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2 Mojzes - II Mojzesova 35:31 in ga je napolnil z duhom Božjim, ki se kaže v 
modrosti, razumnosti in znanosti in v vsakršni spretnosti,

4 Mojzes - IV Mojzesova 11:25 In Gospod stopi doli v oblaku ter govori z 
njim in vzame od duha, ki je bil nad njim, in ga da nad sedemdesetere 
starešine. In zgodi se, ko počije duh nad njimi, da so prerokovali, pozneje
pa nič več.

I Samuelova 10:6 In duh Gospodov pride z močjo nadte, in prerokoval boš z 
njimi, in izpremenjen boš v drugega moža.

II Samuelova 23:2 Duh Gospodov je govoril po meni, in beseda njegova je 
bila na mojem jeziku.

Jobova  33:4 Duh Boga mogočnega me je storil in dih Vsemogočnega me
oživlja.

Izaija 11:2 in duh Gospodov bo počival nad njim, duh modrosti in 
razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega.

Mihej - Miha 3:8 Jaz pa sem napolnjen z močjo po duhu Gospodovem in s 
sodbo in hrabrostjo, da bi oznanjal Jakobu pregreho njegovo in Izraelu 
njegov greh.

Zaharija 4:6 Tedaj odgovori in mi reče: To je beseda Gospodova 
Zerubabelu: Ne z vojsko, ne z močjo, ampak po mojem duhu, pravi 
Gospod nad vojskami.

Matej - Matevž 12:28 Če pa jaz v moči Duha Božjega izganjam zle duhove, 
torej je že prišlo k vam kraljestvo Božje.

Matej - Matevž 28:19 Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode, 
krščujoč jih v ime Očeta in Sina in svetega Duha,

Marko 1:10 In precej, ko stopi iz vode, zagleda, da se odpirajo nebesa, in 
Duh kakor golob gre navzdol nanj.

Marko 13:11 Kadar vas pa popeljejo, da vas izroče, ne skrbite naprej, kaj bi 
govorili, temveč kar vam bo dano tisto uro, to govorite; ker niste vi, ki 
govorite, ampak sveti Duh.

Luka - Lukež 2:26 In sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne
zazre Kristusa Gospodovega.

Luka - Lukež 4:1 Jezus pa, svetega Duha poln, se vrne od Jordana, in Duh 
ga vodi po puščavi štirideset dni,

Luka - Lukež 4:18-21 »Duh Gospodov je nad menoj, zato ker me je pomazilil,
da naj oznanim blagovestje ubogim, poslal me je, da oznanim jetnikom 



izpuščenje in slepcem izpregled, da izpustim zatirance na svobodo, 19 
da razglasim milostno leto Gospodovo.« 20 In zapre knjigo in jo odda 
strežaju, in sede, in oči vseh v shodnici se vpirajo vanj. 21 In začne jim 
govoriti: Danes se je izpolnilo to pismo v ušesih vaših.

Luka - Lukež 12:11,12 Kadar pa vas privlečejo v shodnice in h gosposki in 
pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi 
povedali: 12 zakaj sveti Duh vas nauči v tisti uri, kaj je treba reči.

Janez 7:38,39 Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode 
poteko iz telesa njegovega. 39 To je pa rekel o Duhu, ki so ga imeli 
prejeti ti, ki so verovali vanj; Duh namreč še ni bil dan, ker Jezus še ni bil
oslavljen.

Janez 14:16,17 In jaz bom prosil Očeta, in drugega Tolažnika vam dá, da 
ostane z vami vekomaj, 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker 
ga ne vidi in ga tudi ne pozna; vi ga pa poznate, ker pri vas prebiva, in 
bode v vas.

Janez 14:26 Tolažnik pa, sveti Duh, ki ga pošlje Oče v imenu mojem, on vas
bo vse učil in vas spominjal vsega, kar sem vam povedal.

Janez 16:7,8 Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če 
ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. 
8 Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe:

Janez 16:13-15 Kadar pa on pride, Duh resnice, vas bo vodil v vso resnico; 
ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril, in 
oznanjeval vam bo prihodnje reči. 14 On bo mene oslavil, ker od mojega 
vzame in vam oznani. 15 Vse, karkoli ima Oče, je moje; zato sem rekel, 
da vzame od mojega in vam oznani.

