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Mircea Valeriu Diaconescu, Aachen, Germania 
Notă de lucru la „O introducere la Psaltirea franceză din 1562 şi la versiunea ei română din 
2012” 
 

Jean Calvin: Comentar la Psalmul 1 
 

din  ”Commentaires de Jehan Calvin sur le livre des Pseaumes”, Paris, 1859 
traducere de Mircea Valeriu Diaconescu din versiunea engleză:  

 „CALVIN, J.: Commentary on the Book of Psalms translated... and collated... by the Rev. James Anderson, Vol 
first, Grand Rapids...”1 

 
 Cel care a strâns Psalmii într-un singur volum, fie că a fost Ezra, fie că a fost o altă 
persoană, a plasat acest Psalm la început, ca pe un fel de prefaŃă în care este întipărită în toŃi 
cei credincioşi datoria de a cugeta asupra Legii lui Dumnezeu. În esenŃă, se arată că  
binecuvântaŃi sunt cei a căror inimă este însetată de înŃelepciunea divină. În contrast cu 
aceştia, cei care dispreŃuiesc pe Dumnezeu, chiar dacă pentru un timp se auto-consideră  
fericiŃi, vor avea până la urmă o soartă nefericită. 
 
Psalmul 1, versetele 1-2 (versiunea Cornilescu)  
1. Fericit este omul care nu umblă în sfatul celor necredincioşi, care nu stă pe calea 

păcătoşilor, care nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori, 

2. Ci îşi găseşte desfătarea în Legea lui Dumnezeu şi cugetă zi şi noapte la această Lege. 

 
  1. Fericit este omul! Psalmistul afirmă, aşa cum am arătat mai sus, că vor avea 
totdeauna parte de fericire acei slujitori ai lui Dumnezeu2 a căror constantă strădanie este să 
progreseze în studierea Legii Lui. Ştiind că cea mai mare parte din omenire este obişnuită să 
ia în derâdere comportamentul sfinŃilor, etichetându-i de simplişti şi considerând că întreaga 
lor lucrare este doar o pierdere de timp, Psalmistul arată că este de cea mai mare importanŃă 
ca cel drept să fie convins de sfinŃenia drumului lui şi în acelaşi timp conştient de starea 
mizerabilă a tuturor celor care sunt lipsiŃi de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei să fie convinşi 
că Dumnezeu le este favorabil doar celor care se dedică plini de zel studiului adevărului divin. 
Mai mult decât atât, ştiind că totdeauna în lume corupŃia este cea care domină într-un 
asemenea grad încât caracterul general al vieŃilor oamenilor nu denotă nimic altceva decât 
permanenta îndepărtare de Legea lui Dumnezeu, Psalmistul, înainte de a-i declara ca fericiŃi 
pe studenŃii Legii divine, îi avertizează să nu se lase derutaŃi de necredincioşia celor din jur.  
Începând cu o declaraŃie a silei lui faŃă de cel rău, Psalmistul ne învaŃă cât de imposibil este 
pentru cineva să-şi îndrepte mintea spre cugetare la Legile lui Dumnezeu, dacă el mai întâi nu 
s-a retras, nu s-a separat de societatea celor necredincioşi. Fără îndoială că acest avertisment 
este absolut necesar, deoarece vedem cât de mulŃi sunt cei care, în mod nepăsător, se lasă 
prinşi în laŃul lui Satana şi cât de puŃini, comparativ, sunt cei care stau în gardă faŃă de 
ademenirile păcatului. Pentru a fi conştienŃi de primejdia care ne paşte, este necesar să ne 
reamintim că lumea este plină de corupŃie ucigătoare şi că primul pas în a trăi curat este de a 
renunŃa la tovărăşia celor necredincioşi, pentru că altminteri e un lucru sigur că lumea ne va 
infecta cu propria-i murdărie. 
 Şi după cum Profetul îl îndeamnă pe cel evlavios ca, în primul rând, să se ferească de 
tentaŃia către rău, la fel vom proceda şi noi. AfirmaŃia lui, că fericit e cel care nu se 
întovărăşeşte cu cel necredincios, este o afirmaŃie pe care opinia mondială n-o agrează. Pentru 
că, deşi e firesc ca toŃi oamenii să dorească fericirea şi să umble după fericire, noi vedem prea 
bine că oamenii se lasă în voia propriilor păcate, aşa încât cei dintre ei care s-au depărat cel 
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mai mult de dreptate, sunt consideraŃi ca fiind fericiŃi deoarece dorinŃele inimii lor sunt 
realizate. Dar profetul, dimpotrivă, ne învaŃă aici că nici un om nu poate fi însufleŃit în a se 
teme de Dumnezeu şi a-L sluji, şi în a-I studia Legea, decât dacă este ferm convins că toŃi 
necredincioşii sunt mizerabili şi că cei care nu se depărtează de companía lor vor fi implicaŃi 
în aceeaşi distrugere cu a lor. Dar cum nu e o treabă lesne să eviŃi pe cei necredincioşi, cu care 
suntem amstecaŃi în lume, Psalmistul, pentru a ne separa complet de ei, foloseşte o serie de 
expresii că să dea o mai mare amploare îndemnului lui.   
 În primul rând el ne interzice să umblăm în sfatul lor; în al doilea rând ne interzice să 

