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Keluaran 35:31 dan menganugerahi dia dengan kuasa-Nya. Jehovah memberi 
dia pengertian, kecakapan dan kemampuan dalam segala macam karya 
seni,

Bilangan 11:25 Lalu TUHAN turun di dalam awan dan berbicara kepada Musa.
TUHAN mengambil sebagian dari kuasa yang telah diberikan-Nya kepada 
Musa dan memberikan-Nya kepada ketujuh puluh pemimpin itu. Ketika 
Roh TUHAN itu turun ke atas mereka, mulailah mereka berseru seperti 
nabi, tetapi tidak lama.

1 Samuel 10:6 Pada saat itu juga engkau akan dikuasai oleh Roh TUHAN dan 
engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka itu, lalu engkau 
diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain.

2 Samuel 23:2 Roh TUHAN telah berkata melalui aku; pesan dan amanat-Nya 
ada di bibirku.

Ayub 33:4 Roh Jehovah telah menciptakan aku dan memberikan hidup 
kepadaku.

Yesaya 11:2 Kuasa TUHAN akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi 
dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya; 
mengenal kehendak Jehovah dan takwa kepada-Nya.

Mikha 3:8 Tapi mengenai diriku ini, TUHAN telah mengisi aku dengan roh-Nya
dan kuasa-Nya. Aku diberi-Nya pengertian tentang keadilan, dan juga 
keberanian untuk menyatakan kepada orang Israel dosa-dosa yang telah 
dilakukannya.

Zakharia 4:6 Malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel 
pesan TUHAN ini, "Bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan 
kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan roh-Ku.

Matius 12:28 Tetapi Aku mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Jehovah. Dan 
itu berarti bahwa Jehovah sudah mulai memerintah di tengah-tengah 
kalian.

Matius 28:19 Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, 
jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptiskan mereka dengan 
menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Jehovah.

Markus 1:10 Begitu Yesus keluar dari sungai itu, Ia melihat langit terbuka 
dan Roh Jehovah turun seperti burung merpati ke atas-Nya.

Markus 13:11 Dan bila kalian ditangkap dan dibawa ke pengadilan, janganlah 
khawatir tentang apa yang harus kalian katakan. Kalau sudah sampai 
waktunya untuk berbicara, katakanlah saja apa yang diberitahukan 



kepadamu pada waktunya. Karena kata-kata yang kalian ucapkan itu 
bukan kata-katamu sendiri, melainkan datang dari Roh Jehovah.

Lukas 2:26 dan Roh Jehovah sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia 
tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan.

Lukas 4:1 Yesus dikuasai oleh Roh Jehovah pada waktu Ia meninggalkan 
Sungai Yordan. Roh Jehovah memimpin Dia ke padang gurun.

Lukas 4:18-21 "Roh Tuhan ada pada-Ku, sebab Ia sudah melantik Aku untuk 
memberitakan Kabar Baik kepada orang miskin. Ia mengutus Aku untuk 
mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan dan kesembuhan bagi
orang buta; untuk membebaskan orang tertindas 19 dan memberitakan 
datangnya saat Tuhan menyelamatkan umat-Nya." 20 Yesus menggulung 
kembali buku itu, dan mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. 
Semua orang di dalam rumah ibadat itu memandang-Nya. 21 Dan Yesus 
mulai berbicara kepada mereka, begini, "Ayat-ayat Alkitab ini pada hari ini
terpenuhi pada saat kalian mendengarnya."

Lukas 12:11,12 Kalau kalian dibawa ke rumah-rumah ibadat untuk diadili di 
hadapan pemerintah atau penguasa, janganlah khawatir mengenai 
bagaimana kalian harus membela diri atau mengenai apa yang harus 
kalian katakan. 12 Sebab apa yang kalian harus katakan itu akan 
diajarkan oleh Roh Jehovah kepadamu pada waktunya."

Yohanes 7:38,39 Mengenai orang yang percaya kepada-Ku, tertulis dalam 
Alkitab: 'Dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi 
hidup.'" 39 (Yesus berbicara tentang Roh Jehovah, yang akan diterima 
oleh orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sebab pada waktu itu Roh 
Jehovah belum diberikan; karena Yesus belum dimuliakan dengan 
kematian-Nya.)

Yohanes 14:16,17 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan 
kepadamu Penolong lain, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-
lamanya. 17 Dia itu Roh Jehovah yang akan menyatakan kebenaran 
tentang Jehovah. Dunia tak dapat menerima Dia, karena tidak melihat 
atau mengenal-Nya. Tetapi kalian mengenal Dia, karena Ia tinggal 
bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian.

