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Jeremies 1:18 Des d'ara faig de tu una plaça forta, una columna de ferro,
una muralla de bronze, enfront de tot el país, dels reis de Judà i dels
governants, dels sacerdots i de la gent del poble.

Ezequiel 3:18 Si jo amenaço el malvat dient-li: "Segur que moriràs", i tu no
l'adverteixes ni li dius res perquè s'aparti del camí del mal i salvi així la
seva  vida,  el  malvat  morirà  per  culpa  seva,  però  a  tu  et  demanaré
comptes de la seva sang.

Jeremies  6:27  «T'he  fet  torre  inexpugnable  enmig  del  poble,  perquè
examinis la seva conducta.

Levític 26:19 per abatre el vostre poder arrogant, faré que el cel se us torni
dur com el ferro, i la terra, seca com el bronze.

Deuteronomi 23:5 perquè no us van acollir amb menjar i amb aigua mentre
fèieu  camí,  després  de  la  sortida  d'Egipte.  A  més,  Moab  va  llogar
Balaam,  fill  de  Beor,  originari  de  Petor,  a  Aram-Naharaim,  perquè  et
maleís.

Romans 12:21 No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal amb el
bé.

Salms 142:8,10  Fes-me escoltar  el  teu  amor  a  punta  de  dia,  perquè  jo
confio en tu. Fes-me conèixer el camí que he de seguir, que a tu elevo la
meva ànima. 10 Ensenya'm a fer la teva voluntat, tu ets el meu Déu. El
teu esperit és bo: que em condueixi per terra plana.

Salms 93:12 Feliç l'home que tu eduques, Senyor, que instrueixes amb la
llei que has donat; 

Proverbis 27:12 L'astut veu venir la maldat amagada, però l'incaut continua
enllà i ho paga car.

Filipencs 2:16 perquè manteniu amb fermesa la paraula de la vida. Així, el
dia que vindrà el Crist podré gloriar-me de no haver corregut o treballat
en va.

Isaïes 49:4 Jo pensava: «M'he cansat en va, he consumit per no res les
meves forces.» Però el Senyor té a les mans la meva causa, el meu Déu
m'ha guardat la recompensa.

Salms 75:4 Ha trossejat allí les fletxes dels arcs, escuts, espases i totes
les armes. Pausa 

Hebreus  13:21  us  perfeccioni  amb  tota  mena  de  béns  perquè  pugueu
complir la seva voluntat; que ell mateix, per Jesucrist, faci en nosaltres
allò que li és plaent. A Jesucrist sigui donada la glòria pels segles dels



segles. Amén.
1 Corintis  16:15 Germans,  us faig encara aquesta petició:  ja sabeu que

Estèfanes i la seva família són les primícies de l'Acaia i que s'han posat
al servei del poble sant.

Filipencs  1:27  Ara,  a  vosaltres,  tan  sols  us  demano  que  el  vostre
comportament  sigui  digne de l'evangeli  del  Crist.  Que,  tant  si  vinc a
veure-us  com  si,  estant  lluny,  tinc  notícies  vostres,  sàpiga  que  us
manteniu ferms, units en un sol esperit, i que lluiteu unànimes per la fe
de l'evangeli,

1 Corintis 15:58 Per tant,  germans meus estimats,  manteniu-vos ferms i
incommovibles;  doneu-vos  de  ple  a  l'obra  del  Senyor,  sabent  que,
gràcies a ell, el vostre treball no serà inútil.

Colossencs 4:12 Us saluda Èpafres, servidor de Jesucrist,  que també és
compatriota  vostre;  ell  sempre  lluita  per  vosaltres  amb  la  pregària,
perquè us mantingueu ferms i en tot compliu de manera perfecta allò
que Déu vol.

