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Вихід 35:31 І наповнив його Духом Божим, мудрістю, розумуванням, і 
знанням, і здібністю до всякої роботи

Числа 11:25 І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв 
від Духа, що на ньому, і дав на сімдесят чоловіка старших. І сталося, 
як спочив на них Дух той, то вони стали пророкувати, та потім 
перестали.

1 Самуїлова 10:6 І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними 
пророкувати, і станеш іншою людиною.

2 Самуїлова 23:2 Дух Господній говорить в мені, а слово Його на моїм 
язику!

Йов 33:4 Дух Божий мене учинив, й оживляє мене Всемогутнього 
подих.

Ісая 11:2 І спочине на Нім Дух Господній, дух мудрости й розуму, дух 
поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього.

Михей 3:8 А я повний сили й Господнього Духа, і правди й відваги, щоб 
представити Якову прогріх його, а Ізраїлеві його гріх.

Захарія 4:6 І відповів він, і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє 
слово до Зоровавеля: Не силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, 
говорить Господь Саваот.

Матвій 12:28 А коли ж Духом Божим вигоню Я демонів, то настало для 
вас Царство Боже.

Матвій 28:19 Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і 
Сина, і Святого Духа,

Марк 1:10 І зараз, коли Він виходив із води, то побачив Іван небо 
розкрите, і Духа, як голуба, що сходив на Нього.

Марк 13:11 Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, 
що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть: бо не 
ви промовлятимете, але Дух Святий.

Лука 2:26 І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, 
перше ніж побачить Христа Господнього.

Лука 4:1 А Ісус, повний Духа Святого, вернувсь з-над Йордану, і Дух на 
пустиню Його попровадив.

Лука 4:18-21 На Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру 
Новину звіщати вбогим. Послав Він Мене проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, 



19 щоб проповідувати рік Господнього змилування. 20 І, книгу 
згорнувши, віддав службі й сів. А очі всіх у синагозі звернулись на 
Нього. 21 І почав Він до них говорити: Сьогодні збулося Писання, яке 
ви почули!

Лука 12:11,12 А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, 
не турбуйтеся, як або що відповідати чи що говорити, 12 Дух бо 
Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати!

Іван 7:38,39 Хто вірує в Мене, як каже Писання, то ріки живої води 
потечуть із утроби його. 39 Це ж сказав Він про Духа, що мали 
прийняти Його, хто ввірував у Нього. Не було бо ще Духа на них, не 
був бо Ісус ще прославлений.

Іван 14:16,17 І вблагаю Отця Я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із 
вами повік перебував, 17 Духа правди, що Його світ прийняти не 
може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас 
перебуває, і в вас буде Він.

Іван 14:26 Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім'я Моє, 
Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив.

Іван 16:7,8 Та Я правду кажу вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я 
не піду, Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам 
Його. 8 А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про 
суд:

Іван 16:13-15 А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до
цілої правди, бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, 
казатиме, і що має настати, звістить вам. 14 Він прославить Мене, бо 
Він візьме з Мого та й вам сповістить. 15 Усе, що має Отець, то Моє; 
через те Я й сказав, що Він візьме з Мого та й вам сповістить.

Іван 20:21,22 Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам! Як Отець послав Мене,
і Я вас посилаю! 22 Сказавши оце, Він дихнув, і говорить до них: 
Прийміть Духа Святого!

Дії 1:2 аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам,
що їх вибрав, і вознісся.

Дії 1:5 Іван бо водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим 
через кілька тих днів!

Дії 1:8 Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до 
останнього краю землі.

Дії 2:1-4 Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно 
знаходилися вкупі. 2 І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова
зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. 3 І з'явилися 



їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по 
одному осів. 4 Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали 
говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав.

Дії 2:17-19 І буде останніми днями, говорить Господь: Я виллю від Духа 
Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, 
юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть 
снитися. 18 І на рабів Моїх і на рабинь Моїх за тих днів Я також 
виллю від Духа Свого, і пророкувати вони будуть! 19 І дам чуда на 
небі вгорі, а внизу на землі ці знамена: кров, і огонь, і куряву диму. 
(Йоіла 2:28,29)

Дії 2:33 А отож, як правицею Божою був Він вознесений, і обітницю 
Духа Святого прийняв від Отця, то й злив Він оте, що ви бачите й 
чуєте.

