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TOATĂ CREAŢIA ÎL LAUDĂ PE DUMNEZEU

SLĂVEŞTE-L PE DUMNEZEU
PENTRU CREAŢIE

Laudă de la aleșii lui Dumnezeu (v. 13, 14)
• Măreția numelui lui Dumnezeu (v. 13)
• Poporul lui Israel (v. 14)

APLICAREA LECȚIEI
•

•
•

TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Psalmul 33

Psalmul 33:6

Cine este mai mare, Cel ce a făcut legile
naturii (Dumnezeu) sau cel care le
descoperă (omul) ?
Te face creația să-l lauzi pe Dumnezeu ? Ce
simți când ieși în mijlocul naturii?
Trebuie să înțelegem datoria de a-l lăuda pe
Dumnezeu și ca un scop de evanghelizare a
necredincioșilor.

,,Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi
toată oştirea lor, prin suﬂarea gurii lui.“
Psalmul 33:6

INTRODUCERE

P

rimele fragmente de traducere a Bibliei
în limba română au fost din cartea
psalmilor. Nicolae Iorga spunea că:
„Neamul românesc s-a născut în tinda Bisericii”.
„Psaltirea” a fost abecedarul pe care neamul nostru
a învăţat să citească. De ce s-a început traducerea
Bibliei în limba română cu psalmii? Răspunsul nu
este greu de dat. Cartea aceasta este cea mai mare
2

din Biblie şi cea mai universal citită şi studiată. Ea
cuprinde cel mai larg evantai de trăiri sentimentale
posibile.
Luaţi Biblia în mână şi deschideţi-o la mijloc.
Veţi da negreşit de cartea Psalmilor. Este normal
să fie aşa deoarece psalmii sunt inima Bibliei. Aici
sunt adunate toate trăirile sufleteşti ale copiilor
lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. John Calvin
a spus că ,,psalmii sunt oglinda în care ne privim
fiecare pe noi înșine“ iar un alt comentator a spus:
15

d.
e.

Psalmi asociaţi cu peregrinările din cartea
Numeri (90-106) şi
Psalmi Deuteronomici sau ai proslăvirii
dragostei divine (107-150).

Un alt fel de a clasifica psalmii este după specificul
mesajului lor. Există astfel:
1.
2.
3.
4.

psalmi de învăţătură (1, 19, 39),
psalmi de laudă (8, 29, 93, 100),
psalmi de mulţumire (30, 65, 103, 107, 116),
psalmi de pocăinţă (6, 32, 38, 51, 102, 130,
143),
5. psalmi prin care străbate încrederea (3, 27, 31,
46, 56, 62, 86),
6. psalmi ai necazurilor (4, 13, 55, 64, 88),
7. psalmi ai dorinţelor (42, 63, 80, 84, 137),
8. psalmi care recapitulează istoria (78, 105, 106)
şi
9. psalmi profetici (2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69,
72, 83, 87, 97, 110, 118)
10. psalmi de răzbunare (,,imprecație“) (5, 10, 17,
35, 58, 59, 69, 70, 79, 83, 109, 129, 137, 140)

EXPLICAREA LECȚIEI
Când este vorba de lauda pe care merită să o
primească Dumnezeu, psalmistul nu trece cu
vederea nimic și pe nimeni. Toate lucrurile trebuie
să-L laude pe Domnul.
Cerurile (1–6). Psalmistul începe cu îngerii, apoi
trece la corpurile cerești și amintește chiar și norii!
Dumnezeu le-a făcut pe toate, le-a așezat locul și
14

le conduce cu înțelepciune. Ca recunoștință, toate
există spre lauda Lui!
Pământul (7–10). De la adâncurile mării la
vârfurile munților, la vânt și la pomii fructiferi,
toate trebuie să dea laudă Domnului – și o fac!
Vreme bună sau vreme rea, chiar și furtuna
împlinesc planurile lui Dumnezeu (v. 8).
Omenirea (11–14). Făcut după chipul și
asempnarea lui Dumnezeu, omul are mai multe
motive decât tot restul creașiei să-i dea laudă lui
Dumnezeu. Iar cei care au fost salvați și izbăviți
prin harul nemeritat al mântuirii au și mai multe
motive decât ceilalți. Laudă-L pe Domnul!
(Wiersbe, Warren W.. With the Word: The
Chapter-by-Chapter Bible Handbook. Thomas
Nelson.)