stăm pe calea lor; şi în al treilea rând ne interzice să ne aşezăm pe scaunul lor. 
 Summa summorum a celor spuse este că slujitorii lui Dumnezeu trebuie să ajungă 
urgent la a avea oroare de viaŃa trăită de cei necredincioşi. Dar cum tactica lui Satana este să 
îşi fofileze înşelăciunile într-un mod foarte meşteşugit, Profetul, pentru ca nimeni să nu fie 
înşelat pe nesimŃite, arată cum treptat-treptat oamenii sunt induşi în eroare să părăsească calea 
cea dreaptă. La început ei nu merg până acolo încât să lupte în mod vădit împotriva lui 
Dumnezeu, dar îndată ce pleacă urechea la sfatul lui Satana, ei ajung, pas cu pas, călcători pe 
faŃă ai Legii. De aceea profetul începe cu „sfatul” celor necredincioşi, termen prin care eu 
înŃeleg imoralitate potenŃială, încă nedezvăluită. Apoi el vorbeşte despre „calea” celor răi, 
termen prin care trebuie să înŃelegem modul de viaŃă. În vârful acestora stă „scaunul”, 
expresie metaforică ce desemnează starea de împietrire produsă de obiceiul unei vieŃi 
păcătoase. În acest fel deci, în cadrul a trei faze - a merge, a sta, a şedea - trebuie văzut textul.  
Când un om umblă după satisfacerea plăcerilor lui corupte, exerciŃiul păcătuirii îl zăpăceşte 
atât de mult, încât, uitând de sine, el creşte tot mai mult în imoralitate. Profetul redă această 
situaŃie prin „a sta pe calea păcătoşilor”. Prelungirea acestei stări duce la o groaznică 
împietrire exprimată figurativ prin „şederea pe scaun”. Las la judecata altora dacă aceeaşi 
gradaŃie se regăseşte şi în termenii ebraici de reşaim, şataim şi leŃim, adică o creştere prin 
trepte a răului. Mie nu mi se pare că ar fi aşa, cu excepŃia ultimului cuvânt. Pentru că 
batjocoritori sunt numiŃi cei care, eliminând orice temere de Dumnezeu, comit fără ruşine 
păcatul, în ideea că scapă nepedepsiŃi, fără remuşcare sau frică de judecata lui Dumnezeu, ca 
şi cum n-ar fi chemaŃi să dea socoteală înaintea Lui. Cuvântul ebraic şataim, care înseamnă 
imoralitate efectuată, se potriveşte bine cu termenul „cale” care semnifică un mod de viaŃă 
bine stabilit. Şi dacă pe vremea psalmistului a te retrage din tovărăşia necredincioşilor era un 
lucru absolut necesar pentru credinciosul devotat Domnului, cu cât mai mult astăzi, când 
lumea a devenit atât de coruptă, ar trebui să evitem cu mare grijă societatea primejdioasă, 
pentru a nu ne lăsa murdăriŃi de necurăŃiile ei. Profetul nu numai că îi porunceşte celui 
credincios să stea departe de cel necredincios din teama de a nu se contamina, dar 
avertismentul său implică, mai departe, ca fiecare din noi să aibe grijă să nu se corupă el 
însuşi, să nu se abandoneze el însuşi întinăciunii. Omul nu trebuie să ia exemplul rău al 
pângăririi, să se facă asemenea celor imorali, imitându-le manierele lor corupte. 
 În versetul 2 Psalmistul nu doar îi declară pur şi simplu ca fericiŃi pe cei care se tem de 
Dumnezeu, ci ne arată că evlavia înseamnă studiul Legii, ne învaŃă că Dumnezeu este slujit 
doar atunci când Legea Lui este respectată. Nu-i este dat oricărui om să producă o religie după 
cum îi vine lui în minte. Standardul evlaviei nu este preluat decât din Cuvântul lui Dumnezeu.  
Când David vorbeşte aici despre Lege, prin aceasta el nu înŃelege că celelalte părŃi ale 
Scripturii trebuie să fie excluse, ci mai de grabă că întreaga Scriptură este o explicaŃie a Legii. 
Legea este capul prin care se subînŃelege întreg trupul. De aceea Profetul include în Lege tot 
restul scrierilor inspirate. Ceea ce înseamnă că el îl îndeamnă solemn pe credincios să citească 
Psalmii. Din caracterizarea celui credincios ca fiind omul ce-şi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului, noi putem învăŃa că ascultarea din servilism, forŃată, nu este deloc bine primită de 
Dumnezeu, trebuie să înŃelegem că doar acei studenŃi ai Legii sunt valoroşi, care vin cu 
voioşie, cu plăcere la Lege pentru a obŃine progres din studierea ei. Plecând de la această 
dragoste de Lege, se ajunge la o permanentă cugetare asupra ei, lucru pe care Profetul îl 
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consemnează în ultima clauză a versetului. ToŃi cei care sunt realmente mânaŃi de dragoste la 
Lege, simt plăcere în silitoarea ei studiere. 
 
