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Keluaran 35:31 Jehovah telah mengurniai Bezaleel kuasa-Nya, dan memberi dia 
kemahiran, kebolehan, dan pengertian dalam segala jenis karya seni,

Bilangan 11:25 Kemudian TUHAN turun di dalam awan dan berfirman kepada 
Musa. TUHAN mengambil sebahagian daripada kuasa yang sudah diberikan-
Nya kepada Musa, lalu memberikan kuasa itu kepada tujuh puluh orang 
pemimpin itu. Ketika Roh TUHAN turun ke atas mereka, mereka mula berseru 
seperti nabi, tetapi tidak lama.

1 Samuel 10:6 Pada saat itu juga Roh TUHAN akan menguasai kamu, dan kamu 
akan diberikan sifat baru, lalu kamu akan mengikut mereka menari-nari dan 
berteriak-teriak.

2 Samuel 23:2 Roh TUHAN berfirman melalui aku; firman-Nya ada pada bibirku.
Ayub 33:4 Roh Jehovah telah menciptakan aku, dan nafas Yang Maha Kuasa 

memberikan hidup kepadaku.
Isaiah 11:2 Kuasa TUHAN akan mengurniakan kebijaksanaan kepada dia juga 

pengetahuan dan kecekapan untuk memerintah umatnya. Dia mengenal 
kehendak TUHAN dan menghormati Dia.

Mikha 3:8 Tetapi bagi diriku, TUHAN memenuhi aku dengan kuasa dan Roh-Nya. 
Dia memberi aku pengertian tentang keadilan, dan juga keberanian untuk 
memberitahu umat Israel tentang dosa mereka.

Zekharia 4:6 Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan perkhabaran TUHAN ini 
kepada Zerubabel, “Engkau akan berjaya bukan dengan kekuatan tentera 
ataupun kekuatanmu sendiri, melainkan dengan Roh-Ku.

Matius 12:28 Roh Jehovah memberi Aku kuasa untuk mengusir roh jahat. Hal ini 
membuktikan bahawa Jehovah sudah mula memerintah di kalangan kamu.

Matius 28:19 Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah 
mereka pengikut-Ku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, 
dan Roh Jehovah.

Markus 1:10 Sebaik sahaja Yesus keluar dari sungai itu, Dia nampak langit 
terbuka dan Roh Jehovah seperti burung merpati turun ke atas-Nya.

Markus 13:11 Apabila kamu ditangkap dan dibawa ke mahkamah janganlah khu-
atir tentang apa yang harus kamu katakan. Apabila tiba masanya, katakanlah 
apa yang diberitahu kepada kamu pada waktu itu. Kata-kata yang kamu ucap-
kan itu bukan kata-kata kamu sendiri, tetapi datang daripada Roh Jehovah.

Lukas 2:26 Roh Jehovah menyertai Simeon dan memberitahu dia bahawa dia tid-
ak akan meninggal sebelum melihat Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan.

Lukas 4:1 Yesus yang dikuasai oleh Roh Jehovah, kembali dari kawasan Sungai 
Yordan. Yesus dipimpin oleh Roh Jehovah ke padang gurun.

Lukas 4:18-21 “Roh Tuhan ada pada-Ku. Dia telah melantik Aku supaya 



mengkhabarkan Berita Baik kepada orang miskin. Dia mengutus Aku supaya 
mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, kesembuhan bagi orang 
buta; dan kemerdekaan bagi orang yang tertindas, 19 serta mengisytiharkan 
masanya Tuhan menyelamatkan umat-Nya.” 20 Yesus menggulung gulungan 
naskhah itu semula dan mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. Mata
semua orang di dalam rumah ibadat itu tertumpu kepada Yesus. 21 Yesus 
mula berkata kepada mereka, “Pada hari ini ayat-ayat Alkitab ini sudah 
berlaku pada masa kamu mendengarnya. ”

Lukas 12:11,12 Apabila kamu didakwa di rumah ibadat atau di hadapan gabenor 
atau penguasa, janganlah khuatir tentang bagaimana kamu harus membela 
diri atau apa yang harus kamu katakan. 12 Roh Jehovah akan mengajar kamu 
apa yang harus kamu katakan pada waktu itu.”