INTERPRETAREA LECȚIEI
Scopul – să înțelegem motivele de laudă conform
Psalmului 148 și semnificația laudelor aduse de
creație Creatorului
Laudă din Ceruri (v. 1-6)
• Surse (v. 1-4)
• Motive (v. 5-6)
Laudă de pe pământ (v.7-12)
• Elementele ne-omenești (v.7-10)
• Omenirea (v. 11, 12)

,,Pe fiecare psalm este scris numele și adresa mea
de acasă“. Cartea aceasta de cântări a poporului
Israel este cea mai umană parte a Vechiului
Testament și fiecare cititor se poate identifica
imediat cu conținutul ei.
Ce înseamnă ,,psalmi” ? Numele evreiesc este
„Tehilim” – „laudele”. Numele din limba română
vine de la traducerea în limba greacă. „Psalmi”
s-ar putea traduce prin „cântări acompaniate cu
instrument muzical”.
Nici una dintre cărţile Bibliei nu are mai mulţi
autori decât cartea Psalmilor. Este cea mai
lungă dintre toate cărțile Bibliei și au trebuit să
treacă 1000 de ani ca să fie scrisă. În general se
spune că psalmii îi aparţin lui David (care a trăit
aproximativ cu o mie de ani înainte de Hristos.
David a scris mulți psalmi şi tot el dă nota generală
a cărţii. Dar asta nu înseamnă că n-au existat şi alţi
autori ai psalmilor. Dacă este adevărat că David a
scris 73 din numărul total de 150, atunci tot atât de
adevărat este că Asaf, conducătorul cântăreţilor lui
David, a scris 12, Solomon a scris 2, Moise a scris
1 (Ps.90), iar alţi 10 sunt producţia fiilor lui Core
(Num. 26:9-11). Nu vă pierdeţi prea multă vreme
însă cu identificarea autorilor. Citiţi psalmii ca pe
un dar pe care vi-l face Dumnezeu însuşi. Căutaţi
să intraţi în atmosfera lor, căutaţi să le simţiţi
trepidaţia adâncă şi identificaţi-i pe aceia care vă
vor prinde bine la vreme de nevoie.
Psalmii acopere o perioadă care debutează cu viaţa
lui Moise şi se întinde până după revenirea din

robia babiloniană, pe vremea lui Ezra şi Neemia.
Majoritatea psalmilor însă sunt produşi de David
în timpul vieţii lui de umblare cu Domnul. Omul
acesta care a fost cioban la oi, cântăreţ vestit în
Israel, trubadur la curtea împăratului, ginere al
împăratului, apoi fugar hăituit şi aflat mereu în
primejdie până când Dumnezeu l-a aşezat chiar
pe el însuşi pe tronul Israelului, a străbătut atâtea
suişuri şi coborâşuri ale spiritului încît a devenit
instrumentul la care a cântat însuşi Dumnezeu.
Psalmii lui David sunt de fapt cântări divine
inspirate din cer pentru a înfrumuseţa viaţa plină
de necazuri a pământului. Din acest punct de
vedere, psalmii sunt atemporali, ei vin la noi din
rezonanţele timpului, ne învăluie cuceritor şi vor
rămâne cu noi veşnic.

EXPLICAREA LECȚIEI
Cuvântul Domnului în închinare (1–5). Să
nu cumva să încercăm să despărțim închinarea
noastră de temelia Cuvântului, căci trebuie să ne
închinăm ,,în adevăr“ (Ioan 4:24). Cu cât vom
cunoaște mai bine Scriptura, cu atât vom ști să ne
închinăm mai bine (Col. 3:16ff.).
Cuvântul Domnului în creație (6–9). Dumnezeu
a creat lumea prin cuvântul Său (Gen. 1; Ioan
1:1–3), și o ține în ființă tot prin Cuvânt (Evrei 1:3;
Ps. 147:15–18). Ce extraordinar de puternic este
Cuvântul Domnului!
Cuvântul Domnului în istorie (10–17).
Neamurile se pot alia ca să se răscoale împotriva
3

lui Dumnezeu, dar Cuvântul Lui va birui (Fapte
4: 25-28) Ps. 2). Puterea militară nu este de nici un
folos. Dumnezeu are un plan pentru Neamuri și
acela se va împlini (Acts 17:24–28).

