
Tagalog - Espiritu Santo Banal na Kasulatan - Holy Spirit Scriptures

Exodo 35:31 At kaniyang pinuspos siya ng Espiritu ng Dios, tungkol sa 
karunungan, sa pagkakilala, at sa kaalaman, at sa lahat ng sarisaring 
gawain;

Mga Bilang 11:25 At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at nagsalita sa kaniya;
at kumuha sa Espiritung sumasakaniya at isinalin sa pitong pung matanda: 
at nangyari, na nang sumakanila ang Espiritu, ay nanganghula, nguni't hindi
na sila umulit.

1 Samuel 10:6 At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sasaiyo, at 
manghuhula kang kasama nila, at ikaw ay magiging ibang lalake.

2 Samuel 23:2 Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, At 
ang kaniyang salita ay suma aking dila.

Job 33:4  Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan 
sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.

Isaias 11:2 At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng 
karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa 
ng kaalaman at ng takot sa Panginoon;

Mikas 3:8 Nguni't sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan sa 
pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, at ng kahatulan, at ng 
kapangyarihan, upang ipahayag sa Jacob ang kaniyang pagsalansang, at 
sa Israel ang kaniyang kasalanan.

Zecarias 4:6  Nang magkagayo'y siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na 
nagsasabi, Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, Hindi sa
pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan 
ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Mateo 12:28 Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas 
ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios.

Mateo 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang
lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at 
ng Anak at ng Espiritu Santo:

Marcos 1:10 At karakarakang pagahon sa tubig, ay nakita niyang biglang 
nangabuksan ang mga langit, at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na 
bumababa sa kaniya:

Marcos 13:11 At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y 
ibigay, ay huwag kayong mangabalisa kung ano ang inyong sasabihin: 
datapuwa't ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong 
sabihin; sapagka't hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo.

Lucas 2:26 At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang 
kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon.

Lucas 4:1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan 



at inihatid ng Espiritu sa ilang,
Lucas 4:18-21 Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka't ako'y 

pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako'y 
sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa mga bulag 
ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, 19 Upang itanyag
ang kaayaayang taon ng Panginoon. 20 At binalumbon niya ang aklat, at 
isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa 
sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. 21 At siya'y nagpasimulang magsabi 
sa kanila, Ngayo'y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig.

Lucas 12:11,12 At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga, at sa 
mga pinuno, at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong mangabalisa 
kung paano o ano ang inyong isasagot, o kung ano ang inyong sasabihin: 12
Sapagka't ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong 
dapat sabihin.

Juan 7:38,39 Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, 
ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. 39 (Nguni't 
ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga 
magsisisampalataya sa kaniya: sapagka't hindi pa ipinagkakaloob ang 
Espiritu; sapagka't si Jesus ay hindi pa niluluwalhati.)

Juan 14:16,17 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang 
Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid 
baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; 
sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala 
ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.

Juan 14:26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu 
Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo 
ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking 
sinabi.

Juan 16:7,8 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa 
inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay 
hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa 
inyo. 8 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan 
tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol:

Juan 16:13-15  Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay 
dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't 
hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang 
bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at 
kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 14 
Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y 
ipahahayag. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi 
ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag.

Juan 20:21,22 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang 



sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman 
sinusugo ko kayo. 22 At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa 
kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo:

Mga Gawa 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos 
na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa 
mga apostol na kaniyang hinirang;

Mga Gawa 1:5 Sapagka't tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig; 
datapuwa't kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan 
pa.

Mga Gawa 1:8 Datapuwa't tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa
inyo ng Espiritu Santo: at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at 
sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng 
lupa.

Mga Gawa 2:1-4 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat 
ay nangagkakatipon sa isang dako. 2 At biglang dumating mula sa langit 
ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at 
pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 3 At sa kanila'y may 
napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo 
sa bawa't isa sa kanila. 4 At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo,
at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa 
ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.

Mga Gawa 2:17-19 At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Dios, Na 
ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: At ang inyong mga anak 
na lalake at babae ay manganghuhula, At ang inyong mga binata ay 
mangakakakita ng mga pangitain, Ang inyong mga matatanda ay 
magsisipanaginip ng mga panaginip: 18 Oo't sa aking mga lingkod na lalake
at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon Ibubuhos ko ang 
aking Espiritu; at magsisipanghula sila. 19 At magpapakita ako ng mga 
kababalaghan sa langit sa itaas, At mga tanda sa lupa sa ibaba, Dugo, at 
apoy, at singaw ng usok: (Joel 2:28,29)

Mga Gawa 2:33 Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Dios, at 
tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, 
na inyong nakikita at naririnig.

