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Исход 35:31 Оны Құдайдың Рухына кенелтіп, оған ақыл-парасат пен 
қабілет дарытып, барлық өнерден хабардар етіп қойды.

Числа 11:25 Сонда Жаратқан Ие бұлт ішімен төмен түсіп, Мұсамен 
сөйлесті; Мұсаға қонған Рухтан алып, Оны сол жетпіс ақсақалға үлестіріп
қондырды. Өздеріне Рух қона салысымен олар пайғамбар ретінде 
Құдайдың хабарын жеткізе бастады. Ал кейін олар бұларын тоқтатты.

1 Царств 10:6 Сонда Жаратқан Иенің Рухы саған құдіретпен қонып, сен де 
олармен бірге ерекше күйге еніп, Құдайды мадақтайсың. Сол сәтте жан 
дүниең өзгеріп, басқа адам болып кетесің.

2 Царств 23:2 Мен арқылы Жаратқанның Рухы сөйледі, Аузымнан Оның 
сөзі шығып келді.

Әйүп 33:4 Құдайдың Рухы мені жаратты, құдіреті шексіз Тәңірдің тіршілік 
лебі маған өмір берді.

Ишая 11:2 Осы патшаға Жаратқан Иенің Рухы қонып, оған даналық пен 
парасат, ақыл-кеңес пен құдірет, білімділік және Жаратқан Иені терең 
қастерлеуді дарытады.

Миха 3:8 Ал мен құдіретке, Жаратқан Иенің Рухына кенелдім. Жақыптың 
ұрпақтары — Исраил халқының Таурат заңын бұзып күнә жасағандарын 
әшкерелеу үшін әділдік пен күш-қуатқа бөлендім.

Зәкәрия 4:6 Ол маған былай деп түсіндірді: — Жаратқан Иенің 
Зоробабелге арнаған сөзі мынау: Күш-қуатпен де емес, билік күшімен де
емес, тек Менің Рухыммен ғана табысқа жетесің! — дейді Әлемнің Иесі. 
—

Матай 12:28 Бірақ шынында Мен жындарды Құдайдың Киелі Рухының 
құдіретімен қуып шығарамын. Демек, араларыңда Құдайдың Патшалығы
орнаған!

Матай 28:19 Сондықтан күллі халықтарға барыңдар! Оларды Менің 
шәкірттерім етіп, Құдай Әкенің, рухани Ұлының және Киелі Рухының 
атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер,

Марқа 1:10 Иса судан шыққан бойда көктің ашылып, Киелі Рухтың көгершін 
сияқты Өзінің үстіне қонғанын көрді.

Марқа 13:11 Адамдар сендерді сотқа апарып, ұстап бергенде, не 
айтатындарыңды ойлап уайымдамаңдар! Сол сәтте ауыздарыңа 
салынған сөздерді айтыңдар! Осылай өздерің емес, сендер арқылы 
Киелі Рух сөйлейтін болады.

Лұқа 2:26 «Жаратқан Ие жіберген Құтқарушы Мәсіхті көрмей тұрып 
өлмейсің», — деп Киелі Рух Шимонға алдын ала айтқан еді.



Лұқа 4:1 Киелі Рухқа кенелген Иса Иорданнан қайтқанда, Киелі Рух Оны 
айдалаға бастап алып барды.

Лұқа 4:18-21 «Маған Жаратқан Ие Өзінің Рухын қондырды. Ол мені 
жарлыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға 
босатылып, соқырларға көре алатындарын жар салуға жіберді. 
Жаратқан Ие мені езілгендерді қанаудан азат етуге 19 және Өзінің 
кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға да жұмсады». 20 Иса 
жазбаны жауып, қызметшіге қайтарып берді де, орнына отырды. 
Мәжілісханадағы бүкіл жамағат Оған көз тікті. Иса: 21 «Сіздер естіген 
осы сөздер бүгін орындалды», — деп оларға уағыз айта бастады.

Лұқа 12:11,12 Адамдар сендерді мәжілісханаларға, ел басшыларына және 
басқа да билік иелеріне апарған кезде қалай жауап беріп, не 
айтатындарыңды ойлап уайымға салынбаңдар! 12 Не айту керек екенін 
сендерге сол сәтте-ақ Киелі Рух үйретеді».

