
19-37v10-Psalm

Job 7v10 no tornarà novament a casa seva, ni el seu lloc el reconeixerà més.

Job 24v24 Han estat exalçats un instant, però han desaparegut, i han estat 
abaixats: però han estat apartats del camí com tothom, i han estat tallats 
com el cap d’una espiga.  

_________________----------------------------------_______________

Psalm 37v35 He vist el malvat ufanós, i s’estenia com un arbre nadiu 
frondós:  

Psalm 37v36 però ha passat i, heus aquí, ja no hi és; i l’he cercat, però no 
ha estat trobat. 



 
1Samuel 25v38 I s’esdevingué, uns deu dies després, que Jahveh colpí 
Nabal, i morí.  

Job 20v4 Saps això? ¿Que des d’antic, d’ençà que l’home fou posat sobre la
terra,  

Job 20v8 Alçarà el vol com un somni, i no se’l trobarà; i s’esvairà com una 
visió de la nit.  

Psalm 5v5 Els arrogants no s’aixecaran davant dels teus ulls: tu odies tots 
els qui fan iniquitat.  

Psalm 34v21 La maldat porta el malvat a la mort, i els qui odien el just 
seran declarats culpables.  

Psalm 37v2 perquè aviat seran tallats com l’herba, i es marciran com 
l’herba tendra.  

Psalm 49v10 Perquè veu que els savis moren, l’insensat i el desassenyat 
pereixen igual, i deixen la seva riquesa a d’altres.  

Psalm 55v23 Tu, oh Déu, els faràs baixar al pou de la destrucció: els homes 
sanguinaris i traïdors no arribaran a la meitat de llurs dies. Però jo confio 
en tu.  

Psalm 75v8 Perquè hi ha una copa a la mà de Jahveh, on el vi fermenta, ple
de barreja, i ell n’aboca. Certament n’escolaran, en beuran, els seus 
solatges tots els malvats de la terra.  

Psalm 75v10 I tallaré tots els corns dels malvats, però els corns dels justos 
seran exalçats.  

Psalm 92v7 Quan els malvats broten com l’herba, i tots els qui obren 
iniquitat floreixen, és per ser destruïts permanentment. 
 
Psalm 139v19 Certament, oh Déu, tu mataràs el malvat: aparteu-vos de mi,
doncs, homes sanguinaris!  

Proverbis  2v22 però els malvats seran exterminats de la terra, i els infidels 
en seran arrencats.  



Proverbis  5v22 Les seves pròpies iniquitats captivaran el malvat, i restarà 
lligat amb les cordes del seu pecat:  

Lluc 12v20 Però Déu li va dir: Insensat! Aquesta mateixa nit se’t demanarà
la teva ànima, i això que has acumulat, per a qui serà?  


