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Египетээс Гарсан Нь 35:31 Тэрээр түүнийг мэргэн ухаан, ойлголт, мэдлэг 
болон бүх ур чадварт Бурханы Сүнсээр дүүргэсэн нь.

Тооллого 11:25 Дараа нь ЭЗЭН үүлэн дотор доош буун ирж, түүнтэй ярив. 
Мосегийн дээр байсан Сүнсийг Тэр аван, далан ахмад дээр байрлуулав. 
Сүнс тэдний дээр оршиход тэд эш үзүүлцгээв. Гэвч тэд дахин үүнийг 
үйлдсэнгүй.

1 Самуел 10:6 Тэгэхэд ЭЗЭНий Сүнс чиний дээр хүчтэй бууж, чи тэдэнтэй 
хамт эш үзүүлж, өөр хүн болж өөрчлөгдөнө.

2 Самуел 23:2 ЭЗЭНий Сүнс надаар дамжуулан айлдав. Түүний үг миний 
хэлэн дээр буй.

Иов 33:4 Бурханы Сүнс намайг бүтээсэн бөгөөд Төгс Хүчит Нэгэний амьсгал 
надад амь өгдөг билээ.

Исаиа 11:2 ЭЗЭНий Сүнс, мэргэн ухаан болон ойлголтын сүнс, зөвлөх болон 
хүч чадлын сүнс, ЭЗЭНээс эмээхүй болон мэдлэгийн сүнс Түүн дээр 
оршино.

Мика 3:8 Өөрөөр хэлбэл, Иаковд өөрийнх нь тэрслүү үйлсийг нь, Израильд 
хүртэл түүний нүглийг нь мэдүүлэхийн тулдби хүч чадлаар, ЭЗЭНий 
Сүнсээр, шударга ёс, эр зоригоор дүүрэн байна.

Зехариа 4:6 Тэгээд тэр надад — Энэ бол Зеруббабелд хандсан ЭЗЭНий үг 
юм. “Хүч чадлаар ч бус, эрх мэдлээр ч бус, харин Миний Сүнсээр” гэж 
түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

Матай 12:28 Харин хэрвээ Би Бурханы Сүнсээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг бол 
Бурханы хаанчлал та нарт ирчихээд байна.

Матай 28:19 Иймээс явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун. Эцэг, Хүү, 
Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээж,

Марk 1:10 Тэнгэрээс дуу гарч, — Чи Миний хайртай Хүү. Чамд Миний таалал 
оршдог хэмээв.

Марk 13:11 Тэд та нарыг барьж, тушаах үед юу хэлэх тухайд урьдаас бүү 
санаа зов. Харин тэр цагт та нарт юу өгөгдөнө, түүнийг хэл. Яагаад гэвэл 
яригч нь та нар биш, харин Ариун Сүнс юм.

Лук 2:26 Эзэний Христийг үзэхээс нааш өөрийг нь үхэхгүй хэмээн Ариун Сүнс
түүнд илэрхийлсэн байжээ.

Лук 4:1 Есүс Ариун Сүнсээр дүүрч Иорданаас буцаж цөлд Сүнсээр хөтлөгдөн,
Лук 4:18-21 — Эзэний Сүнс Над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядууст 

дэлгэрүүл гэж Тэр Намайг тосолсон юм. Тэр Намайг илгээсэн нь 
Олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, Сохруудад хараа оруулах, 
Дарамтанд байгсдыг чөлөөлөхийн сацуу, 19 мөн Эзэний тааламжит 
жилийг тунхаглахын тулд болойгэж уншаад, 20 номоо хуйлж, харгалзагчид



эргүүлэн өгөөд, суув. Синагогт байсан бүгдийн нүд Түүнийг ширтэн 
байлаа. 21 Тэр тэдэнд хандаж — Энэхүү Судар өнөөдөр сонсголд тань 
биеллээ гэж айлдав.

Лук 12:11,12 Тэд та нарыг синагог, захирагчид, эрх баригчдын өмнө 
аваачихад та нар өөрсдийгөө хамгаалж яаж, юу гэж ярих, эсвэл юу хэлэх 
талаар бүү санаа зов. 12 Учир нь юу хэлэх ёстойг чинь яг тэр цагт Ариун 
Сүнс та нарт зааж өгнө гэв.

Иохан 7:38,39 Надад итгэдэг хүн “Түүний дотроос амийн усны гол урсах 
болно” гэж Сударт хэлсэнчлэн байх болно гэв. 39 Есүст итгэсэн хүмүүсийн
хүлээн авах Сүнсний тухай Тэр үүнийг хэлжээ. Учир нь Есүс хараахан 
алдаршуулагдаагүй тул Сүнс өгөгдөөгүй байлаа.

