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Studiul 4

Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Textul de memorat: „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.” (Psalmii 82:3,4)

Duminică, 21 iulie – Psalmii: cântece de speranţă pentru cei oprimaţi

1. Psalmii  9:7-9,13-20; 7.  Ei  s-au dus,  dar Domnul  împărăţeşte  în veac  şi  Şi-a  pregătit  scaunul  de
domnie pentru judecată.
8. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.
9. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
13. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile
morţii,
14. ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur de mântuirea Ta.
15. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.
16. Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui.
17. Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.
18. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.
19. Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta!
20. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sunt decât oameni!

Luni, 22 iulie – „Doamne, fă ceva!”

2. Psalmul 82; 1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2. - „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi?
3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4. scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”
5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate
temeliile pământului.
6. Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
7. Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”
8. Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

Marţi, 23 iulie – Angajamentul unui împărat

3. Psalmul 101; 1. Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. - Când vei veni la mine? - Voi umbla cu inima
fără prihană în mijlocul casei mele.
3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.
4. Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.
5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima
îngâmfată, nu-l voi suferi.
6. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe
o cale fără prihană, acela îmi va sluji.
7. Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.
8. În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi
cei ce săvârşesc nelegiuirea.

Studiu Biblic, Trim. III, 2019 – Slujirea celor în nevoie 1/2

- texte -



Studiul 4 – Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Miercuri, 24 iulie – „A umbla cu Dumnezeu”

4. Psalmul 146; 1. Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!
2. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
3. Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
4. Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.
5.  Ferice  de cine  are  ca ajutor  pe Dumnezeul  lui  Iacov,  ferice  de cine-şi  pune nădejdea în
Domnul Dumnezeul său!
6. El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.
7.  El  face  dreptate  celor  asupriţi;  dă  pâine  celor  flămânzi:  Domnul  izbăveşte  pe  prinşii  de
război;
8. Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei
neprihăniţi.
9. Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
10.  Domnul  împărăţeşte  în  veci;  Dumnezeul  tău,  Sioane,  rămâne  din  veac  în  veac!  Lăudaţi  pe
Domnul!

Joi, 25 iulie – Mila faţă de nevoiaşi în cartea Proverbele

5. Proverbele 10:4; Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.

Proverbele 13:23,25; 23. Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier
din pricina nedreptăţii lor. -
25. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

Proverbele 14:31; Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel
lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său.

Proverbele 15:15,16; 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un
ospăţ necurmat. -
16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare!

Proverbele 19:15,17; 15. Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.”
17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.

Proverbele 30:7-9; 7. Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte!
8. Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi
pâinea care-mi trebuie.
9. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în
sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.
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