Janez 20:21,22 Žena, kadar rodi, ima žalost, ker je prišla njena ura; toda ko 
porodi dete, se ne spominja več bridkosti od veselja, da se je rodil 
človek na svet. 22 Tako tudi vas sedaj objemlje žalost; pa zopet vas bom
videl, in srce vaše se bo radovalo, in radosti vaše vam ne odvzame 
nihče.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 1:2 do dneva, ko je bil gori vzet, potem 
ko je dal zapovedi apostolom po svetem Duhu, ki jih je bil izvolil;

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 1:5 kajti Janez je sicer krstil z vodo, ali
vi boste krščeni s svetim Duhom ne dolgo po teh dneh‹.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 1:8 temveč prejmete moč, ko pride 
sveti Duh na vas, in boste mi priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji in do kraja zemlje.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 2:1-4 In ko pride petdeseti dan, so bili 
vsi ene misli skupaj. 2 Kar nastane šum z neba kakor piš silnega vetra in



napolni vso hišo, kjer so sedeli. 3 In se jim prikažejo razdeljeni jeziki 
kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi; 4 in vsi se napolnijo 
svetega Duha in začno govoriti v drugih jezikih, kakor jim je Duh dajal 
izgovarjati.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 2:17-19 »In zgodi se v poslednjih dneh, 
pravi Bog: izlijem od Duha svojega na vse človeštvo, in prerokovali bodo 
sinovi vaši in hčere vaše; in mladeniči vaši bodo videli prikazni, in 
starcem vašim se bodo sanjale sanje; 18 in tudi na hlapce svoje in na 
dekle svoje v tistih dneh izlijem od Duha svojega, in bodo prerokovali. 19
In pokažem čudeže gori na nebu in znamenja doli na zemlji, kri in ogenj 
in kajenje dima; (Joel 2:28,29)

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 2:33 Z desnico Božjo torej povišan in 
prejemši obljubo svetega Duha od Očeta, je izlil to, kar vi zdaj vidite in 
slišite.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 2:38 Peter jim pa reče: Izpokorite se in 
naj se krsti vsakdo izmed vas v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje 
grehov svojih, in prejmete dar svetega Duha.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 4:31 In ko so odmolili, se potrese 
mesto, ki so v njem bili zbrani, in vsi se napolnijo svetega Duha; in 
govorili so besedo Božjo srčno.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 8:15-17 In ko sta prišla doli, sta molila 
zanje, da bi prejeli svetega Duha. 16 Zakaj na nobenega izmed njih še ni 
bil prišel, ampak bili so samo krščeni v ime Gospoda Jezusa. 17 Tedaj 
sta pokladala roke nanje, in so prejemali svetega Duha.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 8:39 Ko pa stopita iz vode, vzame Duh 
Gospodov Filipa; in ni ga več videl komornik, zakaj nadaljeval je vesel 
svojo pot. (I Kralji 18:12)

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 9:31 Tako je zdaj cerkev po vsej Judeji
in Galileji in Samariji imela mir in je napredovala; in ker je hodila v 
strahu Gospodovem in v tolažbi svetega Duha, se je razmnoževala.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 10:44,45 Ko je Peter še govoril te 
besede, pride sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo. 45 In zavzemo se 
verniki iz obreze, ki so bili prišli s Petrom, da se je tudi na pogane izlil 
dar svetega Duha;

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 11:15 Ko pa jim začnem govoriti, pride 
sveti Duh nanje, kakor na nas v začetku.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 13:52 Učenci pa so se napolnjevali 
veselja in svetega Duha.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 19:6 In ko poklada Pavel nanje roke, 



pride sveti Duh nanje, in govore jezike in prerokujejo.
Dejanja Apostolov - Apostolska dela 20:23 razen da mi sveti Duh po vseh 

mestih priča in pravi, da me čakajo vezi in stiske.
Rimljanom 5:5 a upanje ne osramočuje, ker je ljubezen Božja izlita v srcih 

naših po svetem Duhu, ki nam je dan.
Rimljanom 8:9 A vi niste v mesu, ampak v duhu, ako Božji Duh prebiva v 

vas. Če pa kdo Duha Kristusovega nima, ta ni njegov.
Rimljanom 8:13-16 zakaj če po mesu živite, umrjete, če pa z Duhom morite 

dejanja mesa, boste živeli. 14 Kajti katerekoli vodi Duh Božji, ti so sinovi 
Božji. 15 Niste namreč prejeli duha sužnosti zopet v bojazen, ampak 
prejeli ste Duha sinovstva, ki v njem kličemo: Aba, Oče! 16 Ta Duh sam 
izpričuje z našim duhom vred, da smo otroci Božji.

Rimljanom 8:26 Enako pa pomaga tudi Duh našim slabostim. Kajti česa naj 
prosimo, kakor je treba, ne vemo; temveč Duh sam prosi za nas z 
neizrečnimi vzdihi.

