
Tatar - Изге Рух     Изге Язманың   - Holy Spirit Scriptures

Исход 35:31 аны Иећоваһы Рухы белән рухландырды һәм барлык һөнәрләр 
өчен кирәкле акыл, осталык һәм төрле күнекмәләр белән баетты.

Cаны 11:25 Шунда Раббы, болытта төшеп, аның белән сөйләште һәм Мусада 
булган Рухның бер өлешен шул җитмеш өлкәнгә тапшырды. Үзләренә Рух 
иңгәч, алар пәйгамбәрлек иттеләр, әмма шуннан соң пәйгамбәрлек итүдән 
туктадылар.

1 Шамуил - 1 Патшалар 10:6 Шул мәлне сиңа Раббы Рухы иңәчәк: син 
бөтенләй башка кешегә әйләнерсең һәм үзең дә алар белән пәйгамбәрлек 
итә башларсың.

2 Шамуил - 2 Патшалар 23:2 «Раббы Рухы минем аша сөйли, телемдә – Аның
сүзләредер.

Әюбнењ 33:4 Мине Иећоваһы Рухы бар кылды, Кодрәт иясенең сулышы 
яшәтә мине.

Ишагыйя 11:2 Аңарда Раббы Рухы – зирәклек вә зиһен, киңәш вә кодрәт, 
белем вә Раббыдан курку рухы булачак.

Miкa 3:8 Мин исә Ягъкуб нәселе кылган җинаятьне, Исраил халкы кылган 
гөнаһны фаш итәр өчен, Раббы Рухы белән, гаделлек вә ныклык белән 
тулганмын!

Зәкәрия 4:6 Шуннан ул миңа әйтте: «Күкләр Хуҗасы Раббының Зеруббабелга 
әйткән сүзе мондыйдыр: „Гаскәр белән дә, көч белән дә түгел, бәлки 
Минем Рухка таянып уңышка ирешерсең.

Маттай 12:28 Ә инде Мин Иећоваћы Рухы белән ђеннәрне куып чыгарам 
икән, димәк, сезгә Иећоваћы Патшалыгы инде килеп ђитте, – диде.

Маттай 28:19 Шуња күрә, барыгыз ћәм бµтен халыклар арасыннан Миња 
шәкертләр булдырыгыз. Аларны Ата, Угыл ћәм Изге Рух исеме белән суга 
чумдырыгыз

Марк 1:10 Гайсә, судан чыгу белән, күкләрнењ ачылуын ћәм Рухныњ күгәрчен
рәвешендә үзенә ињүен күрде.

Марк 13:11  Сезне хµкемгә тапшыру µчен алып барганда исә, нәрсә әйтербез,
дип хафаланмагыз: шул сәгатьтә сезгә нәрсә бирелсә, шуны сµйләгез. Сез
үзегез түгел, ә Иећоваћы Рухы сµйләр.

Лүк 2:26 Изге Рух ања: «Раббыныњ Мәсихен күрмичә үлмәячәксењ», – дип 
әйткән булган.

Лүк 4:1  Изге Рух белән сугарылган Гайсә үрдүн елгасы буеннан чүлгә китте, 
ћәм Рух Аны чүл буйлап йµртте.

Лүк 4:18-21 (18/19) «Раббыныњ Рухы Минем µстемдә, Чµнки Ул Мине майлап 
махсус эшкә сайлады. Ул Мине фәкыйрьләргә Яхшы хәбәрне ђиткерергә, 
Әсирләргә – азатлык, сукырларга – күрә башлауны игълан итәргә, 
Ђәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббыныњ шәфкать күрсәтә торган 
елын хәбәр итәргә ђибәрде». 20 Гайсә, тµргәкне ђыеп, аны кире 
хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбадәтханәдәге ћәммәсенењ 



күзе Ања текәлде. 21 Ул аларга: – Бүген, сез Язманы тыњлаганда, бу 
сүзләр тормышка ашты, – диде.

Лүк 12:11,12  Сезне гыйбадәтханәләргә, башлыклар ћәм хакимият кешеләре 
алдына китергән вакытта, үзебезне ничек итеп якларбыз яки нәрсә 
сµйләрбез дип хафаланмагыз, 12 чµнки нәрсә әйтергә кирәклеге турында 
Изге Рух сезгә шул сәгатьтә кињәш бирер.

