
Urdu - بائبل آیات  مقدس روح کے - Holy Spirit Scriptures

روج 35:31 خر  
خدا وند نے بضل ایل کو خدا کی روح سے معمور کردیا ۔ ارس نے بضل ایل کو خاص حکمت اور علم دیا تا

کہ وہ ہر کام کرے ۔
11:25 گنتی  

تب خداوند ایک بادل میں ارترا اور ارس نے موسی  سے باتیں کی۔ اس نے کچھ روح موسی  سے لیا اور اس
 بزرگوں پر ڈال دیا ۔ جب ارن میں روح آئی تو وہ نبوت شروع کر دیئے لیکن بعد میں پھر۷۰روح کو 

وہ نبوت کبھی نہیں کی ۔
10:6 سموئیل 1  

دہ آدمی ہو جا ؤ گے ۔ تم ان  وح ارترے گی ۔ تم بدل جا ؤ گے ۔ تم ایک علح  تب تم پر خداوند کی عظیم رر
نبیوں کے ساتھ پیشین گوئی کرنا شروع کرو گے ۔

23:2 سموئیل 2  
خداوند کی روح نے میرے ذریعہ کہا اس کا لفظ میری زبان پر تھا ۔

33:4 ایووب  

وح نے مجھے بنا ئی ہے اور میری زندگی خدا قادر مطلق سے آتی ہے۔ خدا کی رو  ،

11:2 یسعیاہ  
خداوند کی روح اس بادشا ہ پر ہو گی ۔دانشمندی اور علم کی روح ، رہنما ئی اور قوت کی روح ، جانکاری

کی روح اور خداوند کی خوف کی روح ۔
3:8 میکاہ  

لیکن خدا کی روح نے مجھ کو قوت ، انصاف اور طاقت سے معمور کیا تاکہ یعقوب کو اسکا گناہ اور
اسرائیل کو اسکے گناہوں کے بارے میں کہہ سکوں ۔

4:6 زکریاہ  
رباببل کو ہے تمہا ری مدد نہ تو کسی فوج  تب اس نے مجھ سے کہا ، " یہ پیغام خداوند کی جانب سے زر

سے اور نہ ہی تمہا ری مدد کسی طاقت سے آئیگی بلکہ میری روح سے ۔
لیکن میں خدا کی روح کی قوت کے ذریعہ بد روحوں کو نکا لتا ہوں۔ اور اس بات سے اس 12:28 متبی

حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کی بادشا ہت تمہا رے پاس آئی ہے۔
28:19 متبی  

اس وجہ سے تم جاؤ اور اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو میرے شاگرد بناؤ۔ باپ کے بیٹے کے
اور مقدس روح کے نام پر ان سب کو بپتسمہ دو۔

1:10 مرقس  
جب یسوع پانی سے اوپر آ رہے تھے اس نے دیکھا آسمان کھل اور روح القدس ایک کبوتر کی مانند

اسکی طرف آرہا تھا ۔
13:11 مرقس  

تم گرفتار کئے جاؤگے تمہارا محاصرہ ہوگا لیکن تم فکر نہ کرو کہ وہاں تمکو کیا کہنا پڑیگا ۔ اس وقت خدا
تمہیں جو سکھائیگا وہی کہنا ہوگا اس وقت بات کرنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ روح القدس ہوگا۔



2:26 لوقا  
روح ا لقدس نے شمعون سے کہا ، خداوند کی جانب سے بھیجے جانے والے مسیح کو بغیر دیکھے تو

نہیں مریگا ۔
4:1 لوقا  

وح نے یسوع کو جنگل و بیا یسوع دریائے یردن سے واپس لوٹے ۔ وہ ر ر وح القدس سے معمور تھے رر
بان میں سیر کرا تا رہا ۔

4:18,19,20,21 لوقا  
خداوند کی روح مجھ میں ہے  اور سال مقبول کی منادی کے لئے جس میں خداوند اپنی اچھائیاں دکھانے

ہ کو پڑھنے کے بعد یسوع اس کتاب کو بند کر کے کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔  اس حصب
یہودی عبادت گاہ کے خادم کے ہاتھ میں دیکر بیٹھ گئے اس یہودی عبادت گاہ میں موجود ہر شخص

یسوع ہی کو توجہ سے دیکھ رہے تھے ۔  تب یسوع نے ان سے کہا ، میں ابھی جن باتوں کو پڑھ رہا
تھا ان باتوں کو تم لوگوں نے سنا اور آج یہ مکمل ہو گئی۔

12:11,12 لوقا  
لوگ اگر تم کو یہودی عبادت گاہوں میں یا وہ حاکم وقت کے سا منے تمہیں کھینچ لے جا ئیں تو تم اس 

