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Prefaţă. 

Psaltirea ocupă un loc foarte însemnat în cultul dumnezeesc 
al bisericii. ortodoxe, ce să 'vede mal lămurit din împrejurarea că 

ss. Părinţi o comentează şi laudă foarte mult. Între alții s. Crizostonz 
„zice: „David în adunările noastre este cel dintâi, din mijloc şi din 

urmă“, Fericitul Azgustin rostește: „Dacă preotul nu :cunoaște 

Psaltirea nici nu merită numele de preot“, iar Jeroninr: „Cartea 

nicicând s& nu'o laşi din mâni. și din ochi; Psaltirea să se înveţe 

din. cuvânt in cuvânt“. j ae 

Scopul traducerii, respective explicării de faţă este a înlesni 

înțelegerea psalmilor cari s& întrebuințează la anumite servicii . - 

dumnezeești, dupăcum sunt aşăzați în Orologiu (Ceaslov). 

Voind să arăt raportul între textul original (masoretic) şi traduceri 

am pus în frunte traducerea originalului, iar în explicare am adaos . 

traducerea românească care, în cele mai multe cazuri, consună cu 

LAA; dar ict-colo se abate dela aceasta și se apropie de Vulgata, 

saii se deosebește de amândouă, dintre cari LAX e recunoscută 

traducere autentică în biserica ortodoxă, Vulgata în cea romană. 

Această constatare impune revizuirea traduceril române a 

Bibliei întregi, când s'ar putea. îndrepta erorile de limbă și unele 

cuvinte străine s'ar putea înlocui.cu altele românești. ma! potrivite 

înțelesului din textul original, respective din LNX. 

În biserica ortodoxă * română nu există o traducere recuno- 

„scută de toți-în urma unei hotăriri a unul sinod comun. Această 

scădere o simţesc îndeosebi ceice voesc să se ocupe mal aproape 

„cu ştiinţa: teologică. SE sperăm, însă că - cele două Facultăţi de 
1%
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Teologie ale bisericit noastre vor. “înzeâtra- -0 curând cu o "traducere: 
a Bibliei, câre să aibă autoritatea . traducerilor, din celelalte părţi ale 
bisericii ortodoxe. : ! Dă PE e - 

La” explicare.:a :am “întrebuințat : 'opurile exigeţilor mai noi (Thal- . 

hofer,. Schegg, Delitzsch, Hengstenberg etc!) ;. traduc, românească - 

e: după Biblia din Buze, Saguna și după un Ceasoslov din: Sibiiă . 

1859, dar n'am arătat deosebirile între ele — ce „poate fi obiectul ei 
unui studiu special; iar LX este ediţia lui Tischendorf din 1887.! - 

Caransebeş în Martie 1 901 E 

a su | IN ăi Sa . a Autorul. a



    
era Iane ai, piei 

D= Ea EepieRts 

“LA VECERNIE. 

„ Pealnăui 108. A 

l. Binecuvinteăză suflete al mei pe Domnuli 
- Doamne Dumnezeul meu măritu-te-ai. foaite, 

i Cu mărire și cu podoabă, te-ai îmbrăcat, : . 

În mal mulţi psalm . 8. 28. 92) să admiră unelă frumtiscţ: 

ale “naturii, iar în cel.de.faţă autorul descrie stăpânirea lut. Dumnezei | 

în intreaga natură. Raportându- -se la Gen..1 2,3 “poetul espune ..: 

“starea actuală a lumii și încheie cu dorinia. ca. „răul, să se scoată 

” dintr'Ensa, căci ea vestește puterea; bunătatea şi înțelepciunea lui 

Dumnezeii ; toate sunt aduse în ființă Şi ţinute prin, puterea, crea- - 

toare a lut Dumnezcii. Acesta. împărtășește creaturile” de nemărginita. 

- lui iubire, deşi creatură, prin păcătuirea omului,. s'a făcut rea, Răul 

trebue . nimiciţ, ca să se deplinească bucuria lui Dumnezeli în Tucru- | 

rile sale și bucuria acestora în Creatorul Or, 

"În original psalmul nu are înscripție ; LAN şi Vulgata îl atribue - 

ul David. Această tradiţie o confirmă cuprinsul “şi tonul. poeziei, 

“ apot legătura cu psalmul 102. Nesigur 'e şi timpul compunerii. . 

Deoarece acest psalm. stă în legătură cu Gen..]. C., apoi vedem 

că ziua L II. a creării să tratează-în v. 25, a II. în.v. '6—18, 

a IV. în v. 19—23, a V, VI. în v. 25—30 ; jar repaosul de Sâm-: . 

pătă în v.:31, 'şi espune în cea mai sublimă „poezie naraţiunea + 

-“ simplă a lu Moisi despre Creare. PR | | | 

„= Vers, le Binecudintează .. « Donul : cu aceste cuvinte, ca în. +: 

. psalinul: precedent, autorul” începe şi sferşeşte * poezia cu o agrăire 

îndemnătoare cătră sufletul săi. Mărirea lui Dumnezeu (nds itu- -le-aă 

- foarte) s să „poate, cunoaşte din lumea Văzuţă i (Rom. :1 20), ce 'să- 

,



2. Celce îmbracă lumina ca o haină, 
Celce întinde cerul ca un cort. 

3. Celce zidește pe ape foişoarele sale, 
- Celce face norii trăsura sa, -'- 

Celce umblă pe aripile ventului. - 

demonstră în cele următoare. Cu mărire... te-ai îmbrăcat însem- 
nează mărirea care Iehova a îmbrăcat dela crearea lumit; în aceasta 
să oglindează majestatea regească a lui Dumnezeii. Cele întâmplate 
la creare în textul original să espun în participiile_prezentului, căci 
cele aştzate atunci continuă în conservare (Am. 4, 13. ]s.. 44, 24, 
45, 7 etc.); traducerile ati pers. 2, LNN part. 'Traduc. rom.: Bi- 
necuvintează ... Întru mărturisire şi în mare podoabă te-ai îm- 
brăcat. Evr. Nod CO LXX La luat despre mărirea, onoarea ce | 
şi-a făcut-o Dumnezei prin descoperire ; lauda ce f-o aduc fiinţele - 
create de el. Aare podoabă :. creatura admirabilă să închipueşte ca 
o haină prețioasă, - 

Vers. 2.: crearea luminii şi a firmainentului. Începând cu cerul 
s& espune că ântâia impresiune. asupra ochiului observator o face 
lumina — ziua la soare, iar noaptea la nenumăratele stele. Lumina, 
raportată la Dumnezeu, să numește in poezie haină. To 

„vechi culte cred că Dumnezeu e îmbrăcat cu: lumină. Haina în! 
„orient are semnificaţie simbolică: arată demnitatea "celui" îmbrăcat 
„cu ea. Haina lui Dumnezei este de lumină, pentrucă ființa lui e, 
lumina absolută. Dar lumina ce noi o cunoaştem nu este însuş 
Dumnezeă, nu e emanaţiunea — fiinţii dumnezeești, ci Dumnezeii a creat-o și s'a imbrăcat cu ea ca în imagine să ne descopere: fiinţa sa nespusă. Celce întinde... cort: precum. omul întinde coperişul cortului făcut din PCI, aşa Dumnezeii şi-a întins locuința, cerul. „Numai o'parte mMică-a cerului o vedem noi, şi cât de minunat este ce putem observa! 'Traduc. rom. Celee le 
0 haină, celce înitinzi cerul ca o piele. 

ate popoarele . 

îmbraci cu lumina ca cu 

Vers. 3. În apele deasupra firmamentului Dumnezeii  zideşște sieşi foişoare (Gen. 1, 7). Firmamentul este pătura mar. înaltă de aer care s&'vede deasupra pământul ca safirul ciselit, întins ca un văl străveziu. Stelele sunt deasupra firmamentului, „dar strălucind prin el par a fi pe el. Celce face... trăsură: când se pogoară Dumnezeii din -această locuinţă norii îl sunt trăsuri, ca! vânturile pă îl însoțesc fulgere. :şi tunete. Traduc. rom. Celce acoperi cu



4. Celce face solii săi din venturi, 
Servitorii săi din foc flăcărător.: 

5. Întemeiat-a. pămentul pe temeliile lui, 
Nu să va clăti în veacul veacului. 

6. Cu marea ca cu o haină l-ai îmbrăcat pe el, 
Pe munți au stătut ape. o 

ape cele mai pre deasupra ale lu, celce pui norii suirea ta, celce umbli 

preste aripile venturilor. Cele . „ deasupra (foişoare) sunt camerele 

deasupra casei, zidite pe copeziş. Evreii credeaii că deasupra firma- 

mentuluY (închipuindu-l ca ceva vârtos) sunt spaţuri (cf. Gen. 1, 

7). Dumnezeii locueşte în aceste spaţuri şi - trimite nori, ploac, 

fulgere etc. După LXX (0 orepăţuv .. aurov) lui să rapoartă la 

Dumnezeii, iar după traduc. rom. (Vulg.: Qui tegis.. ejus) la cer. 

Celce pui norii... aripile venturilor ; norii și vânturile să amintesc, 

_pentrucă aparțin înălțimi cerului, vin de acolo. Aripile veulurilor, 

înfăţișază venturile ca animale înzestrate cu pene. Când se arată 

Dumnezeii folosește norii cari să mișcă de aripile vânturilor, 

Vers.. 4. Colcd face... din vânturi... din foc flăcărător, sati 

misluitor : Dumnezeu întrebuințază vântul şi focul spre scopuri 

speciale, ori: Dumnezeii dă ângerilor săi foc şi vânt, îl îmbracă 

în acestea când îl trimite in lume s& împlinească misiunea cu care 

X-a încredinţat. Traduce. rom.: Celce faci ângerii tei duhuri, şi 

slugile tale pai ă de foc (Vulg.); LNN: 0 ov Toug 'ayyilovs 

aUTOV nvevuuraj . zai Touş Aerroveyots aurov nvo cpizyov. 

Înţelesul este că vânturile şi focul servesc lui Dumnezei; el între- 

buințază pe ângeri (servitorii cereşti) spre aceleaşi scopuri ca vân- 

turile şi focul, adecă a se manifesta oamenilor și a-i pedepsi. Astfel 

"să poate zice. că-l face oarecum vânt şi foc. 

Vers. 5. Îmblânzindu-să apele de sub cer să arată pământul 

'care, deşi era liber în “univers (lob 26, 7), are propte interne. 

“Fraduc. rom. Celce întemeezi pămeutul preste întărirea lui, nu 

se va pleca în veacul veacului. - 

Vers. 6. Alarca cu care Dumnezeii a acoperit pământul sunt 

apele din inceput în cari era el ca în embrio, căci el: e produs 

din 'apă şi prin apă (2. Petru 3, 5). Cao haină... pe el: pămentul 

e îmbrăcat în mare ca cu o manta; dar după v v, 6. el e muntos. 

Traduc, rom. Adâncul ca o haină. este îmbrăcămintea lui, preste 

munţi vor sta ape; 7



7. De certarea -ta fugitrau ele, Ă 
“De glasul tunetului tău depărtatu-s'aă îngrabă, 

“8. Ridicatu-s'aui munți, coborîtu-s'ati: văi, 
- “La locul care l-ai întemeiat lor. 

"9. Pus-ai lor hotar care nu-l vor trece, 
Nu se-vor întoarce să acopere pămentul, 

10. Celce trimite izvoară în văi, i 
| Prin. mijlocul munților curg ele... . - îi 

11. Ele adapă toate fiarels: câmpului, . 
“- Colunii își stâmpără setea. - | 

„12. Deasupra lor locuesc paserile cerului, 
| „- Dintre crengi ridică ele glasul.. 

  

Vers. 7-—9. Apele din început sunt supuse stăpâniri! uscatuluy şi așăzate între. margini hotărite :. De certarea ... La glasul puternic - (glasul tunetului teit) al lut Dumnezeti apele să despart, munți. să. arată, uscatul iesă la iveală cu înălțimi şi adâncimi (ridicatu-s'aii .. văi) dupăce! apele s'a dat îndărăt. V. ga „e inciză. La locul... lor: . „apele s'aii dus la locul ar&tat lor. de. Dumnezei ; aşa li sa pus hotară, peste cari nu. vor mai putea trece ca se acopere pământul. Hotarele acestea Dumnezeii le pune“ în fiec 
în loc să zică: „Zis-a Dumnezeii“ se exprimă cu: 

_a'certat; de glasul tunetului lui tremură | | în. s'a ras înapor de bună voe, ci la porune 
„Poruncă garantează că ele nu se vor maj 
(Gen. 9, 9sq.). Dar-despărțind Dumnezeu 
n'a rămas. fără apă, ci are. 
“larea ta vor fugi, 

„ Dumnezeii . 
și fug apele. Ele :nu: 

a lu Dumnezeti. Această 
„re'ntoarce unde aă fost 
apele de uscat, pământul 

izvoarele, “Traduc. rom.: De cer. 
de glasul tunelului tăi se: vor înfricoșa, Se : „Sue mutuţii, „şi se pogoară câmpii în -locul în care. le-a! înte- meiat pe ele (LAXX: în locul care l-ai întemeiat lor). Hotar ai pus care nu-l vor trece, nici se:vor întoarce -să acopere pământul. 

Vers. 10—12. Autorul trecând la ziua a 3. „ce: binefăcătoare aii fost apele aștzate între maluri pentru.dobitoace - şi: plantele de pe pământ. Apele pustiitoare sunt acum -părâe în văi, iar pe vârful munților cade roua. Dumnezeiă a“grijit chiar de animalele cele mai sălbatece ale pustiei, de coluui (azinul s&lba- tec), cari locuesc în locuri neaccesibile şi. sunt greu de - prins, 
= 

a creării . descrie 

are zi (Ps; 92). Poetul |.



13. Celce adapă munții din foișoarele sale; 
“De 'rodul lucrurilor tale se satură pământul. 

“14, Celce face să 'răsară iarbă dobitoacelor. 
Și plante spre slujba oamenilor,. 

„Ca: să. scoată „pâne din pâment; 

i  Traduc, rom. Calce trimiți (Şi Vulg.; LXX.: “5 ?5anoorel iv) 

izvoară în văi, priu nijlocul munților vor trece ape. Adăpa-se-vor . - 

_(Șag. adăpa-vor; LXX Noro) toale.:, aşiepta-vor colunii întru 

setea lor. Preste acelea paserile cerului vor lăcui,. din mijlocul . 

pietrilor vor. da glas. Ape (. 10) lipseşte în original: şi Psaltirile 

vechi. Subiectul la „adapă“ 'orl adăpa-vor (LAX), sunt izvoarele. -: 

Aștepla-vor . " selea'lor: ei aşteaptă la izvoară pentru setea lor, ca + 

să o stempere, Preste ele (LA eri aura sc. bouro): deasupra, : 

lângă izvoară şi părâe. Da a 
. 

Vers. 13.. Dela frunzișul lângă. izvoară poetul. ajunge la ploaca 

care viind din înălțimile . cerului adapă piscurile munților, În - văi 

„apa se scurge de pe munţi, iar pe munţi pică din nori. Aceştia 

jarăş se fac din apele” cerești, căci în s. Scriptură ploaea să înfă- 

“țişază ca viind din rezervoare şi camere superioare (Gen. 7, Il. 

Ps. 148, 5). Dumnezeii prăbuşeşte firmamentul şi trimite apă de sus, 

"care să vede sub firmament. ca; norl şi cade pe pământ ca ploae, ȘI 

rouă. “Traduc, rom.: . Celce adăpi (LAĂ nozitcov) munții din „cele 

nai pre deasupra ale tale (LXX aUroU), din rodul lucrurilor tale se 

va sălura- pământul. Cele mai deasupra : foișoarele în car sunt 

„ apele superioare (izvoarele ploii. cf. v. 3). De “rodul. . . lucrurilor. 

exprimă că ploaea e. rodul norilor, sai mâr bine: Todul care-l aduc 

lucrurile luă - Dumnezei aci pe pământ, anume plantele, de cari apoi 

să 'satură pământul, adecă locuitori! Iul; pentrucă oamenii şi ani- 

malele, se. nutresc cu ele. ” 
1 

" Vers. 14. O urmare a udării regulate a pământului sunt plan-.! 

„tele. Aci avem s8 cugetăm plantele de cultură, îndeosebi cerealele 

(Gen. -1, 11). Autorul deosebește cu fineță serviciul ce-l face iarba ” 

dobitoacelor şi oamenilor. Iarba serveşte deadreptul animalelor, ca 

. nutreţ, iar omul trebue să cultive paiul cerealelor ca să poată face' 

'pâne din el (Gen. 2 2,5). Spre slujba oamenilor :. în folosul, serviciul 

"acestora. Ca să scoată * etc. şi versurile următoare espun mal.pe 

larg < creaturile” câmpului și ale pădurii. Subiectul 1a a st scoată“
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15. Și ca vinul să veselească inima omului, 
S6 facă faţa a străluci de untdelemn, 

- Și pâne să întărească inima omului, 
16; Sătura-se-vor arborii Domnului, 

Cedrii Libanului, care i-a sădit. 

7. Unde paserile iși fac cuib, 
Cocostircul își are casa 'pe ciprese. 

  

este „cl face să răsară“ din cele precedente. Traduc. rom.: Celce 
resare.. şi păşuue (LX Zd04) . „ din păment, Subiectul 1 la ca să 

„scoală e omul. 

Vers. 15. La ca vinul cte. ct. Eclez. 10, 19. Siran 40, 20, 
îndeosebi Isaia, care vede în vin izvorul tuturor plăcerilor naturale. 
Şi vinul trebue agonisit de om ca-pânea; Dumnezeii nimic n'a dat. 
omului precum animalelor iarbă. Conjunctivul „ca să veselească“ are emfază : vinul s& veselească pe om; acesta să lie vesel când gustă, din cele «late luyY de Dumnezeu spre nutrire (cf. 1. 'Tim..4, 3). De untdelemu nu = mar strălucit ca untdelemnul, oleul (cum s'ar putea traduce originalul: cvrcesc), ci pânea, vinul şi untul de lemn sunt cele mal însemnate producte ale regnului vegetal și numite în . 14 &s&b (Plante). Dumnezeii face faţa să strălucească de oleti nu nu- mal pentrucă el face mâncările may gustoase și mar nutritoare, ci cu untdelemnul să unge și capul scurgendu-să pe faţă. Şi în zilele noastre Arabil se ung foarte tare cu untdelemn, care picură pe: corp şi haine; dacă nu se ung .pielea devine aspră, Sroasă și urită. Și pâne.. ontuluă : aceasta c razimul puterii de vieaţă fiind nu- trimentul cel mai întrebuințat; “cf. şi Ps. 71, 16. Traduce. TOM. Și vinul veseleşte inima. oniului, ca să veselească fața cu uut de leu, şi pânea inima omului întărește (UNN). 

Vers. 16, să rapoartă la cele espuse înv. 13—15 Și să afirmă că ploaca satură,- nu celece ca produce .ca în v. 13. Sătura-se-vor "cuprinde intreaga nutrire. Arborii Domnului : arborii care în mod deosebit mărturisesc mărirea Creatorului lor, saii: arborii plantați de - „ însuș Dumnezeu spre deosebire de cei plantați de oameni. Traduc. Tom.: Sătuiia-se-uor lemnele câmpului... care ai resădit (UN). Să pare că în loc. de mp (Ihovâ”) s'a scris "bi addai), ce LNX a citit vqi (sa dai, câmp). 
Vers, 17. Unde să rapoartă la aceşti arboră, între cari! să amintesc cedriy şi cipresul. În er ÎȘI ai Cuibul paseri mici și mari,



Ey! 

18. Munţii cei înalți pentru capricorni, 
| Stâncile adăpost aricilor. 

19. Făcut-a luna spre vremi, 
Soarele își cunoaște apusul. 

20. Pui întunerec și să face noapte, , 

Întru ca se mișcă toate fiarele pădurii. 

în special cotostircul = „erodiul“ ). Cocostîrcul stătea la cel vechi 

în mare vază numindu-să avis pi (pietaticultrix la Petron. 55, 6) 

din motivul că are deosebită aplecare la vieaţa familiară ; din această 

cauză să și ţinea că aduce fericire în casă. Traduc. rom. Acolo 

paserile se vor încuiba, lăcaşul erodinlui povățueşle pe cle (LAN). 

Lăcaşul... pe ele: cocostircul îşi pune cuibul mai sus decât 

alte pasert şi în acest înţeles le stăpânește. 

Vers. 18. Dela locurile de ascundere a animalelor autorul trece 

la înălțimile munţilor şi vizuinile stâncilor arătâhdu- să: nemărginita 

| îngrijire a lui Dumnezeii de toate făpturile sale. Ijael. e .capricornul 

(ori gazela) care locuește ma! ales în'munţi. Evr. şăfau (Prov. 30, 

26) insemnează un animal care samănă cu -marmota (hyrax sy- 

'riacus) şi să află în vizuinile munţilor lângă Marea moartă, in 

Chidron -și Sinai. Tradiţia evreească înţelege „iepurele de casă“ 

alţii traduc cu „aricii“, ce corespunde întrucât acest animal petrece 

îndeosebi î în locuri singuratice ; sait „iepure, şoarece de munte“ ; LX 

are. poigoyevAlos (ariciă, Porc shimpos). Chiar cel vechi nu sunt 

în chiar ce- a să înţeleagă sub acest nume (Winer, Reallex. V.). 

Traduc. rom.: “Alunţii cei înalți cerbilor, peatra scăparea iepurilor. 

Vers. 19. Aci “avem aluziune la Gen. 1, 14. Făcut-a luna 

etc. Luna să numeşte ântâiă, pentrucă după ea Evreii își regulaii 

timpul şi după descrierea zilei autorul lasă să urmeze a nopții. 

Sub vremi înţelegem momente şi epoce din vieaţa civilă şi bise- 

ricească, cari să măsură după lună. Soarele etc., să rapoarță la locul 

unde răsare şi apune; nicicând nu e în nesiguranță în această pri- 

vinţă. Ziua și noaptea să schimbă deci: după anumite legi. Traduc. 

rom.: Făcut-a.., şi-a cunoscut apusul scti. / 

Vers. 20. Autorul se ocupă aci mai pe larg cu celece să în- 

tâmplă noaptea. Pui iîntunerec etc. Toate sunt spre preamărirea 

lui Dumnezeii. El are numai st voească și să face noapte, . când 

începe vieața animalelor sălbatece ; atunci ele se nutresc, Dumnezeti



21. Puii leilor. răcnes6 “după. pradă. 
| ȘI -cer dela “Dumnezeu mâncarea! lor: 

„22, Răsare soarele, ci se "retrag 
| Și zac în culcușurile lor, . 

„23. Omul iesă la lucrul 'săă' 
» Şi la Iucrarea “sa “până, sara. ES 
24. Cât de multe sunt lucrurile - tale, Doamne, . 

„„. “Toate le-ai făcut cu înţelepciune, 
i-.-Plin e pământul "de: făpturile - tale! 

„Marea aceasta, mare Şi largă, . 
“Acolo sunt vieţuitoare fără. număr; 
vieăţi n mici. cu, mari, 

N
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să înfăţişază ca cum ar: umbla noaptea şi ar oieri mâncare “fiarelor, 
cari! fug de lumina zilei, Traduc..rom. : Pus-a Sa făcut. „3 întru 

„aceea 'vor trece . “pădurii. Vor rece dintr un „lee înte altul ca să- ŞI 
- caute: mâncare. ” |: 

Vers. 21. Puii Jeilor etc, exprimă că aceștia : ati însuşirea: dela 
fire a ruga pe Dumnezei când. răcnesc şi ies „după pradă. “Traduc, 

«rom.: Puii Icilor răcuind ca să apiice, : ş și sE ceară... mâucare lor. 
Ca să apuce depinde. dela răcnind =. de foame răcnesc după pradă. 

Vers, 22. 23. Acum: să descrie ce să întâmplă ziua -dupăce -- 
a răsărit soarele, e contrast la cele precedente. Ziua e pentru. om 
(|6b 24, 5. 37, 8. 38, 10); Dumnezeiă' opreşte atunci, şi depărtează 
orce primejăie ce l-ar putea împiedeca. în lucru. “Traduc, rom, 
Resăril-a soarele şi s'ai aduiiat, şi în culcuşarile sale vor 
Eşi-va omul . 

pentrucă Dumnezeii le adună și le . lasă libere. 

că cea, 

Vers. 24, Aci tratează. autorul ziua 5. și G. 
20. 21) arătând în speci 

rapa sale, cari sunt foarte multe: 
Cât. sai mărit lucrivrile . . toate întru în 
amplutu-s'a pămentul de zidir ca ta. 

--Vers, 25. Alarea aceasta etc. 
cari încă vorbesc de. Creatorul lor. Aceasta : marea cum există fără a avea în vedere un anumit teritorii: Mare 

a: creării (Gen. 

- țoate „părțile, spre: răsărit ȘI apus, Traduc. rom. : Dayca aceasta e: 
+ 

N 

ial cum Dumnezei se îngrijeşte. de toate” 
Cât. de anzitlte etc.-Traduc. rom,: | 

Velepoiune je-ai, făcut; 

în: mare „sunt multe vietăți, i 

e şi largă: e întinsă” în * 

. sara. S'aii adunat . . vor. zăcea ; fiarele” se: retrag, i



  

26, Acold. umblă corabiile, 
Bălaurul acesta, pe care l-ai făcut să se joace întrensa.. 

27. Toate aşteaptă dela. tine, | E 
SE le dai mâncarea lor la timpul stă. 

28, Tu le: daiș ele adună; 
pe "Pucţă deschizi mâna, . ele se 'satură de bunătate. 

29. :Tu-ţi: ascunzi faţa,” ele": se turbură ; da 

“Tu.ial suflarea - lor, “ele. se. sfârșesc | Ia 

Și se -'ntorc în: “țărâna lor. | Ia 

-- 30. Tu trimiți dufiul: tăi, ele se vor “zidi, Di 
ȘI înoești fața. pământului. ai 

acolo: Jis sanii, cărora: esti: naniăr, jivină - “atică şi ntari (LAS 

auti) 7] dalaăoa 1 pe y Ola] «+ zuei tonera . .. Ca puzga neta 

peyălov).: Jiş anii (după LXX reptile) insemnează toate, ahima- 

lele “mării. | . - a 

" Vers, 26. Bălaurul (eviattian în cartea 16b insemneazăi .Cro- 

codilul), este balena, monstru de - „mare. „Espresiunea' bo = ca el 

„să se. joace, desfăteze. în ea,. adecă în -mare: “Traducerea rom.: 

" Acolo. corabiile uanblă, . zălaurul acesta, pe : carele a-i zidit a-l. 

- Batjocuri pe el. q- I:batjocuri. pe el: pe bălaur ; tunaitev cu dativ: 

" (UXX aur, dar să poate lua şi în loc de auzi adecă - „9dldoo7) | 

însemnează a batjocuri pe. cineva, sau: a. se juca cu, cineva, . cu 

ceva. Înţelesul. este, că Dumnezei ar fi creat bălaurul ca să-și bată 

joc de mărimea, puterea. lui, căci deși e: mare, totuș îl stăpâneşte . 

când vrea. Rabinii explică că Dumnezeii Sar, juca cu leviatanul. 

„Vers, 27. Toule. aşteaptă, etc.. Dela . animalele mării “să” trece 

la vietăţile "pământului, cari toate surit îngrijite de Dumnezeii. Noi 

nu vedem ' aceste animale, iar Dumnezeti le: cunoaște şi le dă hrana i 

"la timpul sii: când le e vremea. Traduc.- rom. . ; Toate cătră tine a 
pay 

aşteaplă să le dai lor hrană lă “bună vreme. 

"Vers. 28—30 exprimă că Dumnezei nu numai produce toate: | 

fiinţele, ci le și ţine. vieaţa. Duhul lui creator le viează și întinerește. 

Ti ui ascunzi fața :-le lipseşti de graţia. ta; se tulbură: le cuprinde 

. spaima morții. Suflarea lor: vieața. ce O poşed “animalele. Tu tri- 

"maiţi: duhul creator produce în locul fiinţelor moarte altele ; așa se 

. înoeşte necontenit it faţa pămentulul, Duhul tc, e Vieaja | ce la creare “



3l. Fie mărirea Domnului în veci, 
- - ? Domnul să se bucure de lucrurile sale. .- 

32. Celce caută spre pământ, și el se cutremură, 
Celce se atinge de munți, și ei fumegă. 

33. Cânta-voiu Domnului în vieața mea, 
„Cânta-voiu Dumnezeului meu până ce voii fi. 

84. Bineplăcută fie lui vorba mea, 
Și eu mă voii bucura de Domnul. 

39. Să piară păcătoșii de pe pământ, 
Şi cei fărădelege să nu mai fie. | 
Binecuvintează suflete al meu pe Domnul! : 

  

iesă din Dumnezei şi viează toate: (Gen. '2, 7). Traduc. rom. : 
Dându-le tu lor vor aduna, deschisend tu mâna ta,. toate se vor 1tau- 
plea de bunctate, Iar întorcendu-ţi tu fața ta, se vor turbura; lua-vei 
duhul lor şi se vor sferşi, şi în țărina sa se vor întoarce. Tri- 
mite-vei duhul tăi, şi se vor zidi, şi vei înoi fala pământului, | 

Vers. 31—34 să bazează pe Gen. 1, 31. Domnul se bucură 
„de lucrurile sale și el s& aibă mărire în veci, nu numai acum, 
pentrucă puterea lui e vecinică. Celce caută... Fumeşă : omul să 
nu se teamă de pământ şi munţi; nimic nu poate primejdui mă- 
rirea ce și-a făcut-o Dumnezei. La „munţii fumegă“ nu avem de înţeles erupţiunile vulcanice, cf. Exod. 19, 18. Traduc. rom.: Fie ntărirea .., veseli-se-va Domnul” de... şi-l face pe el de se cutre- 1uură, munți Şi fumeşă... Îndulcească-să Ini vorba mea m& voii veseli de Domnul. Vorba. nea : 'converzaţia mea cu Dom- nul = cântarea mea, - “ 

... 

Vers. 35. Păcătoșii, care nu caută să fie să piară de pe pământ, căci er lucră împrotiva voii lui, primejduesc existenţa creaturii, strică aşa Şi bucuria lui Dumnezeu. Va să zică. dorința psalmistului că păcătoşii s& piară de pe pământ să explică in precedentul și eii 1n€ voii bucura de Domnul. Binecuvinteazii etc. Vedem că psalmul închee cu cuvintele dela început, pentrucă omul nu. poate aduce lui Dumnezeti decât laudă și mulțumită în - cuvinte şi fapte. 'Traduc. rom. : Lipsască Pecăloşii .. .,. şi cei fără- "delege, ca să nu fie ei... Domnul. : | 

plăcuți lui Dumnezei,
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e | 
_ Psalmul 140. | 

1. Doamne eii strig cătră tine, grăbește la mine, 

Ia aminte glasul mei când strig cătră tine! .. 

„9. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâe înaintea ta,. 

Ridicarea mânilor mele ca jertfă de sara. 

  

Psalmul lui David. În urma inscripţiunii psalmul ește al lui 

David, fie că el însuș l-a compus sai altul care îl imitează în feliul 

scrierii. Psalmul înfăţişază starea lui David pe timpul urmăririi din 

partea fiului săi Absalom ; după alţii psalmul e din timpul pri- 

gonirii lui David de Saul (1. Imp. 24, 1.sq.), când David era de- 

"părtat dela” cultul dzeesc din Sion. Avem un psalm de sară. Consti- 

= 

"rugăciunii mele, când - - - tine. 

„_tuţiunile apostol. (II. 59. VIII, 35) îl prescriu pentru serviciul dzeesc 

de sara, de aceea să şi numește 6 îmivxvios (de sară); iar s. 

Crizostom zice că cl să cântă foarte adese, pentrucă este medicină 

salutară și împăcare de păcate incât cu orce murdărie ne-am fi 

întinat în vro zi, acelea st şterg cu această cântare spirituală (la 

ac. psalm). 

Vers. 1. David are obiceiul a zice: Grăbeşte întri ajutorul 

„mei (Ps. 21, 20. 37, 23. 39, 14) şinu: aleargă mie, grăbeşte la mine 

ca aici — dovadă că psalmul ar fi scris de altă persoană. Când 

strig cătiă tine: când te chiem .pe tine,.care acum eşti departe. 

Traduc. vont.: Doamne strigat-am cătră tine, auzi-mă, ... glasul 

„Vers, 2. Dumnezeii poate asculta rugăciunea numa! dacă e 

plăcută, de aceea zice autorul: S& se îndrepleze etc.; aceasta să 

fie recunoscută, să aibă valoare. Dumnezeii să primească rugă- 

" ciunea lui ca miros de tămâe 'sati tămâs (care simboliza rugăciunea 

plăcută Iul), care sE alătură la jertfa de făină şi o face st se , 

înalțe la Dumnezei. Ridicarea mânilor rugăciune (3. Imp. 8, 22. 

Ps. 27, 2. 43, 21 etc.), să fie „minha“ (plăcintă cu tămâe) de sara, 

care să aducea ca jertfă nesângeroasă în fiecare zi dimineaţa și 

sara ; ardea de tot ca miros plăcut lut Dumnezeii, iar după Exod 

29, 38—42 adaogându-să la „tamid“-ul de sara încheia serviciul 

“ zilei. Traduce, rom. Să se“îndrepleze . . . tămâea . . . seara. 

1
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3. Pune Doamne strajă gurii mele, N 
„ Veghiază la ușa buzelor mele. 

4. Nu pleca inima mea: spre lucru viclean, 
„Ca să fac fapte întru nedreptate .. 
Cu oamenii care lucrează fărădelege, + 

„Şi nu 'voiă- mânca mâncările lor alese, 
. 

  

„Vers, 8. 4, Pune Doamme etc. Dâcă "psalmul s'a compus pe „timpul prigonirii, lui David de Saul, apoi .să explică aceste versuri | foarte fireşte. Saul e în mânile. lui. David şi ' oameniy acestuia îl îndeamnă a-şi răzbuna. David. văzând: pe Saul trebuea să-și aducă aminte tot răul primit din partea acestuia, de aceea. se roagă ca Dumnezeii să-l păzască.. nu numai a nu-și rezbuna cu fapta, ci nici să nu rostească vr'un cuvânt .răă asupra lui Saul. Iar. dacă e | psalmul din timpul lut Absalom, apoi rugăciunea precedentă să spe- cializează cu reminiscenţe din Ps. 38,2. 33, 14 rugându-se să tacă în toâte împrejurările. David'e tradat, - starea If pretinde să fie circumspect în vorbe, deşi nu e vinovat: față de. cerce s'au răsculat! contra. Iul, ci e conștient de vină cătră: Dumnezei. Na pleca etc.: : luând graţia 'dela el să nu se plece inima etc.; autorul vrea să nu aibă nicr 'o legătură cu potentaţii de faţă. Oamenii sai „domni“ e ironie (Ps. 4, 3). „Lucru viclean“ din: cel&- precedente să explică : - aici în: Ca să fac... fărădelege. Evr, -Aliloth să întrebuințează în înţelesul: faptă rușinoasă (Ps. 13, 1, 98, 8). Și nu voii inânca - etc. exprimă şi ma! emfatic ruptura cu cel -fărădelege; el nu vo- ește să fie părtaş la: plăcerile în mâncării. şi beuturi ale usurpă- i „torilor care s'ati: înstăpânit în * posesiunea celor. alungaţi. Traduce, - rom.: Pune Doamne . . . Şi ușă de îngrădive . .. anele, SE: ni abați „ înîma ea spre cuvinte de vicleșug, ca, să tăgădiresc răspunsurile „Cele din pecale, cu oamenii "ceice . +... stu 1nă. voii însoţi cu aleşii . lor. Uşă de îngrădire (resp. întărire) înprejurul buzelor mele: cum un oraş e împrejmuit * de întăritură,. aşa şi înaintea buzelor autorului Dumnezeii să pue. o poartă ca. a. uney: fortărețe, o poartă tare, închisă, SSE. tăgăduesc răspunsurile etc. : să caut temeiuri a ascunde păcatele, ale micşora. Din pecate: când am păcătuit, | Iov îxhzruiv (LX) poate. fi neutru=cele : alese; înțelesul: nu. „ Voesc să am parte de celece. țin era fi alese, de plăcerile lor pă : cătoase ; fericirea lor. pe pământ, ” a |



„2. Bată-mă dreptul! cu: iubire şi să mă “ mustre; | 
„=. Acest untdelemn * Pe cap. nu-l r&spingă capul -meiă, 
m. Că încă, „CU. rugăciune: întimpin răutatea. lor. 

6. Aruncaţi de laturea stâncii: vor. fi stăpânitoriă. lor, 
ȘI: graiurile, mele: âuzi-vor că sunt plăcute. + . ., 

„.1.: Precum dâcă cineva brăzdează și despică pământul, 
Să Așa, sunt „risipite oasele noastre la poarta iadului. 

.. 

  

„Vers, 5. David” “e conştient de: păcatele sale înaintea. ut, Dum: ii 
ÎN nezeii;: de scăderile - ca. regent: şi.. de. aceea. e gata a primi orce 
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mustrare, ce. i-s'ar. face” din iubire.. Dreptul : Orcine ar fi acel drept; 

“ e conirast la cei” răsculați: Și poporul aliat cu ef, Alţii înțeleg sub - 

„dreptul“ pe Dumnezei şi privesc în aceste cuvinte o urmare: a rugă-” 
ciunii lui David : Pune Doamne etc., adecă el € hotărit a-nu se lăpăda 

-“de Dumnezei nicicând 'și a nu se alia cu păcătoşii. De “sine în- 

'țeles este că aceştia” traduc versul :: „Dumhnezeă. -cel drept pedep- 

'sească-m& şi mustre: -mă, ei yoiii fi stăruitor, „căci. €] -totdeuna - are. --- 

bunăvoință“. Dumnezeii trebue să ne pedepsască « ca să-l cunoaştem a 

: bunătatea. Halăm (tuindere) e zis de loviturile “mustrării - serioase, 

dar. binevoitoare (Prov. 27, 6). Originalul hăsăl să traduce cu „bună- - 

voinţă“ 'Ger. 31, 3. cf. Gal.6, 1). Acest untdelemn. ete. exprimă că . 

el cu plăcere” Primeşte” mustrarea binevoitoare, aceasta îi pricinucşte. -- 

bucurie. "Că încă . „lor: el primeşte mustrarea. celui drept, iar faţă 

de' răutatea stăpânitoriloi do: acum are armă: rugăciunea, comunicând 

ne 'ntrerupt cu. Dumnezeii. Traduc,- rom.: Cerla-metva dreptul cu 
“îizilă. şi m€ va musti-a, iq “untul de emit al, păcălosuluă SE ut. 

_auşă capul că, că încă şi: rugăciunea mea e întru bune vierile . 

lor. „A unge capul cu untdelemn“ :însemnează a face cuiva bucu- 

ric, onoare, mântuire (Ps.. 21, 3). Autorul nu doreşte . fericirea p&- : 

“ cătoşilor,. ci se. roagă ca. Dumnezeă: să-l - ferească de aceasta; Că . 

încă, și riigăciunia . lor: păcătoşilor le merge 'bine,: 'el însă se 

: “roagă - şi acum când e în -mare strâmtorare, - „să nu “fie părtaș la. 

soartea lor. Bune: “vrerile lor: în ceeace ci află plăcere ; fericirea, 

păcatele, şi goanele, contra mea. (ef. V. 4. „cele alese“ 9. a 

A.» Vers, 6. 7..În aceste vv. David. prezice că dușmânii lui vor... 

peri: Stăpânitorii. de :acum vor cădea pradă mâniei poporului, sedus 

"de: ci, iar. €l, care mărturisește ordinea de mântuire a “Tuă Durinezei; 

- va A liber şi toti 1 vor: -așculta: Ar uncafi. de ete.: noii regenți. vor *-    LOT ai n : 9.
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8. Căci cătră tine Doamne, Doamne ochii mei,. 
În tine sperez, nu vărsa sufletul nteii. _ 

„+ 9. Păzește-mă de mânile laţului a celoree mă pânădesc, 
Și de cursele celorce fac fărădelege. . 

10. Păcătoșii cadă în mreaja lor 
Pănă ce deodată eii trec. 

"fi aruncaţi de popor de stânci (cf. 2. Cron. 25, 12; icde' săla = 

„păreţii stâncilor), iar cuvintele lui David vor fi ascultate cu plăcere 
(n original și LNX). Precum dacă cineva cic. Soartea finală a 
dușmanilor săi, zice autorul, îi va face să recunoască dulceața cu- 
vintelor lui, deşi el acum e strimtorat. Imaginea exprimă: De sar 
întâmpla ca. ci și at săi să fie în starea .că oasele lor „să fie în 
gura şeolului (adecă în gura gropii, sunt ca morți, pentrucă oasele 
morţilor să află la gura iadului, iat sufletul să pogoară acolo jos): 
apo! aceasta s'ar as&măna cu când cineva ară și sparge pământul, 
adecă ei mau să rămâe totdeuna în “această stare, ci vor învia de 
noii ca stmânţa aruncată în pământul arat. Suferinți mari să asa- 
mănă cu moartea, iar suferitorii cu: cerce mor, cf. Ps. 87, 5—7. 
Traduc. rom. Îughiţitu-s'aii lâugă piatră judecălorii lor (Vulg. 
judices, LAN zoaTatoi), auzi-se-vor graiurile mele că sai îndul- - 
cit (LNN 1j0vr9noar). Ca o brazdă de pămâul sa rupt pre pă- 
mut, risipitu-s'ait oasele lor lângă iad (LNN Vulg. oasele noastre). 
Înghițilu-s'aii lângă pialră: aproape de'ea vor peri cei aruncați, 
ca cum Y-ar înghiţi. Judecătorii lor: conducătorii (Saul etc.). Auzi- 
s&-vor etc.: partizanii judecătorilor care trăesc după moartea acestora, . 
văzend cum ati fost pedepsiţi aceştia, se vor alipi de David, îi vor as- 
culta cuvintele, Ca o brazdă de pământ ; la arat pământul să despică 
și părţile sunt imprăştiate pe Suprafaţa lui. Astfel.sunt risipite oasele 
cântărețului și ale soţilor ; iadul (mormântul) în poate înghiţi în fiecare : 
moment, căci vieaţa le e amenințată, sunt atacați cu forță mare, 

Vers. 8. e reminiscență din Ps. 24, 15. 30, 2. Aci să compune 
numele Jehova Adonai ca Ps. 67, 21. 108, 21. 139,8. Avac. 3, 19. 
Nu vărsa: sufletul să închipueşte ca uri vas; fundul lui să nu se 
desfacă. Traduc. rom.: Cătră tine.., spre tine am nădăjduit, se nu iai 
sufletul că. Pămentul arat devine roditor, iar cântărețul va. scăpa * 
din primejdie şi va fi fericit, căci a nădăjduit în Dumnezet. 

Vers. 9. 10. cf. Ps: 7, 16: 68, 23 cete Mânile lațulni: ale 
cursci care prinde. A/ eaja lor: păcătoşii cad în cursele ce le pun 

1 
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“obosit încât ameninţa să se despartă de corp. 

Psalmul 141. 

Cu glasul meu strig 'cătră Domnul, 
Cu glasul meii mă rog la. Domnul. 

3. Înainiea lui vărs grija mea, 
Înaintea lui spun necazul meti. 

4. Când se întunecă în mine duhul : meu, | 
' Iar tu cunoști calea mea. , 

În calea în care âmblu ascund mie. curse, 

altora, și adecă fiecare în a sa. Iahad anochi exprimă ce să 
întâmplă în acelaş timp când dușmanit lut cad. El a scăpat de 
asupritori, e liber; ei cad, iar el e neatacat pânăce trece orce primejdie. 
-Traduc. rom. Păzește-mE de cursa, care mi-ati pus mie, şi de sutin-. 
lelele celorce... Cădea-vor în mreaja sa “pecăloşii, deosebi sfint 

Aa us .v . N . căi, până ce voiti trece. În mreaja Sa: a luă Dumnezei ; alţii: fie- 
care din păcătoşi cade.in cursa ce el a pus altuia. 

Psalm 141. Din timpul prigonirii lui David de Saul avem 8 - 
psalmi; acesta e cel din urmă şi are inscripția: „Poem didactic 
al lui David când cra în peşteră, rugăciune“. Numirea „mașil“ 
o mai intimpinăm la Ps. 51. 53, “iar aci să mal, adaogă” „tefilla'« 
(Ps. 89, 1. 101, 1. Avac. 3, 1) care explică espreşiunea ântâia. Nu 
să poate spune apriat dacă sub „peșteră“ avem de înţeles Adullam 
(1. Imp. 22) sait Engedi (1. Imp. 24. Psalmul e poem didactic 

şi instrucază cum sc” se poarte omul în nevoi. 

Vers. 2—4. Accentul în amândouă versurile  dintâr zace pe 
„Domnul“. Autorul e părăsit de toţi, dar arc încredere în . Iehova, 
cui sc adresează cu rugăciune și adecă nu numal în internul său, 
ci și cu glas înalt. Astfel de rugăciune linişteşte, întărește și sân- 
țește. Jar tu.. calea mea: Domnul cunoaşte toate grijile şi neca- 
zurile. lui înainte de a i-le spune; că el se află în nevoe extremă 
(când ..... duhul sieii) : aceasta îl mângăe. 'Traduc. rom.: Cu glasul 
mc cătră Domnul am strisat, cu glasul căt cătră Domnul n'am 
rugat. Vărsa-voiii înaintea lui rugăciunea za, necazul mei îna- 

întea Îni voii spune. Când lipsia dintru mine duhul mei, şi tu 
ai, cunoscut cărările mele; în calea aceasta, în care am umblat, 

ascuus'ai cursă mie, Dinhru mine exprimă că duhul lut era așa 

os 
2



. 

5. Priveşte în. dreapta și vez, nu se - arată mMi€. nici. 
“Lun. prieten; 

Peritra scăparea delă. „mine, nimene” nu caută de: 
„ [sunetul meu. 

6, Stig cătră tine Doamne, - 

Zic:. Tu ești scăparea - mea, 
Partea mea în pământul celor vil.. 

“ 

7. Ia aminte strigarea mea, că slab sint. eu. "foarte; 
Mântuește- “me de ceice mă: gonesc,: căci ei: Sunt 3 

- „prea tari mie. -. 

Vers. 5. G. În călca „ele. “Primejdiă e foarte! mare. Saul l-a 
-împresorat de toate părţile și el însuş se află. întro peșteră. Acestei - 
Stări, corăspunde rugăciunea agitată a lut David. în. cele următoare. 

. Duşmanil lur sunt mulți şi aprigi, că nicr” ochiul, atotvăzător al luă | 
Dumnezeii-nu-i poate, descoperi un „prieten : Priveşte în dreapta 
elc.; Domnul. să se convingă că el.e fără scut Și ajutor. David 
caută de dreapta sa, unde era obicerii să se așăze celce dă ajutor 
(Ps. 109, 5. 31). :Machir este omul care priveşte la cineva. cu bu-- 
-năvoinţă ; protector, pricten (Ps. 15, 8).. Împrâjurul „lut David sunt, 
mulţi credincioși, dar. m'are prieten. Perit-a scăparea : îmi este „cu 
neputinţă să scap, Nu caută de sufletul utcit 2 nu-ă: are grija. De 
aceea sc întoarce la Dumnezeu, cul poate . spune toate „ce-i apasă 
sufletul și care-l, poate âjutora; acesta e scăpan ca (Ps, GL, 6—8)...-: 
şi partea (Ps. 16,: 5). „lui, adecă partea. de posesiune! care-t' mul- 
umeşte. Cea: mai mare mângăere pentru „densul este, că _poăte ii 
“numi pe acest nevăzut: Dumnezeul săi. Iehova e vii şi cine- -L+po- 

"șede se află în pământul celor vii (Ps. 26,- 13. 51, 7. Asămănare 
avem aici cu „Dumnezeii cu nor“ (Rom. s, 31); 

„„ nezeă are tot ajutorul. Traduc. rom. Luat-am Santa de dre 
am privit, şi nu era:cine se 1nă Cunoască ;. 
mine, şi. ua este 'celce caută sufletul sacii, Sirigat-ami 
Doamne, zis-am : Tu eşti nădejdea mea; parică inca ești: 

Vers. 7. David e neputincios, 
nădăjduind în Doninul se roagă cu rezolu 
mica cf. Ps. 16, 1., iar motiv 
'17,.18. Traduc. rom,: Za aminte spre 
foarte; izbăveşte-mE (UNN eco), 
lărit mai vertos decât ttâne, 

vii. 

țiune şi liniştit, Strigarea 

ruga nea, că m “ant Ser il 
de ceice mă Sonesc, că sai Î1= 

duşmaniy sunt puternici ;- dar 

ările sunt reminiscenţe din Ps: 78,8 şi 

cine are pe Dum-? - 
eapla, şi... 

peril-a “fuga - dela. . 
cătră tine
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8, Scoate din. temniță sufletul mei, ca să laude! NU- - 
ă [mele tău — 

" Fali-se-vor. cu mine drepții,.. că tu îmi faci bine. 

  

Psalmul 129. 

1 “Din adâncusi strig 'cătră. tine, Doamne, . E o 

2, Doamne, „auzi glasul. meu, 
Urechile tale să ia aminte . | 
La glasul rugăciunii mele! a a 

" Vers. 8. Scoate dinu temniță. să ia literal şi tropic.. David - 
întradevăr. era în peşteră ca întro temniţă ;. dare şi trop, pentrucă. 
el a compus cântarea și pentru alte ocaziuni, însemnând — numay 

aici în Psaltire — necaz şi nevoe, Traduc. rom.: Scoate. .., ca s€ se 

mărturisască siumelui teii: (LX Doamne); pe mine m€ aşteaptă 

E drăpții. fână ce vei răsplăti mie, A aşteaptă : drepţi sunt -curioşi -. 