Яхъя 7:38,39 Миња иман итүченењ, Изге язмада әйтелгәнчә: «күњел 
түреннән елгалар булып тереклек суы агачак». 39 Ул моны үзенә иман 
китергәннәр алачак Рух хакында әйтте; әле Гайсә данланмаганга, аларга 
Изге Рух бирелмәгән иде.

Яхъя 14:16,17 Мин Атадан сораячакмын, ћәм Ул сезгә бүтән Яклаучы-Юатучы
бирәчәк, Ул Яклаучы мәњге сезнењ белән булачак. 17 Ул Яклаучы-Юатучы
– хакыйкать Рухы. Дµнья Аны күрмәгәнгә ћәм белмәгәнгә кабул итә алмый,
ә сез Аны беләсез, чµнки Ул сезнењ белән калачак ћәм сездә булачак.

Яхъя 14:26 Ә Минем исемемнән Ата ђибәрәчәк Яклаучы-Юатучы – Изге Рух –
сезне ћәрнәрсәгә µйрәтәчәк ћәм Мин сезгә сµйләгәннәрнењ ћәммәсен дә 
хәтерегезгә тµшерәчәк, – диде.

Яхъя 16:7,8,13-15 Әмма Мин хак сүз әйтәм: Минем китүем сезнењ µчен 
хәерлерәк. Чµнки Мин китмәсәм, сезгә Яклаучы-Юатучы килмәячәк, ә 
китсәм, Мин Аны сезгә ђибәрәчәкмен. 8 Ул килгәч, дµньяны гµнаћка, 
хаклыкка ћәм хµкемгә карата фаш итәчәк: 13-15 Ул – хакыйкать Рухы – 
килгәч, сезгә тулы хакыйкатькә юл күрсәтеп торачак. Ул сезгә үзеннән 
түгел, бәлки ишеткәнен сµйләячәк ћәм булачак хәлләрне белдерәчәк. 14 
Ул, Миннән кабул иткән сүзләрне сезгә сµйләп, Мине данлаячак. 15 
Атаныкы булган барлык нәрсәләр – Минеке; Мин шуња күрә: «Миннән 
кабул иткән сүзләрне Изге Рух сезгә белдерәчәк», – дидем.

Яхъя 20:21,22 Вакыты ђиткәч, бала тудыручы хатын ђәфа чигә, әмма сабыен 
тудыргач, баланыњ дµньяга килүенә шатланып, газаплануын оныта. 22 
Шуныњ кебек сез дә хәзер кайгырасыз; әмма Мин сезне тагын күрәчәкмен, 
ћәм сезнењ күњелегез куаначак, ћәм куанычыгызны сездән беркем дә ала 
алмаячак.

Рәсүлләр 1:1/2,5 Мин сиња, Тәүфил, беренче китабымда Гайсәнењ хезмәт 
итә башлаган кµннәреннән алып, үзе сайлап алган рәсүлләргә Изге Рух 
аркылы боерыклар биреп күккә алынган кµненә кадәр, барлык эшләгән 
эшләре ћәм µйрәткәннәре турында язган идем. 5 Яхъя суга чумдырды, ә 
сез, берничә кµн үткәч, Изге Рухка чумдырылырсыз.

Рәсүлләр 1:8 Әмма сез үзегезгә Изге Рух ињгәннән соњ кодрәт алачаксыз 
ћәм Иерусалимда, бµтен Яћүдиядә, Самареядә ћәм, хәтта дµньяныњ 
читенә кадәр барып ђитеп, ћәркайда Миња шаћит булачаксыз.

Рәсүлләр 2:1-4 Илленче кµн бәйрәме ђиткәндә иман итүчеләр барысы бергә 
бер урында иделәр. 2 Күктән кинәт кµчле ђил искән кебек тавыш ишетелде
ћәм шул тавыш алар булган йортны тутырды. 3 Иман итүчеләр арасында 
ялкын телләре кебек телләр күренде ћәм ул телләр аларныњ ћәрберсенә 
берәрләп кунды. 4 Барысы да Изге Рух белән сугарылдылар ћәм Изге Рух 



биргән сүзләр белән башка телләрдә сµйли башладылар.
Рәсүлләр 2:17-19 «Иећоваћы әйтә: „Ахыр кµннәрдә үз Рухымны коярмын Бар 