Mga Gawa 2:38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at 
mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa 
ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang 
kaloob ng Espiritu Santo.

Mga Gawa 4:31 At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong 
pinagkakatipunan nila; at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo, at 
kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Dios.

Mga Gawa 8:15-17 Na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila, 
upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. 16 Sapagka't ito'y hindi pa 



bumababa sa kanino man sa kanila: kundi sila'y nangabautismuhan lamang 
sa pangalan ng Panginoong Jesus. 17 Nang magkagayo'y ipinatong sa 
kanila ang kanilang mga kamay, at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo.

Mga Gawa 8:39 At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng 
Espiritu ng Panginoon; at hindi na siya nakita ng bating, sapagka't 
ipinagpatuloy niya ang kaniyang lakad na natutuwa. (1 Mga Hari 18:12)

Mga Gawa 9:31 Sa gayo'y nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong 
Judea at Galilea at Samaria palibhasa'y pinagtibay; at, sa paglakad na may 
takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami.

Mga Gawa 10:44,45 Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, 
ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. 45 At 
silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na 
nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagka't ibinuhos din naman sa mga 
Gentil ang kaloob na Espiritu Santo.

Mga Gawa 11:15 At nang ako'y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa 
kanila ang Espiritu Santo, na gaya naman ng pagbaba sa atin nang una.

Mga Gawa 13:52 At ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng 
Espiritu Santo.

Mga Gawa 19:6 At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga 
kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo; at sila'y nagsipagsalita ng 
mga wika, at nagsipanghula.

Mga Gawa 20:23 Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa 
bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay 
nagsisipagantay sa akin.

Mga Taga-Roma 5:5 At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig 
ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo
na ibinigay sa atin.

Mga Taga-Roma 8:9  Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, 
kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Datapuwa't kung ang 
sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya.

Mga Taga-Roma 8:13-16 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, 
ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay 
pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 14 
Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang
mga anak ng Dios. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu 
ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng 
pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 16 Ang Espiritu 
rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng 
Dios:

Mga Taga-Roma 8:26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating 
kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't 
ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi 



maisasaysay sa pananalita;
Mga Taga-Roma 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong 

kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa
pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Mga Taga-Roma 15:19 Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa 
kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa 
palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang 
evangelio ni Cristo;

1 Mga Taga-Corinto 2:10-13 Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios 
sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng
mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 11 Sapagka't sino sa 
mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, 
na nasa kaniya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi 
nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 12 Nguni't ating 
tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa 
Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na 
walang bayad ng Dios. 13 Na ang mga bagay na ito ay atin namang 
sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa 
itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa 
espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu.

1 Mga Taga-Corinto 3:16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng 
Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo?

1 Mga Taga-Corinto 6:11 At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni't 
nangahugasan na kayo, nguni't binanal na kayo, nguni't inaring-ganap na 
kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

1 Mga Taga-Corinto 12:3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang 
nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay 
itinakwil; at wala sinoman ay makapagsasabi, Si Jesus ay Panginoon kundi
sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

2 Mga Taga-Corinto 3:17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung 
saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan.

2 Mga Taga-Corinto 13:14 Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang 
pagibig ng Dios, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang 
lahat.

Mga Taga-Galacia 4:6 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang 
Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.

Mga Taga-Efeso 1:13,14 Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng 
katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, 
mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu 
Santo, na ipinangako, 14 Na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa 
ikatutubos ng sariling pag-aari ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang 
kaluwalhatian.



Mga Taga-Efeso 2:18 Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa 
isang Espiritu rin sa Ama.

Mga Taga-Efeso 4:30 At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, 
na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:8 Kaya't ang nagtatakuwil, hindi ang tao ang 
itinatakuwil, kundi ang Dios, na nagbibigay sa inyo ng kaniyang Espiritu 
Santo.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:19 Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu;
2 Mga Taga-Tesalonica 2:13 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios 

dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang 
sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng 
Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: (1 Pedro 1:2)

Tito 3:5,6 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, 
kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa 
pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa 
Espiritu Santo, 6 Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan 
ni Jesucristo na ating Tagapagligtas;

Mga  Hebreo 2:4 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa 
pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang 
kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang 
sariling kalooban.

Mga Hebreo 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa 
atin; sapagka't pagkasabi niya na,

1 Pedro 1:2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng 
Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya
at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.

2 Pedro 1:21 Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula 
kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na 
nangaudyokan ng Espiritu Santo.

1 Juan 4:2  Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung 
nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios:

1 Juan 5:7,8  At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay 
katotohanan. 8 Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang 
tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa.

Judas 1:20 Nguni't kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili
sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu 
Santo,
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