
Tajiki -   Рӯҳулқудс -   Holy Spirit Scriptures

Матто 12:28 «Лекин агар Ман девҳоро бо Рӯҳи Худо берун мекарда бошам, 
пас Малакути Худо ба шумо омада расидааст.

Матто 28:19 «Пас, биравед ва ҳамаи халқҳоро шогирд созед ва онҳоро ба 
исми Падар ва Писар ва Рӯҳулқудс таъмид диҳед,

Марқус 1:10 Чун аз об баромад, дарҳол осмонро дид, ки шикофта аст, ва 
Рӯҳро, ки монанди кабӯтаре бар Ӯ нозил мешавад.

Марқус 13:11 «Чун шуморо барои таслим кардан гирифта баранд, пешакӣ 
ғамхорӣ ва андеша накунед, ки чӣ бояд бигӯед; балки он чи дар он соат ба
шумо ато шавад, онро бигӯед: зеро гӯянда шумо нестед, балки Рӯҳулқудс 
аст.

Луқо 2:26 Ва аз Рӯҳулқудс ба ӯ маълум шуда буд, ки то Масеҳи Худовандро 
набинад, фавтро нахоҳад дид.

Луқо 4:1 ВА Исои пур аз Рӯҳулқудс аз Ӯрдун баргашт, ва Рӯҳ Ӯро ба биёбон 
бурд,

Луқо 4:18-21 Рӯҳи Худованд бар Ман аст; зеро ки Ӯ Маро тадҳин намудааст, 
то ки ба мискинон башорат диҳам, ва Маро фиристодааст, то ки 
шикастадилонро шифо бахшам, озодиро ба асирон ва биноиро ба кӯрон 
мавъиза намоям, мазлумонро озод кунам. 19 "Ва соли таваҷҷӯҳи 
Худовандро мавъиза намоям". 20 Ва китобро пӯшонда, ба ходим дод ва 
нишаст; ва чашмони ҳама дар куништ ба Ӯ дӯхта шуда буд. 21 Ва Ӯ ба 
сухан оғоз намуда, ба онҳо гуфт: «Имрӯз ин навищта, ки шумо гӯш кардед,
ба иҷро расидааст».

Луқо 12:11,12 «Ҳар гоҳ шуморо ба куништҳо ва назди сардорон ва ҳокимон 
баранд, андеша накунед, ки чӣ гуна ё чӣ ҷавобе бояд бидиҳед ва ё чӣ 
сухане бояд бигӯед; 12 «Зеро ки дар он соат Рӯҳулқудс шуморо таълим 
хоҳад дод, ки чй бояд гуфт».

Юҳанно 7:38,39«Ҳар кӣ ба Ман имон оварад, чунон ки дар Навиштаҳо гуфта 
шудааст, аз батни вай наҳрҳои оби ҳаёт ҷорй хоҳад шудк 39 Ин суханро Ӯ 
дар бораи Рӯҳ гуфт, ки ҳар кй ба Ӯ имон оварад, Онро хоҳад ёфт; зеро ки 
Рӯҳулқудс ҳанӯз ато нашуда буд, чунки Исо ҳанӯз ҷалол наёфта буд. 

Юҳанно 14:16,17 «Ва Ман аз Падар илтимос ҳоҳам кард, ва Ӯ ба шумо 
Пуштибони дигаре ато хоҳад кард, то ки ҳамеша бо шумо бимонад, 17 
«Яъне Рӯҳи ростӣ, ки ҷаҳон наметавонад Ӯро бииазирад, зеро ки Ӯро 
намебинад ва намешиносад; лекин шумо Ӯро мешиносед, зеро ки Ӯ бо 
шумо мемонад ва дар шумо хоҳад буд.

Юҳанно 14:26 «Лекин Пуштибон, яъне Рӯҳулкудс, ки Падар Ӯро ба исми Ман 
хоҳад фиристод, ҳама чизро ба шумо таълим хоҳад дод ва ҳар чиро, ки ба
шумо гуфтам, ба ёди шумо хоҳад овард.



