
Amharic - Holy Spirit Scriptures

ኦሪት ዘጸአት 35:31 ፤ በሥራ ሁሉ ብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም 
የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላበት፤

ኦሪት ዘኍልቍ 11:25 ፤ እግዚአብሔር በደመናው ወረደ፥ ተናገረውም፥ በእርሱም ላይ
ከነበረው መንፈስ ወስዶ በሰባው ሽማግሌዎች ላይ አደረገ፤ መንፈሱም በላያቸው 
ባደረ ጊዜ ትንቢት ተናገሩ፤ ከዚያ በኋል ግን አልተናገሩም።

1 መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 10:6 ፤ እግዚአብሔርም ማኅፀንዋን ዘግቶ ነበርና 
ጣውንትዋ ታስቆጣት ታበሳጫትም ነበር።

2 መጽሐፈ ሳሙኤል ካል 23:2 ፤ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ፤ ቃሉም 
በአንደበቴ ላይ ነበረ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 33:4 ፤ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፥ ሁሉንም የሚችል 
የአምላክ እስትንፋስ ሕይወት ሰጠኝ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 11:2 ፤ የእግዚአብሔር መንፈስ፥ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ፥ 
የምክርና የኃይል መንፈስ፥ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ 
ያርፍበታል።

ትንቢተ ሚክያስ 3:8 ፤ እኔ ግን በደሉን ለያዕቆብ፥ ኃጢአቱንም ለእስራኤል እነግር 
ዘንድ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልንና ፍርድን ብርታትንም ተሞልቻለሁ።

ትንቢተ ዘካርያስ 4:6 ፤ መልሶም። ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ 
ነው። በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር።

የማቴዎስ ወንጌል 12:28 እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ 
ከሆንሁ፥ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች።

የማቴዎስ ወንጌል 28:19/20 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና 
በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ 
ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።

የማርቆስ ወንጌል 1:10 ወዲያውም ከውኃው በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም 
እንደ ርግብ ሲወርድበት አየና። የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፥

የማርቆስ ወንጌል 13:11 ሲጐትቱአችሁና አሳልፈው ሲሰጡአችሁም ምን እንድትናገሩ 
አስቀድማችሁ አትጨነቁ፥ ዳሩ ግን በዚያች ሰዓት የሚሰጣችሁን ተናገሩ፤ የሚነግረው
መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁምና።



የሉቃስ ወንጌል 2:26 በጌታም የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ 
ተረድቶ ነበር።

የሉቃስ ወንጌል 4:1 ኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ መልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ፥ 
በመንፈስም ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ፥

የሉቃስ ወንጌል 4:18-21(18/19-21) የነቢዩንም የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት፥ 
መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች ወንጌልን 
እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ 
ዘንድ፥ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ
ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። 20 መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ 
ሰጠውና ተቀመጠ፤ በምኵራብም የነበሩት ሁሉ ትኵር ብለው ይመለከቱት ነበር። 21
እርሱም። ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ይላቸው ጀመር።

የሉቃስ ወንጌል 12:11,12 ወደ ምኵራቦችና ወደ መኳንንቶችም ወደ ገዢዎችም 
ሲጐትቱአችሁ፥ እንዴት ወይም ምን እንድትመልሱ ወይም እንድትናገሩ አትጨነቁ፤ 
12 መንፈስ ቅዱስ በዚያች ሰዓት ልትናገሩ የሚገባችሁን ያስተምራችኋልና።

የዮሐንስ ወንጌል 7:38,39 በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፥ የሕይወት ውኃ ወንዝ 
ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። 39 ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው
ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና።

የዮሐንስ ወንጌል 14:16,17 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ 
ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤ 17 እርሱም ዓለም 
የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው፤ 
ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።

የዮሐንስ ወንጌል 14:26 አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ 
እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል።

የዮሐንስ ወንጌል 16:7,8 እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፤ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። 
እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፤ እኔ ብሄድ ግን እርሱን 
እልክላችኋለሁ። 8 እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን 
ይወቅሳል፤

የዮሐንስ ወንጌል 16:13-15 ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት 
ሁሉ ይመራችኋል፤ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና፤ 
የሚመጣውንም ይነግራችኋል። 14 እርሱ ያከብረኛል፥ ለእኔ ካለኝ ወስዶ 
ይነግራችኋልና። 15 ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው፤ ስለዚህ። ለእኔ ካለኝ ወስዶ 
ይነግራችኋል አልሁ።

የዮሐንስ ወንጌል 20:21,22 ኢየሱስም ዳግመኛ። ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እንደ 



ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው። 22 ይህንም ብሎ እፍ አለባቸውና። 
መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ።

የሐዋርያት ሥራ 1:2(1/2) ቴዎፍሎስ ሆይ፥ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን 
በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስከ ዐረገበት ቀን ድረስ፥ ያደርገውና ያስተምረው 
ዘንድ ስለ ጀመረው ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፍሁ፤

የሐዋርያት ሥራ 1:5 ዮሐንስ በውኃ አጥምቆ ነበርና፥ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኃላ 
በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ።

የሐዋርያት ሥራ 1:8 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን 
ትቀበላላችሁ፥ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ
ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ።

የሐዋርያት ሥራ 2:1-4 በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ፥ ሁሉም በአንድ ልብ
ሆነው አብረው ሳሉ፥ 2 ድንገት እንደሚነጥቅ ዓውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፥ 
ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው። 3 እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች 
ታዩአቸው፤ በያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። 4 በሁሉም መንፈስ ቅዱስ 
ሞላባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር።

