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Exodo 35:31 Ginpuno hiya han Dyos han iya gahom ngan gintagan hiya hin 
kabatiran, hibaro ngan sarabotan para han bisan ano nga de arte nga 
buhat,

Numero 11:25 Niyan linmusad an Ginoo dida han dampog ngan 
nakighimangraw ha iya. Kinuha niya in bahin han espiritu nga iginhatag 
niya kan Moises ngan iginhatag ini ngadto han 70 nga mga pangulo. Han 
katagi na ha ira han espiritu, naggogliat hira sugad hin mga manaragna, 
kundi waray la pag-iha.

1 Samuel 10:6 Ha gilayon gagamhan ka han espiritu han Ginoo, ngan maapi ka
han ira sarayaw ngan gogliat, ngan maiiba ka na nga tawo.

2 Samuel 23:2 Naghihimangraw pinaagi ha akon an Espiritu han Ginoo; aanhi 
han akon mga im-im an iya mensahe. 

Job 33:4 Ginhimo ako ngan gintagan hin kinabuhi han espiritu han Dyos.
Isaias 11:2 Mahatag ha iya hin kinaadman an espiritu han Ginoo, ngan hin 

hibaro ngan hin kaabtik hin paghadi han mga tawo han Ginoo. Makakasabot
hiya han kaburut-on han Ginoo ngan han pagtahod ha iya, 

Miqueas 3:8 Kundi an ha akon nga bahin, ginpupuno ako han Ginoo han iya 
espiritu ug gahom, ngan tinatagan ako hin pagsabot han katadongan ngan 
han kaisog hin pagsumat han mga tawo han Israel han ira mga sala.

Zacarias 4:6 Ginsiring ako han anghel nga ihatag ko kan Sorobabel ini nga 
mensahe tikang han Ginoo: “Magmamalinamposon ka diri pinaagi han 
kusog hin kasondalohan o pinaagi han imo kalugaringon nga kusog, kundi 
pinaagi han akon espiritu.

Mateo 12:28 Diri hi Satanas, kundi an Espiritu han Dyos an nahatag ha akon 
hin gahom pagpaguwa han mga yawa. Tigaman ini nga inmabot na ha iyo 
an Ginhadian han Dyos.

Mateo 28:19 Sanglit pakadto kamo ha ngatanan nga mga katawhan ha bug-os 
nga kalibutan ngan himoa niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira ha 
ngaran han Amay, ngan han Anak, ngan han Espiritu Santo,

Marcos 1:10 Paghaw-as ni Jesus tikang ha tubig, kinmita hiya nga nabuksan 
an langit ngan kinmunsad an Espiritu Santo sugad hin sarapati.

Marcos 13:11 Ngan kon dakpon ngan dad-on na kamo ha hukmanan, ayaw 
kamo kabaraka kon ano an iyo igyayakan. Igyakan niyo kon ano an 
igpapayakan ha iyo hito nga takna, kay diri iyo kalugaringon an iyo 
ighihimangraw, kundi tikang han Espiritu Santo.

Lucas 2:26 ngan ginpatapod hiya han Espiritu Santo nga diri gud hiya 
mapatay, kon diri anay kumita hiya han Mesiyas nga iginsaad han Ginoo. 

Lucas 4:1 Binmalik tikang ha Jordan hi Jesus nga puno han Espiritu Santo, 
ngan gindara han Espiritu ngadto ha kamingawan, Lucas 4:18-21 “Aadi 
ha akon an Espiritu han Ginoo, kay ginpili ako niya hin pagwali han Maupay 



nga Sumat ha mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyaw han katalwa-
san ngadto ha mga binihag, ngan hin pagpabalik han pakakita han mga 
buta; hin pagtalwas han mga tinalumpigos, 19 ngan hin pagpahibaro nga 
inmabot na an panahon nga tatalwason han Ginoo an iya katawhan.” 20 
Ginlukot ngahaw ni Jesus an linikid nga basahan, iginhatag han magtiripig, 
ngan lumingkod. Tinmutok ha iya an ngatanan nga mga tawo ha sinagoga. 
21 Nagtikang hiya paghimangraw ha ira: “Natuman yana nga adlaw ini nga 
bahin han kasuratan samtang hinbatian niyo nga ginbabasa ko ha iyo.” 

Lucas 12:11,12 “Kon dad-on nira ngan igsumbong kamo ha mga sinagoga, o ha
atubangan han mga gobernador o mga punuan, ayaw kamo kabaraka kon 
uunanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon, o kon ano an iyo 
igyayakan. 12 Kay tututdoan kamo han Espiritu Santo, hito nga takna, kon 
ano an angay niyo igyakan.”

