
Azerbaijani - Müqəddəs Ruh - Holy Spirit Scriptures

Misirdən Çıxış 35:31 Oğlanı ya qızı buynuzlayan heyvana qarşı eyni hökm 
işlənsin.

Nömrələr - Saylar 11:25 Rəbb buludda endi və Musa ilə danışdı. Ondakı 
Ruhdan götürüb yetmiş nəfər ağsaqqallara verdi; onların üzərinə Ruh çökən 
zaman peyğəmbərlik etdilər, amma sonra etmədilər.

1 Birinci Şamuel 10:6 Onda Rəbbin Ruhu üzərinə qüvvə ilə enəcək və sən də 
onlarla birgə peyğəmbərlik edəcəksən və dönüb tamam başqa bir adam 
olacaqsan.

2 İkinci Şamuel 23:2 Rəbbin Ruhu mənim vasitəmlə söylədi, Onun sözü dilimin 
ucundadır. 

Əyyub 33:4  Məni  Jehovahın  Ruhu  yaratdı, Külli-İxtiyarın  nəfəsi  mənə  həyat
verdi.

Yeşaya 11:2 Rəbbin Ruhu, Hikmət və anlayış ruhu, Öyüd-nəsihət və qüdrət 
ruhu, Bilik və Rəbb qorxusu ruhu Onun üzərində olacaq. 

Mikeya 3:8 Mən isə Yaqub övladlarına üsyankarlığını, İsrailə günahını bildirmək 
üçün Qüvvətlə, Rəbbin Ruhu ilə, Ədalət və cəsarətlə qurşanıram. 

Zəkəriyyə 4:6 O mənə cavab verdi: «Zerubbabilə Rəbbin sözü budur: “Güclə, 
qüdrətlə yox, yalnız Mənim Ruhumla iş görəcəksən” Deyir Ordular Rəbbi.

Matta 12:28 Lakin Mən cinləri Jehovahın Ruhu ilə qovuramsa, deməli, 
Jehovahın Padşahlığı üzərinizə gəlib.

Matta 28:19 Beləliklə, gedin, bütün millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, 
Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin;

Mark 1:10 İsa sudan çıxan kimi göylərin yarıldığını və Ruhun göyərçin kimi Öz 
üzərinə endiyini gördü.

Mark 13:11 Sizi aparıb məhkəməyə çəkəndə nə deyəcəyiniz barədə 
qabaqcadan qayğı çəkməyin, amma həmin vaxt sizə nə bildirilərsə, onu 
danışın. Çünki danışan siz yox, Müqəddəs Ruhdur.

Luka 2:26 Müqəddəs Ruh ona əvvəlcədən açıqlamışdı ki, o, Rəbbin Məsihini 
görməyincə ölməyəcək.

Luka 4:1 İsa Müqəddəs Ruhla dolaraq İordan çayından qayıtdı və Ruh 
tərəfindən səhraya aparıldı.

Luka 4:18-21 «Rəbbin Ruhu üzərimdədir, Çünki fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün
O Məni məsh etdi. Əsirlərə azadlıq, Korlara gözlərinin açılmasını elan etmək 
üçün, Məzlumları sərbəstliyə buraxmaq üçün, 19 Rəbbin lütf ilini bəyan etmək
üçün Məni göndərdi». 20 Sonra İsa tumarı bağladı və xidmətçiyə verib 
oturdu. Sinaqoqda oturanların hamısı Ona diqqətlə baxırdı. 21 İsa onlara 
«eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə yetdi» deyə danışmağa başladı.



Luka 12:11,12 Sizi sinaqoqlara, başçıların və hökmdarların qarşısına gətirəndə 
özünüzü necə müdafiə edəcəyiniz və yaxud nə deyəcəyiniz barədə qayğı 
çəkməyin. 12 Müqəddəs Ruh sizə o anda nə deməli olduğunuzu öyrədəcək».

Yәhya 7:38,39 Müqəddəs Yazılarda deyildiyi kimi, Mənə iman edənin daxilindən
həyat suyu axan çaylar çıxacaq». 39 Bunu Ona iman edənlərin alacaqları 
Ruh barədə söylədi. Ruh isə hələ yox idi, çünki İsa hələ izzətlənməmişdi.

Yәhya 14:16,17 Mən də Atadan xahiş edəcəyəm və O sizə başqa bir Vəsatətçi 
göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. 17 O, həqiqət Ruhudur. Onu dünya qəbul 
edə bilməz, çünki Onu nə görür, nə də tanıyır. Sizsə Onu tanıyırsınız, çünki 
sizinlə qalır və daxilinizdə olacaq.

