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Египеттен Чыгуу - Мисирден Чыгуу 35:31  Аны Кудайдын Рухуна толтурду, ага
даанышмандык, түшүнүк, билгичтик, ар кандай өнөр берди,

Сандар 11:25 Ошондо Теңир булут ичинде келип, Муса менен сүйлөшүп, 
анын үстүндөгү Рухтан алып, жетимиш аксакалга салды. Алардын үстүнө 
Рух түшөр замат пайгамбарчылык кыла башташты, анан кайра токтоп 
калышты.

1 Шемуел 10:6 Ошондо сенин үстүңө Теңирдин Руху түшүп, алар менен кошо 
пайгамбарчылык кылып, башка адам болуп каласың.

2 Шемуел 23:2 Теңирдин Руху мен аркылуу сүйлөйт, Анын сөзү менин 
оозумда.

Аюб 33:4 Мени Кудайдын Руху жараткан, мага кудуреттүү Кудайдын деми жан
берген.

Иcаия - Ышайа 11:2 Анын үстүнө Теңирдин Руху, даанышмандык менен 
акылмандык руху, кеңеш менен күч руху, билим менен Теңирден коркуу 
руху түшөт.

Миха - Михей 3:8 Мен болсо Жакыпка өзүнүн кылмышын, Ысрайылга өзүнүн 
күнөөсүн айтыш үчүн, Теңирдин Рухунун күчүнө, адилеттүүлүккө жана 
кайраттуулукка толдум.

Закария 4:6 Ошондо ал мага мындай деди: Бул Теңирдин Зоробабылга 
айткан сөзү: Аскер кошууну менен да эмес, күч менен да эмес, бир гана 
Менин Рухум менен, – дейт Себайот Теңир.

Матай 12:28 Эгерде Мен жиндерди Кудайдын Руху менен кууп чыгарып 
жаткан болсом, анда силерге Кудайдын Падышачылыгы келди.

Матай 28:19 Баргыла да, бардык элдерди Мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, 
Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө.

Марк 1:10 Ал суудан чыкканда, (Жакан) ачылган асманды жана Рухтун 
көгүчкөн сыяктуу Ага түшүп келе жатканын көрдү.

Марк 13:11 Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда, эмнени 
айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, 
ошону айткыла. Анткени силер эмес, Ыйык Рух сүйлөйт.

Лука 2:26 Ага Ыйык Рух тарабынан: Теңирдин Машайагын көрмөйүнчө, 
өлбөйсүң, – деп алдын ала айтылган эле.

Лука 4:1 Ыйса Ыйык Рухка толуп, Иордандан кайтып келгенден кийин, Рух 
тарабынан чөлгө алынып барылды.

Лука 4:18-21 Теңирдин Руху Менде, анткени Ал Мени жакырларга Жакшы 
Кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, 
туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, 
кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, 19 Теңирдин ырайым кылуу жылын
жарыя кылууга жиберди. 20 Анан Ыйса китепти жаап, кызматчыга кайтарып
берип, ордуна отурду. Синагогадагылардын бардыгынын көздөрү Ага 
тигилди. 21 Ошондо Ыйса аларга: Силер уккан ушул пайгамбарчылык 
бүгүн орундалды, – деди.



Лука 12:11,12 Силерди синагогаларга, башчыларга, бийликтегилерге алып 
барышканда, Кантип жооп беребиз?, Эмне деп жооп беребиз?, Эмнени 
айтабыз? – деп тынчсызданбагыла. 12 Анткени Ыйык Рух силерге эмнени 
айтуу керектигин ошол учурда үйрөтөт.

Жахан 7:38,39  Ыйык Жазууда айтылгандай, Мага ишенген адамдын ичинен 
тирүү суу чыгат. 39 Ыйса бул сөз аркылуу Өзүнө ишенгендер ала турган 
Ыйык Рух жөнүндө айтты. Ыйса даңктала элек болгондуктан, Рух бериле 
элек болчу.

Жахан 14:16,17 Мен Атамдан өтүнүп сурайм, Атам силерге башка 
Сооротуучуну, чындык Рухун берет: Ал түбөлүк силер менен болот, 17 бул 
дүйнө Аны кабыл ала албайт, анткени Аны көрө да, биле да албайт. Ал эми
силер билесиңер, анткени Ал силер менен, силердин ичиңерде болот.