Юҳанно 16:7,8 «Лекин ба шумо рост мегӯям: рафтани Ман барои шумо 
беҳтар аст; зеро ки агар Ман наравам, Пуштибон назди щумо нахоҳад 
омад; ва агар биравам, Ӯро назди шумо мефиристам, 8 «Ва чун Ӯ ояд, 
ҷаҳонро бар гуноҳ ва бар адолат ва бар доварй мулзам ҳоҳад кард.

Юҳанно 16:13-15 «Лекин чун Ӯ, яъне Рӯҳи ростй ояд, шуморо батамоми 
ростӣ раҳнамой ҳоҳад кард; зеро ки аз Худ нахоҳад гуфт, балки ҳар чи 
мешунавад, онро хоҳад гуфт, ва аз воқеоти оянда ба шумо ҳабар хоҳад 
дод. 14 «Ӯ Маро ҷалол хоҳад дод, чунки аз он чи аз они Ман аст, гирифта, 
ба шумо ҳабар ҳоҳад дод. 15 «Ҳар он чи Падар дорад, аз они Ман аст; 
бинобар ин гуфтам: аз он чи аз они Ман аст, гирифта, ба шумо хабар 
хоҳад дод.

Юҳанно 16:21,22 «Зан ҳангоми зоидан ғамгин аст, чунки соати вай 
расидааст; лекин чун кӯдакро зоид, ғамашро фаромӯш мекунад ба сабаби 
шодии он ки одаме дар ҷаҳон таваллуд ёфт. 22 «Шумо низ алҳол ғамгин 
ҳастед; лекин боз шуморо хоҳам дид, ва дили шумо шод хоҳад шуд, ва 
ҳеҷ кас наметавонад он шодиро аз шумо бигирад,

Аъмоли 1:2 То ҳамон рӯзе ки ба василаи Рӯҳулқудс ба ҳаввориёни 
баргузидаи Худ дастурҳо дод ва ба осмон бурда шуд;

Аъмоли 1:5 Зеро ки Яҳьё бо об таъмид медод, лекин шумо, баъд аз чанд рӯз,
бо Руҳулқудс таъмид хоҳед ёфт».

Аъмоли 1:8 Аммо вақге ки Рӯҳулқудс бар шумо нозил шавад, қувват Хоҳед 
ёфт ва дар Ерусалим ва дар тамоми Яҳудо ва Сомария ва то ақсои дуньё 
шоҳидони Ман хоҳед буд».

Аъмоли 2:1-4 ВАҚТЕ ки рӯзи Пантикост фаро расид, ҳамаашон якдилона дар 
як ҷо ҷамъ омаданд; 2 Баногоҳ ғулғулае, мисли садои тундбод, аз осмон 
баромад ва тамоми ҳонаро пур кард, 3 Ва забонаҳои аз ҳам чудое, мисли 
забонаҳои оташ, ба онҳо зоҳир шуда, яктоякто бар ҳар яке аз онҳо қарор 
гирифт. 4 Ҳамаашон аз Рӯҳулқудс пур шуданд, ва чун Рӯҳ ба онҳо қудрати
такаллум баҳпшд, ба эабонҳои дигардигар ба сухан гуфтан шурӯъ 
карданд.

Аъмоли 2:17-19 "Ва дар рӯзҳои охир, мегӯяд Худо, чунин хоҳам кард: Рӯҳи 
Худро бар тамоми башар хоҳам рехт, ва писарону дуҳтарони шумо 
нубувват хоҳанд кард, ва ҷавонони шумо рӯъёҳо ва пирони шумо хобҳо 
хоҳанд дид; 18 "Ва ҳатто бар ғуломону канизони Худ дар он рӯзҳо Рӯҳи 
Худро хоҳам рехт, ва онҳо нубувват хоҳанд кард; 19 "Ва аз боло дар 
осмон мӯъҷизот ва аз поён дар замин аломот: ҳун ва оташ ва буҳороти 
дуд ба зухур хоҳам овард: (Юили 2:28,29)

