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Psalm 37v1 No t’exasperis a causa dels dolents, no envegis els qui fan 
injustícia:  

Psa 40v1 Vaig esperar amb confiança en Jahveh, i Ell s’inclinà vers mi i 
escoltà el meu crit d’auxili;  

Ps 27v14 Espera en Jahveh, sigues fort, i Ell enfortirà el teu cor: sí, espera 
en Jahveh!  

Ps 62v1 Només en Déu reposa en silenci la meva ànima: d’Ell ve la meva 
salvació.  



Jeremies 12v1 Tu ets just, Jahveh, quan jo pledejo amb tu. Només vull 
parlar amb tu dels teus judicis: ¿Per què prospera el camí dels malvats? 
¿Per què estan tranquils tots els qui actuen amb traïdoria?  

Lamentacions 3v26 És bo que l’home esperi amb quietud la salvació de 
Jahveh.  

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

Lm 3v25 Jahveh és bo per als qui esperen en Ell, per a l’ànima que el 
cerca.  

Ps 21v11 Perquè tramen mal contra tu, planegen intriga, però no reeixiran;
  
Ps 33v20 La nostra ànima espera en Jahveh, Ell és el nostre auxili i el 
nostre escut.  

Ps 73v3 perquè tenia enveja dels vanagloriosos, mirava la prosperitat dels 
malvats.  

Ps 130v5 Espero en Jahveh, la meva ànima espera, i en la seva paraula 
espero.  

Ps 130v6 La meva ànima espera en Jahveh, més que els sentinelles el matí, 
més que els sentinelles el matí.  

Is 8v17 I jo esperaré Jahveh, que amaga el seu rostre de la casa de Jacob, i 
el cercaré.  

Is 26v8 També en el camí dels teus judicis, Jahveh, t’hem esperat; el desig 
de la nostra ànima s’adreça vers el teu Nom i vers el teu record.  

Is 30v15 Perquè així diu el Senyor Jahveh, el Sant d’Israel: En el recés i el 
repòs sereu salvats, en la quietud i en la confiança serà la vostra força. Però
no heu volgut,  

Osees 12v6 Tu, doncs, torna al teu Déu: guarda la misericòrdia i el judici, i 
espera en el teu Déu contínuament.  

Habacuc 2v3 Perquè la visió és encara per un temps fixat, i s’afanya per a 
la fi, i no enganya: encara que trigui, espera-la, perquè certament vindrà, 
no es retardarà.  



Romans 8v25 Però si esperem allò que no veiem, ho anhelem amb 
perseverança.  

Gàlates 6:9 I no ens descoratgem de fer el bé, perquè al seu temps segarem,
si no desistim.  

Hebreus 10v36 Perquè us cal tenir perseverança a fi que, havent fet la 
voluntat de Déu, obtingueu la promesa.  

Jaume 5v7 Per tant, germans, tingueu paciència fins a la vinguda del 
Senyor. Mireu, el pagès espera el preciós fruit de la terra, i hi té paciència 
fins que ha rebut la pluja primerenca i la tardana.  


