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Exodo 35:31 Ug siya gipuno niya sa Espiritu sa Dios, sa kinaadman, sa salabu-
tan, ug sa kaalam, ug sa tanan nga nagkalainlain nga pagkabatid sa buhat.

Numeros 11:25 Ug si Jehova mikunsad sa panganod, ug misulti kaniya, ug 
mikuha sa Espiritu nga diha sa ibabaw niya, ug gibutang kini sa kapitoan 
ka mga anciano; ug nahatabo, nga sa mipabilin ang Espiritu diha sa ibabaw
nila, nanagpanagna sila apan wala na sila managpadayon.

1 Samuel 10:6 Ug ang Espiritu ni Jehova moabut kanimo nga puno sa gahum, 
ug ikaw magapanagna uban kanila, ug mabalhin ka ingon nga usa ka laing 
tawo.

2 Samuel 23:2 Ang Espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako, Ug ang iyang 
pulong diha sa ibabaw sa akong dila.

Job 33:4 Ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako, Ug ang gininhawa sa 
Makagagahum nagahatag kanako ug kinabuhi.

Isaias 11:2 Ug ang Espiritu ni Jehova mopuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu 
sa kaalam ug sa pagsabut, ang espiritu sa pagtambag ug kagahum, ang 
espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang Jehova.

Miqueas 3:8 Apan mahitungod kanako, puno ako sa kagahum tungod sa 
Espiritu ni Jehova, ug sa paghukom, ug sa kusog, sa pagpahayag kang 
Jacob sa iyang mga kasaypanan, ug sa Israel sa iyang sala.

Zecarias 4:6 Unya siya mitubag ug misulti kanako, nga nagaingon: Kini mao 
ang pulong ni Jehova kang Zorobabel, nga nagaingon: Dili pinaagi sa kusog,
ni pinaagi sa gahum, kondili pinaagi sa akong Espiritu, miingon si Jehova 
sa mga panon,

Mateo 12:28 Apan kon pinaagi man sa Espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga
yawa, nan, ang gingharian sa Dios nahidangat na diay diha kaninyo.

Mateo 28:19 Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang 
tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa 
Anak ug sa Espiritu Santo,

Marcos 1:10 Ug sa iyang paghaw-as gikan sa tubig, dihadiha nakita niya nga 
nabukas ang kalangitan, ug sa ibabaw niya ang Espiritu mikunsad nga 
ingog salampati.

Marcos 13:11 Ug sa diha nga ila na kamong pagataralon ngadto sa mga 
hukmanan ug itugyan kamo, ayaw ninyo kagul-ing daan kon unsa ang 
inyong igasulti; apan kinahanglan isulti ninyo ang bisan unsa nga igahatag 
kaninyo niadtong taknaa, kay dili kamo mao ang magasulti kondili ang 
Espiritu Santo.

Lukas 2:26 Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay 
samtang dili pa niya makita ang Cristo sa Ginoo.



Lukas 4:1 Ug si Jesus, nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, 
ug siya gimandoan sa Espiritu

Lukas 4:18-21 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong 
gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. 
Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga 
binilanggo ug sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa 
kagawasan ngadto sa mga dinaugdaug, 19 sa pagpahibalo sa tuig sa 
kahimuot sa Ginoo." 20 Ug iyang gilukot ang basahon ug giuli kini ngadto 
sa tig-alagad, ug milingkod siya. Ug ang mga mata sa tanan nga diha sa 
sinagoga gitutok ngadto kaniya. 21 Ug kanila misugod siya sa pagsulti nga 
nag-ingon, Niining adlawa karon, kining bahina sa kasulatan natuman diha 
sa inyong pagpatalinghug niini."

Lukas 12:11,12 Ug sa diha nga pagataralon na kamo sa atubangan sa mga 
sinagoga ug sa mga punoan ug sa mga magbubuot, ayaw kamo pagkalibog 
kon unsaon o unsay inyong igatubag, o unsay inyong igasulti; 12 kay ang 
Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niadtong taknaa kon unsay 
kinahanglan inyong igasulti."

Juan 7:38,39 Sa mosalig kanako, sumala sa giingon sa kasulatan, Gikan sa 
iyang kasingkasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. 39 Ug 
siya nagsulti niini labut sa Espiritu nga pagadawaton sa mga misalig 
kaniya; kay ang Espiritu wala pa man ikahatag, sanglit niadtong tungora si 
Jesus wala pa man himayaa.

Juan 14:16,17 Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug
laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan, 17
nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili 
makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila 
kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban 
kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.

Juan 14:26 Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan 
igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, 
ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.

Juan 16:7,8,13-15 Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang 
kaninyo nga mopahawa ako, kay kon dili ako mopahawa ang Manlalaban 
dili moanha kaninyo; apan kon mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. 
8 Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug 
sa pagkamatarung ug sa hukom; 13 Inig-abut sa Espiritu sa kamatuoran, 
kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran; 
kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulot-an, hinonoa ang 
iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabut 
iyang igatug-an kaninyo. 14 Siya magapasidungog kanako, kay siya 
magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini 
kaninyo. 15 Ang tanan nga ginahuptan sa Amahan, kini ako; mao man gani 



nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug 
iyang igasugilon kini kaninyo.