Иохан 14:16,17 Би Эцэгээсээ гуйхад, Тэр та нарт өөр Туслагчийг өгнө. Тэр нь 
та нартай үүрд хамт байна. 17 Тэр бол үнэний Сүнс мөн бөгөөд Түүнийг 
харахгүй, мэдэхгүйгээсээ болж, ертөнц Түүнийг хүлээж авч чадахгүй. 
Харин та нар Түүнийг мэднэ. Яагаад гэвэл Тэр та нартай хамт үргэлж байх
бөгөөд та нарын дотор байна.

Иохан 14:26 Харин Туслагч буюу Миний нэрээр Эцэгийн минь илгээх Ариун 
Сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд Миний та нарт хэлсэн бүгдийг 
сануулах болно.

Иохан 16:7,8 Харин Би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт 
хэрэгтэй. Хэрэв Би явахгүй бол Туслагч та нар уруу ирэхгүй. Харин Би 
явбал Өөрөө Түүнийг та нар уруу илгээнэ. 8 Тэр ирэхдээ нүгэл, зөвт 
байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэнэ.

Иохан 16:13-15 Харин үнэний Сүнс болох Тэр ирэхдээ та нарыг бүх үнэн уруу
удирдана. Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар биш харин алив сонссон юмаа 
ярина. Ирэх зүйлийг Тэр та нарт мэдүүлнэ. 14 Тэр Намайг алдаршуулна. 
Яагаад гэвэл Тэр Минийхийг авч, түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ. 15 Эцэгт 
байгаа бүх юм Минийх. Тиймээс “Тэр Минийхийг авч, түүнийгээ та нарт 
мэдүүлнэ” гэж Би хэлсэн билээ.

Иохан 20:21,22 [Есүс] дахиж тэдэнд — Амар амгалан та нартай хамт байх 
болтугай. Эцэг Намайг илгээсний адил Би бас та нарыг илгээнэ гэв. 22 
Үүнийг айлдаад, Тэр тэдэн уруу үлээн — Ариун Сүнсийг хүлээн авагтун.

Үйлс 1:2 Өөрийн сонгосон элч нартаа Ариун Сүнсээр дамжуулан захирамж 
өгөөд дээш өргөгдөн одсон өдөр хүртэлхийг бүгдийг бичсэн билээ.

Үйлс 1:5 Иохан усаар баптисм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын 
өдрүүдэд Ариун Сүнсээр баптисм хүртэх болно” гэснийг хүлээхийг тэдэнд 
тушаасан ажгуу.

Үйлс 1:8 Харин Ариун Сүнс та нар дээр ирэхэд, та нар хүчийг олж, тэгээд 
Иерусалим, бүх Иудей, Самари тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл 
Намайг гэрчлэх болно гэв.

Үйлс 2:1-4 Пентекостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газарт цугласан 
байлаа. 2 Гэнэт тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу чимээ гаран, тэдний 



сууцгааж байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дуунд автагджээ. 3 Тэгтэл гал 
хаялах мэт хэлүүд бий болон хүн нэг бүрийн дээр тогтохыг тэд харлаа. 4 
Ийнхүү тэд бүгд Ариун Сүнсээр дүүрч, мөнөөх Сүнсээр дамжуулан 
өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв.

Үйлс 2:17-19 “Бурхан айлдаж байна. «Эцсийн өдрүүдэд хүн төрөлхтний дээр 
Би Өөрийн Сүнсийг цутгана. Хөвгүүд, охид чинь эш үзүүлж, Залуучууд 
чинь үзэгдэл үзэн, Хөгшчүүл чинь зүүд зүүдлэх болно. 18 Тэр өдрүүдэд Би 
эр, эм гэлгүй Өөрийн боолуудын дээр Сүнсээ цутгах бөгөөд тэд эш 
үзүүлэх болно. 19 Би дээд тэнгэрт гайхамшгуудыг өгч, Доод газарт 
тэмдгүүдийг үзүүлэх бөгөөд Энэ нь цус, гал, суунаглах утаа болой. (Иоел 
2:28,29)

Үйлс 2:33 Тиймээс Бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж, Эцэгээс амласан 
Ариун Сүнсийг аваад, Тэр та нарын үзэж, сонсоцгоож байгааг цутгасан 
юм.

Үйлс 2:38 Петр тэдэнд — Гэмшигтүн, хүн бүр өөрсдийн нүглийн уучлалын 
төлөө Есүс Христийн нэрээр баптисм хүртэцгээ. Та нар ч Ариун Сүнсний 
бэлгийг авах болно.

Үйлс 4:31 Ийнхүү залбирч байтал тэдний цугларан байсан газар нь доргин 
чичирхийлэв. Тэд бүгд Ариун Сүнсээр дүүрч, Бурханы үгийг зоригтойгоор 
ярьж эхлэв.