кешеләргә. Улларыгыз, кызларыгыз Мин әйткән сүзләрне Игълан итәрләр. 
Яшьләрегез илаћи күренешләр, Картларыгыз тµшләр күрерләр. 18 үз 
Рухымны коярмын Ир-ат колларыма да, хатын-кыз колларыма да. Ћәм 
Мин әйткән сүзләрне Игълан итәрләр алар да. 19 Күрсәтермен югарыда – 
күктә могђизалар, Ә түбәндә – ђирдә галәмәтләр. Кан ћәм ут, ћәм куе 
тµтен булыр: (Йоил 2:28,29)

Рәсүлләр 2:33,38 Шулай итеп, Иећоваћы Аны үзенењ уњ ягына күтәргәч, Ул, 
Атасыннан вәгъдә ителгән Изге Рухны кабул итеп, безнењ µскә сез хәзер 
күреп ћәм ишетеп торган бүләкне койды. 38 Ћәркайсыгыз, гµнаћларыгыз 
кичерелсен µчен, тәүбә итеп, Гайсә Мәсих исемендә чумдырылу йоласын 
үтегез, ћәм сез Иећоваћыныњ бүләген – Изге Рухны кабул итәрсез.

Рәсүлләр 4:31 Дога кылганнан соњ алар булган урын селкенеп китте ћәм 
барысы да Изге Рух белән сугарылдылар. Шушы хәлдән соњ иман 
итүчеләр Иећоваћы сүзен кыюлык белән сµйли башладылар.

Рәсүлләр 8:15-17  Петер белән Яхъя, Самареягә килгәч, андагылар Изге 
Рухны кабул итсеннәр µчен дога кылдылар. 16 Чµнки алар инде Раббы 
Гайсә исеменә суга чумдырылган, ләкин берсенә дә әле Изге Рух ињмәгән 
була. 17 Шуннан соњ Петер белән Яхъя самареялеләрнењ башларына 
кулларын куйдылар ћәм тегеләр Изге Рухны кабул иттеләр.

Рәсүлләр 8:39 Алар судан чыккач, хәбәшкә Изге Рух ињде. Филипне 
Раббыныњ бер фәрештәсе алып китте ћәм түрә аны бүтән күрмәде. 
Хәбәш, шатланып, юлын дәвам итте. (1 Патшасы - 3 Патшалар 18:12)

Рәсүлләр 9:31 Бµтен Яћүдиядә, Гәлиләядә ћәм Самареядә иман итүчеләр 
бердәмлеге µчен тыныч заманнар килде. Бердәмлек ныгыды, Раббыга 
карата тирән хµрмәт белән йµрде. Изге Рухныњ дәртләндерүе астында 
иман итүчеләрнењ саны арта барды.

Рәсүлләр 10:44,45 Петер бу нотыгын сµйләгән вакытта ук тыњлаучыларныњ 
барысына да Изге Рух ињде. 45 Петер белән бергә килгән иман итүче 
яћүдләр Изге Рухныњ яћүд булмаганнарга да бирелүенә бик нык 
гађәпләнделәр.

Рәсүлләр 11:15 Мин сµйли башлагач, башта безгә ињгән кебек, аларга да 
Изге Рух ињде.

Рәсүлләр 13:52 Ә шәкертләр куаныч ћәм Изге Рух белән тулы булдылар.
Рәсүлләр 19:6 Паул алар µстенә кулларын куйгач, шәкертләргә Изге Рух 

ињде ћәм алар таныш булмаган телләрдә сµйли ћәм Иећоваћы әйткән 
сүзләрне игълан итә башладылар.

Рәсүлләр 20:23 Мин фәкать шуны беләм: барлык шәћәрләрдә мине богаулар 
ћәм хәсрәт кµтә. Изге Рух шулай ди.

Римлыларга 5:5 Ә µмет алдамый, чµнки Иећоваћы үзенењ мәхәббәтен безгә 
бирелгән Изге Рух аша йµрәкләребезгә мул итеп яудырган.

