
    Psalmi nr.1/ Betel 14, Ian.2015, Prundu studii 13 ian. 
 Cuvântul Domnului ne vorbeşte în Efeseni 5:29  ’’să vorbim între noi cu psalmi, cântări d
e laudă, cântări duhovniceşti’’. Cât de importantă este cântarea în particular de se referă la ea d
e 3 ori?! 
În Luca 24:4, Domnul Isus menţionează cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor ne vorbeşte de El. 
Psalmii sunt expresii ale laudelor, rugăciunilor şi cântărilor şi erau acompaniaţi de diferite instru
mente muzicale. În Casa Domnului David a numit pe leviţi să se ocupe de cântare.                          
     1 Cronici 6:31,32. Cântarea este o laudă la adresa Lui Dumnezeu, nu a altcuiva sau a altceva.  
Romani 11:36’’din El prin El şi pentru El sunt toate lucrurile’’. Cartea Psalmilor începe cu ferice şi
 se încheie cu laudă.  
 
Psalmul 1 arată locurile de care trebuie să se ferească omul binecuvantat şi îl motivează arătând
u-i Calea bună pe care trebuie să păşească. În Ioan 14:6 Isus a zis:’’Eu sunt Calea..’’! Ce mult se b
ucură Domnul de omul care nu se duce pe calea largă, ci fuge de ea. Pe acel om îl numeşte ferici
t. În acelaş tip El este drept şi arată păcătoşilor Calea. 
 
 2 cai diferite! 
(Psalmul este o încurajare pentru cei credincioşi) 
Cuvinte cheie:  2 căi, 2 feluri de oameni, rodire şi judecată,  Domnul cunoaste ! 
V.keie v.6 
Comparatie: ca un pom,ca pleava. 
Dumnezeu vede 2 feluri de oameni în lume: cel duhovnicesc care se găseşte în Hristos, şi cel rău
 care se găseşte în Adam. 1 Cor.15.22,49 
 

I.Omul pe care-l binecuvântă Domnul ! (1-3) 
De la început Dumnezeu a binecuvântat omenirea.Gen 1.28. Păcatul însă a adus blestemul.Gen 
3:14-19. Efeseni 1:3 ne arată binecuvântările duhovniceşti.  
Descrierea omului binecuvântat: 
 
A.Separat de lume.v.1 
Viaţa creştină este asemănată cu umblarea zilnică. Creştinul fuge de păcat.Evrei 11:25. Să privi
m la umblarea lui Simon Petru: Ioan 18.8- Isus le spune să plece, Petru rămâne, v. 15. În 18:18 st
ă cu cine nu trebuie, Luca 22:55 stă lângă foc.Rezultatul: cade de 3 ori. Dacă ne apropiem de cei 
răi, curând vom cădea, şi în final vom ajunge să fim de acord cu ei. Iacov 1:12-15 ne arată să fugi
m de cei răi cu ispitele lor..  
 
B.Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte din belşug în el.v.2’’îşi găseşte plăcerea în..’’Iosua 1:8. Un o
m care nu doar citeşte ci, studiază, memorează, meditează în timpul zilei şi nopţii.  
Mintea lui este stăpânită de Duhul, de Cuvânt.  
Meditarea este pentru suflet ceea ce digestia este pentru trup!  
Ea înseamnă înţelegerea Cuvântului, mestecarea Cuvântului, aplicarea lui în viaţă.  
Jeremia 15:16. Plăcerea este ceva intim, al meu cu care mă delectez eu doar...nu las pe nimeni s
ă se atingă de acel ceva...Secretul unei astfel de vieţi stă în poziţia lui: 
 



C.Este situat lângă ape.v.3.Apa este o imagine a Duhului. Ioan 7:37-39. Omul binecuvântat stă lâ
ngă ape, nu în deşertul uscat, are rădăcina bine înfiptă în pământ adică este sigur pe mântuirea 
lui, pe când cel rău este ca pleava care este purtată de vânt. Există roadă doar la cel ce are rădă
cină, este statornic.  Mulţi creştini sunt preocupaţi doar la felul în care arată pe dinafară (frunze
) dar nu de adâncime, de profunzime. Ce fel de creştin eşti, uscat sau verde?  
 
Frunzele însă mai pot fi înţelese şi ca mărturie. Psalmistul mai spune: “ale cărui frunze nu se veş

tejesc”. Frunza este mărturia exterioară a creştinului. Această mărturie ar trebui să fie vizibilă to
t timpul. Copacii lui Dumnezeu sunt veşnic verzi – nu-şi pierd niciodată mărturia.  
 
Când un creştin nu aduce rod, ceva este în neregulă cu rădăcina lui, cu poziţia lui! Probabil că a 
plecat de lângă izvorul de apă şi se adapă din alte izvoare străine. Frunzele lui arată că este sănă
tos sau bolnav.Mărturia ! 
Sigur v.1-3 pot fi cu precădere adresate Domnului Isus. El este Copacul cel verde ! El întotdeaun
a a stat lângă Tatăl ! 
 
II.Omul judecat de Dumnezeu.(4-6) 
A.Pleavă. 
’’Nu tot aşa’’ ! Copacul este puternic, permanent verde (peren), frumos, folositor, roditor. Cel ră
u este comparat cu pleava – pustie, furtună, fără rădăcină, suflat de vânturi, nu e de nici un folo
s lucrării Domnului, nu e frumos nici roditor. Ioan B.foloseşte această imagine în Matei 3:12. Ve
zi şi Psalmi 35:5 şi Iov 21:8. 
Ce tragedie să îţi trăieşti viaţa ca pleavă! 
În viitor vine judecata: Evrei 10:27. Ei pot semăna cu grâul dar sunt numiţi neghină, imită ceva d
in creştinism dar aceasta este doar o înşelătorie. 
 

B.Ruşine, nu îndrăzneală la finalul vieţii: ’’Nu vor ţinea capul sus’’. Omul acela a amuţit ! 
Nu are început şi nici sfârşit bun în viaţa lui...totul este vânt şi furtună. 
 
De ce sunt cei răi pierduţi: pentru că se duc la sfatul celor răi şi nu la Domnul, îi urmează pe cei r
ăi, preferă compania lor; ajung şi ei răi, păcătoşi şi cel mai rău,batjocoritori. 
Priviţi la cuvintele:’’sfat, cale, scaun’’= şi veţi vedea consecinţele: Isaia 2:1’’îşi vor coborî privirea
 semeaţă să nu-l vadă pe Isus de frică; 
-izvor de apă, pom roditor =1 Ioan 2:28’’ochii în sus de bucurie’’. Priv.15:24’’pentru cel înţelept 
cărarea vieţii duce în sus’’. 
 
Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui=2 Tim.2:19 
 
Plecaţi de la Mine=Matei 7:23 
 
Nu te înşela crezând că-L cunoşti ! El te cunoaşte? 
Pe ce cale mergi, şi ce sfârşit vei avea? Vei să fii trecător sau veşnic? La cine cauţi sfatul ? 
 