APLICAREA LECȚIEI
•
•

Cuvântul Domnului în viața ta (18–22). La
Cuvântul Domnului au fost create cerurile și
pământul. Cel ce ține în ființă universul are grijă
și de ființa ta. Când te încrezi în Dumnezeu și faci
voia Lui, tot universul te susține. Când părăsești
Cuvântul Domnului, tot universul ți se împotrivește
(Iona 1). Să nu te temi niciodată de voia lui
Dumnezeu pentru că ea vine spre tine direct din
nima lui Dumnezeu.

•
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Este închinarea numai o experiență de
duminică ?
Trebuie să-l lăudăm pe Dumnezeu tot
timpul ?
Care sunt motivele tale ca să-l lauzi pe
Domnul?

TOATĂ CREAŢIA ÎL LAUDĂ PE DUMNEZEU

SLĂVEȘTE-L PE DUMNEZEU
ÎMPREUNĂ CU TOATĂ CREAŢIA
TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Psalmul 148

Psalmul 148:5

(Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapterby-Chapter Bible Handbook. Thomas Nelson.)

,,Să laude Numele Domnului,

INTERPRETAREA LECȚIEI

căci El a poruncit şi au fost făcute“
Scopul – Să înțelegem închinarea ca o funcție a
creației lui Dumnezeu.
Închinarea celor neprihăniți (v. 1-5)
• Folosește toate mijloacele (v.1-3)
• Recunoaște atributele lui Dumnezeu (v. 4, 5)
Laudă pentru lucrările Sale (v. 6-7)
• Cerurile și oștirea lor (v. 6)
• Apele mării (v. 7)
Datoria creației (v. 8-9)
• Cine? (v. 8)
• De ce? (v. 9)
4

Psalmul 148:5

INTRODUCERE

L

a o privire mai atentă observăm că avem
de a face cu o culegere de cinci cărţi ale
psalmilor, fiecare dintre ele terminate
cu o doxologie (o proslăvire a numelui lui
Dumnezeu). Numele de cinci le-a adus imediat o
asemuire cu Pentateucul lui Moise. Comentatorii
numesc cele cinci cărţi ale psalmilor după numele

corespunzător al uneia dintre cele cinci cărţi scrise
de el.
a.
b.
c.

Sunt psalmi ai genezei (1-41) al cărui subiect
predominant este omul.
Psalmi ai Exodului, cuprinzând mai ales
cântări de eliberare (42-72).
Psalmi Levitici, asociaţi cu slujba de la Templu
(73-89).
13

Măreția lui Dumnezeu (v. 1-4)
• Îmbrăcat cu strălucire (v. 1)
• Slujit de îngeri (v. 2-4)

8 IANUARIE 2017
TOATĂ CREAŢIA ÎL LAUDĂ PE DUMNEZEU

Măreția lucrărilor lui Dumnezeu (v.24-26)
• Abundența pământului (v.24)
• Întinderea mării (v. 25, 26)

SLĂVEȘTE-L PE DOMNUL
CU UN CÂNTEC NOU

Bunătatea lucrărilor lui Dumnezeu (v. 27-30)
• Hrana zilnică (v. 27-28)
• Moartea (v. 29)
• Reînnoirea vieții (v. 30)

APLICAREA LECȚIEI:
•

•

•

TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Psalmul 96

Psalmul 96:1

Să înțelegem că știința nu este dușman al
credinței. Știința ne poate arăta cum au loc
anumite fenomene, însă nu ne poate spune
de ce au loc.
Trebuie să distingem în creație mâna
Creatorului care este mai mare decât
creația.
Trebuie să recunoaștem puterea lui
Dumnezeu și să-l lăudăm pentru că se
îngrijește de noi

,,Cântaţi Domnului o cântare nouă!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!“
Psalmul 96:1

INTRODUCERE

P

salmii, ne aşează înainte frumuseţea
unei vieţi noi, izvorîte din părtăşia
lăuntrică cu Dumnezeu. Ea se exprimă
prin laudă, rugăciune, adoraţie, cîntec, bucurie,
lacrimi, simpatie şi mijlocire pentru oameni,
credinţă, nădejde şi dragoste. Cartea psalmilor este
scrisă de oameni care L-au iubit pe Domnul şi ea

12

rămîne cartea în care cei care-L iubesc se vor simţi
întotdeuna la ei acasă.
Frumuseţea poeziei evreieşti stă în jocul
ideilor. Versurile nu rimează prin ultima silabă ca
în poezia modernă, ci prin interacţiunea ideilor.
Procedeul se numeşte: paralelism şi el poate fi
repetitiv, cînd cele două versuri se ajută unul pe
altul în susţinerea aceleiaşi idei (Ps. 25:4), antitetic,
atunci cînd versurile scot o idee în relief prin
5

contrast (Ps. l:6) sau sintetic, cînd versurile se
completează reciproc mărind intensitatea unei
afirmaţii (Iov 11:18).