Yohanes 7:38,39 Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, ‘Sesiapa yang percaya 
kepada-Ku, dari dalam hatinya akan memancar mata air yang memberikan 
hidup.’ ”  ( 39 Yesus berkata-kata tentang Roh Jehovah, yang akan diterima 
oleh orang yang percaya kepada-Nya. Pada masa itu, Roh Jehovah belum 
diberikan, kerana Yesus belum dipermuliakan melalui kematian dan 
kebangkitan-Nya.)

Yohanes 14:16,17 Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi 
kamu Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. 17 Dia 
Roh Jehovah, yang menunjukkan apa yang benar tentang Jehovah. Dunia 
tidak dapat menerima Dia, kerana dunia tidak dapat melihat Dia ataupun 
mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kerana Dia tinggal dengan kamu 
dan bersatu dengan kamu.

Yohanes 14:26 Tetapi Roh Jehovah, Penolong yang akan diutus oleh Bapa demi 
nama-Ku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu 
segala yang telah Aku katakan kepada kamu.

Yohanes 16:7,8 Tetapi apa yang Aku katakan kepada kamu benar: Untuk 
kebaikan kamu, lebih baik Aku pergi. Jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak 
akan datang kepada kamu. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia 
kepada kamu. 8 Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada 
orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar, 
dan tentang hukuman Jehovah, semuanya salah.

Yohanes 16:13-15 Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang
Jehovah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala 
kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendak-Nya 
sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengar-Nya dan memberitahu kamu 
perkara-perkara yang akan berlaku. 14 Roh akan memuliakan Aku, kerana apa
yang dinyatakan oleh Roh kepada kamu, diterima daripada Aku. 15 Semua 
milik Bapa-Ku milik-Ku juga. Itulah sebabnya Aku berkata bahawa apa yang 
disampaikan oleh Roh kepada kamu, diterima daripada Aku.”

Yohanes 20:21,22 Yesus berkata kepada mereka lagi, “Salam sejahtera! 



Sebagaimana Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu.” 22 
Kemudian Yesus menghembuskan nafas-Nya kepada mereka dan berkata, 
“Terimalah Roh Jehovah.

Kisah Rasul-Rasul 1:2,5 sehingga pada hari Dia diangkat ke syurga. Sebelum 
Yesus diangkat ke syurga, Dia dengan kuasa Roh Jehovah memberikan 
petunjuk kepada rasul-rasul yang telah dipilih-Nya. 5 Yohanes membaptis 
kamu dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh 
Jehovah.”

Kisah Rasul-Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, apabila Roh Jehovah 
datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem, 
di seluruh Yudea, dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi.”

Kisah Rasul-Rasul 2:1-4 Apabila hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya
kepada Kristus berkumpul di satu tempat. 2 Tiba-tiba terdengar bunyi dari 
langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi rumah tempat 
mereka sedang duduk. 3 Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah 
api yang menjalar dan menghinggapi setiap orang di situ. 4 Mereka semua 
dikuasai oleh Roh Jehovah. Mereka mula berkata-kata dalam pelbagai bahasa
lain, menurut apa yang diberikan oleh Roh Jehovah kepada mereka.