Аъмоли 2:33 «Акнун, ки Ӯ ба ямини Худо боло бурда шудааст, ваъдаи 
Рӯҳулқудсро аз Падар ёфта, он чиро, ки шумо дида ва шунида истодаед, 
фурӯ рехтааст,

Аъмоли 2:38 Петрус ба онҳо гуфт: «Тавба кунед, ва ҳар яке аз шумо ба исми 
Исои Масеҳ барои омурзиши гуноҳҳо таъмид бигиред, ва атои 



Рӯҳулқудсро хоҳед ёфт;
Аъмоли 4:31 Ҳамин ки дуояшон ба оҳир расид, маконе ки дар он ҷамъ шуда 

буданд, ба ҷунбиш омад, ва ҳама аз Рӯҳулкудс пур шуданд ва каломи 
Худоро далерона мегуфтанд.

Аъмоли 8:15-17 Ва чун омаданд, барои онҳо дуо гуфтанд, то ки Рӯҳулкудсро 
қабул кунанд: 16 Зеро ки Руҳ ҳанӯз бар ҳеҷ кадоме аз онҳо нозил нашуда 
буд, балки фақат ба исми Исои Худованд таъмид ёфта буданд; 17 Пас, 
дастҳои худро бар сари онҳо гузоштанд, ва онҳо Рӯҳулқудсро кабул 
карданд.

Аъмоли 8:39 Вақте ки аз об баромаданд, Рӯҳи Худованд Филиппусро 
даррабуд, ва хоҷасаро дигар ӯро надида, роҳи худро бо хурсандй давом 
дод. (1 Bakonzi 18:12)

Аъмоли 9:31 Он вакт аҳли калисоҳо дар сар то сариЯҳудо, Ҷалил ва 
Сомария дар оромӣ буда, обод мешуданд ва модоме ки дар 
тарсиХудовандватасаллоиРӯҳулкудс рафтор мекарданд, меафзуданд.

Аъмоли 10:44,45 Ин суханон ҳанӯз бар забони Петрус буд, ки Рӯҳулқудс бар 
ҳамаи шунавандагони калом нозил шуд, 45 Ва имоидорони маҳтун, ки 
ҳамроҳи Петрус омада буданд, дар ҳайрат афтоданд, ки атои Рӯҳулқудс 
ба гайрияҳудиён низ ҷорй шудааст,

Аъмоли 11:15 «Вакте ки ба сухан оғоз кардам, Рӯҳулқудс бар онҳо нозил 
шуд, мисли он ки дар ибтидо бар мо нозил шуда буд.

Аъмоли 13:52 Ва шогирдон аз шодй ва Рӯҳулқудс пур шуданд.
Аъмоли 19:6 Ва ҳангоме ки Павлус дастҳои худро бар сари онҳо ниҳод, 

Рӯҳулқудс бар онҳо нозил шуд, ва ба забонҳо сухан ронда, нубувват 
карданд.

Аъмоли 20:23 «Чуз ин ки Рӯҳулкудс дар ҳар шаҳр шаҳодат дода, мегӯяд, ки 
занҷирҳои асорат ва укубатҳо барои ман муҳайёст.

Румиён 5:5 Ва умед шарманда намекунад, чунки муҳаббати Худо дар дилҳои
мо ба воситаи Рӯҳулқудс, ки ба мо ато нгуд, ҷорй шудааст.

Румиён 8:9 Лекин шумо на ба ҳасби ҷисм, балки ба ҳасби рӯҳ зиндагӣ 
мекунед, агар ҳақиқатан Рӯҳи Худо дар шумо сокин бошад. Аммо агар 
касе дорои Рӯҳи Масеҳ набошад, вай аз они Ӯ нест.