 اس وقت تم کو کیا کہنا چاہئے ؟12بات کی فکر کرو کہ تم کس طرح اپنا دفاع کروگے یا کیا کہو گے ۔ 
اس کے بارے میں روح القدس تم ہی کو بتا ئے گا ۔

7:38,39 یوحنا  
جو آدمی مجھ پر ایمان ل ئے گا اس کے دل سے آب حیات بہے گا ۔ ایسا صحیفوں میں لکھا ہے۔  یسوع

نے یہ بات مقدس روح کے بارے میں کہی کیوں کہ یہ روح اب تک نازل نہیں ہو ئی تھی۔ کیوں کہ
یسوع کی اب تک موت نہیں ہوئی تھی اور اسے جل ل کے ساتھ اٹھا یا نہیں گیاتھا۔ لیکن بعد میں جو

لوگ یسوع پر ایمان ل ئے ان پر روح نا زل ہو گی ۔
14:16,17 یوحنا  

میں باپ سے استدعا کروں گا تو وہ تمہا رے لئے دوسرا مدد گار دیگا ۔ اور وہ ہمیشہ تمہا رے ساتھ رہے
گا۔  وہ مدد گا ر یعنی روح حق جسے دنیا تسلیم نہیں کرتی کیوں کہ دنیا نہ اسے جانتی ہے اور نہ

دیکھتی ہے لیکن تم جانتے ہو وہ تمہا رے ساتھ ہے اور تم میں رہے گی۔
14:26 یوحنا  

لیکن مددگار تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے گا یہ مددگار جو مقدس روح ہے تمہیں میری ہر بات کی یاد دل
ئیگا۔یہ مددگار مقدس روح ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا ۔

16:7,8 یوحنا  
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے بہتر ہے کیوں کہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہا رے لئے

مددگار بھیجوں گا ۔ اگر میں نہیں جا ؤں توتمہا رے پاس مددگار نہ آئے گا ۔  جب مدد گار آئے تو وہ
دنیا کی خرابی کو ثابت کرے گا اور گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں بھی بتا ئے گا ۔

16:13,14,15 یوحنا  
لیکن جب روح حق آئیگا تو تم کو سچا ئی کی راہ دکھا ئے گا ۔ روح حق اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا
بلکہ وہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہو نے وال ہے ۔  روح حق میری
عظمت و جل ل کو ظا ہر کرے گا اس لئے کہ وہ مجھ سے ان چیزوں کو حا صل کر کے تمہیں کہے گا
۔  جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے ۔ اسی لئے میں نے کہا وہ روح مجھ سے ہی حا صل کر کے تمہیں

معلوم کرا ئے گا ۔
20:21,22 یوحنا  



یسوع نے دوبارہ کہا ،تم پر سلمتی ہو باپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے اسی طرح اب میں تم سب کو بھیجتا
 یسوع نے ان پر پھو نکا اور کہا روح مقدس لو ۔22ہوں ۔ 

1:2 رسولوں  
کم دے کر یلہ سے حر وح ارلقدس کے وسی نا تھا رر یں ارس نے چر ولوں کو جینہی سر ن تک جیس میں وہ ارن رس ارس دی

اروپر ارٹھایا گیا۔
1:5 رسولوں  

داوند ۔ کیا ترو ایسی وقت ایسرائییل کو بادشاہی پیھر عطا وچھا کہ اسے خر س ارنہوں نے جمع ہوکر ارس سے یہ پر پس
کرے گا ؟ ۔
1:8 رسولوں  

دیہ اور سامریہ میں  ت پاو گے اور یروشلییم اور تمام یہور ل ہوگا تو ترم قروب وح ارلقدس ترم پر نازی لیکین جب رر
ین کی اینتہا تک میرے گواہ ہوگے ۔ بلکہ زمی

2:1,2,3,4 رسولوں  
یسے ن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے ۔  کہ یکایک آسمان سے اسیسی آواز آئی جس ت کا دی ید پنتیکسر جب عی

یٹھے تھے گرونج گیا ۔  اور ارنہییں آگ اٹا ہوتا ہے اور ارس سے سارا گھر جہاں وہ بس زور کی آندھی کا سنب
ریں ۔  اور وہ سب یں اور ارن میں سے ہر ایک پر آٹھہی کھائی دی کے شرعلہ کی سی پھٹتی ہروئی زبانیں دی
یں بولنے کی طاقت وح نے ارنہی یر زبانیں بولنے لگے جیس طرح رر وحر ارلقدس سے بھر گئے اور غس رر