Yәhya 14:26 Lakin Vəsatətçi – Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs 
Ruh hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq.

Yәhya 16:7,8 Bununla belə, Mən sizə həqiqəti söyləyirəm: Mənim getməyim 
sizin xeyrinizədir. Çünki getməsəm, Vəsatətçi yanınıza gəlməz, amma 
getsəm, Onu sizə göndərəcəyəm. 8 O gələndə günah, salehlik və mühakimə 
barədə dünyanı ifşa edəcək:

Yәhya 16:13-15 Lakin O – həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol 
göstərəcək. Çünki heç nəyi Özündən söyləməyəcək, nə eşidirsə, onu 
söyləyəcək və gələcəyi sizə bildirəcək. 14 O Məni izzətləndirəcək, çünki 
Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək. 15 Atanın hər nəyi varsa, Mənimdir. 
Buna görə də “Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək” söylədim. 16 Az bir 
müddətdən sonra Məni artıq görməyəcəksiniz, az bir müddətdən də sonra 
Məni yenə görəcəksiniz».

Yәhya 20:21,22 İsa yenə onlara dedi: «Sizə salam olsun! Ata Məni göndərdiyi 
kimi Mən də sizi göndərirəm». 22 Bunu söylədikdən sonra onların üzərinə 
üfürərək dedi: «Müqəddəs Ruhu alın!

Hәvarilәrin Işlәri 1:2 Göyə qaldırılmazdan əvvəl İsa seçdiyi həvarilərə Müqəddəs
Ruh vasitəsilə əmrlər verdi.

Hәvarilәrin Işlәri 1:5 Belə ki Yəhya su ilə vəftiz edirdi, amma siz bir neçə gündən
sonra Müqəddəs Ruhla vəftiz olacaqsınız».

Hәvarilәrin Işlәri 1:8 Amma Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət 
alacaqsınız və Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yer 
üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim şahidlərim olacaqsınız».

Hәvarilәrin Işlәri 2:1-4 Əllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə 
yığılmışdı. 2 Birdən güclü külək uğultusu kimi göydən bir səs gəlib onlar 
oturan evin hər tərəfini bürüdü. 3 Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə 
parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. 4 Onların hamısı Müqəddəs Ruhla 
doldu və Ruhun danışdırdığına görə başqa dillərdə danışmağa başladılar.

Hәvarilәrin Işlәri 2:17-19 Jehovah dedi ki, axır zamanda “Bütün bəşər üzərinə 
Ruhumdan tökəcəyəm. Oğullarınız və qızlarınız peyğəmbərlik edəcək, 
Cavanlarınız görüntülər, Ağsaqqallarınızsa röyalar görəcək. 18 O günlərdə 



qul və qarabaşların üzərinə də Ruhumdan tökəcəyəm, Onlar da 
peyğəmbərlik edəcək. 19 Yuxarıda – göylərdə xariqələr, Aşağıda – yerdə 
əlamətlər göstərəcəyəm: Qan, alov və tüstü buxarları görünəcək. (Yoele 
2:28,29)

Hәvarilәrin Işlәri 2:33 Jehovah Onu ucaltdı və sağ əlində oturtdu. O, vəd edilən 
Müqəddəs Ruhu Atadan götürüb sizin görüb-eşitdiyiniz kimi üstümüzə tökdü.

Hәvarilәrin Işlәri 2:38 Peter onlara cavab verdi: «Tövbə edin, hamınız İsa 
Məsihin adı ilə vəftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq və bəxşiş olaraq 
Müqəddəs Ruhu alacaqsınız.

Hәvarilәrin Işlәri 4:31 Onlar dualarını qurtaran kimi toplandıqları yer lərzəyə 
gəldi və onların hamısı Müqəddəs Ruhla dolub Jehovahın kəlamını cəsarətlə 
yaymağa başladı.

Hәvarilәrin Işlәri 8:15-17 Peterlə Yəhya oraya çatanda dua etdilər ki, Samariyalı 
imanlılar Müqəddəs Ruhu alsınlar. 16 Çünki Ruh hələ onların heç birinin 
üzərinə enməmişdi, sadəcə olaraq Rəbb İsanın adı ilə vəftiz olmuşdular. 17 
Sonra Peterlə Yəhya əllərini onların üstünə qoydular və onlar Müqəddəs 
Ruhu aldılar.