„să vadă. sfârşitul. cauze! -autorului și așteaptă cu dor mare împreună * 

cu cl să preamărească pe Dumnezeii, - 

- Psalm, 129, Cântarea treptelor. Astfel să traduce „șir hani- 

“rzaălăl * care Ocură. ca. inscripţie la psalmil -119—133; LXX.. On 
IN Tov dvafaduav, Vulg. „Canticum graduum“. Explicătorii evreeşti 

zic că aceşti psalmi-să cântati la sărbătoarea înfigeri! corturilor,. când. ! 

în litie să scotea apă, de pe cele 15 trepte cari duceaii în templu din - 

tinda femeilor spre “poarta lui Nicanor la tinda: bărbaţilor.. Dintre exi- 

"4. geții creştini unii cred că cuvintele. acestea ar însemna tonul mat ridi- -. 

„cat; alţii că exprimă gradaăţia ritmică, întrucât adecă psalmul următor 

„ar începe cu un cuvânt din psalmul precedent, se urcă oarecum 

pe el; alții iarăș susțin că inscripția evreească = = cântările suirilor, 

pentrucă. le-ar fi cântat Israiltenii când! s'a re'ntors. în „patrie din 

- robia babiloneană (cf. Ezra 7, 9); în urmă sunt unii care afirmă 

că pelerinii israilteni, mergând de cele 3 sărbători de peste an la 
Ierusalim, cânfati aceşti psalmi.. 

- Psaltirea conţine 7 'psalmi de - pocăință | (6. '31, 37. 50. 101. 

199, 142). Aci să arată cât de condamnabilă e natura omului ȘI - 

"+ cât de mare e graţia dzeească. La compunerea . Cronicelor să vede . 
„



IN
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3. De te vei uita la fărădelegi, Doamne -— 
Doamne, cine va sta?: 

4. Dar la tine este iertarea, 
Ca să fii temut. 

că acest psalm exista în forma de față, pentrucă adausul la rugă- 
ciunea sânţirii templului lui Solomon (2. Cron. 6, 40—42) e din 
versuri de ale acestu! psalm şi Ps.' 131: Psalmul e compus pentru 
exulanții din Babilon. i _. 

Vers. 1—8, Autorul se asamă&nă unul om aruncat în ape 
adânci, de unde glasul lut abia poate fi auzit. Din acest adânc - 
(nevoe) strigă el la Dumnezeu, iar apele cari acopăr acest adânc. 
sunt păcatele omului. Ele despart pe om de Dumnezeii și glasul 
omului poate străbate numai dacă strigă tare, iar Dumnezeti ÎŞI 
pleacă urechea să-l audă. Pecătosul strigă la Domnul care să-i dea 
mântuire, acesta ca atotputernic şi atotstăpânitor să ajute. Dum- 
nezeii ştie toate, dar datorința credincioşilor este a cere cele ne- 
cesare. De aceca zice el că urechile Domnului cu deosebită aten- 
țiune să-i asculte cererea. Că Dumnezeii îi va da ce cere el, este 

„deplin convins. Acordarea cererilor să înfățișază aci ca luare aminte, 
căci no! luăm aminte numai ce voim -să ştim apriat, ce ne intere- 
scază foarte mult. Înţelesul celor 2 versuri. este: Adâncul în care 
m€ aflu, valurile grele . cari sunt: asupra capuluf. meti, : să nu mă 
oprească a striga la tine Dumnezeul mei, căci știi că tu asculți | 
glasul nostru, că eşti gata totdeuna să ne ajuţi. Tu at zis: „Chia- . 
mă-mă în ziua năcazului şi te voii auzi“, De te vei uita etc. De 
graţia dzcească atârnă vieaţa omului. Dacă Dumnezei ar ținea 
Samă de toate fărădelegile omului, adecă ar căuta să răsplătească 
cum merită după faptele sale, atunci nimene War scăpa dinaintea 
lui; urmarea ar fi pierderea făcătorilor de rele. Acest vers moti- 
vează rugăciunea' precedentă : Fii milostiv! căci toți suntem păcă- . 
toşi (Ps. 13, 3), toţi ne-am zămislit şi născut în păcat (Ps. 50, 7): 
aşadar nu poți face decât să ierţi. Traduc. rom.: Diutru adâncuri 
aim strişal.., Fie urechile tale luând aminte - spre Slasul rugă- ciunii mele... Doamie, cine za suferi? Că la tine este milosti- virea. Va suferi: cine poate sta înaintea judecătorului atotdrept? 

Vers. 4. motivează mai departe rugareă după iertare: Dar la line este iertarea. Dumnezei nu judecă numai, ci și iartă: cl sin- Sur poate ierta. Ca să fii temut („pentru numele tăi“ Ps. 78, 9):
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5, Nădăjduese spre Domnul, sufletul mei “speră, 
Și cui aștept cuvântul lui, 

! N 

6, Sufletul mei spre Domnul, 
“Mai mult decât ceice aşteaptă dimineaţa, 

“Ceice așteaptă dimineața. 

7. Nădăjduește Israile spre Domnul, 
_Că la Domnul este mila 

Și multă mântuire la el. j 

8. Şi el va mântui pe Israil “ | 
De toate fărădelegile lui. - 

astfel numai Dumnezeii să preamăreşte: ca unicul autor al mân- 

tuirit noastre; păcătosul recunoaște graţia dzecască, deplina ci pu- 

tere, mulțumește şi laudă pe celce f-o dă. Traduc. rom.: Pentru 

nanele tăă te-am răbdat Doamne,. aşleptat-a sufletul meii spre 

" cuvântul tăi, nădăjduit-a sufletul mei spre Domnul. „Vedem că. 

lipsesc cuvintele „ca să fii temut“; LASA leagă „Nădăjduit-a ... 

“ Domnul“ la v.: următor. | 

„Vers. 5—8. Fiind Dumnezeii iertător nici un om nu poate 

despera fie el orcât de. păcătos. Autorul speră în lehova, sufletul 

lut așteaptă; speranța accasta este vieața lui, ea potolește toată 

ncliniştea şi-l mângăe cu iertarea. Spre Domnul: e îndreptată, nu- 

niai spre el (Ps. 142, 6). Aci să repețește „aşteaptă până dimineaţa“, 

ce exprimă că așteptarea e lungă şi plină de suferințe, Mânia de 

“care e cuprins acum este pentru autor întunerec; aceasta să se 

schimbe în iubire, și adecă nu numai pentru el, ci pentru întreg 

Israilul care este în aceeaș nevoe. Numai Iehova are graţia deplină, 

care mântueşte de vina păcatului și. de urmările lui revărsând în 

inimă libertate, pace și bucurie.. Tot el are în belșug mântuirea, 

adecă poşede în cea mai mare măsură voinţa, puterea, înţelep- 

ciunea cari sunț necesare a produce mântuirea celut amenințat cu 

pierzare. Individul și poporul întreg aii să privească numai.]a el. 

și speranța aceasta nu-i va face de ruşine. “Fiind el bogat în milă 

va mântui pe Israil de toate fărădelegile lui, îl va ierta. 'Traduc, 

rom.: Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineţii 

“(aceste 3 cuvinte lipsesc în LNN) se nădăjduească ISrail spre Doit- 

nul. Că la Domnul. ., şi el va izbăvi (LS Avreuotrur) pe. lui.



Psalmul 16. 
Î. Lăudaţi pe Domnul toate. „neamurile, 
Măriţi-l toate: popoarele! 

2. Că -mare este mila. lui cătră noi 
"Şi adevărul Doninului rămâne: în veac, — 
Lăudaţi. pe Domnul. e 

„Victorie sau scăparea' din. exil) îndeamnă. pe. Iudei a provoca - pe 
" păgâni să laude pe Dumnezeti. care. s'a arăt 

stolul: Paul citează psalmul . ca profetic în cp... c. Romani 15, 11. 
Vers.. 1—2: Toate neainuiile e ca Ps. 71, II. 17: toate, fără 

deosebire, ce să exprim 
Domnul, pentrucă în grația manifestată asupra lur. Israil,. este atot- 
puternic, 'adecă acopere :toate păcatele 'oamenilor.. Și adevărul Dom- a „nului etc. Adevărat este Domnul, 
să împlinesc, ce “dovedeşte istoria. 
„puteri . dumnezeeşti cari .s& 'desco 
: țindu- să a aci în întreaga lume. Traduc. rom. : Lâudaji.. pe el., Ci sa ntării mila Ju preste oi . 

'pentrucă toate - promisiunile lux 

da, N. 

- HA . . pi 

“ntre psalmi acesta e. cel mat scurt. -Nu.. să. Ştie c ce > motiv. (6. A 

at milostiv tuturor, „ Apo» 

ă. şi în toate popoarele.: Ele” (SE. "laude: „pe a 

Mila şi adevărul sunt cele două . Si 
păr în Işrail și să desvoltă 1ă-. . 

lăndaţi :



LA UTRENIE. 
N 

Psatmul 19: 

- Auzăzte Domnul. în ziua: necazului, 

| „ Scutească-te numele Dumnezeului Iu Iacob ! 

“ Siperiorului, psalmul, ui David. în: original! inscripţia este 

: lame națeal,. LAN is TO 7&)oş, Vulg. „in finem“; ;. dar până acum * 

-nu să poate află adevărata 'semnificare, Psalmul acesta stă în legă-“ 

ai tură cu Ps. 18 şi 20. Începutul luY este cho Ia: cel precedent, . iar 

întreg este cerere. şi Ps. 20 „mulţămită pentru aceeaş: întâmplare” 

Poporul. se roagă pentru rege, care se. pregătește a merge în război” 

„contra mat: multor “dușmani puternici. Nu să „poate şti.de a compus | 

David psalmul din anumită anză (2.:Imp..12, 27) sai în genere 

“pentru atari ocaziuni.. Din „cară și car“. (Ps. 19,8) sar. părea că 

să face' aluziune' la : armata Arameilor! (2, Imp. 10, 18 etc.), căci 

“în timpul războiului contra Amoniţilor şi Sirienilor — care veniseră . 

: „cu multe cară de rezbel, şi cu călărime numeroasă — David se 

află “în stare de decadenţă morală şi fizică. Din cuprins rezultă că 

această cântare, să executa în prezenţa regelui aducându-să arderi 

de, tot şi jertfe "de „mâncări. În timpul - mai noi unit critici susțin .. 

că- nu David a, compus psalmul, pentru. apostrofa 'din--v,. 2—6. Dar 

“David, a putut, să se roage, pentru sine în persoana a treia (Ps. 17, -.: 

"1.513 „18, 12. 26, 9. 27, 3), sau. să lase. poporul să se roage; în 

urmă -a putut să se agrăească pe sine în persoana a doua, pentrucăi 

“lasă poporul să rostească. gratulare, ME 

. | „Vers. 2, Întreaga situațiune e tristă, " Regele şi poporul stai 

în faţa unul războl,: al cărul sfârşit e necunoscut. -Dumnezeii, se -.-. 

| ; roagă poporul, să asculte ; „pe rege, dar nu “numar. acum, ci tot- o
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3; Trimită ţie: ajutor din cel sânt al săi, - 
Și din Sion sprijinească-te pe tine! 

4, Aducă-și aminte de toată jertfa ta de mâncare - 
Și arderea de tot a ta să fie grasă. Sela 

5. Dee ţie după inima ta 
Și tot propusul teu să-l plincasoă! 

deuna când sunt nevoi! și lipsuri. Dorințele poporului sunt” îmbi- 

nate cu rugăciune şi jertfă. Dumnezeul lui Iacob exprimă puterea 
'Şi graţia lui, cari: demonstră că este Dumnezeul lui .Israil. Precum 

Dumnezeii a ascultat pe Iacob când era în necaz, așa să asculte 

acum pe rege; numele lui Dumnezeii s& facă a triumfa -asupra 

dușmanilor. Traduc. rom.: Auză-te,. Iacos. 

Vers. 3. Chivotul legii era tronul lui Dumnezeă; de aci 

Israil aştepta tot ajutorul. Din Sion: aci era aşăzat chivotul. Dum- 
a e ! a . Aa „nezeii din acest loc să insoțască cu binecuvântare pe regele care 

„merge în război şi să-l sprijinească.”. Traduc. rom.: Trimiță... . 
dintru cel.. line. - 

Vers. 4. Chivotul nu-l - -pot lua” în războl, dar regele aduce 
jertfă ca să expieze păcatele şi s& nu fie „pedepsit. Ardere de tt 

- şi.jertfă de făină erati prescrise înainte de război (|. Împ. 13, 9 sq.) 
Părţile jertfelor de făină, cari în parte să ardeau pe altar, să con- 
suma în foc şi să numeati azcara? (aducere aminte, cf. Acta 10, 4), 
fiindcă aduc aminte lui Dumnezeii pe cel pentru cine să: aduceati. 
Aducă-şi aminte: să primească. darurile: și să-l ție minte, s& pri- 
vească la cl :cu bunăvoință. La arderea de loi, după unii, să cere 
ca vin foc din ter să o facă cenușă (Lev. 9, 24. 3. Împ. 18, 
38; 1. Cron. 21, 26), Dar deşşen însemnează a curăţi de cenuşă, 
a i gras ; dect înțe:esul: arderile tale de tot. să le ae grase, 
'să-I fie. plăcute, să le primească cu plăcere. “Traduc: rom.: Pome- 
nească toată jertfa ta... să se îngraşe (LAN mtavderto). Să se 
îngraşe: arderile de tot se le afle numai grăsime; grăsimea să 
considera partea cea mal însemnată a jertfelor. Sela nu să ştie ce 
însemnează ; LAN Diawpaiua, Vulg. l-a. omis. 

Vers. 5. Pr opusul : hotărîrea din acest război. Poporul speră 
cu deplină încredere că rugăciunea lui va fi ascultată, pentrucă 
David era „după inima lut Duninezeui“, era bărbatul care în toate 
faptele sale căuta mărirea lui Dumnezeiă. 'Fraduc: rom,: Dee ţie 
Domnul ..., şi tot Sfatul .. plinească. o



| | 27 

6. Bucura-ne-vom de ajutorul t&ă, 
Și în numele Dumnezeului nostru vom ridica steag, 
Plinească Domnul:toate dorinţele tale. * 

7. Acum știu că Domnul dă ajutor unsului său, 
EI îl.-va auzi din cerul său cel sânt 
Întru puteri de mântuire. a dreptei sale. 

8. Aceștia se fălese cu cară și aceştia cu cai, 
Iar noi cu numele Domnului Dumnezeului nostru, 

„Vers. 6. “De 2 ajutorul f&ii i ce-l vei da regelui să învingă; 

ceice se roagă agrăesc pe rege. Wilgel e denom. dela "dăgăl: 

fâlfăi steaguri; aşa vom arăta bucuria noastră pentru învingere. 

Plinească Domnul etc. exprimă iarăș dorinţa îmbinată cu rugăciune. 

Traduc. rom.: Bucura-ne-vom de. mântuirea . ,.. întru numele 

Domnului. (UNN Ysov) nostru ne vom mări . . . cererile tale. LNN 

atepuduv Îjodyte9a, ne vom mări=vom fi. fericiţi, ne vor gratula 
pentru învingerea raportată cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Vers, 7. Probabil este că, pânăce s'a: cântat v. 2—6, sai 

adus jertfele, iar acum — după o pauză mal lungă — un levit 

“anunță că jertfa a fost bine primită. Acu arată că să întâmplă 

ce de mult să aștepta. Dă ajutor exprimă siguranța ascultăriă, căci 

poporul e una în rugăciune pentru rege, cu umilire cere ajutorul 

Dumnezeului săi; războiul e necesitate, învingerea aduce mărire 
| numelui lui Dumnezeii. Aci să așteaptă ajutorul lui Dumnezcă din 

-cer, cf. v. 3 unde e vorba de Sion. Locuinţa de pe pământ e anti- 

șambră la cea din cer; Celce locueşte în “sanctuarul lui Israil e! 

pretutindene de faţă, Întru puleri „ete.: spune cum să dovedeşte 

„puterea lui Dumnezeii (Ps. 105, 2. 144, 4. 150, 2. Is. 63, 15), prin 

care s& dă ajutor celufce luptă, îl face să învingă: faptele mari 

ale dreptei lui mântuitoare. Traduc. rom.: Acu am cunoscut: că 

a mântuit Domnul pe unsul sei, Auzi-l-va pe deusul diu cerul 

cel sânt al sei, întru puteri este mântuirea dreptei sale, Întru 

puteri... dreptei sale : mântuirea zace în fapte miraculoase, în 

ajutorul extraordinar ce-l dă dreapta lu Dumnezeii. 

Vers. 8. Legea oprește Israiltenilor a avea armată stabilă ori 

cal (Deut. 17, 16), dar dela Solomon înainte ati multe “cară. de. 

răzbel și cal (3. Împ. 10, 26—29). Aşadar aci să spune adevărul 

dacă să afirmă, că față de duşmani, îndeosebi de Sirieni, Israil.
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9. Aceia: s'au i împiedecat și. au căzut, Sa 
| Iar: noi' ne-am: sculat și stăm „drepți, ae 

10. Doamne ajută. regelui !- 
E Auzi-nie în. ziua strigării noastre; 

Psalmul 20.. 
i 

2, Doanine; întru puterea ta. se bucură regele, 
„Și întru ajutorul tou se veseleşte foarte. 

3. Pofta inimii lui i-ai dat: 
"Şi dorinţa! buzelor ui nu al refuzat. 

„îşi pune toată nădejdea în ajutorul nur lehova (.: Împ. 17, 45). 
Înţelesul este că dușmani! lut Israil. se încred în cartle lor de .răz- 

"bol și-în cal, iar. acesta în. Domnul Durnezeul- săi” carele îi dă... 
„Putere. Traduc; rom.: Aceştia în căruje, “și aceștia pe cai, iăr noi - | 
în numele... . zori nica. Vom chiema (USN peyahur9mo- | 
ueda)=ne provocăm: cu laudă la el, îl Tăudăm, mărim. 

"Vers. 9. Aceia s'aii împicdecat le; e triumfător, Ne-am. sculat 
arată că mal nainte duşmanil erai „preponderenți, acum însă Sai 

-. schimbat lucrurile: care fuseseră mai nainte culcaţi - la "pământ 
S'ati sculat, “ait învins. Traduc. romi. : Aceştia, „ae ne-ant îndreptat, 

- Vers. „10... Rugăciunea comunei încheie cum începuse cerând 
încă odată ajutor; LAN, Vulg. și traduc, leagă oribinalul hanmumtelăch 
Ja acest vers, iar unii exigeți trâduc: Doanine ajută !- Rege. ctc.. 

„ca cum Dumnezci S'ar agrăi cu. numirea „Rege“, 
 gele cel mal, înalt. “Traduc, rom.: Doamne rântuteşte pe împeratul, 
şi ne auzi pe noi ori în ce și te voi Chiema.. 

E Psalm. 20. Superiorului, psalinul , David. Poporul mulţumeşte a 
“1ur Dumnezeti pentrucă regele a învins; de accea strinsa legătură cu 
„Psalmul precedent. Această î invingere a dovedit poporului că David are . 
ajutorul“lui. „Dumnezei, îndeosebi. fiindcă, el şi sămânța lu! ati promi- 
siunea mesianică (2. Imp. 7, 12 sq. Ps. -88. 131). Izbânzile din prezent ” 
simbolizează pe ale Mesiet cari sunt continuarea și sferşitul acelora. 

Vers. 2. 3.: Psalmul î începe "cu mulțumită pentru. binefacerile; 
temporale . Şi Spirituaie dăruite regelui. „Acesta a primit putere care 

căci “el este re- “ |
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6: Mare e. mărirea” lui prin ajutorul. tă, 

- capul luă cunună de piatră scumpă. 

ar făcut să-i strălucească, faţa graţie tale, 

| 29. 

4 Cal: întimpini. pe el: cu binecuvântările bunătăţii,. - 
*Puni. pe capul lui coroană de aur, curat.: Sela 

5. Vieaţă a: cerut dela: tine, și i-ai dat. lui, 
- “Lungime: de zile” în veacul: “veacului. 

“Tu .puni mărire și strălucire pe el. 

7: Căci îl faci. pe. 'el bihecuvântare. în veac, 
ÎN desfătezi. pe el cu bucurie. în fața ta... 

a “schimbat nevoea tu, și “ajutor: de: « sus,- căre l-a scăpat din strîm- « 
“toare. Tiaduc. rom. : Doatnne.. se va veseli. îm/beratui,. şi. de mân- | 

_tuirea ta se va bucura Joar de. dat hi, şi de voca buzelor: Ii 

na l-ai lipsit pe. deusul.. i 
Vers, 4;: Binecuveălărili buitetăţii ciprinsui lor este adevărată E 

fericire (Prov, 24, 25); Puni pe capul ete; este încoronarea lu Dâvid. . 

din păstor, ori păstrarea și înmulțirea vazei imperiului: Tu. înfăţi- 

șându-să ca” prezicere. din 2. Imp. .12,:30: dupăce. David a ocupat 

- Rabba. (Ravat), capitala Amoniţilor, a pus pe cap coroana. acestul.. 

imperiu, care 'coroană „să -zice că era din aur grei şi ornată. cu multe | 

pietri scumpe. Traduc. rom. :- Ca l-ai. întimpinat. ..- Pus-ai fe 

Vers. 5 David cra înaintat în. verstă “când. să întâmplă cele - 

„amintite! în V. precedent ;. în, urma grelet! sale păcătuiri se afla. 

“gura. ntormântului: "Dumnezeii însă îl miluește lăsându- 1 să vicţuească 

şi să pue mâna pe imperiul Amoniţilor. Lungime de zile = vieaţă .. -- 

” îndelungată (3: Imp.:1, 81). Cererea poporului să înfățişază aci îm- 

plinită. În veacul veacului nu. să înțelege de David ca persoană, 

ci să rapoartă la urmași, dintre care : Mesia stăpâneşte ' în. veac. 

'Traduc. 'rom. : Vieaţă a. cerut. . lui Iuingime -. „veacului, 

Vers. 6.7. Ajutorul dat de Dumnezei. regelui face” acestuia „ 

mărire ; ÎL pune în. poziţia "de a-și întări imperiul cu glorie. 7u.-: 

pună .:. .. el exprimă, dăruirea dzeească, cf. Ps. 88, 20. Î/ faci pe 
el bineciroăntare: il faci să. poșadă binecuvântare și s'o dăruească 

altora, cf..Gen. 12, 2. Îi'fata ta: regele este în intimitate cu Dum: 
nezei, vede faţa acestuia. TFraduc.: rom. : “dlare este mărirea lui 
întru mântuirea ta, mărire. şi “tare croiință vei pune preste el, 

Ci vei "da Ii binecuventare în veacul veacului, veseli-vei pe densul 
“întru bucurie cu fala ta. Veseli-vei etc. :: dând tu ajutor regelui : .: 

==
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8. Că regele se încrede în Domnul 
Și prin mila celui înalt nu se va clăti. 

9. Mâna ta se va întinde peste toți vrăjmaşii tăi, 
Dreapta ta va ajunge pe toţi ceice te urăsc pe tine. 

10. Tu-i vei schimba ca-un cuptor de foc în timpul ar&- 
[tării tale, 

Domnul î li va înghiţi întru mânie și foc îi va 
[mânca pe ei... 

11. Vei pierde rodul tor de pe pământ 
Și s&mânţa lor. din fii oamenilor. 

-12. Că pleacă asupra ta rele, 
- Cugetă viclenie, nimic 'nu vor putea.. 

13. Că tu vei face pe ci dos, 
Cu corzile tale vei ţinti în feţele lor. 

Vers, 8. 9. Cu aceste versuri începe partea a doua a psal- 
““ mului. 'Aci nu să agrăește mai mult Dumnezeii, ci regele care aș- 

teaptă cu deplină încredere. Încrederei” cor&spunde graţia, care face 
ca regele nicicând să nu şovăească (Prov. 10, 30); el atacă pe 
duşmani: ȘI-I învinge. Poporul prezice regelui ce speră: Peste toţi. 
vrăjmaşii tei: mâna lui îi pedepseşte. Traduc. rom. : Că împeratul 
nădăjdueşte spre Domnul, şi întru... Afle-să inâna. ta inturor 
vrăjmaşilor... ta să afle pe toți... tine. Tuturor vrăjiașilor :: 
mâna ta să fie ridicată : asupra tuturor vrăjmaşilor să-i pedepsască. 

Vers. 10. 11. Regelui, când se arată în fruntea oştirilor sale, 
să atribue putere nimicitoare cum are Domnul (Ps. 33, 17. Lev. 
20, 6. Plâng. 4, 16). Și întradevăr, sosind David s'a hotărit soartea  - 
orașului: Rabba (2. Imp. 12. sq.). Tu-i vei... cuptor de foc: venirea 
lui va âprinde un foc care nimicește tot; frica, spaima ce va cu- 
prinde pe dușmani îi va arde ca focul în cuptor (Plâng. 5, 10. Mal.. 
'3, 19). În tinpul ai ătării tale : când, ţi să vede faţa, când te arăţi. 
Rodul lor... fiii oamenilor : ei. vor peri împreună cu urmașii lor ; 
profețeşte soartea ce aşteaptă pe dușmaniă regelui (Plâng. 2, 20. Osea 
9, 16). Traduc. rom.: Că-i vei pune pe ci ca un cuptor de foc în 
vreitea felii tale; Domnul întru mânia sa va turbura pe ei, şi va 
1nânca pe ei i focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pei de, . oamenilor. 

Vers. 12. 13. Acum să spune că soartea aceasta a lor le strică 
propusul; acesta nu să realizează. Pleacă .. rele: ca o mrejă au
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14, Înalță-te -Doamne întru puterea: ta, 
"“ Cânta-vom și voni lăuda: puterea ta. 

Psalmul 8. 

2. Doamne, cât de mulți sunt asupritorii mei, 
Mulţi se scoală asupra mea. 

întins rele asupra ta, atit făcut acestea. să cadă asupra ta. Că vei 

face: pe ci dos sai „îi vei pune la cerbice“ : el vor avea cerbicea 

spre tine, adecă vor fi luaţi în fugă. Cu corzile. . lor: săgețile ni- 

meresc pe dușmani în faţă, căci cetce îi urmăresc le-ai eşit inainte. 

Traduc. rom.: Că ati plecat. asupra la vele, cugelat-aii sfaluri 

cari mu vor pulea să stea. : Că vel pune pe dânşii dos, întru cei 

“rămaşi ai le vei găti faţa lor. Întru cei remaşi etc.: poporul 

credincios ajută regelui în război şi bate pe duşman, .ce cauzează 

bucurie (uci găti) aceluia. - 

„Vers, 14 conţine agrăirea regelui cătră Dumnezei cerând în- 

„ Vingere. Înalță-te : arată că eşti atotstăpânitor și judecitor. Puterea 

la: acesteia nimic “nu î:se poate opune, căct'ea învinge totdeuna, de 

aceea să anticipăi mulțămită, T raduc, rom: Înalță-te.... puterile ale. 

Psalm. 3. Psalmul lui David, când a fugit. dinaintea fiului 

săii Absalom. Psalmul e compus, după inscripție, pe timpul 

când David fuge de Absalom. Plângând. și gol, însoţit de pu- 

țini credincioşi, David trebue să fugă din lerusalim. în deșertul 

Teriho. Dar. nici?ăici nu are liniște, ci webue să se ducă în pustiul 

Iordanului la Mahânaim (Manaim. cf. 2. Împ, 17, 21 sq.). Când 

trecuse Iordanul cu al.s&i, dimineaţa rostește cântarea prezentă 

(2, Împ. 17, 22). Mulţi ss. Părinţi și explicători mal vechi at con- 

siderat psalmul de mesianic. Caracterul lui tipic nu să poate nega. 

David în situația aceasta e tipul lui Cristos, care cu inima frântă 

trece riul Chidron şi merge pe muntele Olivilor;, e tradat de. prie- 

ten „(uda — Ahitofel) ; e părăsit de Dumnezei, cum. zic dușmanii 

anti 27, 43) care sunt foarte mulți, (poporul), dar cl se încrede 

în Dumnezeii (Mt. 26, 39 sq. 27, 46). De importanţă sunt două 

momente: am adormit (moartea), m'aiin sculat (învicrea lui Cristos).
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„3, Mulţi z Zic sufictutui me: Ia Aaa 
n Nu ește lui mântuire la. Dumnezeu. 

4. Iar tu Doamne. ești scut, lângă mine, 
E Mărirea. mea. ȘI celce” ridică capul - meu. 

e
n
!
 

- Cu. glas strig cu -cătră Domnul, Ai : 
ȘI cl: îmi - rtspunde din muritele + sui „cel sânt. 

Vers 2 „a: Că de antuulţi: exprimă mirare şi. întrebare, Regele, - 

părăsind. lerusalimul,- vede că mulți sunt care îl urmăresc. Din 2, 

. Imp.. 19 rezultă că: întreg Israilul ține - parte “lui 'Absalom, iar cu 

David, sunt: numai peste 600 de bărbați. Asupritorii mei: popotul 

 israiltean, pentrucă întreg urmează lui Absalom. Sufletului meii=cu 

“privire la sufletul meii, despre sufletul meii; dar! puinlu- să în loc" 

de „mie“ exprimă. „că: celce îl asupreşte judecă asupra . internului : 

lui, asupra raportului săi personal: „cu "Dumnezei. La Dummnezeit : 

acesta e temeiul mântuirii și cine nu are aceasta. e afară de graţia E 

dzeească, Dușmanil şi. prictenil | care ai părăsit! „pe David "cred - 

că el e. pierdut, cum se "exprimă "și Seimel. (2: „Imp. 16; 8). În 

„anul în care David a învins pe Amoniţi pecătueşte: cu Batșebă, 

" fomeea lui Urie, şi! toți îl țineau cel ma! afurisit om. Între nevoile. 

- ŞI pedepsele, dzeeşti, ce veniseră 'asupra. lui pentru aceâstă faptă, 

să numără şi r&scularea lut Absalom:; „Traduc. rom : + Doamne, 

căci sait. înmulțit ceice mă necăjesc . „Întru Dumnezeul lui: 

Vers. 4. 5. În: “această zi “ful în răpește “tronul, prietenul îl 

tradează, poporul. în părăsește ; el însă nu desperă, ci” se încrede . 
“în Dumnezei : “Iar tut. Doamne etc. EL s'a „pocăit pentru fapta sa E 
rea, iar Dumnezeii l-a. iertat. În fiecare “moment dușmanii „puteai. 
să-l atace,. dar Iehova îl scutește și apără. Mărirea. mea: el! ma 
usurpat demnitatea de regent, ci "Dumnezeii l-a dăruit:o, de! aceca, * 

“îl ajutoră: Cu capul! acoperit s'a 'suit el pe muntele Olivilor 2. Imp. în 
15, 30), dar Dumnezeii mângăindu-l, ŞI ajutându- i ridică “capul: . 

-. din starea apăsată şi tristă de acum îl va, face : să iese învingător 
dându-i onoarea şi puterea, de „mal. nainte. Încrederea. ce . are în, | 

_Dumnezeii în păstrează liniştea în. „primejdia . cea. mat mare':. Cu. 
glas. etc, ; iar că rugăciunea . Jur. va. fi ascultată să. exprimă - în. şi cl - 
îmi răspunde. Răspunsul i-s'a. dat din locul spre «care mersese stri-! 

_- garea lui: din. nzrniele < scă cel sâul. Dela Chiriat-learim (Cariatiarim) 

Ei
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6. Eu m 'am culcat, și am adornăit - AS A 

" Deșteptatu-m'am că Domnul mă sprijinește, 

7. Nu mă tem de zeci de mii de popoară, 
» Cari împrejurul meu au tăbărit. 

S. Scoală Doamne, ajută-mi, Dumnezeul. meu! 
Că tu sfărimi falca tuturor dușmanilor mei, 
„Tu Zdrobeşii. dinții celor fărădelege. 

- David transpusese chivotul în Sion (Imp. 7, |; 2. Imp. 6; 1 sq.). 

Fugând acum din Ierusalim nu-l are cu sine; ele despărțit de locul 

“unde era: prezent Dumnezeu, rugăciunea. lui însă străbate până. - 

acolo. "Traduce rom. „Jar tu Doamne. sbrijinitorul mei - eşti . 

" celace înalţi capul. meii. Cu glasul mteti cătră Doninul a ant „striga, 

şi ura auzit din mantele cel sânt al dai. : 

„Vers, G. 7. Aceste wv, descriii foarte frumos deplina linişte” -.. 

sufletească. a lu David. El.nu "cunoaşte frică orl spaimă, cari mal, Ma 

mult pot speria somnul, ci după un 'somn liniştit: se deşteaptă, deşi .: 

“mil de duşmani Îl. împresoară. Așa s'a dovedit că Domnul i-a dat - 

ajutorul ce-l ceruse: Obosit, cum. era, se culcase; iar dușmanii pu- 

teal. să-l prindă (2. Împ. 17, 2); dar el sa deșteptat „deplin sâ- 

nătos şi Ştie cui. are să mulțămească : Domnului. Dumnezeii, al 

- cărul braţ puternic l-a apărat că nimene nu s'a putut: atinge. de 

"el, Zeci de amii= mulţime . mare ; dovedeşte că Absalom abătuse pe 

mulţi dela David. Traduc. rom.:-Și ei... (LXX nu. are și), scula- 

- tu-ui'ani. mă va Sbrijini,. Nu HE zoiti teme de mil de popoară. ... - 

(LAK, uvgidăuv Aaov), cari împrejur - "mă împresoară, scoală . 

Doamite, mnânatuteşte-mă Dunimez cul mei. LNS „are: scoală ete. 

în versul următor; Aa 

: Vers, 8. În cuvinte avântate cântăreţul: destrie ajutorul dzeosc, 

| -pentrucă se.încrede întrânsul şi lui sc. roagă. Aducerea aminte de 

: „singurăticele. “acte ale acestui ajutor se 'grupează întrun . tabloă, 

în „Scoală. e. aluziune! la Num. 10, 35, unde Moisi. provoacă pe Iehova 

să ia aminte celece să întâmplă pe pământ şi să înfluenţeze asupra 

lot absolut. Lângă . Doaniite e adaus. Dumnczeul meîi (n original _ 

Elohai cu sufixul -personal) . ȘI exprimă credința ce are. regele în.. 

"Domnul. Cântărețul nu speră, ci - vorbeşte ca. de, o faptă sigură, şi: 

- “asămănând pe duşmani cu fiar&- sălbatece -cari voesce. st-l sfăşie; 

„spune că Dumnezeii se va arăta în. mijlocul lor și-l -va pierde. 
La 3. 

.



9. A Domnului este mântuirea — - 
Peste poporul tău vie binecuvântarea ta. 

Psalmul 37. 

2. Doamne nu' cu mânia ta să m& mustii pe mine, 
Nici cu iuțimea ta s& m& pedepsești. 

Traduc: rom.: Că tu ai bătut pe toți ceice-ină vrăjmășesc. nrie în- 

deşert, dinţii păcătoşilor ai zdrobil .. . şi “preste... ta. LXX a 

citit în loc de :15hi (0o=falcă) lehinnam Îndeștri, fără cauză. 

Vers. 9. Totul atârnă dela Domnul, oamenii sunt neputin- 

cioși în fața lui; el, singur ajută și mântuește, nu mulțimea 

oastei saii puterea armelor. Voind Dumnezeii . să scape - pe. unsul 

săi, o şi împlinește. A Donnului=penes . Jehovam est salus ; el e 

posesorul absolut şi dă cul voeşte această mântuire din NEvol așă- 
zându-l în stare bună. „Mântuirea=>mântuirea . în deplin belșug 
(lona 2, 10. Apoc. 7, 10). Peste . poporul tăi etc. Deși David cu- 
getă mat mult la mântuirea sa, dar ca rege al poporului nu poate 
uita de acesta când vorbeşte cu Iehova, al cul este poporul (po- 
porul teii). EL nu urăşte poporul, nu-i doreşte nimic rău, ci numai 
dușmanilor, acelora care ati sedus poporul. Pe cer seduşi îl com- | 
pătimeşte, dar rugându- -se pentru popor, de aceștia nică nu-și mai - 
aduce. aminte, nu mai face deosebire între cel seduși ȘI care X-a 
rămas credincioși. 'Traduc. rom.: A Domnului. . "şi preste. po- 
por-ul tăi bincewoântarea ta. 

Psalmul 37. Psaluuul Ini David spre aducere aminte. Psalmul e 
de pocăință. Începutul Samănă cu al Ps. 6. Considerând adulteriul lui 
David avem Ps. 6. 37..50 și. 31: în şir cronologic. David e zdrun- 

„_Cinat trupește şi sufletește; e părăsit de prieten ; iar dușmanii î 
țin afurisit pentru totdeuna. EL Simțeşte în toată ființa sa. mânia 

- lui Dumnezei,, care . l-a părăsit ; aduce acestuia aminte nevoea în 
care se află şi-l cere ajutor. Uhnil explicători, bazați pe inscripția 
„Spre aducere aminte“, zic că psalmul să cânta când să "aducea 
jertfa de mâncare, din care să lua o mână, amestecându-să cu 
untdelemn, și împreună cu tămâca (numite părțile “acestea „adu- 

A



3. Că săgețile tale. Sau înfipt în mine, 
ŞI. mâna ta S'a. plecat peste mine.. 

4, Nu este: nimic sânttos în carnea mea dinaintea 
[mâniei tale, 

Nu este pace în. „oasele mele de. cătră fața păca- 
| [tului meu. 

5. Că vinile mele ai trecut peste capul mei, 
Ca o sarcină grea sunt ele .mie. prea grele... 

cere aminte“, cf. Lev. 2, 1 sq. 6, 14sq.) să arunca în focul de pe 

altar ca aşa fumul, ce să înălța la cer, să aducă aminte luy Dum- : 

nezeii de celce jertfeşte. În inscripţie LAX a adaus „despre Sâmbătă“. 

Vers. 2. 3. T. V. nu cunoaşte certarea saii pedeapsa ce tri: 

mite Dumnezei din iubire și graţie peste. aleşii săi, ci pedeapsa să 

consideră semnul mâniei lui Dumnezei, care-și manifestă iubirea 

- numai ajutând și cruțând pe cineva. De aceea David se roagă ca . 

Dumnezei să-i schimbe pedeapsa. Aânia — îuţimea : mânia lui | 

Dumnezeu ca erupere — ca ardere, În cele următoare să descriti su- 

ferinţele cântăreţului. Că săgețile tale: săgețile mâniei dzeeşti = jude- 

. căţile lui Dumnezeii care își arată mânia când pedepsește. Acestea să 

înfăţișază ca puteri de sine lucrătoare. David . întrebuințază “may 

de multe or imaginea despre săgeți în mâna lui Dumnezeii: spre 

a însemna suferinți și certări. Alâna ta: mâna pedepsitoare a lur. 

Dumnezeii (Ps. 31, 4, 38, 11).: Dumnezeii se războește cu omul | 

din cauza păcatului acestuia, ca astfel să-i simțască toată puterea. 
Traduc. rom. Doamne, nu cu mânia ta să. mă mustri pe mine, 

nici cu înțimea la sE mă cei ji. Că... şi ai întărit preste - mine 

mâna ta. Ai întărit: săgețile tale mă apasă tare şi statornic. 

Vers. 4. descrie mizeria Iul trupească cauzată de păcat ; acesta 

a provocat 'mânia lui Dumnezei, căreia a urmat nenorocirea de 
față. Vedem de aici că păcatul înfluențază și corpul î în chip omoritor. . 

Nu este pace etc.==nu e întreg, sânătos; am pierdut toată puterea 

internă. De cătră fața=—din cauza. Traduc. rom. : Nu este vinde- 

care în trupul mcăl de cătră fața mâniei . . .. întru oasele i . pă 

calelor ele. 

Vers. 5. Păcatul să asamănă cu apa ce îneacă (aii trecut 

peste) şi cu 0,sarcină foarte grea.! Prea grele: nu le pot suporta. 

Traduc. rom.: Că fărădelegile stele aii covârşit capul îeii, ca o 

sarcină i gri ea S'ail îngreniat pre este mine, - 
8*.
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6. Vânătăile mele “put, puroează, | 
Pentru nebunia .mea. - 

7. ME încovăesc, plecat sânt cu foarte, 
Toată ziua în jale umblu tiptil. 

8. Că: coapsele mele sunt pline de' arsură,” 
„Și nimic sânâtos nu este în carnea mea. | 

9.. Amorţit și zdrobit sânt eă foarte, . 
Răcnesc de suspinarea inimii mele. 

. Vers, 6. Urmările mâniel : pedepsitoare a luă Dumnezeti să 
numesc venătăi cari „împrăștie miros neplăcut şi ai trecut în 
puror; iar.păcatul: care le-a produs „nebunie“, fiindcă adute pierzare 
(Rom. G, 23); Versul. acesta. ește gradaţie la: cel precedent întrucât 
descrie primejdia extremă a vieţii, “căcI când rana a început să 
putrezască şi: puroeze e mare primejdie. "Orce cauzează “omului 
dureri: corporale şi moarte” vine dela păcat, este pedeapsa acestuia. : 
Traduc. rom. : Înpuţilu-s” aii şi. ai , putrezit ranele antele de cătră 

_Jala nebuniei inele? 

Vers. 7. În starea aceasta. de boălă . sufletească și corporală 
trebue! să se. gârbovească ȘI plece cât să poate de mult; “chiar i 
„mersul e greoiil.. Tiaduc. rom. : Chânaritat-at din şi a "ai. gârbovit . 
până, în sferşit, toată. ziua mâlmindu-ină uinblam, 

Vers. 8. Motivarea. rugăciunii precedente : Că coapsele. etc. 
-. Coapsele, sediul tăriet, sunt pline de arsură, sunt inflamate, sacă ; 

iar dela ele, centrul,  inflamaţia să” întinde! peste întreg corpul. Aci 
- lucrează mânia lu! Dumnezeu ca în suflet. : La. Evrel coapsele '- să : 
“considerati. puterea: producerit. Coapse puternice, adecă putere mare. 
de producere, sunt. binecuvântarea lui Dumiezeii ; : iar. cele uscate 
sunt semnul blăstămului dumnezeesc şi sunt batjocurite, pline de: 
ocară. "Unele Msse ale LAX au că sufletul meii (altele coapsele 
melc :. apuzi) ori iprar) etc. Traduc. rom. :' Că șelele 1mele: sai 
iplut de ocări, şi uu este vindecare în ir upul mtcil. 

7 „Vers, 9, Azmorţil: fără putere, fără vicaţă; samăn unui Cc adavtu, 
De suspinare ea îniuii mele: tânguire a lui exprimă siurere . internă, - 
Traduc. rom,: Ne ccăjitu- -n am şi vii "ast. Siterit foar. le, „răcnit-aa „din. „mele,



10, “Doamne înaintea. ta e: toată 'dorirea. mea, | 
-Și.suspinul meu. înaintea ta .nu „este: ascuns, 

u: Inimă mea -bate foarte, părăsitu- ma puterea mea, 
Si lumina ochilor mei, și a acestora nu. este - la. 

o “[mine. 
„12, nibiţii mei i prietenii stat  depărte de-plaga mea, 

"Şi rudeniile . mele: stati departe. 

13: Și laţuri, pun mie ceice caută sufletul met, 
- “ȘI ceice câută "nenorocirea. mea grăesc stricăciune, 
"Și r&utate cugetă toată ziua.  - - 

ia. lar ei sânt: ca un surd, nu aud, 
„ „Şi ca un mut-care nu-și deschide gură s sa. 

15. Făcutu-m” am-ca un om ce .nu "aude, 

ȘI Î în a cărui Sură nu este, contrazicere. 

7 

- 

Vers. 10—15. Cântărețul a cerut ajutorul” lut, Dumnezeri. nu 

„ca, cum acesta n'ar şti nevoea lui, căci el: cunoaşte toate dorinţele, | 

şi suspinurile. - Fiindcă . suferă vocşte să deştepte 'milostivirea lut 

- Dumnezeii, de aceea continuă a descrie trista lui stare: inima e. 

în stare de .contragere. și lărgire puternică, bate tare. L-a părăsit” 

puterea, al. cărei centru e inima (Ps. “39, 13); nici lumina ochilor 

nu mai e la densul, ci a pierdut-o plângând, vighiând și în friguri. 

„ --Autorul, dupăce a spus tot ce-l zăcea' la inimă, continuă 

mat liniştit, Până. aci grăcşte de suferinţele . sale în -genere, în: 

"imagini ȘI. cu suspinuri - adânci; iar de:acum înainte e concret, 

- spune: „apriat în ce conzistă: aceste suferinți. Zubiții mei şi prie- -" 

“tiuil ete. ci văd: starea mea : tristă, dar. nu cutează să-mi ajute 

"temându-se de “duşmani. Dacă prietenii! nu: se îmbulzesc la el, 

cu atât mai: îndrăzneţi sunt dușmanii. „Aceștia [CA 13) îl asu- 

presc. în toate chipurile ; cuprinsul vorbirii între sine este a-l pierde, 

“spre care scop întrebuințază vicleșuguri -de tot feliul. ::Jar că 

siâint-ca un surd etc. Faţă de aceşti oameni el.„nu şi-a răz- 

bunat calumniându-ă,: nu „se apără înaintea lor (nu este „Yespuus: 

“la nimic nu zice ceva), cu nimic nu le. dovedeşte că e nevino-, 

„vat,. ci. se încrede în Dumnezeii Q. 16). 'Traduc. roni. : _Doaânine | 

| “dela tine mu sa ASCIIS. Ininia mea s'a turbitrat, părăsitu- - 
-, ma virtulea, mea. . şi aceasta Mt. este Cit, miine, Prietenii mei - 

p-
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16. Că: pe tine "Doamne te aştept cu, 
> Tu-mi vei răspunde, Doamne Dumnezeul meu. 

17. Că zic: Să nu se bucure de mine, 
Care s'ar r „Sumeţi când se clatină piciorul meu. 

18. Că eu gata sânt-de cădere. | 
Și durerea mea este" înainte-mi pururea. 

şi vecinii mei înpreajina mea stai apropiat şi ai ; stătut, Și cei ai 
de aproape ai mei departe aii stătut; şi se sileaii ceice căula su- 

> fietul meil şi ceice cănta cele vele mie grăia deșă "lăciuni, şi vicle- 
şuguri toată ziua cugeta: Jar eii ca un Surd nu duza, şi ca unu 
mat ce mtl- și deșchide Sura sa. Și nam Jăcut ca un om ce nu 
aude, şi su are în gura lui mustrări. Înpreajtia ea (inaintea 

mea): se apropie. de mine, văd nenorocirea mea, dar'stai cam 
departe, mă încungiură ca pe un lepros. Teodoret etc. înțeleg „în- 
preajma mea“=—impotriva mea: iati ţinută dușmănoasă faţă de David. 

"Și se sileaii "etc. (silă folosesc): aplică șilă “față de mine, sai: 
duşmanii se imbulzesc împrejurul mei ; pretutindenea văd duș- 
mani și ici-colo un prieten... . . - 

Vers. 16. 17. Că pe tine, Doamne etc. exprimă că regele nu 
se încrede în puterile sale, ci tot ajutorul îl așteaptă dela Iehova 
care singur îl poate scăpa. Tu-imi vei răspunde=tu vel auzi. Nece- 
sitatea ascultării și ajutorului s& arată întraceea, că altfel duşmanii - 
ar triumfa asupra lui, ce nu poate fi, pentrucă orcine s'a încrezut 
în Dumnezeii n'a fost rușinat. Când se clatină. piciorul iei: când 
suferințele mele sunt așa de mari că amenință cu totala mea pier- 
dere. Chiar: numai această şovăire pricinueşte dușmanilor mei bu- 
curie mare; ce s'ar întâmpla dacă aş peri de tot?. Traduc; rom.: Că 

- spre tine Doamne am nădăjduit. Tu vei auzi Doamne Dumnezeul aneii, 
"că ai sis: ca nu cândva să se bucure sie vrăjmaşii mei, şi când 
“s'a clătit picioarele mele, asupra mea mari ai grăit. înţelesul: 
numai şovăind eu se fălesc asupra mea. 

„Vers, 18. Că ci gata siint etc., adecă fără ajutorul luy Dum- 
nezeti căderea lui e sigură. Și duierea mea ele. : aceasta nicicând 
nu mă părăseşte, adecă suferințele ori căderea ce-y face dureri îi 
aduce aminte de păcatele sale. Traduc,. rom, Că eii spre bătăi gata sint, .. pururea, Că . . bătăi: le aştept în fiecare moment.
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19. Căci vina mea trebue s& mărturisesc, 
Să fiu îngrijat pentru păcatul met. 

20. lar dușmanii mei sunt vii, sunt num&roși, 
“Şi mulţi sunt ceice mă urăsc pe nedrept, 

„21. Ceice-mi răsplătesc rele pentru bune, 
M& dușmănesc pentrucă urmez. binele. 

22. Nu mă lăsa, Doamne; | 
Dumnezeul 'meu nu te depărta dela mine. 

23. Grăbește întru ajutorul mei, 
Doamne al mântuirii mele! 

Psalmul 62. 

2. Dumnezeule, Dumnezeul meu, cătră tine mânec, 
Sufletul mei însetează după tine, carnea mea tân- 

[jește după tine 
În. pământ uscat și lânced fără apă. 

| Vers. 19 conţine motivul celor: precedânte zicându-să că el tot- 

deuna are înaintea ochilor durerea inimii sale; el totdeuna își măr- 

_turiseşte. vina, poartă grijă de păcatul săi. Traduc. rom.: Că fără 
de legea mea ei voiii vesti, şi me voii griji. pentru pecatul ieri. 

„ Vers, 20—23 descriii starea. dușmanilor.. Aceştia se înmulţesc, 

'sunt plini de vieaţă; dar mulți sunt şi ceice îl urăsc. Urme binele : 

față de dușmani; le-am făcut bine. Aci avem contrastele: duşmanii 

mel sunt bine — eii plin de rane, jumătate mort; e! sunt puternici 

„— eii slab; ei sunt mulți — ei singur. Psalmul încheie cu cererea 

de noti a ajutorului; credința nu desperă, de aceea: Doamne al 

mânhitirii mele! 'Traduc. rom.: Iar vrăjmaşii anei trăesc, şi sai mai 

întărit decât mine, şi sai înmulțit ceice mă urăsc fără dreptate... 

bune, mă clevctea, căci urniam bunătatea (LXX. Oizaroovvn). .. 

