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Cikis 35:31 Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi 
Ruhu'yla doldurdu.

Saylar 11:25 Sonra RAB bulutun içinde inip Musa'yla konuştu. Musa'nın 
üzerindeki Ruh'tan alıp yetmiş ileri gelene verdi. Ruh'u alınca 
peygamberlik ettilerse de, daha sonra hiç peygamberlik etmediler.

1 Samuel 10:6 RAB'bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla 
birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin.

2 Samuel 23:2 RAB'bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin 
ucundadır.

Eyup 33:4 Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı, Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu yaşam 
veriyor bana.

Yesaya 11:2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve
RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

Mika 3:8 Ama Yakupoğulları'na isyanlarını, İsrail halkına günahlarını 
bildirmek için Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle, Adalet ve cesaretle donatıldım.

Zekeriya 4:6 Bunun üzerine şöyle dedi: RAB Zerubbabil'e, 'Güçle kuvvetle 
değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın' diyor. Böyle diyor Her Şeye 
Egemen RAB.

Matta 12:28 Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhu'yla kovuyorsam, Tanrı'nın 
Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.

Matta 28:19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; 
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin;

Markos 1:10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi 
üzerine indiğini gördü.

Markos 13:11 Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, 'Ne söyleyeceğiz?' 
diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. 
Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak.

Luka 2:26 Rab'bin Mesihi'ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla 
kendisine bildirilmişti.

Luka 4:1 Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria Irmağı'ndan dönen İsa, Ruh'un 
yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi. O 
günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı.

Luka 4:18/19-21 Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde'yi 
iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere 
gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve 
Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi. 20 Sonra kitabı kapattı, 
görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O'na bakıyordu. 



21 İsa, Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı.
Luka 12:11,12 Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne 

çıkardıklarında, 'Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?' ya da, 'Ne 
söyleyeceğiz?' diye kaygılanmayın. 12 Kutsal Ruh o anda size ne 
söylemeniz gerektiğini öğretecektir.

Yuhanna 7:38,39 Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin 'içinden diri 
su ırmakları akacaktır.' 39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la 
ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

Yuhanna 14:16/17 Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle 
birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. 
Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu 
tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuhanna 14:26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal 
Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

Yuhanna 16:7,8 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. 
Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. 8 
O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu 
olduğuna ikna edecektir:

Yuhanna 16:13-15 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe 
yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını 
söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14 O beni yüceltecek. 
Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. 15 Baba'nın nesi varsa benimdir.
'Benim olandan alıp size bildirecek' dememin nedeni budur.

Yuhanna 20:21,22 İsa yine onlara, Size esenlik olsun! dedi. Baba beni 
gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.

Yuhanna 20:22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, Kutsal 
Ruh'u alın! dedi.

Elci Isleri 1:2(1) Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı 
her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip 
yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.

Elci Isleri 1:5 Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar 
Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.

Elci Isleri 1:8 Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, 
bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim 
tanıklarım olacaksınız.

Elci Isleri 2:1-4 Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada 
bulunuyordu. 2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses 
geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. 3 Ateşten dillere benzer bir 
şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. 4 İmanlıların hepsi 
Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle 



konuşmaya başladılar.
Elci Isleri 2:17(16)-19 Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden 

bildirilen olaydır: 'Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün insanların üzerine 
Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. 
Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız düşler görecek. 18 O günler kadın erkek 
Kullarımın üzerine Ruhum'u dökeceğim, Onlar da peygamberlik edecekler. 
19 Yukarıda, gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde 
belirtiler, Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. (Yoel 2:28,29)

Elci Isleri 2:33 O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u 
Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize 
dökmüştür.

Elci Isleri 2:38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: Tövbe edin, her biriniz İsa 
Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal 
Ruh armağanını alacaksınız.

Elci Isleri 4:31 Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh'la 
doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.

Elci Isleri 8:15-17 Petrus'la Yuhanna oraya varınca, Samiriyeli imanlıların 
Kutsal Ruh'u almaları için dua ettiler. 16 Çünkü Ruh daha hiçbirinin 
üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı, o kadar. 17 
Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca, onlar da Kutsal Ruh'u 
aldılar.

Elci Isleri 8:39 Sudan çıktıkları zaman Rab'bin Ruhu Filipus'u hemen oradan 
uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna 
devam etti. (1 Krallar 18:12)

Elci Isleri 9:31 Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu 
esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk Kutsal 
Ruh'un yardımıyla sayıca büyüyordu.

Elci Isleri 10:44 Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı 
dinleyen herkesin üzerine indi. 45 Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, 
Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini 
şaşkınlıkla karşıladılar.

Elci Isleri 11:15 Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta bizim 
üzerimize indiği gibi, onların da üzerine indi.

Elci Isleri 13:52 Öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh'la doluydu.
Elci Isleri 19:6 Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine 

indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar.
Elci Isleri 20:23 Ancak Kutsal Ruh, beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine 

dair her kentte beni uyarıyor.
Romalilar 5:5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh 

aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.
Romalilar 8:9 Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, 



Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in 
değildir.

Romalilar 8:13-16 Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin 
kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz yaşayacaksınız. 14 Tanrı'nın Ruhu'yla 
yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. 15 Çünkü sizi yeniden korkuya 
sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, 
Abba, Baba! diye sesleniriz. 16 Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, 
Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

Romalilar 8:26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için
dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz 
iniltilerle bizim için aracılık eder.

Romalilar 15:13 Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla 
dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle 
doldursun.

Romalilar 15:19(18) Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, 
sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh'un 
gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. 
Yeruşalim'den başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in 
Müjdesi'ni her yerde duyurdum.

1 Korintliler 2:10-13 Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü 
Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. 11 İnsanın 
düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, 
Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez. 12 
Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, 
Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. 13 Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri 
açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle 
değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz.

1 Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde 
yaşadığını bilmiyor musunuz?

1 Korintliler 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, 
Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

1 Korintliler 12:3 Bunun için bilmenizi isterim ki: Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla 
konuşan hiç kimse, İsa'ya lanet olsun! demez. Kutsal Ruh'un aracılığı 
olmaksızın da kimse, İsa Rab'dir diyemez.

2 Korintliler 3:17 Rab Ruh'tur, Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır.
2 Korintliler 13:14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un 

paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.
Galatyalilar 4:6 Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun Abba! Baba! diye 

seslenen Ruhu'nu yüreklerinize gönderdi.
Efesliler 1:13,14 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na 

iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14 



Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna 
dek mirasımızın güvencesidir.

Efesliler 2:18 O'nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh'ta Baba'nın huzuruna 
çıkabiliriz.

Efesliler 4:30 Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o
Ruh'la mühürlendiniz.

1 Selanikliler 4:8 Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size Kutsal
Ruhu'nu veren Tanrı'yı reddetmiş olur.

1 Selanikliler 5:19 Ruh'u söndürmeyin.
2 Selanililer 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman 

Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı, Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp 
gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti.

Titus 3:5,6(4) Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça 
göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, 
kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih 
aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

Ibranililer 2:4 Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği 
uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.

Ibranililer 10:15 Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki,
1 Petrus 1:2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize 

serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal 
kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

2 Petrus 1:21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden 
kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın 
sözlerini ilettiler.

1 Johanna 4:2 İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh 
Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.

1 Johanna 5:7,8(6-9) 6 Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil,
suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir. 
7/8 Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum 
içindedir. 9 İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı 
daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğlu'yla ilgili olarak 
yaptığı tanıklıktır.

Yahuda 1:20 Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan 
imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'un yönetiminde dua edin.
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