(Wiersbe, Warren W.. With the Word: The
Chapter-by-Chapter Bible Handbook, Thomas
Nelson.)

delectăm în ea şi să o facem „candelă pentru
picioarele noastre, lumină pe cărare” şi desfătare
„mai dulce ca fagurul de miere pentru cerul gurii”.

EXPLICAREA LECȚIEI

INTERPRETAREA LECȚIEI

Psalmul 96 este o invitație la închinare și laudă.
Autorul ne dă trei îndemnuri:

Scopul – Să înțelegem implicațiile faptului că noi
credem într-un singur Dumnezeu creator și să
aprofundăm relația dintre creație și închinare.

Ca şi celelalte cărţi ale Bibliei, cartea Psalmilor
ne vorbeşte şi ea despre planul pe care l-a făcut
Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. După
înviere, Domnul Isus li s-a arătat ucenicilor: „le-a
deschis mintea că să înţeleagă Scripturile” şi le-a
arătat ceea ce fusese scris cu privire la El şi lucrarea
Sa „în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi”.
Putem şi noi să refacem acest studiu exegetic făcut
de Domnul Isus cu ucenicii. Iată un rezumat al lui:

Cântați Domnului (1–6). Cântați o cântare nouă
pentru că ați avut o experiență nouă cu El. Cântați
o cântare de slavă pentru că Dumnezeu este glorios
(v. 3) și mare (vv. 4–5). Cântați un cântec de
evanghelizare pentru că Neamurile au auzit vestea
bună a mântuirii. Cântați o cântare de biruință
despre puterea Domnului. Cântați o cântare de
consacrare și proclamați frumusețea Domnului.
Aduceți daruri Domnului (7–10). Dați laudă
Domnului cu buzele, dar nu uitați să-i dați laudă
și cu jertfa mâinilor voastre. Dumnezeu nu are
nevoie de darurile voastre (Acts 17:24–25), dar noi
avem nevoie să îi răspundem la dărnicia Lui. El
merită ceea ce avem noi mai bun (Mal. 1:6–14).

Închinarea necesară (v.1-6)
• Ce să facem (v.1-3)
• De ce să o facem (v. 4-6)
Închinarea informată (v. 7-9)
• Slavă și putere (v. 7, 8a)
• Aduceți și veniți (v. 8b)
• Sfințenie și teamă (v. 9)

a.
b.
c.

Închinarea către Dumnezeul care împărățește (v.
10-13)
• Ce să spunem? (v. 10)
• Ce trebuie să se întâmple? (v. 11, 12)
• De ce trebuie să se întâmple (v. 13)

d.
e.

Despre esenţa lucrării Lui mesianice găsim
scris în Ps. 22:22
Despre slujirea Sa ca Mare Preot găsim scris în
Ps. 40:6, 8; 22; 49; 110.
Despre demnitatea Lui de împărat găsim scris
în Ps. 2; 21; 45; 72.
Despre suferinţele Lui teribile găsim scris în
Ps. 22 şi 69
Despre învierea Lui găsim scris în Ps. 16

EXPLICAREA LECȚIEI
Așteptați venirea Domnului (11–13). Întreaga
natură tresaltă în anticiparea venirii Domnului,
pentru că el o va elibera din robia stricăciuni,
numită de oameni și ,,legea entropiei (Rom.
8:18–25). Când va instaura împărăția lui Christos,
Dumnezeu va face dreptate celor năpăstuiți și-i
va judeca pe cei păcătoși. Toți cei ce sunt astăzi
,,ai Donului“ se vor bucura de domnia Lui și vor
domni împreună cu El. Aleluia!
6