Жохан 7:38,39 Кім Маған сенсе, (келіп, шөлін қандырып су ішсін!) Киелі 
жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер айтылған: оның жүрегінен 
өмір беретін «су» тасқындап ағады, — деді. 39 Иса бұларды Киелі Рух 
туралы айтты; Оны Исаға сенгендер кейінірек қабылдады. Құдай Исаның
ұлылығын адамдарға әлі білдірмегендіктен, Өзінің Киелі Рухын 
сенушілерге әлі де қондырмаған еді.

Жохан 14:16,17 Мен көктегі Әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын 
Қамқоршыны жіберуін өтінемін, 17 Ол — шындықты білдіретін Киелі Рух. 
Осы күнәкар дүние Киелі Рухты қабылдай алмайды, себебі Оны 
көрмейді әрі білмейді. Ал сендер Оны білесіңдер, өйткені Киелі Рух 
сендермен бірге тұрып, жан дүниелеріңнен орын алады.

Жохан 14:26 Ал Әкем Менің атымнан Қамқоршыларың — Киелі Рухты 
жібереді. Ол Менің сендерге айтқан сөздерімнің бәрін естеріңе салып, 
рухани өмірлеріңе керектің бәрін үйретеді.

Жохан 16:7,8 Сендерге шындығын айтайын: Менің кететінім сендер үшін 
жақсы! Себебі Мен кетпесем, сендерге Қамқоршыларың (Құдай Рухы) 
келмейді; ал Мен барған соң, Оны сендерге жіберемін. 8 Құдай Рухы 
келген соң, Ол осы дүниенің күнәсінің, Менің әділдігімнің және Құдайдың
сотының қандай екендігіне адамдардың көздерін жеткізеді:

Жохан 16:13-15 Алайда шындықты білдіретін Құдай Рухы келгеннен кейін 
сендерді бар шындыққа жеткізеді. Себебі Ол Өзінен шыққан сөзді емес, 
көктегі Әкемнен естігенін айтады және болашақта не болатынын 
сендерге хабарлайды. 14 Құдай Рухы Менің ұлылығымды көрсетеді, 
себебі Ол Менен қабылдаған хабарларды сендерге жеткізбек. 15 
Әкемдегінің бәрі Менікі де. Сондықтан да «Ол Менен қабылдаған 
хабарларды сендерге жеткізбек» дедім.

Жохан 20:21,22 Иса оларға тағы да: «Сендерге амандық пен тыныштық 



болсын! — деді. — Әкемнің Өзімді осы дүниеге жібергені сияқты, Мен де 
сендерді адамдарға жіберемін». — 22 Осылай дегеннен кейін Иса 
шәкірттерінің бетіне демін үрлеп: «Киелі Рухты қабыл алыңдар!

Елшілердің Iстері 1:2 көкке көтерілген күніне дейінгі аралықта не істеп, не 
үйреткені туралы түгел баяндадым. Ол көкке көтеріліп кетпес бұрын 
Өзінің таңдап алған елшілеріне Киелі Рухтың жетелеуімен нұсқауларын 
берді.

Елшілердің Iстері 1:5 Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал енді 
біраз күнде сендер Киелі Рухпен шомылдырыласыңдар. —

Елшілердің Iстері 1:8 Бірақ Киелі Рух өздеріңе қонғанда Оның құдіретін 
қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яһудея мен 
Самария аймақтарында және жердің шетіне дейін Маған куә 
боласыңдар.

Елшілердің Iстері 2:1-4 Алғашқы өнім мейрамы келгенде, сенушілердің бәрі
бірге болды. 2 Сонда кенеттен көктен бір қатты жел соққандай шу 
естіліп, олар отырған бүкіл үйді алып кетті. 3 Сенушілерге жалындай 
жалаңдаған тілдер көрінді де, бөлініп-бөлініп әрқайсысының үстіне бір-
бірден қонды. 4 Бәрі Киелі Рухқа кенеліп, Оның өздеріне берген 
дарынына қарай бөтен тілдерде сөйлей бастады.