Румиён 8:13-16 Зеро ки агар шумо ба ҳасби ҷисм зиндагӣ кунед, албатта 
хоҳед мурд; аммо агар аъмоли ҷисмониро ба воситаи Рӯҳ бикушед, зинда 
хоҳед монд. 14 Зеро ҳамаи онҳое ки роҳнамояшон Рӯҳи Худост, 
фарзандони Худо ҳастанд; 15 Чунки шумо рӯҳи бандагиро қабул 
накардаед, ки боз ҳаросон шавед, балки Рӯҳи фарзандхондагиро қабул 
кардаед, ки ба Он мо нидо мекунем: "Эй Або, эй Падар!" 16 Ҳамон Рӯҳ ба 
рӯҳи мо шаҳодат медиҳад, ки мо фарзандони Худо ҳастем. 

Румиён 8:26 Ҳамчунин Рӯҳ низ моро дар нотавониамон тақвият медиҳад; 
зеро ки мо намедонем дар чӣ ҳусус ба таври бояду шояд дуо гӯем, лекин 
Худи Рӯҳ барои мо бо оҳу нолаҳое шафоат мекунад, ки сухан аз баёнашон



оҷиз аст.
Румиён 15:13 Пас, Худои умед бигзор шуморо дар имонатон аз ҳар гуна 

шодӣ ва сулҳу осоиштагӣ пур кунад, то ки бо қуввати Рӯҳулкудс умедатон 
афзун гардад.

Румиён 15:19 Бо қуввати аломоту мӯъҷизот, бо қуввати Рӯҳи Худо ба ҷо 
овардааст, ба тавре ки ман аз Ерусалим ва гирду атрофаш гирифта то 
Илурикӯн башорати Масеҳро интишор кардаам,

1 Қӯринтиён 2:10-13 Вале ба мо Худо онро ба воситаи Рӯҳи Худ ошкор 
сохтааст; зеро ки Рӯҳ ҳама чизро, ҳатто умқҳои Худоро пай мебарад. 11 
Зеро кист аз одамон, ки ботини инсонро бидонад, ба ҷуз рӯҳи инсон, ки 
дар ӯст? Ҳамчунин он чиро, ки дар Худо ҳаст, ҳеҷ кас намедонад, ба ҷуз 
Рӯҳи Худо. 12 Лекин мо на рӯҳи ин ҷаҳонро, балки Рӯҳеро қабул кардаем, 
ки аз Худост, то он чиро, ки Худо ба мо ато кардааст, бидонем, 13 Ва инро
на бо суханоне ки ҳикмати инсон таълим додааст, балки бо суханоне ки 
Рӯҳулқудс таълим додааст, мегӯем ва рӯҳиётро бар тибқи рӯҳ таъбир 
мекунем.

1 Қӯринтиён 3:16 Оё шумо намедонед, ки маъбади Худо ҳастед, ва Рӯҳи 
Худо дар шумо сокин аст?

1 Қӯринтиён 6:11 Ва баъзе аз шумо чунин будед; аммо пок шудед, аммо 
қудсият пайдо кардед, аммо сафед шудед ба исми Худованди мо Исои 
Масеҳ ва ба Рӯҳи Худои мо.

1 Қӯринтиён 12:3 Бинобар ин шуморо огоҳ менамоям, ки ҳеҷ кас, ки бар 
тибқи Рӯҳи Худо сухан меронад, наметавонад лаънат бар Исо бигӯяд, ва 
ҳеҷ кас наметавонад Исоро Худованд бихонад, магар бар тибқи 
Рӯҳулқудс.

2 Қӯринтиён 3:17 Худованд Рӯҳ аст, ва ҳар куҷо Рӯҳи Худованд аст, он ҷо 
озодист.

2 Қӯринтиён 13:14(13) Файзи Исои Масеҳи Худованд, ва муҳаббати Худо, ва 
ширкати Рӯҳулкудс бо ҳамаатон бод. Омин.

Ғалотиён 4:6 Ва азбаски шумо писар ҳастед, Худо ба дилҳои шумо Рӯҳи 
Писари Худро фиристодааст, ки нидо мекунад: "Эй Або, эй Падар!"

Эфсӯсиён 1:13,14 Дар Ӯ шумо низ, чун каломи ростиро, яъне башорати 
наҷоти худро шунидед ва ба Ӯ имон овардед, бо Рӯҳулқудси мавъуд мӯҳр 
зада шудаед, 14 Ва то замоне ки мулки Худо боз харида шавад, Он гарави
мероси мост барои ҳамду санои ҷалоли Ӯ.