Жахан 14:26 Менин ысымым урматына Атам жибере турган Сооротуучу, 
Ыйык Рух, силерге баарын үйрөтөт жана Мен айткан сөздөрдүн баарын 
эсиңерге салат

Жахан 16:7,8  Бирок силерге чындыкты айтып коёюн, Менин кеткеним силер 
үчүн жакшы! Эгерде кетпесем, силерге Сооротуучу келбейт. Эгерде 
кетсем, Аны силерге жиберем. 8 Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере 
кылат, адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет.

Жахан 16:13-15  Чындык Руху келгенде, силерди чындыкка үйрөтөт. Ал Өз 
атынан сүйлөбөйт, эмнени укса, ошону айтат жана силерге келечекте эмне 
болорун билдирет. 14 Ал Мени даңктайт, анткени Менден алганын силерге 
билдирет. 15 Атамда эмне болсо, ошонун баары Меники, ошондуктан Мен: 
Менден алганын силерге билдирет, – деп айттым.

Жахан 20:21,22  Ыйса аларга дагы бир жолу: Силерге тынчтык болсун! – деп 
айтты да, – Атам Мени жиберген сыяктуу, Мен да силерди жиберем, – 
деди. 22 Ушуну айткандан кийин, Ал шакирттерине демин үйлөп: Ыйык 
Рухту кабыл алгыла!

Элчилердин Иштери 1:2,5,8 асманга алынып кеткен күнүнө чейин, башынан 
баштап эмнени жасаса, эмнени үйрөтсө, ошонун баарын мен сага биринчи 
китепте жазгам. 5  Анткени Жакан сууга чөмүлдүргөн, ал эми силер бир аз 
күндөн кийин, Ыйык Рухка чөмүлдүрүлөсүңөр. 8 Бирок үстүңөргө Ыйык Рух 
түшкөндөн кийин, күч аласыңар да, Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, 
Самарияда, атүгүл, бүт дүйнө жүзүндө Менин күбөлөрүм болосуңар.

Элчилердин Иштери 2:1-4 Элүүнчү күн майрамында алардын бардыгы бир 
жерге чогулушту. 2 Бир маалда асмандан катуу шамалдын добушундай 
болгон добуш чыгып, алар отурган үйдүн ичин толтурду. 3 Анан жалындай 
болгон тилдер бөлүнүп-бөлүнүп, алардын ар биринин үстүнө түштү. 4 
Ошондо бардыгы Ыйык Рухка толуп, Рух берген тилге жараша ар кандай 
тилдерде сүйлөй башташты.

Элчилердин Иштери 2:17-19 Акыркы күндөрдө мындай болот, – дейт Кудай, – 
Мен ар бир адамдын үстүнө Өз Рухумду төгөм, ошондо уулдарыңар менен 
кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, жаш балдарыңар көрүнүш, 
карыяларыңар түш көрүшөт. 18 Ошол күндөрдө Мен кулдарымдын үстүнө 



да, күңдөрүмдүн үстүнө да Өзүмдүн Рухумду төгөм, ошондо алар 
пайгамбарчылык кылышат. 19 Асманда кереметтерди, жер үстүндө 
жышаандарды көрсөтөм, алар: кан, от жана түтүн. (Жоел 2:28,29)

Элчилердин Иштери 2:33  Ал Кудайдын оң колу менен асманга көтөрүлүп, 
Атасы убада кылган Ыйык Рухту алды да, үстүбүзгө төктү. Азыр силер 
ошону угуп-көрүп турасыңар.

Элчилердин Иштери 2:38  Петир аларга: Күнөөңөр кечирилиши үчүн, тобо 
кылгыла, ар бириңер Ыйса Машайактын ысымынын урматына сууга 
чөмүлдүрүлгүлө, ошондо Кудай силерге Ыйык Рухту белек кылат.

Элчилердин Иштери 4:31  Ушинтип сыйынып бүтүшкөндө, алар чогулган жер 
солкулдап кетти. Баары Ыйык Рухка толуп, Кудайдын сөзүн тайманбастык 
менен айта башташты.

Элчилердин Иштери 8:15-17 Экөө келишти да, аларга Ыйык Рух берүүсүн 
сурап, Кудайга сыйынышты. 16 Анткени алардын эч кимисине Ыйык Рух 
түшө элек болчу, болгону, алар Теңир Ыйсанын ысымынын урматына сууга
чөмүлдүрүлүшкөн эле. 17 Эки элчи самариялыктардын үстүнө колдорун 
коюшканда, алардын үстүнө Ыйык Рух түштү.

