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Exodo 35:31 Pinunnona iti bukodna a pannakabalin ket nalaing iti amin a kita
ti trabaho iti arte.

Numero 11:25 Ket bimmaba ni Yahweh iti maysa nga ulep. Nagsao ken ni 
Moises, nangala iti espiritu nga intedna idi kenkuana sana inted kadagiti 
70 a pangulo. Idi simrek kadakuada ti espiritu, inrugidan ti agipadto ngem 
saan a nagbayag.

1 Samuel 10:6 Pagammoan, umayto kenka ti espiritu ti Apo ket iturayannaka.
Makipagipadtokanto met kadakuada ket agbalinkanto a sabali a tao.

2 Samuel 23:2 Agsao kaniak ti espiritu ni Yahweh; adda kadagiti bibigko ti 
saona.

Job 33:4 Ti espiritu ti Dios ti nangaramid kaniak; inikkannak iti biag
Isaias 11:2 Ti Espiritu ni Yahweh ti mangted kenkuana iti kinasirib, 

pannakaammo ken kabaelan a mangituray kadagiti tattaona. 
Maammoannanto ti pagayatan ni Yahweh ket agbuteng kenkuana

Mikias 3:8 Ngem no maipapan kaniak, punnoennak ti espiritu ti Apo ken iti 
pannakabalinna, ipakaammona kaniak ti hustisia ket paturdennak a 
mangibutaktak iti basol dagiti Israelita.

Zacarias 4:6 Imbaga ti anghel nga ipakaammok ken ni Zerubbabel daytoy a 
mensahe ti Apo: “Agballigika, saan nga iti bileg ti armada wenno iti 
bukodmo a pigsa no di ket babaen iti pannakabalin nga aggapu kaniak.

Mateo 12:28 Kinapudnona, ti Espiritu ti Dios ti mangted kaniak iti 
pannakabalin a mangpaksiat kadagiti demonio. Daytoy ti mangpaneknek 
nga addan kadakayo ti Pagarian ti Dios.

Mateo 28:19 Inkay ngarud kadagiti amin a tattao iti amin a lugar, ket 
pagbalinenyo ida nga adalak: buniaganyo ida iti nagan ti Ama, ti Anak ken 
ti Espiritu Santo,

Marcos 1:10 Apaman a nakasang-at ni Jesus iti danum, nakitana a naglukat ti
langit ken ti Espiritu Santo a kas kalapati a bumabbaba kenkuana.

Marcos 13:11 No matiliw ken maidarumkayo, saanyo a pakadanagan no 
anianto ti sawenyo. Maipaltiing kadakayo iti dayta a kanito. Ta dagiti 
isaoyonto saan nga agtaud kadakayo no di ket iti Espiritu Santo.

Lucas 2:26 Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo a dinto matay agingga iti 
makitana ti Cristo nga inkari ti Apo.

Lucas 4:1 Napno ni Jesus iti Espiritu Santo idi aggapu idiay Jordan ket 
inturong ti Espiritu idiay let-ang.

Lucas 4:18-21 “Adda kaniak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak a mangikasaba iti 



Naimbag a Damag kadagiti napanglaw, Imbaonnak a mangiwaragawag iti 
pannakawayawaya dagiti balud, Iti pannakakita manen dagiti bulsek, Iti 
pannakaruk-at dagiti maparparigat, 19 Ken mangipakaammo a dimtengen 
ti tiempo a panangsubbot ti Apo kadagiti tattaona.” 20 Linukot ni Jesus ti 
pagbasaan, inyawatna iti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita kenkuana dag-
iti adda iti sinagoga 21 idi kinunana kadakuada, “Ita nga aldaw, natung-
palen daytoy a paset ti Nasantoan a Surat a nangngegyo a naibasa.”

Lucas 12:11,12 “No ipandakayo kadagiti sinagoga a pakausiganyo wenno isa-
klangdakayo kadagiti gobernador wenno agtuturay, diyonto pakadanagan 
ti panangsalaknibyo kadagiti bagbagiyo wenno anianto ti sawenyo. 12 Ta 
iti dayta nga oras, isuronakayto ti Espiritu Santo iti tumutop a sawenyo.”

