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Èxode 35:31 L'ha omplert de l'esperit diví perquè tingui talent, intel·ligència i 
coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs:

Nombres 11:25 El Senyor va baixar enmig d'un núvol, parlà amb Moisès i 
infongué als setanta ancians una part de l'esperit que Moisès tenia. Tan 
bon punt l'esperit va reposar damunt d'ells, es posaren a parlar com els 
profetes; però això no es va repetir més.

1r Samuel 10:6 Llavors l'esperit del Senyor s'apoderarà també de tu i faràs 
com aquells profetes. Des d'aquell moment et convertiràs en un altre 
home.

2n Samuel 23:2 En mi parla l'esperit del Senyor, tinc a la boca les seves 
paraules.

Job 33:4 L'alè de Déu m'ha creat, el buf del Totpoderós em dóna vida.
Isaïes 11:2 L'Esperit del Senyor reposarà damunt d'ell: esperit de saviesa i 

d'enteniment, esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i 
de reverència pel Senyor;

Miquees 3:8 Jo, en canvi, gràcies a l'esperit del Senyor, estic ple de força, de
justícia i valentia per a denunciar a Jacob la seva infidelitat, el seu pecat 
als d'Israel. 

Zecaries 4:6 Aleshores l'àngel em va dir: --El Senyor comunica a Zorobabel 
aquestes paraules: "No valen ni força ni armes; només compta el meu 
esperit. Ho dic jo, el Senyor de l'univers.

Mateu 12:28 Ara bé, si jo trec els dimonis pel poder de l'Esperit de Déu, és 
que ha arribat a vosaltres el Regne de Déu.

Mateu 28:19 Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, 
batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant

Marc 1:10 I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i 
que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell.

Marc 13:11 I quan us posin a les seves mans no us preocupeu del que haureu
de dir: en aquell moment digueu allò que us sigui inspirat, perquè no sereu
vosaltres qui parlareu, sinó l'Esperit Sant.

Lluc 2:26 En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no moriria 
sense haver vist el Messies del Senyor.

Lluc 4:1 Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà. L'Esperit el va 
conduir pel desert

Lluc 4:18-21 L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la 



llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, 19 
a proclamar l'any de gràcia del Senyor. 20 Després plegà el volum, el 
retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a la 
sinagoga tenien els ulls posats en ell. 21 Aleshores començà dient-los: 
--Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.

Lluc 12:11,12 »Quan us condueixin a les sinagogues, als magistrats o a les 
autoritats, no us preocupeu de com us defensareu ni de què direu: 12 
l'Esperit Sant us ensenyarà en aquell moment el que haureu de dir.

Joan 7:38,39 Perquè diu l'Escriptura: Del seu interior brollaran rius d'aigua 
viva. 39 Deia això referint-se a l'Esperit que havien de rebre els qui 
creurien en ell. Llavors encara no havien rebut l'Esperit, perquè Jesús 
encara no havia estat glorificat.

Joan 14:16,17,26 i jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè
es quedi amb vosaltres per sempre. 17 Ell és l'Esperit de la veritat, que el 
món no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo: sou 
vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de 
vosaltres. 26 però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom 
meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre.

Joan 16:7,8,13-15 Amb tot, us dic la veritat: us convé que me'n vagi, perquè, 
si no me'n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si me'n vaig, 
us l'enviaré. 8 I quan ell vindrà, posarà el món en evidència pel que fa al 
pecat, a la justícia i a la condemna: 13 Quan vingui l'Esperit de la veritat, 
us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: com-
unicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. 14 Ell em glorific-
arà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. 15 Tot el que és 
del Pare és meu; per això he dit: "Allò que us anunciarà, ho rep de mi."

Joan 20:21,22 Ell els tornà a dir: --Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a 
mi, també jo us envio a vosaltres. 22 Llavors va alenar damunt d'ells i els 
digué: --Rebeu l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 1:2 fins al dia que fou endut al cel, després d'haver donat 
instruccions als apòstols que ell havia escollit, mogut per l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 1:5,8 Joan va batejar amb aigua, però vosaltres, d'aquí a pocs 
dies, sereu batejats amb l'Esperit Sant. 8 Però vosaltres, quan l'Esperit 
Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a
Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l'extrem de la terra.