Эфсӯсиён 2:18 Зеро ба воситаи Ӯ ҳар дуи мо иҷозат дорем, ки дар як Рӯҳ ба 
Падар наздик шавем.

Эфсӯсиён 4:30 Ва Рӯҳулкудси Худоро, ки бо Он ба интизори рӯзи озодӣ мӯҳр 
зада шудаед, андӯҳгин накунед.

1 Таслӯникиён 4:8 Бинобар ин, ҳар кӣ саркашӣ мекунад, на ба одамизод, 
балки ба Худо саркашӣ мекунад, ки Ӯ Рӯҳулқудси Худро ба мо ато 
намудааст.



1 Таслӯникиён 5:19 Рӯҳро ҳомӯш накунед.
2 Таслӯникиён 2:13 Валекин мо бояд ҳамеша Худоро барои шумо, эй 

бародарони маҳбуби Худованд, шукргузорӣ намоем, ки Худо аз ибтидо, ба
василаи тақдиси Рӯҳ ва имон ба ростӣ, шуморо барои наҷот баргузидааст.
(1 Петрус 1:2)

Титус 3:5,6 Ӯ моро на бар тибқи аъмоли одилонае ки мо мекардем, балки ба 
ҳасби марҳамати Худ наҷот дод, ба василаи ғусли таваллуди дубора ва 
таҷдиде ки аз Рӯҳулкудс аст. 6 Онро бар мо ба воситаи Исои Масеҳи 
Наҷотдиҳандаи мо ба фаровонӣ бирехт,

Ибриён 2:4 Ва Худо низ ба он шаҳодат дод ба воситаи аломот ва мӯъҷизот, 
ва ҳар навъ қувваҳо, ва бахшоиши Руҳулқудс ба ҳасби иродаи Худ?

Ибриён 10:15 Рӯҳулқудс низ ба мо шаҳодат медиҳад, зеро ки гуфта шу 
дааст:

1 Петрус 1:2 Ва мувофиқи таъиноти пешакии Худои Падар, бо такдиси Рӯҳ, 
барои итоат ва пошидани Хуни Исои Масеҳ интихоб шудаанд: фаЙз ва 
осоиштагй бар шумо фаровон бод.

2 Петрус 1:21 Зеро ки ҳаргиз нубувват ба ҳасби иродаи одамизод ба забон 
ронда нашудааст, балки муқаддасони Худо, бо таҳрики Рӯҳулкудс, онро 
ба забон рондаанд.

1 Юҳанно 4:2 Рӯҳи Худоро шумо ин тавр хоҳед шиноҳт: ҳар рӯҳе ки зътироф 
кунад, ки Исои Масеҳ ба ҳасби ҷисм омад, аз Худост,

1 Юҳанно 5:7,8 Зеро се ҳастанд, ки дар осмон шаҳодат медиҳанд: Падар, 
Калом ва Рӯҳулкудс; ва Ин се як ҳастанд. 8 Ва се ҳастанд, ки дар замин 
шаҳодат медиҳанд: рӯҳ, об ва хун; ва ин се мувофиқат мекунанд.

Яҳудо 1:20 Валекин щумо, эй маҳбубон, худро бо имони бағоят 
муқаддасатон обод кунед, ва дар Рӯҳулқудс дуо гуфта,

Exodus 35:31 Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and 
in all manner of workmanship;

Шумораи 11:25 Spirit of God on Moses put on 70 elders who prophesied.
Айюб 33:4 The Spirit of God made me, and the Breath of the Almighty gave me 

life.
Ишаъё 11:2 the Spirit of the LORD shall rest upon Him, the Spirit of wisdom and 

understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of 
the fear of the LORD;

Мико 3:8 I am full of power by the Spirit of the LORD, and of judgment, and of 
might,

Закарё 4:6 Not by might, nor by power, but by My Spirit, saith the LORD of hosts.
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