Үйлс 8:15-17 Тэд ирж, тэдэнд Ариун Сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ. 
16 Учир нь тэдний хэнд ч Ариун Сүнс хараахан буугаагүй байсан бөгөөд 
тэд Эзэн Есүсийн нэрээр зөвхөн баптисм хүртсэн байжээ. 17 Тэгээд тэр 
хоёр тэдэн дээр гараа тавихад тэд Ариун Сүнсийг хүлээн авч байлаа.

Үйлс 8:39 Тэд уснаас гарч ирэх үед Эзэний Сүнс Филипийг авч одов. Тайган 
түүнийг дахин олж хараагүй хэдий ч баяр баясалтайгаар замд гарчээ. (1 
Хаадын Дээд 18:12)

Үйлс 9:31 Ийнхүү бүх Иудей, Галил, Самари даяар чуулган босгон 
байгуулагдаж, амар тайван байлаа. Ингэхдээ Эзэнээс эмээх айдас болон 
Ариун Сүнсний тайтгарал дотор явцгаан, тооны хувьд өссөөр байв.

Үйлс 10:44,45 Петр эдгээр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүх
хүн дээр Ариун Сүнс буув. 45 Хөвч хөндүүлсэн итгэгчид болох Петртэй 
хамт ирсэн бүх хүмүүс харь үндэстнүүд дээр бас Ариун Сүнсний бэлэг 
асгарахыг хараад гайхацгаажээ.

Үйлс 11:15 Намайг ярьж эхлэхэд анх бидэн дээр Ариун Сүнс буусанчлан 
тэдэн дээр бас буулаа.

Үйлс 13:52 Дагалдагчид баяр баясал, Ариун Сүнсээр дүүрэн байсаар байлаа.
Үйлс 19:6 Ийнхүү Паул тэдэн дээр гараа тавихад Ариун Сүнс тэдэн дээр ирж,

тэд олон хэлээр ярьж, эш үзүүлжээ.
Үйлс 20:23 Зөвхөн хүлээс болон зовлон намайг хот бүрд хүлээж байгаа 

гэдгийг Ариун Сүнс надад гэрчилдэг.
Ром 5:5 Найдвар нь урам хугалдаггүй. Учир нь бидэнд өгөгдсөн Ариун 



Сүнсээр дамжуулан Бурханы хайр бидний зүрхэнд цутгагдсан байдаг.
Ром 8:9 Хэрэв Бурханы Сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал, та нар 

махан бие дотор бус, харин Сүнс дотор байна. Хэрэв хэн нэгэнд Христийн 
Сүнс байхгүй бол тэр Түүнийх биш.

Ром 8:13-16 Учир нь хэрэв та нар махан биеийн дагуу амьдарвал үхэх ёстой. 
Харин та нар Сүнсээр биеийн үйлсийг үхэлд хүргэвэл амьдрах болно. 14 
Учир нь Бурханы Сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь Бурханы хөвгүүд 
юм. 15 Дахин айдаст хүргэх боолчлолын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй, 
харин үрчлэлийн Сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид «Аав! Эцэг минь!» гэж 
дууддаг. 16 Биднийг Бурханы хүүхдүүд гэдгийг Сүнс Өөрөө бидний 
сүнстэй хамт гэрчилдэг.

Ром 8:26 Үүнчлэн мөн Сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж
залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин Сүнс Өөрөө үгээр 
илэрхийлшгүйгээр ёолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг.

Ром 15:13 Ариун Сүнсний хүчээр та нар найдвараар бялхсан байхын тулд 
найдварын Бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан болон амар 
тайвнаар дүүргэх болтугай.

Ром 15:19 тэмдгүүд болон гайхамшгийн хүч дотор, Ариун Сүнсний хүч дотор 
авчирсан юм. Тэрчлэн би Иерусалимаас Иллурикум хүртэлх нутгаар 
Христийн сайн мэдээг бүрэн дэлгэрүүлсэн.

1 Коринт 2:10-13 Гэвч Бурхан үүнийг Сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь 
Сүнс бүх зүйлийг, тэр байтугай Бурханы гүн юмсыг ч гэсэн нэвтэлдэг 
ажгуу. 11 Учир нь хүний дотор буй сүнснээс нь өөр хүний бодол санааг хэн
мэддэг вэ? Түүнчлэн Бурханыхыг Бурханы Сүнснээс өөр хэн ч мэддэггүй. 
12 Бурханы бидэнд үнэгүй өгсөн юмсыг мэдэхийн тулд бид ертөнцийн 
сүнсийг бус, харин Бурханаас ирсэн Сүнсийг хүлээн авсан юм. 13 Бид 
үүнийг хүний мэргэн ухааны сургасан үгсээр бус, харин Сүнсний 
сургаснаар ярьдаг бөгөөд сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр тайлбарладаг.