Juan 7:38,39 Sumala han siring han kasuratan, ‘Tikang ha kasingkasing 
hadton natoo ha akon maawas in tubig nga nahatag hin kinabuhi.’ ” 39 
Iginsiring ini ni Jesus mahitungod han Espiritu nga kakarawaton hadton 
mga natoo ha iya. Hadto nga takna waray pa ihatag an Espiritu, kay waray 
pa man mamatay ngan mabanhaw hi Jesus.

Juan 14:16,17 Pangangaroon ko han Amay, ngan tatagan kamo niya hin lain 
nga Parabulig, an Espiritu han kamatuoran, nga magpapabilin ha iyo ha 
kadayonan. 17 Diri makarawat ha iya an kalibutan, kay diri nakita o 
nakilala an kalibutan ha iya. Kundi nakilala kamo ha iya, kay nagpapabilin 
nga nag-uokoy hiya dida ha iyo. Juan 14:26 Ayaw kamo 
pagpadaog han maraot; lugod dag-a niyo an maraot pinaagi han maupay.

Juan 16:7,8 Kundi susumatan ko kamo hin tinuod: mauruupay para ha iyo nga 
malakat ako, kay kon diri ako lumakat, diri makanhi ha iyo an Parabulig. 
Kundi kon lumakat ako, ipadadara ko hiya nganhi ha iyo. 8 Ngan kon 
umabot na hiya, magpapamatuod hiya ha mga tawo han kalibutan nga mga 
sayop hira mahitungod han sala, mahitungod han pagkamatadong, ngan 
mahitungod han paghukom han Dyos. Juan 16:13-15 Kundi
kon umabot na an Espiritu han kamatuoran, igtututdo kamo niya ngadto 
han ngatanan nga kamatuoran. Diri hiya maghihimangraw ha iya la kalugar-
ingon, kundi maghihimangraw hiya han hinbabatian, ngan magsusumat han 
mga butang nga tiarabot. 14 Paghihimayaon ako niya, kay natikang ha akon
an igsusumat niya ha iyo. 15 Akon an ngatanan nga kanan Amay; sanglit 
nagsiring ako nga natikang ha akon an igsusumat ha iyo han Espiritu.

Juan 20:21,22 Ngan nagsiring liwat hi Jesus ha ira, “An kalinaw maada ha iyo.
Sugad nga ginsugo ako han Amay, sinusugo ko man kamo.” 22 Ginhuypan 
hira niya nga sidngon, “Karawata niyo an Espiritu Santo.

Mga Buhat 1:2,5,8 tubtob han adlaw han pagbayawa ha iya ngadto ha langit. 
Han waray pa hiya babayawa, gintugon niya pinaagi han gahom han 
Espiritu Santo an mga tawo nga iya ginpili hin ka mga apostoles. 5 Nagbun-



yag hi Juan hin tubig, kundi pira na la ka adlaw pagbubunyagan kamo han 
Espiritu Santo.” 8 Kundi kon kumunsad na ha iyo an Espiritu Santo, mapu-
puno kamo hin gahom ngan magigin mga saksi ko kamo ha Jerusalem, ha 
bug-os nga Judea ug Samaria, ngan ha bug-os nga kalibutan.”

Mga Buhat 2:1-4 Han pag-abot na han adlaw han Pentecostes, nagkatitirok an 
ngatanan nga mga magtinuohon ha usa nga dapit. 2 Tigda la nga nagdag-
uhob tikang ha langit in sugad hin makusog nga alipuros ngan nakapuno ini
han bug-os nga balay diin hira nagkakalingkod. 3 Ngan nakakita hira hin 
sugad hin mga dila nga kalayo nga hinmugdon ha kada usa ha ira. 4 Napuno
hira ngatanan han Espiritu Santo, ngan nagtikang hira pagyakan hin iba nga
mga yinaknan, sumala han iginpayakan ha ira han Espiritu.