Hәvarilәrin Işlәri 8:39 Sudan çıxanda Rəbbin Ruhu Filipi götürüb oradan 
uzaqlaşdırdı. Filipi bir daha görməyən hərəmağası sevinə-sevinə yoluna 
davam etdi. (1 Birinci Padşahi - 1 Birinci Kral 18:12)

Hәvarilәrin Işlәri 9:31 Beləcə bütün Yəhudeya, Qalileya və Samariyadakı 
imanlılar cəmiyyəti əmin-amanlığa çatdı. İnkişaf edən və Rəbb qorxusu içində
yaşayan cəmiyyət Müqəddəs Ruhun ürəkləndirməsi ilə sayca artırdı.

Hәvarilәrin Işlәri 10:44,45 Peter bu sözləri deyirdi ki, Müqəddəs Ruh söhbətə 
qulaq asan hər kəsin üzərinə endi. 45 Peterlə birlikdə gəlmiş sünnətli 
imanlılar Müqəddəs Ruhun bəxşiş olaraq başqa millətlərin də üstünə 
töküldüyünə mat qaldı;

Hәvarilәrin Işlәri 11:15 Mən sözə başlayanda Müqəddəs Ruh başlanğıcda bizim 
üstümüzə endiyi kimi onların da üstünə endi.

Hәvarilәrin Işlәri 13:52 Şagirdlər isə sevinc və Müqəddəs Ruhla doldular.
Hәvarilәrin Işlәri 19:6 Paul əllərini onların üzərinə qoyanda Müqəddəs Ruh 

onların üzərinə endi və onlar başqa dillərdə danışmağa və peyğəmbərlik 
etməyə başladılar.

Hәvarilәrin Işlәri 20:23 Lakin Müqəddəs Ruh hər şəhərdə xəbərdarlıq edirdi ki, 
məni zəncirlər və əziyyətlər gözləyir.

Romalilara 5:5 Ümidimiz də boşa çıxmır, çünki Jehovah məhəbbəti bizə verilən 
Müqəddəs Ruh vasitəsilə ürəklərimizə tökülüb.

Romalilara 8:9 Lakin Jehovahın Ruhu sizdə yaşayırsa, siz cismani təbiətdə 
deyil, Ruhdasınız. Kimdə Məsihin Ruhu yoxdursa, o adam Məsihə məxsus 
deyil.

Romalilara 8:13-16 Çünki cismani təbiətə görə yaşayırsınızsa, öləcəksiniz, 



amma bədənin pis əməllərini Ruhun vasitəsilə öldürürsünüzsə, 
yaşayacaqsınız. 14 Jehovahın Ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Jehovahın 
oğullarıdır. 15 Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində 
yaşayasınız; övladlıq Ruhunu aldınız. Elə o Ruhun vasitəsilə Jehovaha 
«Abba, Ata» deyə nida edirik. 16 Elə Ruh Özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət
edir ki, biz Jehovahın övladlarıyıq.

Romalilara 8:26 Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və 
necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə deyilməyən 
ahlarla vəsatətçilik edir.

Romalilara 15:13 Qoy ümid mənbəyi olan Jehovah iman edən sizləri hər cür 
şadlıq və sülhlə doldursun ki, Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə ümidlə dolub-
daşasınız.

Romalilara 15:18/19 Başqa millətləri itaətə gətirmək üçün Məsihin mənim 
vasitəmlə söz və əməllə, əlamət və xariqələrin qüvvəti ilə, Jehovahın 
Ruhunun qüdrəti ilə etdiklərindən başqa bir şey barədə danışmağa cəsarət 
etmərəm. Belə ki mən Yerusəlimdən başlayıb İllirikum diyarına qədər hər 
tərəfdə Məsihin Müjdəsini yayıb qurtardım.

1 Birinci Korinflilәrә 2:10-13 Bizə isə Jehovah bunları Öz Ruhu ilə açdı. Çünki 
Ruh hər bir şeyi, Jehovahın dərin düşüncələrini belə, araşdırır. 11 Axı insanın
düşüncələrini insanın daxilində olan ruhdan savayı kim bilər? Eləcə də 
Jehovahın düşüncələrini Onun Ruhundan savayı heç kim bilməz. 12 
Jehovahın bizə verdiyi ənamları dərk edə bilməyimiz üçün biz bu dünyanın 
ruhunu yox, Jehovahdan olan Ruhu qəbul etdik. 13 Bunları insani müdrikliyin 
öyrətdiyi deyil, Ruhun öyrətdiyi sözlərlə bildiririk. Ruhani anlayışları ruhani 
sözlərlə ifadə edirik.