Juan 7:38,39 Kas kuna ti Nasantoan a Surat, ‘Agayusto dagiti karayan ti 
sibibiag a danum manipud iti puso ti siasinoman a mamati kaniak.’” 39 
(Sinao daytoy ni Jesus maipapan iti Espiritu ti Dios a dandanin awaten 
dagiti namati kenkuana. Ta iti dayta a tiempo, saan pay a naited ti 
Espiritu, agsipud ta di pay naitan-ok ni Jesus.)

Juan 14:16,17 Agdawatakto iti Ama ket ikkannakayto iti sabali a 
Mammagbaga nga agtaeng kadakayo iti agnanayon. 17 Isu ti Espiritu a 
mangipakaammo iti kinapudno maipapan iti Dios. Saan a mabalin nga 
awaten ti lubong daytoy nga Espiritu, agsipud ta saanna a makita wenno 
am-ammo. Ngem am-ammoyo, ta agtaeng kadakayo ket adda kadakayo.

Juan 14:26 Ti Mammagbaga nga ibaonto ti Ama iti naganko, isu ti Espiritu 
Santo. Isuronakayto iti amin a banag ken ipalagipnanto dagiti amin nga 
imbagak kadakayo.

Juan 16:7,8 Ngem ibagak ti pudno kadakayo: Pagimbaganyo met laeng no 
pumanawak, ta no diak pumanaw, dinto umay kadakayo ti Mammagbaga. 
Ngem no pumanawak, ibaonkonto kadakayo. 8 Ket inton umay, panekne-
kannanto kadagiti tattao ti lubong nga agbiddutda maipapan iti basol, 
maipapan iti kinapudno, ken maipapan iti panangukom ti Dios iti lubong.

Juan 16:13-15 Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno, idalannakayto iti 
naan-anay a kinapudno. Dinto agsao iti bukodna a pannakabalin no di ket 
ibagananto dagiti mangngegna, ket ipakaammonanto kadakayo dagiti 
mapasamak. 14 Itan-oknakto, ta idanonnanto ti kayatko nga ibaga 
kadakayo. 15 Kukuak amin a kukua ti Ama. Daytoy ti gapuna a kinunak 
nga idanonto ti Espiritu ti kayatko nga ibaga kadakayo.”

Juan 20:21,22 Kinuna manen ni Jesus kadakuada, “Adda koma kappia 
kadakayo. Kas iti panangibaon kaniak ti Ama, kasta met ti panangibaonko 
kadakayo.” 22 Idi masaonan daytoy, sinang-awanna ida ket kinunana, 
“Awatenyo ti Espiritu Santo.

Dagiti Aramid 1:2 agingga iti aldaw a yuulina sadi langit. Sakbay ti yuulina 



babaen iti pannakabalin ti Espiritu Santo, binilinna dagiti pinilina nga 
apostoles.

Dagiti Aramid 1:5 Namuniag ni Juan iti danum, ngem kalpasan ti 
sumagmamano pay nga aldaw, mabuniagankayto iti Espiritu Santo.”

Dagiti Aramid 1:8 Ngem inton umay kadakayo ti Espiritu Santo, maikkankayto
iti pannakabalin. Dakayto ti mangpaneknek iti maipapan kaniak idiay 
Jerusalem, iti entero a Judea ken Samaria, agingga iti amin a suli ti daga.”

Dagiti Aramid 2:1-4 Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, naurnongda amin iti 
maysa a lugar. 2 Pagammoan, nakangngegda iti daranudor a naggapu sadi 
langit; kasla ungor ti napigsa nga angin a nangpunno iti entero a balay nga
ayanda. 3 Nakakitada kadagiti sinan-dila nga apuy a nagwaras ken 
saggaysa a nagdisso iti tunggal maysa kadagiti adda sadiay. 4 Iti kasta, 
napnoda amin iti Espiritu Santo ket nangrugida nga agsao iti nadumaduma
a pagsasao, kas inted ti Espiritu kadakuada.

