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Psalm 55v22 Llança la teva càrrega sobre Jahveh, i ell et
sustentarà: no permetrà mai que el just trontolli.  

Proverbis 16v3 Encomana a Jahveh les teves obres: i els 
teus propòsits seran afermats. 
 
1Pere 5v7 descarregant en ell tota la vostra ansietat, 
perquè ell té cura de vosaltres.  

___________________________________________________________________



Ps 22v8 S’ha encomanat a Jahveh, que l’alliberi, que el 
rescati, perquè es complau en Ell.
  
Ps 37v3 Confia en Jahveh, i fes el bé; habita en la terra, 
i alimenta’t de la veritat:
  
Pr 3v5 Confia en Jahveh amb tot el teu cor, i no et 
recolzis en el teu propi enteniment.  ç

Ps 4v5 Oferiu els sacrificis de justícia, i confieu en 
Jahveh.  

Ps 115v11 Vosaltres que temeu Jahveh, confieu en 
Jahveh! Ell és llur auxili i llur escut.  

Pr 3v6 Reconeix-lo en tots els teus camins, i ell adreçarà 
els teus senders.
  
Isaïes 26v4 Confieu en Jahveh per sempre, perquè en 
Jah-Jahveh hi tenim la Roca dels segles.
  
Is 50v10 ¿Qui d’entre vosaltres tem Jahveh, i escolta la 
veu del seu servent? El qui camina en tenebres, i no té 
brillantor: que confiï en el Nom de Jahveh, i que es 
recolzi en el seu Déu. 
 
Mt 6v25 Per això us dic: No us desficieu per la vostra 
vida, què menjareu i què beureu; ni pel vostre cos, amb 
què us heu de vestir. ¿No val més la vida que el menjar, i
el cos més que el vestit? 
 



Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: 
No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel 
cos, què us vestireu.  

Filipencs 4v6 No us desficieu per res, sinó feu conèixer a 
Déu en tot moment les vostres peticions amb la pregària 
i la súplica, amb accions de gràcies.
  
Fl 4v7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot enteniment, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en 
Crist-Jesús.  