1 Коринт 3:16 Та нар өөрсдөө Бурханы сүм мөн бөгөөд Бурханы Сүнс та 
нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу?

1 Коринт 6:11 Та нарын зарим нь тийм байсан. Гэвч Эзэн Есүс Христийн 
нэрээр болон бидний Бурханы Сүнс дотор та нар угаагдсан, та нар 
ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн юм.

1 Коринт 12:3 Тиймээс хэн ч Бурханы Сүнсээр “Есүс хараагдсан” гэж ярихгүй 
бөгөөд Ариун Сүнсээр бус бол өөр хэн ч “Есүс бол Эзэн” гэж хэлж 
чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдье.

2 Коринт 3:17 Эзэн бол Сүнс мөн. Эзэний Сүнс хаана байна, тэнд эрх чөлөө 
байдаг.

2 Коринт 13:14(13) Эзэн Есүс Христийн нигүүлсэл, Бурханы хайр, Ариун 
Сүнсний нөхөрлөл та бүгдтэй хамт байх болтугай.

Галат 4:6 Та нар бол хөвгүүд нь мөн тул, Бурхан Өөрийн Хүүгийн Сүнсийг 
бидний зүрхэнд илгээсэн байна. Тэр Сүнс “Аав, Эцэг” гэж дууддаг.



Ефес 1:13,14 Түүний дотор та нар ч бас үнэний үгийг буюу та нарын авралын
сайн мэдээг сонссоны дараа, мөн Түүнд итгээд, амлалтын Ариун Сүнсээр 
тамгалагдсан байв. 14 Тэр нь Бурханы эзэмшлийн золилт хүртэл бидний 
өвийн батлан даагч болж Түүний алдрыг магтуулахын тулд өгөгдсөн юм.

Ефес 2:18 Тиймээс бид цөмөөрөө нэг Сүнс дотор Христээр дамжуулан Эцэг 
уруу очих замтай болжээ.

Ефес 4:30 Бурханы Ариун Сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та 
нар Түүгээр тамгалуулсан билээ.

1 Тесалоник 4:8 Тиймд үүнийг эсэргүүцдэг хүн нь хүнийг бус, харин та нарт 
Өөрийн Ариун Сүнсийг өгдөг Бурханыг эсэргүүцэж байна.

1 Тесалоник 5:19 Сүнсийг бүү бөхөө.
2 Тесалоник 2:13 Эзэнээр хайрлагдсан ах дүү нар аа, та нарын төлөө бид 

үргэлж Бурханд талархлаа өргөх ёстой. Яагаад гэвэл Бурхан та нарыг 
үнэн доторх итгэл ба Сүнсний ариусгалаар дамжуулан анхны үр жимс 
болгон авралын төлөө сонгосон ажээ. (1 Петр 1:2)

Тит 3:5,6 Тэр биднийг зөвт байдлын дотор хийсэн үйлсээр минь бус, харин 
Өөрийнхөө өршөөлийн дагуу шинэтгэлийн угаал ба Ариун Сүнсний 
сэргээлтээр аварсан юм. 6 Ариун Сүнсийг бидэн дээр Тэр бидний Аврагч 
Есүс Христээр дамжуулан арвин асгав.

Еврей 2:4 Бас Бурхан Өөрийнхөө хүслийн дагуу тэмдэг хийгээд гайхамшгаар,
янз бүрийн хүчит үйлс болон Ариун Сүнсний бэлгүүдээр дамжуулан 
тэдний хамт гэрчилсэн билээ.

Еврей 10:15 Ариун Сүнс бидэнд мөн гэрчилдэг. Учир нь Тэр
1 Петр 1:2 Та нар бол Бурханы урьдаас мэдэх мэдлэгийн дагуу, Сүнсний 

ариусгалаар Есүс Христэд дуулгавартай байхын тулд болон Түүний 
цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нигүүлсэл ба амар тайван нь 
та нарт улам арвин болох болтугай.

2 Петр 1:21 Учир нь нэг ч эш үзүүллэг хэзээ ч хүний хүслээр гарсангүй, харин 
Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс Бурханаас айлджээ.

1 Иохан 4:2 Бурханы Сүнсийг та нар үүгээр мэднэ. Есүс Христ махан биеэр 
ирснийг хүлээн зөвшөөрөгч сүнс бүр Бурханаас ирсэн бөгөөд

1 Иохан 5:7,8 Гэрчлэгч нь гурав бөгөөд 8 Сүнс, ус болон цус юм. Энэ гурав нь
нэг болой.

Иуда 1:20 Хайртууд минь, харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ 
өөрсдийгөө сүндэрлүүлж, Ариун Сүнсээр залбиран
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