بخشی ۔
2:28,29 یوایل  (2:17,18,19 رسولوں ) 

وح میں سے ہر بشر پر ڈالروں گا اور ترمہارے یں اپنے رر نوں میں اسیسا ہوگا کہ مس دا فرماتا ہے کہ آخیری دی خر
ت کریں گی اور ترمہارے جوان رویا اور ترمہارے برڈھے خواب دیکھیں گے ۔ یٹے اور ترمہاری بیٹیاں نبروب بس
ت وح میں سے ڈالروں گا اور وہ نبروب نوں میں اپنے رر یوں پر بھی ارن دی یں اپنے بندوں اور اپنی بندی بلکہ مس

ون اور آگ اور ین پر نیشانیاں یعنی خر یں اروپر آسمان پر عجییب کام اور نیچیے زمی کریں گی ۔  اور مس
ں گا ۔ ر کھاوں ھوئیں کا بادل دی در

2:33 رسولوں  
یا گیا ل کر کے جیس کا وعدہ کی وح ارلقدس حاصی دا کے دہنے ہاتھ سے سر برلند ہوکر اور باپ سے وہ رر س خر پس

نتے ہو ۔ یا جو ترم سیکھتے اور سر ل کی تھا ارس نے یہ نازی
2:38 رسولوں  

یح کے وع مسی ناہوں کی مرعافی کے لئیے ییسر پطرس نے ارن سے کہا کے تروبہ کرو اور ترم میں سے ہر ایک گر
وحر القدرس اینعام میں پاو گے ۔ نام پر بپتیسمہ لے تو ترم رر

4:31 رسولوں  
دا وحر القردس سے بھر گئے اور خر کے تو جیس مکان میں جمع تھے وہ ہیل گیا اور وہ سب رر عا کرچر جب وہ در

ناتے رہے۔ لیری سے سر کا کلم دی
8:15,16,17 رسولوں  

ی پر یرونکہ وہ ارس وقت تک ارن میں سے کسی وحر القردس پائیں۔ کی عا کی کہ رر اینہوں نے جا کر ارن کے لئیے در
وع کے نام پر بپتیسمہ لییا تھا۔ پھیر اینہوں نے ارن پر ہاتھ داوند ییسر رف خر ا تھا۔ ارنہوں نے صی ل نہ ہروں نازی

وحر القردس پایا۔ رکھبے اور ارنہوں نے رر
18:12 سلطین 1  (8:39 رسولوں ) 

س کو ارٹھا لے گیا اور خوجہ نے ارسے پھیر نہ وح فیلیپس داوند کا رر جب وہ پانی میں سے نیکل کر اروپر آئے تو خر
ا اپنی راہ چل گیا۔ وشی کرتا ہروں یرونکہ وہ خر دیکھا کی



9:31 رسولوں  
داوند ین ہوگیا اور ارس کی ترقبی ہوتی گئی اور وہ خر لیسیا کو چس س تمام یہرودیہ اور گلییل اور سامریہ میں کی پس

لی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ وح ارلقدرس کی تسب وف ار رر کے خس
10:44,45 رسولوں  

ن رہے تھے۔ ا جو کلم سر ل ہوں س ارن سب پر نازی وحر القدب  اور پطرس45پطرس یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ رر
س وحر القدب یر قسوموں پر بھی رر یران ہروئے کہ غس کے ساتھ جیتنے منحترون اییمان دار آئے تھے وہ سب حس

ش جاری ہروئی۔ کی بخشی
11:15 رسولوں  

ا تھا۔ ل ہوں ع میں ہم پر نازی ا جیس طرح شرور ل ہوں س ارن پر ایس طرح نازی وح القدب یں کلم کرنے لگا تو رر جب مس
13:52 رسولوں  

وح ارلقردس سے معمرور ہوتے رہے۔ وشی اور رر رد خر مگر شاگی
19:6 رسولوں  

ا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور ل ہروں وحر القردس ارن پر نازی جب پولرس نے ارن پر ہاتھ رکھبے تو رر
نبسووت کرنے لگے۔

20:23 رسولوں  
یبتیں تیرے وحر القردس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مرجھ سے کہتا ہے کہ قسید اور مرصی وا ایس کے کہ رر سی

ار ہیں۔ لیئے تیب
5:5 رومیوں  

یلہ سے وحر القردس جو ہم کو بخشا گیا ہے ارس کے وسی یرونکہ رر یں ہوتی کی ل نہی ندگی حاصی ید سے شرمی اور ارمی
لوں میں ڈالی گئی ہے دا کی محببت ہمارے دی خر