Дії 2:38 А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен 
із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа 
Святого ви приймете!

Дії 4:31 Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, 
і переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже з 
сміливістю!

Дії 8:15-17 А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого 
вони прийняли, 16 бо ще ні на одного з них Він не сходив, а були 
вони тільки охрищені в Ім'я Господа Ісуса. 17 Тоді на них руки 
поклали, і прийняли вони Духа Святого!

Дії 8:39 А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і 
скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи, шляхом своїм. 
(1 Царями 18:12)

Дії 9:31 А Церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись 
і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого.

Дії 10:44,45 Як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, 
хто слухав слова. 45 А обрізані віруючі, що з Петром прибули, 
здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган!

Дії 11:15 А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на 
нас.

Дії 13:52 А учні сповнялися радощів і Духа Святого.
Дії 19:6 А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, 

і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати!
Дії 20:23 тільки Дух Святий в кожному місті засвідчує, кажучи, що 

кайдани та муки чекають мене...
Римлян 5:5 а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші 



серця Святим Духом, даним нам.
Римлян 8:9 А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли 

хто не має Христового Духа, той не Його.
Римлян 8:13-16 бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом 

умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. 14 Бо всі, хто водиться 
Духом Божим, вони сини Божі; 15 бо не взяли ви духа неволі знов на
страх, але взяли ви Духа синівства, що через Нього кличемо: Авва, 
Отче! 16 Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти 
Божі.

Римлян 8:26 Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми 
не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але Сам Дух 
заступається за нас невимовними зідханнями.

Римлян 15:13 Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й 
миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого!

Римлян 15:19 силою ознак і чудес, силою Духа Божого, так що я 
поширив Євангелію Христову від Єрусалиму й околиць аж до 
Ілліріка.

1 Коринтян 2:10-13 А нам Бог відкрив це Своїм Духом, усе бо досліджує 
Дух, навіть Божі глибини. 11 Хто бо з людей знає речі людські, окрім
людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей 
Божих, окрім Духа Божого. 12 А ми прийняли духа не світу, але Духа,
що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам, 13 що й 
говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими 
від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного.

1 Коринтян 3:16 Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас 
пробуває?

1 Коринтян 6:11 І такими були дехто з вас, але ви обмились, але 
освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом 
нашого Бога.

1 Коринтян 12:3 Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, 
не скаже: Нехай анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто: Ісус
то Господь, як тільки Духом Святим.

2 Коринтян 3:17 Господь же то Дух, а де Дух Господній, там воля.
2 Коринтян 13:14(13) Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов 

Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами! 
Амінь.

Галатів 4:6 А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що 
викликує: Авва, Отче!

Ефесян 1:13,14 У Ньому й ви, як почули були слово істини, Євангелію 



спасіння свого, та в Нього й увірували, запечатані стали Святим 
Духом обітниці, 14 Який є завдаток нашого спадку, на викуп 
здобутого, на хвалу Його слави!

Ефесян 2:18 бо обоє Ним маємо приступ у Дусі однім до Отця.
Ефесян 4:30 І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви запечатані 

на день викупу.
1 Солунян 4:8 Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що 

нам також дав Свого Духа Святого.
1 Солунян 5:19 Духа не вгашайте!
2 Солунян 2:13 А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені 

Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння 
освяченням Духа та вірою в правду,

Титу 3:5,6 Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з
Своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом 
Святим, 6 Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, 
Спасителя нашого,

Євреїв 2:4 коли Бог був засвідчив ознаками й чудами, і різними силами
та обдаруванням Духом Святим із волі Своєї.

Євреїв 10:15 Свідкує ж і Дух Святий нам, як говорить:
1 Петра 1:2 із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й 

окроплення кров'ю Ісуса Христа: нехай примножиться вам благодать
та мир!

2 Петра 1:21 Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали 
його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим.

1 Івана 4:2 Духа Божого цим пізнавайте: кожен дух, який визнає, що 
Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога.

1 Івана 5:7,8 Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово й Святий Дух, і ці 
Троє Одно. 8 І троє свідкують на землі: дух, і вода, і кров, і троє в 
одно.

Юди 1:20 А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, 
моліться Духом Святим,
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