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Müsürden Çykyş 35:31 Ol ony Öz ruhy bilen dolduryp, oňa dürli hili senetçilik 
işlerinde ukyp, akyl-paýhas we başarjaňlyk berdi.

Çölde 11:25 Onsoň Reb buludyň içinde aşak inip, Musa bilen gepleşdi. Onuň 
üstündäki ruhdan alyp, ýetmiş ýaşulynyň üstüne goýdy. Ruh ýaşulularyň 
üstüne inen badyna, olar joşup pygamberlik edip başladylar, ýöne olar 
gaýdyp beýle etmediler.

1 Şamuwel 10:6 Şondan soň Rebbiň ruhy seniň kalbyňy eýelär; sen hem olar 
bilen bile joşup, pygamberlik edersiň we başga adama öwrülersiň.

2 Şamuwel 23:2 «Rebbiň ruhy meniň üstüm bilen gepleýär, Dilimde Onuň 
sözleri.

Eýýup 33:4 Hudaýyň ruhy meni ýaratdy, Gudratygüýçliniň demi maňa ýaşaýyş 
berýär.

Işaýa 11:2 Rebbiň Ruhy: danalyk hem paýhas, maslahat hem güýç-gudrat, 
Rebbi bilmek hem Ondan gorkmak ruhy Onuň üstünde bolar.

Mika 3:8 Men bolsa Ýakuba ýazygyny, Ysraýyla günäsini jar etmäge, Rebbiň 
ruhy bilen güýçden, adalatdan, gudratdan doludyryn.

Zakarýa 4:6 Ol maňa şeýle diýdi: «Bu Rebbiň Zerubabyla: „Güýç we zorluk 
bilen däl-de, diňe Meniň ruhum bilen iş bitirersiň“ diýen sözi. Muny 
Hökmürowan Reb diýýär.

Mattanyň Hoş Habary 12:28 Men jynlary Hudaýyň Ruhy arkaly kowýan 
bolsam, onda Hudaýyň Patyşalygy size-de gelendir.

Mattanyň Hoş Habary 28:19 Şonuň üçin, gidiň-de, bütin milletleri şägirt ediň, 
olary Ata, Ogul we Mukaddes Ruhuň ady bilen çokundyryň.

Markusyň Hoş Habary 1:10 Isa suwdan çykyp gelýärkä, Gögüň ýarylyp 
açylanyny, Ruhuň kepderi kimin Öz üstüne inip gelýänini gördi.

Markusyň Hoş Habary 13:11 Sizi suda tabşyrjak bolup alyp barýarkalar, näme 
diýjegiňizi öňünden gaýgy etmäň, şol sagatda size näme berilse, şony 
diýiň. Çünki gepleýän siz däl-de, Mukaddes Ruhdur.

Lukanyň Hoş Habary 2:26 Oňa Rebbiň Mesihini görmezden öň ölüm garasyny 
görmejekdigi Mukaddes Ruh tarapyndan aýdylypdy.

Lukanyň Hoş Habary 4:1 Isa Mukaddes Ruh bilen dolup, Iordandan yzyna 
öwrüldi. Ruh ony çöle äkitdi.

Lukanyň Hoş Habary 4:18-21 «Rebbiň Ruhy üstümdedir. Çünki garyplara Hoş 
Habary bildirmegim üçin Meni mesh etdi; Meni tussaglara azatlygy, körlere
gözleriniň açylmagyny yglan etmäge, zulum astyndakylary azatlyga 
çykarmaga, 19 Rebbiň merhemet ýylyny yglan etmäge iberdi». 20 Onsoň 
kitaby ýapyp, yzyna ― hyzmatkäre berdi-de oturdy. Sinagogadakylaryň 



hemmesiniň gözi Oňa dikildi. 21 Ol bolsa olara gürrüň bermäge durdy: 
«Siziň eşiden bu ýazgyňyz şu gün berjaý boldy».

