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Psalmii 15
1. (Un psalm al lui David.) Doamne, cine va locui în ___ Tău? Cine va locui pe muntele Tău
cel sfânt?
2. - Cel ce umblă în ___, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.
3. Acela nu ___ cu limba lui, nu face rău ___ său şi nu aruncă ocara asupra ___ său.
4. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar ___ pe cei ce se tem de Domnul. El
nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia ___ împotriva celui ___. Cel ce se poartă aşa, nu se
clatină niciodată.
Psalmii 16
1. (O cântare a lui David.) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
2. Eu zic Domnului: "Tu eşti ___ meu, Tu eşti singura mea ___!"
3. ___ care sunt în ţară, oamenii ___, sunt toată plăcerea mea.
4. ___ se înmulţesc, oamenii aleargă după ___ ___, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu
pun numele lor pe buzele mele.
5. Domnul este partea mea de moştenire şi ___ meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
6. O ___ ___ mi-a căzut la sorţi, o ___ ___ mi-a fost dată.
7. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă ___ ___.
8. Am ___ pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
9. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi ___ mi se odihneşte în linişte.
10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în ___ ___, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă ___.
11. Îmi vei arăta ___ ___; înaintea feţei Tale sunt ___ ___ şi ___ ___ în dreapta Ta.