Kisah Rasul-Rasul 2:17-19 Jehovah berfirman, ‘Inilah yang akan berlaku pada 
akhir zaman, Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang. Anak-anak
lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang Aku beritahukan
mereka; orang muda kamu akan melihat hal-hal yang Aku perlihatkan kepada 
mereka, orang tua kamu akan mendapat mimpi yang Aku berikan kepada 
mereka. 18 Bahkan ke atas hamba-hamba-Ku baik lelaki mahupun perempuan,
akan Aku curahkan Roh-Ku pada masa itu, dan mereka akan memberitakan 
hal-hal yang Aku beritahukan mereka. 19 Aku akan melakukan mukjizat di 
atas sana, di langit, dan keajaiban di bawah sini, di bumi. Kelak akan ada 
darah, api, dan asap tebal; (Yoel 2:28,29)

Kisah Rasul-Rasul 2:33,38 Jehovah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa
di sebelah kanan Jehovah, dan Yesus menerima Roh Jehovah yang sudah 
dijanjikan oleh Bapa. Apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini adalah Roh
itu yang sudah dicurahkan oleh Yesus ke atas kami. 38 Petrus menjawab, 
“Hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertaubat daripada dosa, lalu 
dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya dosa saudara-saudara diampunkan
lalu saudara semua akan menerima pemberian Jehovah, iaitu Roh Jehovah.

Kisah Rasul-Rasul 4:31 Setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkum-
pul itu bergoncang. Mereka semua dikuasai oleh Roh Jehovah, dan mula 
menyampaikan perkhabaran daripada Jehovah dengan penuh keberanian.

Kisah Rasul-Rasul 8:15-17 Apabila Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa bagi 
pengikut Yesus di situ supaya menerima Roh Jehovah, 16 kerana tidak 
seorang pun di kalangan mereka dikuasai oleh Roh Jehovah. Mereka baru 
dibaptis demi nama Tuhan Yesus sahaja. 17 Lalu Petrus dan Yohanes 



meletakkan tangan mereka ke atas kepala orang Samaria di situ, dan mereka 
pun menerima Roh Jehovah.

Kisah Rasul-Rasul 8:39 Apabila mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengambil 
Filipus dari situ. Pegawai tinggi itu tidak nampak dia lagi, lalu meneruskan 
perjalanan dengan sukacita. (1 Raja-Raja 18:12)

Kisah Rasul-Rasul 9:31 Dengan demikian tenteramlah jemaah di seluruh Yudea, 
Galilea, dan Samaria. Jemaah itu menghormati Jehovah dan dengan 
pertolongan Roh Jehovah, jemaah itu bertambah kuat dan bertambah banyak.

Kisah Rasul-Rasul 10:44,45 Sementara Petrus berkata-kata, Roh Jehovah turun 
dan menguasai semua orang yang mendengar perkhabaran itu. 45 Beberapa 
orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan menyertai Petrus dari Yope, 
hairan melihat Jehovah mengurniakan Roh-Nya kepada orang bukan Yahudi 
juga.

Kisah Rasul-Rasul 11:15 Apabila aku mula bercakap, Roh Jehovah datang 
kepada mereka, seperti yang berlaku kepada kita pada mulanya.

Kisah Rasul-Rasul 13:52 Tetapi pengikut-pengikut Yesus di Antiokhia sangat 
bersukacita dan mereka dikuasai oleh Roh Jehovah.

Kisah Rasul-Rasul 19:6 Ketika Paulus meletakkan tangannya ke atas kepala 
mereka, Roh Jehovah menguasai mereka, lalu mereka bertutur dalam bahasa-
bahasa yang ajaib, serta menyampaikan perkhabaran Jehovah.

Kisah Rasul-Rasul 20:23 Aku hanya tahu bahawa di setiap kota, Roh Jehovah 
telah memberitahu aku bahawa aku akan mengalami penderitaan dan akan 
dipenjarakan.

Roma 5:5 Harapan itu tidak akan mengecewakan kita, kerana Jehovah sudah 
mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Jehovah melakukan hal itu 
dengan perantaraan Roh-Nya, yang sudah dikurniakan-Nya kepada kita.

Roma 8:9 Tetapi kamu tidak lagi hidup menurut tabiat manusia. Kamu hidup 
menurut kehendak Roh Jehovah - jika Roh Jehovah menguasai hidup kamu. 
Sesiapa tidak mempunyai Roh Kristus, orang itu bukan milik Kristus.