Елшілердің Iстері 2:17-19 Осы заманның аяғында Мен өз Рухымды бүкіл 
адамзаттың үстіне құямын, — дейді Құдай. — Ұл-қыздарың 
пайғамбарлық сөз айтады, жас жігіттерің аян, қарттарың түс көреді. 18 
Сол күндері Мен тіпті құл-күңдерімнің үстіне Киелі Рухымды төгемін. 
Сонда олар да пайғамбарлық сөз айтады. 19 Мен аспанның биігінде 
кереметтер жасаймын әрі төменде, жер бетінде, ғажап істер істеймін: 
қан, от және бұрқыраған түтін пайда болады. (Жоел 2:28,29)

Елшілердің Iстері 2:33 Иса Құдайдың құдіретімен көкке көтеріліп, Әкеден 
уәделі Киелі Рухты алған соң, Оны біздің үстімізге құйып сыйлады. Мұны
өздерің естіп және көріп тұрсыңдар.

Елшілердің Iстері 2:38 Петір оларға былай деп жауап берді: — Әрқайсың 
күнәларыңның кешірілуі үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен 
шомылдыру рәсімінен өтіңдер! Сонда сендер Құдайдың сыйын — Оның 
Киелі Рухын қабылдайсыңдар.

Елшілердің Iстері 4:31 Олар сиынып болғаннан кейін өздері жиналып 
отырған жер қозғалып кетті. Бәрі Киелі Рухқа кенеліп, Құдай сөзін 
батылдықпен уағыздады.

Елшілердің Iстері 8:15-17 Екеуі келген соң, Киелі Рухты қабылдасын деп 
солар үшін сиынып мінажат етті. 16 Себебі Киелі Рух әлі олардың 
ешқайсысына қонбаған еді. Олар тек Иеміз Исаның атынан шомылдыру 
рәсімінен өткен болатын. 17 Екі елші олардың үстеріне қолдарын 
қойғанда, самариялық сенушілер де Киелі Рухты қабылдады.



Елшілердің Iстері 8:39 Олар судан шыққанда, Жаратқан Иенің Рухы Філіпті 
білдірмей алып кетті. Содан қайтып уәзір оны көрген жоқ. Солай болса 
да, ол қуанышқа кенеліп, өз жөніне кетті. (3 Царств 18:12)

Елшілердің Iстері 9:31 Осылай сенушілер қауымы бүкіл Яһудея, Ғалилея 
және Самария аймақтарында тыныш күндерді басынан кешті. Олар 
рухани күшейіп, Иемізді терең қастерлеп, Киелі Рухтың қолдауымен 
көбейіп жатты.

Елшілердің Iстері 10:44,45 Петір осы сөздерді әлі айтып тұрған кезде, Ізгі 
хабарды тыңдап тұрғандардың бәріне Киелі Рух қонды. 45 Петірмен 
бірге келген сенуші яһудилер Құдайдың басқа ұлт адамдарының да 
үстіне Өзінің Киелі Рухын құйып сыйлағандығына қатты таңғалды.

Елшілердің Iстері 11:15 Мен оларға сөйлей бастағанда, тура о баста бізге 
қонғандай, олардың үстіне де Киелі Рух қонды.

Елшілердің Iстері 13:52 Ал Антақияда Мәсіхтің жолына түсіп, Оның 
шәкірттері болғандар қуанышқа және Киелі Рухқа кенелді.

Елшілердің Iстері 19:6 Пауыл үстеріне қолын қойғанда, оларға Киелі Рух 
қонды; содан бұлар бөтен тілдерде сөйлеп, Құдайдың хабарларын 
жеткізе бастады.

Елшілердің Iстері 20:23 Тек әрбір қалада Киелі Рух мені түрме мен 
азаптардың күтіп тұрғанын білдіреді.

Римдіктерге 5:5 Бұл үміт алдамшы қиял емес, өйткені бізге сыйлаған Киелі 
Рухы арқылы Құдай жүрегімізді Өзінің сүйіспеншілігіне кенелтті.

Римдіктерге 8:9 Бірақ Құдайдың Рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан, 
сендер ескі күнәкар болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен
өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің Киелі Рухы жоқ адам — Мәсіхтің
адамы емес.