Dumnezeul mei, nu te... Ia amiute spre ajutorul „„ ele. S'aii mai. 

întărit decât mine: duşmanii sunt puternici, iar, ei slab. 

, Psalm. 62. Psalmul Ini D. vid când era în pustiul Iuda. Mai mulți 

“ani David petrece în munţii luda pânăce în urmă, după moartea lui 

Saul, ocupă în linişte tronul împărătesc. Pe timpul goanei lui Absa- 

a 
.



3, “Aşa te-am căutat în sanctuarul tau, 

Ca se văd puterea Și mărirea ta. |. 

“1om încă, e silit a se: retrage cu Buţint credincioşi în acest „deșărt, 

: care cra situat spre vest de Marea moartă (2. Imp. 15, 28. 16,2). . 

LX, “Vulg, ai inscripția, în pustiul Iduuneii, adecă. înţeleg: “partea. 

sudică a deșertului uda, Aci a fost David când: mergea în ara -- 

Moabitenilor (IL. Împ.. 22,- 3). Probabil este -că deşertul luda.-să 

“numea ȘI. Idumea,. Dică aci stăpâniseră mat nainte: Edomiţii, - 

David exprimă în. acest -psalm . dorul. după templu, unde Iehova! 

" adeseori. i-s'a arătat; iar acum e gonit- -de duşmani, care caută să-l 

piardă. Şi in vechime -cu acest psalm î începea'serviciul de dimineaţa... 

“Gonsiit. apost. 2; 59: „În: fiecare zi adunaţi-vă. dimineaţa şi sâra. 

cântând şi rugându-vă în' biserici; dimineaţa anume 'rostiţi Ps. 62, , 

iar sara 140“. S.. Atanasie (de virginitate): „Dimineaţa rostiți acest 

psalm“; “iar s. Vasile:  „Dupăce s'a: făcut zi în. comună toţi ca 

dintro gură şi inimă aduc Domnului psâlmul mărturisiriy“. (op. LAU 

ad- Neocaesar.).. De aceea acest psalm. să.şi: numește 6 dp%orv0s 

" (cântarea de dimineaţa, Constit. apost. VIII, 37). 

Vers. 2, Verbul - şahar „poate fi tradus + “cu a mâneca LA 

099oilw) Sati: a căuta, anume ceva începând, de dimineaţa, deci 

o căutare intenzivă. Dacă luăm în “samă „că Dăâvid noaptea trece 

lordanul, apol putem. înțelege -mânec - de timpul când Sa cântat! 

psalmul” și timpul în care zi de zi îȘI începe . dorinţa. după. Dum-, .: 

-“nezeii. El e alungat! în pustii şi espus tuturor lipsurilor; sufletul 

-şi corpul lul 'simţesc lipsa lui _Dumnezeă. „Lânced este al doilea . 

adiectiyv la-fănzeut, aşadar: in terta arrida et lanquida aqua <arente, 

“- “Ținutul unde este cântăreţul e ars :de'soare; “împrejurul lui natura: 

e de' coloare „cenuşie, monotonă... Cu aceasta  armoniază  înternul * 
său, întreaga lui ființă, pentrucă corpul lut find supus spirituluy - e 
tras de acesta-lă vieață mal. înaltă. Espresivinea tropică „a avea” 
sete după Dumhezeii“. însemnează : :a: cere, dori pe Dumnezeti, în- 
chipuindu-să acesta ca o beutură, pe care voeşte omul să o: Lea; ăi 
aşadar: a simți în “sine lucrarea ' luy Dumnezei, af conștient . de 
lucrarea lui; a se bucura 'de deplină, pace: Sulletească, de : fericire 

| neconțurbată ; în toate rievoile Şi necazurile: a rosti; 
vântat numele Domnului“. “Traduce. rom.: Diininezeule . -.. ÎN se- 
tat-a de tine sufletul mei, de câte ori trupul - cil: ție, 

„ ment pustiii şi neuniblat şi fără "ăi de apă. De. câte ori==de n u- 
„merate ori. SR “ 

„Fie binecu- 

în pă- 

|.
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4. Că mai i bună este mila ta decât. vieaţa, 
“Buzele mele să.te. laude - pe tine. 

5. Așa bine te. voii cuvânta în vieaţa mcă, 

NA În numele tău voit ridica- mânile: mele. 

6. Ca de măduvă şi de grăsime să va 'sătura. sufle- 
o [tul meu, 

Şi € cu 1 buze. de “bucurie, te va. Jăuda „gura mea. 

Vers.'3. 4:  Asa6a pe. Dumnezeul” mei, On=cu: așa. mare 

dor. În. cazul. dintâtă se rapoartă la „Dumnezeule, Dumnezeul mei“ _ 

- în al doilea la dorinţa . lui după Dumnezeii: în: genere, David nu - 

doreşte. pe Dumnezeii numai acum când: s'a convins_ „de deșărtăi-. 

„ciunea lucrurilor lumești, ci şi când -era'pe tron, în fericire, avea. 

numai acest dor, care îl îndemna să cerceteze: cât. de adeseor! sa 

ă asa lui Dumnezeii: în sandiuar ul ic (templul), contrastul la. pă- 

ntent uscat: elc.. Ca se 'văd elc.. exprimă. scopul: cl voca să fe în - 

ini apropierea luă. Dumnezcii, să-I cunoască ceva din fiinţă încât e' cu . 

putinţă creaturii. Numai aşa a. putut el cunoaște puterea dumne- | 

„.. zeească, câre învinge țoate, și să' admire cu reverență mărirea lut. NE 

„Puterea şi mărirea“ = majestatea puternică cum se manifesta în 

sânta sântelor (în 'şechina). Şi acum, departe de sanctuarul luă 

Dumriezeii, acest dor. îl îndeamnă la rugăciune, şi-l va călăuzi în 

viitor: Că mai bună ele. Mila dumnezcească e mal bună decât : 

vieața naturală, "care: este un. bun și dar dumnezcesc ; dar mila lut. 

Dumnezeii . întrece | -toate bunurile, - este “adevărata vieaţă. Buicele 

| “mele să te laude pe tine: pe, acest Dumnezeiă al mile. Lauda în- 

„cepe dimineâţa, 'pentrucă în vieaţa lui întreagă numai “mila acestuia 

” îl- fericeşte manifestându-se în.putere şi mărire. Traduc. : Aşa rÎn- 

tru cel sâut m “an arătai pie, .. „ Puterea ta şi î.. „decât viețile . 

te vor lăuda. 

Vers, 5, Aşa bine etc. Şi î în viitor doreşte: el! numai pe Dum- | 
i nezeiă ŞI-L vă lăuda! vieața întreagă. De sine înțeles este 'că. aceasta . 

va fi numa! dacă Dumnezeii îi dărueşte vieaţă, îl reduce în Icru- 

“ salim, căci el acum e mai mult mort (cf.-2. Imp. .12, 25). La în 

vicaja ea, cf. Ps, 103, 33. 146,2. în mamele tăi: pe acesta -va chie- 
ma “şi în” rugăciune. îI „ridică mânile cătră el. Traduce. rom. : Aşa... 

şi în manele... mele. În LAX lipseşte - „și“. : 

Vers. 6; Acum e în pustiti, dar ocupându- se cu Dumriezeii se 

satură "și e vesel, cum- face. „pe om o. mâncare grasă (velut adipe.. 

- bă , . . . 
a i - e
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7. De-mi aduc aminte de tine în așternutul meu: 
În veghiile nopții cuget la tine. - o 

7. Că tu ai fost ajutorul “mei | 5 
Și în umbra aripilor tale: mă pot bucura. - 

9. Sufletul mei se lipește de tine, 
Dreapta ta mă sprijinește tare. 

10. Acceia caută sufletul meu spre pierzare, - 
„ Întra-vor însă în adâncurile pamântului, 

et pinguetudine:satiatur anima: mea): De măduvă şi de grăsime 
însemnează un ospăț din animale bine ținute, îngrășate. Grăsimea 
simbolizează lucrurile cele. mat bune; aici. binecuvântarea din par- 
tea lui Dumnezeii. - Cu buze de bucurie ctc.: ca după un ospăț 
vescl gura lui cântă imne de bucurie. Traduc. rom.: Ca din sei: 
şi din grăsime să se umple . . . mea, 

Vers. 7. Membrul ântâii e protază, iar al doilea apodoză, ca 
„lob 9, 16. David zice că el nu-și aduce aminte de Dumnezei 
numai din când în când, ci necontenit cugetă la el; o parte însem- 
nată a nopţii meditează la Dumnezeii. Aşa, grăeşte el acum, când 
veghia de dimineață trece în dimineaţă. 'Traduc. rom. De mi-a. 
adus . . ., în dimineți am cugetat spre tine. 

Vers. 8. 9. Că tu ai fost etc. este motivul acester meditări 
_ne'ntrerupte la Dumnezeii. În pustii numai Dumnezeli L-a scăpat 

şi fiind scutit sub umbra aripilor lui, care-l răcoreşte în învălmășala * 
ispitelor și-l apără dinaintea gonitorilor, poate fi vesel. - Între el şi 
Dumnezeti există raport reciproc. de dragoste, ce! să exprimă mai 
vârtos în de tine şi me: el s'a lipit de Dumnezeti, îi urmează pre- *: 
tutindene și. nu-l lasă când vrea să se depărteze ; dar și Dumnezeti 
îl ţine cu. dreapta sa, nu-l lasă în mânile dușmanilor. Traduc. rom.: 
Că ai „-„şi întru acoperemântul aripilor tale m& -voiii bucura. 
Lipitu-sa sufletul mei. după tine, şi pe mine m'a sprijinit dreapla 
la. Lipilu-s'a sufletul meri după tine (LNX, adhaesit post te _scil, sccutus, Vulg.) e tradus după originalul evreesc, în care limbă ahar ON) să întrebuințază. în loc de „cu“, „de“ sai nu să traduce, d. e. azar ahar=a ajuta culva, zana” ahar=a desfrâna cu cineva. 

Vers,: 10. Acum să spune soartea duşmanilor lui. ceia e Opus persoanei regelui.. Spre piersare- să poate raporta la cel per- 

s
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11. Da-va pe fiecare în 'mânile sabiei, 
Părţi vulpilor vor fi. 

12. lar regele se va bucura: în Dumnezeu, 
Lăuda-se-va tot celce se jură pe dânsul, | 
Că să va astupa gura celorce grăesc minciuni. 

. 

zecutat (=—să piardă. vieața mea, Ps. 34, '17), saii la perzecutori 

(lor. spre pierzare, înşişi se pierd); mai corăspunzătoare pare cea 
din, urmă. Trad. rom.: Jar” ei îndeșri ail căutat: sufletul teii, 

_întra-vor în. cele mai de jos ale pământului. Îndeşert: fără să-şi 

ajungă scopul; înţelesul este ca mai nainte. Întra- vor în ele. e - 

„profeție care s'a realizat „ pentrucă 20.000 de dușmani ati căzut în 

luptă și mult mai mulți au perit în pădure, abizuri -şi în pustii: 

toţi aceştia aii. fost mâncaţi de sabie (2. Împ. 18 7. 8). Adâncurile 

fămenlului :. sunt pe lui cele mal adânci, şeolul. 

Vers. 11. 12. Da-va-pe fiecare etc.: vor ajunge în puterea 

sabiel. Sing. să cast la fiecare individ. din: mulţimea omogenă. 

„Părţi vulpilor : vor fi prada acestora. In original şual însem- 

__nează şacal şi vulpe (Fiirst, Handwâărterbuch îiiber d. a. T. Il. p. 

- 425). Şacalul (canis aureus) samănă mult cu vulpea; ziua petrece 

în păduri și vizunii sait -numai câte unul să poate vedea, iar 

"noaptea umblă în cete mari, de sute, caută cadavre ne'ngropate' 

ca să le mănânce, Aci s8 exprimă ideea că şi dușmanii lui David 

nu vor fi îngropați (cf. Is. 18, 6). Jar Regele ele. este în loc de: 

iar. ei mă voii ete. În limba evreească ocură adese trecerea dela 

persoana ântâia la a treia. exprimându-să aşa ceva mat sărbătoreşte, 

cu.mal mare emfază. Regele, care.e alungat din Ierusalim, se află 

- în locurile unde sunt şacalii, dar se veseleşte î în Dumnezeii; această | 

dispoziţie vor avea. toţi care se joară pe el...  Teodorel înţelege ju- 

_rământul „la mântuirea regelui“. Originalul: Bo să poate raporta la 

Dumnezeii ori rege: (Deut. 6, 13. Is. 65; 16 etc.) În cazul. ântâiti 

__să are în vedere jurământul pe Dumnezeii. Cine se joară pe Dum- 

 nezeul lui David, va fi lăudat, căci în faptă să va dovedi că acesta 

“e regele adevărat. Speranţa regelui să va realiza şi vor triumfa 

atunci toți partizanii lui; adevăraţi! fil al imperiului lui Dumnezeti 

'să vor lăuda, pentrucă răul a fost învins. Dar și regele. să va lăuda,
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2. Doamne .Dumnezeul mântuirii mele, . . 
Ziua sip1g clipă fine, „noaptea inaintea ta, 

- . , . 

fiindcă cu putere. „să va astupa sura. celora grăesc . ntincinui ; 

_care nu voese 'să dea. lui. Duninezeă onoarea cuvenită. Sfârşitul. 

lupte! ași făcut de. ruşine pe partizanii lut Absalom ; iar bucuria 

în Israil a fost generală și toți s'ati plecat regelui, pe care a do- 

vedit Dumnezeti că-l iubeşte. “Fraduc. rom, :.: Da-să-vor în mânile 

sabiei, părți vidpilor 'vor ji. Iar împeratul se va veseli de Dum- 

nezeil, . « într u d, că sa astupat suie. nedreptăți (LIS 

ddiza). - 

- Psalm. 87. Inscripţia psâlmulut este: “Cântare de psalu, fii îilor 

lii Corah; îni sferşii (sau: superiorulu)); - pentru Maheleth ; spre 

respuus; iusti ucțiune a Iuj Emau Ezrahitul. Fiilor lui Coru: : atribue 

"cântarea în genere Corahiţilor numindu-să apo! și cine a compus: :0. . 

Mahelelh cra. ne'nţeles şi de LIN; unii îl traduc cu „boală“ c ca cum 

ar exprima nevoca în care era autorul. Spre Tăspuus : a îndemha 

p6 Dumnezeu! să respundă (58-.. asculte rugăciunea), caracterizază' 

psalmul ca cerere. Unii explicători iai == în cor, adecă să se cânte 

alternativ. Iustrucliuue : pentrucă indirect instruează cum să fie:. 

omul în suferinți analoage. &man: este contemporan lut: David (. 

Cron, G, ' 8. Î5, 17 etc.), era: din. familia lui Cor6 (. Cron.. 6, 

—93) şi s6. numeşte Ey ahit (urmaş al lui Serah = Zăra |. Cron. 
Di “o ce pare că- -ŞI are temeiul în imprejurarea că ă locuia in seminţia 
uda, LX are „israilteanul“. 

Foarte “trist e: cuprinsul « acestui - -psalin. Credinţa în Dumnezcăi 
nu e pierdută: de tot; dâr atacurile din partea morţii, melancolia 
profundă nu permit să străbată raze de speranţă. Aci. avem remi- 

. niscențe 'din psalmul: 41. şi ali psalmi -aă lut David (v. 3 cu 17; 
? „Vă cu 2, 1. v. 6 cu' 30, 23. v.. 18 cu 21, 17. v. 19 cu:30, 

„ îndeosebi v. 11—13. cu' 6, 6); dar. mal izbitoare este 'atingerea." 
cu u cartea. lob. în. privința limbiy şi a.unor idei, a suferințelor. Sânţi 
Părinți au luat psalmul în înţeles.. strict mesianic raportându-l la 
patimile lui Cristos, Dar el are în vedere: suferințele lui David î 
timpul lui Saul o Absalom şi e compus 'de':Eman, „deşi să pozie 
Jua în înțeles : tipo- mesianic. Mântuitorul” e: “în mare. turburare pe 

7 
,



- 3. S& intre înaintea. ta rugăciuned mea, 
Pleacă urechea ta spre tânguirea “mea. 

4. Că sa săturat de „rele sufletul mei, 

ŞI vieaţa niea a ajuris la iad. 

„5. :Socotit am fost cu .ceice se pogoară în 
îs Făcutu-m” am ca un om._fără putere —. 

“6. Unul liber între 'cei morţi, ; | 
. Ca "cei uciși, aș&zați în mormânt; 
„De care tu. nu-ți mai aduci. aminte — 

 Depărtaţi sunt ei. dela mâna ta. :. > 

7. Pusu-m' ai în. groapa cea mai adâncă, 

“În întunerece, în „adâncurile mării. i 

8. Asupra: mea s'a întărit mânia ta, 
Şi toate. valurile tale! le pleci încoace.. Sela. 

, 

„groapă, . 

= 

Muntele Olivilor, e părăsit de at sel, spânzură pe cruce, își varsă 

scumpul sânge, 

Vers, 2. 8, Starea autorului e foarte tristă, dar el nu despără, 
ci şi lamentând se întoarce la Iehova, Durânezeul mântuirii tuturor. 

„celor asupriţi. -Zind “= timpul” când' noaptea strig cătră tine, vino 

etc. Pleacă, urechea . . . mca:. aşa numeşte el: starea. sa întristată, 

„rugămintea: lui cu plângere (Ps. 16, 1.60, 2). Traduc, rom.: 

ru
 

Doantne 

î.3 ziua am strigat şi noaptea. înaintea ta. Spre ruga. mea. 

. “Zina.. "şi noaplea exprimă timpul când . cere ca Dumnezeu să-l 

„asculte: ne'ntrerupt,: | - Pe 

Vers. 4.5, Că. s'a “săturat : “sunetul lui are în is acest 

răi (Ps. 04, 5. Plâng. 6,.15. 30). A ajuns la iad: e aproape de 
moarte, de porţile șeolului. “Socotit am fost: am fost ţinut ca mort; 

toţi credeati că m'am: pogorit., la cel morți. - Fără putere : nu arc. 

” în sine nici o. putere de vieaţă, e numa! umbră „de om, "să poate 

asămăna unui mort. 'Traduc. rom.: Că s'a ainplut . + . nea de iad 

s'a apropial. Socolit ;. . neajutorit. Neajutorit = fără ajutor, pierdut ; | 

„înţelesul : un :om' pierdut, ca precedentul : aproape. de moarte, 

“ Vers. 6—8. Unul liber înlie cei morți : liber. de vieaţă, plă-. 

“cerile Și datorințele. ei; a devenit liber prin “moarte, vicțuește - între !. - 

- thorți şi hu: între oamenii. vil (lob 3,- 19: 4.:Imp. 15, 5). Cacei 

„ucişi : cer. răniţi în luptă: care nu aii-avut parte de înmormântare. 
N
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9. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei dela mine, 
„ Făcutu-m'ai uriciune lor, = 
“Închis. sânt și nu pot eși. 

10. Ochiul meu tânjeşte. de” nevoe, 
Toată ziua pe tine te chiem, Doamne, 
Întind cătră tine mânile mele. 

1î. Au morţilor vei face minune, 
Au „umbrele se vor scula să te laude pe tine? Sela. + 

„Nu-ţi mai aduci aminte: Dumnezeti este, după poet, numai pentru 

"vii, iar ceice sunt în șeol nu știi nimic de el, dar nici el 'de“ei. 

Starea lor este aceeaș în. privinţa istorică; cI.nu esperiază mâna 

lui Dumnezcii, care conduce şi ajută (v. 13. Is. 38, -11.) De aceea: 

Depărtaţi sarut etc. :Duşmanii. caută să-l aducă în starea când 
nu e mat mult sub protecţia lui Dumnezeii.. Le pleci încoace: 

asupra mea ca să mă înghită. Trad. rom.: Întru cei morţi slobod, 
ca niște răniți ce dorm în mormânt, de care uu ţi-ai mai adus 
aminte, şi ci dela mâna ta s'aii lăpedat. Pusu-m'aii... mal de: 

desupl, întru cele întunecate, şi în umbra morţii... le-ai adus 
“preste mine, Pusu- —1 ai: dușmanii poetului, care l-ati adus în mari 

primejdil. Ă 

Vers, 9,.cf. Ps, 37, 12, 68, 9. “Toţi Lat părăsit cf. lob 19, 
13 sq; el e singur în închisoare, nimene nu vine la el și așa nici 
nu poate scăpa. Aci să descrie starea leproșilor (Lev. 13). După - 
conceptul orientalilor lepra cuprinde toate boalele; e moartea în 
carne vie (Num. 12, 12), pedeapsa lui Dumnezeii. Cine se credea - 
atins de boala aceasta rămânea închis 7 zile până să făcea dia 
gnoza, iar după constatarea boalei locuea afară de comună (Lev. 13, 
46), izolat de toți. Astfel de închisoare, pare,-că trebue să: înţele- 
gem sub închis sint etc. 'Traduc. rom.: Depărtat-ai... - pusut- 
nt'aii uriciune loruși, dalu-uv'am şi mam eşit: în Ochil lor sunt 
obiect de dispreț și batjocură, toți fug din calea mea; iar „datu- 
tam să poate înţelege : în nevoe ori închisoare, 

Vers. 10. Ochiul mei etc.; în urma “suferințelor acesta s'a 
pierdut; ei mor. Toată ziua etc, Pe Domnul îl chiamă el, cătră acesta 
întinde mânile. sale apărându-se de mânia acestuia şi-l face să-l bage 
în samă. Traduc. rom.: Ochii mei ai slăbit de' săi ăcie, strişat-am 
cătră tine Doamne toală ziua întins-am cătră tine mânile mele,
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12. Au, spune cineva în mormânt mila ta, . 
Credinţa ta în locul pierzării? 

- 13. Au să va cunoaşte în întunerec minunea ta, 
Și. dreptatea ta în pământul uitării? 

14. lar ci, Doamne, strig cătră tine, 
Dimineaţa rugăciunea mea te întimpină. 

[5. Pentru ce, Doâmne, lapeză sufletul meu, 
„Ascunzi faţa ta dela mine ? ; 

16. Sărac sânt eu și pe moarte din tinerețele mele, 
Port spaimele tale, Sânt tulburat. 

17. Peste mine au venit "mâniile . tale, 

Întricoșările tale. nau nimicit. 

Vers. 11—13 descriii starea morților cu colori foarte întune- 

cate: acelora Dumnezeii nu-face minuni, ei nu mat vin la lumină ; 

„nimene nu-şi aduce aminte de Dumnezeii să-l laude pentru mila 

luă, De aceea se roagă el ca Dumnezei să-l ferească de moarte 

şi atunci toată vieaţa lui îl va preamări. Ag znbrele se vor scula : 

umbrele iadului ver căștiga vieaţă și te vor preamări, îi vor da lauda 

ce i-să cuvine? Pământul uilării: unde totul e uitat; pământul în- 

conştienţi — moartea, şeolul. Acolo este numar monotonia morţii. . 

nimic nu este cugetare și aducere aminte. Astfel fără cugetare, simţire 

și lucrare să înfăţișază moartea în T, V. (Cohel. 9, 5. G. 10 cf, Sir. 

17, 27 sq.-după Is. 38, 18 sq. Bar. 2, 17'.sq); în T. N. aceasta. 

ni să arată altfel. Dar deși i-s'a luat spaima, l-a mat rămas âmă- 

răciunea, pentrucă : moartea este „pedeapsa păcatului și trebue să 

- poarte  carâcterul pedepsei ; și: noi gustăm amărăciunea - acestui 
-pahar. 'Traduc. rom.: Au doară morților vei “face minuni, sai 

doflorii se vor scula (LXX îi vor. scula: pe morţi), şi se vor 

suărtuvisi fie? Aîi doară va..., și adevărul teii întru pierzare? 

Au cunoaște-se-vor întru întunerec minunile tale... pămeut uitat ? 

“Cei morți nu pot vedea minunile, ce le-ar face Dumnezeii, dar 
pentru aceştia nici nu există medici, care să le redea vieaţa ca să-l 

„poată lăuda. Se vor mărturisi ție: doftorii or cel morţi. 

Vers. 14—17. Poetul e fără mângăere, de noii se roagă la : 
Dumnezeii. Zar eii etc, e contrast cu morţii care s'au lăpădat dela 

N
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„18. Încunjuratu-m'ati ca apa toată ziua, 
Împreună m'aă împresorat.. - 

19. Depăitat-ai dela mine pe. celce mă iubește și pe 
a -- prieten, 

 Încrezuţii mei sunt întunerecul. ÎN 

o | Psalmul 102. . | 

„1. Binecuvintează, suflete. al: mei, pe Domnul | 
Și toate cele din-lăuntrul-meui numele lui. cel. sânt. 

Da pr” 

+ , 

dragostea lui Dumnekeii. .Dimineaja . .. te întitapină exprimă zelul - 
în rugăciune și mărimea nevoii (cf. v. 2); omul se scoală Şi se 

„culcă cu ce-l preocupă. Lapezi sufletul meii :. dorinţa sufletului mc. * 
care se manifestă în rugăciune. El e încă viii, deşi săpare că. 7 
trebue să rabde mânia lui Dumnezeu; el se roagă acestuia, desi 
lamentează ;. soartea lui .e apăsată, samănă mal, mult a unui mort, 
şi adecă din tinereţele lu. Sunt tulburat : şi mintea lui, în urma 
suferințelor, nu e mal mult normală, Peste mine... nimicit : . con- 
tinuă descrierea stări! lui apăsate. ' Trad. 'rom. Și ei călră -tine.. 
Doamne am strigat, şi dimineaţa... va întimpina ..., întorci fața - 
ta... situl că şi întru. osteneli..., şi înălțându-mă nvanz Smieril,- 

“şi nani atât: . ... uraă - turburat. Înălțându-mă: Dumnezeii | 
-m'a înălțat, sai că însumi îngâmfându-mă. SR e 

„+ Vers. 18. 19. Încunjuratur-m ati etc. ; mânia lui Dumnezeă . 
să asamănă cu ceva ce nimicește tot ce-t “vine în cale. Valurile... 

„ameninţă: să-l înghită, iar el n'are, prieten care să-l scape. : Încre-. * 
zuții aci sint întunerecul : prietenii şi cunoscuţii sunt întun erecul. 
Trad. rom.: Încungiuratu-m'aăi . : . aa cuprins. împreună: .. fe: 
prietenul “şi pe vecinul. şi. pe cunoscuții mei din ticăloşie. “Din . 

. licăloşie : prietenii sunt departe de mine, care: mă aflu în nevoe,. 
* Psalm. 102; În 'inseripţie avem „al li David“, ce ocură şi la. 

al! psalmi avându-și temeiul în tradiţie. Poetul a compus acest psalm, 
"ca poporul să-l rostească la serviciul  dzeesc. -Unil: exigeți ati. cr6- a 
zut că David l-a compus în semn de mulțumire fiindcă i-s'a iertat ' 
păcatul (adulteriul), sau fiindcă a învins pe dușmani, Aci să spun - 
toate bunătăţile ce le-a făcut Dumnezeii „poporului +săă, îndeosebi să. accentuă cât de' mult îl iubește Dumnezeii. Psalihul stă în strînsă legătură cu Ps. 101, deși după cuprins e contrastul lui, dar mal mare e contrastul cu Ps. 89 e o: | 

Vers. 1. A lăuda-pe Dumnezeii după, ciivință este lucru mare; - 
„de aceea cântărețul voește. să facă „aceasta “cu. toate facultăţile, 

7
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2, Binecuvintează suflete al. mei pe "Domnul 
Și nu uita toate binefacerile lui.. * 

8, Celce iartă toate fărădelegile talc; 
Celce vindecă toate neputințele tale, 

4 Celce scapă de mormânt vieaţa ta, 
Celce te încununează cu milă și. cu îndurări, 

9. Celce satură cu bine buca ta, | 
„Că să. îngesc. ca vulturul tinerețee tale. po 

puterile sale; căci nuimat omul în întreag a 'sa finţă poate: lăuda şi , 
mulţumi lui. Dumnezeii, - care . “justifică, -mântuește -şi înoește cu | 
graţia sa. Cele din lăuntrul mei : inima, rărunchil etc. (cu un cu-i. e 

- vent: internul lud, pentrucă . acestea nu sunt organe numai ale vieţii 

corporale, ci și ale celet spirituale; e contrast lă lauda numa! cu 

buzele (Deut. 6, 5). Traduc, rom. „Binecuvintează , „ muimtele cel. 

sânt al lui. e | | 

| Vers. 2. .repeţește' binbcruinteaz ă. Omul, adeseori uită” a mui- 

țumi lui ' Dumnezeti după cuviință; 'de aceea adeseori trebue să 

i-să aducă aminte binefaceiile lui Dumnezeii. Trad. rom.: Binecu- 

“ vinlează . „ toate răsplătirile lui (LAS: aivtots auzov): nu uita - 

a-i răsplăti toate lăudându-l și mulțumindu-.. Aceasta nu însem-. 

““ncază că răsplătirea omului ar fi egală cu binefacerile primite dela 

. Dumnezei, ci i- -să aduce „aminte numai datorinţa.: 

| Vers. 3—5. Aci se -aminteşte graţia care “iartă „păcatele. Vin- 

"decă toate neputințele. tale : nu numa! "cele corporale, ci și suferin- 

- ţele interne: De mormânt : 'din iad, ca contrast la vieață (Ps. 15,. 

10). Sufletul mulțumește lut Dumnezei, care îl mântuește de: vină, 

nevoi şi moarte: şi-l înzestrează cu iubirea sa. Celce te încununează : 

„pune o cunună de niilă și îndurări. Satură cu bine: ce dă deplină - . 

fericire. Buca ta exprimă că Dumnezeu îl umple sufletul de bunătăți | 

încât i-să “umilu bucile. Se înoesc.. - tinerețele lăle: paserile în, fie- 

„care an schimbă penele, așa! și omul necontenit să înoeşte prin 

„graţia dzeească. De altfel în vechime era credința 'că vulturul. în- 

- tinereşte tot la zece ani. Traduc. rom.: Pe celce curățeşte.. . . pe 

“ celce vindecă toate boalele tale. Pe celce iz i duește (LXX roy JvrgouU- 
- uevow) din stricăciune vicața ta, „pe celce... Pe -celce suple de 

„buntătăţi pofta ta, înoi-se-vor ca ale oulturulati tinerejele tale. Doa-. * 

- Tele... stricăciuue i Dumnezeii nu iartă numai păcatele, ci păzeşte 
- : 4 .
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6. Celce face dreptăți Domnul 
Și judecăţi tuturor celor asupriţi. 

7. Cunoscute a făcut căile sale lui Moisi, 
Fiilor lui Israil faptele sale. 

"8. Îndurat si milostiv este Domnul, 
Îndelungrăbdător și. mult milostiv. 

9. Nu pentru totdeuna se ceartă el, 
1 Nici se mânie pe veci. 

10. Nu după păcatele noastre face nous, 
Și nici după fărădelegile noastre -ne 'răsplătește | 

[nou&. 

de rele corporale, boale. -Şi moarte trupească. Pofta ta: Dumnezeii | 

dând oamenilor bunătăţi li ss umplu bucile, gura. . 

Vers. 6. 7. În v. 6—18 autorul descrie bunătăţile lui Dum- 

nezei făcute omenirii păcătoase- şi în special cum să văd! acestea 

din istoria poporului israiltean. Cunoscute... lui. Moisi e aluziune 

la Ex. 33, 18, când acesta se roagă Domnului să i-se arate. Căile 

sale: căile aşăzate de Dumnezeu în desvoltarea opului de mân- 

tuire (Ps. 66, 3). Toate acestea le-a cunoscut poporul israiltean în 

minunile săvârșite pentru densul. Traduc. rom.: Celce face imilo- * 

stenie Domnul, şi judecată tuturor celorce li să face strimbătate.. 

Israil -voile sale. Ailostenie... judecată : mila Domnului să. înfă- 

țișază ca milostenie ce o dă el celorce se pocăesc, iar celor asu- 

priți face dreptate. Voile sale sunt aceeaș ca „Căile sale,“ dar ca : 
manifestări ale iubirii dumnezeeşti. 

Vers. 8—10, Îndurat şi milostiv etc. cf. Ps. 85, 15. 77, 38. 
29, 6, cari să bazază pe Ex. 34, 6. Lav. 9. “să poate compara 
Lev. 19, 18. Domnul nu e numai lung în mânie, adecă aşteaptă - 
mult pânăce deslănţuește mânia sa, ci și dacă ceartă, adecă pășește 
ca judecător, apoi nici aceasta nu ţine multă vreme, nu ceartă 
în veci. Dreptatea” lui nu e după faptele noastre, ci după graţia 
lu), ce să espune în v..10 arătându-să ce a făcut Dumnezeii -tot- 
deuna, și e contrast la v. 9, în care să spune ce el nu face. Tra- - 
duc. rom.: Îndurat... Nu până în sferşit se va iuți, îici în veac 
se va mânia. Nu după fărădelegile noastre (USN 6 opuagriag ur) 
„a făcut nouă, nici după păcatele noastre (LAN avouiag Ş. 7u05v) 
ne-a vesplătit nouă,
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11. Căci cât de înalt este cerul asupra pământului, 
Întărit-a Domnul mila sa spre ceice se tem de el. 

12. Precât este departe răsăritul dela apus, 
„ Depărtează dela noi fărădelegile noastre. 

' 13, În ce chip se îndură tatăl de. fi, N 
Se îndură Domnul de „ceice se tem, de d. m. 

14. Că el cunoaște -facerea .noastră;; Ă 
Își aduce aminte “că. pulbere sântem. 

15. Omul, ca iarba sunt zilele. lui, 
Ca Noarea câmpului, așa înfloreşte. 

„Vers, 11—14 arată cântărețul că noi am meritat pedeapsă, 

“dar Dumnezeii ne-a iertat. - Cele maY' sublime imagini întrebuințază. 
autorul ca să înfățișeze mărimea mile! dzeești: el asamănă înălțimea 

-€i cu.a cerului și lățimea cu a pământului. Ceice se tem de Dom- 

nul sunt cu. el în raport de fil. Întărit-a : graţia lui Dumnezeii e 

aşa de mare: cât de înalt e cerul deasupra pământului, adecă e ne- 
mărginit de mare.: Depărtează dela noi -elc.: el a uitat, nu-şi may 

aduce aminte de păcatele noastre; ele nu ma! există pentru dânsul. 

În v: 14 această milă a lui Dumnezeii să spune că provine din 
dreptatea lui şi slăbiciunea oamenilor (cf. Gen. 8, 21). Din acest 

„loc şi Deut. 31, 21 pare că sub „facere“ avem de înțeles starea 

morală, dar mai cor&spunzător este a înțelege -natura corporală 

(v. 140), ce a primit-o omul dela Dumnezeti. Își aduce aminte în- 

făţişază starea pasivă după o lucrare săvârșită. La v. 14 să poate! 

compara lob 11, 11: 28, 23. 7, 7 cf. Ps. 77, 89. 88, 4$. Traduc; 

__rom.î-Că după înălțimea cerului dela păment a întărit... Precât - 
“sunt deparle răsăriturile dela apusuri, depărtat-a. ... în ce chip 

“nilueşte (LX otzreigeu) tatăl pe fii, a miluit (LAN zTelo0t) 

„Domnul pe ceice se tem de el. Că el a cunoscut zidirea noastră, 

adusu-şi-a aminte că [ărină siintem, Zidirea noastră: din ce Sintem 

- creați, natura noastră. 

Vers. 15. Ca iarba. cf. Ps. 59, “13. .40, 6—8, 51,12; 

Ca floarea câmpului cf. lob 14; Vica omului. samănă cu a. 
florii .de iarbă, frumseţa: lui cu îzarea câmpului. care când e mai 

desvoltată începe a vesteji și să spulberă de cea mal. mică adiere 

a 'vântului. Traduc. rom: Onzul ca iarba zilele „+. câmpului aşa 
va înflori. pi Sa ME 

i | . a



E 16. De. trece. vânt peste el, nu mai este,: 
ȘI locul săi nu-l mai cunoaşte pe el: 

17. lar mila Domnului „din veac şi până în veac spre 
[ceice' se tem de cl, 

ȘI dreptatea luă spre. fiii fiilor. 

18:: Spre ceice „păzesc legământul. lui = 
"1. Şi-şi aduc'aminte de „orânduelile lui, ca: să le facă. d 

„19. Domnul. în cer și-a așăzat tronul să 
ŞI împărăţia lui stăpâneşte toate, a 

1 

„Vers. 16. F iinăcă omul samănă unei flori, de aceea a originalul 

-bo să rapoartă la om (peste el); iar veut care:uscă plantele în- 

: _ semnează, raportându- să la om, toate” primejdiile vieții, Esperienţa | 

ne învaţă că: de multe orl vieața:- omului piere de o mică cauză, 

care s& poate asămăna vântului. Și locul sei elc.: exprimă peirea 

„totală, fără nici o urmă ; cf, Tob 7, 10. “8, 18: 30,9. Locul unde :- .: 

trăeşte cineva. să înfățişază” că-l: cunoaște - "dacă! se reîntoarce: de 

undeva ; „după moarte însă nu-l mar: cunoaște. Traduc. rom.: Că 

duh a trecut întrensul şi uu va: fi Şi aut și va măi. cunoiaște 

încă locul. S&ii e cel mort, de S'ar re 'ntoarce, nu-ȘI mai cunoaşte 

locul, sâii în genere: pe. cel: mo. nimene nu-l ma! cunoaște de 

s ar re 'ntoarce. : 

Vers, 17. 18. Jar mila ete. Nitrgtcre este pentru ora că în „- 
starea aceasta, care samănă cu iarba, mila lut Dumnezeii se „arată » 
neschimbată faţă de ceice se. tem de el.. și dreptatea elc.:: Dum- -. 

„nezeui apără pe aceştia de oamenii ră, care-i 'năpustesc . pentrucă a 
ţin cu tărie legământul - și împlinesc prescriptele luy. Fiii fiilor i 

e paralel cu  „celce se tem de. el“ ar&tându-să - că “emuneraţia 
„dumnezeească să. întinde şi asupra. urmașilor, (Ex. 20, 6. 34, 7. 
Deut. 7, 9); În v.. 18 să determină “may aproape „ceice. se tem“ 
Şi „fu“. “Tradus. rom.: Iar..,., Sspre-ceice păzesc. aşezământul - “de - A 
lege al lui,.... de poruucile.. facă pe ele, . E 

Vers. 19. - Domnul în cer . etc.: el 'a creat: toate, e regele 
atotstăpânitor; de aceea și poate fi cu milă faţă de : creaturi, “fa. - 
cer e în opunere cu pământul (Ps. 114, 3. Coh. 5,1); Domnul: stă. 
pâneşte în veci. Și împărăția lui etc. cf. 2. Cron. 29,.12,- Toate: . 
creaturile fără „ Sscepțiune. Traduc; rom. : Domnul. în cer a gătit 

„Scaunul săi, .. „pe. toți. stăpânește, (XX. nâvrov dcarorita).



20. “Binecuvântaţi pe Domnul toţi: ângerii lui, | 
„Eroii puternici, care. faceţi cuvântul lui, Ă a 

“Ascultând glasul cuvântului lui.. dă 

21. . Binecuvântaţi. pe Domnul toate 'oştirile 1ui, 
. Servitoriă lui: care faceţi. plăcerea - lui 

22, Binecuvântaţi pe: “Domnul toate lucrurile lui 
“În toate locurile stăpânirii lui, - 
. Binecuvintează, suflete al meu pe. Domnul! 

să. amintească. Şi celelalte creaturi ale lui cari, precum omul, sunt. 

supuse . acestul stăpânitor, îl laudă și i-se închină în vecI.- Angerii a 

ui cf. "Ps. 28. 148. De aci urmează: că ângerii stai în comuniune îi 

spirituală. cu Oamenii. Eroii pulernici să niimesc ângerii, pentrucă 

n "puterea. lor. 6: mare. “(oil 4,-11). Întreaga lor vieaţă este împlinirea - 
“cuvântului lut, Dumnezeit - — el sunt prototipul oamenilor. Ascultând - 

nu: exprimă scopul, ci modalitatea : „ Angeril auzind cuvântul luy .. 

- Dumnezeu îl şi împlinesc. Traduc. rom, : : Binecuvântaţi. : -; cei pu 

„Vers. 20. " Vorbind autorul de împărăția lui Dumnezeii irobuc” E 

ternici la virtute, care. e d auzi “glasiul. cuvintelor lui. - Cei pit- aa 

ter. nici la: virtute - să „numesc ângerii ca implinitori puternici « a. 

a voil. lui :Dumnezeiă. 

„ Vers. 21. Dela. îngerii care sunt în cer,  cârităreţul s se adresazăi 

. ostietăc, adecă spiritelor cari sunt împrejurul ângerilor de rang mai 

EI inalt (Le. 2, 13), duhurilor slujitoare (Ps. 103, 4. Dan. 7, 10. Evr... 

1, 14), căci există o' ierarhie .cerească. Traduc, rom,: Binecuvân- E 

tăți... puterile lui, Slugile ... voea lui. - | 

_ Vers. 22. Dela. arhangeli” autorul trece, la milioanele: de oştiri = îi 

cereşti „şi apol la toate „creaturile “cară. toate, oriunde” s'ar. afla în . 

- împărăția lui. Dumnezeiă, „să-l binecuvinteze. Mal în “urmă să. pro- 

„ voacă sufletul s&ii. care: să. numără intre . creaturile de sub .cate- 

"goria a treia. “Traduce: rom.: "Binecwvântaţi: « : în. tot ocul : 

Domul.” E A a a DR 
|
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" Psalmul 142. 

1. Doamne auzi.rugăciunea mea, ascultă cererea mea; 
Întru “adevărul t&ă auzi-mă, întru dreptatea ta. 

2. Şi s€ nu intri la judecată, cu robul tău, 
Că înaintea ta nici un vit nu este drept. 

Psalm. -142. În 'unele Msse ale LXX psalmul prezent are . 
scripția :. Psalmul lui David, când îl urmăria fiul săi Absalon; 
iar originalul evreesc are: Psalmul lui David. Cuprinsul întăreşte 
indicarea LXX, și aci să espune rugăciunea ce o poate rosti fiecare 
om în cazuri de nevoe. 

Vers. 1. 2. Două lucruri cere David dela Dumnezei : acesta 
să-i asculte rugăcrunea şi să nu se judece cu dânsul. Îmbinate 
sunt cererile după aceste lucruri foarte depărtate unul de altul, 
pentrucă Dumnezeii nu e indiferent faţă de suferințele noastre, dar 
nici față de păcatele noastre. Adevărul, dreptatea sunt motivele 
“pentru, carl roagă poetul -pe Dumnezeii să-i asculte rugăciunea, 
Antâiul exprimă că el adeverește promisiunile sale, iar al doilea 
arată seriozitatea şi stricteța cu care susține ordinea. de, mântuire. 
faţă de toţi: de ceice îl ascultă ori îl „dispreţuesc, În “această or- 
dine a intrat poetul şi serveşte lui Dumnezei. 'Condiţiunea' mân- 
tuiril este dreptatea dumnezeească, care justifică pe omul păcătos, 
dacă se pocăește și recunoaște că orce ar face el nu cor&spunde 
acestei dreptăți; de aceea poetul se roagă ca Dumnezeii s& nu-l 
ia în judecată, adecă în loc de dreptate să i-să aplice graţia dum- 
nezeească, căci vieaţa omului este: totdeuna 'în păcate, dela înce- 
putul ei (Ps. 50, 7), şi un muritor nu poate îi deplin drept înaintea 
lui Dumnezeii (Ps. 129, 3). Piritorul duce la judecată ; aici Dum- 
nezeii e piritor şi judecător. Ca judecător îl agrăeşte psalmistul : 
Înaintea ta nici za vii nu este drept. Dumnezeii deci nu. se va. 

- judeca cu noi, pentrucă știe că ar trebui să ne condamne '— ce 
însă nu voește el. Dar astfel. Ad el numai faţă de ceice îl agrăesc: 
Tu eşti partea mea (Ps. 14 „6); îl iubesc, care. sunt întinați nu- 
mail de scăderile generale ae naturii omenești, şi anume așa că-r 
iartă ; el își aduce aminte că „Sântem: carne, o suflare care trece 
şi nu se mal re 'ntoarce“ (Ps. 77, 39 cf. Ps, S8, 48. 38, 5—7),
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3. Că a gonit vrăjmașul sufletul meu, ' 
Împilat-a la: pământ vieața mea, 
Așăzatu-m'a în întunerec ca pe morţii de vecie, 

4. Şi duhul mei tânjeste întru mine, 
În lăuntrul meă amorțește inima mea.- 

'5. Aducu-mi aminte de zilele de mai nainte, 
Cuget la toate lucrurile tale, 
Gândesc la faptele mânilor tale. 

“6. Întind mânile mele cătră tine, 
Sufletul meii cătră tine ca niște pământ fără apă. Sela. 

Traduce. rom.: : Doamne. -. E55, ausi-m€ întru dreptatea ta... zi, 
Că m se va îndi “epta înaintea ia tot cel viii. E 

Vers.. 3. 4. Fiind alungat David de Absalom poate zice că 

duşmanii îl urmăresc, e sărac și smerit înaintea tuturor. Că: mo- 

tivează rugăciunea şi ascultarea ci din partea lui Dumnezeii ; duş- 
manii îl împresoară şi gonesc, e aproape de moarte (în întunerec 

poate=șeol), și anume - din vina lui, iar scăparea atârnă numai 

dela iertarea păcatelor sale. Că a gonit vrăjmașul sufletul că 

e ca Ps. 7, G cf. Iob, cuvântările lui Elihu, iar v. 3“ reamintește 

Ps: 7, 6, deşi consină mai mult cu Plâng. 3,6 (cf. Ps. 87, 7). 

Poctului îi vine. a crede că, deoarece a ajuns pe mâna dușmanilor, 

Dumnezeit- se judecă cu dânsul. David numește „dușman“ orce - : 

poate păgubi sufletul omenesc; oamenii care aduc primejdit sieși, 

dar îndeosebi altora ; orcare putere contrară lui Dumnezei. Pe 

morții de vecie (morţii veacului): morți pe vecie și exprimă că poe- 

tului să pare că vit e înmormântat pentru totdeuna. Și duhul mei . 

„ele. starea descrisă mail, nainte i-a întunecat spiritul, vieața lui 

internă ; inima lui e turburată, amenință să nu ma! bată. Traduc. 

rom.: Că a gonit... întpilat-a în păment.... întru întunerec 
„1norții veacului. Și s'a mâhnit întru mine duhul mei, întru 

ntiue s'ail turburat inima tea. | 

Vers. 5. 6. Autorul își aduce aminte de zilele când lehova 

era ajutorul lui. Înaintea ochilor lui spirituali trec toate faptele lui | 

Dumnezei în privința mântuirii, toate binefacerile şi mijloacele: 

"graţie; acum însă toate s'ai-schimbat. Nu “demonstră ' această stare 

că Dumnezei se judecă cu el? Faptele mânilor tale: istoria mi- 

nunată a poetului și a poporului israiltean (cf, “Ps. 62, 2 şi Ps,
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Ti De grab auzi-mă Doamne, duhul met doreşte, 

Nu ascunde faţa ta dinaintea. mea, 
M-aș 'asăm&na cu ceice se pogoară . 

S.. Lasă-m& să aud dimineaţa mila ta, 
„Că în tine mă încred cu, 
"Arată-mi calea în care să merg, | 

Că la tine am ridicat sufletul meu, 

î 

în groapă. 

76, 6—10), “Contrastul acesta între prezent şi trecut mărește du: 

rerea și îndeamnă pe poet a cere cu mal 'multă sirguință ajutorul 

dumnezeesc. EI își întinde mânile cătră Dumnezeiă, acesta să-l 

„primească Şi să ajute. Sufletul : .. pămeut fără apă :. sufletul lui 
în starea 'de. acum samenă cu un păment pustii, adecă sufletul . 
lui stă cu Dumnezeiă. în acel . .raport că un pământ - uscat faţă de: 
ploae=doreşte - uşurare, mântuire,. Traduc, rom. Adusu- mi-au 
„aminte de zilele cele din început, cugetat-am . . . ., la faplele d- 
nilor tale am gândit. Tius-un călră tine mânile. anele, . ca 
nişte pământ fă ă de apă He, 

“Vers. 7, Rugăciunea : De grab... dinaintea mea e ca Ps: 
68, 18. 26, 6 cf. Ps. 101, 3; iar dulunl neii' dorește e ca: Ps. 
83, 3; şi aş asemăna .. groapă e ca în Ps. 27, 1 cf. Ps. 27,. 

. 

1 cf. Ps. 87, 5. Dacă ne reamintim. împrejurările între cari David. 
rostește acest psalm, ne explicăm. cuvintele acestea: în mod firesc. i 
Fugind el dinaintea: lui Absalom -trebue să părăsască în grabă şi 

„ desperat Terusalimul:. crede. că Dumnezeii -se judecă cu. dânsul” şi. 
deci trebue să piară. De aceea se roagă ca Dumnezeă să nu se. 
judece cu el; și are “încredere că aceasta nici nu să va întâmpla. a 

"'Traduc. rom. : De grab... slăbit-a. duhul aneii, să anu întorci fața 

“ s€ merg : nu numai să înceteze nevoile, ci Dumnezei să-r 

„întunecos, însuș nu „ştie ce să facă, Dumnezeii cu himina 

ta dela. mine, şi me voii asemena celorce .. “groapă. : 
Vers. 8. Lasă-m&, . . mila ta aduce aminte rugăciuneă lu 

Moisi (Ps. 89, 14); “dimincaja cor&spunde lui .„de grab“ din cele : 
precedente. Că în tine mă încred eii e ca Ps. 24, 2 2. Şi. acum, 
ca mai nainte, Dumnezeii să-i „arate că-l. ajutoră; el. nu aşteaptă” 
fericire dela nime altul, ci toate speră dela dânsul. Arată-mi 

arate. şi 
ate scăpa de peire. din partea dușmanilor | 
3, 4). Împrejurul lui totul e turburat Şi 

calea, pe care umblând: po 
(Ex. 33, 13. Ps. 24, 4, 14 

a. sa să-L: " 
| Pa
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"9. Scoate-mă dela vrăimașia mci, „Doamne! 