Римлыларга 8:9 Әмма ләкин сездә Иећоваћы Рухы яши икән, сез кешелек 
табигате буенча түгел, бәлки Рух буенча яши торган буласыз. Инде 



берәүдә Мәсих Рухы юк икән, димәк, ул Аныкы түгел.
Римлыларга 8:13-16 Кешелек табигате буенча яшәсәгез, сез үләчәксез; ә 

инде гµнаћлы эшләрегезне Изге Рух кµче белән үтерәсез икән, сез 
яшәячәксез. 14 Иећоваћы Рухы йµрткән кешеләрнењ ћәммәсе дә – 
Иећоваћы балалары. 15 Чµнки сез, коллыкка тµшереп, сезне кабат 
куркынып яшәүгә китерүче рухны түгел, бәлки үзегезне Иећоваћы 
балалары итүче Рухны кабул иттегез. Ћәм Аныњ белән: «Абба, Әти», – 
дип Иећоваћыга мµрәђәгать итәбез. 16 Изге Рух үзе, рухыбыз белән бергә,
безнењ Иећоваћы балалары булуыбызны раслый.

Римлыларга 8:26 Шулай ук Рух та зәгыйфьлегебездә безгә ярдәм күрсәтә; 
чµнки без ничек дога кылырга кирәк икәнен белмибез, әмма Рух үзе сүз 
белән әйтеп булмаслык кµрсенүләр белән безнењ µчен Иећоваћыга 
ялвара.

Римлыларга 15:13 Изге Рухныњ кодрәте аша µметегез артканнан-арта 
барсын µчен, µмет бирүче Иећоваћы сезне, Ања иман итүчеләрне, бар 
шатлык ћәм иминлек белән сугарсын.

Римлыларга 15:18/19 Чµнки яћүд булмаганнарны Иећоваћыга буйсынучан итү
µчен, Мәсих минем аша гамәл кылганнардан башка нәрсәләр хакында 
ћичнәрсә сµйләргә батырчылык итмәм. Ул боларны сүз ћәм эш белән, 
галәмәтләр ћәм могђизалар кµче ярдәмендә, Иећоваћы Рухыныњ кодрәте 
белән башкарды. Мин Иерусалимнан Иллүрикүн µлкәсенә кадәр йµреп, 
Мәсих хакындагы Яхшы хәбәрне тулысынча ђиткердем.

1 Кѳринтлеләргә 2:10-13 Ә моны Иећоваћы безгә үзенењ Рухы аша ачты, 
чµнки Рух ћәрнәрсәне, хәтта Иећоваћыныњ тирәнлекләрен дә тикшерә. 11 
Кешенењ уйларын үзендәге рухтан башка тагын кем белә? Шуныњ кебек 
үк, Иећоваћыныњ ниятләрен дә Иећоваћы Рухыннан башка ћичкем белми. 
12 Без исә, Иећоваћы тарафыннан нәрсә бүләк ителгәнен белү µчен, бу 
дµньяныњ рухын түгел, бәлки Иећоваћыдан килгән Рухны кабул иттек. 13 
Ћәм болар турында кеше зирәклеге µйрәткән сүзләр белән түгел, бәлки 
Рух µйрәткән сүзләр белән сµйләшәбез. Без рухи хакыйкатьне Иећоваћы 
Рухына ия булган кешеләргә ањлатабыз.

1 Кѳринтлеләргә 3:16 Әллә Иећоваћы йорты булуыгызны ћәм сездә 
Иећоваћы Рухы яшәвен белмисезме?

1 Кѳринтлеләргә 6:11  Кайберләрегез менә шундый иде. Әмма Раббыбыз 
Гайсә Мәсих исеме ћәм Иећоваћыбыз Рухы белән юылып чистарындыгыз, 
изге ителдегез ћәм Иећоваћы тарафыннан акландыгыз.

1 Кѳринтлеләргә 12:3 Менә шуныњ µчен сезгә әйтәм: Иећоваћы Рухы белән 
сµйләүче беркем дә: «Гайсәгә ләгънәт», – димәс, ћәм бары Изге Рух аша 
гына: «Гайсә – Раббы», – дип әйтә алыр.

2 Кѳринтлеләргә 3:17 Раббы ул – Рух, ә Раббы Рухы булган ђирдә – азатлык.
2 Кѳринтлеләргә 13:14(13) Раббы Гайсә Мәсихнењ мәрхәмәте ћәм 

Иећоваћыныњ мәхәббәте сезнењ барыгыз белән булсын. Изге Рух сезнењ 
ћәммәгезнењ йµрәкләрен берләштерсен.