dăruit lumea minunată în care trăim.
Este un loc măreț (vv. 1–9), not the greatness
of man but the greatness of God. The psalmist
compared creation to the building of a house:
laying the foundations, putting up the beams,
hanging the curtains, and taking care of the water
system. Only a great and wise God could make this
kind of world.
Este un loc bun (vv. 10–30). He provides life,
water, food and homes for man and beast and
also the birds, and He sees to it they are cared for.
Everything in creation is God’s gift to us to enjoy (1
Tim. 6:17).
Este un loc fericit (vv. 31–35). Dumnezeu se
bucură de creația Sa (v. 31), iar noi ar trebui să
and we should be “glad in the Lord” (Ps. 104:34).
Creația este o fereastră prin care-L privim pe
Dumnezeu, nu o oglindă în care ne privim pe noi
înșine. Cu cât Îl vedem mai mult pe Dumnezeu
prin creație, cu atât vom fi mai fericiți. Numai asta
ne va face să îngrijim bucuroși ceea ce ne-a dat
Dumnezeu.

APLICAREA LECȚIEI
•
•
•

Frumusețea naturii mărturisește despre
creator. Ce-ți spune?
Singurul răspuns corect al creației este să se
închine în adorare. Ce faci?
La întoarcerea Domnului Isus noi vom
cânta o cântare nouă. Ca biserică ne
pregătim pentru acel moment?

Psalmul 104 îl laudă pe Dumnezeu pentru
perfecțiunea Lui ca și Creator. Psalmul 105 Îl
laudă pe Dumnezeu pentru perfecțiunea Lui
ca și Răscumpărător, iar psalmul 106 Îl laudă
pentru iertarea Lui prin care S-a făcut Salvatorul
poporului Său. Ne-am prea obișnuit să luăm
lucrurile ,,de la sine“. Criticăm defectele, dar uităm
să lăudăm perfecțiunea și uităm că Dumnezeu ne-a

(Wiersbe, Warren W.. With the Word: The
Chapter-by-Chapter Bible Handbook. Thomas
Nelson.)

INTERPRETAREA LECȚIEI
Scopul – să înțelegem că avem obligația să
respectăm și să îngrijim creația lui Dumnezeu
11
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TOATĂ CREAŢIA ÎL LAUDĂ PE DUMNEZEU

TOATĂ CREAŢIA ÎL LAUDĂ PE DUMNEZEU

SLĂVEȘTE-L PE PE
DUMNEZEU CREATORUL

SLĂVEȘTE-L PE DOMNUL DE LA
CARE NE VINE ORICE DAR BUN ŞI
DESĂVÂRŞIT

TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Psalmul 104:1-4; 24-30

Psalmul 104:24
TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Psalmul 65

Psalmul 65:5

,,Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!
Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul este plin de făpturile Tale.“
Psalmul 33:6

,,În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!“
Psalmul 65:5

INTRODUCERE

I

nterpretarea psalmilor este o problemă a
minţii, trăirea mesajului lor este o problemă
a inimii. S-a spus despre cartea Psalmilor
că „este un râu de mângâiere în apa căruia s-au
adunat lacrimile vărsate de nenorociţii trecutului
pentru a răcori arşiţa din sufletele celor ce suferă
astăzi”. Sau că este „grădina tuturor florilor cu
10

petale parfumate, chiar dacă unele dintre ele cresc
numai în mijlocul spinilor”. A fost comparată cu
„un desăvârşit instrument muzical din corzile
căruia pot prinde fiinţă şi jalea şi triumful, şi
deznădejdea şi biruinţa, şi teama şi încrederea
nestrămutată, şi tristeţea şi bucuria fără margini”.
Cartea Psalmilor este şi cartea Legii desăvârşite
a lui Dumnezeu. Ea ne arată cum putem să ne

INTRODUCERE

B

iblia este o carte care cuprinde proză și
poezie. Pasajele de proză se adresează
primordial rațiunii, în timp ce pasajele
poetice vorbesc inimii. Psalmii fac parte din
pasajele poetice. Nu e de mirare că psalmul de azi

trebuie ,,trăit“ înainte de a fi ,,analizat“. Încercați
să intrați în armonie cu trăirea autorului acestui
psalm. veți avea numai de câștigat. N-ar fii rău
să încercați să recitiți pasajul lecției cu intonația
corespunzătoare.
Poezia nu este o artă precisă, ca matematica.
Dincolo de faldurile ei armonioase pătrundem
7

adesea în straturi ascunse ale realităţii, pe care
nu le întrezărim în viaţă decât în situaţii extreme.
Cum să fim siguri că ceea ce simţim atunci când
citim psalmii este ceea ce este acolo şi nu ne
amăgim lăsându-ne purtaţi de valurile fanteziei?
Există câteva principii pe care trebuie să le ţinem
minte:
1.

