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Gènesi 20:6 Encara en somnis, Déu li va replicar: --Ja ho sé, que anaves de bona 
fe; per això he fet que no pequessis contra mi i no he permès que la 
toquessis.

Èxode 35:21,26 Tots els qui tenien bona voluntat i esperit generós van contribuir
a la col·lecta a favor del Senyor feta per a l'obra de la tenda del trobament 
amb tot el seu servei, i per a les vestidures sagrades. 26 Altres dones que 
tenien prou traça filaven el pèl de cabra.

Nombres 10:35 Quan l'arca es posava en camí, Moisès deia:«Aixeca't Senyor! 
Que els teus enemics es dispersin, i fugin del teu davant els qui t'odien.»

Deuteronomi 2:25 Des d'avui escamparé el pànic i el terror al teu davant, entre 
tots els pobles que hi ha sota el cel. Quan sentin parlar de tu, tremolaran i 
s'estremiran."

Deuteronomi 9:3 Avui podràs constatar que el Senyor, el teu Déu, travessa el 
Jordà al teu davant, com un foc devorador; ell els destruirà, els doblegarà 
davant teu. Tu els desposseiràs i els faràs desaparèixer ràpidament, com t'ha
promès el Senyor.

Josuè 2:9 i els digué: --Jo sé que el Senyor ha posat el país a les vostres mans, i 
tots estem esgarrifats: els habitants d'aquesta terra es fonen de por només 
de pensar en vosaltres.

1r Samuel 17:48,50 Així que el filisteu s'avançà per enfrontar-se amb David, 
aquest va sortir dels rengles de l'exèrcit i corregué a plantar-li cara. 50 David 
havia vençut el filisteu i l'havia mort només amb la fona i una pedra, sense 
empunyar l'espasa.

Ester 8:17 En cada província, en cada ciutat, pertot arreu on arribava la nova de 
l'edicte reial, els jueus estaven alegres i joiosos, i van celebrar una festa amb
convits. I moltes de les altres nacions de l'imperi es convertien a la religió 
jueva per por dels jueus.

Job 29:14 Per vestit em posava la justícia, el dret em feia de mantell i diadema.
Proverbis 13:11,22 Fortuna feta en un no res va minvant; qui l'aplega a poc a poc

la incrementa. 22 L'home bo deixa una herència als descendents, el just 
hereta la fortuna del pecador.

Proverbis 22:22,23 No t'aprofitis del pobre perquè és pobre ni aixafis el 
desvalgut al tribunal. 23 El Senyor defensarà la seva causa i privarà de la vida
els qui l'han privat de tot.

Isaïes 35:8 Allà obriran una ruta anomenada «Via Santa», que cap impur no 
trepitjarà. El Senyor mateix els hi guiarà, ni els menys espavilats no s'hi 
perdran.

Isaïes 43:2 Si travesses aigües profundes, jo sóc amb tu; si passes rius, el 
corrent no et cobrirà. Si camines pel foc, no et cremaràs, no et consumiran 
les flames. 

Isaïes 49:25 Doncs això et diu el Senyor: Al bon guerrer li prendran el captiu, 



l'home fort perdrà el seu botí. Jo mateix et defensaré contra els teus 
adversaris i salvaré els teus fills.

Isaïes 54:17 Qualsevol arma forjada contra tu no servirà de res. I si algú t'acusa 
davant un tribunal faràs que el tribunal el condemni. Aquesta és la sort que 
reservo als meus servents, jo sóc qui els fa triomfar. T'ho dic jo, el Senyor.»

Isaïes 59:17,19 S'ha posat la justícia per cuirassa, i per casc, la salvació. S'ha 
vestit amb la túnica del càstig, s'ha embolcallat de zel com d'un mantell. 19 
Llavors, de llevant fins a ponent reconeixeran el nom del Senyor i la seva 
glòria; quan l'enemic arribarà com la riuada, una bufada del Senyor el farà 
retrocedir.

Isaïes 61:10 Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, 
que m'ha mudat amb vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de 
salvació, com el nuvi coronat amb la diadema, com la núvia adornada amb 
joiells.

Ezequiel 22:30 He cercat entre ells algú que construís una tanca i que es 
plantés davant meu a la bretxa, en bé del país, perquè jo no el destruís, però 
no he trobat ningú.