Yohanes 14:26 Tetapi Roh Jehovah, Penolong yang akan diutus Bapa atas 
nama-Ku, Dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan 
kalian akan semua yang sudah Kuberitahukan kepadamu.

Yohanes 16:7,8 Tetapi Aku mengatakan yang benar kepadamu: Lebih baik 
untuk kalian, kalau Aku pergi; sebab kalau Aku tidak pergi, Penolong itu 
tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akan mengutus 
Dia kepadamu. 8 Kalau Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti 
sebenarnya dari dosa, dari apa yang benar, dan dari hukuman Jehovah.



Yohanes 16:13-15 Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan 
kebenaran tentang Jehovah, kalian akan dibimbing-Nya untuk mengenal 
seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari diri-Nya sendiri tetapi 
mengatakan apa yang sudah didengar-Nya, dan Ia akan memberitahukan 
kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. 14 Ia akan 
mengagungkan Aku, sebab apa yang disampaikan-Nya kepadamu, 
diterima-Nya daripada-Ku. 15 Semua yang ada pada Bapa adalah 
kepunyaan-Ku. Itu sebabnya Aku berkata bahwa apa yang disampaikan 
Roh kepadamu, diterima-Nya dari Aku."

Yohanes 20:21,22 Lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, "Salam 
sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus Aku, begitu juga Aku mengutus 
kalian." 22 Lalu Ia meniupkan napas-Nya kepada mereka dan berkata, 
"Terimalah Roh Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 1:2 sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum Ia naik
ke surga, dengan kuasa Roh Jehovah Ia memberi petunjuk-petunjuk 
kepada rasul-rasul-Nya yang terpilih.

Kisah Rasul-rasul 1:5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa 
hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Jehovah."

Kisah Rasul-rasul 1:8 Tetapi kalian akan mendapat kuasa, kalau Roh Jehovah
sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untuk-Ku di 
Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi."

Kisah Rasul-rasul 2:1-4 Ketika sudah sampai hari Pentakosta, semua orang 
percaya berkumpul di satu tempat. 2 Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit 
seperti angin keras meniup. Rumah di mana orang-orang itu sedang duduk 
seluruhnya penuh dengan bunyi itu. 3 Lalu mereka melihat lidah-lidah 
seperti nyala api menjalar ke mana-mana dan hinggap pada mereka 
masing-masing. 4 Mereka semua dikuasai oleh Roh Jehovah, dan mulai 
berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Mereka berbicara 
menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan.

Kisah Rasul-rasul 2:17-19 Jehovah berkata, 'Pada akhir zaman Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang. Anak-anakmu yang laki-laki 
dan anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-
hal yang Aku beritahukan kepada mereka. Orang-orang mudamu akan 
melihat hal-hal yang Aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu 
akan bermimpi tentang mimpi yang Aku berikan kepada mereka. 18 
Kepada hamba-hamba-Ku pun--baik laki-laki maupun perempuan--,akan 
Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Mereka akan memberitahukan hal-
hal yang Aku beritahukan kepada mereka. 19 Aku akan mengadakan 
keajaiban-keajaiban di atas sana di langit, dan hal-hal luar biasa di bawah 
sini di bumi; akan ada darah dan api, uap dan asap. (Yoel 2:28,29)



Kisah Rasul-rasul 2:33 Ia diangkat pada kedudukan yang tinggi dan diberikan
kekuasaan oleh Jehovah, lalu menerima Roh Jehovah yang sudah 
dijanjikan oleh Bapa. Dan yang kalian sekarang ini dengar dan lihat adalah
Roh itu yang Ia curahkan kepada kami.

Kisah Rasul-rasul 2:38 Petrus menjawab, "Bertobatlah dari dosa-dosamu. Dan
hendaklah kalian masing-masing dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, 
supaya dosa-dosamu diampuni. Maka Saudara-saudara akan menerima 
hadiah Roh Jehovah dari Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 4:31 Sesudah mereka selesai berdoa, tempat mereka 
berkumpul itu goyang. Mereka semuanya dikuasai oleh Roh Jehovah, dan 
mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 8:15-17 Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa 
untuk orang-orang Samaria itu supaya mereka mendapat Roh Jehovah, 16 
sebab Roh Jehovah belum datang menguasai seorang pun dari mereka; 
mereka baru dibaptis atas nama Tuhan Yesus saja. 17 Lalu Petrus dan 
Yohanes meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang Samaria itu; 
maka mereka menerima Roh Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 8:39 Ketika mereka keluar dari air, Roh Jehovah 
mengambil Filipus dari situ. Pegawai tinggi dari Etiopia itu tidak melihat 
dia lagi. Dengan gembira pegawai tinggi itu meneruskan perjalanannya. (1 
Raja-raja 18:12)

Kisah Rasul-rasul 9:31 Maka jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria 
menjadi tenteram. Dibantu oleh Roh Jehovah, dengan takut kepada Tuhan,
jemaat-jemaat itu bertambah kuat dan bertambah banyak.