2 Reis 19:34 Protegiré Jerusalem i la salvaré, per consideració a mi mateix
i a David, el meu servent."

Jeremies 15:20,21 Enfront  d'aquest  poble,  jo  faré  de tu una muralla  de
bronze inexpugnable: lluitaran contra tu però no et venceran. Jo seré al
teu  costat  per  salvar-te  i  per  alliberar-te.  T'ho  dic  jo,  el  Senyor.  21
T'alliberaré de les mans dels malvats,  et rescataré de les urpes dels
violents.»

Salms  54:19  Ha  guardat  en  pau  la  meva  vida  enfront  dels  qui  em
combatien, perquè molts lluitaven contra mi.

Ezequiel 30:24 Mantindré ferms els braços del rei de Babilònia i li posaré a
la  mà  la  meva  espasa.  En  canvi,  trencaré  els  braços  del  faraó  i
gemegarà ferit de mort davant el seu enemic.

Apocalipsi 3:18 Per això et recomano que em compris or refinat al foc, que
t'enriqueixi;  vestits blancs, que cobreixin la teva nuesa vergonyosa,  i
pomada per a posar-te-la als ulls, que et torni la vista.

1 Joan 3:17 Si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que
passa necessitat i  li  tanca les entranyes, com pot habitar dintre d'ell
l'amor de Déu?

Isaïes  50:4  El  Senyor,  Déu  sobirà,  m'ha  donat  un  parlar  que  convenç,
perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre
em desvetlla perquè l'escolti i sàpiga parlar i convèncer.

Salms 17:40 M'has armat de valentia per a combatre, doblegues els rebels
sota meu,

2 Samuel 22:40 »M'has armat de valentia per a combatre, doblegues els



rebels sota meu,
Salms 88:44 però a ell li esmusses l'espasa, ja no el sostens en el combat.
Ezequiel 13:6 Les vostres visions són falses, i les vostres prediccions, una

mentida. Alguns asseguren: ‘Això ho diu el Senyor’, però el Senyor no els
ha enviat, i encara esperen que es compleixi la seva paraula!

Levític  26:37 Ensopegaran els uns amb els  altres com si  veiessin  venir
l'espasa, ni que no els persegueixi ningú. No us mantindreu drets davant
els vostres enemics.

1 Corintis 14:8 I si la trompeta dóna un toc confús, qui es prepararà per al
combat?

Job  15:24  l'envaeixen  el  temor  i  l'angoixa,  l'acorralen  com  el  rei  que
prepara l'escomesa.

1 Cròniques 12:8 Joelà i Zebadià, fill de Jeroham, de Guedor.
1 Cròniques 12:33,38 Dels descendents d'Issacar, dos-cents caps amb tots

els  parents  que  tenien  a  les  seves  ordres.  Eren  homes  experts  a
conèixer  les  ocasions  propícies  i  discernir  quina  decisió  havia  de
prendre Israel. 38 De les tribus de Rubèn, de Gad i de la meitat de la
tribu de Manassès, que habitaven a l'est del Jordà, cent vint mil homes,
equipats amb tota mena d'armes, un exèrcit a punt de combat.

Lluc 10:19 Us he donat poder de trepitjar serps i escorpins i de vèncer tota
la potència de l'enemic, i res no us farà mal.

2 Corintis 7:10 Perquè hi ha tristesa i tristesa: la tristesa que ve de Déu
produeix un penediment que porta a la salvació i que a ningú no sap
greu de sentir; en canvi, la tristesa que ve del món causa la mort.

2  Timoteu  2:25,26  apte  per  a  corregir  amb  dolcesa  aquells  qui  el
contradiuen.  Qui  sap  si  Déu  els  concedirà  que  es  converteixin,
reconeixeran la veritat 26 i tornaran al bon seny, alliberats dels paranys
del diable, que els retenia captius i sotmesos al seu voler!

Nehemies  4:15  »D'aquesta  manera  treballàvem  en  l'obra,  la  meitat  de
nosaltres amb les armes a la mà, des de trenc d'alba fins que apuntaven
les estrelles.

Salms 72:24 em guies amb el teu consell, i després em prendràs a la glòria.
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