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Comentari:

NIT...
Psalm 42v8 De dia Jahveh assenyala la seva misericòrdia, i el seu càntic serà amb mi de nit, una pregària 
per al Déu de la meva vida. 
Ps 63v6 Quan em recordo de tu sobre el meu llit, durant les vetlles, medito en tu, 
Ps 77v6 feia memòria del meu càntic durant la nit, meditava en el meu cor, i el meu esperit recercava. 
Ps 139v18 Si els comptés, serien més que la sorra: quan em desvetllo encara estic amb tu. 
Gènesi 32v24-28 I Jacob restà tot sol. I un home lluità amb ell fins a trenc d’alba. 
Job 35v9 Clamaran a causa de les moltes opressions, cridaran auxili contra el braç dels grans. 
Job 35v10 Però ningú no diu: ¿On és Déu, el qui em va fer, que dóna psalms en la nit, 
Isaïes 26v9 La meva ànima et desitja de nit, també el meu esperit dins meu et cerca diligentment; perquè 
quan els teus judicis són sobre la terra, els habitants del món aprenen la justícia. 
Lluc 6v12 I s’esdevingué, en aquells dies, que ell sortí cap a la muntanya a pregar, i va passar la nit 
pregant a Déu. 
Fets 16v25 I cap a la mitjanit, Pau i Siles tot pregant cantaven himnes a Déu, i els presoners se’ls 
escoltaven. 



OBSERVAR, GUARDAR, DESAR EN EL COR... (hb. xamar)
Ps 119v17 Guímel. Fes bé al teu servent: viuré i observaré la teva paraula. 
Ps 119v34 Dóna’m enteniment, i guardaré la teva llei, i l’observaré amb tot el cor. 
Joan 14v21 Qui té els meus manaments i els guarda, aquest és el qui m’estima. I el qui m’estima serà 
estimat pel meu Pare, i jo l’estimaré i em manifestaré a ell. 
 
Joan 15v10 Si guardeu els meus manaments, restareu en el meu amor, tal com jo he guardat els 
manaments del meu Pare i resto en el seu amor. 



 