Dagiti Aramid 2:17-19 ‘Daytoy ti aramidekto kadagiti maud-udi nga aldaw, 
kuna ti Dios, Ibuyatkonto ti Espirituk iti sangkataoan. Ipakaammonto 
dagiti annakyo ti mensahek; Makakitanto iti sirmata dagiti agtutuboyo a 
lallaki; Ket agtagtagainepto dagiti lallakay kadakayo. 18 Uray kadagiti 
adipenko, lalaki man wenno babai, Ibuyatkonto ti Espirituk kadagita nga 
aldaw, Ket ipakaammodanto ti mensahek. 19 Agipakitaakto kadagiti 
pagsidsiddaawan sadi langit, Ken milagro ditoy daga. Addanto dara, apuy, 
ken napuskol nga asuk. (Joel 2:28,29)

Dagiti Aramid 2:33 Naitan-ok iti makannawan ti Dios nga Amana ket 
inawatna kenkuana ti Espiritu Santo kas inkarina. Daytoy ti imbuyatna kas
makitkita ken mangmangngegyo ita.

Dagiti Aramid 2:38 Kinuna kadakuada ni Pedro, “Agbabawikayo kadagiti 
basbasolyo. Pabuniagankayo iti nagan ni Jesu-Cristo tapno mapakawan 
dagiti basbasolyo ket awatenyonto ti sagut ti Espiritu Santo.

Dagiti Aramid 4:31 Nagunggon ti balay a naguummonganda kalpasan ti 
panagkararagda. Napnoda amin iti Espiritu Santo, ket situturedda a 
nangiwaragawag iti sao ti Dios.

Dagiti Aramid 8:15-17 Idi simmangpetda, inkararaganda dagiti Samaritano 
tapno awatenda met ti Espiritu Santo. 16 Saan pay ngamin a bimmaba 
kadakuada ti Espiritu Santo. Nabuniaganda laeng iti nagan ni Apo Jesus. 
17 Ket impatay da Pedro ken Juan ti imada kadakuada ket inawatda ti 
Espiritu Santo.

Dagiti Aramid 8:39 Idi makasang-atdan, impanaw ti Espiritu ti Apo ni Felipe 
ket saanen a nakita ti ofisial. Intuloy ti ofisial ti panagawidna a siraragsak.
(1 Ar-ari 18:12)

Dagiti Aramid 9:31 Iti kasta, awanen ti panagsagaba ti iglesia iti entero a 



Judea, Galilea ken Samaria. Babaen iti tulong ti Espiritu Santo, pimmigsa 
ken immadu dagiti mamati ket nagbiag dagiti kamkameng a managbuteng 
iti Dios.

Dagiti Aramid 10:44,45 Agsasao pay laeng ni Pedro idi bimmaba ti Espiritu 
Santo kadagiti amin nga agdengdengngeg iti mensahe. 45 Nasdaaw dagiti 
mamati a Judio a kinakuyog ni Pedro a naggapu idiay Joppe gapu ta inted 
met ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti Hentil.

Dagiti Aramid 11:15 “Idi rugiak ti agsao, bimmaba ti Espiritu Santo 
kadakuada a kas met iti panagbabana kadatayo idi damo.

Dagiti Aramid 13:52 Idiay Antiokia, kasta unay ti rag-o dagiti adalan ket naan-
anay ti panangituray kadakuada ti Espiritu Santo.

Dagiti Aramid 19:6 Impatay ni Pablo ti imana kadakuada, ket bimmaba ti 
Espiritu Santo kadakuada. Nagsaoda iti nadumaduma a pagsasao ket 
impakaammoda met ti sao ti Dios.

Dagiti Aramid 20:23 Ammok laeng nga iti amin a siudad, iparparikna ti 
Espiritu Santo nga agur-uray kaniak ti pagbaludan ken ti pannakaparigat.

Taga-Roma 5:5 Saannatayo a paayen daytoy a namnama ta imbukbok ti Dios 
ti ayatna kadagiti pusotayo babaen iti Espiritu Santo a sagutna kadatayo.

Taga-Roma 8:9 Ngem saankayo nga agbibiag kas mayannurot iti lasag. 
Agbibiagkayo ketdi kas mayannurot iti Espiritu — no pudno nga agtaeng 
kadakayo ti Espiritu ti Dios. No awan kenka ti Espiritu ni Cristo, saannaka 
a tao ni Cristo.