8:9 رومیوں  
یح کا ا ہے۔ مگر جیس میں مسی وح ترم میں بسا ہروں دا کا رر وحانی ہو بشرطیکہ خر یں بلکہ رر لیکین ترم جیسمانی نہی

یں۔ وح نہییں وہ ارس کا نہی رر
8:13,14,15,16 رومیوں  

ن کے کاموں کو دس وح سے بس ور مرو گے اور اگر رر ندگی گرزارو گے تو ضرر یرونکہ اگر ترم جیسم کے مرطابیق زی کی
وح کی ہیدایت سے چلتے ہیں دا کے رر نیست ونابرود کرو گے تو جییتے رہو گے۔ ایس لیئے کہ جیتنے خر

یدا ہو بلکہ لے پالک ر ڈر پس وح نہییں ملیی جیس سے پھی لمی کی رر یرونکہ ترم کو غر یٹے ہیں۔ کی دا کے بس ہی خر ور
وح کے ساتھ ود ہماری رر وح خر کارتے ہیں۔ رر ا یعنی اسے باپ کہہ کر پر لی جیس سے ہم ابب وح می ہونے کی رر

دا کے فرزند ہیں۔ ل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خر می
8:26 رومیوں  

عا کرنا چاہیئے ہم نہییں ور سے ہم کو در یرونکہ جیس طس وح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہیں کی ایس طرح رر
یں ہو سکتا۔ فاعت کرتا ہے جین کا بیان نہی ود اسیسی آ ہیں بھر بھر کر ہماری شی وح خر جانتے مگر رر

15:13 رومیوں  
وشی اور ایطمینان سے معمرور کرے ث ساری خر ید کا چشمہ ہے ترمہیں اییمان رکھنے کے باعی دا جو ارمی س خر پس

ید زیادہ ہوتی جائے۔ وحر القردس کی قردرت سے ترمہاری ارمی تاکہ رر
15:19 رومیوں  

وری پروری بری کی پر وشخس یح کی خر یں نے یروشلییم سے لے کر چاروں طرف ارلسرکم تک مسی یہاں تک کہ مس
منادی کی۔

یروں 1 2:10,11,12,13 کرنتھی  



لیکن خدا نے ہم پر روح کے ذریعے سے اس را ز کو ظا ہر کیا  کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے
خیا لت سے واقف نہیں ہے سوائے اس شخص کی روح کے جو خود اس کے اندر ہے اس طرح

سوائے خدا کی روح کے کو ئی شخص بھی خدا کی باتیں نہیں جانتا ۔  لیکن ہم نے اس روح کو پا یا
ہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہے ۔ ہم نے اس روح کو پا یا ہے روح جو خدا کی ہے ۔ اس لئے کہ بہت
سی چیزیں آزادانہ ہمیں خدا سے ملی ہیں ۔ تا کہ ان باتوں کو جانیں ۔  جب ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں
تو انسانی حکمت سے سیکھے ہو ئے الفاظ کو ہم استعمال نہیں کر تے ۔ روح سے سیکھے ہو ئے
الفاظ ہم ان کو سکھا تے ہیں ۔ ہم وہ روحانی الفاظ استعمال کر تے ہیں جو روحانی چیزوں کو سمجھا

تی ہیں ۔
یروں 1 3:16 کرنتھی  

کیا تم نہیں جانتے کہ تم خود خدا کی ہیکل ہو اور خدا کی روح تم میں رہتی ہے ؟
یروں 1 6:11 کرنتھی  

پچھلے سالوں میں کچھ تم میں سے ایسے ہی تھے لیکن اب تمہیں پاک کیا گیا ہے۔ اور مقدس کر دیا گیا
ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام اور ہمارے خدا کی روح سے انہیں راست بازکردیا گیا ہے۔

یروں 1 12:3 کرنتھی  
پس میں تمہیں بتا تا ہوں کہ جو کو ئی خدا کی روح کی ہدا یت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہیسوع ملعون

ہے اور بغیر روح القدس کی مدد کے کو ئی نہیں کہہ سکتاکہ یسوع خداوند ہے۔
یروں 2 3:17 کرنتھی  

وح ہے وہاں آزادی ہے ۔ وح ہے ۔اور جہاں خدا وند کی رر خدا وند رر
یروں 2 13:14 کرنتھی  

خدا وند یسوع مسیح کا فضل اور مہر بانیاں ،خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ
ہو تی رہے ۔

4:6 گلتیوں  
اور کیوں کہ تم خدا کے بچے ہو اسی لئے خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو تمہارے دلوں میں بھیجا اور