La tine am scăpat cui. 

„10. Învaţă-mă s& fac voea :ta; | în . 
Că tu ești Dumnezeul. met, 
Duhul tău cel bun povăţuească-me pe părin neted. Ş 

n. Pentru numele tăi Doamne mă. viează, Să 
“Întru dreptatea - “tă scoate din necaz sufletul meu, 

2. Şi întru mila. ta stîrpește pe vrăjmașii mei, 

ȘI pierde pe toţi” ceice asupresc, sufletul me, 
Ga ei sânt robul tău, 

7 . 

arate calea mântuirii,” pe' care să umble. Motivul rugăciuni este : 
“Că la tine... Suflelul mei: dela tine numai aştept mântuire cu - 

„ deplină încredere. Traduc, rom.: Auzită fă mie. „3 că spre tine ai 

- nădăjduil, arată-i. utie Doamne calea în care voii 1nerge, . „micii. 

"Vers. 9. 10.. Cuvintele „elecha: chissili“ LAA le trâduce cu: 

Că la line ami scăpat, Vulg,: la tine: am scăpare; leron. ad.te 

: proteclus smn.  Exigeţii mai noi. le traduc: ad.:(apud) e abscoil- 
didi, scil. me, şi înţelesul ar. fi: spre tine, la tine am. făcut as- 

* cundere, adecă m'am ascuns. Numaf Domnul, la care s'a: ascuns -..: 

el în. poate arăta acum ce-l este spre folos şi cum î poate împlini | 

- voea ; grația lu st nu-i lipsască.. Acest, înțeles să întăreşte şi din: îi 

vi 10, în. care 'să spune -că Domnul e :Dumnezeul lui. care, fiind 

"el: atăcat. din toate „părţile, nu-l jasă. să alunece pe căi greșite. Du- 

 hul tăi cel bun : spiritul care promovează” mântuirea „omului. Pă- 

ment neted : calea * pe care umblă dreptul e şes ds. 26, 2, și 

"espresiunea are înţeles spiritual (Deut. 4, 33. ler. 48, 21). ȘI. aci. . 

avem reminiscenţe din alți psalmi. Așşă la „casă facuvoca ta“ să 

„poate compara- Ps. 39, 9, la că tu eşti Duntnezeul -meii Ps, 39, G etc., 

la: duhul tăi cel bun Ps. 50, 14 şi e de înţeles Spiritul sânt; la. . 
pământ ieled şi. întreaga 'rugăciune cf. Ps. 26, 11. 5,.9. 24,4: 
sq. 30, 4.. Sub „cale“. (v. 8) Şi „pământ neted“ (v. 10) tera înţe- 

„lege calea virtuţii, ce s& îndegetează - încâtva: prin „ca să fac voea 

„ “Traduc.: Scoale-mă.: „aut scăpăl i me va povăjui la-pă- 

riul cel drapl. 

.. Vers. 11. 12. Pentru avizele. î. nă viează -cf, Ps, 137, 7. 

70, :20;. întru. dreptatea ta. „+ Sufletul mei cf. Ps. 141, 8 24, 

17 etc.; întru mila”. - vrăjmaşii mei. cf. Ps. 53, 7 Spiritul s. 

i)
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Psalmul 50. 

3. Milucește-mă Dumnezeule după mare mila ta, 
"După mărimea. îndurărilor tale. șterge fărădelegile 

"4. De. tot spală-ină de fărădelegea mea | [mele. 
i de păcatul mei mă curăţește. 

îl conduce pe calea fericirii, mântuirii ; îl va învia, îl va scoate sufletul 

"din nevoi şi va nimici pe toți care îl asupresc ca astfel cel blânzi 

să stăpânească țara. E absolut imposibil .ca Dzeii să părăsască pe 

" celce se încred lui, ca dușmanii să triumfeze, de aceea motivarea 

rugăciunii pentru pierderea acelora şi delăturarea asupritorilor : “că 

ci sint robul teii. În v. 1. s'au pus la olaltă „credința și dreptatea, 

aci mila şi dreptatea. Traduc. rom.: Pentru... mă vei via întru 

dreptatea ta, scoate-vei... mila ta vei sferși „ Şi- vei picrde.. 

ceice năcăjesc . .., robul teii. | 

Psalmul 50. Inscripția: Superioritlui (USS întru sferşil), 

psalmul lui David, când s'a dus la el Profetul Natan dupăce în- 
trase la Batşeba. , 

După adulteriul săi cu Batşebă şi uciderea lui Uria, David 

trăeşte aproape un an în. păcatul acesta, nu se pocăește. Dar 

* Dumnezeii îl milueşște, trimite la: el pe profetul Natan care îl mustră 
spuindu-t parabola omului sărac, care avea o. unică mielușa, şi 
atunci David cunoscându- ŞI: vina în toată mărimea ei rostește . - 
psalmul prezent. David cere ce să-i dea Dumnezeii în starea lul 
de acum (v. 3—14), apoi spune în ce chip îi va mulțumi dacă 
i-să împlineşte cererea (v. 15—19); în. urmă v, 20. 21 este” TU- 
găciune pentru. Ierusalim. ? " Ea - 

x 

Vers. 3. 4. Să cere iertarea păcatelor, căror să dati mal multe 
numiri, cf. Ps, 314, 1. sq. Cea mai apropiâtă anză la psalm a fost 
adulteriui lui David cu Batşeba, ce numește el „fărădelege,“ pen- 
trucă din ea izvoresc altele (aci omorirea lui Uria, scandalul dat 
dușmanilor lui Iehova, apoi orbirea pătimașă de care a fost cu- 
prins David. aproape un an); apoi fiecare păcat, observându-să maj 
aproape, arată că starea sufletească a omului este .coruptă. Popo- 
rul a cunoscut păcatul acesta al-lui David, -de. aceea el cuprins de 
părere de răă, îl mărturisește inaintea poporului adunat cerând ier- 
tare dela Dumnezeii, pe care nu mar îndrăzneşte a-l numi Dumne-
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5. Că fărădelegile mele cit cunosc, 
Și păcatul meu înaintea mea este ptururea, 

6. Ţie unuia am păcătuit | | 
Și rău în ochii: t& am făcut, 

_Ca să te arăţi drept întru vorbirea ta, 
„Curat în judecăţile tale. 

zeul săi. Din inscripția în evreeşte (superiorului) rezultă că psalmul 

a fost cântat în templu.. Șterge închipueşte -că fărădelegea. lui e 
notată ca să fie. răsplătită (ler. 17, 1. Col. 2,'14), Omui poate: 

simți părerea de r&ii pentru păcate, le poate 'uri, incungiura, dar 

numay Dimnezeti” le șterge. După mărintea exprimă adâncimea 

păcatului care să poate. spăla numai prin' graţie mare. De tot spa- 

„_lă-mă& etc. arată că fărădelegea e murdărie care a pătruns foarte 

adânc; imaginea e luată dela rufe, haine, cari să spală de pete, 

murdărie; iar de tot sati fot mai mult = repeţind, “pentrucă o 

haină trebue spălată mai de multe ori ca să fie curată. David nu 

zice că n'ar. avea alte păcate, dar toate acelea s'au concentrat în 

păcătuirea “cu Batşeba. ME curăfește: ştergend şi iertându-i p&- 

catul să-l pue drepti înaintea sa ; vină să nu să afle întrânsul. Traduc. 

rom. : Milueşte-mă. . . fărădelegea mea. Mai vertos... curăţeşte. 

Vers. 5. 6. motivează rugăciunea de mal nainte 'arătându-să 

că el simţeşte adevărată părere de răi pentru păcatul săi. Că fără- 

delegile. „cunosc: cine 'simţeşte adevărată pocăință nu știe numa! 

că e păcătos (Is. 59, -12), ci starea aceasta e totdeuna înaintea lui, 

îl nelinişteşte și torturează. Mila lui Dumnezei se arată păcătosului 

- numai dacă acesta își recunoaște păcatul, ce nu este tocmai ușor; 

la David vedem că trece, aproape un an până şi-l cunoaşte. 

Înaintea mea: trebue să cuget la el, saii: el este totdeuna împo- 

triva mea, e totdeuna în opoziţie cu mine. ie... am făcut: ce 

este răi înaintea ta am să&verşit.. Orce: păcat este revoltare contra 

lui Dumnezei, vătămarea lui, pentrucă este contra voii lui, -legiui- 

“torul şi judecătorul suprem. Ca exprimă scopul. Starea morală a 

omului față de Dumnezei este astfel că 'de câteori el condamnă 

pe păcătos este drept şi sânt, ce însuș păcătosul recunoaşte Și se 

“condamnă. Omul trebue să întărească sentența dzeească, cum a 

făcut David faţă de -profetul Natan; -s& recunoască: că Dumnezeu 

e drept, iar el nedrept, căci numai așa căința e adevărată. Când 

omul însuş se condamnă și întăreşte dreptatea lui - Dumnezeii _—



7, lată în , fărădelege m'am. născut: | 
Și în păcat m'a zămislit maica mea. 

-8, lată adevărul” vosști în rărunchi, 
Și în ascuns învaţă-me înţelepciune, 

“contrarul ar A dacă Dumnezeii S'ar invinovăți de nedreptate (ob 40, 8) 

— atunci fiecare păcat omenesc este spre preamărirea luy Dumnezet. 

- Traduce, rom.: Că fărădelegea. mea ei o cunosc. . s:unuia am greșit 
(LAXX iutagror),. şi răi înaintea tă am făcut, că să te îndreptezi 
întru cuvintele tale şi să birueşti "când vei judeca : tu. Dacă omul 

ar îndrăzni să. se judece - cu. tine, de s'ar putea ţine judecată asupra, - Dă 
| sentenţelor și pedepselot tale, atunci tu al avea dreptate ; af fi re- | 
cunoscut drept, : 

" Vers. 7. Urmează al doilea motiv pentru care cere, iertare: 
natura omenească” e păcătoasă, Această stare păcătoasă” începe cu 
naşterea, may mult, cu „conceperea , omului și fiind născut el așa, 

"are trebuință de mila dzeească. Iată... na. cămislit maica nea 
“nu are în vedere păcatele mamei sale, "car. aceasta” nu- l-ar scuza 
pe el întru nimica. David. nici nu 'voeşte să: impute maicii sale ca . 

păcat că l-a conceput, , ci înţelesul. poate. fi numal:. el e păcătos 
dela cele dintâr începuturi. ale sale; mama luf l-a zămistit. ca: 
pe-un păcătos şi nedrept. Părinţii aă fost. oameni păcătoşi, care. 

"Stare a trecut la dânsul prin concepere.. Autorul” nu se: scuză, ci. 
arată cât de adânc înrădăcinată e stricăciunea: el e . păcătos (Ps. 
54, 4, Gen. 8, 21), necurat din necurați (lob' “14, 4), carne , din 

| carne. ""Niclunde în TV. nu „să spune aşa apriat.. că omul e pă. 
““cătos. dela începerea. sa, care încă e. păcătoasă; că păcătoşia. cu: 

vina și stricăciunea ei trece dela părinţi la copil, aşadar î în fiecare 
- faptă ptcătoasă să mânifestă - natura omului, Acest loc din vechime 

să întrebuințază Spre a dovedi păcatul strămoșeso, Traduc. rom. - 
„Că iată întru fărădelegi n'am zămislit şi în păcate n'a mascul 
înaica mea. | E 

„Vers. 8. Cu iată: să; “adaoge : un vers corelat la cel precedeni. 
„Natura omenească. are trebuință de îndurarea -lu! Dumnezeiă, „dar - 

- nu 0 poate pretindge,.- «ci atârnă numa! dela bunăvoința aceluia. 
Aceasta exprimă. David zicend: Jată adevărul etc., adecă tu te-ar. | 

„descoperit mie: și poporului: tă, nor avem, promisiunile, "poruncile 
tale, cuvEntul tăi, Adevărul: fiinţa și vieața omului să . corăspundă 

' pa | 

.
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-9. Curăţeşte-m -mă de păcate cu isop și voii fi. curat, 
 Spală-mă Și voit fi mai. alb. ca. neaua. a 

N 

voinţii Şi fiinţă lui Dumnezei . (Efez. d, 20, iar ințelepciuite este . 

înţelepciunea care: se. ocupă cu această fiinţă şi- vieaţă şi cunoaște 

calea spre ele. Adevărul în 'rărunchi exprimă probitatea în cele 

mal. din Tăuntru. ale. omului, și anume fiindcă rărunchii să cred a i 

fi sediul celor may nobile sentimente: adevărul acesta să fie . 

" conştienţa şi inima omiulu! (Ps. 39, 9. 15, 7. în ascuus în paralelă- 

- însemnează internul ascuns al omului. Voea „luk- Dumnezeii este 

ca adevărul. săi deplin să locuească în om; „dar acesta e păcătos, 

„de aceea poetul cere ca. “Dumnezeii să-i împărtăşască - înțelepciune, 

adecă să-l înveţe. și să-i însușască . calea spre adevăr. Traduc. rom. 

„ Că. iată adevărul ai. iubit, cele nzarălale şi 'cele' ascunse ale îni- 

felepciuni tale “mi-ai arătat tie: pentruca omul să fie ridicât la 

adevărul de unde căzuse, Dumnezeii i-a dat descoperirea "pozitivă 

și. Xa descoperit adâncurile înţelepciunil sale. Dacă Dumnezeii voește 

e ca omul să. fie ideal, urmează că acesta, pocăindir se cu adevărat . 

.. poate âvea nădejde: că i-să vor ierta pecatele. - E 

. Vers, 9. Cel mai: înalt bun! ce. doreşte autorul este asigurarea. 

- că. i-s'a iertat -păcatul. Imaginea nu e ținută mal mult în termin ă 

| „generalr- (spălare, curăţire), ci din „stropirea cu is0p“,  as&mănarea cu - 

„neaua“ rezultă că aci-şă are în vedere “ceremonialul curățirii de 

“ Jepră” (cf. 3. „Împ. 5,:14). Curăjeşte-mă. . . cu îsop. Lev. 14,4. Num. 

19 să, poruncește leproşilor şi celor necurați dela morţi s& se cu. 

rățască - cu isop; iar spală:n& revoacă în minte spălarea ce tre- 

- 'bueai s'o:facă toți cei: necuraţi, după prescriptele preoţilor, . Pe -. 

 lepros, - dupăce s'a vindecat, - preotul îl stropea de.7. ori cu isopul  .- 

-- muiat în apa de curăţire; apoi. cei lepros îşi. spăla hainele,-lua bae : . : 

„ŞI i-să- permitea, find. iarăş curat, să intre în: comuna lui “Israil, din 

care fusese eschis: cât era bolnav. David se numește pe sine Jepros, 

“pe. care Dumnezeu s&-l curățască şi să-l- primească în comuniunea 

„sa. Va să zică „cu isop“ exprimă o “curăţire. “spirituală, deși nu - 

ştim în ce iconzistă natuta el. Puterea graţiei justificătoare să înfă- 

sa
 țișază în cel may înalt. grad ca' ceva ce face.pe omul: păcătos alb 

"ca. 'neaua (cf. si „ 18). Isopul este : -0 plantă mică “din care să . 

făcea. mănunchi, să muea în apă și să stropeati “cel necuraţi. 

“Traduc,: rom. ; Stropi-mă-vei cu îsop, şi mă: voiii curăți, spăla-me- 

pei şi mai văr los -decâ! zăpada me voiil albi. 

. 

s



10. Fă-m& s€ aud bucurie și veselie, 
„ S6 se bucure oasele mele cari le-ai zdrobit. 

11. Ascunde fața ta dinaintea păcatelor mele 
Și șterge toate. fărădelegile mele. 

“12. Inimă curată crează-mi Dumnezeule, 
Și duh tare înoește în: lăuntrul meu. : 

| Vers. 10. 11, Acum David e încă conștient de -păcatul să, 

ceeace il zdrobeşte ; dar această stare a lui să va schimba în cea 

- mat mare” bucurie când este: el sigur. că Dumnezeii - l-a grațiat. 
Fă-mE să and etc. ne amintește bucuria ce o: simțeșşte cel: lepros 
dacă vindecându-să poate intra în mijlocul celor af să. Să... bu- 
cure oasele... «drobit: spaima şi: durerile sufletești ating și corpul; 
celui speriat tremură! genunchii, nu poate sta; bucuria face 'corpul 
să salteze şi să simţască nouă putere” de vieață (cf. Ps. 6,3). 
Ascunde fața ete. = acopere păcatele mele (Ps. 31, 1. 2), pen- 
trucă ce acopere Dumnezei că nu mai vede e “şters, nu mai 
există. Cea: mai ferbinte dorință a poetului este: ca Dumnezeii. să 
nu mal socotească păcătul lui, să-l șteargă vina, ca. așa nimic să. 
nu să poate zice împotriva lui. Traduc.: rom. : Auzului -meii vei da 
bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele mele. cele smerile. Întoarce- 
fala ta de cătră pecatele mele, şi toate fă "ădelegile mele şter. ge, 

Vers. 12. În'cele următoare autorul se roagă după . înoire, 
- Inimă curată :. 0 inimă care nu e conștientă de păcăt; iar duh 

tare...: duhul lut să fie sigur de starea graţie! şi să fie bine în- 
temeiat în aceasta ; 'un duh care să'nu fie amăgit de poftele cărnii. 
Aci vedem că baza spiritului rămâne, dar i-s& dă altă direcțiune, 
cea primitivă, dreaptă ; iar baza inimi! să crează de noii. În aceasta . 
conzistă justificarea omului prin graţie. Atunci să nimiceşște - inima 
omului, adecă legătura voinţii lui cu ântâiul Adam, și să crează o 
nouă inimă, 0 nouă legătură a inimil cu al. doilea Adam, Cristos, 
care să manifestă apoi în plăcerea de a împlini totdeuna legea lui 
Dumnezeu. Ră&mâind baza spiritului să desface prin noua direc- 
țiune a voil de direcţiunea perversă, să luminează. de: graţie şi 
înoeste, să readuce în direcţiunea sa - primitivă cătră Dumnezeu, 

„Deplina justificare nu să întâmplă momentan, ci să. desvoltă pe 
încetul, prinde rădăcini tot mai adânci și în urmă străbate pe : 
omul întreg și-l sânţește. Profetul prezice că înoirea inimi și a
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13, Nu, mă lăpăda. dela fața ta, 
Și duhul tăă cel sânt nu-l lua dela mine. 

"14. Dă-mi iarăș. bucuria mântuirii, tale, 
Și mă razimă cu duh voitor. | 

spiritului o realizează Mesia (ler. 24, 7. Ezech. 11, 19. 36, 28); 
relativ să afla la unii bărbați al-T. V., dar abia în T,. N. există 

creatura nouă, renașterea și înoirea spiritului (Tit. 3, 5). David, se 

are în vedere pe sine ca rege, israiltean şi om.  Traduc. rom. 

Inimă curată zideşte întru anâne Dumnezeule, şi dul „drept înoeşte 
întru cele din lăuntru ale „muzele. 

Vers. 13. David cere ca graţia dumnezcească să-I, fie păs- 

trată, să se întărească întrânsul tot mai, mult și până în sfârșit, 

rostind: Na ne lăpeda etc. Dacă Dumnezeii l-ar lăpăda. ca pe Saul, 

atunci și-ar manifesta mânia în gradul cel mai mare față de el ca 

rege și om (4. Împ. 24, 20). Duhul teii etc.: e Spiritul sânt care 

a venit asupra lui David prin ungere (1. Împ. 16, 13). Aşadar omul 

re'noit este templul Spiritului sânt; acesta locuește întrânsul și-l păr - 

-seşte numai dacă omul se lapădă prin păcat de noua direcţiune 

în al doilea Adam și caută să se întărească în aceasta tot may 

“mult, dacă omul a vătămat pe Spiritul “sânt. David se roagă că 

- Dumnezeii iertândiu-l, lăsând adecă să lucreze întrânsul graţia lui, 
în locul dreptății, să nu Ia dela “el acest spirit. Deși păcătos, David - 

"poate grai astfel, pentrucă el începuse pocăința; Spiritul sa ren- 

tors la densul, Dumnezei l-a primit iarăș. Căci orce pocăință în 

începuturile sale este opera lui Dumnezeu: el ne. împărtășește 

spiritul s&ti, și no avem numai s& ascultăm _inspiraţiunile şi să 

voim a le împlini.. Traduc. rom.: Na ză... suine. 

Vers. 14. Omul poate stărui î în cele bune numa! dacă se bucură 

de grația dzeească în mântuire, care îl încurajază apoi a duce şi 

pe alţii la mântuire. Dă-ini etc.: lasă-mă să mă bucur de mântuirea , 

„ta, nu mi-o respinge. David, până acum încă na simţit. această 

bucurie, pentrucă. el a vătămat pe Dumnezei și toată greutatea 

acestei vini zace asupra lui; dar are încredere că iarăș să va face 

părtaș el, că va fi deplin fericit împăcându-se cu Dumnezeii. Ca 

“duh voilor: în nizuința nobilă spre bine sprijinește-mă, adecă dă-mi 

acest! ajutor tare să stai pururea .în cele bune, “Traduc. rom. 

Dă-mi mie bucuria .. . -, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Cu
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15. Învăţa-voiti pe. cei fărădelege căile tale, 
„Şi păcătoşii la tine să se. întoarcă. . - 

> 
16, Mântuește- -măE. de sângiuri /Dumnezeule, -Dumne: 

[zeul mântuirii mele, 
Așa se va . bucura timba, mea de dreptatea ta, 

17. Doamne buzele mele le: deschide, 
„Şi gura mea va vesti lauda ta. 

duh săpat: « spiritul princiar, „stăpânitor, care acum iarăș să 
ajungă întru el la demnitatea de rnay nainte ; c aluziune la poziţia 

„lut David. în, mijlocul poporului, al cărui principe este: » principii 

să premeargă ' altora cu exemple în: cele. bune. 'Un atare “spirit cu 

adevărat nobil” cere David pentru: sine: Spirit stăpânitor (zo . 

1jyeubvizov) numiăi . filozofi! vechi principiul conducător în: 0m. 

Vers, :15. Înveja- -voiii. elc. este rezultatul rugăciunii prece- 

dente.' Regii învaţă îndeosebi! cu exeniplu (regis ad exemplum totus |. 

"compotiitur orbis). David ştim că a învățat : pe alţi și "prin cântă- . 

“rile sale. Dar şi viaţa celor justificaţi îndeamnă la convertire, spune | 

minunile. bunătății lut Dumnezei. Astfel zice. și David că fiind 

: îndreptat înaintea lul Dumnezeii. va învăţa, căile acestuia pe toți . 

oamenii care le calcă; “păcătoşii. să se întoarcă la el, adecă David 

va mijloci ca şi aceştia st cunoască descoperirea graţiei, ce espe- 

„ riase el. - Traduc. rom. : Învăja-voiii .. .. şi cei „neeredizicioşi la 
line se vor întoarce, : sa 

„Vers. 16. Aci Dumriezei să: agrăeşte. cu „Elohim, ce să . 

potențază în. „Dumnezeul mântuirii: mele“ concentrându-să . ru- ” 
găciunea după. justificare” și înoire în “mântneşte-uiă.. David recu- 
„noaşte fărădelegea sa Şi aceasta îl îndeamnă s'o mărturisască, 
de aceea zice 'de sâugiuri, adecă de vina sângelui vărsat al lui 

_Uria. Ca să poată 'avea pe Batșeba, David lasă să 'omoară pe 
„Uria (2. Imp. 12, 9. 10). Conştienţa îl mustră nu numai pântru - 

„ adulterii, ci şi pentru omor. După, prescriptele . legi! *-mozaice sân- 
gele să răzbună cu'sânge (Gen. 4, 10). David se roagă deci a-l 
mântui de vina sângelui, adecă a-l “ierta pedeapsa şi păcatul ace- 

- stuia, Dumnezeti l-a iertat, de aceea. întreaga lui vieață st fie în. 
serviciul aceluia: Așa se va... . dreptatea. ta zice. el; “pentrucă 
'Dumnezeii a promis celuice se pocăeşte iertare și graţie, Ya dat: 
oarecare drept la îndurarea lui; iertarea - este deci opera dreptății 
și graţiei dumnezeeşti, De a 

+



18. Că tu nu . voeşti jertfe, ei le-aș fi dat, 
Arderi de tot tu nu ceri. 

19. Jertfele lui Dumnezeă sunt duh înfrânt, 
O inimă înfrântă şi zdrobită Dumnezeule nu ur- 

iseşti, 
20. Fă bine: întru bunăvoirea' ta Sionului, [siseș 

Zidește zidurile lerusalimului. To 

21. Atunci vei binevoi jertfe drepte, 
Ardere de tot și jertfe întregi 

a «Atunci vor pune junci pe altarul tei. 

[ 

Vers, 17—19; “Urmează votul gurii și -al inimil. Gura lui 
. necontenit va lăuda pe Dumnezeii, iar inimă în smerire şi întristare. | 
nu va uita greșala săvârşită, Doaumne... lauda ta: toate atârnă -. 
dela graţia dzeească, chiar Şi deschiderea . gurii spre -preamărirea * 
lut Dumnezeii. Că fw...-uu ceri: Dumnezeii nu voește jertfe, 
deşi el le-ar aduce cu plăceră, nici arderi. de tot; ci ei, „aşteaptă 
jertfe spirituale. cari" conzistă din mulțumire și. inima smerită. prin | 
pocăință ; când omul recunoaște deplin nimicnicia sa şi așteaptă 

toate numai dela Dumnezei. Traduc. rom. Isbăvește-m& (LAN - 

GUour) - - => bucura-se-va limba... le vei deschide . „. Că de ai 

fi. voit jertfă aş fi dat, arderile de tot nu le veci binevoi. Jerifa 

lui Dumuezeii duh umilit, inima. înfrântă şi smerită Dummnezeit 
1 0 va urgisi. : - - 

Vers. 20: 21. David se .roagă acum pentru întreg Israilul. 

Jerife drepte: cari cor&spund voii lui Dumnezeti în privinţa. ex-.. 
terioară şi: după calităţile interne (Ps. 4, G. Deut. '33, 19). Jertfe - 

E întregi pare că însemnează jertfe de mâncară, beutură. imbinate cu 

arderile de tot. Zideşte zidurile Ier usalimului să potriveşte în gura 

lui David, căci orig. bană să poate zice riu numa! de ce este risipit, ci 

și de ce este în zidire, aşadar exprimă continuarea și sfârşirea zidirii 

(Ps. 88,3; 3. Împ. 3, 1). Unii explicători afirmă că v. 20. 21 s'aii adaus 

_-- în robia babiloneană, pentrucă cu cuvintele psalmulu! poporul cere ier- 

tarea păcatelor și scăparea din robie, să se rezidească cetatea și templul 

şi restabilească cultul dumnezcesc. Traduc. rom.: Fă bine Doamne. 

- întru... şi SE se idească .. . Atunci bine vei voi jertfa dreptății, 

prinosul şi arderile de tot, atunci vor pune "pe altarul tăi viței. 
5 1 
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Psalmul 148. 

1. Lăudaţi pe Domnul -din ceruri, 
Lăudaţi pe el întru înălțimi. 

2. Lăudaţi pe el toţi îngerii lui, 
Lăudaţi pe el toată oștirea. lui. 

3. Lăudaţi pe el soare și lună, i 
Lăudaţi pe el toate stelele luminoase; 

4, Lăudaţi pe el cerurile cerurilor, 
"Și apele deasupra cerurilor. 

Psalm. 148, În acest psalm să provoacă creaturile cereşti şi pă- 

mântești, îndeosebi oamenii de orce neam şi stare, vârstă şi sex, a 

lăuda pe Dumnezeit şi anume pentru puterea și cinstea ce a dat el 

poporului ales mântuindu-l. Mântuirea de aci pare a fi scăparea 

din robia babiloneană şi rezidirea Terusalimului. Din "vechime psal- 

mul împreună cu cei doi. următori să numeşte , laudă“. 

Vers. 1. Lănudaţi provoacă creaturile a preamări pe Dumnezeii, 

şi adecă începând dela cele mat înalte. Din ceruri.e locul dintâi 

de unde să se audă lauda lut Dumnezeti ; iar sub înălținri înţelegem 

înălțimile cerului (lob 16, 9. 25, 2. 31 2). T raduc, ! rom. : Lăudaţi . s. 

întru cele înalte. 

„Vers. 2—4. S& spune. cine să laude din cerură pe, Iehova: 

toli âugerii lui, căci ei sunt solii celuice ţine toate. Toată oștirea 

lui: ângerl și stele, conform înţelesului lut „laba“ = oştire, şi adecă 

a ființelor înzestrate cu lumină (ângeri și stele; Deut. 4, 19. los. 

5, 14; 3. Imp. 22, 19 cf. lob'38, 7). Comuna. cerească, supusă lui 
lehova,. să se împreune în lauda lui cu cea pământească, să fie un 
ce armonic. Numa! această laudă va fi cu depină vrednicie. Cerul 
cerurilor nu însemnează: cel mai înalt, intim cer, ci: toate 
cerurile '(2. Cron. 2, 5), adecă spiritele cele ma! înalte cari sunt. 
deasupra cerului creat în ziua a patra (cerul ângerilor! și al lu! 
Dumnezeii, Deut. 10, 14; 3. Imp. 8, 27, Sir.'16, 18 etc). Apele 
deasupra cerurilor. S. Scriptură mărturiseşte că există ape cerești 
cari să îndegetează prin ploae (Gen. 1, 7 cf. Ps. 103, 13). Traduc. | 
rom,: Lăudaţi... toale puterile Ii. uda pe el soarele şi Luna... 
toate stelele şi lumina... şi apa cea mai presus de ceruri să laude 
tele Donului, i Da
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5. Să laude numele Domnului, 
Că el a poruncit și s'au creat. - 

6. Şi le-a aș&zat în veacul veacului, 
Legea pus și nu o vor călca. 

7. Lăudaţi pe Domnul de pe pământ, 
Bălaurii și toate adâncurile; 

8. Focul și grindina, neaua Și fumul, 
Viforul, care face cuvântul lui. 

Vers. 5. 6. Fiinţele înşirate mat nainte, cart. sunt. deasupra să 
pământului, să laude pe Domnul; iar motivul este: Că el'a zis 
etc. Cuventul lui a fost așa puternic că. cerul și toată oștirea lui 
sa produs din. nimica (Ps. 32, 6). În originalul evreese lipsesc cu- 
vintele : I a zis şi sati făcut (cerurile şi oștirea lor), par a fi îm- 
prumutate din Ps. 32, 9. Și le-a aşal: mai nainte nu erai, iar 
acum sunt stabilite pe vecie (Ps. 110, 8) așa că locul. primit la 
creare nicidecum nu-l vor părăsi. Lege a pus: fiecare din ființele 
cerești, amintite mal nainte) are proprietăţile sale, iar natura şi lu- ă 
crarea fiecăreia în raportul cu celelalte ati anumite hotară, pe: cari 
nu le pot trece (cf. Ps. 103, 9). Traduc. rom.: Că el a zis şi sai 
făcut, el... şi 's'aii zidit. Pusu-le-a pe ele în veac şi în veacul . 
veacului, poruncă a pus şi tu va trece, Poruncă e norma, legea 

„naturală, după care ele sc mişcă dela creare până la sferșitul lumil.. 

| Vers. 7. 8. În aceste versuri până la finea psalmului să pro- 
voacă a lăuda pe Domnul pământul și. toate celece sunt pe el. 
“Aci să amintesc cele 4 elemente: pământul, apa, focul și aerul; 
apoi fenomenele (4) cari sunt pentru oriental cele mai miraculoase; 

şi în urmă unele creaturi speciale de . pe pământ, De pe pă- 
ment exprimă, ca în v; 1, locul de unde să se întâmple lauda. E 

" Ântâiă să provoacă vălauriă (cf. leviatan Ps. 103, 26), adecă ani- 
malele ce sunt în mare, apol adâncurile (mările), în urmă feno- 
menele :: foc, grindină etc.. Despre vifor să zice că face voea lui 

* Dumnezeu ; dar şi celelalte (focul etc.) slujesc lut (Ps. 103, 4 cf. 

Ps. 102, 20). Aci:nu să are în vedere. însuşirea unora de a fi 

„mijloace de pedepsire ce trimite Dumnezeti asupra creaturilor, ci 

autorul le! privește numai ca părți ale creaturii, şi de aceea le. 

. provoacă să laude pe Dumnezeii. Grindina, neaua şi ghiața să 

formează în atmosferă, din care cauză poetul le îmbină cu pământul. 
: , , , Ii su
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„rile. cele =burătoare. pr 

i 9. Munţii și toate colinele, - e 
„„. Pomii și toţi cedrii. . N ie 

10. Fiarele și. toate vitele, | 
-- Tîritoarele și paserile Zburătoarâ. 

11. Regii pămentului. ȘI toate „popoarele, 
Principii - și toţi judecăţorii, pe păment. 

. 

12. Junii şi fecăoarele, a o 
Bătrânii şi. cei mai tineri. 

18. S& laude numele Domnului, 
"Că înălțat este: numele. lui, “el unic, 

Mg lui peste pământ ȘI. cer. 

Traduc; rom. : : Lănda(i..  Zocul, grindină, zapada, Shiajă, duhul * 

cel de vifor, celece fac cuocutul lui e DR 

1 Vers. 9, 10. Aci: să provoacă mtuţii, "toate. înălțimile etc... 
Cedril să amintesc, pentrucă să considerati regii arborilor din. pă- 

- dure; fiarele reprezentă cea mai intenzivă vieaţă- între animale etc, : 

 Paserile să numesc burătoare . ca Deut..4, i7 cf. Gen. 7, 14. 

Ezech. 39, 17: Traduce... rom. : dlnuţii şi loate dealurile, leninele 

cele roditoare şi... :. toale.. dobiloacele, celece 'se lirăse şi. pase- 

Vers. 11. 12. Făcându- -Să trecere la omenire să provoată în-. 
„. deosebi reprezentanții e a lăuda pe Domnul, pentrucă regii sunt 
sol şi locţiitori! lui Dumnezeii: pe pământ.. Societate. omenească | 
poate exista numai pelângă anumite legi și dacă în fruntea 'ace.... 

„steia stati împărați, "regi, principi: Și alte: persoane cari. guvernează 
și fac „dreptate. Yunii ele; : între oameni, să deosebesc genurile şi: 
sexurile. 'Traduc. rom.: Împărații. + +3 dorii . 

- că sa înălțat nttatele al lui unuia. „LXX începe cu „să laude“ v. 13. 

până aci să. laude pe Domnul : 

„peste păment: şi cer“ 

” Vers.. 13. Două sunt. motivele pentru cari: fiinţele înşirate | 
mărimea numelui ' dumnezeesc în: 

sine (cum să vede pe cer şi pe pământ cf. Ps. S, 2) şi minunile -făcute 

« pămentului. STi-, 
> meriti. a spbetrânii cu cei mai” tineri. să laude “anmele Doninului, 

lui Israil. Numele luy este așa .de înalt încât și acesta i-să potriveşte îi 
numai de departe.. Că exprimă materia şi motivul laudei, 

(trece dela cele numite acum.la, cele amin- 
tite mal. nainte) rezultă că , poetul provoacă cu elăudaţi“ toate fiin- 

jar din.* |
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-14. Şi el a înălțat: cornul. poporului săi, 
5. * Lauda tuturor cuvioșilor lui, - 

Fiilor lui Israil, popoxului său . „de: aproape; 
„Lăudaţi pe Domnul. : Se 

* Psalmul 149. 

"1. Cântaţi Domnului cântare nouă. 
Lauda. lui în adunarea: cuvioşilor 

Veselească-se Israil de celce “l-a făcut pe el, 
Fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. a

 
o
.
 

_— 

„ţele (cf. Gen: 2, 4--"Traduc: rom. :: aărturisirea lui fe pământ 

şi în cer, şi va înălța. cornul. poporului sei, Mărturisirea=mări: ar 

mea numelui dumnezeesc manifestată în .cer şi pe pământ. 

- Vers. -14.. continuă - obiectul. și “motivul laudel.; "Dumnezeii a, 

“dat poporului ales deosebită graţie făcându-l comuna. sa, centrul 

a universului, ținta, istoriei universale. Aceasta să îndemne toate crea- : 

, turile a întona Aliluia, Cornul, care 'mai. nainte nu-l avusese, ci 

*. i-să va da. Israil din exil pierduse cornul,. adecă vaza şi puterea. 

Dumnezeă va dat un :corn înalt, adecă” l-a dat! independență: re- | 

spectată între popoară.--Cele următoare sunt. apoziţie la „un corn -. 

"poporului stiti — lauda tuturor cuvioşilor să, fiilor lil Israil, 

poporul care stă lut aproape (cf. Deut. 4, 7). Poporul ales e con- 

“ ştiont de poziţiunea. sa cătră Dumnezei, de aceea. păşșăște ca di- 

rigentul corului fiinţelor cară laudă pe Dumhezeti întonând Alihiia, 

la care iai” parte cerul şi pământul. Traduc. rom.: Cântare tulu- 

vor. cuvloşilor lui, fiilor Ini. Israil, poporului « ce se apropie de 

dânsul, Israil s& numeşte” „poporul ce se. apropie“ 'ca' neani preo- . 

_ ţese, el comunică cu Dumnezeii, e poporul legămentului. n 

"Psalm. 149. Lăndaţi: pe. Doriiul. Acebt sala încă e compus 

după liberarea din. robia. babiloncană şi întrânsul să mulțumește 

, pentru binefacerile arătate lu Israil. Dumnezeii: l-a scăpat din robie. - 

şi I-a .dat putință” a-și rezidi cetatea şi templul, „din care cauză este 

ÎN cinstit de păgâni. i 
* . . „o a a ia N
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3. S8 laude numele lui în hore, Ma 
În timpine și citare să-i cânte lui. . 

4. Că binevoeşte Domnul întru poporul său, 
Impodobește, pe cei smeriţi cu mântuire. 

5. Cuvioşii se. veselesc în mărire, 
» Saltă în așternuturile sale. 

6. Laudele lui Dumnezeti în gâtlejul lor 
Și sabie cu. două tăișuri în mâna lor. 

17. Ca să facă r&zbunare între neamuri, 
Pedepse între popoară. 

8. Ca să lege pe regii lor cu lanţuri 
Şi. pe "bocrii lor în cătușe de fier. 

Vers. 1—3. Comuna, işrailteană să înoește, .primește: forma 
definitivă; îndeosebi să întâmplă aceasta cu pioşii din Israil, care 
ait remas credincioși lui Dumnezeii şi credinţii strămoșești.  Celce 
creă pe Israil nu l-a părăsit, desi l-a pedepsit; el e.regele Sionului 
şi a auzit glasul: celor din robie, din care I-a mântuit (Is. 26, 13." 
63, 19). Noua comună să sărbeze pe Dumnezeii cu.cântări festive, 
pentrucă Dumnezeii ÎŞI iubeşte poporul, mânia e paralizată de graţie 
(s. 54, 7 sq.). „Hora“ e jocul sânt care s& executa la templu (2. 
Imp. 6, 16 cf. 1. Imp. 18, 9) și de regulă era acompaniat cu tim- 
pine; dar să poate înțelege și cor, adecă adunarea jucătorilor şi 
cântăreților. Dumnezeii a 'creat pe omul întreg şi așadar corpul luk 
încă. să laude pe Domnul, nu numa! spiritul... Pe cei smeriţi etc.: 
este comuna asuprită care cu răbdare. .a aşteptat mântuire numa): 
dela Dumnezeti. Pe aceștia el acum îi împodobește cu. mântuirea . 
sa, îl face să învingă asupra duşmanilor, iar cuvioșii se veselesc, 
— care încă eraă asupriț şi defăimați. În mărire: care li să dă 
de acum înaintea! lumil întregi.' De aceea ei saltă în așternuturile 
lor, unde se aflat lamentând asupra prezentului și dorind un viitor 
mai bun (Is. 26, 8). Noaptea așternutul este locul de converzaţie 
cu sine insuș (Ps. 4, 5); lacrimile vărsate aci s'ati făcut, lut Israil 
în veselie şi bucurie (Ps. 6, 7). Traduc. rom. : Cântaţi... în. bise- 
rica cuvioşilor... pe el, şi fiii... în horă, în Himpină şi în psaltire 

. poporul săi, şi va înălța pe cei blânzi întru mântuire. Lăuda -se- 

vor cuvioşii întru mărire, şi se vor bucura înta ut așteruuturile sale. | 

.



„9. Ca să facă întru ei judecată scrisă. 
, Mărirea aceasta este tuturor cuvioșilor Iu. 

Lăudaţi pe Domnul., 

a - | Psalmul 150. 

1. Lăudati pe: Domnul întru cel sânt al lui, 
Lăudaţi pe el în tăria lui puternică. 

2. Lăudaţi pe el în faptele lui puternice, 
Lăudaţi pe el după mulţimea mărimii „ui. 

Vers. 6—9. Şi în Ierusalim noua comună își avea duşmani, 

dar și față de aceştia ea va eşi învingătoare, de aceea i-să promite 

curaj și încredere. Așadar aci să face privire în viitor. Poporul, 
condus de Dumnezeii, e deplin conștient de chiemarea sa: 'să 

aducă la lehova toate naţiunile; văzând apoi că Dumnezeii l-a 

“ridicat iarăș, îl va preamări, îl va cânta laude, iar ca servii lui, 

„stăpânul tuturor păgânilor (Ps. 81, 3), să ţină în mâni sabil cu mal 

multe tăișuri, ca să meargă în luptă pentru adevărata religiune. 
Sabie cu dou tăișuri însemnează puterea spirituală cu care Israil 

în luptele sale va „supune lui Dumnezeii toate împără țiile păgâne. 

Pedepse : mustrări, combateri; o răzbunare cu fapta şi cuvântul, 

învingere pe terenul spiritual - şi material — acestea: sunt cele 2 

părţi ale săbiilor. Yudecală scrisă : supunerea popoarelor. Dumnezeii 

Şi-a răzbunat asupra, lui ISrail, iar acum acesta va: judeca pe pă- 

gâni;. să înțelege că. această judecată e spirituală, pentrucă o face 

Mesia (lo. 5, 22). Sub „scrisă“ nu avem de înțeles un anumit loc 

din s. Scriptură, ci este în genere mărturia legii și a profeților că 

toate împărăţiile vor fi supuse lui Dumnezeii prin Cristos, Mărirea 

aceasta etc. Dumnezeii care își arată puterea în acest chip este al 

lui Israil, de aceea supunerea lumii este mărirea lui Israil. Traduce. 

rom. : Înălțările . „ și sabii de amândouă părțile ascuțite în mânile 

lor... izbândă întru neamuri, mustrări întru... fe împărații lor cu 
_obezi, şi pe măriții lor cu căluşi de fier... întru denşii... Iui. 

Psalm. 150. Lăudați pe Domnul. În acest psalm să provoa- 

'că nu numai Israil, ci toate popoarele să laude pe Dumnezeii 

care locuește în Sion, tronează insă în cer, Lauda st se execute - 

„cu toate, instrumentele cunoscute.
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: „atotputernic. şi mărimea lui nu .are margini, e infinită. 

vale Die «3 Înt chitivale de strigare, 

3. Lăudaţi pe el în glas de trâmbiţă, 
Lăudaţi pe cl in psaltire și citară, 

4. Lăudaţi pe el în timpine și în hore, 
„Lăudaţi pe el în strune și. în Auer.. ! 

5, 'Laudaţi pe el în cimbale bine răsunătoare, 
-. Lăudată pe el cu cimbale -de strigare, 

6. Toată suflarea să laude pe Domnul, 
| , Lăudaţi pe | Domnul. 

Vers, 1—5. Sinagoga, conform EX. 34, G. sq, dă lut Dum- 
„nezeii 13. atribute, căror corăspund „lăudaţi“. din acest psalm. Dar : 
probabil este că cel ma! important este al 10. lăudaţi, care simbo- 

„lizază rotunzimea, . perfecțiunea, sfârşitul, . posibilitatea - mărginită, 
S futr u cel sânt este cortul sânt şi templul, iar tăria puternică = 
firmamentul: tare (cerul), care a întărit Dumnezeii şi: care mărtu- 
„risește tăria lui. În v. 2. urmează motivul” laudei: €l s'a arătat 

„Trâmbiţa“ 
 (şofar) să sufla la ânul not (Ps. 80) şi la începutul anului iobileii ; 
„câte. odată și ia sărbători extraordinare (2. Imp. 6, 15). Lănăaţi 
al 5.6 îmbină, la concertul laudei lui Dumnezei (trâmbiţa, instru- 
mentele cu: strune) psaltirea și citara. AL 7... „lăudaţi“ provoacă la 

„hore “sărbătoreşti. cari să acompaniaii de "regulă cu tamburina. A 
8: „lăudaţi“ adaogă instrumente cu. strune în genere și fluerul păs- 
"toresc.. „Organon“ însemnează orce instrument muzical, în original 
„ugab“ — fluerul păstorilor. În fine 9. 10. „lăudați“ amintesc 

2 feluri de cimbale ; unele mal mici cari suna mai deschis, şi - 
cele mat mari cari aveau un ton. mai adânc , și făceati. mult Zg0- 
mot ;. erati două discuri cari să loveati unul cătră altul. Traduce. rom.: 

Lăndaţi pe Dumnezseii întru sâuţii lui (LAX 2 îv 'roig dios), lău 
dați... întru tăria Puterii lui... întru puterile lui... măririi lui... 
şi în alăută... în timpină şi în horă . Și în organe... chim- 

N 

„Ves, i 6. Deși provocarea a lăuda pe Dumnezeti” a fost în 
genere, totuș din instrumente să vede că privește mal vârtos pe: 
Israil ;. acum s% provoacă omenirea întreagă, fot ce are suflare dela | 
Dumnezeti — € contrast la instrumentele fără viaţă. — Traduc, 
Toală .. Douinul,: S 

rom.: N



. „ Psalmul 5. 

_ Graiurils mele ascultă-le Doamne, 
“Basă. în seamă vorba mea! 

3, Ascultă, glasul strigării “mele, - împăratul meu şi 
_ [Dumnezeul mei, 
- Căci cătră tine Mă. rog. 

4. Doamne, dimineața auzi strigarea. mea, 
Dimineaţa! gătesc jertiă ție și caut. 

| Psalm, 5. loscripția. este : Superiorului (LIN în sfârși), pentru 
" mehijlot; psalmul: lui David. LNX a tradus originalul POR (dela 
 Dro=nahal= a  moşteni) cu „moștenitoare“. S. “Părinți cred că . 

sub moștenitoare avem de înțeles biserica, căci. ca a moștenit pro- 
misiunile sinagogi! necredineioase; apoi fiecare: suflet credincios. 
Exigeţii mai no! traduc: "„Superiorulut, pentru flaută“; dar e în- 
trebare, de a fost admis acest instrument la cultul dumnezeesc. i 

După LNX și Vulg. inscripția indegetează mistic cuprinsul, pentrucă 
aci să face aluziune la moştenirea vecinică a cerului. Comparând 
inscripţia * cu Ps; 3. rezultă că David e în lerusalim și vrea să 
meargă . la templu s€, aziste la cultul dumnezeesc; 'dar mat 
aproape nu să poate determina timpul ' compunerii. Unii cred că 
David l-ar fi: rostit . când era la curtea lui Saul, pentrucă! din v. 8 
rezultă că: nu era prigonit. - 

"Vers. 2—4, După o noapte grea să ivesc ântâile raze. ale 

dimineţii, 'dar și ziua "viitoare amenință a fi cu suferințe ȘI pri- 

“ mejdii, c de.aceea David: o intimpină cu suspinare și strigare : „Gra-
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5. Că tu nu ești Dumnezeu care iubești r&utatea, 
Cel r&ii nu va locui lângă tine. 

inrile.... mea! Originalul vorba (gândirea) mea=evlavia internă, 

mișcarea și focul inimil. Ascultă: cu încordare, căreia “urmează 
„împlinirea cereri! (Ps. 9, 17)." Agcăirea  Înrpăratul mei şi Dumne- 

zeul mei, e de mare importanță, dacă celce o :rosteşte e rege. 

David şi orcare rege teocratic substitue pe lehova, regele nevăzut 

al lui Israil, de aceea încă în aşternutul săi David rostește: căci 

cătră tine me.rog. Doamne dimineaţa ctc.: ânţăia lui ocupaţiune 

este 'rugăciunea, adecă strigarea mea la tine începe odată cu di- 

mincaţa ; iar tu s'o auzi îndată. Fără îndocală este că aci să au 

în vedere jertfele ce să aduceati dimineața. Dacă ma! nainte exprimă - 

suspin şi lamentari, deodată inima lui. s& linişteşte, căci 'ştie” cul 

sc adresează ; rugăciunea lui trebue să fie ascultată. Astfel învaţă 
și Mântuitorul că rugăciunea cu deplină încredere în Dumnezeii:. 
să realizază (Mc. 11, 24); Dimineaţa . gătesc însemnează a pregăti 
lemnele pentru focul de jertfă şi a bucăţilor cari se jertfesc (Lev. 
1, 7. 8. 12. 6, 5). Nainte de toate dimineaţa preoții trebueati să 
pregătească lemnele pentru focul de jertfă (Lev. 6, 5. Num. 28, 4); 
iar înainte de răsăritul soarelui -.să tăiaii animalele respective și 
când soarele era pe orizont să puneau bucăţile pe altar. Cu această 

“jertfă de dimineaţa asamănă cântăreţul rugăciunea de dimineaja, 
care o aduce el ca jertfă lut Dumnezeii;: apoi spune că stând 
se roagă la Dumnezeii şi priveşte la el cu încrederea unui. fiii 
în părintele” să (Ps. 122). Aşadar “rugăciunea în ființă nu-este 
sentimentul evlavie, nu exprimarea de cuvinte, ci starea înaintea - 
lui Dumnezeti. 'Traduc. rom.: Graiurile.. înțelese strigarea mea. 
Ia aminte glasul rugăciunii mele. .., căci cătră tine mă voii ruşa 
“Doamne, Dimineaţa vei auzi glasul mei, dimineața voit sia 
inainlca ta şi me ei vedea (LNN sai îndpoyuat). Înjelege siri- 
sarea inca: Dumnezeii s'o audă și, priceapă. Voi sta: mă pun 
înâintea ta, alerg la tine; rugându-se înalță inima la Dumnezei, 
"Traducerea rom. cu mă wi vedea nu-e corectă, ci voii vedea: 

cl așteaptă ajutor, caută să-l vadă când vine. | 
Vers. 5. motivează rugăciunea.  Răntatea e luată! personal. 