Римдіктерге 8:13-16 Өйткені егер оның еркіне сай өмір сүрсеңдер, 
Құдайдан ажырап, мәңгілік өлімге ұшырайсыңдар. Ал егер Киелі Рухтың 
күшімен күнәкар болмыстарыңның іс-әрекетінен мүлдем бас тартсаңдар,
шынайы өмір сүресіңдер. 14 Өйткені Құдай Рухының жетелеуімен 
жүретіндер — Құдайдың рухани балалары. 15 Сендер өздеріңді құл етіп, 
қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Құдайдың рухани баласы еткен 
Киелі Рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір Иеге сиынғанда «Әке,
Әке!» деп шақырамыз. 16 Киелі Рух Құдайдың рухани баласы екенімізді 
өз рухымызға растайды.

Римдіктерге 8:26 Сонымен қатар әлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. 
Тәңір Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, Киелі Рухтың Өзі біз 
үшін өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді.

Римдіктерге 15:13 Үмітіміздің бастауы — Құдай қандай жағдайда да бәріңді 
қуаныш пен тыныштыққа кенелте көрсін! Өздерің Оған сене отырып, 
Киелі Рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін!



Римдіктерге 15:19 уағыздайтындарым Құдайдың хабары екенін растайтын 
құдіретті кереметтер жасап келдім. Сөйтіп Иерусалимнен Іллирик 
өлкесіне дейінгі үлкен шеңберге ұқсас саяхаттарымда Мәсіх туралы Ізгі 
хабарды сол өлкелерде жариялау міндетімді толығымен орындадым.

1 Қорынттықтарга 2:10-13 Бұны Құдай біздерге Өзінің Киелі Рухы арқылы 
анық білдірді. Киелі Рух бәрінен де, Құдайдың терең ой-мақсаттарынан 
да хабардар. 11 Себебі адамның ішкі құпия-сырларын оның өз рухынан 
басқа бірде-бір адам біле ме? Сол сияқты, Құдайдың терең ой-
мақсаттарын да Оның Киелі Рухынан басқа ешкім білмейді. 12 Ал біз 
осы дүниелік рухты емес, Құдайдан келген Киелі Рухты қабылдадық, 
Соның көмегімен Құдайдың бізге сыйлаған игіліктерін біле аламыз. 13 
Солар туралы біз адамзаттың даналығынан емес, Киелі Рухтан үйренген
сөздермен уағыздап, Оған мойынсұнғандарға рухани шындықты 
түсіндіреміз.

1 Қорынттықтарга 3:16 Сендер өздеріңнің «Құдайдың киелі үйі» 
екендіктеріңді және Құдайдың Рухы өздеріңде тұратынын білмейсіңдер 
ме?

1 Қорынттықтарга 6:11 Бұрын кейбіреулерің сондай болдыңдар. Алайда 
сендер күнәдан тазардыңдар; енді Иеміз Иса Мәсіхтің атына сиынып 
Құдайымыздың Рухы арқылы Оның қасиетті халқы болып, ақталдыңдар.

1 Қорынттықтарга 12:3 Сондықтан сендерге айтамын: Құдайдың Рухына 
кенелген ешбір адам «Исаны қарғыс атсын» дей алмайды, әрі Киелі 
Рухтың жетелеуінсіз ешкім де «Иса — Жаратқан Ие» деп шын жүректен 
мойындай алмайды.

2 Қорынттықтарга 3:17 Иеміз — Рух, Иеміздің Рухы бар жерде азаттық бар.
2 Қорынттықтарга 13:14(13) Лайым Иеміз Иса Мәсіхтің рақымы, Құдайдың 

сүйіспеншілігі және Киелі Рухпен қарым-қатынастарың бәріңде бола 
берсін! (Аумин.)

Ғалаттықтарга 4:6 Енді біз рухани балалары болғандықтан, Құдай Өзінің 
рухани Ұлының Рухын жүрегімізге дарытты. Сол Рух бізді: «Абба, Әке!» 
— деп Құдайға сиындырады.

