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Psalmul 9. Speranţa în judecată.

Psalmul 82. Judecarea cu dreptate.

Psalmul 101. Lideri corecţi.

Psalmul 146. Un Dumnezeu milostiv.

Proverbe. Milă şi dreptate.

Psalmii şi Proverbele sunt două cărţi acordate special pentru provocările 
întâmpinate în vieţuirea cu credinţă în mijlocul experienţelor şi al încercărilor 
specifice vieţii.

Ambele cărţi oferă o privire în culisele viziunii lui Dumnezeu pentru societate şi 
îngrijorarea Sa personală faţă de săraci şi oprimaţi. 

Strigătul Psalmilor şi înţelepciunea 
Proverbelor sunt despre cum Dumnezeu 
observă şi intervine spre a proteja pe cei 
prea des ignoraţi şi exploataţi.

Iar dacă despre asta este vorba cu 
Dumnezeu, despre aceasta ar trebui să 
fie vorba şi cu noi de asemenea.



Psalmul 9

Nedreptăţile în această lume păcătoasă au ca 
urmare suferinţa. Acestea pot conduce şi la o 
viaţă în sărăcie şi excludere.

Dumnezeu este „scăpare la vreme de necaz” 
(Psalmul 9:9) pentru cei aflaţi în strâmtorare.

Mai presus de toate avem speranţa că Dumnezeu 
va înfăptui dreptatea: „El judecă lumea cu 
dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire” 
(Psalmul 9:8).

Cei ce îndură nedreptatea în această lume pot fi 
siguri că o judecată dreaptă urmează.

În acel moment, singurul Judecător corect şi drept 
va da fiecărei persoane răsplata sau pedeapsa 
cuvenită.



Psalmul 82

Dumnezeu a dat legi corecte care să 
pedepsească asuprirea şi inegalitatea.

El este supremul Judecător şi El a delegat 
îndatoriri juridice oamenilor ce urmează 
să judece după Legea Lui cea dreaptă. El 
i-a numit „dumnezei” (v. 1,6).

Dacă aceştia nu-l scapă „pe cel nevoiaş şi 
lipsit… din mâna celor răi!” (v. 4) aceştia 
nu acţionează cu dreptate.

Aceasta rezultă în nedreptate socială, iar 
Dumnezeu va cere o explicaţie (v. 7).

Putem avea de suferit în urma unui 
verdict judiciar greşit, însă putem face un 
apel unui Judecător mai presus decât toţi 
judecătorii (v. 8).



Psalmul 101

Sunt liderii unei ţări responsabili 
pentru nedreptatea din ea?

David a înţeles implicaţiile 
comportamentului nedrept şi 
capricios al liderilor ţării (Saul şi 
sfetnicii săi).

De îndată ce a fost încoronat, s-a înconjurat cu oameni 
cinstiţi şi a respins pe toţi cei mândri şi pe cei ce comit 
defăimarea, frauda, minciuna sau orice altă nelegiuire 
(v. 5,7,8).

Dreptatea şi mila sunt trăsături esenţiale liderilor buni:
„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei.” (v. 3)



Psalmul 146

Psalmul 146:6-9 ne încurajează să-l lăudăm pe Dumnezeu, 
Creatorul nostru şi să ne încredem în El pentru că….

El păstrează 
adevărul în 

veci

El face 
dreptate celor 

oprimaţi

El dă de 
mâncare celor 

flămânzi

El eliberează 
pe cei 

întemniţaţi

El deschide 
ochii celor 

orbi

El ridică pe 
cei aplecaţi

El iubeşte pe 
cei 

neprihăniţi

El veghează 
asupra 

străinilor

El alină pe 
văduve şi pe 

orfani

El întoarce 
pe dos calea 

celor răi

Cel mai bun mod de a-L proslăvi pe Dumnezeu este prin a acţiona cum acţionează 
El cât putem noi de bine.



După cum lucrurile din natură îşi 
arată aprecierea faţă de Maestrul 
Lucrător făcând tot ce pot mai bine 
pentru a înfrumuseţa pământului şi 
pentru a reprezenta perfecţiunea lui 
Dumnezeu, tot la fel fiinţele omeneşti 
ar trebui să se străduiască să 
reprezinte desăvârşirea lui Dumnezeu 
în sfera lor, permiţându-I să lucreze 
în ei planurile Lui de dreptate, milă şi 
bunătate

E.G.W. (Îndrumarea copilului, pag. 54)



Proverbele

• Nu fi leneş, sau altfel vei sărăci10:4

• Gestionează-ţi bunurile cu chibzuinţă, chiar dacă nu ai mare lucru13:23

• Fii un martor cinstit, fii onest14:5, 25

• Nu asupri pe sărac, fii milostiv cu el14:31

• Fii fericit cu ceea ce ai15:15-16

• Nu te îmbogăţi prin nedreptate16:8

• Mereu să faci tranzacţii cinstite16:11-13

• Nu scuza nedreptatea şi nu osândi pe nevinovat17:15

• Dând săracilor, Îi dai cu împrumut Domnului19:17

• Nu jefui pe sărac sau asupri pe nenorocit. Dumnezeu le ţine partea22:22-23

• Teme-te de Dumnezeu. Nu asupri. Respinge lăcomia.28:14-16

• Nu te lepăda de Dumnezeu indiferent cât de bogat sau sărac eşti30:7-9

Sfaturi înţelepte din Proverbe pentru viaţa noastră de zi cu zi:



Fiecare faptă de dreptate, de milă şi de 
binefacere produce în cer o melodie. Tatăl de pe 
tronul Său îi vede pe cei care fac aceste fapte de 
îndurare şi-i socoteşte printre cele mai preţioase 
comori ale Lui. “Ei vor fi ai Mei, zice Domnul 
oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe 
care o pregătesc Eu.” (Maleahi 3, 17.) Fiecare 
faptă de milă faţă de cei nevoiaşi, de cei care 
suferă, este privită ca şi cum e făcută pentru 
Isus. Când îi ajuţi pe cei săraci, simpatizezi cu cei 
îndureraţi şi asupriţi, şi te împrieteneşti cu cei 
orfani, te afli într-o mai strânsă legătură cu Isus.

E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, pag. 25)


