
19-37v11-Psalm

Mateu 5v5 Feliços els dòcils, perquè ells heretaran la terra.  

Psalm 119v165 Molta pau tenen els qui estimen la teva llei, i no tenen cap 
entrebanc.  

----------------------------------------------------------------

Psalm 147v6 Jahveh manté els afligits, abaixa els malvats fins a terra.  

Psalm 149v4 perquè Jahveh es complau en el seu poble, ell glorificarà els 
afligits amb la salvació.  

23-Isaïes 11v4 I jutjarà amb justícia els pobres, i reprendrà amb equitat els
humils de la terra; i copejarà la terra amb la vara de la seva boca, i amb 



l’esperit dels seus llavis farà morir el malvat.  

Psalm 22v26 Els afligits menjaran i restaran satisfets, lloaran Jahveh els 
qui el cerquen: el vostre cor viurà per sempre!  

Psalm 69v32 Els humils ho veuran, se n’alegraran: vosaltres que cerqueu 
Déu, que visqui el vostre cor!  

Psalm 72v7 En els seus dies florirà la justícia, i abundància de pau, fins que
la lluna no existeixi.  

Psalm 76v9 quan Déu s’alçà per fer justícia, per salvar tots els humils de la 
terra. Selah.  
Proverbis  3v34 Ell indubtablement es burla dels que se’n burlen: però 
dóna gràcia als humils.  

23-Isaïes 26v3 Tu guardaràs en perfecta pau aquell que té ferm el seu 
pensament en tu, perquè en tu confia.  

23-Isaïes 29:19 I els humils tindran més i més goig en Jahveh, i els pobres 
entre els homes s’alegraran en el Sant d’Israel.  

23-Isaïes 32:17 I l’obra de la justícia serà pau, i l’efecte de la justícia serà la
quietud i la seguretat per sempre.
  
23-Isaïes 48:18 Oh si atenguessis els meus manaments! La teva pau seria 
com un riu, i la teva justícia com les onades del mar!  

Joan 14v27 La pau us deixo, la meva pau us dono. Jo us la dono, no pas 
com el món la dóna. Que el vostre cor no es pertorbi, ni s’espanti.  

Gàlates 5v22 Però el fruit de l’Esperit és: amor, goig, pau, longanimitat, 
benignitat, bondat, fe,  

Gàlates 5v23 mansuetud, temprança: contra aquestes coses no hi ha llei.
  
Filipencs  4v7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot enteniment, guardarà els 
vostres cors i els vostres pensaments en Crist-Jesús.  

1Timoteu 6v11 Però tu, oh home de Déu, fuig d’aquestes coses, i segueix la 
justícia, la pietat, la fe, l’amor, la perseverança, la mansuetud.  



Jaume 1v21 Per això, deixeu de banda tota immundícia i abundància de 
malícia, i accepteu amb mansuetud la paraula implantada, que és poderosa
per salvar les vostres ànimes.  

Jaume 3v13 ¿Qui és savi i entès entre vosaltres? Que mostri amb una bona 
conducta les seves obres amb sàvia mansuetud.  


