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo 
verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha.

Rimanom 15:19 v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho, takže som od
Jeruzalema a naokolo až po Illýriu vyplnil, čo vyžadovalo evanjelium 
Kristovo,

1 Korintským - Prvý Korinťanom 2:10-13 Ale nám Bôh zjavil skrze svojho 
Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie. 11 Lebo kto z ľudí vie, 
čo je v človekovi krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí 
Božích nepoznal a nezná nikto, iba Duch Boží. 12 A my sme nedostali 
ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je 
z milosti darované od Boha, 13 čo aj hovoríme, no, nie učenými ľudskej 
múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi 
duchovné porovnávajúc.

1 Korintským - Prvý Korinťanom 3:16 i neviete, že ste chrámom Božím, a že 
Duch Boží prebýva vo vás?

1 Korintským - Prvý Korinťanom 6:11 A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli, 
ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v 
Duchu nášho Boha.

1 Korintským - Prvý Korinťanom 12:3 Preto vám oznamujem, že nikto 
hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže 
povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu.

2 Korintským - Druhý Korinťanom 3:17 A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, 
tam je sloboda.

2 Korintským - Druhý Korinťanom 13:14 (13) Milosť Pána Ježiša Krista a 
láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! 
Ameň.

Galatským - Galaťanom 4:6 A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna 
do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!

Efezským - Efezanom 1:13,14 v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium
svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom 
zasľúbenia, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho 
nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.

Efezským - Efezanom 2:18 lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom 



Duchu k Otcovi.
Efezským - Efezanom 4:30 A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým 

ste zapečatení ku dňu vykúpenia.
1 Tesalonickým - Prvý Solúnčanom 4:8 Preto v tedy, kto opovrhuje, 

neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do 
nás.

1 Tesalonickým - Prvý Solúnčanom 5:19 Ducha neuhášajte.
2 Tesalonickým - Druhý Solúnčanom 2:13 Ale my sme podlžni ďakovať 

vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Bôh vyvolil od 
počiatku cieľom spasenia v posvätení ducha a vo a vo viere pravdy, (1 
Petrov - Prvý Petrov 1:2)

Títovi 3:5,6 nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale 
podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a 
obnovením Svätého Ducha, 6 ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša 
Krista, nášho Spasiteľa,

Židom 2:4 pri čom spolu svedčil Bôh znameniami a zázrakmi a rôznymi 
mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle.

Židom 10:15 A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo potom, keď prv povedal:
1 Petrov - Prvý Petrov 1:2 vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v 

posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť 
vám a pokoj nech sa rozmnoží!

2 Petrov - Druhý Petrov 1:21 Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou 
človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

1 Jánov - Prvý Jánov 4:2 Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý 
vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha;

1 Jánov - Prvý Jánov 5:7,8 Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo
a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. 8 A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, 
voda a krv. A tí traja sú v jedno.

Júdov 1:20,21 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej presvätej viere, 21 
modliac sa v Svätom Duchu, strážiac zachovajte sa v láske Božej 
očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného 
života.
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