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Salm 31, 1-6.15-16 

1 Per al mestre de cor. Salm del recull de David.  
2 En tu, Senyor, m'emparo,  
que no en tingui un desengany.  
Treu-me del perill, tu que ets bo,  
3 escolta'm, no triguis a alliberar-me;  
sigues el meu castell inexpugnable,  
la meva roca salvadora.  
4 Ets per a mi penyal i plaça forta;  
guia'm, encamina'm per amor del teu nom,  
5 treu-me del llaç que m'han parat,  
ets tu qui em defensa.  
6 Confio el meu alè a les teves mans;  
tu, Senyor, Déu fidel, m'has rescatat.  
 

15 Però jo confio en tu, Senyor,  
et dic: «Ets el meu Déu,  
16 tens a les mans el meu destí.»  
Allibera'm dels enemics que em persegueixen.  
 

1 Pere 2, 24-25 

24 Ell mateix va portar  
els nostres pecats  
en el seu cos sobre el patíbul,  
perquè, morts als pecats,  
visquéssim com a justos.  
Ell, amb les seves ferides, us curava.  
25 Tots anàveu esgarriats  
com ovelles disperses,  
però ara heu tornat  
al vostre pastor i guardià.  
 

Fets 7, 55-60 

24 Ell mateix va portar  
els nostres pecats  
en el seu cos sobre el patíbul,  
perquè, morts als pecats,  
visquéssim com a justos.  
Ell, amb les seves ferides, us curava.  
25 Tots anàveu esgarriats  
com ovelles disperses,  
però ara heu tornat  
al vostre pastor i guardià.  
 



 

 

Joan 14, 1-14 

1 »Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. 2 A casa del meu 
Pare hi ha lloc per a molts; si no n'hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi 
estada? 3 I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també 
vosaltres estigueu allà on jo estic. 4 I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta.  
5 Tomàs li pregunta:  
--Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta?  
6 Jesús li respon:  
--Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. 7 Si m'heu 
conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist.  
8 Li diu Felip:  
--Senyor, mostra'ns el Pare, i no ens cal res més.  
9 Jesús li respon:  
--Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui m'ha vist a 
mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? 10 ¿No creus que jo estic en el Pare 
i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic, no les dic pel meu compte. És el Pare qui, 
estant en mi, fa les seves obres. 11 Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; i, si 
més no, creieu per aquestes obres. 12 Us ho ben asseguro: qui creu en mi, també farà les 
obres que jo faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare. 13 I tot allò 
que demanareu al Pare en nom meu, jo ho faré; així el Pare serà glorificat en el Fill. 
14 Sempre que demaneu alguna cosa en nom meu, jo la faré.  
 


