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Proverbis 3v5 Confia en Jahveh amb tot el teu cor,
i no et recolzis en el teu propi enteniment.
Isaïes 26v4 Confieu en Jahveh per sempre, perquè
en Jah-Jahveh hi tenim la Roca dels segles.
_________________________________
Deuteronomi 30v20 per estimar Jahveh, el teu Déu,
per obeir la seva veu, i per unir-te a Ell: perquè Ell
és la teva vida, i la prolongació dels teus dies; a fi

que habitis a la terra que Jahveh va jurar als teus
pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob, de donar-los.
Ps 4v5 Oferiu els sacrificis de justícia, i confieu en
Jahveh.
Ps 62v8 Confia en Ell en tot moment, oh poble,
vesseu el vostre cor davant d’Ell: Déu és el nostre
refugi. Selah.
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.
Levític 26v5 I la batuda se us allargarà fins a la
verema, i la verema s’allargarà fins a la sembra: i
menjareu el vostre pa fins a saciar-vos, i habitareu
segurs en la vostra terra;
Ps 33v19 per alliberar la seva ànima de la mort, i
mantenir-los vius durant la fam.
Ps 34v9 Temeu Jahveh, vosaltres els seus sants,
perquè res no manca als qui el temen.
Ps 34v10 Els lleons joves tenen necessitat i passen
fam, però als qui cerquen Jahveh no els manca cap

bé.
Ps 37v5 Encomana a Jahveh el teu camí, i confia en
Ell, i Ell ho farà:
Ps 115v9 Oh Israel, confia en Jahveh! Ell és llur
auxili i llur escut.
Ps 115v11 Vosaltres que temeu Jahveh, confieu en
Jahveh! Ell és llur auxili i llur escut.
Pr 2v21 Perquè els rectes habitaran la terra, i els
perfectes hi romandran:
Is 40v11 Pasturarà el seu ramat com un pastor,
aplegarà els anyells amb el seu braç, i els portarà
al seu si; menarà amb cura les que alleten.
Jeremies 17v7 Beneït l’home que confia en Jahveh,
i Jahveh és la seva confiança.
Jr 17:8 Serà, doncs, com un arbre plantat vora les
aigües, que estén les seves arrels vora el corrent,
que no tem quan ve la calor, i el seu fullatge resta
verd; i en l’any de sequera no té neguit, i no para
de fer fruit.
Ezequiel 34v14 En un bon pasturatge les
pasturaré, i tindran la seva pleta a les muntanyes

altes d’Israel, allà s’ajauran en una bona pleta, i
pasturaran un pasturatge abundant sobre les
muntanyes d’Israel.
Lluc 22v35 I els digué: Quan us vaig enviar sense
bossa ni alforja ni calçat, us va mancar res? I ells
digueren: No res.
1Timoteu 6v18 que facin el bé, que siguin rics en
bones obres, que siguin generosos, que
comparteixin,
Hebreus 6v10 Perquè Déu no és pas injust per
oblidar-se de la vostra obra i del vostre esforç
d’amor que heu mostrat pel seu Nom, havent servit
els sants i servint-los encara.

