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Mateu 11:28-30 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us 
faré reposar. 29 Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc 
benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, 30 perquè el meu jou és suau,
i la meva càrrega, lleugera.

Gènesi 2:7 Llavors el Senyor-Déu va modelar l'home amb pols de la terra. Li
va infondre l'alè de vida, i l'home es convertí en un ésser viu.

Gènesi 34:2,3,8 Siquem, fill d'Hamor, l'hivita, que era el cap d'aquella regió,
va veure Dina, la va raptar i la va violar. 3 Però Siquem s'enamorà de 
Dina, la filla de Jacob: l'estimava i volia guanyar-se el cor de la noia. 8 
Hamor, doncs, va arribar i els parlà així: --El meu fill Siquem s'ha 
enamorat de la vostra filla. Vulgueu donar-la-hi per muller.

Nombres 21:4 Els israelites van partir del mont Or camí del Mar Roig, tot 
vorejant el territori d'Edom. Però, tot fent camí, el poble va acabar la 
paciència i parlava contra Déu i contra Moisès.

Deuteronomi 4:29 Llavors, allà mateix, cercaràs el Senyor, el teu Déu. I si 
el cerques amb tot el cor i amb tota l'ànima, el trobaràs.

Jutges 16:16 Dalila es va fer tan pesada insistint un dia i un altre amb les 
seves preguntes, que Samsó, esgotat com per a morir-ne,

1r Samuel 18:1 Després d'aquella conversa entre David i Saül, Jonatan va 
sentir una simpatia profundíssima per David i començà d'estimar-se'l 
com a si mateix.

1r Reis 1:29 Llavors el rei va fer aquest jurament: --Per la vida del Senyor, 
que m'ha salvat de tants perills,

2n Reis 4:27 Però quan va arribar on era l'home de Déu, a la muntanya, 
s'abraçà als seus peus. Guehazí es va acostar i anava a apartar-la, però 
l'home de Déu va dir: --Deixa-la, que té l'ànima plena d'amargor. El 
Senyor m'ho havia amagat, no m'ho havia revelat.

Job 7:11 Però ara jo no vull callar. Amb l'esperit afligit, amb el cor ple 
d'angoixa, parlaré per queixar-me.

Job 14:22 Només sent el seu dolor, només plany la pròpia sort.
Job 19:2 Fins quan em parlareu per afligir-me i humiliar-me? 
Job 27:2 Pel Déu vivent, que em nega la justícia, pel Totpoderós, que 

m'omple d'amargor,
Job 30:25 ¿No he plorat pel qui vivia en la desgràcia? ¿No he sentit 

compassió davant el pobre?
Salms 6:3,4(4,5) Tot jo vaig desfent-me. I tu, Senyor, què esperes? 4(5) 



Torna, Senyor; salva'm la vida, allibera'm per l'amor que em tens. 
Salms 7:1,2(1-3) Complanta. Del recull de David: càntic que adreçà al 

Senyor quan sentí les paraules de Cuix, el benjaminita. (2) Senyor, Déu 
meu, en tu em refugio: salva'm dels perseguidors, allibera'm. 2(3) Que no
m'arrabassin la vida com lleons: si em claven les urpes, ningú no em 
salvarà.

Salms 17:13(16:13) Alça't, Senyor! Planta'ls cara i doblega'ls! Que la teva 
espasa salvi de l'injust la meva vida!

Salms 23:3(22:3) i allí em retorna. Em guia per camins segurs, per amor del 
seu nom; 

Salms 25:20(24:20) Guarda la meva vida i allibera'm; en tu m'emparo, que 
no en tingui un desengany! 

Salms 33:19(32:19) ell rescata de la mort la seva vida, els retorna en temps
de fam.

Salms 34:22(34:23) El Senyor rescata la vida dels seus servents: quedaran 
nets de culpa els qui es refugien en ell.

Salms 35:12,13(34:12,13) em tornen mal per bé, tothom m'abandona. 
35:13(34:13) Quan ells estaven malalts, jo em vestia de sac en senyal de
dol, m'afligia i dejunava, no deixava de pregar;

Salms 41:4(40:5) Jo clamo: «Senyor, compadeix-te de mi. He pecat contra 
tu, guareix-me!»

Salms 42:5(41:6) Per què aquesta tristor, ànima meva? Per què aquest 
torbament? Espera en Déu! Jo et tornaré a lloar, salvador meu i Déu 
meu. (Salms 42:6,11(41:7,12); 43:5(42:5))

Salms 56:13(55:14) m'has alliberat de la mort, has guardat el meu peu 
d'ensopegar, perquè camini al teu davant, Déu meu, a la llum de la vida.

Salms 69:10(69:11) Si veuen que ploro i dejuno, encara m'escarneixen.
Salms 69:18(69:19) Vine al meu costat, defensa'm, allibera'm dels enemics.
Salms 86:13(85:13) «L'amor que em tens és molt gran, m'has salvat de la 

terra dels morts.»
Salms 97:10(96:10) Els qui estimen el Senyor detesten el mal. Ell guarda la 

vida dels fidels, els allibera de les mans dels injustos.
Salms 107:9(106:9) calmà la set dels assedegats, sacià de menjar els 

famolencs.
Salms 116:4(114:4) Vaig invocar el nom del Senyor: «Ah, Senyor, salva'm la 

vida!»
Salms 116:8(114:8) Ha alliberat de la mort la meva vida, els meus ulls, de 

negar-se en el plor, els meus peus, de donar un pas en fals.
Salms 119:28(118:28) La meva vida es consumeix de pena; renova'm, tal 

com vas prometre.