Mga Buhat 2:17-19 Amo ini an akon pagbubuhaton ha kataposan nga mga 
adlaw, nasiring an Dyos: Ibububo ko an akon Espiritu ha ngatanan nga mga 
tawo. Mananagna an iyo mga anak nga kalalaken-an ngan mga anak nga 
kababayen-an; makakakita hin mga panan-awon an iyo batan-on nga 
kalalaken-an, ngan mag-iinop an iyo lagas nga kalalaken-an. 18 Tinuod, 
bisan ha akon mga oripon nga kalalaken-an ngan kababayen-an ibububo ko 
an akon Espiritu hadto nga mga adlaw ngan ipapasangyaw nira an akon 
mensahe. 19 Magbubuhat ako hin mga milagro ha langit, ngan mga 
urosahon dinhe ha tuna. Makakamay-ada dugo, kalayo, ngan madakmol nga
aso;  (Joel 2:28,29)

Mga Buhat 2:33,38 Igin-undong hiya ngadto ha tuo han Dyos ngan kinmarawat 
han Espiritu Santo tikang ha iya sumala han iginsaad niya; ngan ini nga iyo 
hinkikit-an ngan hinbabatian yana, amo ini an iya hatag nga ginbubo niya 
ha amon. 38 Niyan nagbaton hi Pedro ha ira, “Pagbasoli ngan bayai an iyo 
mga sala, ngan magpabunyag an tagsatagsa ha iyo ha ngaran ni Jesu-
Cristo, basi pasayloon an iyo mga sala, ngan kakarawaton niyo an Espiritu 
Santo nga hatag han Dyos.

Mga Buhat 4:31 Kahuman nira pag-ampo, nabay-og an dapit nga ira 
ginkatirokan. Napuno hira ngatanan han Espiritu Santo ngan nagtikang hira
hin pagwali nga madasigon han mensahe han Dyos.

Mga Buhat 8:15-17 Han pag-abot nira, nag-ampo hira para han mga 
magtinuohon basi makarawat nira han Espiritu Santo. 16 Kay waray pa 
man kumunsad an Espiritu Santo ha bisan usa ha ira; ginbunyagan la hira 
ha ngaran han Ginoo nga Jesus. 17 Niyan iginpandong nira Pedro ug Juan 
an ira mga kamot ha ira, ngan kinarawat nira an Espiritu Santo.

Mga Buhat 8:39 Han paghaw-as nira han tubig, gindara hi Felipe han Espiritu 
han Ginoo ngan waray na hiya hikit-i han opisyal. Kundi nagpadayon hin 
pagsakay nga malipayon an opisyal. (1 Kings 18:12)

Mga Buhat 9:31 Tungod hini nagkamay-ada kalinaw an singbahan ha bug-os 
nga Judea, Galilea, ug Samaria. Pinaagi han bulig han Espiritu Santo 
nagmadig-on an singbahan ngan nagdamo, samtang nagpapadayon hira hin 



pag-ukoy dida hin kamatinahoron han Ginoo.
Mga Buhat 10:44,45 Samtang nagyayakan pa hi Pedro, kinmunsad an Espiritu 

Santo ngada han ngatanan nga namamati han iya mensahe. 45 Nanhipausa 
an mga magtinuohon nga Judiyo nga tikang ha Jope nga inmupod kan 
Pedro, nga iginbubo liwat han Dyos an iya hatag nga Espiritu Santo ngada 
han mga Hentil.

Buhat 11:15 Ngan han pagtikang ko na hin pagyakan, kinmunsad ha ira an 
Espiritu Santo sugad gud han pagkunsad ha aton hadto han Espiritu Santo.

Mga Buhat 13:52 Duro an kalipay han mga magtinuohon ha Antioquia, ngan 
napuno hira han Espiritu Santo.

Mga Buhat 19:6 Ginpandongan hira ni Pablo han iya mga kamot ngan 
kinunsaran hira han Espiritu Santo. Nagyakan hira hin magkalainlain nga 
mga pinulongan ngan nagpasangyaw liwat han mensahe han Dyos.

Mga Buhat 20:23 Maaram la ako nga nagpasidaan ha akon an Espiritu Santo 
nga an pagkapriso ngan mga pag-antos hin kakurian naghuhulat ha akon ha
kada syudad.

Mga Taga-Roma 5:5 Diri nakakapaturaw ha aton ini nga paglaom kay ginbubo 
han Dyos an iya gugma ha aton mga kasingkasing pinaagi han Espiritu 
Santo nga hatag han Dyos ha aton.

