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RECORDAR, REMEMBRANÇA (zakhar)...
Comentari llegit en la família:

Psalm 105v2 Canteu a ell, canteu psalms a ell: mediteu tots els seus prodigis. 
Ps 105v42 Perquè ell recordà la seva santa promesa, feta a Abraham, el seu servent. 
Ps 106v4 Recorda’t de mi, Jahveh, en el teu favor envers el teu poble: visita’m amb la 
teva salvació, 
Ps 106v45 i recordà el seu pacte a favor d’ells, i en tingué compassió d’acord amb 
l’abundància de la seva misericòrdia; 

Gn 8v1 I Déu es recordà de Noè i de totes les bèsties i de tot el bestiar que eren amb ell 
a l’arca, i Déu va fer passar un vent per sobre la terra, i les aigües baixaren. 
Gn 32v9 I Jacob digué: Déu del meu pare Abraham i Déu del meu pare Isaac, Jahveh, 
que em vas dir: Torna a la teva terra i a la teva parentela, i jo et faré bé, 

Job 7v7 Recorda que la meva vida és un alè, que el meu ull no tornarà a veure el bé. 
Isaïes 62v6 Sobre les teves muralles, Jerusalem, he posat vigilants; tot el dia i tota la 



nit, contínuament, mai no callaran. Vosaltres que ho feu recordar a Jahveh, no 
guardeu silenci, 

EN QUÈ M'HAS FET CONFIAR...

Ps 119v43 I no apartis gens ni mica de la meva boca la paraula de la veritat, perquè 
espero en els teus judicis. 
Ps 119v74 Els qui et temen em veuen i s’alegren, perquè jo espero en la teva paraula. 
Psa 119v81 Caf. La meva ànima defalleix per la teva salvació: espero en la teva 
paraula. 
Psa 119v147 M’avanço a l’alba, i demano auxili: confio en la teva paraula. 
Psa 71v14 Però jo esperaré contínuament, i et lloaré encara més i més. 

2Sa 5v2 Ja abans, també quan Saül era rei sobre nosaltres, tu eres qui feia entrar i 
sortir Israel; i Jahveh t’ha dit: Tu pasturaràs el meu poble Israel, i tu seràs príncep 
sobre Israel. 
2Sa 7v25 Ara, doncs, Jahveh-Déu, la paraula que has parlat referent al teu servent, i 
referent a la seva casa, que sigui ferma per sempre, i fes com has promès; 

Rm 15v13 Que el Déu de l’esperança us ompli de tot goig i de tota pau en el creure, a fi
que abundeu en l’esperança pel poder de l’Esperit Sant. 
1Pe 1v13 Per tant, cenyits els lloms del vostre enteniment, sigueu sobris: espereu 
plenament en la gràcia que us és portada en la revelació de Jesu-Crist. 
 
1Pe 1v21 els qui per mitjà d’ell creieu en Déu, que el ressuscità d’entre els morts i li 
donà la glòria, a fi que la vostra fe i la vostra esperança siguin en Déu. 

MEMORITZACIÓ del dia 18 de gener del 2014,  (dissabte,  dia 018 de l'any, setmana 03/53; resten 347 dies per al 
cap d'any, cada dia és com una vida en miniatura: els dies dels anys de la teva vida) 
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