Salms 120:2(119:2) Allibera'm, Senyor, dels llavis mentiders i de la llengua 
impostora.

Salms 121:7(120:7) El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la 
vida.

Salms 124:7(123:7) Hem salvat la vida com l'ocell que fuig del llaç dels 
caçadors: s'ha trencat el llaç i tots hem fugit.

Salms 138:3(137:3) Quan jo t'invocava, m'has escoltat, has enfortit la meva
ànima.

Proverbis 6:32 Però qui comet adulteri ha perdut el seny, només ho fa el qui
vol la pròpia mort.

Proverbis 22:25 t'encomanaries del seu procedir, t'exposaries a un parany 
mortal.

Jeremies 20:13 Canteu al Senyor, lloeu el Senyor: ell ha salvat la vida dels 
pobres de les mans dels malvats.

Jeremies 31:25 Saciaré tots els qui defalleixen, satisfaré els qui pateixen 
d'escassetat.

Ezequiel 13:20,21 Ara, doncs, això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Aquí 
em teniu contra les vostres cintes, amb què atrapeu les vides com qui 
caça ocells; jo us les tallaré dels braços. Així deixaré lliures les vides 
que havíeu atrapat com qui caça ocells, 21 esquinçaré els vostres vels, 
alliberaré el meu poble de les vostres mans, i us fugirà la caça. Llavors 
sabreu que jo sóc el Senyor.

Mateu 10:28 I no tingueu por dels qui maten el cos però no poden matar 
l'ànima; temeu més aviat el qui pot fer que l'ànima i el cos es 
consumeixin a l'infern.

Mateu 16:26 Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? 
Què no donaria l'home a canvi de la seva vida? (Marc 8:36,37)

Mateu 22:37 Jesús li digué: -- Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l'ànima i amb tot el pensament.

Mateu 26:38 Llavors els digué: --Sento a l'ànima una tristor de mort. 
Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi. (Marc 14:34)

Marc 12:30 Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, 
amb tot el pensament i amb totes les forces.

Lluc 12:20 »Però Déu li digué: »--Insensat! Aquesta mateixa nit et 
reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?

Lluc 21:19 Amb la vostra perseverança salvareu la vida!
Joan 12:27 »Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare, salva'm 

d'aquesta hora? Però jo he vingut per arribar en aquesta hora!
Fets Apòstols 14:22 enfortint els deixebles i exhortant-los a perseverar en 

la fe. Deien: --Ens cal passar per moltes tribulacions per a entrar al 



Regne de Déu.
Fets Apòstols 15:24 Hem sabut que alguns de nosaltres han vingut, sense 

cap encàrrec nostre, a pertorbar-vos amb les seves opinions i a 
trasbalsar els vostres esperits.

1a Corintis 15:45 Així ho diu l'Escriptura: El primer home, Adam, fou un 
ésser terrenal; però el darrer Adam és Esperit que dóna vida.

1a Tesalonic 5:23 Que el mateix Déu de la pau us santifiqui plenament i 
conservi del tot irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el 
vostre cos per al dia de la vinguda de nostre Senyor Jesucrist.

Hebreus 6:19 Aquesta esperança, que posseïm com una àncora segura i 
ferma, ha penetrat més enllà de la cortina del lloc santíssim.

Hebreus 10:39 Nosaltres no som dels qui es fan enrere i es perden, sinó 
dels qui creuen i se salven.

Jaume 1:21 Per tant, abandoneu tot comportament indecorós i tota mena 
de mal, i acolliu amb dolcesa la Paraula plantada en vosaltres, que té el 
poder de salvar-vos.

Jaume 5:20 sapigueu que el qui fa tornar un pecador del camí esgarriat, el 
salva de la mort i cobreix una multitud de pecats.

1 Pere 1:9 ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació.
1 Pere 1:22 Vosaltres us heu purificat obeint la veritat i ara podeu practicar

un amor sincer. Estimeu-vos els uns als altres intensament i amb un cor 
net,

1 Pere 2:11 Estimats, us exhorto, com a estrangers i forasters que sou, a 
apartar-vos dels desigs terrenals que combaten contra vosaltres.

1 Pere 4:19 Per tant, que tots els qui sofreixen d'acord amb la voluntat de 
Déu continuïn fent el bé i es posin en mans del Creador, que és fidel.

2 Pere 2:7,8 En canvi, va alliberar Lot, el just, abatut pel comportament 
desvergonyit d'uns homes sense llei; 8 aquell just residia enmig d'ells, i 
les males accions que veia i sentia torturaven dia rere dia la seva ànima 
recta.

3a Joan 1:2 Estimat, et desitjo que et trobis bé i que en tot tinguis 
prosperitat, tal com en té la teva ànima.
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