Mga Taga-Roma 8:9 Kundi diri na kamo nabubuhi sumala han mando han iyo 
lawasnon nga kinaiya, kundi han espirituhanon—kon ha tinuod nag-uokoy 
dida ha iyo an Espiritu han Dyos. Adton waray Espiritu ni Cristo, diri sakop 
ni Cristo. Mga Taga-Roma 8:13-16 Kay kon 
mabuhi kamo sumala han iyo lawasnon nga kinaiya, mapatay kamo, kundi 
mabubuhi kamo kon patayon niyo an iyo salaan nga mga binuhatan pinaagi 
han Espiritu. 14 Mga anak han Dyos an ginmamandoan han Espiritu han 
Dyos. 15 Kay an Espiritu nga iginhatag han Dyos ha iyo diri mag-ooripon ha 
iyo ngan diri maghahadlok ha iyo; lugod hihimoon kamo han Espiritu nga 
mga anak han Dyos, ngan pinaagi han gahom han Espiritu matawag kita 
han Dyos, “Amay ko!” 16 An Espiritu han Dyos nakikig-usa han aton espiritu
hin pagpamatuod nga mga anak kita han Dyos.

Mga Taga-Roma 8:26 Ha amo nga paagi, an Espiritu nabulig liwat ha aton dida
han aton kamaluya. Kay diri kita maaram kon uunanhon naton an pag-
ampo; kundi an Espiritu ngahaw an nanginginyupo han Dyos para ha aton 
pinaagi hin mga pangaraba nga makuri ipagawas ha mga pulong.

Mga Taga-Roma 15:13,19 Pun-on unta kamo han Dyos nga burabod han 
paglaom, han ngatanan nga kalipay ngan kalinaw, pinaagi han iyo pagtoo 
ha iya, basi magpadayon hin pagtubo an iyo paglaom pinaagi han gahom 
han Espiritu Santo. 19 pinaagi han gahom hin orosahon nga mga tigaman 
ngan mga milagro, ngan pinaagi han gahom han Espiritu han Dyos. Sanglit 
ha paglakaton ko tikang ha Jerusalem ngadto ha Ilirico, iginsangyaw ko hin
hingpit an Maupay nga Sumat mahitungod kan Cristo.



1 Mga Taga-Corinto 2:10-13 Kundi iginpahibaro ha aton han Dyos an iya tinago
pinaagi han iya Espiritu. Nag-uusisa an Espiritu han ngatanan nga mga 
butang, bisan pa han mga hilarom nga tinago han mga katuyoan han Dyos. 
11 Para han tawo, an iya kalugaringon nga espiritu nga aada ha iya amo la 
an maaram han ngatanan hiunong ha iya; ug amo man liwat, an Espiritu la 
han Dyos an maaram han ngatanan hiunong han Dyos. 12 Waray kita 
kumarawat hini nga espiritu han kalibutan; kinmarawat kita han Espiritu 
nga iginpadara han Dyos, basi mahibaro kita han ngatanan nga iginhatag 
ha aton han Dyos. 13 Sanglit diri kami nagyayakan han mga pulong nga 
igintutdo han kinaadman han tawo, kundi han mga pulong nga igintutdo 
han Espiritu, ha pagsaysay namon han mga kamatuoran nga espirituhanon 
ngadto han mga nakaangkon na han Espiritu.

1 Mga Taga-Corinto 3:16 Maaram na gud kamo nga amo kamo an templo han 
Dyos ngan nag-uokoy ha iyo an Espiritu han Dyos!

1 Mga Taga-Corinto 6:11 An iba ha iyo hadto sugad hini nga mga tawo. Kundi 
ginlinisan na kamo han sala; igintubyan na kamo ngadto sa Dyos; ngan gin-
isip na kamo nga matadong sa Dyos pinaagi han ngaran han Ginoo Jesu-
Cristo ngan pinaagi han Espiritu Santo.

1 Mga Taga-Corinto 12:3 Sanglit kinahanglan hibaroan niyo nga waray pa tawo
nga minandoan han Espiritu han Dyos nga makakapanhimaraot kan Jesus, 
ngan waray pa tawo nga makakagtug-an nga hi Jesus amo an Ginoo gawas 
kon minandoan hiya han Espiritu Santo.

2 Mga Taga-Corinto 3:17 Yana, “an Ginoo” hini nga bahin han Kasuratan amo 
an Espiritu; ngan kon hain an Espiritu han Ginoo, may-ada kagawasan.

2 Mga Taga-Corinto 13:13(14) An grasya han Ginoo Jesu-Cristo, an gugma han 
Dyos, ngan an pagkausa han Espiritu Santo maada unta ha iyo ngatanan!

Mga Taga-Galacia 4:6 Ha pagpakita nga mga anak kamo niya, ginpakanhi han 
Dyos ha aton mga kasingkasing an Espiritu han iya Anak, an Espiritu nga 
natawag, “Amay, akon Amay.”