Psalmul 1, versetul 3 
3. El e ca un pom sădit pe malul unui râu, care dă rod la vremea lui, ale cărui frunze nu se 

veştejesc şi care prosperă în tot ce face. 
 Psalmistul ilustrează aici - şi în acelaşi timp confirmă printr-o metaforă - declaraŃia 
făcută în versetele anterioare. Pentru că el arată din ce perspectivă sunt consideraŃi fericiŃi cei 
ce se tem de Dumnezeu, şi anume nu pentru că s-ar bucura de o trecătoare şi goală bucurie, ci 
pentru că se află într-o poziŃie avantajoasă. Există implicit în cuvintele Psalmistului un 
contrast între vigoarea unui copac plantat într-o zonă bine udată şi debilitatea altuia care, deşi 
înfloreşte frumos, poate, câtva timp, totuşi se veştejeşte curând din cauza uscăciunii 
pământului în care a fost plasat. Aici se face aluzia la cei necredincioşi care, aşa cum vom 
vedea mai târziu în Psalmul 37 cu versetul 35, sunt uneori ca cedrii Libanului, desfăşoară o  
supraabundenŃă în bogăŃii şi onoruri, nimic nu lipseşte fericirii lor prezente. Dar oricât de înalt 
ar creşte şi oricât de largă le-ar fi coroana, toată frumuseŃea lor încet-încet va dispare, iar ei  se 
vor veşteji deoarece nu au rădăcini puternice în pământ şi nici suficientă apă de unde să-şi 
tragă seva. De aceea doar binecuvântarea lui Dumnezeu este aceea care asigură prosperitate. 
Cel care interpretează alegoria cu credinciosul care dă rod la vremea lui cu cineva care poate 
discerne când trebuie făcut un lucru pentru a fi bine făcut, denotă, după părerea mea, mai de 
grabă ascuŃime de spirit, decât judecată înŃeleaptă, atunci când pune pe seama Profetului o 
semnificaŃie pe care acesta n-a intenŃionat-o. Profetul nu vrea să spună aici nimic altceva 
decât că copii lui Dumnezeu înfloresc mereu şi că totdeauna primesc în mod secret, prin 
influenŃa harului divin, hrana necesară, aşa încât orice li s-ar întâmpla, duce la salvarea lor, în 
timp ce, pe de altă parte, cei necredincioşi sunt duşi de torentul revărsat din senin sau sunt arşi 
de arşiŃa nesfârşită. Şi când spune că dă rod la vremea lui, Profetul se referă la stadiul de 
maturitate a fructului produs, în timp ce cel necredincios, chiar dacă  poate da aparenŃa unei 
rodiri precoce, totuşi el nu produce nimic care să ajungă la coacere.  
 
Psalmul 1, verstul 4 

4. Nu tot aşa sunt cei necredincioşi, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
 Psalmistul îi compară indirect aici pe cei necredincioşi cu un copac care se veştejeşte 
repede, după cum Ieremia îi compară cu arşiŃa care creşte în pustiu (Ieremia 17, 6). Dar 
considerând această comparaŃie ca fiind neîndestulătoare, el îi depreciază în continuare, 
înfăŃişându-i într-o lumină şi mai rea: El nu se uită la starea de prosperitate cu care se laudă ei 
pentru scurt timp. Mintea lui cântăreşte cu seriozitate distrugerea care-i aşteaptă şi care-i ia pe 
neaşteptate. Aceasta înseamnă că, deşi cei necredincioşi trăiesc acum în prosperitate, totuşi 
treptat-treptat ei vor deveni ca pleava, căci atunci când Domnul îi va doborî, ei vor fi  
spulberaŃi în toate părŃile în suflarea mâniei Sale. În plus, prin acest fel de a vorbi, Duhul 
Sfânt ne învaŃă să privim cu ochii credinŃei spre ceea ce pare incredibil. Căci, deşi cei 
necredincioşi se pot căŃăra sus de tot pe scara avantajelor ca un copac măreŃ, să fim siguri că 
ei vor ajunge asemenea pleavei şi gunoiului, atunci când Dumnezeu hotărăşte să-i doboare, 
din poziŃia lor înaltă, cu suflarea gurii Sale. 
 