Kisah Rasul-rasul 10:44,45 Sementara Petrus masih berbicara, Roh Jehovah 
turun dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. 45 Orang-
orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Petrus dari Yope,
semuanya heran melihat Jehovah memberikan juga Roh-Nya kepada 
orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi.

Kisah Rasul-rasul 11:15 Dan pada waktu saya mulai berbicara begitu," 
demikian Petrus melanjutkan ceritanya, "Roh Jehovah datang ke atas 
mereka, sama seperti yang terjadi pada kita dahulu pada mulanya.

Kisah Rasul-rasul 13:52 Pengikut-pengikut di Antiokhia sangat gembira dan 
dikuasai Roh Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 19:6 Dan pada waktu Paulus meletakkan tangannya ke 
atas mereka, Roh Jehovah menguasai mereka, lalu mereka mulai 
berbicara dalam bahasa-bahasa yang aneh serta menyampaikan berita 
dari Jehovah.

Kisah Rasul-rasul 20:23 Saya hanya tahu bahwa di tiap-tiap kota, Roh 
Jehovah sudah dengan tegas memberitahukan kepada saya, bahwa saya 



akan masuk penjara dan akan menderita.
Roma 5:5 Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab 

hati kita sudah diisi oleh Jehovah dengan kasih-Nya. Jehovah melakukan 
itu dengan perantaraan Roh-Nya, yang sudah diberikan kepada kita.

Roma 8:9 Tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia. Kalian hidup 
menurut Roh Jehovah--kalau, tentunya, Roh Jehovah sungguh-sungguh 
memegang peranan di dalam dirimu. Orang yang tidak mempunyai Roh 
Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus.

Roma 8:13-16 Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka 
kalian akan mati; tetapi kalau dengan kuasa Roh Jehovah, kalian terus 
saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan 
hidup. 14 Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Jehovah, adalah anak-
anak Jehovah. 15 Sebab Roh, yang diberikan oleh Jehovah kepada kalian, 
tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup di dalam 
ketakutan. Sebaliknya Roh Jehovah itu menjadikan kalian anak-anak 
Jehovah. Dan dengan kuasa Roh Jehovah itu kita memanggil Jehovah itu, 
"Bapa, ya Bapaku!" 16 Roh Jehovah bersama-sama dengan roh kita 
menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Jehovah.

Roma 8:26 Begitu juga Roh Jehovah datang menolong kita kalau kita lemah. 
Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa; Roh itu sendiri 
menghadap Jehovah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang 
sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan.

Roma 15:13 Jehovah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi 
hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya 
kepada-Nya, supaya dengan kuasa Roh Jehovah kalian makin berharap 
kepada Jehovah.

Roma 15:19 yang disertai keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa; 
semuanya itu oleh kuasa Roh Jehovah. Kabar Baik tentang Kristus sudah 
saya beritakan seluruhnya kepada orang-orang, mulai dari Yerusalem 
sampai ke Ilirikum.

1 Korintus 2:10-13 Tetapi Jehovah sudah menyatakannya kepada kita dengan
perantaraan Roh-Nya. Roh Jehovah itu menyelidiki segala sesuatu, sampai
kepada rencana-rencana Jehovah yang paling tersembunyi sekalipun. 11 
Sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri, 
bukan? Begitu juga mengenai Jehovah. Yang mengetahui isi hati Jehovah 
hanyalah Roh Jehovah sendiri! 12 Dan kita tidak diberi roh dunia ini, 
melainkan Roh yang dari Jehovah, supaya kita mengetahui semua yang 
telah dianugerahkan Jehovah kepada kita. 13 Sebab itu, bila kami 
menjelaskan hal-hal mengenai Jehovah kepada orang-orang yang 
mempunyai Roh Jehovah, kami tidak mengemukakannya menurut 



kebijaksanaan manusia, melainkan menurut ajaran Roh Jehovah.
1 Korintus 3:16 Tahukah Saudara bahwa kalian adalah Rumah Jehovah? Dan 

bahwa Roh Jehovah tinggal di dalam kalian?
1 Korintus 6:11 Beberapa di antaramu dahulu berkelakuan seperti itu. Tetapi 

sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa. Kalian sudah menjadi milik 
Jehovah yang khusus. Kalian sudah berbaik kembali dengan Jehovah, 
karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karena kuasa Roh 
dari Jehovah kita.

