
19-37v18-Psalm

   Psalms 37v18 Jahveh coneix els dies dels íntegres, i l’herència
d’ells serà per sempre:

ם ִתְהֶיֽה׃ ם ְלעו֥לם ֲנָח֥ל֥ת  ם ְוַ י ְתִמיִמ  ֲע ְיוה֥וה ְימי  יודי 

Psalm 1v6 Perquè Jahveh coneix el camí dels justos, però el camí dels 
malvats es perdrà.  

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

Psalm 37v27 Aparta’t del mal, i fes el bé; i habita a la terra per sempre.  



Job 23v10 Ell sí que coneix el meu camí: quan em provi, n’eixiré com l’or.  

Psalm 16v11 M’has fet conèixer el camí de la vida: en la teva presència hi 
ha plenitud de goigs, a la teva dreta hi ha delícies per sempre.  

Psalm 21v4 Ell et demanava vida: tu li dónes extensió de dies per sempre i 
eternament.  

Psalm 31v7 Exultaré de goig i m’alegraré en la teva misericòrdia, perquè 
veus el meu sofriment. Tu coneixes la meva ànima en les afliccions,  

Psalm 37v9 perquè els qui fan el mal seran tallats: però els qui confien en 
Jahveh, ells heretaran la terra.  

Psalm 37v29 Els justos heretaran la terra, i hi habitaran per sempre. 
 
Psalm 44v21 Déu, no ho indagaria? Perquè ell coneix els secrets del cor.  

Psalm 73v24 amb el teu consell, tu em guies, i després em rebràs a la glòria.

Mateu 6v32 Perquè són els gentils que s’afanyen per totes aquestes coses, i 
el vostre Pare celestial ja sap que teniu necessitat de totes aquestes coses.  

Mateu 24v21 Perquè llavors hi haurà una gran tribulació, com no n’hi ha 
hagut des del principi del món fins ara, ni mai n’hi haurà.  

Romans 6v23 Perquè la paga del pecat és la mort, però el do de Déu és la 
vida eterna en Crist-Jesús, Senyor nostre.  

2Timoteu  2v19 Tanmateix, el sòlid fonament de Déu està ferm i té aquest 
segell: El Senyor coneix els qui són d’ell; i, que s’aparti d’injustícia tot el 
qui anomena el Nom de Crist.  

62-1Joan 2v25 I aquesta és la promesa que ell ens va prometre: la vida 
eterna.  


