
Moştenitorul evlavios! Psalmul 16 
Există o legătură între aceşti Psalmi 14,15,16. În 14 se vorbeşte de nebunia oamenilor fără 
Dumnezeu, în 15 se vorbeşte de trăirea exterioară a omului lui Dumnezeu, iar în 16 de o trăire 

lăuntrică, intimă, a omului cu Dumnezeu. Aceşti psalmi au fost scrişi cu ocazia prigonirii lui 
David de Saul, fiind prigonit de acesta. Să observăm că deşi era prigonit, David era bine cu 
Domnul şi asta era tot ce avea nevoie.  
  

Psalmul 16 – Absoluturile moştenitorul evlavios ! 
Acest psalm este unul mesianic, fiind atât de vestit încât în aceeaşi carte şi Pavel (Fa.13.35)  şi 
Petru (Fapte 2:25-28) citează din el. Psalmul vorbeşte despre viaţa Domnului Isus v.8, 
moartea Lui v.9,învierea v.10, înălţarea v.11. În el vedem smerenia Domnului Isus, 
Psalmul 14.6 şi 16.1 – are nevoie de protecţia Lui Dumnezeu, dependenţa totală de 
Dumnezeu, v.2 singura fericire, plăcerea Lui este compania oamenilor evlavioşi, încredere 
totală în Dumnezeu pentru învierea morţilor, şi poziţie ‚’’la dreapta Lui’’. 
Aplicaţia pentru noi: 
1.Moştenitorul evlavios este păzit de Domnul. Matei 27.43. El nu are pe nimeni care să-l 
protejeze după ce a trăit o viaţă evlavioasă deschisă în Psalmul 15. 
2.Moştenitorul evlavios se delectează în relaţia cu Domnul. v.2 :’’eu zic’’-în sinea mea, nu 
doar să mă audă alţii. Spune şi tu Domnului : ’’tu eşti singura mea fericire’’! Momente intime. 
Aş vrea să am asemenea momente înălţătoare măcar uneori.Psalm 73.28 
3.Moştenitorul evlavios este cel care se simte bine în părtăşia oamenilor evlavioşi.v.3.Cum 
te-ai simţit după ce te-ai despărţit de o persoană care tot timpul a bârfit, a vorbit de rău, a 
folosit cuvinte nepotrivite? Te-ai simţit bine? Ai găsit plăcere în acea discuţie, sau te rogi şi 
spui Domnului să te ierte că ai asistat la o asemenea discuţie şi că ai vrea să te întâlneşti mai 
rar cu ea ?! Psalm 15.3. Dacă ar fi să pleci cu cineva la un drum de 3 zile cu cine ai vrea pleci 
la drum? 
4.Moştenitorul evlavios nu este nepăsător de păcatul celor din jur. v.4.Şi aici avem un 
absolut al celor răi: idolii se înmulţesc (acţiunea diavolului-el tot timpul scoate pe piaţă idoli 
noi), oamenii aleargă după dumnezei străini (ce este străin, nou este mai interesant) Iov 15.16, 
dar eu...nu am absolut nici o legătură cu ei (nu pun numele lor pe buzele mele). Exod 23.13. 
David era fugărit de toţi dar Domnul era cu el. Şi eu aş vrea să fiu aşa... 
5.Moştenirea omului evlavios – Domnul este moştenirea noastră permanentă, dar şi cerul 
binecuvântat. 
6.Paharul omului evlavios – este paharul Domnului, din care şi el bea cu Domnul Său orice 
ar însemna aceasta: bucuria amintirii morţii Sale, suferinţă pentru Numele pe care-l poartă ... 
7.Omul evlavios binecuvântează pe Domnul: 
 - pentru sfaturi lăuntrice.v.7, Psalmul 1(nu se duce la sfatul celor răi) 
   - pentru prezenţă permanentă.v.8 la dreapta mea, de aceea : 
* inima mi se bucură; 
* sufletul mi se veseleşte; 
* trupul mi se odihneşte în linişte, pentru că nu mă vei lăsa în mormânt, nu vei îngădui acest 
lucru, pentru că sunt prea iubitul Tău. 
8.Omul evlavios stă veşnic în prezenţa Feţei Lui Dumnezeu, şi acolo : 
 - îmi vei arăta cărarea vieţii, 
 - cu Tine sunt bucurii nespuse, 
 - şi desfătări veşnice în dreapta Ta. 
 
Fă din El culmea bucuriei Tale! Psalm 137.6 
 
 



 
 