Lukanyň Hoş Habary 12:11,12 Sizi sinagogalara, başlyklaryň, hökümdarlaryň 
öňüne getirenlerinde, nähili, näme jogap berjegiňizi, näme diýjegiňizi 
gaýgy etmäň. 12 Çünki Mukaddes Ruh näme diýmelidigiňizi şol sagadyň 
özünde size öwreder».

Ýahýanyň Hoş Habary 7:38,39 Kim Maňa iman etse, Ýazgyda aýdylyşy ýaly, 
onuň içinden dirilik suwunyň bulaklary akar». 39 Ol muny Özüne iman 
edenleriň soňra aljak Ruhy barada aýdýardy. Olara entek Mukaddes Ruh 
inmändi, çünki Isa entek şöhratlandyrylmandy.

Ýahýanyň Hoş Habary 14:16,17 Men-de Atama ýalbararyn, Ol size, hemişe 
siziň bilen bolar ýaly, başga bir Göwünlik Beriji, ýagny Hakykat Ruhuny 
berer. 17 Hakykat Ruhuny dünýä kabul edip bilmez, çünki dünýä Ony ne 
görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz Ony tanaýarsyňyz, çünki Ol siziň araňyzda 
ýaşaýar we siziň içiňizde bolar.

Ýahýanyň Hoş Habary 14:26 Meniň adymdan Atanyň iberjek Göwünlik Berijisi 
― Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder, Meniň aýdan ähli zatlarymy 
ýadyňyza salar.

Ýahýanyň Hoş Habary 16:7,8 Muňa garamazdan, Men size hakykaty 
sözleýärin: Meniň gitmegim size peýdadyr, Men gitmesem, Göwünlik Beriji 
size gelmez, gitsem welin, Ony size ibererin. 8 Ol gelende, günä, dogrulyk 
we höküm babatda dünýäniň ýalňyşandygyny aýan eder.

Ýahýanyň Hoş Habary 16:13-15 Emma Hakykat Ruhy gelende, Ol size bütin 
hakykata tarap ýol görkezer, çünki Ol Öz-Özünden aýtmaz, näme eşitse, 
şony aýan eder, geljek zatlary size bildirer. 14 Meni şöhratlandyrar, çünki 
Ol Meniňkiden alyp, size bildirer. 15 Atamyň nämesi bar bolsa Meniňkidir. 
Şuňa görä-de, Meniňkiden alyp, size bildirer diýýärin.

Ýahýanyň Hoş Habary 20:21,22 Isa olara ýene: «Size parahatlyk! Atamyň 
Meni iberişi ýaly, Men-de sizi iberýärin» diýdi. 22 Soňra bolsa olaryň üstüne
üfläp goýberdi-de: «Mukaddes Ruhy alyň.

Resullaryň Işleri 1:1/2 Eý Teofilus! Men ilkinji kitabymy Isanyň Öz saýlan 
resullaryna Mukaddes Ruh arkaly buýruk bereninden soň, Onuň tä Göge 
alnan gününe çenli etmäge we öwretmäge başlan ähli zatlary hakda 
ýazdym.

Resullaryň Işleri 1:5 Çünki Ýahýa suw bilen çokundyrdy, ýöne siz ýene 
birnäçe günden Mukaddes Ruh bilen çokundyrylarsyňyz».

Resullaryň Işleri 1:8 Ýöne Mukaddes Ruh üstüňize inende, güýç-kuwwat alyp,
Iýerusalimde, bütin Ýahudada, Samariýada, Ýeriň tä soňuna çenli Meniň 
şaýatlarym bolarsyňyz».

Resullaryň Işleri 2:1-4 Pentikost güni gelende, olaryň bary bir ýere 
ýygnanyşdylar. 2 Birden asmanda güýçli ýeliň sesine çalymdaş ses peýda 



bolup, ol olaryň oturan öýlerini bütinleý doldurdy. 3 Olara oduň ýalynlary 
kimin bölnen diller aýan bolup, olaryň her biriniň üstüne gondy. 4 Olaryň 
bary Mukaddes Ruhdan dolup, Ruhuň gepledişine görä, başga dillerde 
gepläp başladylar.