Fets Apòstols 2:1-4 Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven 
reunits tots junts. 2 De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, se 
sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. 3 
Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i 
es posaven sobre cada un d'ells. 4 Tots van quedar plens de l'Esperit Sant 



i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia 
d'expressar-se.

Fets Apòstols 2:17-19 »Els darrers dies —és Déu qui ho afirma— abocaré el 
meu Esperit sobre tothom: els vostres fills i les vostres filles profetitzaran,
els vostres joves tindran visions, i els vostres vells, somnis. 18 Aquells 
dies abocaré el meu Esperit sobre els meus servents i les meves 
serventes, i profetitzaran. 19 Faré que apareguin prodigis dalt al cel i 
senyals aquí baix a la terra: sang, foc i una columna de fum. (Joel 2:28,29)

Fets Apòstols 2:33,38 La dreta de Déu l'ha enaltit, i ell ha rebut del Pare 
l'Esperit Sant promès, i ara l'ha donat amb abundància: això és el que 
vosaltres veieu i sentiu. 38 Pere els va respondre: --Convertiu-vos, i que 
cada un de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesucrist per obtenir el 
perdó dels pecats, i així rebreu el do de l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 4:31 Quan van acabar la pregària, va tremolar el lloc on eren 
reunits; tots foren omplerts de l'Esperit Sant i proclamaven amb valentia 
la paraula de Déu.

Fets Apòstols 8:15-17 Ells hi anaren i van pregar pels samaritans perquè 
rebessin l'Esperit Sant. 16 Fins aleshores no havia baixat sobre cap d'ells; 
tan sols havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. 17 Pere i 
Joan els van imposar les mans i ells reberen l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 8:39 Quan hagueren sortit de l'aigua, l'Esperit del Senyor va 
arrabassar Felip. L'eunuc ja no el tornà a veure, però va seguir tot joiós el 
seu camí. (1r Reis 18:12)

Fets Apòstols 9:31 L'Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. 
S'anava consolidant, vivia reverenciant el Senyor i creixia gràcies al 
consol de l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 10:44,45 Pere parlava encara, quan l'Esperit Sant va baixar 
sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. 45 Els creients d'origen 
jueu que havien vingut amb Pere van quedar molt sorpresos en veure que 
el do de l'Esperit Sant era abocat fins i tot sobre els pagans.

Fets Apòstols 11:15 »Quan jo començava a parlar-los, l'Esperit Sant va baixar
sobre ells igual que sobre nosaltres al principi.

Fets Apòstols 13:52 Els deixebles, per la seva part, vivien plens d'alegria i de
l'Esperit Sant.

Fets Apòstols 19:6 i quan Pau els imposà les mans vingué damunt d'ells 
l'Esperit Sant. Es posaren a parlar en llengües i profetitzaven.

Fets Apòstols 20:23 només sé que, a cada ciutat on arribo, l'Esperit Sant 
m'adverteix que m'hi esperen cadenes i sofriments.

Romans 5:5 I l'esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, 
ha vessat el seu amor en els nostres cors.



Romans 8:9 Ara bé, vosaltres no viviu d'acord amb els desigs terrenals, sinó 
d'acord amb l'Esperit, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú
de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist.

Romans 8:13-16 Si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l'Esperit feu 
morir les obres terrenals, viureu. 14 Tots els qui són guiats per l'Esperit de
Déu són fills de Déu. 15 Perquè vosaltres no heu rebut un esperit d'esclaus
que us faci tornar a caure en el temor, sinó l'Esperit que ens ha fet fills i 
ens fa cridar: « Abba, Pare!» 16 Així l'Esperit mateix s'uneix al nostre 
esperit per donar testimoni que som fills de Déu.

Romans 8:26 Igualment, l'Esperit ve a ajudar la nostra feblesa: nosaltres no 
sabem com hem de pregar, però el mateix Esperit intercedeix per 
nosaltres amb gemecs que no es poden expressar.

Romans 15:13 Que el Déu de l'esperança ompli la vostra fe d'alegria i de pau 
perquè vesseu d'esperança gràcies a la força de l'Esperit Sant.

Romans 15:19 acompanyades del poder d'obrar senyals i prodigis i de la 
força de l'Esperit de Déu. D'aquesta manera he anunciat plenament 
l'evangeli de Crist, des de Jerusalem i pertot arreu fins a Il·líria.