Psalmul 1, versetele 5-6 
5. De aceea cei necredincioşi nu vor putea Ńine capul sus la judecată, nici păcătoşii în 

adunarea celor drepŃi.  
6. Căci Domnul cunoaşte calea celor drepŃi, dar calea celor necredincioşi duce la pieire. 
 În versul al cincilea Profetul învaŃă că o viaŃă fericită depinde de o conştiinŃă curată şi 
că, deci, nu e de mirare dacă cel necredincios se prăbuşeşete deodată din fericirea pe care şi-a 
închipuit că o posedă. Din cuvinte străbate o anumită concesie. Profetul recunoaşte în mod 
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tacit că, în perioada în care în lume guvernează dezordinea morală, cei necredincioşi se auto-
încântă şi triumfează  în plăceri, la fel ca hoŃii care chefuiesc în codri şi în peşteri atunci când 
scapă de braŃul justiŃiei. Dar el ne asigură că lucrurile nu vor rămâne totdeauna în starea 
prezentă de confuzie şi că în momentul în care vor fi aduse la ordine, aceste persoane 
necredincioase vor fi deposedate în întregime de plăcerile lor şi vor trebui să constate cât de 
smintite au fost crezând că sunt fericite. Vedem acum că Psalmistul îi consideră demni de 
milă pe cei necredincioşi, pentru că fericirea lor nu este o binecuvântare dată de o conştiinŃă 
curată. El nu neagă faptul că, înainte de a fi traşi la judecată, lor le merge bine, dar neagă 
faptul că pot fi fericiŃi când le lipseşte substanŃiala şi neclintita integritate de caracter. Pentru 
că adevărata integritate a celor drepŃi se manifestă când e încercată. E bine de ştiut că Domnul 
judecă zilnic prin actul de deosebire pe care o face între cei drepŃi şi cei nedrepŃi. Dar 
deoarece această judecată este făcută doar parŃial în această viaŃă, noi trebuie să privim mai 
sus, să privim spre Adunarea celor drepŃi despre care e vorba în text. 
 Dar chiar şi în lumea aceasta prosperitatea celor necredincioşi începe să dispară pe 
măsură ce Dumnezeu Îşi anunŃă judecata. TreziŃi din somn, cei necredincioşi sunt constrânşi 
să recunoască, vrând-nevrând, că ei n-au parte de Adunarea celor drepŃi. Dar deoarece acest 
lucru nu se întâmplă totdeauna în prezent, şi nici cu toŃi oamenii, noi trebuie să aşteptăm 
răbdători ziua revelaŃiei ultime, în care Hristos va despărŃi oile de capre. În acelaşi timp, noi 
trebuie să păstrăm viu acest adevăr fundamental, că cei necredincioşi sunt sortiŃi nemerniciei, 
deoarece însăşi conştiinŃa lor îi condamnă pentru răutăŃile lor. Şi ori de câte ori sunt chemaŃi 
să dea socoteală de viaŃa lor, somnul li se întrerupe şi ei îşi dau seama că mai de grabă au visat 
când au crezut că sunt fericiŃi, fără să cerceteze adâncul inimii lor. 
 Mai mult! Cum lucrurile par să fie azi la cheremul întâmplării, şi cum nu e uşor pentru 
noi, în mijlocul unei confuzii generale, să recunoaştem adevărul despre care vorbeşte 
Psalmistul, el aduce în faŃa noastră marele principiu că Dumnezeu este Judecătorul lumii. În 
consecinŃă, să ştim că celui drept nu-i poate merge decât bine, în timp ce, pe de altă parte, o 
teribilă distrugere trebuie să fie plata celui nedrept. După aparenŃele exterioare, slujitorii lui 
Dumnezeu n-au avantaje de pe urma faptului că sunt drepŃi. Dar, ştiind că una din atribuŃiile 
principale ale lui Dumnezeu este de a avea grijă de ei, ei trebuie să fie fericiŃi că stau sub aripa 
Lui ocrotitoare. Să înŃelegem aşadar din toate acestea că El este răzbunător faŃă de cei răi şi 
că, pentru o vreme, s-ar putea ca El să nu ia seama la cei necredincioşi, dar că până la urmă El 
îi va pedepsi cu distrugere. De aceea, în loc de a ne lăsa înşelaŃi de fericirea lor imaginară, 
noi, chiar dacă suferim, să ne aŃintim privirea către Dumnezeu, Ocrotitorul nostru, Căruia Îi 
aparŃin treburile acestei lumi şi Care ne rezolvă toate nedumeririle noastre. 