Resullaryň Işleri 2:17-19 „Hudaý diýýär: soňky günlerde şeýle bolar, Men 
Ruhumdan bütin adamzat üstüne dökerin. Siziň ogullaryňyz, gyzlaryňyz 
pygamberlik eder, ýaşlaryňyz görnüşler, garrylaryňyz düýşler görer. 18 Şol 
günlerde Ruhumdan gullarymyň, gyrnaklarymyň üstüne dökerin, olar hem 
pygamberlik eder. 19 Ýokarda ― Gökde gudratlar, aşakda ― ýer ýüzünde 
alamatlar, gan, ot we tüsse buguny görkezerin. (Ýowel 2:28,29)

Resullaryň Işleri 2:33 Isa Hudaýyň sagyna galdyrylandan we wada edilen 
Mukaddes Ruhy Atadan alandan soň, siziň bu görýän, eşidýän zatlaryňyzy 
dökdi.

Resullaryň Işleri 2:38 Petrus olara şeýle diýdi: «Toba ediň, günäleriňiziň 
ötülmegi üçin ähliňiz Isa Mesihiň adyna çokundyrylyň. Ine, şeýdip, siz 
Mukaddes Ruhuň sylagyny alarsyňyz.

Resullaryň Işleri 4:31 Doga edip bolanlarynda, olaryň üýşüp duran ýerleri 
titredi, hemmeler Mukaddes Ruh bilen dolup, batyrgaýlyk bilen Hudaýyň 
sözüni gaýratly sözlemäge başladylar.

Resullaryň Işleri 8:15-17 Bular hem baryp, Mukaddes Ruhy alsynlar diýip, olar 
üçin doga etdiler. 16 Sebäbi Ruh entek olaryň hiç biriniň üstüne inmändi, 
olar diňe Reb Isanyň ady bilen çokundyrylypdy. 17 Şonda resullar ellerini 
olaryň üstünde goýanlarynda, olar hem Mukaddes Ruhy aldylar.

Resullaryň Işleri 8:39 Olar suwdan çykanlarynda, weziriň üstüne Mukaddes 
Ruh indi, Rebbiň bir perişdesi bolsa Filipusy göterip äkitdi. Wezir ony soň 
görmedi. Ol şatlanyp, öz ýoluny dowam etdirdi. (1 Patyşalar 18:12)

Resullaryň Işleri 9:31 Şeýlelikde, ýygnaklar bütin Ýahudada, Jelilede we 
Samariýada parahat ýaşaýardy, abatlanyp, Reb gorkusynda gezip, 
Mukaddes Ruhuň göwünlik bermegi bilen köpelýärdi.

Resullaryň Işleri 10:44,45 Petrus bu sözleri aýdyp durka, sözi eşidenleriň 
barynyň üstüne Mukaddes Ruh indi. 45 Petrus bilen gelen sünnetli 
imanlylar Mukaddes Ruh sylagynyň başga milletleriň üstüne-de dökülenine
geňirgendiler,

Resullaryň Işleri 11:15 Men söze başlanymda, ozal biziň üstümize inişi ýaly, 
olaryň üstüne hem Mukaddes Ruh indi.

Resullaryň Işleri 13:52 Şägirtler bolsa şatlyk we Mukaddes Ruh bilen 
doludylar.

Resullaryň Işleri 19:6 Pawlus üstlerine ellerini goýan badyna, Mukaddes Ruh 
olara inip, olar başga dillerde gepläp, welilik etmäge başladylar.

Resullaryň Işleri 20:23 Ýöne Mukaddes Ruh bentleriň we muşakgatlaryň 
maňa garaşýanyny şäherme-şäher güwä geçip aýdýar.