Taga-Roma 8:13-16 Ta no agbiagkayo kas pagayatan ti lasag, mataykayto. 
Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo babaen iti tulong ti Espiritu, 
agbiagkayto. 14 Annak ti Dios dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. 15 Ta 
saannakayo a pagbalinen a tagabu ti Espiritu nga inted ti Dios kadakayo. 
Saannakayo met a pagbutngen. Pagbalinennakayo ketdi nga annak ti Dios,
ket babaen iti pannakabalin ti Espiritu, umawagtayo iti Dios a kunatayo, 
“Ama, O Amak!” 16 Makidanggay ti Espiritu ti Dios kadagiti espiritutayo a 
mangipakaammo nga annaknatayo ti Dios.

Taga-Roma 8:26 Kasta met nga iti kinakapuytayo, umaynatayo tulongan ti 
Espiritu. Ta ditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti 
mangidawdawat kadatayo iti Dios kadagiti asug a di kabaelan nga 
ibalikas.

Taga-Roma 15:13 Sapay koma ta ti Dios a paggapuan ti namnama, 
punnoennakayo iti amin a rag-o ken talna iti pammatiyo kenkuana tapno 
dumakkel a dumakkel ti namnamayo iti pannakabalin ti Espiritu Santo.

Taga-Roma 15:19 babaen iti pannakabalin dagiti pagilasinan ken milagro, ken
babaen iti pannakabalin ti Espiritu. Isut' gapuna nga iti panagbibiahek 
manipud Jerusalem agingga idiay Ilirico, inaramidko amin a kabaelak a 



nangikasaba iti Naimbag a Damag maipapan ken ni Cristo.
1 Taga-Corinto 2:10-13 Nupay kasta, babaen iti Espiritu, impakaammo ti Dios 

kadatayo ti palimedna. Sukimaten ti Espiritu ti amin a banag, uray dagiti 
nauneg a panggep ti Dios. 11 Ti laeng panunot ti maysa a tao ti 
makaammo iti adda iti nakem dayta a tao, kasta met a ti laeng Espiritu ti 
Dios ti makaammo iti panunot ti Dios. 12 Saan a ti espiritu ti lubong ti 
inawattayo, no di ket ti Espiritu nga aggapu iti Dios tapno maawatantayo 
ti kaipapanan ti amin nga imparabur ti Dios kadatayo. 13 Ngarud, iti 
panangilawlawagmi kadagiti naespirituan a kinapudno kadagiti addaan iti 
Espiritu, saanmi nga aramaten dagiti isursuro ti tao, no di ket dagiti 
isursuro ti Espiritu ti Dios.

1 Taga-Corinto 3:16 Awan duadua nga ammoyo a dakayo ti templo ti Dios, ket
agtalinaed ti Espiritu ti Dios kadakayo.

1 Taga-Corinto 6:11 Kasta ti sumagmamano kadakayo idi. Ngem 
naugasankayon iti basol, naidatonkayon iti Dios, napalintegkayon iti 
imatang ti Dios babaen iti nagan ni Apotayo a Jesu-Cristo ken babaen iti 
Espiritu ti Diostayo.

1 Taga-Corinto 12:3 Kayatko a maammoanyo a ti tao nga idalan ti Espiritu ti 
Dios, dina mabalin a kuna, “Mailunod ni Jesus!” Awan ti makabalin nga 
agsao, “Ni Jesus ket Apo,” malaksid no idalan ti Espiritu Santo.

2 Taga-Corinto 3:17 “Ti Apo” iti daytoy a paset, isu ti Espiritu, ket iti 
sadinoman a yan ti Espiritu ti Apo, adda wayawaya.

2 Taga-Corinto 13:14(13) Sapay koma ta adda kadakayo amin ti parabur ni 
Apo Jesu-Cristo, ti ayat ti Dios, ken ti pannakikadua ti Espiritu Santo.

Taga-Galacia 4:6 Tapno maipakita nga annaknakayo ti Dios, imbaonna ti 
Espiritu ti Anakna iti puspusotayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti “Ama!
Tatangko!”

