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Què aprenem en aquests mots de la Paraula de Déu: per molt arrogants 
que siguin els malvats,, els  mentiders que s'oposen a la Veritat de Déu, no 
cal fer-ne gaire cas, cal tenir temor de Déu i no pas dels orgullosos.

Psalm 92v7 Quan els malvats broten com l’herba, i tots els qui obren 
iniquitat floreixen, és per ser destruïts permanentment.  

Ps 90v6 Al matí floreix i creix, al vespre es talla i s’asseca.  

__________________________________________

2Reis 19v26 I els seus habitants, febles de mans, esclafats i confosos, són 
com l’herba del camp i l’herbei tendre, com el verd dels terrats, i com blat 
marcit abans que es dreci.  

Job 14v2 Surt com una flor, i es marceix; i fuig com una ombra, i no 



perdura.  

Ps 90v5 Te’ls has emportat en una inundació. Són com un son, com l’herba 
que creix al matí.  

Ps 129v6 Que siguin com l’herba de les teulades, que s’asseca abans de 
créixer,  

Jaume 1v10 i el ric, en la seva humiliació, perquè passarà com una flor 
d’herba,  

Job 20v5 el cant de triomf dels malvats és breu, i l’alegria del profà només 
dura un moment?  

Ps 37v10 Encara una mica, i el malvat ja no hi serà: i miraràs el seu lloc, i 
ja no hi serà;  

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

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

Ps 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.  

Ps 73v17 Fins que vaig entrar als santuaris de Déu, llavors vaig 
comprendre la fi d’ells.  

Ps 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.  

Ps 102v4 El meu cor ha estat colpit, i es marceix com l’herba, fins oblido de
menjar el meu pa.  

Ps 139v19 Certament, oh Déu, tu mataràs el malvat: aparteu-vos de mi, 
doncs, homes sanguinaris!  

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



Jaume 1v11 perquè sortí el sol amb la xardor i assecà l’herba, i caigué la 
seva flor, i s’ha perdut la bellesa del seu aspecte; així també es marcirà el 
ric en els seus camins.  