Juan 20:21,22 Ug si Jesus miingon kanila pag-usab, Ang kalinaw magauban 
kaninyo. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, mao man usab igapadala 
ko kamo." 22 Ug sa nakasulti na siya niini, gihuypan niya sila sa iyang 
gininhawa ug miingon kanila, Dawata ninyo ang Espiritu Santo.

Mga Buhat 1:2,5,8 hangtud sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, 
tapus siya makahatag ug mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa 
mga apostoles nga iyang gipili. 5 kay si Juan sa pagkatinuod 
nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo 
mao ang Espiritu Santo." 8 Apan kamo magadawat hinoon ug gahum sa 
diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo; ug kamo mao unya ang 
akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud 
sa kinatumyan sa yuta."

Mga Buhat 2:1-4 Ug sa pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan 
nagkatigum sa usa ka dapit. 2 Ug sa kalit may miabut nga dahunog gikan 
sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok 
balay diin didto sila nanaglingkod. 3 Ug dihay mipakita kanila nga mga dila 
nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag-usa 
kanila. 4 Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa 
pagsulti sa nagkalainlaing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa 
Espiritu.

Mga Buhat 2:17-19 Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw, nagaingon ang 
Dios, nga pagabobuan ko sa akong Espiritu ang tanang katawhan, ug 
magahimog mga profesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye, ug 
ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-awon, ug ang inyong mga 
tigulang maga-damgog mga damgo; 18 oo, ug niadtong mga adlawa ang 
akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babaye pagabobuan ko
sa akong Espiritu, ug sila magahimog mga profesiya. 19 Ug igapasundayag 
ko sa itaas ang mga katingalahan diha sa kalangitan, ug sa ubos ang mga 
ilhanan diha sa yuta dugo, ug kalayo, ug gabon nga aso; (Joel 2:28,29)

Mga Buhat 2:33 Busa, sanglit nahituboy man siya ngadto sa too sa Dios, ug 
gikan sa Amahan nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo, siya mibubo 
niining inyong nakita ug nadungog karon.

Mga Buhat 2:38 Ug si Pedro mitubag kanila, Paghinulsol kamo, ug pabautismo 
kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasay-
loan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.

Mga Buhat 4:31 Ug sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit diin nanagkatigum 
sila; ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nanagsulti sa pulong sa 
Dios sa walay kahadlok.

Mga Buhat 8:15-17 nga sa ila nang paghiabut, nanag-ampo alang kanila nga 
unta makadawat sila sa Espiritu Santo; 16 kay wala pa man kanilay 



hingkunsaran niini, ug sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa 
Ginoong Jesus. 17 Ug sila gipandungan nilag mga kamot ug nakadawat sila
sa Espiritu Santo.

Mga Buhat 8:39 Ug sa nakahaw-as na sila gikan sa tubig, si Felipe gisakgaw 
sa Espiritu sa Ginoo; ug ang eunoco wala na makakita kaniya, ug sa iyang 
panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. (1 Mga Hari 18:12)

Mga Buhat 9:31 Ug unya may kalinaw na ang iglesia sa tibuok Judea ug 
Galilea ug Samaria, ug nalig-on kini; ug sa naggawi kini diha sa kataha sa 
Ginoo ug sa pagdasig sa Espiritu Santo, kini misanay.

Mga Buhat 10:44,45 Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo 
mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. 45 Ug ang mga 
magtotoong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha nga 
ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diay diha sa mga Gentil.

Mga Buhat 11:15 Ug sa pagsugod nakog sulti, ang Espiritu Santo mikunsad 
kanila maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan.

Mga Buhat 13:52 Ug ang mga tinun-an napuno sa kalipay ug sa Espiritu Santo.
Mga Buhat 19:6 Ug sa napandongan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang

Espiritu  Santo  mikunsad  kanila,  ug  sila  nanagpanulti  sa  laing  mga
pinulongan ug nanaghimog mga profesiya.

Mga Buhat 20:23 gawas lamang nga sa mataglungsod nga akong adtoan ang 
Espiritu Santo nagapasidaan kanako nga ang mga talikala ug ang mga 
kasakit nagahulat kanako.

Roma 5:5 ug ang paglaum dili mopahigawad kanato kay ang gugma sa Dios 
gikahuwad man nganhi sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu 
Santo nga gikahatag kanato.

Roma 8:9  Buhi ako kaniadto sa bulag pa ang kasugoan, apan sa pag-abut na 
sa sugo ang sala nabuhi ug ako namatay;

Roma 8:13-16 Nan, gidad-an ba diay akog kamatayon niadtong maayo? Palayo 
kana! Ang sala mao ang naghimog kamatayon dinhi sa sulod nako pinaagi 
sa maayo, aron ang sala ikapadayag ingon nga sala, ug pinaagi sa sugo 
mahimo kini nga hilabihan pa gayud sa kamasal-anon nga dili masukod. 14 
Nahibalo kita nga espirituhanon ang kasugoan, apan ako lawasnon ug 
gikabaligya aron maulipon sa sala. 15 Dili ako makasabut sa akong 
kaugalingong panglihok. Kay dili ako mobuhat sa buot ko untang 
pagabuhaton; mao hinooy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko. 
16 Ug kon maoy ginabuhat ko ang butang nga dili ko buot pagabuhaton, 
uyon ako nga ang kasugoan maayo.