Элчилердин Иштери 8:39 Алар суудан чыгышканда, эбнухтун үстүнө Ыйык 
Рух түштү. Филипти болсо Теңирдин периштеси алып кетти. Ошондон 
кийин эбнух аны көргөн жок. Ал кубанган бойдон өз жолун улантып кете 
берди. (1 Падышалар 18:12)

Элчилердин Иштери 9:31 Ал эми бүт Жүйүт аймагындагы, Галилеядагы жана 
Самария шаарындагы Жыйындар тынч күндөрдү өткөрүп, рухий жактан 
өсүп жатышты. Теңирден коркуу менен жашап жаткан алар Ыйык Рухтун 
жардамы менен көбөйүп жатышты.

Элчилердин Иштери 10:44,45 Петир ушул сөздөрдү айтып жатканда, сөздү 
угуп отургандардын бардыгынын үстүнө Ыйык Рух түштү. 45 Ошондо Петир
менен келген, Ыйсага ишенген жүйүттөр Ыйык Рухтун бутпарастардын 
үстүнө да төгүлгөнүнө абдан таң калышты.

Элчилердин Иштери 11:15 Мен сүйлөй баштаганда, мурун биздин үстүбүзгө 
түшкөндөй болуп, алардын үстүнө да Ыйык Рух түштү.

Элчилердин Иштери 13:52 Ал эми шакирттер кубанычка батып, Ыйык Рухка 
толуп жатышты.

Элчилердин Иштери 19:6 Пабыл алардын үстүнө колдорун койгондо, аларга 
Ыйык Рух түштү. Ошондо алар ар кандай тилдерде сүйлөп, 
пайгамбарчылык кыла башташты.

Элчилердин Иштери 20:23 Бирок мени кишендер жана азап-кайгылар күтүп 
тургандыгын Ыйык Рух мага ар бир шаарда эскертип жатат.

Римдиктер 5:5 Ал эми үмүт уят кылбайт, анткени Кудайдын сүйүүсү бизге 
берилген Ыйык Рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн

Римдиктер 8:9 Эгерде силердин ичиңерде, чын эле, Кудайдын Руху жашап 
жатса, анда силер күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча эмес, Рухтун 
каалоосу боюнча жашап жатасыңар. Кимде Машайактын Руху жок болсо, 
ал Машайактыкы эмес.



Римдиктер 8:13-16 Анткени күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча 
жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин Рухтун 
жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. 14 Анткени Кудайдын 
Рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары – Кудайдын балдары. 15 
Себеби силер кайрадан коркунуч менен жашоо үчүн кулдуктун рухун кабыл
алган жоксуңар, тескерисинче, Кудайдын баласы кылган Рухту кабыл 
алдыңар. Ошол Рух аркылуу: Абба!, Ата! – деп чакырабыз. 16 Ошол Рухтун
Өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат.

Римдиктер 8:26 Анын үстүнө, Рух да алсыз болгон кезибизде бизге күч берип 
турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин 
билбейбиз, бирок Рух Өзү тил жеткис улутунуулары менен биз үчүн 
арачылык кылат.

Римдиктер 15:13 Ыйык Рухтун күчү менен үмүткө бай болушуңар үчүн, үмүт 
берүүчү Кудай силерди ишеним жолунда кубанычка жана тынчтыкка 
бөлөсүн.

Римдиктер 15:19 Мен Иерусалимден баштап Илирикке чейинки аймактарга 
Машайактын Жакшы Кабарын толугу менен тараттым.

1 Коринф - 1 Корунттуктар 2:10-13 Бизге муну Кудай Өзүнүн Руху менен ачып 
берди. Анткени Рух бардыгын, Кудайдын улуу сырларын да билет. 11 
Адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет? Адамдын ичиндеги рухтан 
башка эч ким билбейт. Ошол сыяктуу эле Кудайдыкын да Кудайдын 
Рухунан башка эч ким билбейт. 12 Кудайдын бизге эмне бергенин 
билишибиз үчүн, биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын Рухун кабыл 
алдык. 13 Биз аны адамдык акылмандык аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен 
жарыялап жаткан жокпуз, Ыйык Рух аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен рухий 
адамдарга рухий тилде жарыялап жатабыз.