Autorul zice că e nedreptăţit şi însuș se află în: primejdia a face 
. nedreptate. Dumnezeii aceasta nu poate voi, deci nici să nu-l as- 
culte când îl roagă să-l mântucască. Nu 'va locui lăugă tine ex-. 

* 
N
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G. Nici cei lăudăroşi vor sta înaintea ochilor tăi, 
Ur&ști pe toţi ceice lucrează fărădelege. . 

7. Pierzi pe ceice grăesc minciună, 
Domnul urăște pe bărbatul sângiurilor ȘI al răutăţii. 

8. Iar eu întru mulțimea milii tale intra-voiu în casa ta, 
M& închin sântului tu tron întru, frica ta. 

primă că lumina. dzeească pierde pe păcătoși ca un foc “mistuitor 
(Is. 33, 14). Dumnezeu îngădue câtva timp pe păcătoşi, dar nu-l. 
lasă s& fie aproape de sine (imaginea. « e luată dela ospitalitate); 
el totdeuna e contra lor. Traduc. 'rom.: Că Dumnezeăi celce nu 
vocști fărădelege, tu eşti; nu va lăcui lâng să tine celce vicleneşte. 

Vers. G. 7. Urmează cazuri speciale. Nici vor sta etc. Dacă. 
păcătosul s'ar refugia în casa Domnului, el nici atunci nu-l pro- . 
tejază ; dar „nici el nu-l poate vedea. Cel lăudăroși: avem de înţeles 
oamenii care în cuvinte și fapte dovedesc că sunt anormal. Lau- 
crează fărădelege : săvârșesc fapte. fără cuprins moral 'cauzând 

„altora nenorocire. ehova urâşte pe aceştia, căci dacă n'ar uri rău- 

" tatea, iubirea lui n'ar fi sântă. Ceice Srăesc-mtinciatnă : celor nedrepţi 

să opun mincinoșii, simulanții, care zic înaintea oamenilor că - ţin 

“dreptâtea, dar Dumnezei le dovedeşte”. neadevărul spuselor lor. 

Bărbalul sângiurilor etc.. e ca .Ps. 54, 24, Unul poate să-și să-. 
vârşască fapta în ochii lumii, altul într'ascuns, ca cum ar face 

dreptate ; Dumnezetă îl vede şi cunoaște. pe amândoi și-i urăște. 

Traduc. rom. Nici vor petrece călcălorii de lege (LXX 7rugavogtot) 
înpreajma ochilor tăi. Urit-ai (UNN zugue) pe toți ceice...- Pierde- 

vei pe toți ceice...; pe bărbatul sângiurilor şi vicleanul.ureşte Domuul, 

Vers. 8. Aceste motive insuflă poetului mare încredere la rugă- 

ciune; el s'a sculat și fiind gata să intre în templu rostește : Jar 

ei etc. Deși el nu se simţește vinovat de fărădelegile amintite, dar 

"ideea că are. înainte-și pe atotputernicul Creator îl face să. recu- 

noască că n'are nici un drept de a fi ascultat, ci poate numai să-l 

roage : întru miulțintea etc. Atâta poate face și e'gata să și facă 

(Ps. 65, 13). Mărimea. și plinirea graţie! dzeești îi permit să intre 

în sanctuarul lui Dumnezeii din Sion, ceeace face el şi astăzi. Sub 

„casă“ şi „tronul sânt“ înţelegem cortul sânt pe muntele Sion; 

Aci în - fiecare zi să săvârşa serviciul dzeesc, - pentrucă chivotul | 

legii simbolizază prezenţa lu Iehova în mijlocul poporului ales



9, Doamne povajucşie- -mă cu. dreptatea ta "pentru 
a ! „n, [cetce mă pândesc, 

Indrepteazăi înaintea mea calea ta, 

(cf. 1. Cron. 16, 37 54) Probabil este că aci să aduceati şi jertfe 
- înaintea: chivotului legii (2. Imp. 6, 17 sq. 3; Imp . 15). și nu numai . 

în Gibeon la cortul. sânt cum ar „rezulta din 1. Cron. 16, -39sq. În 

Gibeon: să afla cortul şi altarele vechi, ' cel puţin altarul jertfelor şi 

aci s8. aduceaii Jerite” și dupăce chivotul legii a fost transportat în 

Sion (3; Imp. 3, 4; 2. Cron.'1, 2—6). Sanctuarul lur- David în 

Sion nu e cunoscut mal aproape.: Fără 'îndoeală este însă că a 

fost pompos substituind templul care avea să zidească Solomon, 

și totodată bogat pentrucă aci locuea lehova, :era palatul acestuia, 
căci casa Iul Dumnezeu să numește şi locul. unde acesta se arată 

„lut Iacob (Gen. 28, 17). În curtea - acestui. sanctuar. David va “intra 
în această dimineață să se închine lu! Dumnezeii ; cu faţa îndrep- 
tată spre locul unde tronează acesta (sânta sântelor). Închinarea o 
face el.cu „frică“, adecă cu deplină reverență, Traduc: roim.: Jar că 

„ Voiil intra . + Închina-mă-voiit i în sântă biserica ta întru fiica ta. 

Vers, 9. David: vbind să meargă în "sanctuar ÎȘI îndreaptă pri- 
virea la celece să întâmplă în vieață, De aceea cere specialul dar: 

- conducerea din partea lut. Dumnezeti (Ps. 26, 11. 85, 11). Această 
conducere să fie „cu dreptate“, adecă să fie: conformă normei . 

morale; care este: iarăș norma: -ordiner- de mântuire, care arată . 
- păcătosului calea: graţiei, „Dumnezeii e drept şi credincios : el promite: : 
a scăpa pe om de nedreptate - şi ţine promisiunea. Va să zică, dacă 
Duinnezeiă iartă păcatele celorce umblă pe cale dreaptă şi-i apără, 
este tot aşa de drept ca dacă: pedepseşte pe 'celce. îl dispreţuesc. - . 
David se- roagă să fie condus de această ordine a _graţiei. pentru 
ceice. mă pândesc : aceştia doresc pierderea lui, dar-să. fie rușinați. 
în așteptarea lor. Îndreptează. înaintea mea calea la. calea. ce 
trebue să o facă omul, după vocea lui Dumnezet, să fie: dreaptă,” 

„netedă; sai: “calea: pe care mă conduci tu scoţendu-mă din - pri- 
mejdiile cu-cart m& împresoră dușmanii, Traduc. rom.: "Doamne 
Povăjueşte- mă întru di “cplalea ta, pentru orăjmaşii mei îndi epicază 
înaintea ta calea niea!  Dumnezeit dându-i grația sa să-l: conducă 
pe calea poruncilor sale, să-i dea putere a umbla. pe cale . dreaptă. 
Dacă Dumnezeii nu X-ar putea ajuta, ca unui pecătos în ochi lui, 
atunci dușmanir ar afirma că ai dreptate;
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10. Că, nu este în gura lui ceva statornic, lăuntrul 
„lor stricăciune,. 

Gâtlejul. lor mormânt deschis, limba lor e netedă. | 

11. Lasă să . ispășască Dumnezeule, s€ “cază din pla- 
| [nurile. lor, 

Lapăăa-a pe ci „după mulţimea fărădelegilor. lor, 
[care se împotrivesc ţie. 

12, Ca să se bucure toți ceice -se încred: în tine, în 
| Se [veci “să salteze, E 

Și scutește-i, ca să se veselească. în tine .ceice 
o [iubesc nuniele teză. 

13. Ca tu binecuvintezi, pe cel drept, NE 
Sa Doamne! „Ca cu un scut cu bunăvoire îl încun-. 
ÎN i [jură pe. el. 

"SVers. 10, să leagă, la. „pentru celce mă pândesc“, „care - să 

descriti în cele următoare. Că nu este în gura etc. Aceia nu sunt 

număi dușmanii lui “care se roagă, ci și al lui Dumnezeii. Gura 

şi Iduutrul (inima) sunt contraste : sura nu poate spune adevărul, 

pentrucă inima e. plină de minciună şi r&utate; iar lui e distributiv : 

în gura fiecăruia din el. De: aceea singul.: trece în plural :. „lăuntrul 

lor.“ . Ceva stator nic : în gura lui nu e nimic sigur,. nimic -nu r&- 

mâne totdeuna aceeaș (ef: lob 49, 12). Stricăciune : orce „poartă 

- această numire - “să află în inima lor. Gâllejul,+ "cugetându-să ca: or- 

gan de grăire, este: mormânt care se deschide să înghiţă pe cineva. 

“Limbă lor e netedă e contrast la gâtlej: acesta e mormânt, iar 

“limba şi-o netezesc, adecă cu cuvinte lingușitoare ascund inten-. * 

“ “țiunile adevărate. Cântărețul descrie gâtlejul cal un mormânt în care ... 

"cade omul, iar limba e netedă, adecă” cineva '“junecă- pe ea: și cade 

"în mormânt,! Potrivite sunt: cuvintele apostolului: „Limba e foc, 

“lume de nedreptate“ şi: „Cine nu greşeşte cu cuvântul este. om 

„deplin“. (lac. 3, 2. 6). Traduce. rom.:. Că..: lor adevăr, inima lor 
e deşarlă; groapă deschisă sâltejul lor, ci limbile sale viclenia. 

„ „Aci să descrie omul 'săducător. În inima lut caută pierzarea. altora, 

d iar cu limba înşală, viclenește. 
i 

Vers, 11—18. * Asupra celor. fărădelege să cere o judecată 

| duplă:. “ruinarea şi Tăpădarea lor, Să cază din plaiurile etc. Păcă- 

„tosul. văzând că: planurile lui nu succed se  rușincază, își recunoaşte!
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Psalmul 89. 

1. Doamne scăpare ai fost nouă în neam și neam! 

păcatul şi se pocăeşte; iar dacă nu se pocăeşte urmează lăpădarea 

din partea lui Dumnezei: După mulțimea e de înţeles ca Io. 8,. 

21. 24: fărădelegile lor. sunt foarte multe, nu s& vor ierta şi așa 

Dumnezeii îi aruncă în iad. Care se înapotrivesc [ie : lu Dumnezeii 
se împotrivesc ei, nu oamenilor. De aci rezultă că pe care îi are 
în .vedere cântăreţul, nu voesc s& primească graţia dzeească ; prin 

„ lăpădarea lor comuna devine liberă şi veselă. Ca să se bucure ete. 
"este motivarea rugăciunii precedente. Bucuria aceasta a celorce 
iubesc numele Domnului să motivează iarăş din experiența: că fu 
binecuvintezi etc. Că cu un scul: cum ar. fi un scut, să înţelege 
că în dimenziuni foarte mar. Scutul mare apăra întreg; corpul lup- 
tătorului, iar pe cel pios graţia lui: Dumnezeii. Traduce. rom.: Ja 
decă-i pe ci Dumnezeule, cază din cugetele sale, după mulţimea pă- 
gânătăţilor lor lapedă-i pe denşii, că te-ai amărit Doanine. Și s€ se 
veselească (LX rupeav?nrwouv îi ooi) toți czice nădăjduesc 
întru tine, în veac se vor bucura, şi te- vei sălăştui îutreuşii, şi 

„se vor lăuda întru tine (UNN nawreş) ceice înbesc numele 1%. 
Că tu vei binecuvânta... Doamne, că cu arma bunei voiri ne-ai. 
încununat pe noi. Cu arma bunei voiri =-ca cu un. scut etc.- 

| Psalm. 89. Inscripţia este : Rugăciunea lui Moisi, bărbatul lui 
Dumueseii“, şi nimic nu împiedecă. a primi tradiţia de autentică. Nu- 
mirea „bărbatul lu Dumnezeii“ ocură la profeți, iar Moisi ca cel mai 
mare bărbat al T. V. şi-a putut-o atribui fără să apară nemodest 
exprimând intima lui comuniune cu Dumnezeti, precum şi numirea 
„servul lui Dumnezei“ arâtă raportul de serv cătră acesta. Moisi 
s& pare că a compus psalmul cătră sfârşitul. petrecerii de 40 de 
ani a poporului israiltean în pustie, când cer ma! multi, pentru 
neascultare, periseră. S5 poate afirma deci că Moisi compune rugă- - 
ciunea aceasta să roage pe Dumnezeii a depărta dela-'popor orce 

" pedeapsă, Aci să espune că vieața omenească e trecătoare şi nimic 
nu se poate opune mânie! dzeești. În Pentateuh psalmul n'a : fost 
primit, pentrucă nu stă cu el în nico legătură. internă şi era destul de cunoscut poporului. Traducători vechi. ati foarte multe variante 
îndeosebi LXX, din care 'cauză psalmul e şi grei de tradus: 
textul variază de cel masoretic. N 

. 
| S | | | Vers. 1. 2. Poetul spune că Dumnezeiă totdeuna dovedește ce a fost şi va fi în veci. De aceea în învălmășala și luptele din lumea
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2. Mai nainte de ce s'au făcut munţii 
Și s'au format pământul și lumea 

- _Şi din veac până ?n veac tu ești Dumnezeii ! 

aceasta omul să-l aibă scăpare (locuință în original). Dar aceasta 

poate fi numai Dumnezeii cum îl vestește Moisi: Dumnezeii care a 

„creat toate, este vecinic şi atotputernic. „Adonai“ (domn) să: nu- 

- mește. Dumnezeti spre a arăta că el în aceeaș glorie conduce istoria 

omenirii (cf. Ex. 15, 17. Deut. 3, 24). În neam şi neam : istoria 

" omenirii are generaţiuni; un period trece cu oamenii care trăesc 

atunci şi altul vine. Si poetul are în' vedere generațiunile înainte 

de densul când Dumnezeii a fost scăparea „poporului ales, adecă 

locul unde cineva se așază în siguranță. Dumnezei însă e locuinţa 

cea mai sigură în cer şi pe. pământ, căci el singur scapă deplin 

pe al săi de orce răii (Ps. 70, 3. 90, 9). ' Espresiunea e din Deut. 

33, 27. Ai fost sait te-ai făcut: te-a! arătat ; însemnează pe Dzeu 

„în manifestarea sa, care” dovadă istorică despre sine a dat-o el 

pentrucă -.este atotputernic; aceasta a fost el (v. 2) înainte de 

începutul istoriei lumii, care istorie începe cu crearea, Sai făcut 

nzunții : aceştia să amintesc ântâiu în ordinea înferioară a lumii, pen- 

-trucă el s'aii arătat ântâiti din ape (cf. Num. 23, 7. Deut. 33, 15). Munţi 

sunt cel mat vechii monument al creării, în special să are aci în vedere 

muntele Sinai. Crearea munţilor este în acelaş timp cu a pământului 

care să înfățişază ca corp (terra ij ca un întreg) şi ca continent 

(orbis, oîzovrtvn) locuit de ființe și înzestrat cu munţi și vă! (Prov. 

8, 31. lob 37, 12). Aci avem contraste: pământ la cer (Gen. 1, 1), 

lume (pământul roditor) la mare (Gen. 1, 10). La „mai „nainte“ 

să adaogă o nouă determinare de timp: din veac: înainte de 

" crearea pământului şi din veac până în veac. Domnul a fost Dum- 

nezeii înainte de a fi lume; existenţa lui e din trecut nedeterminat 

'şi în viitor infinit. Augustin zice: „Convenientius diceretur „ab aeterno 

in aeternum“, non enim „a saeculo“ Deus, qui est ante saecula, 

aut „usque in saeculum“, cum sit ile sine fine: sed ex ambiquo 
verbo Graeco fit. plerumque. in scripturis ut “vel saeculum pro 

aeterno, vel aeternum pro saeculo ponat Latinus interpres“. Dura- 

nezeii să ia ca predicat (Deut. 3, 24); LXX nu are cuvântul cor 

spunzător; iar în traducerile latine, cari îl ai, să ia ca vocativ:
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3. Tu schimbi pe. om în pulbere 
„Şi zici: întoarceţi-vă oamefiii -nilor. 

4. Că o 'mie de ani în ochii tăi - i. 
Ca ziua de eri când trece, | 

ȘI. o veghie în noapte. - Sa: ”- 
9. . | 

| Dumnezeule sati Doâmne.. Traduc, rom.: Doamne scăpare. te-ai 

făcut ... şi sa sidit pămentul . . veac şi pănă în veac tar ești. 

"Vers, 3. 4. descriii may aproape atotputernicia hat Dumnezeă 

şi nemărginirea * lui de timp, ădecă atotprezența lui. LX a citit . - 

“ON din vw. precedent ca al şi l-ai. legat cu verbul „taşeb“: nu în- 
"toarce, iar textul masoretic îl citește el: Dumnezeti. Autorul numește 
i &noşe generaţiunea care -trece, iar generaţiunea nouă „fi oame- 
nilor“. Zu schimbi elc. are în vedere Gen. 3,.19. Dimnezeti lasă - 
să piară o generaţiune ŞI chiamă alta la existenţă. Oamenii mor 
fără ca genul omenesc să piară, căci o mie de ani sunt : pentru 

„+ Dumnezeii lungime foarte mică. Aci să motivează v. 2. care 
să explică în v. 8: Dumnezeii ca. atotputernic în schimbarea ge- 
neraţiunilor, care “e lucrul lui, rămâne: vecinic acelaș, iar „motivul 
acestei identități s& întemeiază pe împrejurarea, că timpul, în care 
lucră el, pentru dânsul nu are margini; el e peste. timp. Pentru 
„om'o mie de any sunt: prea mult, iar înaintea. lu! este nimic. Pro- 
poziţia are valoare şi dacă 'o luăm întors ca 2. Petru 3, 8 (o zi 
la Domnul ca o mie de an)): el e mai presus de' timp, pentrucă , 
orcât de lung. e timpul, totuș e mic înaintea lui și intrun timp orcât | 
de scurt poate .s&vârși lucruri foarte mari. “Ca ziua de eri elc.. 
Când priveşte Dumnezei la o mie de anliîi sunt ca pentru. noi 
'ziua de eri, de care ne rămâne numal aducerea. aminte ca unui 
moment. 'Ca.o veghie în. noapte e gradaţie la întâia: o mie de 
anl pentru Dumnezeii sunt ca o veghie de noapte. . “Tudeil numă- 
rai 3 veghii: ântâia, cea mijlocie şi de „dimineaţa ; mai aport. ai: 
și ef.4 veghii ca. Romanii (Ac. 13, 35). Noaptea e timpul de dormit, 
iar o veghic însemnează timpul petrecut . în 'somn sau şi numal Ş 
în jumătate somn. Când stăm la sferșitul unei zile .ne impresio- . 
nează pentru întâmplările €%, de cari. ne aducem âminte, ca timp; 

„iar o noapte. „petrecută în somn, Şi chiar - O parte a cei, trece . pen- 
tru noi fără urme,. nu să „pare timp. Aşa: sunt pentru Dumnezeti 
o mie de ani, căci „el e absolut, “timpul pentru densul, e e nimica. 

su
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5, Tu îi răpești, somn sunt, 
Dimineaţa sunt ca iarba care iarăș răsare; 

„6. Dimineaţa înflorește și iarăș răsare, 
Sara se tae și s& usucă. 

4 

Traduc. rom.: Na! întoarce pe om întru snierieriie, și qi zis: 

Întoarceți-v . . . înaintea ochilor tăi Doamne ca ziua de eri care 
„a trecut şi strajă în noapte. Întru smerenie este smerirea prin 

moarte, care: ca pedeapsă a venit înainte “de timpul obicinuit.. În- 

toarceţi-ve etc. Dumnezeu a provocat pe, oameni să. „se pocăească, 

el deci voește să-l, graţieze. După LĂĂ și Vulg. aci S'ar motiva, de 

ce Dumnezeii să ierte şi să nu-Y plardă înainte de timp : vieaţa 

omului orcât. de lungă - -ar fi, comparându-să cu vecinicia lut, este 

- nimica, Dumnezeti să nu-l facă a cadea în nevoi ; zilele vieţii să 

nu fie spre smerire : lasă-ne, zice autorul, să ne bucurăm de vieaţa” 

aceasta. destul de scurtă. 

_ Vers. 5. 6. arată cât de departe este omul: dela Dumnezeii. 

Tu îi văpești: Dumnezeit nimiceşte omnipotenţa oamenilor ca o 

ruptură de nori care duce cu sine tot ce-y. stă în -cale. Somn sut: 

este somnul morţii. Amândouă imaginile exprimă neputința ome- 

nească, căci pe cine îl răpesc apele devine în. stare de necon- 

ştienţă, este somn, adecă moare, Dimineaţa ca iarba etc, : în timpul 

nopții o generaţiune. e nimicită, iar dimineaţa să arată alta în locul 

el. Subiectul la răsare sunt oamenii şi în acest v. avem contrast între 
cele” dou& membre : o gencraţiune piere şi alta îl 'ocupă locul, care . 

încă are aceeaș .soarte; omenirea să inoeşte. în generaţiuni. Diwri- , 

seața înfloreşte etc. sulevează ideea precedentă : iarba, cul sam&nă 

oamenii, înfloreşte și răsare, sara să tae și să uscă. Traduc. rom,:: 

Urgisire (LXX ra esovOevuuaru = nimicuri, nimicnicie) anii 
lor vor. fi, dimineața ca îmba va trece, dimineața va înflori 

şi va trece, de cu sară va cădea, învârloșa-să-va şi sc va usca. 

Nimicnicie : ce să consideră ca nimic; ceva ce trece la oameni 

foarte răpede sunt anil. Lor să rapoartă la „ochit lut Dumnezeii“ 
din v. 4: anii în ochit lui Dumnezei sunt nimica. Spre a arăta că 

nimicuri ziua și noaptea sunt anil oamenilor poetul întrebuințază . 

o: asemenare, cunoscută de toți. Dimineaţa ca iarba ; subiectul este 

„iarba“, “care înfloreşte. dimineaţa, crește” răpede, dar sara cade, 

vestâjeşte şi să uscă; așa e şi.omul, Fără imagine : dimineața sunt 
Ă . 8
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7."Că ne-am sfârșit întru mânia ta, 
Și întru iuţimea ta ne-am turburat.: “ 

8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea ta, 
Tainele noastre în lumina feţii. sale. , 

9: "Că „toate zilele noastre s'au trecut întru mânia ta, E 
„ Trecut-am anii nostri ca o șoplitură. 

  

tinereţele, “când. omul e în deplină -putere,. deși poate îngrabă să 
„piară ; în: tot. cazul însă 'la sfârșitul vieţii vine moartea. 

i Ves, 7. 8. dovedesc că vieaţa' omenească apune aşa îngrabă | 

că '0 floare etc. zicându-să : aşa ni sa întâmplat în urma mâniei 
- “Azeești. Că e explicativ, i iar subiect sunt cekce' stai sub scutul lui 
Dumnezei. Poetul grăeşte în numele comunei şi dovedește soartea . 

. oamenilor..cu cele: întâmplate. poporuluy. ales. Israil poate întări din 
soartea sa toate ce să întâmplă în vieaţa oamenilor, căci el adeseori . 

-a fost pedepsit de Dumnezeu pentru fărădelegi. Avem deci aci 
„istoria celor 40 de: ani în pustie când mor cel mai mulți din Israil, 
“care la eşirea din: Egipet 'trecuseră . 20 de-ant al vârstei, afară * de 
Iosua şi Caleb (Num. 14,. 26 sq. Deut. 1, 34—39), Mânia lui 

„ Dumnezeu să numeşte cu două espresiuni “sinonime ca Deut. 9, 
19. 29, 22. 27 cf. Gen..27, 44 sq. Fiinţa: atotsântă a lui Dumnezeii 
nu poate lăsa nepedepsit contrastul, adecă păcatul; aceasta a es- 
.periat-o : comuna până - în prezent. Avou însemnează p&catul ca 
“schimbarea stări! şi ținute adevărate, iar alim însemnează „cee 
ascuns spre deosebire de păcatele publice, exprimă decir: ţinuta pă- 
cătoasă care rămâne ascunsă, păcatele necunoscute, Traduce. rom. : 
Că : . întru înțimea (LXX 00777]) ta, : . mânia (LĂXX 74). 9uuj) 
ta... veacril: nostru întru himinarea feții tale. LXX, Vulg. aă 
cetit'olam a») i în loc de alun veac: (LIN av) însemnează 
timp și ce să mişcă în timp, aicI=existenţă, vieaţa cu toate întâm- 
plările,: spiritul timpului, 

. 

Vers, 9. descrie soartea poporului israiltean în pustie. Mânia 
lui Dumnezei s'a vărsat asupra lul: în toate zilele vieţi! sale, 

“s& poate asămâna cu un sunet care abia ce s 
„fără urmă. Alţii dati lu „hăgăd“ înţelesul: 

Că, toate zilele noastr 

aşa 

a produs dispare | 
cuget. “Traduc, rom. 

"e s'ail împuținat, și întru mânia ta ne-ai “stins,
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10. Zilele anilor nostri. ai în sine; șaptezeci de ani, 
"Și dacă sunt în. “puteri! optzeci . de ani, 
“Şi mândria lor este necaz și nimicnicie, 
„Căci trecut-au răpede și 1 Noi. Zburarăni. 

Vers. 10. “Zilele anilor==vieaţa. Ai în sine "spune suma: 
„în aceștia să cuprind 70 de ani. Dacă sunt în-puteri e cvraizm= 

- dacă. cineva e tare; exprimă că în pustie, de care e vorba, rar a- - 
"ajuns cineva să trăească mal 'mult de 80 de ant: ;„Verohbam“ a 
tradus LĂX cu „ce e ma! mult“, dar „tohbam* nuriibbam, - ci 

„rahab“ între altele. însemnează:: a cere -cu inzistență, a 'se făli. 

Poetul arată că toată fala vieţii noastre (avere, vază, plăceri, frum- 

seţe etc.) privită ma! aproape - ne face ntima!l greutăţi și necazuri, 

pentrucă nu are valoare adevărată. Că trecuta” etc., adecă vieâţa 

„a trecut cu toate sarcinile „ex luându-ne și. pe noi pe aripile stri- 

„ căclunil, pierzării. Traduc. rom. :, Anii vostri ca mt piane s'aii 

socotit, zilele anilor: nostri într n dânşii şapleccei de ani, iar de 

moi fi. în puteri (UXX: iar dacă. în puteri) oplzeci de ani, şi ce e 

nai anul decât „aceștia, ostencală şi durere, că aii venii blândeje. 

preste noi, şi ne von pedepsi. LAĂ' a adâus :. Anii: noslri.... S'ati 

:- socolil.. Probabil * este că glosa aceasta există de mult și de aceea 

traducerea ză Er] 7 io - ws ucitrov: anil lor. sunt cum eii 

am socotit, ' ad. ca o idee ce am avut, cf, precedentul : ca ziua de 

"er. Dar astfel nu avea înţeles lămurit, deci să crezu că ceva s'a 

omis 'și mal acomodat să păru a. întregi „paianjin“ : am socotit 
anii lor ca un paianjin. După ce “să întâmplă și aceasta îndreptare : 

aueltrov nu se mal luă ca pers, „1. ci ca 3. şi astfel s'a produs 

traduc. Vulg. anni nostri sicut aranea “meditabuntur (ori medita- - 

bantur). De altfel asămănarea anilor omului, adecă' activitatea lui, 

cu un paianjin e foarte frumoasă. Paianjinul cu'mult zel își toarce 

pânza, care o rupe o adiere de vânt;, aȘa. nimicește și moartea 

toate succesele . omului. Înţelesul traduc. LXX: Că a venit blândefe 

“ele. este: Omul bătrân -este blând, pentrucă î. lipsesc puterile, e 

indiferent față de lume. Ne vom pedepsi: adecă ne tratează ca pe 

copil, în urma blândeţelor. Așa dovedeşte autorul că o vieaţă vrcât 
de lungă nu e nimica înaintea lu! Dumnezeii ; dar vicaţa -noastră 

este destul de scurtă, '70—80 de. ani, „căci anil care - sunt "may 

- mulți decât - - aceştia nu să mal pot numi. vieaţă, căci. începem a. 

slăbi Şi oamenii ne tratează ca pe copil. 
| *6
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11. Cine cunoaște puterea | mâniei tale,. 
ȘI mânia: ta după măsura temerii: de tine. 

12. A număra zilele noastre drept învaţă-ne, 
Ca să dobândim o inimă înţeleaptă. 

'13.. Întoarce-te Doamne! — până când? a 
„Şi aibi milă cu robii tăi. 

- Vers. 14. 12, Cine cunoaşte, adecă cu  deamăruntul cele ne- 

„cesare şi să le întrebuinţeze pentru mântuirea sa. Zemerii : e frica 

ce, să cuvine înaintea .lui Dumnezei.. Atare cunoştinţă, izvorită din 

frica de Dumnezeii cere .Moiși „pentru sine şi poporul israiltean: 

a.numera zilele elc., adecă î în. fiecare moment să ne aducem aminte 

că .vieaţa noastră. e trecătoare şi scurtă. Roada acestel numărări a 

zilelor este o înimă înțeleaptă (ef. Prov. 14, 30). 'Traduc, rom. : 
Cine. ştie puterea înţimii (UXX zis 0115) tale, şi de : frica ta inânia 

ia. să o munere ? „Dreapta. ta așa cunoscută 6 fă mie, şi pe cei 

ferecați (UXX nenodevuâvovs TM 4a0dig= învățați) cu inima în- - 
trai înțelepciune. Înţelesul este: Cine cunoaște , să numere "mărimea 

mâniel şi tăria. iuţimil. tale, adecă. să le socotească ? şi=—cine poate 

observa, înșira singuraticele acte ale mâniei 'tale ori să spue cât 
va mal ţinea? Lamentaţia aceasta conţine şi dorinţa ca toţi să ia 
la inimă cât de mare e mânia, dumnezcească. “Izvorul acestei luări 

în samă 'a mâniei lui: Dumnezeii . este frica. de. el. Va să zică: 

Cine înţelege în frica ce să cuvine a 0 avea de tine a socoti toată 

mărimea mâniet : tale asupra noastră ? Dreapta are emfază. Aşa: 

adecă cum să „spune “în versul următor. Pentrucă nimeni nu apre- 
ciază pedeapsa: ta după cuviință, lasă-ne să cunoaștem dreapta ta, 
adecă pedeapsa ce o săvârşeşte. Alţi! înțeleg sub „dreapta“ minu- 
nile lui Dumnezeii, lucrarea lui puternică pentru mântuirea popo- 
rulul „(trimiterea Mesie! şi a apostolilor)==ajută ! Cul să ajute dreapta 
Iul. Dumnezeii să spune în: și pe .cci învățați, iar în ce conzistă 
acest ajutor să: cuprinde în versurile următoare. Unele Psaltiri ati 
.„compeditos“ (ferecaţi) în. loc de „eruditos“, ce mărturisesc ' deja 
Augustin şi Ieronim. Acest din urmă scrie: „Ubi nos interpretati 

„Sumus eruditos alii transtulerunt compeditos, verbi ambiqiitate de- 
_cepti: si enim dicas nencnuerovs compeditos sighificat“ (ep. 
ad Cypr. . > 

Vers. 13 exprimă rugăciunea că Dumnezeu :să realizeze opul 
mântuirii binecuvântând toate intreprinderile lui Israil (cf. Ex, 32,
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14. Satură-ne dimineaţa cu mila ta, 
Și ne vom veseli și ne :vom. bucura. în toate 

[zilele noastre. 

15. Bucură-ne pe noi asemenea zilelor câte ne-ai smerit, 

Pentru anii în cari am văzut rele. 

12 — rugăciunea lui Moisi).: Întoarce-te : Dumnezeii să-și pără-, 

"sască mânia şi: cu graţie să vie la servul săi, Israil. Până când? 

_întrabă câtă vreme va mai fi mânia.lul Dumnezeii peste. Israil cu * 

_totală pierzare.  Aibi milă: Dumnezei să simțască părere de răii 

pentru nevoile trimise asupra servilor să; așa să numeşte comuna . 

israilteană cf. Deut. 32, 36 Ex. 32, 13. Deut. 9, 27). Traduc. 

“rom.: Întoarce-te.. şi te umilește (LNX ragaz] ru deprecabilis 

esto) spre robii tăi, adecă : lasă să te chiemăm, să te rugăm, 

Vers. 14. continuă rugăciunea de may nainte. Satură-ne arată 

că Israil cât a ţinut mânia lu! Dumnezeii ' fusese Nămând (Deut. 

33, 23). Dimineaţa : îndată, pe neașteptate; exprimă, că până acum 

întunerec a fost în Israil, acum începe un not period al graţie. 

Dăruind Dumnezei mila sa urmează: și ne voi etc. În toate 

zilele noastre. determină timpul: cât vom vieţui. Traduc. rom..: 

Umplulu-uc-an dimineaţa de mila ta Doamne (LXX nu are vote), 

Şi ne-ar bucurat şi ne-am veselit în . . noastre. Perfect. sunt în 

locul viit.. per anticipationem ; cântărețul exprimă ce doreşte ca cum 

ar fi realizate. . - - - , 

Vers, 15. Aci să spune că mânia lui Dumnezeii a fost vreme 

îndelungată. Cei 40 de an! petrecuţi în pustie să fie- măsura când 

- Dumnezeii îi va milui. Ne-ai smerit să . zice pentrucă cel 40 de .: 

“ani al lui Israil în pustie aă avut scopul să-l umilească prin su- 

ferinți şi să-l examineze (Deut. 8, 2 sq.). Trecând acești ani po- 

porul să afla la hotarăle țării promise și dupăce a ocupat-o - poate 

„spera că să vor împlini toate promisiunile. Din acestea vedem că - 

rugăciunea autorului cuprinde numa! vieața. - pământească. Aceasta 

e destul de 'scurtă; Dumnezeu deci să dea poporului a se veseli 

zilele puţine car! le are şi .aşa să fie recompenzat încâtva pentru 

suferințele celor 40 de ani în pustie. Traduc.:rom. : Veselitu-ne-ant 

„Zentru zilele în cari ne-ai Smerit pe noi, anii întru cari aan vezul 

rele.: Înţelesul: Nimic nu sunt suferințele -noastre de mai nainte 

față de bucuria ce ne-o dă ajutorul tăi. Ă
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16. Arate-să robilor t&i lucrul tu 
Și mărirea ta spre fiii lor.. 

| 17. Și să. fie peste noi bunăvoința Domnului Dumne- 
. [zeului nostru, 

"Şi lucrul „mânilor noastre : întăreşte peste noi, 
ȘI - Tucrul mânilor noastre întărește-l.: 

Psalmul 100...) 
„1. Milă și judecată voit cânta ţie Doamne, voit cânta. 

V., “16, 17. În v. L. avem numirea „adonal“ care Exprimă 
majestate, în v. [3 e numirea „Iehova“ ca a Dumnezeului graţiei, 
iar aci începe rugăciunea, care să se realizeze, cu' amândouă nu-: 
mirile: Dormnalai Dumnezeului. Aci să arată că mântuirea nu e opul 

“Tur Israil, ci al luY Iehova." Lacrul tă: privește la celece ai făcut... 
“până acum poporului tăi, servilor t&Y; sati: priveşte la robir tă. 

(poporul tău), care sunt lucrul inânilor tale. Dumnezeii însuș şi-a: 
făcut popor pe Israil (Ps. 94). În“ lucrul lui Dumnezeii să manifestă 
o _parte a măririi lui, deci: :și mărirea ta etc. (cf. Deut. 33, 17).: 
Făcând Dumnezei aceasta ' își arată bunăvoința. Lucrul mânilor * 
noastre 'să numește lucrul: Domnului, pentrucă el. îl execută prin * 
-mijlocirea comunei. Peste noi: spre ajutorul nostru. 'Traduc. TOM. : 
Și caută spre robii tei şi spre lucrurile tale, şi îndveptează (LIN 
6d'iynaov) fe fiii lor. Și. fie lumina Domnului Dumnezeului nostru 
preste noi, şi lucrurile... le îndre eptează spre.noi, şi lucrul . . în 
dreptează. Îndreptează pe fiii lor : condu-y pe ei şi pe fiil lor pe 
căi drepte, de fericire, nu pe căi de groază. “Îndre “eplează spre noi: 
întăreşte,. fă. să ne succeadă lucrarea, şi anume să. 6 ridice Dumnezeii 
asupra noastră la sine, ca-să se vadă -că noi toate le facem. ” „pentru. răsplata cerească (A Augustin): Al 3. „Vers din 17 lipsește 
în LXX. a 

Psalm. 100. Timpul când s'a compus psalmul nu să poate hotări ma! aproape. Din cuprins rezultă că David e recunoscut de to minţiile ca rege, Ierusalimul e ocupat, dar chivot 
casa lui: Obed-Edom (2. Imp. G, 8); în urmă Natan, la! porunca Iul Dumnezeii, ÎI spusese promisiunile din 2..Imp. 7. Aci să cu- 

ate se- 

d 

ul să află încă în
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2. Lua-voit samă la calea dreptăţii — când vii tu la 
7. [mine? 

Umbla-voiti întru nevinovăția inimil mele î in cașa 
N mea, 

3. Nu pun înaintea ochilor rel faptă netrebnică; - 
Urăsc săvârşirea desfrânării, nimic nu este în mine. 

d Inima mincinoasă remâe, departe de mine, nu 
[cunosc răul. 

'prind maximele, pe cari David ca. „regent teoeratic voeşte să le 

- observe, şi anume: a lăuda pe Dumnezeu ca drept şi milostiv, a 

A drept și a nu permite nici o nedreptate în. casa şi statul său. 

Vers, : 1—8. Milă şi judecată în legătură cu voii, cânta să . 

rapoartă la Dumnezeii ŞI: cuprind vieața întreagă a lui David, pe 

care Dumnezei l-a condus, iar el să vede îndemnat a-l lauda. 

 Milă însemnează iubirea. cu care regele trebue să fie față de 'su- 

puși, iar judecată norma strictă a dreptăţii şi a bineluj.. Amândouă 

să cer dela oameni, îndeosebi dela .regi (cf. Mt..23, 23). Alţii înţe- - 

leg: mila şi judecata. lut Dumnezei. să fie: prototipul . regentului ;. 

- acestea sunt. obiectul cântării poetului. Autorul | ştie însă. că nu . 

„ajunge a admira “ lucrurile graţiei dzeești, ci trebue să fie vrednic 

de ele, că fiecare dar conţine îndatorire. Cul dărueşte Dumnezeii 

mult, dela acela așteaptă mult. David, conform acestor daruri, tre- 

bue să aibă o vieață sântă, deplină..E1 e şi gata a împlini această 

condiţie din partea sa, deci: Jua-vorii samă etc. Când vii tu la 

mine?: cu mântuirea ta, sati: când te vei apropia.de mine .cu 'tro- 

nul tăii? Întrebarea (după original şi LXX) exprimă rugăminte; Vulg. 

şi traduc, rom. iai ca afirmaţiune. Orcât ar cânta omul psalmi, ar 

"face. chiar minuni, nu folosește dacă vieaţa. contrazice şi fiindcă 

omul e slab. și nu-și poate împlini propusurile, să cere ajutorul” 

dzeesc, ca așa întărindu-se să nu se abată dela calea. adeverulul,, 

Dacă Iehova va împlini cererea, David promite a face mat mult: 

avmbla-voiil . . în casa mea: în palatul săi va umbla fără orihana 

(Ps. 77, 72. Prov. 20, 7) şi nu va -părăsi nicicând dispoziţiunea:s 

produsă de „graţie. Nu pun înaintea ochilor mei: nu-ŞI propune,..: 

nimic imoral (Deut. 15, 9. Ex. 10, 10. Ps. 40, 9), adecă nu-și : 

- pune nimic înaintea ochilor ca să privească cu plăcere la aceasta, 

-să o dorească ori imiteze. Vedem deci că păcatul să poate săvârşi 

Şi. dacă numai .n6, prezentăm inaintea ochilor . cele rele și imorale. 

i.
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"-5:-Pe-celce cleveteşte într'ascuns : pe vecinul săi 
dia o . [IL stirpesc; 

Pe cei. mândri și îngâmfaţi cu -inima: nu-i. sufăr. 

"6. Ochii mei spre cei credincioși ai pământului, ei 
NR IC a . [fe lângă mine; 

--Celce “umblă” calea dreptății, acela îmi. slujască. 

David ureşte. escesele, depărtează dela sine orce ispită şi iritațiune, 

“cari nu se lipesc de el. Inima mincinoasă (falză), mărturiseşte . 

cum este internul luY:.€l e sincer față de Dumnezeti şi. oameni; 
răul el nu-l ştie şi nici'nu voeşte să-l nutrească . și săvârșască. 
Pe celce cleveteşte etc. Autorul promite a nimici pe toţi care cleve- 

"tesc pe aproapele; . prin calumniarea altora nimene nu-l poate căș- 
tiga favorul, ci mai -mult îl mânie (Prov. 30, 10). Pe cei mândri 
(înalt cu ochiul): care privesc: cu «dispreţ la alți, iăr îugâmfaţi cu 
ivima sunt ce! 'închipuiţi, :. sumeţi : (Prov. 28; '25. Ps. 20, 4). Nu-i 
sufăr ” exprimă “că cu aceștia n'are nici o intimitate: (Ps. 54, 15). 
David nu voește deci să aibă în apropierea sa oameni calumniatori 
şi îngâmfaţi, care caută numai interesele. lor” şi l-ar întrebuința ca 
rege pentru scopurile lor. Cel îngâmfat nu bagă. în samă trebuin- 
„țele ţări! nici primejdiile 'ce ar ameninţa-o ; iar cel calumniator și 
linguşitor ascunde lipsurile: acesteia și- Je înfăţişază în lumină falză. 

"“Toate acestea aduc pagube regentului. : Contrastul urmează . în: 
Ochii mei etc. Cei credincioşi ar patriei vor fi în. apropierea lui, îi 
va sluji numai celce umblă pe calca dreptăţii. În v. 7. să spune 
apol 'pe cine nu va -lăsa s& petreacă lângă densul. şi cine nu-i va 
căştipa favorul. SE nu stea înaintea ochilor ci: înpreajma lui. 
Avuţia cea mai prețioasă a regențţilor sunt prietenii sinceri, iubitori 
de adevăr. Dacă Dumnezeii va locui în' Ierusalim, - poetul promite 
în urmă a pierde totdeuna pe făcătoril de rele care nu se îndrep- 
tează, ori unde ar fi ci, pentruca 'în cetatea Domnului s& nu existe 
nimic r&ă, În dimincți=în. fiecare dimineaţă, în âccare zi; expri- 
mă zelui cu care regele aplică dreptatea. Cetatea Domnului să poate 

„numi Ierusalimul din momentul când acesta a promis să locuească 
întronsul, iar David face toate pregătirile a duce chivotul legir acolo ; 
este timpul când 'cortul să așăzase în Sion, iar chivotul în casa 
lui Obed-Edom. 'Traduc.: rom. Afi/ă . - Cânta-uoiti şi voi îuțe- 
lege în cale fără prihauă, când sei veni la mine; umnblal-am în 
iru nerentalea .. „ în. mijlocul casei mele. Nam PUS . : licru fără
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7. Să nu şadă în lăuntrul casei. mele celce face în- 
[șălăciune ; 

Cele grăește“ minciună se nu stea înaintea ochilor 
[mei. 

8. În dimineţi ucide-voiă pe toți cei fără de lege al . 
[pămentului, | 

„Ca « să pierd dini cetatea. Domnului pe toţi făcătorii - 
[de rele. 

“de lege (LăXX noaypua: naeivouov), pe ceice. făcea călcări de 

lege i-am urit. Nu s'a lipit de mine inimă îndărătuică, pe celce 
se abate dela mine, pe cel vei nu l-am cunoscul. Pe celce cleve- 

lia... pe acela l-am gonit; cu cel mândru cu ochiul şi cu cel 
nesățios la inimă, cu acela n'am ntâucat. “Ochii” ștei. preste credin- 

cioşii pământului, ca se şadă ei împreună Cu mine; celce umblă 

în cale fără brihană, acela îmi sluja.. Nu: va lăcui (LXX ou 

zurgpze Vulg. habitabit) în mijlocul casei mele celce face mân- 

drie, celce grăeşte nedreptăți (LXX ă0iza) 1 s'a arepiat înaint- 

fa ochilor mei. În dimineţii am ucis pe toți păcătoşii, „toți 

ceice lucrează fărădelege. Voiii înţelege: voii fi înțelept vieţu-. 
ind cu dreptate (Ps. 2, 10). Umblat-am .. . casa mea: David 

poate aștepta ajutorul dzeesc, deoarece -vieața lut de până acum 

e nepătată ; dar nici aceasta nu e garanţie desăvârşită pentru viitor; 

dușmanul e viclean şi. pecatul curând s'a împlinit. Istoria: dovede- 

şte - că casa lut: David n'a rămas fără prihană; el însuş a săvârşit. 

un păcat pentru care a trebuit st facă grea pocăință. Această faptă - 

a «dovedit că regelui, care e omnipotent, este ma! greii a rămâne 
curat şi fără prihană întreagă vieaţa, deşi de altă parte David a 

„fost un părinte bun şi îngrijat, care caută” să fie ordine în casa 

„sa înainte de a voi să guverneze ţara (cf. 1. Tim. 2, 12). Pliniu 

zice: „Ad vitam principis dirigimur, ad hanc convertimur, nec tam 

“imperio nobis opus,est, quam exemplo“ (Paneg. c. 45). N-am pus 

„ călcări de lege: el fuge de răi şi. urăşte pe cel răi; nu lasă: 

_pe nici unul cu inima rea să se apropie de dânsul, să-I. căştige | 

favorul; ori: ei nam avut inimă rea. Pe cele. „nu lant 

cunoscut. Pe cel văii e apoziţie la celce se abate. dela mine: cu. . 

acesta el n'a avut nici un amestec. Nesăfioşi cu inima: nu-l mul- 

țămeşte nici o avere, onoare (Prov. 21, 4). Nam niâucal=nu-ă 

sufăr. Nu s'a îndreptat: nu poate sta înaintea mea, or după Eclez.. 

29, 24:.nu are noroc, succes.



LA ORA-A TREIA. 

“Psalmul, 16. 

1 Auzi Doamne dreptatea -mea, ia aminte tângu- 
| a „[irea mea. 

Ascultă rugăciunea: mea cea nu întru buze înşă-.. 
- „[lătoare, 
2, :Dela. faţa ta să. iasă. A judecata mea, 

Ochi. tăi, ved „drept. 
N 

- Psalm.. 16. Rugăciunea Iul D.rvid, Autorul psalmului e David 
care cu al sti e urmărit de duşmani. Nevinovăţia autorului, descrierea 

. dușmanilor, cererea şi învocarea ajutorului dzeesc, contrastul între 
soartea poetului şi a asupritorilor întăresc părerea că David a com- 
pus cântarea prezentă când. era. gonit de Saul şi se afla în deşertul 
Maon (cam 31/; ore de. Hebron, -cf. 1. Imp. 23, 25 sq.); 

Vers 1.2. Dreptatea mea :-a celuice se roagă = pe mine cel 
drept. EI ştie că nu calcă- poruncile lui Dumnezeii nici faţă. de 
acesta nici faţă de oameni; el are o dreptate care. să bazează pe 
credință, iar aceasta pe graţie (Gen. 15, G. ler.: dreptatea noastră), 
David se declară: pe sine drept dacă cere, să fie ascultată dreptatea 
care să află întrânsul şi acum e: perzecutată, fiindcă el ştie că ţi- 
nuta sa faţă de Saul:nu purcede din motivul de ar răpi 
iar față de Dumnezeu e liber: de . orce vicleșug, Tânguirea. 
el strigă după ajutor şi trebue să fie ascultat, căci nu' rosteşte. cu 
buze mincinoase : sa întru buze. înșelătoare. Buzele sunt sediul 
grăirii; mar corăspunzător ar fi „de pe buze înșălătoare“, - Dela 
fala ta: întărită prin autoritatea ta. să se facă cunoscută dreptatea 
ce are autorul, „A ei“ să intrebuințază adese de autorit 

tronul, 

mea: 

ăţile înalte,
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3. Eau aminat-ai inima mea, cercetat-o-ai nGaptea 
“Lămuritu-m'ai — nimic nu afli, 
Gândesc ceva rău, să nu -treacă, peste gura mea. 

4.. În lucrările oamenilor-după cuvântul buzelor tale 
; . Păzitu-m'am. de căile celorce silesc, 

5. Pașii mei ținut-ati cărările tale, 
N'au șovăit călcăturile mele, 

2 

cf, Le, 2. Văd drepte, cele de mar: nainte . cere poetul, pentrucă 
„ochit. lui Dumnezeii, care cunosc inima, (Ps. 10, 4), privesc toate 
cu dreptate, adevăr, adecă după starea lucrurilor şi imparţial.. Tra- . 

duc; rom.: Auzi.., cererea 1nea,.. nea un întru buze viclene. . 
_ Ochii, 9) vacă dreptăți. Vulg. are ochii t&i vază : să apere, pă- 

zască, st poarte grijă... Deja Ieronim cunoaște această diferență cu. 

„1 dar zice că e mai corect a citi _nochil tăr „pentru: paralela . 