2.

3.

8

Când există un titlu al psalmului care îl leagă
de un anumit eveniment istoric, psalmul
trebuie citit, înţeles şi interpretat în lumina
acelei circumstanţe particulare. De exemplu,
13 psalmi sunt localizaţi în diverse perioade
ale vieţii lui David: Ps. 59, 56, 34, 142, 52, 54,
57, 60, 51, 3, 63, 7, 18. Ordinea această nu
pare normală, dar ea urmăreşte cronologic
evenimentele vieţii lui David aşa cum sunt ele
redate de cartea 1 Samuel.
Unii dintre psalmi sunt asociaţi cu anumite
aspecte din închinăciunea poporului Israel
(vezi Ps. 5:7; 66:13; 68:24, 25) şi trebuiesc
înţeleşi în ansamblul procesiunilor liturghice
de la Templu.
Mulţi dintre psalmi sunt de fapt inspiraţii
profetice care anticipează venirea lui Cristos
pe pământ. Şi atunci însă, ei au apărut într-un
anumit context istoric legat de evenimente
contemporane autorului lor. Aceste
evenimente trebuiesc studiate cu atenţie
pentru a ne ajuta să avem o înţelegere mai
clară a textului.

EXPLICAREA LECȚIEI
În sus ne închinăm (1–4). Acesta este un
psalm pentru ziua recoltei, cântat de cei care-i
sunt ecunoscători lui Dumnezeu pentru încă
un an de binecuvântare. Este ziua în care se
rostesc rugăciuni și se cântă cântări de laudă.
,,Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de
laudă“ (Ps. 33:1). ,,Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,
în Hristos Isus, cu privire la voi“ (1 Tesal. 5:18).
În jur mărturisim (5–8). Cei de la marginile
pământului au nevoie să audă despre harul și
bunătatea lui Dumnezeu. El li s-a descoperit prin
creație, dar ei au nevoie să audă despre vestea bună
a salvării prin Christos. Domnul a făcut ispășirea
(v. 3). Dumnezeu te binecuvintează ca să te facă o
binecuvântare pentru alții.
În jos vin binecuvântările bogăției (9–13). Ce
frumos și binefăcător este să vezi cu apa ploilor
umple râurile și udă arăturile! Câmpul dă hrană
animalelor și ele se bucură de bunătatea divină.
Nu băgăm de seama ploaia până în clipa în care
încetează să mai vină. Atunci învățăm cât de mult
suntem dependenți de ea. Dacă ai ochi care știu să
vadă, te poți bucura de bunătatea lui Dumnezeu
și la răsăritul și la apusul soarelui (v. 8). Așa că nu
trebuie să atepți ,,sfârșitul anului“ ca să-I dai slavă
Domnului (v. 11).

Commentary: The Chapter-by-Chapter Bible
Handbook . Thomas Nelson.)

INTERPRETAREA LECȚIEI
Scopul – să înțelegem că natura este mărturia
puterii de creație a lui Dumnezeu și că Dumnezeu
le-a creat pentru noi.
Lauda oamenilor (v. 1-4)
• Pentru că Dumnezeu aude (v. 1-2)
• Pentru că Dumnezeu curăță (v. 3)
• Pentru că Dumnezeu binecuvântează (v. 4)
Analiza psalmistului (v. 5-8)
• Cum răspunde Dumnezeu (v. 5-7)
• Ce descoperă Dumnezeu (v. 8)
Binecuvântările lui Dumnezeu (v. 9-13)
• Asupra pământului (v. 9-10)
• Asupra turmelor (v. 11-13)

APLICAREA LECȚIEI
•

•

Trebuie să respectăm creația lui
Dumnezeu, dar nu trebuie să i ne
închinăm. Ce ne spune apostolul Pavel
despre acest pericol în Romani 1:18-25 ?
Laudele noastre aparțin numai Creatorului,
Dumnezeu. Ce ne spune Apocalipsa 19:10
despre aceasta?
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