Mga Taga-Efeso 1:13,14 Ngan amo liwat an mahitungod ha iyo: han pakabati 
niyo han matuod nga mensahe, an Maupay nga Sumat nga nagdara ha iyo 
han katalwasan, nahimo kamo nga mga tawo han Dyos. Nagtoo kamo kan 
Cristo, ngan ipinatik han Dyos dida ha iyo an iya pagkatag-iya ha iyo, 
pinaagi hin paghatag ha iyo han iya iginsaad nga Espiritu Santo. 14 An 
Espiritu amo an karig-on nga makarawat kita han kanan Dyos iginsaad han 
iya mga tawo, ngan nagpasarig liwat ha aton nga mahatag an Dyos hin 
hingpit nga kagawasan ngadto han iya mga sakop. Pagdayawon ta an iya 
himaya!

Mga Taga-Efeso 2:18 Pinaagi kan Cristo kita ngatanan, an mga Judiyo ngan 
mga Hentil, makakadangop na kita, dida hin usa la nga Espiritu, ha 
atubangan han Amay.

Mga Taga-Efeso 4:30 Ngan ayaw niyo pagbidoa an Espiritu Santo han Dyos; 



kay an Espiritu amo an kanan Dyos tigaman nga iya na kamo, usa nga 
karig-onan nga maabot an Adlaw nga tatalwason kamo han Dyos.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:8 Sanglit, kon hin-o in magsalikway hini nga 
pagturon-an, diri nagsasalikway hin tawo, kundi han Dyos nga nahatag ha 
iyo han iya Espiritu Santo.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:19 Ayaw niyo pagpugngi an Espiritu Santo.
2 Mga Taga-Tesalonica 2:13 Kabugtoan, kinahanglan magpasalamat kami han

Dyos ha ngatanan nga panahon para ha iyo nga hinihigugma han Ginoo. Kay
ginpili kamo han Dyos, nga amo an syahan* nga matatalwas pinaagi han 
gahom han Espiritu basi mabaraan kamo nga mga tawo han Dyos ngan 
pinaagi han iyo pagtoo han kamatuoran. (1 Pedro 1:2)

Tito 3:5,6 gintalwas kita niya. Diri adto tungod hin ano man nga mag-upay nga 
mga buhat nga aton gintuman, kundi tungod han iya kalugaringon nga 
pagkalooy nga gintalwas kita niya pinaagi han paghugas han Espiritu Santo
nga nahatag ha aton hin bag-o nga pagkatawo ngan bag-o nga kinabuhi. 6 
Ibinubo ha aton han Dyos an Espiritu Santo pinaagi kan Jesu-Cristo nga 
aton Magtaralwas,

Mga Hebreo 2:4 Gindugngan liwat han Dyos an ira pagpamatuod, pinaagi hin 
mga tigaman hin gahom, mga orosahon, ngan damo ka lain nga mga 
milagro. Ginbahinbahin liwat niya an mga hatag han Espiritu Santo sumala 
han iya kaburut-on.

Mga Hebreo 10:15 Ngan nagpapamatuod liwat ha aton an Espiritu Santo. Una 
han ngatanan nagsiring hiya,

1 Pedro 1:2 Ginpili kamo sumala han tuyo han Dyos nga Amay, ngan nahimo 
kamo nga baraan nga mga tawo pinaagi han iya Espiritu, basi magsugot 
kan Jesu-Cristo ngan malinisan kamo pinaagi han iya dugo. Maada unta ha 
iyo an grasya ngan an kalinaw nga hingpit! 

2 Pedro 1:21 Kay waray panagna nga inmabot ha kaburot-on la hin tawo, 
kundi ginladngan han Espiritu Santo an mga tawo dida han paghimangraw 
nira han mensahe nga tikang sa Dyos.

1 Juan 4:2 Hibabaroan niyo kon an Espiritu kanan Dyos dida hini nga paagi: an
bisan hin-o nga magtug-an nga nahimo nga tawo hi Jesu-Cristo, may-ada 
Espiritu nga kanan Dyos.

1 Juan 5:7,8 May-ada tulo nga mga saksi: 8 an Espiritu, an tubig, ngan an 
dugo; ngan nagkakauruyon ini nga tulo ha ira pagkasaksi.

Judas 1:20 Kundi kamo, kasangkayan ko, ipadayon an pagpadig-on han iyo 
baraan nga pagtoo. Pag-ampo kamo ha gahom han Espiritu Santo,
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