Ezequiel 45:8 del país, correspondrà a la de cada un dels altres territoris. 
Aquesta serà la possessió del sobirà a Israel. Així els meus sobirans no 
oprimiran més el meu poble, sinó que permetran a cada una de les tribus 
d'Israel de tenir el territori que li pertoca.

Daniel 4:16 Llavors Daniel, que portava el nom de Belteixassar, restà un moment
atònit, alarmat en el seu interior. Però el rei va insistir: --Belteixassar, que no 
t'alarmin el somni i la seva interpretació. Belteixassar va respondre: --Senyor 
meu, que el somni sigui per als teus adversaris, i la seva interpretació, per als
teus enemics! 

Daniel 7:4 La primera semblava un lleó amb ales d'àguila. Mentre jo la 
contemplava li van arrencar les ales, la van aixecar de terra, la van posar 
dreta com un home, sobre dos peus, i li van donar un enteniment humà.

Zecaries 4:6 Aleshores l'àngel em va dir: --El Senyor comunica a Zorobabel 
aquestes paraules: "No valen ni força ni armes; només compta el meu esperit.
Ho dic jo, el Senyor de l'univers.

Mateu 24:22 I si Déu no hagués decidit d'escurçar aquells dies, no se salvaria 
ningú; però, per amor als elegits, els escurçarà

Mateu 26:41 Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. L'esperit de l'home 
és prompte, però la seva carn és feble.

Marc 10:48-52 Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més 
fort: --Fill de David, tingues pietat de mi! 49 Jesús s'aturà i digué: --Crideu-lo. 
Ells van cridar el cec dient-li: --Coratge! Aixeca't, que et crida. 50 Ell llançà el 
mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a Jesús. 51 Jesús li 
preguntà: --Què vols que faci per tu? El cec respongué: --Rabuni, fes que hi 
vegi. 52 Jesús li digué: --Vés, la teva fe t'ha salvat. A l'instant hi veié i el 
seguia camí enllà. (Mateu 20:30-34)



Marc 16:20 Ells se n'anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i 
confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que 
l'acompanyaven.

Lluc 14:23 »L'amo va dir al servent: »--Surt pels camins i pels horts i insisteix 
que vingui gent fins que s'ompli la casa.

Lluc 21:15  jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa que cap dels 
vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir.

Lluc 21:36 Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè us pugueu escapar 
de tot això que ha de succeir i us pugueu presentar sense temor davant el Fill
de l'home.

Joan 17:15 No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del 
Maligne.

Fets Apòstols 11:23 Tan bon punt Bernabé hi arribà i veié els fruits de la gràcia 
de Déu, se'n va alegrar i els encoratjava tots a mantenir-se fidels al Senyor 
amb cor decidit,

Fets Apòstols 13:48 Sentint això, els pagans s'alegraven i lloaven la paraula del 
Senyor. Tots els qui estaven destinats a la vida eterna es van convertir a la 
fe.

1 Corintis 10:13 Les proves que heu hagut de suportar no eren sobrehumanes; 
Déu és fidel i no permetrà que sigueu temptats per damunt de les vostres 
forces. I, juntament amb la prova, us donarà el mitjà de sortir-ne i poder-la 
suportar.

1 Corintis 16:9 perquè s'ha obert una porta molt gran a la meva activitat, encara 
que tinc allí molts adversaris.

2 Corintis 12:9 però ell m'ha donat aquesta resposta: «En tens prou amb la meva
gràcia. En la teva feblesa actua el meu poder.» Per això em gloriaré sobretot 
de les meves febleses perquè reposi sobre meu el poder del Crist.

Efesis 6:11 Revestiu-vos amb l'armadura que Déu us dóna per a poder fer front 
als atacs astuts del diable.

Hebreus 1:7,14 Dels àngels diu només: Ell fa dels seus àngels esperits; dels seus
ministres, flames de foc. 14 Els àngels només són esperits que exerceixen un
ministeri, enviats per a fer un servei als qui han d'heretar la salvació.

Jaume 4:7 Per tant, sotmeteu-vos a Déu. Resistiu al diable, i el diable fugirà 
lluny de vosaltres.

1 Pere 5:10 I, després que haureu sofert per poc temps, el Déu de tota gràcia, 
que en Jesucrist us ha cridat a la seva glòria eterna, us refarà les forces, us 
enfortirà, us refermarà i us donarà un fonament segur.
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