„judecata ta“, | . | 

„. Vers. 3—5, Dreptatea autorulur,. descrisă. în” cele. precedente; 

s'a dovedit din examinarea lui. Dumnezei asupra lui, Acesta l-a 

_cercat în toate chipurile (examinat, cercetat, lămurit) şi n'a aflat. 

nimic vrednic de pedeapsă, nimic ce s'ar putea desface: ca zgura 
„de aur. Noaptea s'a întâmplat această examinare. când mal bine, 

să. poate vedea inimă omului. Atunci fantazia-e vie, dar Dumnezeii . 

a cercat-o cu foc'ca să nu scape nici cea mal ascunsă pată. În 

cele următoare. spune David cum Dumnezeii l-a aflat nevinovat: - 

Gândesc ete. SE unu treacă peste gura mea “ exprimă că cl Şi-a. 
propus a nu rosti gândurile rele, de'-cari ca om n'a fost scutit, 

cu atât mal puţin să le pue în lucrare, În lucrările oamenilor 

“exprimă starea : jucruri ce săvârşesc oamenii, cum. sunt: el. după 

natura şi obiceiul lor. După cuvântul buzelor tale determină ma! 

aproape pe 'păzitu-n am. “Puterea dzeească l-a întărit că în faptele 

oamenilor a băgat in :samă căile celut Atotputernic, adecă st nu ' 

rătăcească dela adevăr. Celorce silesc (Ieronim: Vias . latronis) : 

celce cu premeditare fac răi 'vatămă „porunca dzcească, În v. 

5 :continuă mărturisirea autorului. Traduc. rom.: Cercat-ai. 

noaplea; cu foc nai lămurit şi nu. sa aflat întru mine 

: nedreplale. Ca să nu. grăcască gura mea lucruri omenești 

„ALAX za iepa 1ov av9eujnwv), fentru 'cuvintele buzelor tale cit” 

am păzit căi nesilnice, Săverşeşte paşii mei întru cărările tale, « ca să .
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6. Eu strig cătră tine, căci tu: m& auzi, Dumnezeule, 

Pleacă urecheâ tă mie, auzi cuvântarea mea. 

7, Arată milele tale minunate, ajutorul celorce caută : 
[scăpare 

De celce se improtivese dreptei tale. 

8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, 
În umbra aripilor “tale ascunde-mă,. 

9. Dinaintea celor fărădelege, care mă asupresc, 
De duşinanii mei de. moarte care mă încunjură. 

sut se “clătească paşii mei. "Poctul nu e numay nevinovat, ci con- 

ştienţa | în măr turisește că el şi-a dat silinţe a se păzi de căile aspre 

ale păcatului, Pentru cuvintele buzelor tale: pentru porunca şi cu- 

vântul tăi sânt. Dumnezeii 'a fost motivul, din care David a fugit 

de căile rele. Căi nesiuice : căile păcatului sunt aspre întrucât sunt 

căile une inimi înapietrite = căile celui împietrit. Dreptul, după so- 

cotința bibiică, nu umblă căi silnice, aspre. Săvârșește..... pașii mei, 

în LXX-e imperativ, dar mat bine este a-l lua ca infin. abs. şi a-l 

lega cu v. 4. Sufletul poetului s'a ridicat din şovăirea în care. că- 

zuse momentan faţă de primejdie ; acum nu cere mai mult scăpare, 

ci încrezându-se în Dumnezei îl roagă s&-i dee stăruinţă pânăce 

va voi el.s& treacă primejdia. 

Vers. 6. 7. Cererea din v. 5 să continuă şi desvoltă. Ei 
înaintea lui „strig“ exprimă: fiind aşa cum să descrisese ma! 
nainte, chiamă pe Dumnezeti care ascultă pe celce sunt astfel. 

Arală milele tale minunate : mare: e primejdia în care se află celce 
se. roagă, dar milele lut. Dumnezeii care sprijineşte totdeuna sunt. 

“" şi mai mari. Ceice . : dreptei tale: lucră contra puterix şi. orân- 
duelilor tuf Dumnezeii. Traduc. rom.::Eii an strigat, că nai 
auzit Duninezeule: pleacă . ., şi auzi cuvintele mele. Minunate fă 
milele tale; celce mântneşti pe ceice nădăjduesc spre tine de ceice 
siaii înprotiva dreplei tale. | 

Vers. 8. 9: Stând David cu Iehova în raportul descris “mat 
Aainte se vede îndemnat a-l cere. toate. Lina ochiului să zice 
pentrucă întrensa să oglindește imaginea celuice priveşte şi exprimă : 
îngrijirca cea mal, mare de ceva, apoi slăbiciunea noastră față de 
Dumnezeii care ne ia sub scut. Altă imagine este îşi „umbra etc. 

„Iată dela vultur care ÎȘI apără puil sub aripile sale (Deut. 32, 11),
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10. Grăsimea lor. ai închis-o, 
Cu gura lor grăesc sumeţi. 

Ul. „Paş de paş împresuratu-m'aii acum, 
„Ochii și-au țintit se me plece la pământ. 

, Suferințele cântărețului sunt ca arşiţa, iar ajutorul “lux: Dumnezei 

“este uimbră” răcoritoare. Amândouă imaginile exprimă efectul intern 

şi estern al scutiri! dumnezeești. Umbra 'răcoreşte — aici: sufletul 

întristat, amărit se linişteşte, încurajază şi mângăe lăsându- se cu 

- totul în voea lui Dumnezeu; iar aripile dat 'scut -şi păzesc. -Avem 

| deci espresiunea celui ma! puternic ajutor din'partea lu! Dumnezeii, 

care ne umple de siguranţă, pace şi încredere. De dușmanii mei de 

moarte, în original „cu sufletul“, însemnează că aceştia nu-l vrăjmăşesc 

numai în treacăt, ci din tot:sufletul, cu inima și fapta (Ezech. 25, 6); 

de aceea voind să-l piardă îl încunjură, il împresoară ca s&-l.prindă. 

| Traduc. rom.: Păzeşte-n€ Doamne (LX n'are Doamne). :, întru aco-. 

““peremânhul . , mg vei acoperi. Decălră fată iecredincioșilor (LXĂ 

(acer), care n'a necăjit pe amine, vrăjmaşii ei sufletul "ei 

ai cuprins, ! : 

Vers. 10. 11. “desăriti pe . celce îl, urmăriati: Grăsimea este 

inima care. fiind acoperită de unsoare nu e accesibilă de compă- 

timire și de orce sentiment “ma! nobil; iar „a închide grăsimea“ 

adecă inima, “exprimă lipsa: de compătimire, “nobieţă, simţire, îm- 

pietrire, Gura lor e ca „glasul meii“ Ps. 3, 5. David caracterizază 

“pe inimicii să ca: „nesimţitori și îngâmfaţi. Pe cel nesimţitor, faţă 

“de oameni şi neruşinat față de Dumnezei nimic nu-l poate reţine 

dela cele mai grele păcate. De o parte sunt aceştia nesimțţitori, 

„iar de -altă parte gura lor grăește lucruri “superbe, batjocoritoare și 

nerușinate. Nesimţirea. şi superbia sunt îmbinate; amândouă purced 

din egoizm, care lesrie duce la cele mal urite viţii. Paș de paş ete,: 

fiecare paş.al nostru et l-a impresorat ca-să nu putem merge 

nici înainte nici înapoi. David e inconjurat de duşmani, îndeosebi 

de Saul, dar in această situaţie stă în” fruntea credincioşilor  săr. 

Ochii şi-ati țintit etc.: spune poetul că 'ochil duşmanilor sunt în- 

dreptați a culca la pământ pe cei impresoraţi, adecă a-l pierde. 

". Traduc. rom. Grăsimea Sa! (LXX aurâv) o aii încuiat, gura lor a 

grăil mândrie. Fgonindu-mă (lăpădându-m6) acuz av'aii îucungiural, 

ochii săi şi -ail pus ca să-i plece î în pământ. Tegonindu-me: dușmani!
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12. As&mănarea lui ca unui leu care dorește să sfăşie, 
“Ca un pui .de. leu ce: șede în ascunz&toare. 

13. :Scoală-te, Doamne, „întimpină-l și-l aruncă la” 
[pământ, 

Mântuește sufletul meii de cel fan ădelege cu sabia ta, 

l-a alungat ântâiu din țară, apoi La _împresorat; iar acum şi-aii 

pus ochii, adecă ai scopul să-l arunce la. pământ, să-l piardă, cum. 

face vânătorul când prinde vânatul în cursă. Traduc. rom. .„ca să-l 

plece“ nu e precisă; LXX are” exxhivau v Tii yĂ, ce să poate 

traduce. lat.. cu „declinare in terram“ , scil.. me (în. înţeles tranzitiv) : : 
pe mine să mă arunce la pământ, ori intranzitiv : cugetă .st se 
culce la pina (s& mă pândească, cum să vede din cele următoare). 

"Vers, «+ Asămtiiarea lui. ele. Din . mulţimea dușmanilor să 
„numește numai unul, căpetenia, zicându-să că e ca .un. leii care 
„vede apropiindu-să prada de „dânsul. şi crede că o are, așa și duş- 

* -“maniă lur sunt siguri că-l vor r&pune, Traduc. rom, : Apucatu-u” aii 
ca tu lcii gata la vânat, şi ca iu pui de leă ce lăcueşte întru 

„ ascunsuri, David încă nu €' în. mânile dușmanilor, dar ei se apro- 
pie tot mai mult de - dânsul şi cred că-și. vor ajunge “scopul cât 
mai curend; va să zică -vf]afow pe (LXX) nu=m'aă prins (David 
e încă liber), ci Ynolaufăvuv=a presupune, a crede, a aștepta. 
Gala Ia venal: leul văzendu-și prada o “pândește cu privire în- 
cordată, așa așteaptă dușmanii pe. David ȘI-l tin pierdut, pradă 
Sigură lor. N 

- Vers. 13, 'Espresiunea „kiddem pene“ insemnează a păși cu 
reverență înaintea cuiva, sati a păşi ca dușman contra cuivâ. Duş- 
manul sare la David ca un lei, iar David se roagă ca Domnul 
să-l apere și să culce la pământ pe acest leii făcându-l neprimej- 
dios. Dumnezeii să mântuească sufletul lui de cel fărădelege 
mijloacele aceste mântuiri sunt sabia. şi mâna. “Traduc. rom.: 
Scoală-te * Doamne, întimpină-i pe. ei şi-i împicdecă, “inbăveşte: 
(LAN EUoas) . . „ cel necurat (UN dorBovs), sabia ta dela vrăj- 
miaşii mânii tale. Primejdia în care se află David era foarte mare, 
de accea se roagă el ca Dumnezeă să oprească pe dușmani. 
Sabia ta dela vrăjmaşii mânii tale: să le: ia- puterea asupra celor . nevinovaţi. „Vrăjmaşii mânii lui Dumneze“ Sunt în genere toți vrăjmaşii lui, iar. „sabia ta“ putere, tărie, pentrucă toată Puterea - vine dela Dumnezeti. 

„iar. 

. x
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14. De oameni cu mâna “ta, Doamne — de oamenii 
- - [lumii acesteia, 

„A căror parte e în vieaţă și cu bunătăţile. tale - 
- [umpli pântecele lor, 

Săturatu-s'aă de fi şi prisosința lor. o lasă prun- 
cilor lor. - 

| Vers. 14. şi în " acest vers să tesimţeşte' „mântueşte. -mă“; „de 

:oameni“ cor&spunde ur „cel niclegiuit“, iar „cu mâna ta“'lul 

| sabia ta“. - Oasnenii. lui acesteia sunt celce n "au altă patrie aceât 

- lumea, care. trece cu toate plăcerile ei, . fil veacului acestula : (ef. Ps. 

9, 18. 15, 4.4 căror parle e în viea[ă exprimă soartea şi dispoziţia 
acestor oameni; înţelesul să află din contrastul cu Ps. :15, 5 cf. 

“ Ecl. 9, 9. Partea celui cuvios este Domnul, iar cel cuprins d6 cele 

lumeşti gândeşte numa! la cele temporale, văzute, - materiale. “Cu- 

_viosul rostește „ma! bună e mila ta. decât vieața“ . (Ps. 62, 4; 

contrastul e deci între lume .şi Dumnezeii. În T. V. fericirea şi 'mă-: 
rirea din ceealaltă vieață, cum st vestește în T, N. „ e cuprinsă 

în Iehova; ele binele cel mai înalt și .cine îl are e ma! presus 

„de cer și pământ, vieaţă și moarte. Cuvintele a căror... pânte- 

„cele lor exprimă. că Dumnezei acordându-le daruri pământeşti le . 

„mulțumește nizuința care e îndreptată spre acestea, și așa el nici 
nu se îndeamnă la pocăință, să ceară lucruri ma! înalte, „Pântece“ 

_- însemnează în genere internul corpului. Cel cuvios nu imitează pe 

„aceşti oameni, -:căci 'el dorește lucruri spirituale (cf. Ps. 30, 20). 

“Între bunurile cu:cari Dumnezeii înzestrează casa și pântecele im- 

 pioşilor să numără. şi copiii, care de altfel .să - numesc binecuven- 

„tare; iar pentru aceștia sunt curse (Ps. 126, 3. '127, 3 sq), pen- 

"trucă nu cunosc pe celce Y-a.-dat (lob 21, 11). Traduc. rom. 

Doamne din puţin de pe pământ (LX zvgre ano]lov an0 is), 

împarți-i pe ci în viața lor, şi de cele ascunse ale tale S'ai 1ut- 

“plut pântecele lor, săturalu-s'aii de fii şi aii lăsat rămăşiţe pruu- 

cilor lor. Din puţin etc. David se roagă ca Dumnezeii să de- 

spartă pe cel răi de cel buni din puţinii drepți, la care se numără 

şi -el, dar cel r&t să fie” SCOȘI şi din lume cu toate că ai toate în - 

_îmbelşugare, Cele ascunse ale tale sunt bunurile pământeşti, depuse. 

« 

întro vistierie, de unde Dumnezeii le împărtăşeşte cul vocște. Cel! 

fărădelege le-aii întrebuințat ca să-și umple pântecele, să trăcască în - 

 necumpătare. Remășife:. deşi.cel răi aii trăit aşa de necumpătaţi, 
S
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15: Eu întru: dreptate. vedea-voiui faţa ta, | 
- Sătura-me&-voiii când m& deștept de chipul tu. 

” Paaimiul 94. 

„Gătră tine, „Doamne, ridic sunetul mei. 

totuș a mat rămas Şi urmaşilor, Cu privire la text e de observat 

că, în loc de „puţini“ (070 „Gdigeov) cod. vatic. citește anoiuw, 

ce pare a fi eroare în loc de. dând Adwy; apol în loc de „fit“ vic) 
Psaltirile vechi ai vituwy, Voăv, ' „saturati sunt suilla“ sai „porcina“. 

Fericitul Augustin citează: amândouă variantele : „Ubi dictum - est, 

saturati sunt porcina, nonriulla exemplaria saturati sunt filiis, habent“. 

. Vers, 15, e contrast la cele. precedente. EI, care a fost dis- 

prețuit şi, batjocorit de oameni, în dreptate va privi faţa luY Dum- 

nezeii şi se .va veseli de chipul acestuia. Privirea feţii lui Dumne- 
zei trebue luată în înțelesul strict al cuvântului (Num. 12, 8: 
Moisi vede faţa lu! Dumnezeu).. David exprimă, speranţă și când 
mă deştepl să rapoartă la învierea din morți; dar nu să spune aci 
că. aceştia toţi vor. învia "deodată (deşi indegetări nu lipsesc. la Isaia 
26, 19... Ezech. 37, 1—14. Dan. 12, 2.), ci credinţa în această în- 
viere ca liberare din. “şeol. Traduc. rom.: Jar ei întru dreplate 
mă voii areta feții tale, sătura-mă-voiii când ti SE va arela suări- 
vea la. David. e alungat; se roagă, nu s& redobândească tronul, ci 
să i-să dea putinţa, harul, de a se ruga înaintea celui. Preasânt, 

| Dacă Dumnezeii îl va scăpa de. dușmani, el va merge în templu 
(mă voiii.... feții tale) să mulțămească - pentru învingere; în. 
pedepsirea duşmanilor ŞI învingirea- cântărețului să arată mărirea lu 
Dumnezeii (când s€ va a eta mărirea ia); atunci cântărețul nu 
va fi mal mult întro stare plină de mizerii (e alung; gat), ci gustă 
cea mal perfectă fericire (sătnra-iză-uoin).- 

Psalm. 24. A7 lui David. Părerea cea mal lățită este că David a 
compus psalmul, deşi apriat nu să „pot hotări timpul și anza. Uni cred 
că l-a compus după 'păcătuirea cu Batşeba şi că avem de înţeles 
duşm ani spirituali, dar la început şi sfârșit autorul 'se. roagă st fie 
scăpat din mâna duşmanilor şi din mare nevoe. 

| 
Mai verosimil'este . 

că, fiind cuprinsul parenetic, David a'avut intenția a înzestra .po-



o 
2. Dumnezeul met la tine rămân, să nu me rușinez, - 

Nici să se veselească dușmanii mei de mine. 

3. Nimene din ceice te aşteaptă pe tine nu' să va” 
a [rușina, 

Rușina-se-vor, ceice se lapădă. de credință fără 
| „[temeiu. 

_porul săi cu o cântare ce o poate “rosti în orce timp când e în 
"primejdii şi nevoi mari. Cu privire la formă e de observat că psal- 

-mul. prezent începe cântările alfabetice. Literile ] şi D lipsesc, iar . 

—.:s6 repețeşte. Psalmul pare că a fost foarte mult întrobuințat în 

robia babiloneană și v. 22 este. adaus din timpul acesteia, pentrucă 

nu stă în legătură cu: cuprinsul precedent.. 

Vers.. 1. 2. Începutul psalmului e monostih. Poetul are tre- 

buință de ajutorul dzeesc, de aceea îl cere lui Iehova 'care . singur 

îi poate da toate ce-i lipsește. EI se simțeşte deplin fericit că în 
-nevoe i-se poate adresa, “lui își poate descoperi tainele inimil.. 

Cătră tine . ..... Sufletul “meil:. în toate împrejurările vieţi mele. - 

„ţie am descoperit internul, căci tu singur da! ajutor şi mângăere. 
„Lumea orcât de mark: bunuri ar promite, în urmă ne părăseşte. şi 

sântem agitaț. în toate părţile de nestatornicia ei; de aceea fuge 

cl. din ea şi se “îndreaptă cătră Dumnezeii. „A ridica sufletul“=— 
a dori cu mult zel (cfi Ier. 22, 27.) Dumnezeul mei zice poctul, 

„pentrucă “credința e plină de încredere, în care știe că stă cu dânsul 
în. intimă legătură. La tine: rămân: nevoile în cari sânt acum să 
nu nimicească încrederea, că aceeaş mână m& pedepseşte şi mân-. 

7 

» tueşte ; este acelaș părinte care .săverşește şi una: şi alta. Na. 

sici- exprimă ce nu voește el ca Iehova să-i facă (Ps. -30, 2. 18), 
De mine să leagă la s€ mu se veselească : dușmanii să nu ridă de - 

mine (Ps: 26. 2. 29, 2.:Miha 7, 8). Traduc. 'rom.: Cătră tine. 
Doamne a.vidicat... spre tine aut nădăjduit, Să „Mu ME. ruşinez 

în veac (LXX mare: în veac), nici să-și viză de mine vrăjmaşii | 

mei. Lumea batjocorește pe cel pioşi și pe ceice se pocăesc; crede 

„că virtutea 'lor e numai făţărnicie, pocăința lor slăbiciune, de accea 
pândeşte ocaziunea ca să le dea de gol, şi cât de mare este bu- 

curia” când succede a dovedi că virtutea e numa! amăgire! Poetul 

“se .roagă ca .Dumnezeii s& nu-l lase a se abate dela calea mântuiriy. 

"Vers. 3. Nimene din ceice te așteaptă. Autorul: știe că cine 

se roagă se poate mângăia cu acea că nici un credincios nu va .
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4, Căile tale, Doamne, arată-mi, 
„ Cărările tale învaţă-mă.. | 

5. Povă&ţuește-m& întru adevărul tă și mă& învaţă, 
Că tu ești ' Dumnezeul mântuirii mele; 
Spre tine nădăjduesc în toată ziua. - 

fi ruşinat (Rom. 5, 5). Cine speră, priveşte în viitor cu deplină în- 
credere. Nu să cere ca omul multă vreme s& fie urmat virtutea spre 
a putea răspinge atacurile duşmanuluy ; nu să cere ca el să aibă 
merite multe şi mari ca să poată fi sigur de ajutorul lui Dumnezeii. 
Nu să cere ca el să fie necontenit departe de lume și să nu ur-, 
meze 'amăgirilor ei, ca să scape de. ispitele ef, În genere nu să cere 
“ca omul sg nu aibă nici un păcat spre a-l încungiura. Ce să cere 
cu toată tăria este ca el să se încreadă în Dumnezeii și atunci nici- 
când nu va avea rușine. Opuși acestor oameni sunt ccice nu crea 
în lehova, și anume fără temeiii, adecă fără motiv, ci numai sub 
deosebite pretexte. Traduc, rom.: Pentrucă toți ceice te rabdă pe. 
line nu se vor ruşina. SE se ruşineze ceice fac fărădelege îndeşeri. 

: Espresiunea „îndeșărt“ poate fi luată şi în înţelesul: fără rezultat ; 
LAX Oazevis=inique (iniqua) agentes: Ssupervacue=iniqua agentes 
sine causa (fără cauză, anză, deci: fărădelege). 

| Vers. 4. Omul pătruns de adevărata frică de Dumnezeii ştie 
că acesta e calea, adevărul şi viaţa : - calea - pe care să umble, 
adeverul care să-l creadă, vieața care so aibă; dar. recunoaște şi! 
că însuş e nerecunoscător. De aceea se “roagă “ca Dumnez eii să-l 
arate calea (Căile... arală-mi), pe care să umble făcându-i voea ; să-i facă cunoscut ce voeşte arătându-ii (şi... învvață-uă) şi modul „cum să se împlinească voea lui preasântă (Ps. 17, 22.) „Viae“ (că%) şi „semitae“ “(cărări) sunt poruncile dzeeşti, le 
împlineşte merge: aceeaş cale cu Dumne 

- căct'el e sânt. În orient învățătura dzeească să numește „calea lui Dumnezeii“. În nenorociri, suferinți şi strimtorări omul nu. poate cunoaşte totdeuna voea lui Dumnezei, nu poate şti totdeuna ce are să facă. Traduc. rom.: Căile... mă învaţă. 

gea dzească; cine o - 
zeii — spre 'sânțenie — 

Vers. 5. Povăfuește-mă etc.: Dumnezeii este cel mal desăvârșit invăţător al adevărului celur mal înalt. Acest! adevăr este obiectul descoperiri! dumnezeești, iar. omul îl poate împlini numar dacă Dumnezeii însuș îl conduce, pentrucă dela el poate veni adevărata
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6. Adu-ţi aminte, Doamne, de îndurările Și milele tale, 
Că din veac sunt ele. 

"7. Păcatele tinereţelor mele Și fărădelegile mele nu le 
| [ţinea minte, 

După mila ta adu-ți aminte de mine, 
_ Pentru bunătatea ta, Doamne! 

pietate, învățătură, religiune. Tutru adevărul țăii=—în calea adevă- 

rului tăi, pe calea adevărată, recunoscută ..de tine, plăcută ţie 

(Ps. 85, 11), ori: după adevărul (credinţa. ta) tău; povăţusște-mă 

după credinţa ta în “promisiuni, căci întrensele am sperat. Această . 

conducere să cere aci ca în Ps.:118, 85. Dar Dumnezeii e și me- 

dicul oamenilor, le dă vieaţă, de aceea se roagă: Dunrnezeul... 

mântuirii mele. Mântuirea vine deci numa! dela Iehova, -el însuș 

este această mântuire. Poetul cere toate dela Iehova, şi anume în 

toatii ziua, necontenit. Orce ar dori 'şi aştepta omul e cuprins în 

Dumnezeii care împărtășește grația sa din compătimire și con- 

descendență. Mare misterii s& descopere aci: Dumnezeii e con- 

ducător şi cale, adevăr şi învEţător, vieață şi medic. În faţa acestor 

lucruri aşa mari omul credincios trebue să dorească a se apropia 

“tot mal mult de izvorul lor. Traduce. rom.: Îndreptează-mE spre... 

Dmunezeii mântnitorul meii, şi pe tine te-am aştepiat toată. ziua. 

Vers. 6. Cine a esperiat lucrările milii dzeeşti nu crede că 

Dumnezeu îl poate părăsi. Adu-ţi aminte etc., revoacă oarecum în 

memorie lui Dumnezeii că el totdeuna. numa! milostiv l-a cunoscut. 

Că motivează cererea : mila şi îndurarea lui. Dumnezeii sunt așa 

"de. vechi ca neputinţa şi păcatul oamenilor, sunt vecinice „şi de 

"aceea trebue să fie durabile (Ps. 99, 5. 102, 17). Cu privire la 

Dumnezei acestea sunt vecinice ca și fiinţa lui şi ar nega această 

fiinţă, de nu sar descoperi că e milostiv. Traduce. rom.: Adu-ţi 

aminte de îndurările tale Doamne, şi de . . -. suit. 

Vers. 7. Domnul să nu- și aducă aminte de pecafele tine: efelor, 

la cart să numără îndeosebi poftele trupești, dar nici de fărăde- 

legile Wu, cară l-ai răpit chiar în vârsta ma! înaintată rupând așa 

legătura cu dânsul, ci mai ales după mila ta etc. să fie faţă de 

el. Adu-ţi aminte zice fericitul Augustin : „Memor esto quidem 

mei, non -secundum iram, qua ego dignus sum, sed secundum 

_misericordiam tuam, quae te diena est“, Pentru bunătatea : aceasta 
ze
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8, Bun' Și - drept e Domnul, . 
De aceea învaţă pe păcătoși în caleă dreaptă. 

9. El îndreaptă pe. cei smeriți ce 'este drept, 
Și învaţă pe smeriţi calea sa. 

10, Toate cărările Domnului sunt milă și adevăr, îi 
„ Celorce caută. aşăzământul Și mărturiile ui. - 

  

,. 

este fiinţa lui și=iubire. Traduc. rom.: Păcatele „tinereţelor mele. 
și ale neştiinţii mele nu le pomeni ; după mila la pomenește-nă 
tu... ” Doamne, adecă să i-se ierte păcatele făcute din nepricepere, 

, ușuretate.. 
N 

Vers. 8. Bu şi drept etc. Diimnezeii vine la păcătos,. îl o 
de “mână ȘI-I arată calea ce duce la. vieaţă, pentrucă are aceste 
însușiri și are plăcere numa! făcând bine; la dânsul cele interne 
stai în deplină armonie cu cele esterne. Învață: arată în “lăuntrul - 
omului norma după: câre să 'vieţucască. “Traduc. rom. : Bun îl 
pentr u aceasta lege -va pune 'celorce reşesc în cale: pe ceice 

| greşesc în cale în învaţă adeverata cale ; așadar: lege : va punea | 
învăța. 4 

- 

Vers. 9. Ce. este drept e sfera în care conduce Duimnezeii, „ 
iar „drept“ întrucât cineva a implinit aceasta. Smeriţi să numesc 
aci cel blânzi și modești,. în opunere cu cei îngâmfați. : Dumnezeti 
cere învățăcel care să-l asculte,'dar şi resplata e mare! "Traduc. 

„rom.: Îndrepta-va (UN GO, Otc) pe cei blânzi la judecată (UN 
ep 00), înveța-va pe cei. blâuzi căile sale. Dumnezeu e con- 
ducătorul lor. La jiidecală : -cu dreptate, drept, ori: -la dreptate ; - 
căile sale: legea sa. U ea 

Vers. 10. Toate cărările etc. Sub! „cărări“ avem de înțeles 
acelea pe cari Dumnezei umblă cu omul conform voii și. sfa-: 
tului seu preaințelept. Ele sunt milă, pentrucă at de scop m 
omului, adevăr, pentrucă în tot locul să întăresc promisiunile dzeeşti, 
Dar nu toţi dobândesc acestea, ci numai 'ceice se ocupă. (caută) 
cu legea lut Dumnezei şi caută să o împlinească. Așeămeut este 
legea ca mărturia voil dzeești, aşadar poruncile lui Dumnezeii. 
“Traduc. rom. : Toate căile Domnului mila si adevărul . aştză- 
mentul lui. lui 

ântuirea
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11. Pentru numele t6ă, -Doamne, iartă vina mea, 
Că mare .este., - 

12. Cine e omul are se teme'de Domnul?- 
Înveţa-v va: pe ăcela calea care.să o: aleagă. 

13 Sufletul lui odihni-va în bine, 
Şi sămenţa lui va moșteni. pământul. 

-14.. Domnul arată. sfatul seu *celoree se tem de. cl, 
ŞI le face cunoscută legătura sa.. 

„Vers. 1. Vina mea să numesc păcatele în genere; ca să se. 

ierte, iar cererea să motivează în că mare este. Mare e greutatea 

păcâtelor ce-l apasă, dar numele lui Dumnezeii, adecă mila şi ade- 

vărul cari descoper fiinţa “lui, îi Gă speranța că va fi iertat; nu 

doar că el ar merita această iertare, ci numai pentru acest nume 

(er. 14, 7. 15.43, 25).. Traduce. rom.. : Pentru ..:,. şi curățește 

„păcalul me (LAN: ildon 77 diucgzig At0v, Vulg, propitiaberis - 

"peccato meo), că mult este. E 

Vers. 12. Cine este etc. Scopul. întrebării este a atrage şi mai 

mult” atenţiunea asupra celuice poşede aceste însușiri spuind ce. 

poate aştepta atare individ. SE o aleagă să zice, pentrucă cea mal . 

înaltă - binecuvântare a lui “Dumnezeit pentru celce se teme de el: 

„este ca acest individ să nu şovăească - în toate împrejurările vieții. 

“Vvaduc. rom.; Cine -este omul,:celce să teme de Domnul ? Lege 

Va puiie lui în calea care a ales. | _ 

| Vers. 13; Sufletul + . în bine: acest individ se simţește bine 

în toate privinţele ; e] e asigurat de orice primejdie, petrece ca în- 

_trun loc ascuns. Sămența: Ini elc.: urmaşii vor primi promisiunile 

"făcute patriarhilor 'și celorce ai eşit din robia egipteană, adecă 

"vor moşteni țara sati pământul, cum să zice în T.N. (Mt. 5, 

“cf. Ps. 36,11. Apoc. 5; 10). Lui israil s'a promis pământul : ca 

posesiune sub condiţia că observă legea dzeească (Lev. 20, 32 sq.). 

-Aci să exprimă binecuvântarea, harul lui Dumnezeii, de care vor 

fi părtași ceice se tem de dânsul, vor fi fericiți. 'Traduc. rom.: 

Slot! lui întru unităţi se va „Sălăşlui (LA, cUuodrjoerau), 

- Pământul. - - Să 

Vers. 14. - Domnul etc. Aci să spune. că, Dumnezeu descopere 

fără încungiur. toate tainele sale celorce se tem de el (cf. Prov. 2,:
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15. Ochii mei: pururea spre Domnul, - 
Că el va scoate din reţea .picioarele mele. 

„16. Caută spre mine şi m& miluește, 
Că singur sunt eu și sărac. 

17. Nevoi lăţitu-s'au peste inima mea, 
Din strimtorările mele scoate-mă. 

'18. Vezi suferința mea și necazul mei, 
Și iartă toate păcatele mele. 

"19. Vezi pe vrăjmașii mei că s'au înmulțit 
Și mă urăsc cu ură nedreaptă, 

32. Gen. 18, 17). Face cunosculă, adecă nu numat în teorie, ci-şi 
cu esperienţa. Legătura sa este cuprinsul bogat, profund și mă- 

reţ al legământului descoperit de' Dumnezeii. Traduc. rom.: Întă- 

vire este Domnul celorce .. ., şi făgăduinţa lui va arăta. lor (LIN. 

zai 7] Oadijzn auroi rau Ophdoa aurois=şi legământul lut 
(există) ca să se arate lor). Întărire este Doninul elc.: celce sc 

tem de el sunt siguri totdeuna de „ajutorul lui; intrânsul sunt că 
ca întro "fortăreață. so 

Vers. 15. Ochii mei etc. Celce îşi îndreaptă ochii la Domnul 

este totdeuna în dispoziţia a se ruga. Pururea corăspunde lui „Ne- 

încetat“ din 1. Tes. 5, 17. Scopul acestei priviri continue la Domnul 
este, să fie scos cântărețul din laţul împrejurărilor în cari a ajuns nu . 
fără vina sa. Traduc. rom.: Ochii mei... din laţ picioarele ele. 

Vers. 16. Caută spre mine etc. Cântărețul se roagă ca numal 
Dumnezei s&-şi întoarcă faţa cătră el, căci oameni! îl sunt dușmani 
şi-l dispreţuesc. Singur sânt: n'am soț, stint părăsit. Astfel lesne - 
să 'nţelege că tot necazul, internul stă îl poate descoperi numai 
lui Dumnezeti, -cul se plânge și se roagă neîncetat. | 'Traduc. rom.: 
Caută... că unul născut şi sărac sint că. 

Vers. 17. Nevoi etc. Exigeţi mal noi îndreptând textul. acestul 
vers îl dati înțelesul: lărgeşte strimtorările inimit mele, 'T raduc. rom.. 
Necazurile inimii sutele S'atii înuiiulțit, din nevoile mele scoaqte- 

Vers. 18. 19. Vezi suferința etc. lehova, să cere aci, să pri- 
vească la starea în care se află poetul, dar înţelegendu-să că .el 
st lucreze ceva, deşi. modul lucrării e lăsat în voea luj,. 
nedreaptă arată ţinuta dușmanilor, Traduc. rom.: 

ne. 

Cu ură 
: Vezi smerenia



. Ne | | - o „108 

20. Păzește sufletul met și m& mântuește, 
„Nu mă lăsa să fiu de rușine, căci în tine :m'am 

a E  (încrezut. 

21. Credinţa și dreptatea s& mă păzască, 
Că spre tine nădăjduesc ei. 

22. Mântuește, Dumnezeule, pe Israil 
De toate necazurile lui. 

mea şi osteneala mea, şi lasă... Vezi pe... -, şi cu uriciune 

(LNX utoos) nedreaplă m'aii urit. Lasă, adecă să le ierte. 

Vers. 20. Păzește sufletul etc. Dumnezeii st-l scape „şi să-l 

mântuească ; speranța ul firmă este că -aşa să întâmplă, şi deci nu 

„se teme că va păţi rușine.” Traduc. rom.:: Păzește sufletul cil - 

şi me izbăveşte (LXX evoca), ca să nu im€ ruşinez, că am nădăj- 

duit spre line. _ ” i 

Vers. 21. Credința. și dreptatea etc., Cântărețul cere pietate, 

care nu cunoaște făţărnicie, şi probitate care face toate după voca 

lui Dumnezeii. Acestea să-l păzască în calea sa, care e primej- 

dioasă din pricina duşmanilor şi a păcătoșiei sale; ele totdeuna 

să-l fie inaintea ochilor (Ps. 39, 12. Prov. 20, 28). Că spre tine 

etc. exprimă motivul pentru care poate el cere cele. precedente. 

'Traduc. rom.: Cei fără de rentate, şi cel drepti sait lipit de mine, 

că te-am aşteptat. Doamne. Nict un om nu este, cu totul lipsit de 

compătimirea altora când se află în împrejurări grele. Poetul spune 

că împrejurul lut sati adunat mulți pioşi şi credincioși încât Dum- 

nezeii şi numai pentru rugăciunea lor ar“ trebui s&-l mântuească; 

să-i păstreze sufletul, pe care ia dăruit numai din nemărginită 

bunătate. A a 

Vers. 22. Mânlueşte Dumnezeule ct. Duşmanii fac necazuri 

nu numa! lui, ci şi poporului. ales. Până când acesta e asuprit, nu 

poate înceta starea tristă a individului. . Poetul se roagă deci ca 

întreg poporul să fie scăpat din starea de acum. Traduc. rom.: 

Izbăveşte (LAN AUTowoaL) ... din toale necazurile lui, 

| Psalmul 50 pag. 58.



"LA ORA A ȘASEA. 
| Psalmul 58. -. _ 

3. Dumnezeule, întru numele tă mântuește-mă,. - 
Și întru puterea ta mă judecă. | 

4. Dumnezeule, -ascultă rugăciunea mea, 
Auzi graiurile gurii mele. - ; 

5. Că străinii s'au sculat asupra mea, 
Și cei puternici caută vieaţa "mea, | 
Pe Dumnezei nu-l pun înaintea lor. Sela. 

“Psalm. 53. Superiorului (LAN ei Teius), pe iusrument cor- 
dat, cântare a lui David, când Zifeii ai venit şi ziseră lui Saul, 
aii David nu este ascuns la noi? Psalmul -s& numără la cel 8. 
psalmi din timpul când David e alungat de Saul. Ebiatar, - ful. Luk 
Ahimeleh, fugise la David care era în cetatea Cheia" (ISeila) şi-l ves- 

„_ctește că locuitorit cetăţii îl vor trada lui Saul: De aceea fuge David în 
deșertul, Zif, iar Zifeii caută să-l prindă. Aflându-se în cea mai mare 

„ primejdie scapă prin Filisten!, care atacă pe Saul. şi contra "cărora. 
acesta trebue să meargă, cu armate! să apere : hotarăle. David. ros- 
teşte această rugăciune în timpul primejdii şi nu dupăce a scăpat, 

„căci cere ajutor în strimtorare. ae 
| Vers. 1—5. Dumnezeule, întru numele etc. Psalmul e scurt, 

„dar „sela“ după v.5 îl împarte în -2 părți. În partea ântâia autorul 
„cere ajutor și ascultare. Întru nuiele tăi e paralel cu întru pu- 
terca ta: numele lui Dumnezeii manifestă ființa lui, puterea - lui, 

- care e noţiunea principală a celui Preainalt. AMântueşte-mE. şi ne 
Îndecă au înţelesul: fă-mi dreptate, apăra-mă; sunt paralele (Prov. 
31, 9 ct. Ps. 9, 5.7, 9 etc). Poporul israiltean cunoaşte pe Dum- 
nezeii ca vecinic, tare, domn. David spune că cunoaște 

i î , C aceste nume, știe că il poate ajuta; de aceea NICI nu caută să se apere de duş-
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6. Iată Dumnezeu este. ajutorul meă, 
Domnul. sprijinește sufletul mei. o 

7. Întoarce-va cele rele. asupra pânditorilor me — 
“Întru adevărul teu pierde-i pe denșii. 

“8. De bună voe voii jertii ie, 
„Voiu mulțumi numelui tău, Doamne, „că e bun. 

mani cu ajutorul omenesc, deşi: avea. cu sine . 600 bărbați. David 

nu voeşte ca pentru el s& se verse sânge, ci Dumnezeu să decidă, - 

să-l facă . dreptate. Că străinii etc:: Sub străini să "'nţeleg aici Zifeil. 

„care, deşi din: seminţia lu! David, “dar „acum S'aii aliat cu Saul, duş- 

manul lui, și voesc să-l dea acestuia în mâni. În alte locuri să 

numesc așa neisrailtenil. .Deja fericitul Augustin înţelege așa: „Qui 

alieni? Nonne- ipse David Judaeus erat de tribu Juda ? Ipse autem 

locus Ziph ad tribum Juda pertinebat, Judaeorum: erat. Quomodo 

ergo .alicni? Non civitate, non tribu, non cognatione, sed lore, vi- 

delicet animo 'affectuque“. (in ps.). Cei puternici însemnează o pu- 

tere mare, adecă armata puternică. a lut Saul;: dar și cerce fac'silă, 

-adecă nu se sfiesc de nedreptate. Pe Dunmmnescii. . . . lor: “lucră . . 

fărădelege din răutate.. Dușmanil caută: să-l piardă fără să se teamă 

-de Dumnezei, nu-l ati înaintea ochilor. Zifeii sunt pedepsiţi de 

Dumnezeu pentrucă s'aii lăpădat de- David, de aceea zice el că. 

“Dumnezeii trebue să-i ajute contra celorce ati părăsit legea lut. 

Făpta ruşinoasă a'Zifeilor îl garantează ajutorul dzeesc, căci Dumnezeit 

ar&tase îndestul că el este alesul lui. Traduc. rom.: Durznezenle ... . 

şi cei tari caută sufletul neii, şi vaii pus pe Dumnezeii înaintea lor. 

Vers. 6—9. În : această parte poetul e sigur că Dumnezeii. 

îl ascultă: Zată; de aceea îl mulțumește. Domnul sprijineşte : 

numai el îl apără vieața amenințată (Ps. 117, 7). Omul să nu se 

încreadă nicicând în sine, dar - să aibă deplină - încredere în Dum- 

-_nezeăă, David ne este exemplu. . El neavând încredere în puterile . 

sale nu: face nici un'paș să se apere, nici pe putinii credincioşi, 

care vieaţa Și-ar fi dat pentru el, nu-i adună pelângă sine, şi 

totuș ochiul: lut spiritual vede ajutorul dzeesc, mântuire, iar cel 

trupesc tradare, silă și pierdere. Efectul rug găciunil este că inima 

omului să umple de . mângăere şi în cele mat „mari necazuri.  În- 

toarce-va ele.: Dumnezeii. va face ca răul să se întoarcă asupra 

- duşmanilor, le va răsplăti. Baza acestei răsplătiri este stricteţa ,



9. Că din tot necazul el m'a mântuit, 
Și spre vrăjmașii mei -a privit -ochiul' mei. 

) 

Psalmul 54. 

2. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea, | î 
„Şi nu te ascunde de cererea mea.. 

„dreptăţii dzeeşti (Ps. 7, 5—7), Asupra pânditorilor : toți paşii lui 

“sunt urmăriți de oameni, care cu plăcere ar vedea că să realizează 

celece vorbesc de el şi-i doresc. David când cere "pedepsirea duş- 
manilor totdeuna o face pentru preamărirea lut Dumnezeii, de aceea 
adausul : Întru adevărul ele. cu cari cuvinte —. trecându-să la ru- 
găciune — să atrage atenţia că psalmul să apropie de sfârşit. Ade- 
vărul lut Dumnezeii să înfăţișază aci'ca motivul pierderii. De n'ar 
ajuta Dumnezcii pe cel pios, care îşi pune toată încrederea în- 
trânsul, atunci ar fi de „ruşine; nu mal poate fi vorba, în acest 
caz, de un Dumnezei adevărat. care împlineşte promisiunile.- De 
bună voe etc. Israiltenil fiind în nevoi. făceaii voturi, cari trebueati 
împlinite necondiţionat; 

adauge „darul de bună voe“. Acestea avem de înțeles aici; mul- 
tumirea lul nu să va mărgini la cele promise, ci va aduce şi da- 
rurile cari să număra la clasa 3. a jertfelor de pace. Subiectul 
la na mântuit este numele lui Dumnezeu, -pentrucă acesta! să 
numește simplu „numele“ (Lev. 24, 11 cf. 1s. 30, 27). 4 privit 

„ Ochiul meii, adecă asupra duşmanilor învinşi el priveşte cu dispreţ, | 
se desfătează de căderea, pierzarea lor. Perf. „mântuit, privit“ 
exprimă motivul mulţumitei; ce speră David acum, 
trecute. Versul din urmă reamintește Ps. 34, 21 cf. 58, 11.91, 
12; iar v, 7. Ps. 16, 13. 55,8. 58, 12 sd. şi v. 8. Ps. 21, 26, 
34, 18. 39, 10 sq. Traduc. rom.: Că iată Dumnezeii ajută mie, 

- şi Domnul este sprijinitoi ul: sa tului me... . vrăjmaşilor, întru. 
mărturisi-me-voiii numelui... nai îzbăvit. 

aceia umblă după vieaţa lui, iar Dumnezeii o primeşte, adecă o 
apără, păzeşte. Afărturisi-me-volii=voiii mulţămi, lăuda. 

Psalm. 54, Maestrului, cu stritte, rugăciunea lui David este 
"inscripția, din care putem deduce că psalmul s'a compus de David pe 3 

' 

dar. pelângă jertfele promise să mal puteai 

atunci vor fi 

„ cit. Donul e e spri-. 
Jinitorul sufletului mc e opus lut „caută sufletul: mei“ (vieaţa) :
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3. la aminte spre: mine şi-mi r&spunde, 
| Șovăesc în plânsoarea mea și suspin 

4. De glasul vrăjmașului, de apăsarea celui fărădelege. 
Că abat asupra mea nefericire, 
Şi cu mânie mă dușmănesc, 

5. Inima mea tremură în lăuntrul meă, 
Și spaima morţii a căzut asupra mea. 

6. Temere și cutremur năvălesc asupră. mea, 
„Şi spaima m'a acoperit. 

timpul când, urmărit de fiul său Absalom, trece Iordanul dupăce 

aude că şi prietenul săi Ahitofel s'a alăturat celor răsculați (2. 

| Împ. 15, 31). Din vechime psalmul s'a. considerat mesianic, ce. să 

- justifică prin împrejurarea că David în toate suferințele sale e tipul 

lui Cristos; Ahitofel închipueşte: pe luda. Ierusalimul întrog e r&s- 

culat împrotiva lui Cristos cum fusese contră lui David; şi Mântui- 

* torul va fi avut aceleași sentimente ca David când în grădina Get- 

semane, după sărutarea lui luda, priveşte la cetatea necredincioasă. 

« "Vers. 2—9. David varsă inima sa plină de întristare înaintea 

lui Dumnezei şi-i doreşte loc singuratic, _pustia. Dar înainte. de 

toate el nu- se poate despărți de privirea . cetăţii sânte, unde să alla 

chivotul și ajungând pe un munte cade la pământ şi se roagă (2. 

Imp. 15, 32). Nu te ascunde: adecă dinaintea cereri! mele. Șovăesc: 

nevoea de acum nu-i lasă linişte în cugete, ci trece dela unul la 

altul. Că abat etc.; aceştia fac să vie asupra lui. nenorociri şi în 

mânia lor contra lui îi pun curse, deși el numai bine le-a făcut. 

De glasul etc. David. nu e sigur de va ajunge la Iordan şi st 

scape de Absalom în pustie. Armata lui e slăbiță, iar Bahurim, 

unde poposise,. este foarte aproape de Ierusalim şi în fiecare mo- 

_- ment Absalom poate să-l prindă. De spaimă crede el că aude glasul 

„oştilor dușmane; [rima mea etc. Ura poporului contra. lui impre- . 

sionează pe David foarte mult şi să manifestă ca descurajare. Cen- 

trul puterii (inima) se. învârteşte întrânsul, tremură (Ps. 37, 11).. 

Spaima morţii: frica ce aduce cu sine moartea care ameninţă a 

stinge vieaţa; Cine îmi va da—de aş avea. M'aş odihui: s'ar- 

'aşăza acolo. și ar fi în pace (2. Împ. 7, 10). Mf'aș îndepărta fugind: 

„David e încungiurat de elemente cari caută pierderea lu. Elar 

voi să scape de ele, să se ascundă de ele cum face omul când 

.
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ȘI am, zis: _Cine- -mi va , da mie , aripi” ca de. porumb, 
Aș zbura și maș odihni! 

A
 

8. lată m'aș îndepărta fugind, 
- M'aș sălășlui în pustie. Sela: 

9. Aș alerga în loc de scăpare - 
, - Dinaintea vântului turbat, "dinaintea. viforului. 

vede apropiindu-se vijelie, sait porumbul care“se ascunde în stânci. 

ca să scape de ghiarele paserilor răpitoare. “Imaginea dela „porumb 

exprimă primejdia ce a.venit asupra lui David 'răpede şi pe ne- 

"aşteptate, că poate scăpa numa! avend zborul răpede al porumbului ; 

apol dispoziția internă a autorului, câăre în momentul acesta nu arc 

“curajul vulturului să sară asupra duşmanului, ci doreşte numa! pace 

suiletului săi ca un porumb speriat.. Traduc. rom.: Auzi... şi nu 

rece cu vederea ruga nea... şi ut& ascultă, mâhnilu-m am întru 

îngrijarea mea şi uram birburat. De cătră glasul. vrăjmaşului, 

şi de necazul pecălosului, că atk- abătut asupra mea fărădelege, şi 

„întru mânie ai vrăjmăşit mie. Inima mea s'a turburat întru 

mine, şi frica” morţii a căt asupra mea... aă venit asupra inca, 

„şi ma acoperii întunerecul : .. şi voiii zbura, şi mă voiii odihui. Ială 

uvanm îndelungat fugind, şi. mam sălăşuit în pustie. Aşteptat-am 
- pe “Duinnezeii, celce mâutneşte de slăbirea suflelului şi de - vifor. 
_Îigrijarea (LAN ddoitozia== taifas, flecărie, scrutare profundă. și 
cugetare, contemplare) exprimă contraste :: în lăuntru' sunt “mâhnit 
de gândurile cari se mişcă necontenit, iar din afară mă strimtorează 

„duşmanii. Că asi abătut etc. Autorul vede pe Ahitofel „cum în- 
deamnă pe soldaţi să grăbească pașii, care faptă se numeşte fără- 
delege, pentrucă e vorba de. tradarea unut- prieten! Întru. mânie 
etc.: ura contra uk David, era foarte înverşunată în cetate, ce să 
explică și: din “cuvintele lui Chusai (Chusi, 2. Împ. 17, .12, 13) 

  

Se 

„Că ati abătut... fărădelege“. şi „mâhnitu-m'am .. . vrăjmaşulur“ 
motivează rugăciunea „nu trece -..' rugă mea“. A/'a acoferit întu- 
nerecul : spaima, frica ce răpeşte nădejdea scăpării. . Zată 
îndelungat fugind e evraizm==a fugi deparie, iar perfect. exprimă 
că poetul a început să fugă. David se afla în. pustie, dar: prea 
aproape de Ierusalim ; deci caută în noaptea aceea să . treacă lor. . - 
danul. şi să meargă mai departe în pustie (2. Împ. 17; 16 sq.) Deşi 
era în mare primejdie, David nu 1 desperă, ci zice: AŞteptat-arn ete 

- 
- - A a * + . . 