Roma 8:26 Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu motabang kanato sa diha 
nga magmaluyahon kita; kay kita ugod dili man makamaong moampo sa 
hustong inampoan, apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo
alang kanato uban ang laglum nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa 
pulong.



Roma 15:13 Hinaut ang Dios sa paglaum magapuno kaninyo sa tumang 
kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtoo, aron nga pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo magmadagayaon kamo sa paglaum.

Roma 15:19 pinaagi sa gahum sa mga milagro ug sa mga katingalahan, 
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga tungod niana natapus ko sa 
pagwali ang Maayong Balita mahitungod kang Cristo sukad sa Jerusalem 
hangtud sa kayutaan libut sa Ilirico,

1 Corinto 2:10-13 kini gikapadayag sa Dios kanato pinaagi sa Espiritu. Kay 
ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga 
kinahiladman sa Dios. 11 Kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayud sa 
mga hunahuna sa tawo gawas sa espiritu nga anaa nianang tawhana? 
Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabut sa mga hunahuna sa 
Dios gawas sa Espiritu sa Dios. 12 Apan kita nanagpakadawat dili sa 
espiritu nga iya sa kalibutan, kondili sa Espiritu nga gikan sa Dios, aron 
kita managpakasabut sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. 13 Ug 
kini among panagsultihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa 
tawhanong kaalam kondili gitudlo sa Espiritu, nga kita magahubad sa mga 
kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tawo nga espirituhanon.

1 Corinto 3:16 Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios ug nga ang 
Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo?

1 Corinto 6:11 Ug kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini. Apan kamo 
gihinloan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarung na sa ngalan sa Ginoong 
Jesu-Cristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios.

1 Corinto 12:3 Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa 
magasulti siya pinaagi sa gahum sa Espiritu sa Dios arang makaingon, Si 
Jesus matinunglo pa unta!" ug walay makaingon, Si Jesus Ginoo," nga dili 
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

2 Corinto 3:17 Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, ug diin gani ang Espiritu sa 
Ginoo, anaa usab diha sa kagawasan.

2 Corinto 13:14 Ang grasya sa Ginoong Jesu-Cristo, ug ang gugma sa Dios, ug 
ang pakig-ambit sa Espiritu Santo, magauban kaninyong tanan. Amen.

Galacia 4:6 Ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu
sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, nga nagatuwaw, Abba! 
Amahan!"

Efeso 1:13,14 Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod 
nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa 
nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang 
gisaad nga Espiritu Santo, 14 nga mao ang patinga sa atong panulondon 
hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang 
himaya.

Efeso 2:18 kay pinaagi kaniya kita nga duroha adunay kaagian ngadto sa 
Amahan pinaagi sa usa ra ka Espiritu.



Efeso 4:30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa 
gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos.

1 Tesalonica 4:8 Busa, bisan kinsa nga magasalikway niini, wala 
magasalikway sa tawo kondili sa Dios nga nagahatag sa iyang Espirito 
Santo kaninyo.

1 Tesalonica 5:19 Ayaw ninyo pagpalonga ang Espiritu,
2 Tesalonica 2:13 Apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag 

ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon nga 
hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron 
mangaluwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa Espiritu ug sa inyong 
pagtoo sa kamatuoran. (1 Pedro 1:2)

Tito 3:5,6 kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato 
sa atong pagkamatarung, kondili tungod sa iyang kalooy, pinaagi sa 
paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu 
Santo, 6 nga kanato iyang gibobo nga madagayaon gayud pinaagi kang 
Jesu-Cristo nga atong Manluluwas,

Hebreo 2:4 ug ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan ug mga 
katingalahan ug sa nagkalainlaing mga milagro ug pinaagi sa mga gasa sa 
Espiritu Santo nga gipamahinbahin sumala sa iyang kaugalingong kabubut-
on.

Hebreo 10:15 Ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato; kay 
tapus siya makaingon,

1 Pedro 1:2 nga gipili sumala sa nahibaloan nang daan sa Dios nga Amahan ug
gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Jesu-Cristo ug 
masinabligan sa iyang dugo:

2 Pedro 1:21 tungod kay wala may profesiya nga miabut pinaagi sa kabubot-
on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga 
balaang tawo sa Dios.

1 Juan 4:2 Inyong mahibaloan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini: ang matag-
usa ka espiritu nga magaila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo, kini iya sa 
Dios;

1 Juan 5:7,8 Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu 
mao man ang kamatuoran. 8 Kay tulo man ang nagapamatuod niini, nga 
mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kini silang tulo nagakauyon.

Judas 1:20 Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa 
inyong balaan uyamot nga tinoohan; pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo;
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