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SUPLICAR...
Ps 119v10 Amb tot el meu cor t’he cercat: no em deixis desviar dels teus manaments. 
Ps 4v6 Molts diuen: Qui ens farà veure el bé? Jahveh, alça sobre nosaltres la llum del teu rostre! 
Ps 51v1-3 Per al director. Psalm de David. Quan el profeta Natan vingué a ell després que entrà a Betsabé.
1. Compadeix-te de mi, Déu meu, segons la teva misericòrdia: d’acord amb la multitud de les teves 
misericòrdies, esborra les meves transgressions. 
Ps 86v1-3 Pregària de David. 1. Inclina la teva orella, Jahveh, respon-me: perquè sóc pobre i desvalgut. 
Osees 7v14 I no m’invocaven amb llur cor, quan udolaven sobre els seus llits. Es reuneixen per aconseguir
el blat i el most, però s’aparten de mi. 
Hebreus 10v22 atansem-nos amb cor sincer, amb plena certesa de fe, purificats els cors de mala 
consciència, i rentat el cos amb aigua pura. 

EL ROSTRE, LA FAÇ (Crist-Jesús és l'expressió de Déu)
Ps 27v8 A tu diu el meu cor: Cerqueu el meu rostre. El teu rostre, Jahveh, estic cercant. 
Job 11v19 i descansaràs, i ningú no et farà tremolar, i molts suplicaran davant teu. 
 
 
SIGUES MISERICORDIÓS---

 
Ps 119v41 Vav. Que la teva misericòrdia vingui a mi, Jahveh, la teva salvació segons la teva promesa. 
Ps 119v65 Tet. Has tractat bé el teu servent, Jahveh, segons la teva paraula. 



Ps 119v76 Que sigui, et prego, la teva misericòrdia el meu confort, segons el que has promès al teu 
servent. 
Ps 119v170 Que la meva súplica arribi davant teu: tal com has promès, allibera’m. 
Ps 56v4 En Déu lloaré la seva paraula, en Déu confio: no tinc por. Què em pot fer la carn? 
Ps 56v10 En Déu lloaré la seva paraula: en Jahveh lloaré la seva paraula. 
Ps 138v2 M’inclinaré vers el temple de la teva santedat, i donaré gràcies al teu Nom per la teva 
misericòrdia i per la teva veritat: perquè tu has magnificat sobre totes les coses el teu Nom, la teva 
Paraula. 
 
Mat 24v35 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. 