Nan
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„10. Inghite, Doamne, despică limba. lor, 
Că văd nedreptate și ceartă în. cetate. 

11 Ziua ȘI noaptea O încunjură. pe zidurile « ci, 
Și nefericire şi necaz e în lăuntrul ci. 

a 12, Stricăciune este în lăuntrul ei, 

Și din stradele. ci nu să depărtează impilarea şi. 
PR | - [înșelaciunea. 

Şi acum ca mai nainte el. așteaptă ca Dumnezeii să-l scape de 

desperare (slăbirea sufletului) şi agitațiile interne . (zifor).. LAN şi 

Vulg. încep cu v. 9 un șir noii de idel, iar în originalul, evrcesc |. 

este continuarea celor. precedente. 

Vers. 10, În partea aceasta a psalmul autorul descrie toate . 

„nevoile din cetate” care e dezbinată în partide, chiar cel mai intim 

prieten al lui e părtaş la r&sculare. Înghite prin ne'nțelegere și 

nesucces, prin ce se vor împărţi şi nu-i vor putea face răi. Limba 

lor e 'obiect la amândouă imper., iar. „a despica limba“=—st nu 

se'nţeleagă, şi e aluziune la despărţirea limbilor la zidirea turnului 

“din Babilon. Nedreptate şi ceartă etc. | „Ceartă“ - (ârzuopia con- 

_ tradictio) nu .există între. duşmani, care s'ar fi dezbinat,. căci aceasta 

„să cere acum, ci însemnează opoziţia faţă de puterea legală - (se- 

ditio).. Traduc. rom. : Potopeşte, -Doamue,- şi împarți limbile lor, -că 

an văzut fărădelege şi pricire în celate, 

| Vers. 11. 12. Ziua și noafiea etc.; subiectul sunt partizani! E 

lui Absalom care ne'ntrerupt pândeaii: -faptele. lui David şi ale 

soţilor lui, iar ca să le. cunoască aveail spioni, pe zidurile cetăţii. 

Din 2 Imp. 15 vedem că David e indiferent faţă. de toate acestea 

pânăce e nevoit a eşi din Jerusalim. V. 12 este contrastul la spionajul 

"de mai nainte. Stricăciune, etc.; ; faptele speciale nu sunt cunoscute. 

Impilare (7ozos usura, traduc, rom, camăta), produsă . din pofta 

de a: câștiga. La cel vechi nu era regulat împrumutul şi uzurarit 

- ap&sati cât să poate pe cel “săraci, care mai vertos simţiati toată | 

greutatea acestor sarcini. ludeii urai uzura, deși. era foarte lăţită, 

şi așa să numea. orce posesiune şi întrebuințare nedreaptă. Din 

această , descriere: revoluţie împresoră cetatea, suferinți să află în 

-case,. nedreptate stăpâneşte la judecătorii, vedem că în cetate. nu 

există libertate, drept Şi siguranţă. De aceea strigă. David ca Dum- 

nezeii să piardă pe dușmanii să, care ne "nţelegendu-se, prin sfatul | 

2
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13. Că nu un vrăjmaș: mă defaimă, aș fi răbdat; 
Nu celce me urește se 'sumeţește asupra mea, 
M'aș ascunde „de dânsul. 

14. Iar tu ai fost om de seama mea, soțul şi înore-. 
- [zutul mei, 

15. Care împreună aveam insoțire dulce, 
În. casa lui Dumnezeu mergeam în îmbulzală. 

lux Chusai să zădărnicește planul lux Ahitofel (2. Imp. 17). Traduc, 

rom.: Ziua şi noaptea va încunjura pe ea preste zidurile ci, şi 

fărădeleşea şi osteneala în mijlocul ei şi nedreptatea.. Și n'aii 
lipsit din ulițele ei camăta şi vicleșugul. 

Vers. 13. motivează că in cetate există asuprire și înșelăciune. 

Că ED au vrăjmaş etc. Contra lui s'ai sculat nu dușmani esterni, 

“care ar avea cauză, ci prieteni necredincioși, între care . Ahitofei. 

Aş fi răbdat, ... m'aş ascunde arată ce mare fărădelege este 

 nerecunoștinţa. “Traduc, rom.: Că de mar Ji ocărit vrăjmaşul, aş . 

şi celce am& a le de ar fi grăil. snari asupra mea, aș fi as- 

cuus de dânsul. * a 

„Vers. 14. Aci să face de rușine prietenul necredincios ar&-. 

tându-să în ce raport aii stat el. Om de seama mea; David nu 

a făcut nici o deosebire între sine, regele, şi. prietenul, ci. l-a con- 

siderat sieși asemenea; l-a tratat ca. cum ar fi de acelaş rang. 

Traduc. rom.: Zar ti omule cel întocina la suflet, diregelorul mei 

şi cunoscutul 1neti.. Tatocma la Suflet : cu care totdeuna bine m'am 

înţeles, Sfatul căruia toideuna l-am împlinit, Diregetorul nu exprimă 

rangul de principe, ci influența ce avea Ahitofei la David; el îl 

conducea oarecum. Cunoscutul imeii: cul David a descoperit toate 
tainele inimii (încrezut). . 

Vers. 15. arată raporturile intime private Şi publice. soţia 
dulce: amiciţie intimă, În casa, . îmbulală: la sărbători şi alte 
ocaziuni festive amândoi eraii în mulţimea poporului. Traduc. rom.: 
Carele împreună cu mine.le-ai îndulcit (ca Vulg. ; LNX ai îndulcit 
mâncările) în mâncări, în casa Ini Dunnezeii am umblat cu un 
gând. Ai îndulcit mmâncările : ai fost cel mai bine văzut oaspe la 
masa, mea. Cu un gând: în cele religioase încă erai „de aceeaş | 
părere. -
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16. Vie moartea peste ci, 
De vii s& se pogoare- în iad, | 

„Că răul este în. locuința lor, în lăuntrul lor. 

„Eu strig cătră Dumnezeu, 
Și Domnul mă va mântui. 

18. Sara Și dimineața și la amiazi mă voii _jelui ȘI 
[mă voii tângui, 

—
 

A
 

Și va auzi glasul meu. 

19. EI scapă în pace sufletul mei din lupta ce am, 
Că mulți sunt împrotiva mea. . 

Vers. 16. conţine afurisirea prietenului necredihcios. Vie moartea 

etc.: aceasta să-l. surprindă când ei n'o aşteaptă. De vii etc.: când 
se cred.mal în putere, atunci să-i răpească : moartea. Aceştia să 

aibă soartea lui Core şi soților lui, vii să-I înghită pământul (Num. 
16).-Traduc. rom.: Să vie dar moartea preste ci, şi să se pogoare la 

iad de vii; că vicleșug este în lăcașurile lor, în ntijlocul lor. În 

ntijlocul lor=între el, în inima și mintea, lor, în lăuntrul lor. Blă- - 

„stămul lui David s& împlinește, pentrucă Ahitofel se spânzură, 

dupăce- Absalom nu-i asculta sfatul (2. Imp. 17, 23). | 

Vers. 17. Dumnezeii să piardă pe cer fărădelege, iar pe cân- -: 

tăreţ să-l asculte: £ii strig etc. 'Traduc. rom.: Ge cătră Dumnezeil 

am strigăt, şi Domnul uta auzit pe mine. 

„Vers. i8. 19. În aceste versuri pănă la finea psalmului să 

: exprimă deplina încredere ce are - poetul în Dumnezeii. Sara . 

la ameazi: deşi autorul, fără îndoeală, vrea să spue că ne intrerupt 

se va ruga lui Dumnezeii, totuş indică cele 3 timpuri, în cari în- 

deosebi omul trebue să s6 roage. Obiceiti vechii era să se facă 

rugăciuni în ora 3 (când: să aducea jertfa de seara), a 9 şi G ada- 

ogându-să rugăciunea înainte şi după masă. Datina ase ruga 

în fiecare zi de 3 or! să intemeiază pe împărțirea acesteia în 3 părţi 

(dimineaţa, ameazi și sara), cari fiind importante să începeai cu 

rugăciune. La ludei mal vine şi aducerea de jertfe dimineața şi 

sara. Va auzi: el e sigur că Dumnezeii îi va asculta rugăciunea. 

El scapă exprimă siguranţa izvorită din credinţă, iar în pace arată 

starea internă şi esternă — situaţia bună-în care Dumnezeii îl 

_va ăşăza sufletul liberându- i-l. Din lupla ce am: cu dușmanii; ori 

altă variantă: să mu se apropie de mine: să nu-i mai „poată
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20. Auzi-va Dumnezeu și le va răspunde, 
Celce tronează din veci — Sela. 

- Lor, care nu ati schimbare, 
Și nu se tem de Dumnezei. 

21, EI își pune mâna .pe prietenii! săi, 
Rupe legămentul' său. 

- face nimic (Ps. 90, 10), Subiectul-la că" mulţi etc. sunt duşmanii 

lui care îl atacă cu răzbel (lob 10, :17. 13, 19. 23,6. 3, 1 13). 
Traduc. rom.: Sara.. şi amiazăzi Sspune-voii şi voii vesti, . 

- Zabăgi-va (LXX Avrewoeru) cu păce sufletul meii de ceice se 

apropie de mâne, că. întru mulţi era cu ine. Spune-voiii şi voiii | 

"vesti: relele, primejdiile în cari mă aflu. De ceice se apropie .de. 

mine etc.: va. scăpa! sufletul meti ȘI-I. va dărui pace dinaintea. ce- 

lorce cu dușmănie se. apropie, de mine. Că întru nzaulți era cu 

amine: să poate: lua în înțeles de prieteni și duşmani. Aci poate. | 

avea înțelesul: Fiindcă may nainte au fost cu mine. (care acum îmi |. 

sunt dușmani), aii fost partizaril “mel Și acum pe nedreptul . sai 

răsculat contra mea, Dumnezeii mă va mântui şi nu mă vă da în. 
mânile celorce cu duşmănie; se apropie de „mine, 

Vers., 20. “Dumnezeii ascultă rugăciunea, dacă lucrul ce-l cerem 

e drept. Autorul va fi ascultat, pentrucă dușmani. de acum mai 
nainte t-ai fost supuși. Auci-va Dunitnezeik exprimă speranţa sigură. 
Va răspunde: ca judecător. Judecată poâte face, Dumnezeiti pen- 
trucă are tron din veci, adecă e rege din veac, deci judecă, ce va 
face Şi acum când e atacată majestatsa unsulul- săi (Ps: 73, 12, 

- Avac;', 12. Deut. 33, 27): Lor care nu ati'etc. motivează jude- 
cata lui Dumnezeii, mânia lui: aceiă sunt impioOșI. şi nu vrea! să 
-părăsască această dispoziţie, nu voesc să 'se pocăească, ce să pro- 
duce prin schimbarea cugetărilor, -ci- răutatea le este a 'doua na- 
tură. Traduc: rom. : Anzi-va., și va smeri pe dânşii, celce este mai . 
nainte -de veci. Că na este: lor. Schimbare, că sut s'afi temut 
de Duninezeii; Ausi-va... va. Seri: cel fărădelege * S'aii scu- | 
lat contra lui. David, dar Dumnezeii îl -va “umili, ÎL. va: înfrângc.. 
Mai nainte de veci : înainte de a fi-timpul (Eclez. 24, 12. 4, 21). 
Că... schimbare e de luat în înțeles moral: ei nu se vor re'n- 

“toarce la credinţa ce trebue să o păstreze regelui. 
Vers. 21. Dintre mulți dușmani se aminteşte - prietenul 

credincios : el își pune etc, iar sub prietenii săi să înțelege David 
ne-.:
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22. Netede sunt cuvintele gurii luă, Și război c c inima; 
Mai moi sunt graiurile” decât oleul, „Și totuș sunt 

S [săbii. 

23. Aruncă: spre Domnul soartea, ta, | 
Și cel te.va sprijini, | 
În veac nu va lăsa « să sovăcască cel drept.. 

24. lar tu Dumnezeule, îi vei arunca în gura gropii, 
Bărbaţii sângiurilor şi ai înșelăciuniă NU Vor - 

[ajunge jumătate . din. vieaţă,, 
lar cu mă încred în tine. - 

şi partizanii credincioși. Rupe legământul săii : legătura ce a în- 
cheiat-o între eX înaintea” lui Dumnezeii pentru apărare : reciprocă. - 
„A-ŞI:pune mâna“, a „rupe“ (spurca) exprimă intențiunea, care, deşi - 

“încă nu s'a dus la” îndeplinire, totuș este atentat şi spurcare.. Tra- 

duc. rom.: Întinsa mâna sa spre răsplătire, “spurcat-aii, aşăă- . : 

mântul lui, *Întins'a: Dumnezeit ; spurcat-aă : dușmanii lur - David, 

sai Ahitofel, „reprezentantul. acelora. - 

Vers. 22. continuă . descrierea precedentă arătându-să - cum 

există contrast între cele interne şi esterne ale: dușmanului : cuvin= + 

tele lui 'sunt dulci, iar inima e plină de planuri războinice ; el grăește 

"may.neted decât e oleul, şi totuş sunt săbii scoase din teacă, Tra- » 

duc: rom. : Împăn “fitu-s'aîi de: mânia feţii lui, și s'aji apropia! înd- 

anile lor (ULXX lui), nuiatu-s'ail cuvintele lor, mai. mult decât untul Di 

“de lent, şi acelea suul săgetături (LXX Boâid:s). Înpărțilu- sati : 
în planurile, uneltirile lor, căci începuseră a nu se înţelege. Ahitofel 

dăduse lui Absalom sfatui să ocărască pe David (2. Împ.: 16, 21. 

17, 1 sq), câre sfat era în ochil dușmanilor neted ca' oleul — 
plăcut şi promitea mult,. dar Dumnezei l'a. schimbat în r&ă. David 

„ „vede în Ahitofel unealta lui Dumnezeu - de a pierde pe 'acela cât şi 

pe partizani. Mânia feții lui: mânia care se arată în față, privire . 

“mânioasă. * Inima lati (UXX) să rapoartă la Dumnezeii și exprimă 

„sediul mânie. și al pasiunilor; Dumnezeu s'a apropiat de ci să pe ! 
depsască. Muiatu-s'aîi... săgelături arată cât de dulci, atrăgătoare 

„ati tost cuvintele lut Ahitofel, iar Dumnezeă le-a schimbat în săgeți. 

“Cuvintele cele mai dulci ale oamenilor pot fi săgeți otrăvite | ay 

„Vers. 23. 24. Aruncă” spre Domul etc. este “sfatul. ce și-l 

„dă David: sieşi, apoi tuturor care nevinovaţi suferă. “Ps. 26, 14). 
e Aaaa ae a  - 

7
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a Psalmul 90. 

„ Celce sede sub acoperemântul celui Preainalt, 
În umbra celui Atotputernic petrece. 

2. Grăesc cătră "Domnul: scăparea mea și întăritura 
o A [mea ești tu, 

Dumnezeul meu în care mă încred. 

Dumnezei. e aşa de. puternic şi de bun că poartă pentru noi cele 

mal grele lucruri. E drept că no! le purtăm, dar cu puterea dzeească, 

de aceea: Și el te va sprijini, adecă ca să nu fie învins de po- 

por. Acum dreptul şovăeşte, Dumnezeii însă îl va întări eliberându-l 

din această stare; iar duşmanii culcați la pământ vor ajunge chiar 

în iad, şi anume înainte de a fi trăit jumătate din zilele vieții lor, 

ce ar fi putut ajunge între împrejurări normale. Iar tu,  Dumne- 

zcule accentuă îndeosebi că acest Dumnezeti nu părăsește pe ai 

săi, nu-l lasă să cadă, dar doboară pe cei impioşi. Jar ei: cu 

deplină încredere. David se pune pe sine în contrast. cu dușmanii 

din toate timpurile. Traduc. rom.: Arnucă.. grija:ta, şi el te -va 

hrăni; nu vă da în veac clătive dreptului. Iar tu Dumnezeule 

- pogori-vei pe denșii în puțul stricăciunii. .. nu-şi. vor înjumetăţi 

„zilele sale, iar . eii “Doamne vol . nădăjdui spre tine. Arimcă. 
Srija ia e ca 1. Petru 5,7. „Clătire, adecă să şovăească: „A înju- 
mătăți“ =a împărți vieața în două părți, jumătăţi ; aceia vor muri 
mai nainte. | 

Psalm. 90. LXX 'atribue acest psalm lui David (aîvos 4)97s i 
AăBio=psalimus cantici) lauda - cântării lui David, şi nimic nu este 
“contra acestei ipoteze; în original lipsește orce înscripție: Psalmul e 
cea mai frumoasă cântare în Psaltire și espune, că cel drept fiind sub 
scutul lui Dumnezeii are deplină | încredere în toate împrejurările 
vicțiI (ef. Rom. 8, 31). Anza şi timpul compunerii nu să pot ho- 
tări mal aproape. 

Vers. 1. 2. Celce “șede etc. Preaiualt” să. numește : "Dumnezeii 
fiindcă scutește și de înălțimea Tul nimene nu se poate apropia. - 
Atolputeruic : ne'nvins, care umbreşte ; în urmă i-s8 dă numele 
mântuirii „Domn“ şi ca posesiune Dmznezeul meii. La v.. | să 
poate compara lob 39, 28, unde e vorba de vulturul care locuește 
în cuib. Şade : este ca întro casă, iar petrece=—locueşte sigur, con- 
stant. Traduc. rom. Celce lăcuește în. ajutor ul celui Preaînalt, 

e
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3. Că el te va mântui din laţul păstrarului, de ciuma 
[pierderii. .. 

4. Cu penele sale te va apăra, 
Și- sub aripile lui ești ascuns, 
Scut și pavăză este adevărul lui. 

5. Nu te vei teme de spaima nopții, 
„.. De săgeata ce zboară ziua, 

6. De ciuma care umblă în întunerec, . 
- De epidemia care pustieşte la ameazăzi. cp 

7. Cădea-vor de laturea ta o mie şi zece mii de 
- | [dreapta ta, 

De tine nu s& va apropia. 

întru acoperementul Dumnezeului cerului se va sălăşhui.. Zice-va 

Donului : sprijinitorul ante eşti, scăparea: mea; Dumnezeul: inteă, 
şi voiii nădăjdui spre: dânsul. Ajutor :- ascundere în casa Dom- - 
nului=ajutor dela Dzeii; iar sub: acoperemântul lut Dumnezeă, în 

cer, 'se află cine are ajutorul: lui. Înţelesul este: Cine se încrede în 

ajutorul dzeesc nu se teme de Nimic, ci este - sub acoperiș, adecă 

e sigur sub scutul: celut. Atotputernic. 

Vers. 3—9. Din laţul e că. Prov, 6, 5. Is. 5, 2G Şi să - "nţe- : 

lege moartea, care să simbolizază cu cursa păs&rarilor (Ec. 9, ui 

apoi orce primejdie. În v. 4. avem reminiscenţe din Deut. 32, 

“unde'să zice că Dumnezeii scuteşte pe “al să ca un vultur cu ari- 

„pile “sale. Adevărul lui: adevărul, promisiunilor dzeești. Spaima 

nopții: atacul duşmanilor. în timp “de noapte, neașteptat. Săgeata 

“ce cboară ziua: primejdit cunoscute. Aceleași primejdii să. înfă- 
țișază * în cele următoare sub alte imagini: de cina. „.. de 

epidemia. Cădea-vor : săgețile cad de dreapta” „dreptului şi nu-l 

ating, saă: duşmanii cad de laturea lui şi nu-i pot face nici o 

pagubă ; dreptul totdeuna e sigur şi nevătămat. - Namai: mil cad în 

apropierea dreptului, iar el priveşte numa! primejdia și nu se 

teme. Că tu Doamne elc. este motivul acestei siguranţe a drep- 

tului. Cântărețul se numără .la cel. drepți, de. aceca vorbeşte 

în persoana ântâia (scăparea mea ești). Pe cel Preaînall este in- 

struire la mărturisirea din „că tu Doamne etc.“: dacă ai ales pe 
” , ge,



* 

. 

nează în genere prim 

_:8- Numai cu ochii ti vei privi. 
.„- Şi vei vedea resplata - păcătoșilor. 
9. Că tu, Doamne, scăparea mea ești, î 

Pe cel Preaînalt' ai. făcut ţie adăpost. = 

  

cel Preaînalt: ție. scăpare, nu ţi să poate întâmpla . nici nin răi. 
Traduc. rom. ;- Că el te va isbăvi (UR Gvoerau) din cursa venă- 
torilor, şi de cuvântul turbuivător. Cu. spatele sale va  umbri ție, 
şi sub aripile lui. vei nădăjdui.. Cu armă te va. încungiura ade- 
vărul lui, nu te vei teme (LXX începe cu aceste cuvinte - propoziţie 
nouă) de frica de noaple'. ...; de lucrul: ce umblă întru. întunerec, 

„ de întâmplare, şi de dracul cel de ameazăsi. Cădea-va despre la- . turca ta 0 mie şi zece . ., şi spre „.. Însă cu ochii „. .. şi resplălirea fecătoşilor vei vedea. Că tu Doamne nădejdea mea, .. ai pus -. scăpare ţie.- De cuvenlul turburător Sati răi: cuvânt ce. produce neliniște, apol mânios, deci==cuvânt. care purcede din. afecțiune rea=răii ; fie cuvânt ori veste „Sati însuș obiectul vestit, întâmplarea. “ Aci se arată că omul are cea ma! mare trebuință .de ajutorul dzeesc- faţă” de acele, rele cari-l sunt necunoscute “Şi cari -aci să numesc cursele vEnătorilor, „Pentrucă ni le: fac alţil “din” adins, or cuvinte rele, pentrucă -vin din întâmplare. În cele' următoafe începe” pro- "pria cântare preamărind îngrijirea dzeească, care se asamănă cu o pasere “ce-şi acopere Pui! cu întreg! corpul, apol cu „un scut ar&- tându-să astfel iubirea Şi puterea lur “Dumnezeti, „Cu spatele, res-" pective „cu umerii“ sai mal corect locul ce este între "umeri .(spate orl piept); paserea își acopere puil cu întreg Corpul, şi-i scutește.. Vei nădăjdui : fiind omul sub acest scut dzeesc are deplină. în- credere; e liniștit. "Adevărul dzeesc e atotputernic în timp de răzbel (v..5 în atacurile neaşteptate noaptea și în luptă” ziua), în timp “de . ciumă (v. 6), când “ângerul pierzăril nu , strică celorce sunt sub Scutul dzeesc,: nici în miez de noapte nici la ameazy, Cu armă ., adevărul lui : credința cu care ține Dumnezeu promisiunile să asa- -mănă cu un scut care acopere: pe omul întreg . apărându-l de: orce „atac (Ps. 5, 13). Frica de noapte ; săgeata ce zboară ziua însem- | | cjdiile ce.să.pot întâmpla ziua şi noaptea. . De lucrul ete... Spirite . rele. De întânplave însemnează atacul de, o boală, iar dracul de ameăzăzi pare a fi un spirit răi care ziua la- ameazi pricinueşte! boale, pagube, ie



10. ] Nu vor veni. rele cătră tine, 
Și pligă nu să va apropia de cortul tăi 

1. Că pe ângerii st i-a renduit ție, | 
S& te păzască în toate căile tale. Se 

„12, Pe mâni. te vor purta pe tine, 
"Ca să nu se. împiedece de piatră pictorul i tou, 

13, Păşixvei peste lei și „viperă, 
Călca-vei pui de leu și bălaur. 

4 Că el mă iubește, deci îl voii mântui pe densul, 
„Apăra-l -voiu, că, cungaşte, numele meu. 

Vers, 10—16. Poetul și-a propus a deştepta în om speranţa 

şi încrederea în ajutorul. dzeesc. În. cele precedente vorbise cl de» 

duşmană nevăzuţi, în cele următoare aminteşte pe! prietenil ne- 

| văzuţi, sânii ângerl care, la porunca lut Dumnezei, ajutoră pe cel 

pioși a învinge toate primejdiile. Na vor veni însemnează, ce e pus | 

înainte, lângă cineva, iar: sut .se va apropia e. ca -Is. 54,14. Din 

-v. 11. 12 vedem că: ângeril - ajutoră “pe fiecare în special. Vers. 13 

spune. ce pot face ceice sunt sub scutul ângerilor (cf. Mc. 16, 18. 

„Le. 10,19) amintindu-să, mai multe puteri ale lumii naturale, în- 

a: deosebi. ale .celei spirituale. Ele să numesc Je; și pui de leii avendu-să 
în vederă puterea lor de a pricinui stricăciune, viperă şi. bălaur. N 

| fiindcă sunt înveninate și pot cauza moarte. „A păși, a călca“= 

a delătura cu desăvârşire toate primejdiile. Aşadar cine se încrede 

- în Dumnezei învinge primejăile, fie ascunse ori. cunoscute, .le 

culcă la pământ (Rom. 16, 20): Că el mg etc.. este motivul pentru 

care piosul căştigă ajutorul dzeesc. Cunoaște nnmele. meii=crede 

în mine. În.v. 15.. 16 este aluziune la Ps.. 49; la'15 b să poate 

„. compara, Gen. 46, 4. Is! 63, 9. Cu lungime de zile etc: Piosului ,. 

„- dăruește Dumnezeii vieață îndelungată . şi-l face să-l vadă mântuirea, 

"căci şi în:T. V. o vârstă înaintată să ţinea deosebită binecuvântare - 

dzeească și era obiectul promisiunii, pentrucă stătea în legătură cu 

" promisiunile și aşteptările mesianice. Israilteanul dorea să ajungă ani 

mulți, îndeosebr” pentrucă multele esperienţe spirituale făceaii . ca 

„omul să devie- tot mal .matur în lăuntrul său, s&-și arate. tăria :în 

| deosebitele: situații ale vieţii, în urmă ' era aşteptarea .că cât: mal. 

curând. să vor implini promisiunile mesianice. Și pioşiI T. V. aştep- |
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15, Striga-va cătră mine, și-l voiii auzi pe el, 
Cu densul sint în necaz, 
Scoate-l-voiti pe dânsul Şi-i voii da onoare. 

16. Cu lungime de zile îl satur pe el, 
ȘI-L voiu lăsa să. vadă mântuirea mea, . - 

———————_— 

taii să fie partăşi măririi vecrnice imbinate: cu descoperirea deplină a graţiei dzecşti în Mesia.. Traduc.. rom.: Nu vor veni. cătră : tine rele, şi bălace (UN MAGTIE) .... de lăcașul teii. Că âugerilor sei va porunci pentru tine, ca să... le vor ridica, ca nu cândva să împiedeci ... Preste aspidă şi vasilisc vei încăleca, şi vei călca Preste leii şi preste bălaur. Că spre iitine ari nădăjduit şi-l voiti îz- băi pe el; acoperi-l-voiii pe el, că a cuioscut numele: sneii . şi-l voii mări.. voi umplea pe el, şi voiii arcta lui mântiirea ca, Aspidă==șarpe; vasiise— viperă (Sarpe veninos),



„LA ORA A NOAUA. 

| Psalmul 88. 

2. Câtu-s de plăcute lăcașurile tale, Doamne al cetelor! 

3. Doreşte și se sfârșește sufletul met după. curțile, 
[Domnului, 

Inima mea și carnea mea saltă de Dumnezeul cel vii. 

Psalm. 83. Superiorului (LSA în sfarsib), fe ghitii, psalmul 

fiilor lui Core, este inscripţia şi arată că nu e compus de David, 

ci de: unul care: e cu dânsul când fuge dinaintea lui Absalom. 

Psalmul stă în strinsă legătură cu Ps. 41 după cuprins și formă. 

În cel din urmă să exprimă durerea ce simţeşte regele -pentrucă e 

depărtat de locul sânt,. iar aici să înfăţișază bucuria şi fericirea Iul 

_când este în apropierea şi în comuniunea cu Dumnezeu, din ce. 

a 

urmează dorirea de a. se re'ntoarce, dar şi firma încredere în aju- 

torul dzeese, | o 

Vers. 2. 3. Câtu-s de plăcute eic. Poetul e lipit cu inima de 

lăcașul lui Dirmpezeti în Sion, îl dorește foarte mult. Plur. lăcașuri 

arată că locuinţa proprie conzista din sânta și sânta sântelor; iar 

curțile e de înţeles curtea proprie cu alte. localități din apropiere 

ca apertinenţele ei. - Când . poporul cra. înaintea cortului sânt și 

acestea să numărat la locul sânt. Dumnezeul cl viii : el este izvor 

_nesăcat care potolește setea sulletului (Ps. 41, 3). Inimasmea şi 

carnea mea etc, exprimă că numai cugetând el la bucuriile ce poate 

avea în lăcaşurile lui Dumnezeii se veseleşte. nu. numar spiritul, ci 

şi trupul lu. Sufletul, inima, carnea (trupul) arată că omul întreg 

doreşte pe Dumnezei. 'Traduc. rom. ; Câtu-s de iubite ; ;. Doamne al
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4. Că vrabia a aflat casă, 
„ȘI rânduneaua; șieși cuib, 
„Unde și-a pus puii — 

Altarele tale Doamne. al: cetelor, Pa 
"Regele meu și Dumnezeul mei. - i 

9. Fericiţi care locuesc în casa ta, 
Necontenit ei:te vor lăuda. Sela. E 

6. Fericit este omul, a cărui “putere. este în tine, -- Suișurile sunt în inimile lor. o: 7 

  

"pulerilor.. spre curțile Domnului, inima mea şi trupul mei (UNN 0agt) s'aii bucurat de Dumnezeul cel vii. a - 
__ Vers, 4. Vrabia şi-a aflat etc. Poetul motivează de ce tere să ajungă din exil la locul sânt (. 2, 3). Acesta dă omului Nevoeș "scut, Siguranță şi pace ;. altarele acestuia 'sunt pentru dânsul ce este "casa pentru paserile mat mici, cari. își. fac cuib acolo ca scutire: și - loc de odihnă puilor car-r vor scoate. „Țippor“ însemnează paseri . Carl ciripesc, îndeosebi cinghița şi vrabia ;. iar „deror“= rândunea. :.: Că la începutul. versului nu indegctează că paserile amintite. într „adevăr şi-ar. fi avut cuiburile în altare. “Traduc. rom, : „Că paserea - şi-a aflat cişi casă, şi turinreana cuib eişi,. unde-și va pune puii săi, altarele... puterilor, îmberatul... meii.. Paserea (vrabia). şi turtureaua să amintesc ca simboale ale cântărețului care e alun- gat (Ps. 10, 1) şi totuș e credincios (porumbul este simbolul iU-. biril, cf. c. Înţelepc. 14, 26), : a 

„- „Vers, 5, Autorul fericeşte aci pe. celce se. pot bucura de feri- - - cirea Ce şi-o dorește ei din depărtare: Fericiţi etc. LXX a tradus VE, „0d“ cu „în vecit vecilor“ ; iar uniy exigeți mal noi cu „încă“: prezentul e posomorit, dar veni-va: timpul când casnici! lui Dum- 
C „cane nezeii îl vor lăuda ca pe "ajutorul lor. Traduc. rom. .: Fericiți ..., în vecii vecilor te vor lăuda. 

Vers. G. Poetul trebue. să înlăture multe piedeci spre a putea. ajunge la. Sion, patria sa adevărată ; dar el! are deplină . încredcte! Că toate dorințele lui se vor împlini.” A căruj putere : . .. tine: » Dumnezei cel atotputernic licrează în slăbiciunsa omului. Sezișurile însemnează stradele pe cari mergeaă pelerinii de sărbători la. Ieru-- salim.; subiectul e cuprins: în „omul“, În inimile lor: 'celce se. increde în Domnul. delătură piedecile în. calea. spre : lerusalim şi e -
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„7, Trecând "prin: valea “Baca, 
O schimbă în loc de izvoare, 

“Şi ploae: timpurie. o “acopere întru binecuvântări. 

8. Merg: „din putere” în putere, . - 
Stau înaintea lui Dumnezei în Sion. | 

2 

vrednic a' cerceta casa Domnului. Alţi! înțeleg frază: și-a. propus | 
» “a se sui, Traduc, rom.: Fericit e bărbatul, cărui este ajutorul lui : 

dela “tine, suişuri. în inima sa a pus. 0 201 1) avrilmpis - 

naga gou st poate traduce şi: care caută ajutor la tine; nu caută 

la altul, ci numai la Domnul. - 
— 

Vers, 7. Trecând prin valea etc. Trist e prezentul, dar cu aju- 

torul. lui Dumnezeit . să ajunge ţinta ;. pustiul devine un 'loc cu 

izvoare. Baca era 'o vale aproape de Ierusalim, pe unde . aveati să * 

treacă pelerinii care . din Palestina de nord dincoace de lordan 

căl&toreaii spre această. cetate, şi: din stâncile. e, unde erati. săpate .. 

gropi, curge apă închisă, de aceea valea lacrimilor (plângerii) sau . 

_a apel ce picură. Alţi iarăş sunt de părerea că 'baca este un . arbore 

i (dud sati un soiti. de balzam) care să află mai ales aproape. de. * 

Meca. şi. de unde s'a numit și ovale -sacă din Țara sântă. și 

ploae liupurie etc. „Credinţa acestora scoate apă din pustie,. iar 

“Dzeu le vine întrajutor trimițend ploae: lină care, ca pe timpul 

sămănăturii, îmbracă valea aceasta, îl. dă înfăţişare plăcută. Traduc, 

rom. : În valea Plângerii, în locul carele a pus, - că binecuvântare 

va da celce: pune lege. În valea plângerii : pe- aci duce alea la 

- locul' sânt, adecă omul “trebue să sufere mult având încredere în 

-Dzeii, apoi ajunge la locul care l-a pus. Vezi însă şi. explicarea 

mai sus. Subiect la a pus e Dumnezeii care a hotărit unde oamenii ! 

„au să-i se închine, oră bărbatul celce sufere, care și-a „propus să 

meargă la tocul sânt (în locul carele a pus). ” 

Vers. 8. Mie -g din putere etc. Călătorul după. o cale îndelun- | 

"“gată obosește,' iar cCelce. se încred în Domnul se întăresc tot mar: 

mult : cu cât se apropie de Sion cresc puterile lor pănăce ajung la 

"ţinta călătoriei: Traduc. rom. : derge-vor | din putere în putere, 

_ arătacse-va Dumnezeul Duminezeilor în: Sion. Arălă-se-ua etc,: el 

_se vor înfățișa înaintea Iul Dumnezei şi-l vor vedea, anume "Vor 

vedea cortul s sânt în care: troncază Dumnezcii
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9. Doamne Dumnezeul cetelor, 
Auzi rugăciunea mea, | | 
Ascultă: Dumnezeul lui Iacob. Sela. 

„10. Scutul nostru, Dumnezeule, vezi, 
Și caută la fața -unsului t&ă. a 

11. Că mal bună eo zi în curțile tale decât mii, 
Aleg mai bine a sta pe prag în casa Dumnezeului 

| - - [meu,. 
„.. Decât a locui în 'corturile fărădelegii. 
12. Că soare și scut este Domnul Dumnezei,: 

Domnul dă milă și imărire, e 
Nu lipsește de bine pe ceice umblă întru dreptate. 

  

Vers..9. 10. Doamne etc. este rugăciunea ce o rostesc pe- 
lerinii dupăce sunt la ţinta călătorier. “Poetul nu poate; călători, 
se întristează și cere ajutor. Scutul nostru numeşte poetul pe 
Dumnezeii, pentrucă fără ajutorul lui. David pierde toate. Dumne- 
zeii să caute la unsul săi, adecă la rege, să-t arate graţia sa (a căuta la faţa cuiva). Traduce. rom.: Doanzne Dumnezeul puterilor 
„se. Scrititorul .... vezi Dumnezeule, şi... 1nSului tei. 

Vers. 11. Că mai bună etc. arată foarte apriat că psalmul e compus în timpul când Dâvid e alungat de Absalom. Pentru rege e mal mult să-i dea Dumnezeii numa! o zi a fi în curţile lui decât s6 trăcască mil de zile; mai fericit ar f dacă ar putea să şadă pe pragul casei Domnului, adecă a fi cel din urmă, decât să fie în cortul oamenilor nelegiuiți. Nimic nu să poate as&măna cu ajutorul şi scutul ce poate.da Dumnezeii celorce îl iubesc. Traduce. rom,: Că mai... ales-am a fi lăpedat în casa Dunineseri ei mai vertos decât a lăcui în lăcașurile (UXN în Ozrvoguaaiv) pecălo- şilor. A fi lăpedat e mai expresiv ca a sta fe Prag .din original. Poctul spusese că, iubește casa Domnului, în mulțumește pentru bunătăţile aflate acolo şi se roagă a readuce pe David, regele uns şi stăpânul săi, care preţueşte a petrece lângă Dumnezeii mai mult decât alte bunuri. Dorul acesta nu-l are el pentrucă acum e alungat, ci din iubire cătră locul sânt. Lumea întreagă cu toate avuţiile er nu l-ar putea ferici; palaturile boerilor faţă de cel din urmă .1oc în lăcaşul sânt îi sunt nimica ; O vieață orcât de lungă ar da-o pentru o zi în casa Domnului, Rugându:se poetul pentru rege și în numele lui grăeşte cu cuvintele acestuia: „Caută la fața unsului tăă“, 

N
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13. Doamne al cetelor, | 
Fericit e omul care se încrede în tine. 

Psalmul 84. 

2, Binevoit-ai. Doamne pământului tău, 
Întors-ai robia lui Iacob. 

„Vers. 12. 13. că soare etc. Numal aici în s. Scriptură Dum- | 

nezeii să numeşte, astfel exprimându-să că nimene nu. se. apropie 

de ei pentru lumina lui cea mare. Scut. să. numeşte . Dumnezeii 

— fiindcă apără pe toţi. Milă, mărire arată că lumina lut Dumnezeii 

astfel să revarsă asupra oamenilor. Dumnezeii este soarele milil şi 

în împlinirea promisiunilor sale e tare ca scutul: “e milostiv şi cre- 

dincios. V. 13. samănă cu v. 5. Traduc. rom.: Că mila şi ade- 

mărul iubeşte Domnul, Dummezei dar şi mărire va da, Domnul. 

nu va face lipsiţi de bumătăţi pe ceice umblă întru nerăutate. 

Doanine Dumnezeul puterilor, fericit e omul celce nădăjâueşte în- 

iru tine. Cererea de ma! nainte, a fi readuşi la locul sânt, să mo- 

tivează cu fiinţa lui, Dumnezeu. El iubeşte sila şi adevărul î. e 

milostiv. şi adevărat. LXX a omis antropomorfizmul originalului 

(soare etc.) ; "dar şi traducerea el e cor&spunzătoare, pentrucă graţia 

dzeească dă mântuire, iar adevărul lui (credința în împlinirea pro- 

misiunilor) e scut.. Dar şi mărire: numai Dumnezeii le poate da. 

„Nu va face lipsiţi etc.: _pioşilor s'a promis ajutorul dzeesc. În mar 

mulţi psalmi să zice că pe aceste 3 motive (mila și adevărul, mân- 

tuirea și: mărirea, în urmă promisiunea . făcută: pioşilor) să întemeiază 

rugăciunea, respective increderea omului în - Dumnezei. 

Psalm. 84. Superioralui (LAX în sfirși), at psaliut al fi iilor 

Ini Core. Psalmul € compus după. eşirea Evreilor din robia babi- 

loncână. Cuprinsul nu arată că ludeil ar fi apăsaţi din'afară, ci luptă 

cu mizerie şi lipsuri, cari. în anil dintâi după scăparea din, robie 

până la venirea lui Neemia crai foarte grele, cu atât, ma! vârtos 

că poporul aștepta acum, dupăce a fost pedepsit de Dumnezeii cu 

atâta asprime, st vadă timpuri ma! fericite. 

Vers. 2—4. Întorcându-se poporul din robia babiloneană i-s'a 

dat a înțelege că Dumnezeu iarăş l-a primit în graţia sa şi I-a iertat 
PUI



| 3. Ridicat-at + vina poporului tău, i SE i . Ic 
i „Acoperit-ai toate păcatele lor. x 

4. Luat-ar” toată “mânia ta, aa Ai 
Întorsu-te-ai de cătră iuţimica * mâniei tale. 

'5, Întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre, 
„ŞI curmă suprarea ta. cea asupra noastră. 

6. At doar în veci te: vei “mânia pe noi, 
Sau vei întinde mânia ta din neam în neam? 

7. Ai nu ne vei face: iarăș vii pe noi, 
“Ca poporul tăi să se: bucure de tine? 

8. Lasă-ne Doamne să vedem mila ta... 2 
ȘI mântuirea, ta .dă-ni-o nou&. 

. 

BE vina de mai nainte; dar nu numal poporul a fost binecuvântat, ci 
şi țara.  Întors-ai robia e de luat în. îățeles: propriă: poetul se. 
roagă ca Dumnezeu să ridice judecata de mânie: deasupra poporu- : 
lui ales. Vina . . păcatelor: ântâia exprimă ptcatul ca sarcină a 
conştienții, iar păcatelor să cugetă ca întinare sângeroasă. Luat-ai 
ete. :- mânia lui Dumnezeă să înfăţişază ca: cum ar fi în retragere; 
Dumnezeii nu e ma! mult .mânios. Aceasta să exprimă. apol ca 
faptă în întorsu-te-ai de cătră : lucrarea lui Dumnezei "acum e 
numal iubire, nu mânie. 'Traduc. rom.: Bine ai voit. - ;robinea Jai 
Iacob. Lăsat-ai fărădelegile poporul LE. . = Pololibat . tale, 

„Vers, 5—8. Poporul a. scăpat din robie, care eta prezisă, acum 
„e în, patrie. Dar încă nu gustă mântuirea dorită, ci:să vede că nu- | 
mai puţini din popor s'aii re'ntors: și încă nu este stat independent: 
iar păgânii stăpânesc ca mal nainte. Întoarce-ne să poate raporta la 
poporul re'ntors în patrie, apor la cer din împrăștiere, adecă la ludcii - 
dintre păgâni. Aânia pe noi: Dumnezei nu va fi vecinic : contra 
lor; cf. -lob 10, 17. Vei tinde: ne "ntreruptă va fi mânia ta? Ai un 
ue ctc. e ca Ps. 70, 20 cf. Ps. 79, 19. Traduc. rom. : Întoarce-ne. - 
inânhutirilor noastre,. şi-ţi - întoarce : mânia tă (x 9vudv 60) dela noi..... spre noi ? saii . . (UXX dopiji” dov)...: Dunane- 
scule, tu întorcându- te vei învia pe. noi, şi poporul tei se va 
veseli de tine (UXX ebipoarijoerea i eri ooi). Arată Nouă Doamne 
mila ta, ...0 dă sont, 

* - « N ÎN : - : 

- LI k ” : i Ă [a .
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9. Auzi-voiii ce va grăi. Dumniezei, Domnul, | 
„Că pace grăește peste poporul. stu și peste cu- 

vioşii săi, 
Ca să nu se “întoarcă la nebunie. - 

10, Cu adevărat aproape este mântuirea lui de ceice 
IE - [se tem de densul, 

„Ca iarăș s& locuească mărire în țara - “noastră. 

11. Mila și adevăiul Sau întimpinat, 

“Dreptatea: ȘI pacea s'au sărutat. 

Vers. 9.: La “rugăciune - “urmează răspunsul lut Dumnezeii.' 

 Auzi- voiii etc. ; poetul. se. îndeamnă pe sine însuș să asculte cu- .. - 

vântul lui Dumnezeti, pe. care îl va păstra apoi 'cu sânţenie.: Că Să 

întărește ce va vorbi Dumrezeii: cuvântul lui conţine pace cătră Ri 

- întreg poporul, indeosebi cătră cel cuvioşI ; acela se va „bucura: | 

în viitor de: mântuire, dar să adaogă: casă 1ut se întoarcă etc. 

arătând că fapte nebunești ai cauzat starea prezentă. Probabil e.- 

„că profeţite Agheil: (cap. 2) şi Zaharia (12, 8—10) pășiseră deja: în- 

- demnând și. întărind pe popor. “Traduc. rom,: „ Auzi-voiii ce va grăi 

“întru mine Domnul Dummnezeii, că va grăi pace... cei citvioşi ai 

sti, şi „preste ceice își întorc nina spre. dîusul. ' 

- Vers. 10. 11. desvoltă. cele, „precedente cu privire! la răspunsul 

lui Dumnezeu spuindu-: -să cari bunuri pot ferici pe un popor (cf. 

Is. 32, 16 sq. 45, 8. 59, 14 sq.).. Mărire: care. să depărtase din . 

“ţară, acum revine... Mila şi adevărul să infăţişază că umblă pe 

“stradele Ienisalimului și se întâlnesc, păzesc deci acest oraș; drep- 

tatea şi pacea etc. :. aceste două virtuți sunt. intime, sunt nedespăr- |, 

țite. "Toate patru se pogoară pe pământ şi sunt la olaltă; ele să 

personifică ca ângeri “care aduc” aceste daruri pe "pământ. (ef.: Ps. 

24, 10. 39, 11). În toate căile. lut Dumnezeii este milă și adevăr, 

care din urmă se manifestă în credință; iar deplinite vor fi în tim- 

-pul mesianic. " Din vers. următor - (12) rezultă că sub „dreptate“ 

trebue, să "'nţelegem justificarea și sânțirca: Pacea. este efectul milit, 

adevărului şi dreptăţii. Traduc. rom. Însă aproape esle de ceice ? 

se tem de densul mântuirea lui, ca: să "se sălășmească mărire în 

„ Pământul nosirii 1 Mila. i. sărutat. 
*
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19, Adevărul va răsări din pământ, 

lar dreptatea va privi din cer. 

13. Domnul va.da cele bune, 
Și pământul nostru își va da rodul săi. 

14. Dreptatea va merge înaintea lui, : 

Și va lua seamă la calea -pașilor lui., 

„Psalmul 85. 

1. Pleacă,. Doamne, urechia ta și me auzi, 
„Că nevoeș și sărac stint eu! 

Vers. 12. continuă cele precedente, Adeverul va .resări este 

imagine împrumutată “dela plante şi exprimă că, dupăce s'a lăsat 

credința dzecască pe pământ, răsare din el adevărul, credința legă- 

mântului (Is, 45, 8). Iar „dreplatea priveşte din cer dăruind bine- 

cuvântare. Încotro priveşte omul vede semnele :adevărului și ale 

dreptății (Ps,. 14, 6): “Traduc. „TOM, Adevărul . din Bămtut ară 
sărit, şi dreptatea, din cer a pricit.. Aci să înfăţișază cele viitoare 

"ca existente, - e 

Vers. 13. Donul + va da ele: el. aa. tot ce: să poate numi 
bun şi fericeşte cu adevărat iar pământul își dă roada sa, pentrucă 
este binecuvântat. (Ps. G, 7. . Lev. 26, 4). Traduc. rom. 

Că Donul (XX. xai. „e 0. 7) va da bunătale, şi. “Sci, 

„Vers. 14. „Dreptatea va. merge ctc:' Domnul e în țară; drep- 
tatea îl merge înainte ca sol şi -este. în urmele lui, adecă e nedes- 
părțită de. el, sa : - dreptatea merge înaintea Domnulur care petrece 
în Israil şi ia samă la calea paşilor lui, adecă -urmează cu: multă 
băgare de samă urmelor Iul. Traduc. rom.: Di eplatea înaintea hi 
va Merge, şi vă pime în cale paşii sei. Va Zune : Dumnezeiă. care 
sc arată plin de graţie lasă „urmele lucrăriy sale, pe cale să văd 
paşii lui. 

A 

Psalmul 85. Rugăciune a lui David este inscripţia. Autorul 
e strimtorat de dușm ani.. Timpul compunerii psalmului după unil 
este când David fuge dinaintea lui Saul, ori dinaintea lui Absalom, 
după alţii. Din cuprins ar. rezulta că - rugăciunea prezentă e com- 
pusă din mal mulţi psalni, și anume pentru serviciul dzeesc, Mulţi
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Păzește sufletul meti că cuvios sint ci, 
Ajută robului tâu, Dumnezeul mei, 
Celuice : se încrede în tine. 

N
 

3. Miluește-mă, Doamne, 
Că cătră tine strig toată. ziua. 

-4. Îmbucură sufletul robului tăi, 
Că cătră tine, Doamne, ridic sufletul mei. 

5. Că tu, Doamne, ești bun și iertător, .. | 
Și mult milostiv. tuturor. celorce. te chiamă. 

6. Ascultă, Doamne, rugăciunea msa,. | 
„Şi. ia aminte glasul cererilor mele. 

7. În ziua necazului meu strig cătră tine; 

Că tu mă vei auzi. 

dintre cei vechi aii susținut că psalmul 's& rapoartă la Mesia, care. 

pe cruce ceie ajutorul Părintelui, invingere strălucită şi întoarcerea 

tuturor popoarelor. Psalmi! la care să. rapoartă cel prezent “sunt: 

(sigur) v. 14 la Ps. 53, 5. v. lo'la Ex. 34,6.v. 9 la.Ps. 21, 28 

și v. ll la Ps. 5,9; v. lila Ps. 39, 18 şi Ps. 24, 16; v. 41 
“Ps. 24, |; v. 8 la Ex. 15, 11 (probabil); mâl puţin sigur este însă 

că v. 2 s'ar raporta la Ps.4, 4 şi v. 16 la Ps. 114, 16, - 

Vers, 1—5: Pleacă, Doamne etc. La rugăciunea de a fi as- 

cultat să poate -compara . Ps. 54, 3, iar motivarea el este. ca Ps. 39, 
- 18. Poetul cere ajutorul dzeesc nu numai fiindcă are trobuihță 

„de acela, ci el îl şi merită : că cuvios sânt cît. În v. 2. avem r€ 

miniscenţe * din Ps. 24, 20. 30, 7; în 'v. 3 din Ps. 56, 2 sq.; ;' iar 

motivarea în v. 4 e ca Ps. 24, 1 cf. Ps. 129,6. Că tu, "Doamne, 

ești bun: fiinţa lui e numai iubire, de aceea iartă; apoi este - el 

“mare şi bogat în milă faţă de toți care îl chiamă. Traduc, rom. : 

Pleacă . ..., că sărac şi lipsit sint ei . . ., mânlueşte pe robul 
tel . „pe celce nădăjdueste spre line . „voii siriga .. Ve- 

seleșie . . . ant ridicat sufletul smeă . . ai bun şi blând .. . te 

Chiamă pe tine. 

