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Levític 24:12 Van deixar aquell home ben vigilat, esperant que el Senyor 
mateix pronunciés la sentència.

Deuteronomi 18:6 »Si un levita, per pròpia voluntat, deixa qualsevol ciutat 
d'Israel on residia i se'n va al lloc que el Senyor haurà escollit,

Ruth 1:18 En veure Noemí que Rut s'entossudia a anar amb ella, no va 
insistir més.

1r Cròniques 28:9 I tu, Salomó, fill meu, reconeix el Déu del teu pare i 
serveix-lo  de  tot  cor  i  amb  promptitud  d'esperit,  perquè  el  Senyor 
examina els cors i penetra totes les intencions. Si el cerques, ell es 
deixarà trobar; però si l'abandones, et rebutjarà per sempre.

Nehemies  4:6 A més a més, els jueus que vivien prop d'ells van venir deu 
vegades a demanar-nos, des de totes les poblacions on residien, que 
tornéssim al seu costat.

Job  23:13 Déu té un parer: ¿qui el pot fer canviar? Ell sempre porta a 
terme els seus projectes. 

Proverbis 29:11 El neci desfoga la seva passió, el savi acaba per refrenar-
la.

Isaïes 26:3 i manté ferm el seu cor. El guardes en pau perquè confia en 
tu, Senyor.

Marc 5:15 Anaren a trobar Jesús i, quan veieren aquell home que havia 
estat posseït per la legió, assegut, vestit i amb el seny recobrat, es 
van espantar molt.

Lluc 8:35 La gent sortí a veure què havia passat. Anaren a trobar Jesús i, 
quan veieren l'home de qui havien sortit els dimonis assegut als seus 
peus, vestit i amb el seny recobrat, es van espantar molt.

Fets Apòstols 17:11 Aquests eren més bona gent que no pas els jueus de 
Tessalònica.  Van  acollir  la  Paraula  amb  tot  l'interès  i  cada  dia 
examinaven les Escriptures per veure si era cert el que havien sentit.

Fets  Apòstols  20:19  he  servit  el  Senyor  amb  tota  humilitat  i  amb 
llàgrimes, enmig de les proves que m'han vingut de les insídies dels 
jueus.

Romans  7:25 Déu, a qui dono gràcies per Jesucrist, Senyor nostre! Em 
trobo, doncs, que amb la raó serveixo la llei de Déu; però, home feble 
com sóc, serveixo alhora la llei del pecat.

Romans  8:6 Els interessos terrenals porten a la mort, mentre que els de 



l'Esperit duen a la vida i a la pau.
Romans  8:27 I el qui coneix els cors sap quin és el voler de l'Esperit: 

l'Esperit intercedeix a favor del poble sant tal com Déu vol.
Romans  11:34 Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui ha estat el 

seu conseller? 
Romans  12:2 No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i 

renoveu  el  vostre  interior,  perquè  pugueu  reconèixer  quina  és  la 
voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte.

Romans   12:16  Viviu  d'acord  els  uns  amb  els  altres.  No  aspireu  a 
grandeses,  sinó  poseu-vos  al  nivell  dels  humils.  No  us  tingueu  per 
savis.

Romans  14:5 Alguns fan distincions entre uns dies i uns altres, mentre 
que hi ha qui els considera tots iguals. Que cadascú actuï d'acord amb 
les seves conviccions.

Romans 15:6 així, amb un sol cor i a una sola veu, glorificareu el Déu i 
Pare de Jesucrist, Senyor nostre.

1a Corintis 1:10 Germans, en nom de nostre Senyor Jesucrist, us demano 
que aneu tots d'acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó 
que estigueu ben units en un sol pensament i en un sol parer.

1a Corintis 2:16 En efecte, qui pot conèixer el pensament del Senyor, que 
pugui instruir-lo? Nosaltres, però, tenim el pensament de Crist.

2a Corintis 7:7 i no solament amb la seva arribada, sinó també amb el 
consol  que  de  vosaltres  havia  rebut.  Ell  ens  parlava  de  la  vostra 
enyorança, del vostre desconsol, del desig que teniu de veure'm. Això 
em va produir una joia encara més gran.

2a Corintis 8:12 Al qui té bona voluntat, se li accepta allò que té; poc 
importa allò que no té.

2a Corintis 9:2 Conec la vostra bona voluntat i me n'he gloriat davant els 
germans de Macedònia. Els he dit: «Els germans d'Acaia estan a punt 
des de l'any passat.» Així el vostre zel ha estimulat molts d'ells.

2a Corintis 13:11 Finalment, germans, estigueu contents, refermeu-vos, 
exhorteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu 
de l'amor i de la pau serà amb vosaltres.

Efesis  4:23 renoveu espiritualment el vostre interior
Filipencs  2:2  us  demano  que  feu  complet  el  meu  goig:  tingueu  els 

mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i 
ben avinguts.

Filipencs 2:3 No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, 



considereu els altres superiors a vosaltres mateixos.
Filipencs 4:2 Suplico Evòdia i Síntique que, unides en el Senyor, tinguin 

els mateixos sentiments.
Filipencs 4:7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, 

guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Colossencs  3:12 Revestiu-vos,  doncs,  dels  sentiments  que escauen a 

escollits  de  Déu,  sants  i  estimats:  sentiments  de  compassió 
entranyable, de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de paciència;

2a Tessalonicencs 2:2 que no perdeu el seny ni us deixeu alarmar, encara 
que una suposada revelació de l'Esperit o bé un ensenyament o una 
carta que han passat per nostres hagin anunciat que el dia del Senyor 
és imminent.

2a Timoteu  1:7 Déu no ens ha donat un esperit  de covardia,  sinó un 
esperit de fortalesa, d'amor i de seny.

Titus 2:6 Recomana als joves que tinguin seny.
Hebreus  8:10 Aquesta és l'aliança que jo pactaré amb el casal d'Israel 

després d'aquells dies, diu el Senyor: Posaré les meves lleis en el seu 
interior,  les escriuré en el seu cor. Llavors jo seré el seu Déu i ells 
seran el meu poble.

1a Pere 1:13 Per això,  estant a punt amb el  cos cenyit,  manteniu-vos 
sobris, i espereu fermament la gràcia que rebreu el dia que Jesucrist 
es revelarà.

1a Pere 5:2 pastureu el ramat de Déu que teniu confiat; vetlleu per ell no 
pas per obligació, sinó de bon grat, per amor a Déu; no amb afany de 
lucre, sinó generosament;

2a Pere 3:1 Estimats, aquesta és la segona carta que us escric. En totes 
dues  us  recordo el  que ja  sabeu,  amb el  propòsit  de  desvetllar  en 
vosaltres una manera de pensar sincera:

Apocalipsi 17:9 Aquí cal saviesa i intel·ligència! Els set caps són els set 
turons on la dona resideix i són també set reis.
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