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DATA VERSETUL

1  Joi 5 Ianuarie 2017 PSALMUL 1 : 1

2  Joi 12 Ianuarie 2017 PSALMUL 1 : 2

3  Joi 19 Ianuarie 2017 PSALMUL 1 : 3

4  Joi 22 Ianuarie 2017 PSALMUL 1 : 4

5  Joi 29 Ianuarie 2017 PSALMUL 1 : 5

6  Joi 2 Februarie 2017 PSALMUL 1 : 6

7  Joi 9 Februarie 2017 PSALMUL 15 : 1 „Doamne, cine va locui în cortul Tău ? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt ?”.

8  Joi 16 Februarie 2017 PSALMUL 15 : 2

9  Joi 23 Februarie 2017 PSALMUL 15 : 3

10  Joi 2 Martie 2017 PSALMUL 15 : 4

11  Joi 9 Martie 2017 PSALMUL 15 : 5

12  Joi 16 Martie 2017 PSALMUL 23 : 1

13  Joi 23 Martie 2017 PSALMUL 23 : 2

14  Joi 30 Martie 2017 PSALMUL 23 : 3

15  Joi 6 Aprilie 2017 PSALMUL 23 : 4

16  Joi 13 Aprilie 2017 PSALMUL 23 : 5

17  Joi 20 Aprilie 2017 PSALMUL 23 : 6

18  Joi 27 Aprilie 2017 PSALMUL 24 : 1
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                         „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi                         
                  şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori !”

„Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !”

„El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce 
începe, duce la bun sfârşit”

„Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul”.

„De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi”.

„Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire”.

„– Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu
şi spune adevărul din inimă”.

„Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său
şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său”.

„El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul.
El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui”.

„El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată”.

„Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic”.

„El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă ...”.

„ ... îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său”.

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie”.

„Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei ; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el”.

„Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul 
zilelor mele”.

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc !”.
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