Pawlusyň Rimlilere Haty 5:5 Umyt bolsa utandyrmaz, çünki Hudaýyň söýgüsi 
bize berlen Mukaddes Ruh arkaly ýüreklerimize guýlandyr.

Pawlusyň Rimlilere Haty 8:9 Hudaýyň Ruhy sizde mesgen tutan bolsa, onda 
siz tende däl, Ruhdasyňyz. Kimde Mesihiň Ruhy ýok bolsa, ol Onuňky 
däldir.

Pawlusyň Rimlilere Haty 8:13-16 Tene görä ýaşasaňyz, ölersiňiz, ýöne beden 
işlerini Ruh bilen öldürseňiz, ýaşarsyňyz. 14 Çünki Hudaýyň Ruhy arkaly 
ideklenýänleriň bary Hudaýyň ogludyr. 15 Çünki siz ýene-de gorky üçin 
gulluk ruhuny däl-de, ogullyk ruhuny alansyňyz. Biz şol ruh bilen: «Abba, 
Ata» diýip seslenýäris. 16 Biziň Hudaýyň perzendidigimize şol ruhuň özi 
ruhumyz bilen güwä geçýär.

Pawlusyň Rimlilere Haty 8:26 Ruh hem ejizligimizde bize kömek berer, çünki 
biz nähili doga etmelidigimizi bilmeýäris, ýöne Ruhuň Özi aýdyp bolmaz 
iňňildiler bilen biziň üçin töwella eder.

Pawlusyň Rimlilere Haty 15:13 Mukaddes Ruhuň gudraty bilen umytda artar 
ýaly, umyt Hudaýy sizi imanda bütin şatlyk we parahatlyk bilen doly etsin.

Pawlusyň Rimlilere Haty 15:19 alamatlar, gudratlar arkaly, Mukaddes Ruh 
arkaly edenlerinden başga zatlary aýtmaga het etmerin. Şeýlelikde, men 
Iýerusalimden başlap, Illiriýa çenli aýlanyp, Mesihiň Hoş Habaryny 
ýaýratdym.

1 Korintoslylara Haty 2:10-13 Bize bolsa Hudaý muny Öz Ruhy arkaly aýan 
etdi, sebäbi, Ruh ähli zady, Hudaýyň çuň pikirlerini-de barlaýandyr. 11 
Çünki adamda näme barlygyny adamyň özünde bolan ruhundan başga kim 
biler? Şeýle hem Hudaýda näme barlygyny Hudaýyň Ruhundan başga hiç 
kim bilýän däldir. 12 Biz bu dünýäniň ruhuny däl-de, Hudaýyň özümize 
beren bereketlerini biler ýaly, Hudaýdan gelen Ruhy aldyk. 13 Biz bulary 
adam akyldarlygynyň öwreden sözleri bilen däl-de, ruhy zatlary ruhy sözler 
bilen sözläp, Ruhuň öwreden sözleri bilen aýdýarys.

1 Korintoslylara Haty 3:16 Siz Hudaýyň ybadathanasydygyňyzy, Hudaýyň 
Ruhunyň sizde ýaşaýanyny bilmeýärsiňizmi?

1 Korintoslylara Haty 6:11 Siziň hem käbirleriňiz şeýlediňiz, ýöne ýuwuldyňyz,
mukaddes edildiňiz, Rebbimiz Isa Mesihiň ady bilen, Hudaýymyzyň Ruhy 
arkaly aklandyňyz.

1 Korintoslylara Haty 12:3 Şonuň üçin size aýdýaryn: Hudaýyň Ruhy bilen 
gepleýän kişi: «Isa lagnat!» diýmez, hiç kim hem Mukaddes Ruh bilen 
bolmasa: «Isa Rebdir!» diýip bilmez.