Гәләтиялеләргә 4:6 Ә сез Аныњ балалары булганга, Иећоваћы үз Улыныњ: 



«Абба, Әти!» – дип чакыручы Рухын сезнењ йµрәкләрегезгә ђибәрде.
Эфеслеләргә 1:13,14 Мәсих аша сез дә хакыйкать сүзен, үзегезгә котылу 

китерүче Яхшы хәбәрне ишетеп, Ања иман иткәч, вәгъдә ителгән Изге Рух 
белән Иећоваћы тарафыннан мµћерләндегез. 14 Ә Иећоваћы безне, 
Аныкы булганнарны, тулысынча азат иткәнче, Иећоваћы вәгъдә иткәнне 
алачагыбыз µчен Изге Рух ышанычлы дәлил булыр. Ћәм шуныњ аркылы 
Иећоваћыныњ данына мактау булыр.

Эфеслеләргә 2:18 Чµнки Аныњ аша безнењ икебезнењ дә, ягъни яћүд ћәм 
яћүд булмаганнарныњ, бер Рух белән Ата каршына бару юлыбыз бар.

Эфеслеләргә 4:30 Иећоваћыныњ Изге Рухын кайгыга салмагыз, чµнки сезне 
йолып алу кµне µчен сугылган мµћер – нәкъ Ул.

1 Тессалуникәлеләргә 4:8 Шуња күрә бу µйрәтүләрне кире кагучы зат кеше-
ләрне түгел, ә сезгә үзенењ Изге Рухын ђибәрүче Иећоваћыны кире кага.

1 Тессалуникәлеләргә 5:19 Изге Рухны сүндермәгез.
2 Тессалуникәлеләргә 2:13 Сезнењ µчен, имандаш туганнар, Раббыныњ 

сµеклеләре, без ћәрвакыт Иећоваћыга рәхмәтләр әйтергә тиешбез, чµнки 
Рухныњ сезне изге итүе аркылы, хакыйкатькә ышануыгыз аркылы 
Иећоваћы сезне беренче булып котылу µчен сайлады. (1 Петер 1:2)

Титуска 3:5-7 безне кылган тәкъва эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенењ 
шәфкате буенча, Изге Рух белән яњадан тудыру вә яњарту аркылы, 
үзенењ юып чистарту гамәле аша коткарды. 6/7 Без Аныњ мәрхәмәте 
аркылы акланып, үзебез µмет иткән мәњгелек тормышка ия булу µчен, Ул 
бу Рухны Коткаручыбыз Гайсә Мәсих аша безгә мул итеп яудырды.

Еврейләргә 2:4 Иећоваћы үзе дә моны безгә галәмәтләр, могђизалар вә 
тµрле кодрәтле гамәлләр кылып, Изге Рухтан килгән бүләкләрне үз 
ихтыяры буенча бүлеп бирү юлы белән исбат итте.

Еврейләргә 10:15 Бу хакта безгә Изге Рух та шаћитлек кыла.
1 Петер 1:2 Иећоваћы Атаныњ алдан белеп торуы буенча, Аныњ Рухыныњ 

сезне изге итүе аша Гайсә Мәсихкә итагатьле булу µчен ћәм µстегезгә 
Аныњ каны сибелү юлы белән чистарыну µчен сайландыгыз сез. Сезгә 
мәрхәмәт яусын ћәм иминлегегез артсын!

2 Петер 1:21 Чµнки пәйгамбәрлек сүзе беркайчан да кеше ихтыярыннан 
бирелмәде, бәлки кешеләр Иећоваћыдан килгән хәбәрне Изге Рухтан 
рухландырылып сµйләделәр.

1 Яхъя 4:2 Иећоваћы Рухын сез болай танырсыз: Гайсә Мәсихнењ кеше 
булып килгәнлеген икърар итүче ћәр рух Иећоваћыдан була.

1 Яхъя 5:7,8 Шаћитлек бирүче µчәү бар: 8 Рух, су ћәм кан. Ћәм µчесе дә бер 
үк шаћитлек бирәләр.

Яћүд 1:20 Сез исә, сµеклеләрем, үз тормышыгызны ињ изге иманыгыз 
нигезендә корып яшәгез, Изге Рух белән дәртләнеп дога кылыгыз.
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