روح پکارتی ہے اے باپ، پیارے باپ ۔
1:13,14 افسیوں  

اور تم لوگوں کے لئے بھی یہی ہے کہ تم نے سچی تعلیمات یعنی خوش خبری اپنی نجات کے بارے معلوم
کر چکے ہو جب تم نے نجات کے تعلق سے خوش خبری سنا ئی تو مسیح پر ایمان ل ئے۔ اور مسیح
کے ذریعہ خدا نے اپنا خاص نشان تمہیں مقدس روح کی شکل میں دیا۔ جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔
مقدس روح اس بات کی ضامن ہے کہ خدا کے وعدے کے مطا بق تمہیں چیزیں حا صل ہوں گی۔ اس
سے ان کو پوری پوری آزادی ملے گی جو خدا کے ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی بزرگی

وجلل کی تعریف کی جا ئے۔
2:18 افسیوں  

وح میں جائیں ۔ ہاں! مسیح کے ذریعہ ہی ہم دونوں کو حق ہے کہ اپنے باپ کے پاس ایک رر
4:30 افسیوں  

اور مقدس روح کو رنجیدہ مت کرو ۔ خدا نے تم پر روح کو مہربان بنادیا ہے یہ دکھا نے کے لئے کہ وہ
صحیح وقت پر تمہیں چھوڑ کر آزاد کر دے ۔

4:8 تھسلنیکوں 1  
پس جو لوگ ان کی تعلیمات کی فرماں برداری نہیں کرتے تو ایسے لوگ آدمی کے نہیں بلکہ خدا کے نا

فرما ن ہیں اور خدا ہی ہے جو تمہیں مقدس روح سے نوازتا ہے۔



5:19 تھسلنیکوں 1  
مقدس روح کے کام کو مت روکو۔

1:2 پطرس 1 (2:13 تھسلنیکوں 2 )
بھائیو اور بہنو! خداوند تم سے محبت کر تا ہے ۔ خدا نے تمہیں نجات دینے کے لئے ابتداء ہی میں چن لیا

ہے اسی لئے ہم کو ہمیشہ تمہارے لئے خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے تم روح کے ذریعے سے پا
کیزہ بن کر اور حق پر ایمان ل کر نجات پاؤگے ۔

طرس 3:5,6 طی  
اس نے ہم کو نجات دی ہمارے راستبازی کے کاموں کی وجہ سے جو ہم نے کئے تھے اس وجہ سے

نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطا بق نئی پیدائش کے عمل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے
وسیلے سے ہمیں بچا یا ۔  خدا نے یسوع مسیح کے ذریعہ جو ہماری نجات دہندہ ہے روح القدس کو

ہم پر افراط سے نازل کیا ۔
2:4 عبرانیوں  

اور خدا بھی اپنے عجیب کاموں اور اپنی نشانیوں کئی قسم کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتیں جو
اسکی مر ضی سے تقسیم کی گئیں اسکی گواہی دیتا رہا ۔

10:15 عبرانیوں  
روح القدس بھی ہم کو اس بارے میں گواہی دیتا ہے پہلے وہ کہتا ہے ۔

1:2 پطرس 1  
ن لیا جائے یہ روح کا کام خدا یعنی باپ کا پہلے سے منصوبہ تھا کہ تمہیں اس کے مقدس لوگوں میں چر
ہے کہ تمہیں مقدس بنائے خدا کی خواہش ہے کہ اس کی اطا عت کرنی چاہئے اور تم یسوع مسیح کا

خون چھڑ کے جانے کے لئے بر گزیدہ ہو ئے ہو ۔
1:21 پطرس 2  

کیوں کہ نبوت کی کو ئی بات آدمی کی مر ضی سے نہیں آئی ۔ لیکن وہ لوگ روح القدس کی رہنمائی کے
سبب سے خدا کا پیغام بولتے تھے ۔

4:2 یوحنا 1  
اس طرح تم خدا کی روح کے بارے میں جان سکتے ہو کہ کوئی روح یہ کہتی ہے کہمیرا ایمان یسوع

نیا میں آدمی کی طرح آیا ہے یہی روح خدا کی طرف سے ہے ۔ مسیح میں ہے جو اس در
5:7,8 یوحنا 1  

 روح ،پانی اور خون ۔ یہ تینوں گواہ8اس طرح تین گواہ ایسے ہیں جو ہمیں یسوع کے متعلق کہتے ہیں ۔ 
اقرار کر تے ہیں ۔

1:20 یہوداہ  
لیکن تم عزیز دوستو اپنے مقدس ایمان میں رہکر ایک دوسرے کو طاقتور بناؤ اور مقدس روح کے ساتھ

دعا کرو۔

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance
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