2 Korintoslylara Haty 3:17 Reb Ruhdur. Rebbiň Ruhy nirede bolsa, azatlyk 
hem şol ýerdedir.

2 Korintoslylara Haty 13:14(13) Reb Isa Mesihiň merhemeti, Hudaýyň söýgüsi,
Mukaddes Ruha şäriklik siziň ähliňiz bilen bolsun! Omyn.

Galatýalylara Haty 4:6 Ogullardygyňyz üçin hem Hudaý Öz Oglunyň, «Abba, 



Ata!» diýip seslenýän Ruhuny siziň ýüregiňize gönderdi.
Efeslilere Haty 1:13,14 Siz hem hakykat sözüni, gutulyşyňyzyň Hoş Habaryny 

eşidip, Oňa iman getireniňizde, wada edilen Mukaddes Ruh bilen Onda 
möhürlendiňiz. 14 Hudaýyň şöhratynyň öwgüsi üçin Oňa degişli bolanlar 
gutulýança, Ruh biziň mirasymyzyň girewidir.

Efeslilere Haty 2:18 Çünki biziň ikimiziň bir Ruhda Ol arkaly Atanyň huzuryna 
çykara ýolumyz açykdyr.

Efeslilere Haty 4:30 Hudaýyň Mukaddes Ruhuny gamgyn etmäň. Siz gutulyş 
güni üçin, ol Ruh bilen möhürlenensiňiz.

1 Selaniklilere Haty 4:8 Bu çakylygy ret edýän adam, ynsany däl-de, size Öz 
Mukaddes Ruhuny beren Hudaýy ret edýändir.

1 Selaniklilere Haty 5:19 Ruhy söndürmäň.
2 Selaniklilere Haty 2:13 Emma biz, eý, Reb tarapyndan söýülýän doganlar, 

siz üçin hemişe Hudaýa şükür etmäge borçludyrys. Çünki Hudaý sizi Ruh 
arkaly mukaddes edilip, hakykata ynanmak bilen gutulmagyňyz üçin 
başlangyçdan saýlady. (1 Petrusyň Birinji Haty 1:2)

Titusa Haty 3:5,6 Ol bizi dogrulyk bilen bitiren işlerimiz üçin däl-de, Öz 
rehimdarlygy bilen gutardy. 6 Biz Onuň merhemeti bilen aklanyp, baky 
ýaşaýşyň umydy içinde Onuň mirasçylary bolar ýaly,

Ýewreýlere Haty 2:4 Hudaý hem muňa alamatlar, mugjyzalar, dürli gudratlar, 
Öz islegi boýunça paýlan Mukaddes Ruh sylaglary bilen güwälik etdi.

Ýewreýlere Haty 10:15 Mukaddes Ruh hem bu hakda bize güwä geçýär. Ilki:
1 Petrusyň Birinji Haty 1:2 Ata Hudaýyň öňden bilşine görä, Ruhuň mukaddes 

etmegi bilen Oňa gulak asyň we Isa Mesihiň ganynyň sepilmegi üçin 
saýlanan garyplara salam! Size merhemet, parahatlyk eçilsin!

2 Petrusyň Birinji Haty 1:21 Çünki welilik hiç haçan adam islegi bilen dile 
gelen däldir. Hudaýyň mukaddes adamlary Mukaddes Ruh tarapyndan 
herekete gelip gepländirler.

1 Ýahýanyň Birinji Haty 4:2 Hudaýyň Ruhuny şundan tanarsyňyz: Isa Mesihiň 
ten bilen gelenini ykrar edýän her bir ruh Hudaýdandyr.

1 Ýahýanyň Birinji Haty 5:7,8 Güwälik berýän-de Ruhdur, çünki Ruh 
hakykatdyr. 8 Şeýle güwälik berýän üçdür: Ruh, suw we gan. Bularyň 
üçüsiniň hem güwäligi bir çykýar.

Ýahudanyň Haty 1:20 Eý, söýgüli doganlar, siz özüňizi iň mukaddes 
imanyňyzyň üstünde gurup, Mukaddes Ruhda doga edip,
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