1a Corintis 2:10-13 A nosaltres, però, Déu ens ho ha revelat per mitjà de 
l'Esperit, ja que l'Esperit tot ho penetra, fins el més profund de Déu. 11 
¿Qui coneix allò que hi ha en l'home, fora del seu propi esperit? Igualment,
ningú no coneix allò que hi ha en Déu fora de l'Esperit de Déu. 12 I 
nosaltres no hem rebut l'esperit del món, sinó l'Esperit que ve de Déu, 
perquè coneguem els dons que Déu ens ha concedit. 13 I no parlem 
d'aquests dons amb un llenguatge après de la saviesa humana, sinó amb 
el que hem après de l'Esperit, ja que expressem les coses espirituals amb 
termes espirituals.

1a Corintis 3:16 ¿No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu 
habita en vosaltres?

1a Corintis 6:11 Alguns de vosaltres éreu d'aquests, però ara heu estat 
rentats, heu estat santificats i heu estat fets justos en el nom de 
Jesucrist, el Senyor, i gràcies a l'Esperit del nostre Déu.

1a Corintis 12:3 Per això us faig saber que ningú que parli mogut per l'Esperit
de Déu no diu: «Maleït sigui Jesús», i que tampoc ningú no pot dir: «Jesús 
és el Senyor» si no el mou l'Esperit Sant.

2a Corintis 3:17 Ara bé, quan diu el Senyor és com si digués l'Esperit, i on hi 
ha l'Esperit del Senyor hi ha la llibertat.

2a Corintis 13:14(13) Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i la 
comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.

Gàlates 4:6 I la prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors 
l'Esperit del seu Fill, que crida: «Abba, Pare!»



Efesis 1:13,14 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat, l'evangeli
que us salva. En ell heu cregut i heu estat marcats amb el segell de 
l'Esperit Sant promès. 14 I l'Esperit és la penyora de l'heretat que Déu ens 
té reservada, quan ens redimirà plenament com a possessió seva i farà 
que siguem lloança de la seva glòria.

Efesis 2:18 Per ell, uns i altres, units en un sol Esperit, tenim accés al Pare.
Efesis 4:30 I no entristiu l'Esperit Sant de Déu, que us ha marcat amb el seu 

segell per al dia que sereu redimits.
1a Tesalonic 4:8 Per tant, el qui rebutja el nostre ensenyament no rebutja un 

home, sinó Déu mateix, que us dóna el seu Esperit Sant.
1a Tesalonic 5:19 No sufoqueu l'Esperit 20 ni menyspreeu els dons de 

profecia. 21 Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo.
2a Tesalonic 2:13 Germans estimats del Senyor, sempre hem de donar 

gràcies a Déu per vosaltres, ja que ell us ha escollit com a primícies 
perquè obtingueu la salvació per l'Esperit que santifica i per la fe en la 
veritat. (1a Pere 1:2)

Titus 3:5,6 Ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó 
pel seu amor, mitjançant el bany regenerador i el poder renovador de 
l'Esperit Sant 6 que ell ha vessat abundosament sobre nosaltres per 
Jesucrist, el nostre salvador.

Hebreus 2:4 Déu l'avala amb senyals i prodigis, amb tota mena de miracles, i 
també l'avala l'Esperit Sant amb els seus dons, que distribueix com vol.

Hebreus 10:15 Fins i tot l'Esperit Sant ens en dóna testimoni. Primer diu:
1a Pere 1:2 des de sempre per decisió de Déu Pare i santificats per l'Esperit, 

destinats a obeir Jesucrist i a ser aspergits amb la seva sang. Us desitjo 
que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau.

2a Pere 1:21 En efecte, no hi ha hagut mai cap profecia que vingués d'un 
voler humà; més aviat alguns homes, enduts per l'Esperit Sant, han parlat 
de part de Déu.

1a Joan 4:2 Reconeixereu l'Esperit de Déu d'aquesta manera: els qui 
confessen que Jesucrist s'ha fet realment home, són de Déu,

1a Joan 5:7,8 Així, són tres els qui donen testimoni: 8 l'Esperit, l'aigua i la 
sang, i tots tres concorden.

Judes 1:20 Però vosaltres, estimats, edifiqueu-vos sobre el fonament de la 
vostra fe santa, pregueu moguts per l'Esperit Sant,
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