1 Korintus 12:3 Kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Jehovah 
tidak dapat berkata, "Terkutuklah Yesus!" Begitu juga tidak seorang pun 
dapat mengatakan, "Yesuslah Tuhan!" kalau orang itu tidak dipimpin Roh 
Jehovah.

2 Korintus 3:17 Nah, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Roh. Dan di 
mana Roh Tuhan ada, di situ juga ada kemerdekaan.

2 Korintus 13:14(13 ) Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian, Jehovah 
mengasihi kalian, dan Roh Jehovah menyertai kalian semuanya! Hormat 
kami, Paulus.

Galatia 4:6 Karena kalian adalah anak-anak Jehovah, Jehovah menyuruh Roh
Anak-Nya masuk ke dalam hati Saudara dan hati saya, yaitu Roh yang 
berseru, "Bapa, ya Bapaku."

Efesus 1:13,14 Kalian pun sudah menjadi umat Jehovah sewaktu kalian 
mendengar pesan Jehovah, yakni Kabar Baik yang memberi keselamatan 
kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Jehovah 
memberi tanda milik-Nya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikan-Nya. 14
Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan 
Jehovah kepada umat-Nya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa 
Jehovah akan membebaskan umat-Nya. Terpujilah Jehovah karena 
keagungan-Nya!

Efesus 2:18 Dengan perantaraan Kristus, kita semua--baik orang Yahudi 
maupun orang bukan Yahudi--oleh Roh Jehovah yang satu, dapat 
mendekati sang Bapa.

Efesus 4:30 Janganlah menyedihkan hati Roh Jehovah. Kalian sudah 
dimeteraikan dengan Roh, menjadi milik Jehovah. Roh itu juga merupakan 
jaminan bahwa Hari Pembebasan akan datang bagimu.

1 Tesalonika 4:8 Orang yang menolak pengajaran ini, bukannya menolak 
manusia, melainkan menolak Jehovah yang memberikan Roh-Nya yang 
suci kepadamu.

1 Tesalonika 5:19 Janganlah mengekang Roh Jehovah.
2 Tesalonika 2:13 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan! Selalu kami harus 

mengucapkan terima kasih kepada Jehovah mengenai kalian, sebab dari 



mulanya Jehovah sudah memilih kalian untuk diselamatkan. Hal itu terjadi
oleh apa yang dikerjakan Roh Jehovah padamu untuk menjadikan kalian 
umat Jehovah yang suci dan oleh karena kalian percaya kepada berita 
yang benar dari Jehovah. (1 Petrus 1:2)

Titus 3:5,6 Ia menyelamatkan kita, bukan karena kita sudah melakukan 
sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia 
menyelamatkan kita melalui Roh Jehovah, yang memberikan kita 
kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. 6 Jehovah 
mencurahkan Roh-Nya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, 
Raja Penyelamat kita,

Ibrani 2:4 Di samping itu, Jehovah turut menguatkan kesaksian orang-orang 
itu dengan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa 
serta membagi-bagikan pemberian-pemberian dari Roh Jehovah menurut 
kemauan-Nya sendiri.

Ibrani 10:15 Mengenai hal itu Roh Jehovah memberikan juga kesaksian-Nya 
kepada kita. Roh Jehovah berkata,

1 Petrus 1:2(1) Saudara-saudara umat pilihan Jehovah, yang tersebar di 
perantauan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia! Saya, 
Petrus, rasul Yesus Kristus, mengharap semoga Jehovah memberi berkat 
dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Kalian dipilih menjadi 
umat Jehovah sesuai dengan rencana Jehovah Bapa. Dan Roh Jehovah 
sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Jehovah, supaya
kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah-Nya.

2 Petrus 1:21 Sebab, tidak pernah pesan dari Jehovah dikabarkan hanya atas
kemauan manusia. Tetapi Roh Jehovah menguasai orang untuk 
menyampaikan pesan dari Jehovah sendiri.

1 Yohanes 4:2 Beginilah caranya kalian tahu apakah itu Roh Jehovah atau 
tidak: Orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai
manusia, orang itu mempunyai Roh yang datang dari Jehovah.

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

Yudas 1:20 Tetapi kalian, Saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu 
berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. 
Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Jehovah,
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