የሐዋርያት ሥራ 2:17-19 እግዚአብሔር ይላል። በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፤ 
ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት 
ይናገራሉ፥ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፥ ሽማግሌዎቻችሁም ሕልም ያልማሉ፤ 18 
ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ 
ትንቢትም ይናገራሉ። 19 ድንቆችን በላይ በሰማይ፥ ምልክቶችንም በታች በምድር 
እሰጣለሁ፤ ደምም እሳትም የጢስ ጭጋግም ይሆናል፤ (ትንቢተ ኢዮኤል 2:28,29)

የሐዋርያት ሥራ 2:33 ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን 
የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን 
አፈሰሰው።

የሐዋርያት ሥራ 2:38 ጴጥሮስም። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ 
እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ 
ትቀበላላችሁ።

የሐዋርያት ሥራ 4:31 ከጸለዩም በኋላ ተሰብስበው የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ፥ በሁሉም
መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ የእግዚአብሔርንም ቃል በግልጥ ተናገሩ።

የሐዋርያት ሥራ 8:15-17 እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ 
ጸለዩላቸው፤ 16 በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከእነርሱ በአንዱ 
ላይ ስንኳ ገና አልወረደም ነበርና። 17 በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ 
ቅዱስንም ተቀበሉ።



የሐዋርያት ሥራ 8:39 ከውኃውም ከወጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፊልጶስን ነጠቀው፤ 
ጃንደረባውም ሁለተኛ አላየውም፥ ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበርና። (1 መጽሐፈ
ነገሥት ቀዳማዊ። 18:12)

የሐዋርያት ሥራ 9:31 በይሁዳም ሁሉና በገሊላ በሰማርያም የነበሩት አብያተ 
ክርስቲያናት በሰላም ኖሩ ታነጹም፤ በእግዚአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ 
መጽናናት እየሄዱ ይበዙ ነበር።

የሐዋርያት ሥራ 10:44,45 ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ 
መንፈስ ቅዱስ ወረደ። 45 ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ 
ምዕመናን በአሕዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለ ፈሰሰ ተገረሙ፤

የሐዋርያት ሥራ 11:15 ለመናገርም በጀመርሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ 
በመጀመሪያ እንደ ወረደ ለእነርሱ ወረደላቸው።

የሐዋርያት ሥራ 13:52 በደቀ መዛሙርትም ደስታና መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው።
የሐዋርያት ሥራ 19:6 ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው 

በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም ተናገሩ።
የሐዋርያት ሥራ 20:23 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ። እስራትና መከራ ይቆይሃል ብሎ 

በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል።
ወደ ሮሜ ሰዎች 5:5 በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለ 

ፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም።
ወደ ሮሜ ሰዎች 8:9 እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፥ 

በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው
የእርሱ ወገን አይደለም።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:13-16 እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፤ 
በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ። 14 
በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። 15 
አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና 
ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና። 16 የእግዚአብሔር ልጆች 
መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:26 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ እንዴት 
እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፥ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት 
ይማልድልናል፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 15:13 የተስፋ አምላክም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበዙ 
በማመናችሁ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይሙላባችሁ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 15:19(18/19) አሕዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በሥራ፥ 



በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል፥ በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ ከሠራው 
በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም፤ ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ጀምሬ እስከ እልዋሪቆን 
ድረስ እየዞርሁ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ፤ ሰብኬአለሁ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2:10-13 መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ 
ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። 11 
በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን 
ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን 
ማንም አያውቅም። 12 እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ
ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። 13 
መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን 
ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 3:16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደ ሆናችሁ 
የእግዚአብሔርም መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን?

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6:11 ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደ እነዚህ ነበራችሁ፤ ነገር ግን
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፥ ተቀድሳችኋል፥ 
ጸድቃችኋል።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 12:3 ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር። 
ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ፥ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር። ኢየሱስ 
ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳ እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 3:17 ጌታ ግን መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ 
አርነት አለ።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 13:14 የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር 
የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን።

ወደ ገላትያ ሰዎች 4:6 ልጆችም ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ 
የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 1:13,14 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል፥ ይኸውም 
የመዳናችሁን ወንጌል፥ ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ፥ በተስፋው 
መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፤ 14 እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፥ 
ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ፥ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:18 በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት 
አለንና።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:30 ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን 
መንፈስ አታሳዝኑ።

1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 4:8 እንግዲህ የሚጥል ሰውን የጣለ አይደለም፥ መንፈስ 



ቅዱስን በእናንተ እንዲኖር የሰጠውን እግዚአብሔርን ነው እንጂ።
1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 5:19 መንፈስን አታጥፉ፤
2ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 2:13 እኛ ግን፥ በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ፥ 

ሁልጊዜ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ግድ አለብን፥ እግዚአብሔር 
በመንፈስ መቀደስ እውነትንም በማመን ለመዳን እንደ በኵራት መርጦአችኋልና፤ 
(1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:2)

ወደ ቲቶ 3:5,6(5-7) እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና 
በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ
አይደለም፤ 6/7 ያን መንፈስም፥ በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች 
እንድንሆን፥ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው።

ወደ ዕብራውያን 2:4 እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር 
በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት።

ወደ ዕብራውያን 10:15/16  መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ስለዚህ ይመሰክርልናል፤ ከዚያ 
ወራት በኋላ ከእነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፤ በልባቸው ሕጌን 
አኖራለሁ በልቡናቸውም እጽፈዋለሁ

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:1/2 የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ፥ እግዚአብሔር አብ
አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ፥ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ 
ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀጰዶቅያም በእስያም 
በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኞች፤ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:21 ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፥ ዳሩ ግን 
በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 4:2 የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ፤ ኢየሱስ 
ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፥

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 5:7,8 መንፈስም እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው።
8 የሚመሰክሩት መንፈሱና ውኃው ደሙም ሦስት ናቸውና፤ ሦስቱም በአንድ 
ይስማማሉ።

የይሁዳ መልእክት 1:20 እናንተ ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ 
ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ፥
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