1 Birinci Korinflilәrә 3:16 Məgər bilmirsiniz ki, siz Jehovahın məbədisiniz və 
Jehovahın Ruhu sizdə yaşayır?

1 Birinci Korinflilәrә 6:11 Sizlərdən bəzisi belə idi. Amma Rəbb İsa Məsihin adı 
ilə və Jehovahımızın Ruhu ilə yuyulub təmizləndiniz, təqdis olundunuz və 
saleh sayıldınız.

1 Birinci Korinflilәrә 12:3 Buna görə sizi xəbərdar edirəm ki, Jehovahın Ruhu 
vasitəsilə danışan heç kim «İsaya lənət olsun» deməz və heç kim Müqəddəs 
Ruh vasitəsi olmadan «İsa Rəbdir!» deyə bilməz.

2 İkinci Korinflilәrә 3:17 Rəbb Ruhdur, Rəbbin Ruhu haradadırsa, azadlıq da 
oradadır.

2 İkinci Korinflilәrә 13:14(13) Rəbb İsa Məsihin lütfü, Jehovahın məhəbbəti və 
Müqəddəs Ruhun şərikliyi hamınıza yar olsun!

Qalatiyalilara 4:6 Övladlar olduğunuz üçün Jehovah Öz Oğlunun «Abba, Ata!» 
deyərək nida edən Ruhunu ürəklərimizə göndərdi.

Efeslilәrә 1:13,14 Həqiqət kəlamını, xilasınızın Müjdəsini eşidib Məsihə iman 
edən zaman siz də vəd olunmuş Müqəddəs Ruhla Onda möhürləndiniz. 14 



Müqəddəs Ruh Jehovaha məxsus olanların satın alınmasından ötrü irsimiz 
üçün qoyulan girovdur. Belə ki Jehovahın izzətini mədh edək.

Efeslilәrә 2:18 Çünki hər iki tərəfdən olan bizlər Onun vasitəsilə bir Ruhda 
Atanın hüzuruna çıxa bilərik.

Efeslilәrә 4:30 Jehovahın Müqəddəs Ruhunu kədərləndirməyin. Çünki 
satınalınma günü üçün o Ruhla möhürləndiniz.

1 Birinci Saloniklilәrә 4:8 Ona görə bu təlimatı rədd edən kəs insanı deyil, sizə 
Öz Müqəddəs Ruhunu bəxş edən Jehovahı rədd edir.

1 Birinci Saloniklilәrә 5:19 Ruhu söndürməyin.
2 İkinci Saloniklilәrә 2:13 Bizsə, ey Rəbbin sevdiyi qardaşlar, sizin üçün həmişə 

Jehovaha şükür etməliyik. Çünki Jehovah başlanğıcdan sizi Ruhun təqdisi və
həqiqətə iman vasitəsilə xilas üçün seçdi. (1 Birinci Peter 1:2)

Tite 3:5,6 bizim salehliklə etdiyimiz əməllərlə deyil, Öz mərhəmətinə görə bizi 
xilas etdi. Bunu bizi yumaqla, yəni Müqəddəs Ruhun bizi yenidən doğuzdurub
təzələməsi ilə etdi. 6 Jehovah Xilaskarımız İsa Məsih vasitəsilə üzərimizə bol-
bol Müqəddəs Ruhu tökdü ki,

Ibranilәrә 2:4 Jehovah da əlamət, xariqələr, müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə 
uyğun olaraq payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi.

Ibranilәrә 10:15 Müqəddəs Ruh da bu haqda bizə şəhadət edir. Çünki əvvəl 
deyir:

1 Birinci Peter 1:2 Ata Jehovahın qabaqcadan bilməsinə görə siz Ruh tərəfindən
təqdis olunaraq İsa Məsihə itaət etməniz və Onun qanının üzərinizə səpilməsi
üçün seçilmisiniz. Qoy lütf və sülh sizə bol-bol verilsin!

2 İkinci Peter 1:21 Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə 
qaynaqlanmamışdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar 
Jehovahdan gələn sözləri söylədi.

1 Birinci Yәhya 4:2 Jehovahın Ruhunu bundan tanıya bilərsiniz: İsa Məsihin 
cismən gəldiyini iqrar edən hər ruh Jehovahdandır,

1 Birinci Yәhya 5:7,8 Bəli, üç şahid var: 8 Ruh, su və qan. Bunların üçü də bir-
birinə uyğun gəlir.

Yәhuda 1:20 Siz isə, sevimlilər, özünüzü ən müqəddəs olan imanınızın təməli 
üzərində inkişaf etdirin və Müqəddəs Ruhun idarəsi ilə dua edin.
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