
19-37v17-Psalm

Psalm 10v15 Trenca el braç del malvat i del dolent: cerca la seva maldat, 
fins que no en trobis gens. 
 
Psalm 37v24 encara que caigui, no restarà prostrat, perquè Jahveh li sosté 
la mà.  

Job 38v15 i als malvats se’ls priva de la seva llum, i el braç altiu serà 
trencat.  

Psalm 145v14 Jahveh sosté tots els que cauen, i aixeca tots els abatuts.  

23-Isaïes 41v10 No tinguis por, perquè jo sóc amb tu. No et desficiïs, perquè
jo sóc el teu Déu, jo t’enforteixo: sí, jo t’ajudaré; sí, jo et sostindré amb la 
mà dreta de la meva justícia.  



-------------------------------------
Psalm 41v12 I a mi em mantens en la meva integritat, i em fas estar davant 
de la teva presència per sempre.  

Psalm 63v8 La meva ànima s’aferra a tu, la teva dreta em sosté.
  
Ezequiel 30v21 Fill d’home, he trencat el braç del Faraó, rei d’Egipte, i vet 
aquí que no li han embenat, perquè es guareixi, posant-li faixes per 
embenar-lo, per enfortir-lo a fi de poder agafar l’espasa.  

Èxode 19v4 Vosaltres mateixos heu vist el que jo vaig fer als egipcis, i com 
us he portat sobre ales d’àguiles i us he dut vers mi.  

Deuteronomi 1v31 i al desert, on tu has vist com Jahveh, el teu Déu, t’ha 
portat com un home porta el seu fill, per tot el camí on vosaltres heu anat, 
fins que heu arribat en aquest lloc.  

Deuteronomi 33v27 El Déu de l’eternitat és el teu recer, i sota teu s’estenen 
els braços eterns: i ell foragitarà davant teu l’enemic, i dirà: Destrueix!  

Psalm 11v5 Jahveh examina el just, però la seva ànima odia el malvat i el 
qui estima la violència.  

Psalm 18v35 I tu m’has donat l’escut de la teva salvació, i la teva dreta 
m’aferma, i la teva benevolència m’engrandeix.
  
Psalm 32v10 Molts són els sofriments del malvat, però la misericòrdia 
envolta el qui confia en Jahveh.  

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

Psalm 146v7 que fa justícia als oprimits, que dóna pa als famolencs. Jahveh
allibera els presoners, 
 
Proverbis  28v1 El malvat fuig encara que ningú no el persegueix: però els 
justos són gosats com un lleó jove.  

23-Isaïes 46v4 i fins a la vostra vellesa, jo seré el mateix, i fins quan tingueu
cabells blancs, jo us sostindré. Jo us vaig fer, i jo us portaré, i jo us 
sostindré i us alliberaré.  



23-Isaïes 63v9 En tota llur aflicció ell fou afligit, i l’àngel de la seva faç els 
salvà; en el seu amor i en la seva mercè els redimí, i els aixecà, i els portà 
tots els dies d’antic.  

23-Isaïes 65v14 heus aquí, els meus servents cantaran amb goig al cor, i 
vosaltres cridareu amb pena al cor, i udolareu amb trencament d’esperit.  

39-Malaquies 3:18 Llavors tornareu, i veureu la diferència entre el just i 
l’impiu, entre el qui serveix Déu i el qui no el serveix. 
 
Jud 1:24 I a aquell que és poderós per guardar-vos sense ensopegar i 
presentar-vos sense taca davant de la seva glòria amb joia,  