1 Коринф - 1 Корунттуктар 3:16 Кудайдын ийбадатканасы экендигиңерди, 
ичиңерде Кудайдын Руху жашарын билбейсиңерби?

1 Коринф - 1 Корунттуктар 6:11 Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. 
Бирок Теңирибиз Ыйса Машайактын ысымынын урматына Кудайыбыздын 
Руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар.

1 Коринф - 1 Корунттуктар 12:3 Ошондуктан силерге айтарым: Кудайдын Руху
аркылуу сүйлөгөн адам Ыйсага каршы анафема айтпайт жана ал Кудайдын
Руху аркылуу гана Ыйсаны Теңир дей алат.

2 Коринф - 2 Корунттуктар 3:17 Теңир – Рух, Теңирдин Руху болгон жерде – 
эркиндик.

2 Коринф - 2 Корунттуктар 13:(14)13  Силерде Теңирибиз Ыйса Машайактын 
ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана Ыйык Рухтун баарлашуусу болсун! 
Оомийин 

Галатаиялыктар 4:6 Силер Кудайдын балдары болуп калгандыктан, Кудай 
силердин жүрөгүңөргө Өз Уулунун Абба!, Ата! деп чакырган Рухун 
жиберди.

Эфестиктер 1:13,14 Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү Жакшы 
Кабарды, угуп, Машайакка ишенгениңерде, силер да Ал аркылуу 



убадаланган Ыйык Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. 14 Анын даңкы макталыш 
үчүн, Анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн, Ыйык Рух – биз ээ 
боло турган мурастын аманаты.

Эфестиктер 2:18 Анткени Ал аркылуу биз – алыс жана жакын болгондор бир 
Рух менен Атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз.

Эфестиктер 4:30 Кудайдын Ыйык Рухун капа кылбагыла. Куткарылуу күнү 
ошол Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр.

1 Салоника - 1 Тесалоникалыктар 4:8 Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге 
Өзүнүн Ыйык Рухун берген Кудайга баш ийбеген болот.

1 Салоника - 1 Тесалоникалыктар 5:19 Рухту өчүрбөгүлө.
2 Салоника - 2 Тесалоникалыктар 2:13 Теңир сүйгөн бир туугандарым, биз 

силер үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүбүз, 
анткени Рух аркылуу ыйыкталып, чындыкка болгон ишенимиңер аркылуу 
куткарылышыңар үчүн, Кудай силерди башында эле тандап алган. (1 
Петир 1:2)

Тит 3:5,6 Ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, Өзүнүн ырайымынын 
негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана Ыйык Рух аркылуу 
жаңылантуу менен куткарып алды. 6 Биз Кудайдын ырайымынын 
негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору 
болуп калышыбыз үчүн,

Эврейлер 2:4 Кудай да аны Өзүнүн керемет-жышаандары, ажайыптары, ар 
түрдүү күчтөрү жана Өз каалоосуна жараша Ыйык Рухту бөлүштүрүп 
берүүсү менен күбөлөндүргөн.

Эврейлер 10:15 Ыйык Рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени Ыйык 
Жазууда мындай деп айтылган:

1 Петир 1:2  Кудай Атанын алдын ала билүүсү боюнча, Рухтун ыйыктоосу 
менен, тил алуу үчүн жана Ыйса Машайактын каны аркылуу тазалануу үчүн
тандалгандарга салам! Кудай силерге мындан ары да ырайымын төгүп, 
тынчтыгын бере берсин!

2 Петир 1:21 Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машайак да биз
үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн, Ал бизге үлгү 
калтырып кеткен:

1 Жахан 4:2 Балдарым, силер Кудайдансыңар, ошондуктан аларды жеңдиңер.
Анткени силердин ичиңердеги Рух бул дүйнөдөгү рухтан чоң.

1 Жахан 5:7,8 Ошентип, асманда үчөө күбөлөндүрөт: Ата, Сөз жана Ыйык 
Рух. Бул үчөө бир. 8 Жерде үчөө күбөлөндүрөт: рух, суу жана кан. Бул 
үчөөнүн күбөлөндүрүүсү бир.

Яхуд - Жүйүт 1:20 Сүйүктүү бир туугандар, силер болсо өзүңөрдү ыйык 
ишенимиңердин негизинде бекемдегиле, Ыйык Рухтун жетеги менен 
сыйынгыла.
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