Ефестіктерге 1:13,14 Басқа ұлттық сендер де шындық туралы сөзді: 
өздеріңді құтқарған Ізгі хабарды естіп, Мәсіхке сенім артқанда Онымен 
тығыз байланысқа түстіңдер. Уәде етілген Киелі Рух сол кезде 
бойларыңа кірді, Ол — сендердің Құдайдың меншігі екендіктеріңнің 
белгісі. 14 Киелі Рух, сондай-ақ, болашақта алатын игіліктеріміздің 
бастапқы бөлігі әрі кепілі де. Құдай Өзінің меншікті халқын жамандықтың 
әсерінен түгелдей құтқарғанда сол игіліктердің бәрін иемденетін 
боламыз. Осылай Тәңір Иенің керемет ұлылығы мадақталмақ.

Ефестіктерге 2:18 екі жағымызға да Мәсіх арқылы бір Киелі Рухтың 
арқасында Құдай Әкеге сиынуға жол ашылды.



Ефестіктерге 4:30 Осылай Құдайдың Киелі Рухын ренжітуден аулақ 
болыңдар! Онымен «таңбаландыңдар»: өмірлеріңнен орын алған Киелі 
Рух — бір күні жамандық атаулыдан азат етілулеріңнің кепілі.

1 Салониқалықтарга 4:8 Бұған бағынбайтын кісі адамға емес, Құдайға 
қарсы тұрады. Ол сендерге Өзінің Киелі Рухын берді ғой.

1 Салониқалықтарга 5:19 Құдай Рухының іс-әрекетін тежемеңдер!
2 Салониқалықтарга 2:13 Иеміз сүйген қымбатты бауырластар, сендер үшін

Құдайға үнемі алғыс айтуға міндеттіміз. Себебі Ол сендерді Киелі 
Рухының арқасында Өзіне бағышталып қасиетті өмір сүріп, әрі 
шындыққа сеніп құтқарылуларың үшін әуел бастан таңдап алған еді. (1 
Петірдің 1:2)

Титке 3:5,6 бізді құтқарды. Ол бізді жасаған әділ істерімізге бола емес, 
Өзінің мейіріміне бола күнәдан жуып тазартып, Киелі Рухы арқылы 
рухани қайта туғызып жаңартты. 6 Құдай бізді Өзінің Киелі Рухына 
Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің арқасында молынан кенелтті.

Еврейлерге 2:4 Құдай Өзінің құдіретін көрсетіп, түрлі таңғаларлық 
кереметтер мен ғажайып істер жасау арқылы және Киелі Рухтың өз 
еркіне сай әркімге үлестіріп берген түрлі рухани дарындары арқылы да 
осы Ізгі хабарды растады.

Еврейлерге 10:15 Киелі Рух та бізге осыны растайды. Алдымен Ол былай 
деді емес пе:

1 Петірдің 1:2 Құдай Әке сендерді алдын ала танып, Өзінің Киелі Рухымен 
Иса Мәсіхке мойынсұнатын, Оның құрбандық өлімінде төгілген қаны 
арқылы тазарған, меншікті де қасиетті халқы болуға таңдап алған еді. 
Рақым, амандық және тыныштық сендерге молынан жауа берсін!

2 Петірдің 1:21 Себебі бұл пайғамбарлық сөздер ешқашан адам баласының
қалауымен пайда болған емес. Қайта, Киелі Рух Құдайға бағышталған 
адамдарға Оның хабарларын айтуға қозғау салып отырды.

1 Жоханның 4:2 Құдайдың Рухын мынаған қарап ажырата білесіңдер: 
Құдайдан шыққан Киелі Рух Иса Мәсіхтің адам бейнесінде көктен 
келгенін мойындайды.

1 Жоханның 5:7,8 Сонымен куә болатындар үшеу: 8 Киелі Рух, су және қан;
бұл Үшеуінің айғақтығы бірдей.

Яһуданың 1:20 Ал сендер, сүйікті бауырластарым, өздерің сенетін Тәңір 
Иенің қасиетті де пәк таза ілімінің негізінде рухани өсіп толысуға 
ұмтылыңдар; Киелі Рухтың жетелеуімен сиыныңдар.
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