Roma 8:13-16 Jika kamu hidup menurut tabiat manusia, kamu akan mati; tetapi 
jika dengan kuasa Roh Jehovah kamu mematikan semua perbuatan kamu 
yang berdosa, kamu akan hidup. 14 Orang yang dipimpin oleh Roh Jehovah 
ialah anak-anak Jehovah. 15 Roh yang dikurniakan oleh Jehovah kepada 
kamu tidak memperhamba kamu, sehingga kamu hidup dalam ketakutan. 
Sebaliknya Roh Jehovah menjadikan kamu anak-anak Jehovah, dan dengan 
kuasa Roh Jehovah kita memanggil Jehovah “Bapa, ya Bapaku!” 16 Roh 
Jehovah bersama dengan roh kita menyatakan bahawa kita anak-anak 
Jehovah.

Roma 8:26 Begitu juga Roh Jehovah datang menolong kita yang lemah ini. Kita 
tidak tahu bagaimana kita patut berdoa; Roh itu sendiri bermohon kepada 
Jehovah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata.

Roma 15:13 Semoga Jehovah yang memberi kamu harapan, memenuhkan hati 



kamu dengan kegembiraan dan kedamaian kerana kamu percaya kepada-Nya,
supaya dengan kuasa Roh Jehovah kamu semakin berharap kepada Jehovah.

Roma 15:19 dengan keajaiban dan mukjizat, serta dengan kuasa Roh Jehovah. 
Aku sudah mengisytiharkan keseluruhan Berita Baik tentang Kristus, dalam 
perjalananku dari Yerusalem sampai ke Ilirikum.

1 Korintus 2:10-13 Tetapi melalui Roh-Nya, Jehovah menyatakan rancangan-Nya 
kepada kita. Roh Jehovah menyelidiki segala sesuatu, bahkan rancangan 
Jehovah yang paling tersembunyi sekalipun. 11 Sebagaimana roh seseorang 
mengetahui isi hati orang itu, begitu juga hanya Roh Jehovah mengetahui 
segala sesuatu tentang Jehovah. 12Kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi 
kita menerima Roh Jehovah, supaya kita mengetahui semua yang telah 
dikurniakan Jehovah kepada kita. 13 Oleh itu, ketika kami menjelaskan hal-
hal tentang Jehovah kepada orang yang mempunyai Roh Jehovah, kami tidak 
berkata-kata menurut kebijaksanaan manusia, tetapi menurut ajaran Roh 
Jehovah.

1 Korintus 3:16 Tentu kamu tahu bahawa kamu tempat kediaman Jehovah, 
kerana Roh Jehovah tinggal di dalam kamu!

1 Korintus 6:11 Demikianlah keadaan beberapa orang antara kamu dahulu. 
Tetapi Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh daripada Jehovah kita 
membersihkan kamu daripada dosa, menjadikan kamu umat Jehovah, dan 
membolehkan kamu berbaik semula dengan Jehovah.

1 Korintus 12:3 Kamu harus tahu bahawa orang yang dipimpin oleh Roh Jehovah 
tidak dapat berkata, “Terkutuklah Yesus!” Begitu juga tidak seorang pun 
dapat mengatakan, “Yesuslah Tuhan!” kecuali orang itu dipimpin oleh Roh 
Jehovah.

2 Korintus 3:17 Tuhan yang dimaksudkan di sini ialah Roh. Sesiapa mempunyai 
Roh Tuhan, orang itu bebas.

2 Korintus 13:14(13) Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu, Jehovah mengasihi
kamu, dan Roh Jehovah menyertai kamu semua.

Galatia 4:6 Kerana kamu anak-anak Jehovah, Jehovah menyuruh Roh Anak-Nya 
masuk ke dalam hati kita. Roh itulah yang menyebabkan kita berseru, “Bapa, 
ya Bapaku.”