Taga-Efeso 1:13,14 Nagbalinkayo met a tattao ti Dios idi nangngegyo ti 
pudno a mensahe, ti Naimbag a Damag a nangyeg iti pannakaisalakanyo. 
Namatikayo ken Cristo ket minarkannakayo ti Dios babaen iti 
pannangtedna iti Espiritu Santo nga inkarina kas pakakitaan iti 
panangtagikuana kadakayo. 14 Gapu ta adda kadatayo ti Espiritu ti Dios, 
awan duadua nga awatentayo ti inkari ti Dios kadagiti tattaona. Daytoy ti 
mangpatalged kadatayo nga ikkanto ti Dios iti naan-anay a wayawaya 
dagiti kukuana. Idaydayawtayo ti dayagna!

Taga-Efeso 2:18 Gapu ken Cristo, mabalintay amin ti umasideg iti Ama, Judio
man wenno Hentil, babaen iti maymaysa nga Espiritu.

Taga-Efeso 4:30 Ket diyo pagleddaangen ti Espiritu Santo ti Dios, ta isu ti 
marka ti Dios iti panangtagikuana kadatayo, maysa a pammatalged a 
dumtengto ti Aldaw a panangwayawaya ti Dios kadatayo.



1 Taga-Tesalonica 4:8 Ngarud, ti sumukir iti daytoy a pannursuro, saan a tao 
ti sukirenna, no di ket ti Dios a mangted kadakayo iti Espiritu Santona.

1 Taga-Tesalonica 5:19 Diyo depdepen ti Espiritu Santo.
2 Taga-Tesalonica 2:13 Masapul a kanayon nga agyamankam iti Dios gapu 

kadakayo, kakabsat, dakayo nga ay-ayaten ti Apo. Ta dakayo ti pinili ti 
Dios kas umuna a maisalakan babaen iti bileg ti Espiritu a mangpasanto 
kadakayo ken babaen iti pammatiyo iti kinapudno. (1 Pedro 1:2)

Tito 3:5,6 insalakannatayo, saan a gapu iti aniaman a nasayaat nga 
inaramidtayo no di ket gapu iti asina kadatayo. Wen, naisalakantayo 
babaen iti panangugasna iti danum, ket gapu iti daytoy, naipasngaytay iti 
baro a biag babaen iti Espiritu Santo. 6Sibubuslon nga inted ti Dios ti 
Espiritu Santo babaen ken ni Jesu-Cristo a Mangisalakan kadatayo

Hebreo 2:4 Kasta met nga innayon ti Dios ti pammaneknekna babaen 
kadagiti inaramidna a datdatlag ken nakaskasdaaw a pagilasinan ken 
kadagiti nadumaduma a kita ti milagro. Nagibunong pay kadagiti sagsagut 
ti Espiritu Santo kas mayannurot iti pagayatanna.

Hebreo 10:15 Paneknekan met daytoy kadatayo ti Espiritu Santo. Umuna, 
kunana:

1 Pedro 1:1/2 Patgek a Kakabsat: Kablaawankayo a napili a tattao ti Dios a 
naiwaraswaras a kas ganggannaet nga agnanaed iti Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia ken Bitinia. Napilikayo a kas mayannurot iti panggep ti 
Dios Ama ken napasantokayo babaen iti Espirituna ken tapno 
agtulnogkayo ken ni Jesu-Cristo ket madalusankay iti darana. Sapay koma
ta maaddaankay iti naan-anay a parabur ken talna. Siak ni Pedro nga 
apostol ni Jesu-Cristo.

2 Pedro 1:21 Ta awan a pulos ti padto a nagtaud iti nakem ti tao. Indalan 
ketdi ti Espiritu Santo dagiti tattao nga agsao iti mensahe ti Dios.

1 Juan 4:2 Daytoy ti pakaammoanyo iti Espiritu ti Dios: Siasinoman a 
mangbigbig nga immay ni Jesu-Cristo iti lasag, adda kenkuana ti Espiritu 
nga agtaud iti Dios.

1 Juan 5:7,8 Tallo ti mangpaneknek: 8 ti Espiritu, ti danum ken ti dara. Ket 
agpapada ti ibagada.

Judas 1:20 Ngem dakayo, ay-ayatek a gagayyem, pumigsakayo iti nasantoan 
a pammatiyo. Agkararagkayo babaen iti pannakabalin ti Espiritu Santo.
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