Rimljanom 15:13 Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v 
verovanju, da ste prebogati v upanju, v moči svetega Duha.

Rimljanom 15:19 v moči znamenj in čudežev, v moči svetega Duha; tako da 
sem od Jeruzalema in po sosednjih krajih tja do Ilirije povsod razširil 
evangelij Kristusov;

I Korinčanom 2:10-13 Nam pa je to Bog razodel po Duhu svojem; kajti Duh 
vse preiskuje, tudi globočine Božje. 11 Kajti kdo ve izmed ljudi, kaj je v 
človeku, razen človekovega duha, ki je v njem? Tako tudi ne ve nihče, 
kaj je v Bogu, razen le Božji Duh. 12 Mi pa nismo prejeli duha tega sveta, 
ampak Duha, ki je iz Boga, da vemo, kaj nam je milostno daroval Bog; 13 
to tudi govorimo, ne v besedah, ki jih uči človeška modrost, temveč v 
teh, ki jih uči Duh, in duhovne stvari skladamo z duhovnimi.

I Korinčanom 3:16 Ne veste, da ste tempelj Božji in da Duh Božji prebiva v 
vas?Ne veste, da ste tempelj Božji in da Duh Božji prebiva v vas?

I Korinčanom 6:11 In taki ste bili nekateri; ali umili ste se, ali posvečeni ste
bili, ali opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu 
Boga našega.

I Korinčanom 12:3  Zato vam dajem na znanje, da nihče, v Duhu Božjem 
govoreč, ne reče: ›Preklet bodi Jezus,‹ in nihče ne more reči: ›Jezus je 
Gospod,‹ razen v svetem Duhu.

II Korinčanom 3:17 Gospod pa je Duh; kjer pa je Duh Gospodov, tam je 
svoboda.

II Korinčanom 13:14(13) Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Božja 
in deleštvo svetega Duha z vsemi vami!



Galačanom - Galatom 4:6 Ker ste pa sinovi, je odposlal Bog Duha Sina 
svojega v vaša srca, ki kliče: Abá, Oče!

Efežanom 1:13,14 V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, 
evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi, sprejemši vero, bili 
zapečateni s svetim Duhom obljube, 14 ki je zastava dediščine naše, v 
odrešitev lastnine božje, v hvalo slave njegove.

Efežanom 2:18 ker po njem le imamo, oboji v enem Duhu, pristop k Očetu.
Efežanom 4:30 In ne žalite svetega Duha Božjega, ki ste z njim zapečateni 

za odrešenja dan.
I Tesaloničanom 4:8 Zatorej, kdor to zameta, ne zameta človeka, marveč 

Boga, ki je tudi dal svetega Duha svojega v vas.
I Tesaloničanom 5:19 Duha ne gasite;
II Tesaloničanom 2:13 Mi pa smo dolžni zahvaljevati Boga vedno za vas, 

bratje ljubljeni od Gospoda, da vas je Bog izvolil od začetka za zveličanje
v posvečenju Duha in v veri v resnico; (I Petrov 1:2)

Titu 3:5,6 nas je rešil ne iz del v pravičnosti, ki smo jih mi storili, ampak po 
usmiljenju svojem, po kopeli preporoda in obnovitve svetega Duha, 6 ki 
ga je obilo razlil nad nas po Jezusu Kristusu, Zveličarju našem,

Hebrejcem 2:4 pri čemer je tudi Bog z njimi vred pričal z znamenji in čudeži 
in mnogoterimi močmi in s podeljevanjem svetega Duha po volji svoji.

Hebrejcem 10:15 Izpričuje nam pa to tudi sveti Duh; ko je bil namreč rekel:
I Petrov 1:2 izvoljenim po previdnosti Boga Očeta, v posvečenju Duha, k 

pokorščini in pokropljenju s krvjo Jezusa Kristusa: Milost vam in mir naj 
se pomnoži!

II Petrov 1:21 Zakaj prerokovanje ni nikdar prišlo po volji človeški, temveč 
od Boga so govorili ljudje, kakor jih je vodil sveti Duh.

I Janezov 4:2 V tem spoznate Duha Božjega: vsak duh, ki pripoznava Jezusa
Kristusa, da je prišel v mesu, je iz Boga;

I Janezov 5:7,8 Kajti trije so, ki pričajo: 8 Duh in voda in kri, in ti trije so 
eno v svojem pričanju.

Judov 1:20 Vi pa, ljubljeni, sezidavajte se na presveti veri svoji in molite v 
svetem Duhu,
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