Efesus 1:13,14 Kamu juga menjadi umat Jehovah, ketika kamu mendengar berita
tentang ajaran benar, iaitu Berita Baik yang membawa penyelamatan kepada 
kamu. Kamu percaya kepada Kristus, dan untuk menunjukkan bahawa kamu 
milik Jehovah, Jehovah mengurniai kamu Roh-Nya yang telah dijanjikan-Nya 
itu. 14 Roh itu jaminan bahawa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan 
oleh Jehovah kepada umat-Nya. Hal itu meyakinkan kita bahawa Jehovah 
akan membebaskan umat-Nya dengan sepenuhnya. Marilah kita memuji 
kemuliaan-Nya!

Efesus 2:18 Melalui Kristus, kita semua - orang Yahudi mahupun bukan Yahudi - 
dapat datang ke hadirat Bapa dengan pertolongan Roh Jehovah yang satu.



Efesus 4:30 Janganlah sedihkan Roh Jehovah. Jika kamu memiliki Roh Jehovah,
hal itu menunjukkan bahawa kamu milik Jehovah. Roh itu jaminan bahawa 
Hari Pembebasan akan tiba bagi kamu.

1 Thessalonians 4:8 Oleh itu, orang yang menolak ajaran ini, bukannya menolak 
manusia, tetapi menolak Jehovah yang mengurniai kamu Roh-Nya yang suci.

1 Thessalonians 5:19 Janganlah halang Roh Jehovah.
2 Thessalonians 2:13 Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Jehovah bagi 

kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal itu demikian kerana Jehovah
telah memilih kamu antara orang yang terdahulu sekali diselamatkan-Nya. 
Dengan kuasa Roh-Nya dan dengan kepercayaan kamu kepada berita benar 
daripada Jehovah, Jehovah telah menjadikan kamu umat-Nya yang suci. (1 
Pedro 1:2)

Titus 3:5,6 Dia menyelamatkan kita, bukan kerana perbuatan baik kita, tetapi 
kerana belas kasihan-Nya. Jehovah menyelamatkan kita melalui Roh-Nya, 
yang mengurniai kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. 6 
Jehovah melimpahkan Roh-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus, 
Penyelamat kita,

Ibrani 2:4 Di samping itu, Jehovah juga menguatkan kesaksian mereka dengan 
melakukan pelbagai mukjizat dan keajaiban. Dia juga membahagi-bahagikan 
pemberian Roh Jehovah menurut kehendak-Nya sendiri.

Ibrani 10:15 Roh Jehovah juga memberikan kesaksian kepada kita. Roh Jehovah 
berkata,

1 Pedro 1:2 Kamu dipilih sesuai dengan rancangan Jehovah Bapa, dan dijadikan 
umat-Nya yang suci oleh Roh Jehovah, supaya kamu taat kepada Yesus 
Kristus dan disucikan oleh darah-Nya. Semoga Jehovah mengurniai kamu 
berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah.

2 Pedro 1:21 Hal itu demikian kerana tidak ada nubuat yang disampaikan oleh 
para nabi, berasal daripada kehendak manusia. Tetapi Roh Jehovah 
menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkhabaran yang datang 
daripada Jehovah.

1 Yohanes 4:2 Inilah caranya kamu boleh mengetahui sama ada roh itu Roh 
Jehovah atau tidak: Sesiapa mengakui Yesus Kristus datang ke dunia sebagai
manusia, orang itu mempunyai Roh yang datang daripada Jehovah.

1 Yohanes 5:7,8 Ada tiga saksi: 8 Roh Jehovah, air dan darah; dan ketiga-tiganya
memberikan kesaksian yang sama.

Yudas 1:20 Tetapi kamu, saudara-saudaraku, teruslah bina hidup yang 
berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Iman kamu sangat suci. Berdoalah 
dengan pimpinan Roh Jehovah.
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