" Vers. 6—13. Reminiscenţele în alți psalm sunt: v. 7 e după 

Ps. 16,6; v. 8 e din-Ex. 15, 11.(Ps. 88, 9); v. 8 e după 
Deut. 3, 24;-v. 9 e după Ps. 21, 5-5, 11 e după Ps. 26, 11. 

25, 3; v. 13 după Deut. 82, 22 cf, Ps. 129, 2. Emfaza este aci în
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8. Nu este ca tine între'zei, Deane, 
Și nu este ca faptele tale. | | 

„9. Toate neamurile câri ai făcut vor veni “și se vor 
[închina înaintea ta, Doamne, 

Şi v vor mări numele: tău. Aa 
4 

10. Că mare ești tu și facă minuăi, ae 
“Tu ești Dumnezeu singur. - 

11. Învaţă-m& Doamne calea ta, 
Aș uinbla întru adevărul tău; 

„Unește inima mea ca se se teamă de numele tăă, 

- - - 

v. 7. ldeca principală | în celg precedente a fost: Auzi-mă Doamne; 

că ci strig cătră tine; iar în cele: următoare: Ei strig, | că tu 

“mă auzi, Încrederea - aceasta să întemeiază pe. unicul : adevă- 

ratul Dumnezeii care toate a făcut, cul toate Slujesc, care singur | 

e Puternic: iar aceasta din urmă să exprimă în toate neamurile | 

: locuitorii din toate țările. (ler. 16, 19 Ps. 21, 18). Va să zică, 

cu : Duninezeă nimic nu s& poate asămăna ; el.va fi recunoscut și 

de alte naţiuni (convertirea păg; ânilor, Apoc. 15, 4). Scurtă şi foarte | 

frumoasă e€' rugăciunea din v. 11. Unește înimna . . . uaumele. fă : 

toate puterile inimii să. se concentreze întrun punct,.a se teme de 

" Dumnezei, a-l iubi desăvârşit. Mulţaumti-voiil jie etc. Autorul îşi 

„cunoaște datorinţa. Dumnezeii' Y-a ajutat ma! riainte; împrejurările 

critice de acum nu-l. „împiedecă a-ŞI aduce aminte de acele binefa- 

cert ale luy şi să mulțumească, Aducerea: aminte - _de aju> 

torul esperiat îl “este garanţie "că Dumnezei şi acum, îl va! sta, 

„întrajutor, de aceea: Învaţă-mă etc. „A umbla în adevărul lui. 
Dumnezeii“—iîn vieață a avea totdeuna. înaintea ochilor adevărul 

- acestuia. Calea lui Dumnezeii este calea mântuirit ; ă conduce pe. 
cineva pe această cale însemnează” a-t ajuta. Din iadul cel mai de 
jos să descrie mar aproape . în cele următoare şi: nu însemnează. 
că ar exista mat multe . iaduri, ci=—șeolul, între adâncimi este. | 
cel-mal de jos. Cântărețul e în primejdie aşa mare încât crede 

„că „sufletul lui e în puterea iadului. Trăduc. rom;: Ascultă . 
glasul cererii mele. în ziua. am strigat cătră tine, că “au ai 
„auzit. Nu este asemene ţie întru dumnezei . ... după faptele tale. 

| Toale ncaniurile câle “ai: . .y şi 'celce faci minuni, . însuți. 
a Povefueşte-me . . - şi voiii. sei "ge. întru adevărul teii, veselească-se' 

,



12. Mulţumi-voiii ție, Doamne. Dumnezeul mei,' din 
“ | | [toată inima, 

Și voii mări numele t&i în veac. 

13. Că mila ta e mare spre mine, 
| Și ai mântuit sufletul “meri: "din . iadul cel: „mai 

| [de jos. 

14. Dumnezeul, sumeţii s'au sculat asupra mea, 
“Şi adunarea celor violenţi: caută sufletul mei, 

Și nu te-ai pus pe tine înaintea lor. 

15. Iar tu, Doamne, ești Dumnezeii îndurat și milostiv, 
 Îndelungrăbdător și mult milostiv și adevărat. 

16. Caută spre -mine și m& miluește, 
Dă tăria ta slugii tale, 5 
Și ajută fiului Slujnicii tale. 

inima mea . . numele lă. Mărturisi-mă-voiil fie... . cu toată 

inima nea, şi... ai îzbăvit (LSX 20$u0u) .. jos. Veselească-se 

inima mea etc. Dumnezei îl va conduce, iar autorul se va. veseli, 

pentrucă are încredere: în această conducere. Din v. [1 Vedem 

129. 

fi 

că „fiind cuprins sufletul ' de întristare, îndoeală şi neliniște ' nu se .. 

poate veseli de temerea sa de Dumnezeu. Nu există suferință mal 
" mare, nici ispită mai periculoasă ca îndoeala şi neliniștea în lucruri - 

spirituale. De aceea autorul se roagă ca Dumnezeii să-l povețuească, 
în 'calea sa şi să-l lasă + a merge în :adevărul său. 

Vers, 14—17. in aceşte versuri să descrie ma! aproape starea 

lui David, duşmani aprigi caută să-l piardă. Această împrejurare 

militează mal mult pentru părerea că psalmul s'a compus pe timpul 

goanei din partea lui Saul decât a lui Absalom, căci în cea din 

“urmă David nu era în primejdie de moarte așa apropiată. Aceeaş să . 

Că întăreşte în urmă şi prin cuvintele .„fiul slujnicii,“ căcY mal târziu - 

„el se numește „unsul lui Dumnezeii“; iar pe timpul lui Saul, fina 

cel mât mic între frați să!, putea să se asâmene cu fiul unei sclave. 

V..14 e din Ps. 53, 5; iar în v. 15 autorul întăreşte rugăciunea : 

cu mărturia ce a dat-o Dumnezeii însuş despre sine (Ex. 34,6). 

Dă tăria ta: ca să poată învinge pe dușmani; așadar David nu 

«cere restituirea în tronul regesc. Fiului slujnicii tale se numeşte 

" poetul, pentrucă față de Dumnezei e născut în robie; dela naștere * 
9 

Li
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17.:Fă cu mine semn spre bine, 

Ca s& vadă ceice mă urăsc și să se rușineze, 

Că-tu, Doamne, mi-ai . ajutat și mai mângăiat. 

este el robul celui Atotputernic şi ajutorul acestuia îi va îndrepta 

“soartea. Sem spre bine: s8 facă .o faptă, din care să poată deduce. 

el şi duşmanii că Dumnezeii îi este bun, i-a ascultat rugăciunea. 

Mântuirea ar fi această faptă care l-ar ferici. Că tu etc. e propo- 

ziția obiectivă la să vadă şi să se vuşineze. Vedem că David e 

smerit. El nu cere ajutor pentrucă l-ar merita, ci reduce toate. la 

îndelungărăbdarea și mila lui Dumnezeii. „Traduc rom.: Dumnezeule, 
călcătorii de lege (ULNX nagdvogtor) şi adunarea celor tari ail, 
căutat... Și tu, Doamne Dumnezeul meii (mei lipsește în - LXX) 

„ești îndurat... şi adevărat. Caută spre mihie. „. tale, și mâninește 
pe fiul... şi să vază, „mi-ai ajutat mie, şi vai mângăiat.



LA OBEDNIȚĂ. 
Psalmul 102 pag. 48. 

  

Psalmul 145. 

„1.-Laudă, suflete al mei, pe Domnul! 

2, Lăuda-voiui pe Domnul în vieața mea, 
Cânta-voiu Dumnezeului. mei pânăce voii fi. 

3. Nu- vă încredeți în boeri, 
În fiul omului, întru care nu este mântuire. 

| 

4; Ese duhul lui, se re'ntoarce în ţ&rîna sa, 
În ziua aceea pier cugetările lui. 

“Psalm: 145. Aliluia, a lui Agheit -şi Zaharia este “înscripția 

în LX și Vulg, la Ps. 145—147. . Autorul psalmului prezent «e 

„necunoscut, iar din cuprins rezultă că el s a compus în timpul când 

să zideşte a! doilea templu. | 

Vers. 1. 2, Poetul voind să laude pe Dumnezeii rostește cu- 

vintele: Laudă, suflete etc. Orcât de curat ar fi trupul omului, nu 

„poate aduce lut Dumnezeu lauda cuvenită, de aceea st provoacă - 

sufletul să se ridice la cel Atotputernic. Lauda sufletului “însă nu 

e mărginită la poezia prezentă, ci întreaga vieaţă a poetului să fie 

lauda lui Dumnezeu, regele atotputernic, vecinic, neschimbăcios în . 

„credință. Traduc; .rom.: Laudă... cânta-voiii (LXX wa). fi. 

Vers. 3. 4. Nu vă încredeți etc. e contrastul la cele prece- 

dente spuindu-să omului de ce să. se ferească. În boeri: principii 

“lumești, orcât de puternici, nu pot ajuta între toate împrejurările. 

În fiul etc. e ca în Ps. 59, 13. Ese duhul lui e propoziţie ipo- 

tetică : soartea tuturor oamenilor este aceasta, deci nu ne putem 

încrede lor. Când moare omul se re'ntoarce de unde a fost luat, 
%



, fericit este; căruia Dumnezeul lui Iacob este aju- “ 
“ [torul lui, 

Nadejdea lui spre „Domnul Dumnezeul lui. 

O
.
 D
a
 

_ 

6. Celce a făcut cerul și pământul, a 
-* Marea ȘI - toate celece sunt întrânsele ; a 

Celce păzeşte credinţa în veac. 

„7. Celce face dreptate celor apăsaţi, 
Ă Celce dă, pâne celor flămânzi, _ 

, Domnul dezleagă pe cei legaţi. a _ ” 
a. 

în pământ, Se re “toarce în ferîna sa arată că poetul vorbind de. .: 

„ul omului“ a avut în vedere Gen. 2, 7. 3, 19.'În ziua aceea :. . 

în ziua morţii, de care. nu scapă nimene; atunci să curmă . toate 

“ planurile omului. Traduce. rom.:. Nu vă nădăjduiți spre boeri, spre. 

fiii oamenilor . „- Eşi-va duhul lui şi se va întoarce în pământul. Ş 

"săi, în zina aceea vor peri toate gândurile lui, Înţelesul acestor . 

versuri este: omul să nu se încreadă în nici un'om ca cum î-ar 
„putea ajuta totdeuna. Unul este ajutorul absolut, iar oamenii toți 

'mor şi ce folosesc propusurile, gândurile lor?. Moartea nimiceşte 

„ orce ar fi voit ei să facă şi promisiunile lor. 

Vers. 5—7. Spre a .dovedi că. celce se încrede în Dumnezeii 

e sigur să amintesc unele perfecțiuni ale lui, „anume  atotputerea, . 

credința, bunătatea şi vecinicia. Dumnezeii,” Care” singur poate ajuta, 

să numeşte aci al lui Iacob; -apol îl numește autorul'al să, “pen- 
„„trucă are nădejde: întrânsul. Oamenii adeseori 'nu pot ajuta, deși 

ar voi; iar Dumnezeii e atotputernic — a creat cerul, pământul, - 
marea și toate câte există în acestea. Oamenii își schimbă părerile; 

iar Dumnezeu e adevărat Şi credincios, pentrucă: totdeuna: își îm- 
plincşte promisiunile. În urmă atotputerea lui Dumnezeii se' mani- 
festă şi în fapte::el face :dreptate celor asupriţi, dă pâne (hrană) 
celor flămânzi, ajutoră deci pe -cerce. sufăr nedreptate, se îngrijește . 
de ceice primesc hrana dela el. T raduc. rom, : Fericit... Spre celce „a 
a făcut. . „ Spre celce pă: eşte adevărul. spre celce face judecată. 

celor năpăstriţi, „spre! celce dă. - Hămânei, adecă: propoziţiile 
aceste atârnă dela nădejdea - lui spre. Providența dzeească nu 
aptră numai pe cel drept în toate necazurile vieţii,. ci îndeosebi îl 
întărește în. lăuntrul săă: ca aşa să poată suporta şi învinge „toate 
în conştiența că “Dumnezeii îl protejază,



Ss. “Domnul dă vedeie orbilor, 

“Domnul. ridică pe cei: plecaţi, 

„Domnul.. iubește pe cei drepți. 

9. Domnul - păzește pe nemernici, Si | 
Ajută pe orfan și pe văduvă, Da ” 

„ȘI strimbă calea. celor fărădelege. Sas 

10 Rege va fi Domnul în veac, L | 
Dumnezeul tăi, Sioane, în ncam și în. neam. 

Lăudaţi, „pe Domnul. 

Psalmul 33.. 

“Bine. voii cuvânta pe Domnul în toată vremea, 
i „Pururea lauda lui în sura mea. 

Vers, . 8—10. Tubirea: Și bunătatea Tur Dumnezeii - faţă de ar. 

-să să arată și în mod "extraordinar în' minuni” și întrevenirea lui Ă 

nemijlocită, dacă aceia în spirit adevărat cer ajutorul lui. Ma! multe 

„versuri încep cu „Domnul“ și în original fiecare șir conzistă din . 

3 cuvinte. . Dă vedere orbilor : aici- postului. Lăudându-să Domnul -. 

„să aduc exemple despre. purtarea lui de grijă față de oameni în. 

decât. mânie. Ultimul motiv pentru care noi trebue să ne încredem .. -. 

„ deosebite stări (nemernici. etc.); pe văduvă Și orfan să zice că-T . 

întăreşte. Domnul dă ajutor acestora în toâte nevoile (cf. Ex. 22,. 

2124), i iar pe cel nelegiuiţi îx pierde, care. însușire să spune nu- 

mai întrun şir “(0 <) arătând că atotstăpânia lut e mai mult iubire” 

numai în Duinnezeii este domnia luk „Vecinică. - Oamenii sunt de 

„azi până mâne, iar Dumnezeul tăi, “Sioane, în neam şi în iteanm, 

, AR adecă. a fost, este şi va fi; de accea st şi fie preamărit:. lăudaţi 

„pe Donul (aliluia). Traduc, rom. Donmul dezleaşă pe cei ere 

cați în obezi, Domnul sititeplesie orbii,. “Domnul ridică „pe cei 

sui'fați : . „nemernici (LXN ngooniazovs). Pe săracul şi pe vă-- 
“duză va primi şi calea pecătoşilor o va: “pierde. Împărăţi- va. 

în neam, Aliluia la fine lipseşte, căci se consideră inscripţie a. 

.” psalmul 146. SE 

“ Psâlm, 33. AL lui. David; când s'a , făcut: nebuuau înaintea lui. Dă 

Abimeleh şi acesta ja. slobozii să se. duică. Din această inscripţie 
- - S . 

a Da A ă i în
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3, Întru. Domnul se va lăuda sufletul meu, 
 Auză cei pioși și să se bucure. 

4. Măriți pe “Domnul cu mine, 
-. Și să înălțăm numele lui impreună. 

„5.- Căutat-am pe Domnul Și el mi-a “r&spuns, 
Și din toate spaimele- mele m'a mântuit. 

este evident că psalmul s'a compus între împrejurările istorisite 

1. Împ. 21. David fuge dinaintea lu! Saul, ajunge în teritorul re- 

gelui filistean Achis, anume în capitala Gat, e prins și dus la rege. 

În această primejdie temându-se că va Â estradat lui Saul ori . 

omorit de Filisteni, sc face el nebun şi scapă din mânile regelui, 

fuge în peștera Adulam, în deșărtul Iuda; În locul citat din 1. Împ. 

regele să numește Achis, iar aci Abimeleh (Vulg. Ahimeleh), care | 

din urmă pare a fi nume pentru toți regi! filisteni, cum să nu- 

meaii faraoni regi! egipteni. Psalmul e alfabetic. - 

Vers. 2. 3. Poetul laudă pe Domnul, ce să facă toţi cuvioșii; 

în veci — zice el — nu va uita ce t-a făcut Dumnezeă. Întru 

Domnul se va lăuda sufletul meii:. în acesta se laudă el, gloria 

lui este în Domnul. Cei pioși: celce în suferinți aii învăţat a 

răbda; eX nu se. amestecă cu lumea păcătoasă. SE se bucure: 

întăriţi fiind aceștia prin cuvintele psalmistului se vor veseli ştiind 

că acesta laudă pe celce mântuește pe 'cei asupriți. 'Traduc. rom.: 

Bine voiii cuveuta ..., auză cei blânzi şi să se veselească (LIX 

cUpoav91jTwoav). | | 

Vers. 4. Măriţi... să înălțăni :- lauda precedentă | va fi cu 
atât ma! mare, cu cât mai mulți o s&vârşesc; numele cel preaînalt 

„al lul Dumnezeii să se înfățișeze în deplină mărire cu inima, cu-, 
ventul şi fapta. Traduc. rom.: Măriţi... împre eună, 

Vers. 5 motivează lauda precedentă. David a fost mântuit 
din nevoe, dar și toţi cuvioşii. vor avea aceeaș soarte. El a dorit 
pe Dumnezeu, l-a căutat în rugăciune; iar acela i-a răspuns îm- 
plinindu-i cererea. Espresiunea' „a căuta“ nu trebue luată în înțe- 
lesul despre oracule, ci==am cerut ajutorul lui. Traduc. rom.: 
Căutal-ain .., şi uta auzit, şi din toate necazurile inele aiva îz- 
băvil (LAN t66voazo. (te). De observat este că în acest v. cod. 
Vatic, citeşte Nogoiziuuv uou, iar cel. alex, Ohinpecăv uov. Varianta 

7



6. Ei privesc la el.și luminează, - 
Și faţa lor nu roșește... o 

7. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit, 
Și de toate nevoile lui l-a mântuit. 

8. Tăbărește ângerul Domnului împrejurul celorce se 
[tem de el; 

şiă mântuește. 

“ 

ântâia este după evr. MI (magun) -= temere, obiect de care se . 

teme cineva. Traducerea este: și din toate. împrejuuirile (înveci- 

nările) mele mva mântuil luându-să abstractul pentru concret = 

duşmanii, primejdiile, nevoile cari-l împresoraii. 

Vers. 6. Cele esperiate de poet să generalizează ca faptă îis- 

torică. Cine aruncă o privire în istoria unui popor : sati a unul in- 

divid vede urmele providenți! şi bunătăţii dzeești. De aceea: Ei. 

privesc la el: orcine priveşte la Dumnezeii dorind mântuire să lumi- 

nează (Num..21, 9. Zah. 12, 10). Zeodoret: „Celce se apropie de Dum- 

nezeii cu credință primeşte razele luminil înţelegătoare“ pi luminează 

când știe omul că Dumnezeu îl ascultă, fața lui tristă să veseleşte, 

să luminează. Și fafa lui etc.: aceşti indivizi n'aă' să se teamă 

„că, ncîmplinindu-se: speranţele lor, vor fi ruşinați; așa ceva e ab- 

solut imposibil. Lumină și vieaţă, cunoaștere şi fericire sunt pentru 

Evrei noţiuni analoage; una e legată de ceealaltă: din lumină iz- 

voreşte vieaţă și din cunoaștere fericire. Omul numa! să-și deschidă 

“ înima pentru lucrarea dzeească. Traduc. rom. : Apropiaţi-vă cătră 

dânsul şi v& tuminaţi, şi felele voastre ma se vor ruşina (LAN 

zarou0zvv97, Vulgata confundentur). Apropiaţi- vă zice poetul și 

nu: rugaţi-vă, strigați, bateți,: voind să exprime încrederea cu care 

aceștia se pot apropia de Dumnezeii spuindu-i nevoile, necazurile lor. 

Vers. 7. Adevărul general de ma! nainte să individualizează 

acum de noi. Săracul acesta este David, care se numeşte -aşa 

__smerindu-se; dar noi toţi înaintea lui Dumnezeii sântem cu ade- 

“Vărat săraci. La curtea filisteană el era în mare primejdie, Dum- . 

neze l-a scăpat şi de aceea priveşte mărindu-l la toate cazurile 

"de mântuire esperiate mai nainte. Traduc. rom. : Săracul . ..pe deusul, 

“şi din toate necazurile . . mântuit (LSN towotv auror). ,
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9. Gustaţi Și vedeţi că e bun Domnul, 
„Fericit: bărbatul care caută scăpare la dânsul. 

10. Temeţi-v& de Domnul: sânţii lui, 
Că nu au. lipsă ceice se tem de el. 

11. Puii de: lei au sărăcit și ati flămânzit,  . 
Iar. ceice caută pe Domnul nu se lipsesc! de nici 

“Lun bine. 

Vers. 8. 9. Dumnezei scuteşte totdcună pe ceice se tem de. 

„el, de aceea îl laudă David. Tăbărește e "poate aluziune la Gen. 32, 

2 sq.; tabăra de ângeri care s'a adaos la. a lui: Iacob Păzindu-l. 

AÂngerul Domnului : ângerul care a. mijlocit comunicarea Domnului 

"cu. patriarhii și a condus pe Israil în Canaan. Fiindcă ângeril pă- 

” zesc pe oameni, de aceea urmează provocarea a esperia fiecare la 

sine prietenia lui Dumnezeii : gustaţi. ... Donul, cart cuvinte în 
| biserica ortodoxă să cântă la Liturgia. celor înainte sânţite (cf. Con- ii 
-_stit, apost. VIII, 13). Bun înfăţișază pe Dumnezeii ca ceva ce. 

- poate fi gustat, Gustarea e pusă înainte de vedere, pentrucă es- . 
periența spirituală duce la- cunoaşterea spirituală. Așadar ajutorul 
dzeesc să înfăţișază ca, un. ospăț, la care pot lua parte cei buni. 

- ȘI alţii, voește David, să cunoască bunătatea lui Dumnezeă. cum a 
„cunoscut-o. el. Traduc. rom. Tăbări-va .... -de dânsul, şi-i va. îx- 
băvi (LXX Guoerau) pe ei. Gustaţi,... că. ă bin este Domnul, fericit 
bărbatul carele nădăjduește spre dânsul.. Poetul spune aici că cât 
mai mult priveşte omul perfecțiunile lui Dumnezeiă, cu atât mat! 
multă dulceaţă gustă, cu atât may mult se adânceşte în misteriile 

i vieții interne, şi sufletul nu se mulţumeşte; cu nimic decât numai cu 
lucrurile dzeești. Dar această gustare spirituală recrează Și întărește 
şi corpul omenesc, ce să vede 'din vieața sânţilor. 

„Vers. 10, 11. Sânţar să provoacă a se: teme. de Domnul, căci 
aşa pot avea! toate, Puii de leii etc. Exprimă că mal curând. vor 
fi lipsiţi aceștia de cele necesare, vor peri Chiar, decât să aibă lipsă “ 
ceice se tem de Dumnezeti, celce caută să fie în comuniune cu dânsul. 
“Traduc,: rom. : Temeţi-vă. . toți.., că nu este lipsă celorce se ten. 
de densul, Bogaţii aă sărăcit... aut se vor. lipsi de tot binele. - Şi 
LXX a citit „puii de leu“ „dar a delăturat figura și a tradus cu „bo- 
gaţil”, adecă bogaţi! puternic și cruzi pier, iar cel slab, încrez&ndu-se . “în Domnul, nu are lipsă de nimic. De tot binele : nu 
ce e bun. 

„lipseşte nimic



12. Veniţi filor, ascultaţi- -mă. pe mine, 
Frica Domnului voii: învăța : pe. vol. 

“18. Cine-e omul: celce. voește 'vieaţă, - ae 
„Care iubește zile ca să vadă binele ?- 

14. Păzeşte limba ta. de rele, 
„Şi buzele tale -a vorbi înşelăciune. - 

"15. Fereşte-te de răi şi fă bine, 
Căută pacea și o urmărește pe ea.. 

„16. Ochii Domnului spre cei drepți, 
“+ Şi urechile lui la strigarea lor. 

| 17. Faţa Domnului cătră ceice, fac răă, 
Ca să șteargă de pe pământ amintirea lor; 

Vers. 12este mat mult. poem didactic, dar chiar + v, G, 9. u. 

“sunt mai mult “proverbe. Poetul îndeamnă la frica de Dumnezcă. 

arătând în ce conzistă ; să pot compara” Ps. 31, 8. 50, 15. Venifi 

„fiilor: e agrăire prietenoasă cătră toți care “voesc să fie cu poetul 

care umblă în căile. Domnului ; cf. Prov. 1,8. Traduc. rom. : Veni, 

. voi, i 

| Vers. 13-15 e întrebare, să răspunde în v. 14 sq. La astfel a 

de întrebări cu răspunsuri . cf, Ps. 14, 1..23, 8.10. 24,'12. sui : : 

* “celce vocşte vieața (adecă: lungă; fericită) | cor&spunde iubeşte . . 

„binele, iar ca să vadă exprimă ţinta. Autorul ştie că orcare. om își î. 

iubeşte vieața, îndeosebi cea pacinică. și plină, de “bucurie. Atare - 

vieaţă corăspunzătoare voii lui Dumnezeii poate. avea omul, numai 

dacă: se fereşte de neadevăr și duplicitate,; dar acestea nu duc la scop. 

Calea adevărată este cea În frica de Dumnezei, imbinată cu iubirea : 

aproapelul. Între păcate cele dintâi sunt cari să să&verșesc cu limba - 

(cf. lac. 3, 2 sq.) : Păzeşte limba etc. cf. Efez. 4, 29. În v. 15 să 

. spune că din bine iese „pacea“, carea m = o căutăm, să umblăm 

după ea ca vânătorul după vânat (Rom. „. 19). Pacea exprimă 

raporturile bune corăspunzătoare iubirii lut Dernnezt “Traduc. rom. 

Cine este... vieața, sarate iubeşte să vază zile bune. Opreşte-ți 

“Zimba ta dela răi, 1. ca. să nu grăească vicleșug. “și o urmează - 

(XX. Qiw3ov ) pe ca. 

„i Vers, 16—23 arată. că mântuirea şi fericirea. vin “numai dela 

- Dumnezei, care: apără pe cei drepţi şi pedepsește pe cel" TEL 

4 
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18. Aceia strigă și Domnul îi aude, 
Și-i scapă din toate nevoile. 

19. Aproape este Domnul celor cu inimă înfrântă, 
Și mântuește pe cei zdrobiţi cu duhul, 

20. Multe sunt suferințele dreptului, - i 

Și din toate îl scoate Domnul. 

21. Păzește toate oasele lui, o 
Nică unul dintrensele nu.să va zdrobi. - 

Slrigarea lor: drepţil care strig că. Faţa Domnului e paralel cu 
ochii Domnului, iar antiteza este în cătră, asupra. Cei Impioși 
nu pot sta înaintea feţii lui Dumnezeă, care li se arată cu mânie 
spre a-l pierde, Aceia, adecă pioşii, drepții; descrie starea desperată 
în care este sufletul acelora. Dar Dumnezeii îl aude şi le vine 

într'ajutor: şi-i scapă... nevoile. Cu inimă înfrântă sunt celce 
ai renunţat la vieața egoistă, iar zdrobiţi cu duhul sunt 'care în 
urma unor întâmplări deosebite fac pocăință, s'aii smerit (cf. Ps. 50). 
Domnul: este 'aproape de aceştia, îi fereşte de desperare; îl face a 
înccpe o vieață nouă, corăspunzătoare în toate voil sale. EX. sufer 
mult, Domnul însă în mântuește. Suferinți ai şi cel riedrepți, dar 
ef se opun lui Dumnezeă ; strigă: sub greutatea durerilor, iar inima 
lor rămâne împietrită, căci. inima=—cugetare, dispoziţie, adecă pă- 

„_cătosul e îngâmfat și îngâmfarea Y-a 'fost tocmai păcatul.  Păzește 
'toale oasele etc. Domnul mântueşte şi părţile cuvioşilor; nu lasă 
ca suferințele să-i nimicească, să. sucumbe r&ului. După loan 19, 
33—37 toate acestea s'ati realizat în. Mântuitorul — cel drept în 
înțeles absolut —, în care.s'a recapitulat istoria lui Israil și David; 
întrensul s'a realizat și toate promisiunile făcute dreptului (Is. 53, 
11. ler. 23, 5. Zah. 9, 9. Acta 3, 14. 22, 14). Aloarte aduce etc.: . 
cel drept e scutit de Dumnezeii şi scapă de răi, iar păcătosul cade 
prin însăş r&utatea sa. Şi dreptul moare, dar liniștit, iar. păcătosul 
piere în urma unei nenorociri ce-l nimereşte și apol ajunge în muncile 
iadului, Să vor pedepsi: în urma păcatului sunt vinovaţi şi trebue să 
se pedepsască. În v. 23 urmează contrastul spuindu-să ce pot aştepta 
cei drepți. 'Traduc. rom.: Ochii... spre rugăciunea lor. lar fața 
Donmului asupra. celorce fac vele, ca să piardă... pomenirea lor. 
Strisat-aii drepții şi Domnul i-a auzit pe ei, şi "din toate neca- 
=urile lor i-a izbăvit (LX „tdduoazo durous) .. "de cej unziliți
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22. Moarte aduce. celui nelegiuit răutatea, 

„Şi ceice urăsc pe cel drept s& vor pedepsi. 

23. Domnul mântuește sufletul robilor să, 

Și nu să vor pedepsi toți care caută „scăpare la 

| (dânsul. 

  

Psalmul 44. 

l. Înălţa-te-voii Dumnezeul meu rege, i 

„Şi voiu binecuvânta numele teu în veac și în 
[veacul veacului. | 

2. În toată ziua bine te voii cuvânta | | 

Și voii lăuda numele tău în. veac, și în veacul 

_[veacului. 

(LXX. guwzetguuputrots) Ja inimă, şi pe cei: smeriți cu duhul va. 

mântui (UXX 0uou) ... necazurile drepţilor, şi din toale acelea va 

izbăvi (UNS gvorrar) pe ei Domnul. Păzeşte- -Domniul ... lor. .. 111 

să vă șdrobi. (LXX.: 0vvr9Brjatra). dloarlea ptcătosului (UXX 

duagrolcăv) e cumplită (UXX 101908), --- pe dreptul vor greşi 

(LXX mape dou) Mântui-va  (LXX ivreuigeru) Domnul 

sufletele. ., şi mit vor greşi toți ceice nădăjduesc spre densul. 

Psalm. 144. Laudă a lui David. Psalmul e compus de David, 

deşi nu să poate hotări mal aproăpe timpul şi anza compunerii; 

e psalm alfabetic. David îl hotărise pentru cultul dzeesc public. 

Sinagoga veche îl stimează foarte “mult şi crede că cine e în stare 

să se roage acest psalm în fiecare zi de 3 ori din toată inima 

este fiul. lumii viitoare. Vers. Num a fost adaus de LXX și să ană 

în traduc, siriană, arabă, Vulg,. ieronim, pare fi autentic, iar în 

original poate s'a „omis la copiere. 

Vers, |. 2. Aci avem reminiscenţe din Ps. 29, 10. 33, 

2; Dumnezeii sg numeşte rege ca Ps. 19, 10. 97, 6; rege: abso- 

lut, de aceea nu să .zice „Dumnezeul meii şi regele mei“ ca 

Ps. 5, 8. 83, 4. Aşa s& mărturiseşte nemărginita majestate a * 

lui. Dumnezeiă, iar autorul declară: și voii lăuda etc. Pătruns de 

această laudă ce să cuvine lui Dumnezeii uită că vieața lul e măr- 

ginită (în veacul veacului) ; mărginită este însă numai cea fizică, 

nu și cea spirituală. Avem deci dovadă că vieața continuă după
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3. Mare e Domnul Şi i lăudat. foarte, 
Ie Și mărimea. lui nu poate fi 'cercată. 

da Neam . laudă neamului. lucrurile tale, 

- Și vestesc puterea: ta. 

5, Strălucirea „podoabei măririi tale, - „i 
Și făptele minunilor tale voii lăuda. Sa 

6. Şi vor grăi. puterea faptelor” tale” intricoșate, 
ȘI mărimea ta voi povesti. 

7. Amintirea. mărimil bunătăţii dale să vestește, 
ȘI dreptatea ta. e lăudată. - . 

-- moarte, Poetul. -va lăuda pe. Dumnezeii ne 'ncetat, ce exprimă foarte 
“mult. S& poate întâmpla: ca omul să. se simţască îndemnat a: mări 
pe Dumnezeii când e în fericire ; dar ce va: face când vine asupra: 
Jul întristare, când începe a Jamenta, a îi mâhnit? Dacă şi în aceste 

-. împrejurări. el se ridică . asupra necazurilor, atunci zilele de întris-“ 
tare să schimbă, în: zile de s&rbătoare, pace fericitoare 'se pogoară 

„în sufletul luy. „Această întărire, de a: preamări pe Dumnezei în 
fericire şi nevoc să căștigă numar: prin îndelungată esperiență : şi 
dacă avem încrederea că bunătatea, mila 'lul Dumnezeiă: lucrează 
când ne dă ceva; căci noi nu merităm. nimic, şi ne ia când nam 
ştiut s& folosim bine cele dăruite ; dar totdeuna această bunătăte 
nu ne „părăseşte. Dumnezeă ne. dă fiindcă ne iubește, ia dela noi 
cele. dăruite ca s&.nu ne îngâmfăm, să nu“ ne încredem 'în puterile - 
noastre. De aceea în toată ziua tei: "poetul toțdeuna va binecuvânta pe 
Domnul, fie că e fericit ori în nevol, Traduc. rom. : Înălțăa-te-voiiă .. 
împăratul mii, şi bine voiii cuvânta. .- În toate zilele .. „veacului. 

Vers. 3—7. Mare e Domnul e. cercală : mărirea. DX Dum- 
nezeii e 'așa adâncă că nimene nu poate ajunge la fundul ex (Is. i 

28). Neam... puterea tă „explică cele. din v. 3: 0 generaţiune 
dea moștenire celeialalte, mărirea” faptelor dzeești: şi oamenii. tot-. 
deuna ştii spune lucruri cari, manifestă puterea lut Dumnezeti. 
Poetul voeşte să cugete la această mărire dzeească arătată î in istorie îi 
şi la minunile . dzeești: strălucirea . 

„tic strălucitoare. și puterea ..  povestis! autorul încă voeşte ca 
„mărirea lui Dumnezeti s&-l fie obiect când spune. ceva: oamenilor. 
„El-nu se mărginește a povesti numal mărirea Iul Dunanezeii, care . 

po Aa 

lăuda == mărirea majesta- |
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8. Îndurati Și milostiv este "Domnul, 
Îndelungrăbdător şi mult milostiv. 

„9. Bun e Domnul. cătră toți, 
ȘI îndurarea lui peste toate lucurile dul. 

produce frică, ci va arăta bunătatea, dreptatea n lui. Amintirea. 

e lăudată: toți mărturisesc. nemărginita bun&tate a tul Dumnezeă! 

și se veselesc de dreptatea lut. 'Traduc: 'rom.:. Mare este....,-şi. 

măririi lui nu este sfârşit. Neamul -şi' neamul vor lăuda... şi 

puterea ia vor vesti. Mare. cuviința. măririi sâuțirii (UXX - 

dpuwovvns). tale vor grăi, şi minunile tăle vor povesti. Și puterea 

" celor înfricoşate ale tale vor spune; şi mărirea (LN: ALEVLĂwWOU. y1v) 

ta vor povesti. Pomenirea mulțimii bunătăţii tale vor vesti, şi de * 

dreptatea ta se vor bucura. Lucrurile tale. sunt faptele minunate 

ale lui Dumnezeii cătră Israil. Dreptatea + ta: pedepsele trimise de 

“Dumnezeii asupra. păgânilor. 

„Vers! 8. 9. Aci 'avem multă asărănare cu Ps. 102,8. Voea 

“Tur Dumnezei. este „graţie, har, favor, care compătimeşte (milă, 

hannun PN), ajută şi mângăe pe păcătos (îndurare, rahum D91));. 

“ alţii cred că a milui (E/eei însemnează miluirea faptică, iar „a se! 

îndura“ (odereieeuv) bunăvoința cătră cel lipsit; în urmă unil zic. 

că oizreige exprimă. aceeaș „noţiune a lui nisereri, dar mal em- 

fatic. LIN traduce evr. hanan (n) cu zise (d. e. Ps. 50, 1 etc.) 

"şi cu ofzzeleav (Ps. 144, 8). Îndelungrăbdător exprimă că mânia 

lui Dumnezeii nu e ființa lui, ci se manifestă: numai dupăce. omul 

îndelungată vreme k-a disprețuit; şi lăpădat graţia. De aceea: să 

spune în. v.. 9 că bunttatea lui e cătră toți, îndirarea lui să 

“revarsă peste toate creaturile. “Traduc. rom. : Îndurat .... Donul 

: tata or (LXX zoig UnogutVovai), şi îndurările . . lui, Varianta 

LXX nu să află în Psaltirile “vechi. Vedem deci că Dumnezeii a 

dat omului putinţa să-se spele de 'păcate, dar totodată îl oprește 

“a păcătui, pentrucă e îndelungrăbdător şi iartă. Așadar să se 

ferească omul de! desperare, care zice că el nu. se poate mântui 

- din cauza păcatelor, dar şi de încredere sumeaţă, care îl îndeamnă 

la păcătuire fiindcă. Dumnezei iartă. Amândouă rătăcirile să le: în- 

cungiurăm. Căci unuia zice el:: „Nu voesc moartea păcătosului, ci 

"să s6 întoarcă şi să fie vii “ (Ezech. 33, 11. 14); iar celuilalt: „Nu 

| intârzia a te întoarce la Domnul, şi nu iăsa din zi în zi, ca “fără, 

4
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"10. Doamne, pe tine te laudă toate lucrurile tale, 
Și cuvioşii t&i te binecuvintează, - 

11. Spun mărirea împărăției tale 
Şi mărturisesc puterea ta. .  » 

12. Ca să întipărească fiilor omului puterea lui, - 
Și strălucita mărire a împărăției lui. “ 

13. Împărăţia ta e împărăţia tuturor “veacurilor, 

ȘI stăpânia ta întru. tot neamul și neamul. 

14. Sprijinitor este Domnul tuturor celorce cad, 
ȘI îndreptător tuturor. celor plecați. - - 

15. Ochii tuturor spre tine nădăjduesc, . » 
Și tu le dai lor hrană Ia timp.. 

"de veste va eși. mânia Domnului, şi în vremea zbândir te va 
pierde“ (Sirah 5, 8. 9. 

„Vers, 10—12: Din motivele espuse în v. 8. 9. toate Tucrurile 

laudă pe : Dumnezeii, toate mărturisesc nemărginita lui iubire; 
cuvioșii îl binecuvântă, căci ei mai'vârtos gustă fericirea acestei 

iubiri, Spun mărirea. mărturisesc puterea ta arată în ce conzistă 

lăuda cuvioşilor. Scopul mărturisiril este : ca st întipărească etc., aşa- 

dar nu numai el să cunoască împărăţia lui Dumnezeu, ci toți oamenii. 

Traduc. rom. : Măriurisască-se ţie Doanine toale.... 'să “te 'bine- 

cuvinteze. Mărirea împărăției iale vor spune, Şi puterea ta vor 
grăi. Ca să facă cunosculă fiilor ontenești putevea ia, și imărirea 
marii cuviinții împă ăției tale, - 

Vers. 13 exprimă că împărăția Tux Dumnezeii cuprinde îm- 
părăţiile din toate generaţiunile (Ps. 44, "18. Estir 9, 28). Fiindcă 
toate trec, orcare, putere pământească piere; de aceea voind noi 
să avem siguranță și linişte s& nu ne încredem decât numal în 
Dumnezeti, căci toate lucrurile în cer 'şi pe pământ vor fi unite 
în împărăția lui prin . Is, Cristos (Efez. 1, 10), care e ţinta istoriei, 
Traduc. rom.:... Împărăția. ta este.. . neaintul.- Credincios este Dom- 
nul întru cuvintele sale, şi Cuvios într 1 toate lucrurile sale. Cuvintele 

„Credincios... sale lipsesc în originalul evreesc,. să. află însă în 
LAN şi Vulg. 

Vers. 14—16 deseriti însuşirile regelui împărăției de mai na- 
înte. El e modelul potentaţilor pământeni, al păstorilor tuturor po-



16. Tu deschizi mâna ta, | 
Și: saturi tot ce e vii cu bunăvoire. 

_17. Drept e Domnul în toate căile. sale, 
Și milostiv în toate lucrurile sale. 

18. Aproape e Domnul tuturor celorce îl strigă, 

Tuturor celorce îl chiamă întru adevăr. 

poarelor. Numai urmând exemplul acestui rege vecinic pot aceştia, 

să-și 'fericească supușii. El e credincios în cuvinte și fapte, sânt, 

fără prihană în căile sale, e bun de inimă îngrijind de toţi ca un 

adevărat părinte. Sprijinitor etc. Domnul în persoană sprijineşte 

pe celce cad, îl ţine tare; iar pe cei căzuţi în ridică ; apol este el 

razimul celor plecați, care. caută să se îndrepteze, Ochii tuturor . 

ete. Între creaturi omul 'pare a avea mai mare trebuință de .aju- 

torul dzeesc spre susţinerea vieţii; iar cauza este raportul falz al 

omului cătră Dumnezeii. Aci să zice că nu numai ochii oamenilor, 

ci al tuturor creaturilor caută la Domnul; iar el ca părintele fiinţe- 

lor raţionale și neraţionale le. dă hrana trebuincioasă. Întradevăr 

vedem că animalele nu sunt îngrijate de mâncarea lor, ci cu liniște 

își caută hrana, căci: “Tu le deschizi mâna; aceasta e totdeuna 

_plină. de bunătăți. La timp: când ai trebuință (Ps. 103, 27). Cu 

bunăvoire exprimă că nu mâncarea ce să. dă satură, ci binecu- 

vântarea ce o însoţeşte (ef. Mt. 4, 4. Lc. 4, 4); Traduc. rom. : Spri- 

jineşte Domuuil pe 'toți ceice cad, şi îndreptează pe toți cei: sur- 

paţi ... hrană în: vrente bună. Deschizi tu niâna ... fe tot cel vii 

"de bunăvoință. e Să | 

| Vers. 17-—20. Drept e Domnul etc. Orce cale croeşte Dom- 

nul când conduce „universul e. dreaptă, -adecă e strîns conformă 

“sânţeniel lui; iar faptele” (lucrurile ui) în. istorie: îl arată milostiv, 

căci sunt pline de -nemărginita lui iubire. Poporul israiltean a putut 

să se convingă -că Dumnezeu îl scuteşte. Câte odată însă se în- 

credea prea mult: în această protecţie, de aceea zice poetul: îzsturor 

celorce îl chiamă, şi adaogă adevăr, 'pentrucă . rugăciunea noastră 

nu e adevărată; dacă inima e “împărţită: între Dumnezei și lume, 

dacă vieaţa contrazice cuvintelor noastre. De ce! fățarnici Domnul 

e departe ca şi inima lor de dânsul (Is. 29, 13), dar e aproape 

de ceice îl chiamă cu tărie, încredere - și adevăr ([s. 10, 10. 48, 1). 

Apropierea. aceasta este în graţie; împlineşte dorinţele celorce se 
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19. Face voea celorce -se tem de densul,. 
„ Aude strigarea lor și-i mântuește “ pe. ei. 

"20. Domnul păzeşte pe toți.ceice îl iubesc pe. el, 
Şi pierde pe toţi cei fărădelege. 

21. Lauda Domnului să grăească gura mea, 
Și toată carnea să. binecuvinteze; numele lui cel. 

- [sânt în veacul veacului. 
* 

lem de. densul, pentrucă voea lor este și a lui şi: le da: mântuirea . 
cerută. Înv. 20 să spune că celce se tem de Domnul îl -iubesc 

-(w. 19), pentrucă frica și iubirea de Dumnszei sunt strins îmbinate, 
“Pe unil păzeşte Domnul, pe alţii îi lapădă, căct el nu e indiferent, 
„ci caută să. fie preamărit. Iubirea lui.nu eschide stricteţa, nici“în- 
durarea lui dreptatea. “Traduce. rom. : Drepi este. întru... şi cuvios : 

“întru toate lucrurile... de toți ceice-l chiamă pe el, de. toți ceice îl 
“chiamă pe el întru adevăr. Voca' celorce 'se tem de el va face, şi 
rugăciunea lor va -auzi şi-i va mântui pe. denşii. Păzeşte Dom- 
nul. ., şi pe toți păcătoşii va piei “de, 

Vers. 21. Laudă Domnului etc. Psalmul încheie Cu provo- 
carea că nu numai poetul, ci toate ce ait carne Și sânge să laude 

„ în veci numele lui Dumnezeti. Traduc,. rom. : Lauda Domnului va 
grăi gura mea, şi: să binecuvinteze tot irupul mimiele cel sânt al 
lui în veac, şi în veacul. veacului,



LA. DUPĂCINAREA PAVECERNITA) 

„MARE - 

Psalmul 69. i 

2. Dumnezeule întru mântuirea mea, 

| Doamne spre „ajutorul mei grăbeşte !. 

3. se se rușineze . și să. se întrunteze ceice "caută 

[sufletul mei; 

se, se întoarcă. înapoi + și să se , „rușineze ceice-mi: 

i Să : „. [Voese rău, 

4 “S5 se întoarcă: pentru. nușinea lor! 

„„ Ceice grăesc: Bine. este, bine este. | 

„1 9. 56 se bucure ŞI să. se veselească toți ceice. te, 

a IN e [caută: pe tine, - 

Şi. care zic pururea „Marit fie Dumnezeu“, ceice 

a [iubesc mântuirea ta. 

Psalm. 69. Supariorurii € (XX în. sferşit, a lui David, spre 

aducere aminte, este inscripția, în originalul evreesc, iar - LANA a 

mat adaogat că n'a mântuit pe mine Domnul: Psalmul e scurtare, 

din Ps. 39, 14—18, care e al lui David, conţine: mulțumită şi cerere. ii 

Vers, 2—6. Întru mânbuirea mea să leagă la grăbeşte. Ne- Sa i 

"voile sunt mari, Dumnezeii - să-l scape. Caută sufletul mei să 

explică în Ps. 39, -15 prin „st piardă.“ Pentru ruşinea lor, care. NE 

„„conzistă î în aceea că ati. fost “ruşinați. Bine este, bine este exprimă 

"ironie din. partea "celorce se bucură de .nenorocirea. altora. Să-se. 

bucure «+ mântuirea ta e ca Ps. 35, 27. „Autorul cere ca pioşir 

, 0 .
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6. lar eu sărac sânt și lipsit, 
Dumnezeule, grăbeşte mie! 
Ajutorul și mântuitorul meu ești tu, 
Doamne, nu  Zăbovi! 

Psalmul î. 

29: Când- strig respunde- -mi Dumnezeul dreptăţii mele, 
” “Care mi-ai făcut larg întru necaz; | 

Milostiveşte-te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. 

totdeuna să se bucure în Dzeii, ţinta doriri! lor, şi să rostească 

„Mărit fie Dumnezeti“ pentru mântuirea ce s'a descoperit şi pe care 

el o iubesc. Jar cii arată starea tristă a autorului ca apoi să poată 

mărturisi speranţa mântuirii sigure, pentrucă Domnul este mântui- | 
torul lui. Traduc. rom.: Dunmmezeule spre ajutorul meii ia aminte, 
Doamne. ca să-mi ajuţi mie grăbeşte ..... voesc mie rele, în-.. 
toarcă-se picață rușinându-se ceice-ni grăesc mie ..... veselească 

„de tine toţi... Dumnezeule (UXX nu are „Dzeule“), și să zică . 
"pururea mărească-să ă Domnul (LXX Dumnezei), şi (LXX nu are zai), 
ceice iubesc... şi miișel, Dumnezeule ajută-mi; ajutorul "meii şi 
izbăvilorul (LXX „vorns) teii eşti tu, Doamne aL zăbovi. 

Psalm. 4. Superiorului (UXX în sfârșit), pe instrumente cu 
corzi, psalmul lui David. Psalmul prezent stă în strânsă legătură cu 
Ps. 3, cu deosebirea numai că acesta e rugăciune de dimineaţa, 
iar cel prezent de sara. Timpul compunerii este când David e . 

„alungat de Absalom. 

Vers. 2. Când strig răspunde-mi, adecă : auzi-mă. Dumnezeul 
dreptății inele : al cauze mele drepte, apărătorul ei, sati Dumnezeul 
cel drept, Dumnezeii care-mi face dreptate. El e izvorul, posesorul 
dreptății și justifică dreptatea perzecutată pe nedrept. David numeşte 
pe acest Dumnezeii al săi, pentrucă dreptatea lui e întru acesta 
şi dela el o așteaptă. Care... necaz motivează cele precedente : 
esperiența de până aci îl înțărește în : speranța ajutorului 'dumne- 
zeesc (făcut larg). Traduc. rom.: Când am strigat căi, auzitu-m ai 
.+ + întru necaz uv'ai desfălat (ÎNX en)azuv ds atot) , itilostiveşte-te 
(Lt oizrei9n00v) ... tea,



3. Fiii bărbatului până când mărirea „mea să defaimă, 

lubiţi deșărtăciunea, căutaţi minciuna? Sela. 

4. .Să ştiţi că a distins Domnul -pe cuviosul-săii, -. 

Domnul mă& aude când strig cătră el. d, 

Vers. 3. David admonează pe dușmanii s&i cu liniște, blândeţe,. 

ca un părinte. Motivul acestei dispoziţii este că fiul săti, Absalom, 

-_r&sculase poporul; mulţi aii urmat acestuiă fiind seduși, pe aceștia 

îI compătimeşte. David şi e îngrijat numai că ei nu se vor pocăi. - 

Fiii bărbatului are “emfază și exprimă tărie, putere, curaj ; iar „fil 

oamenilor“ însemnează 'pe bărbaţii care dispar. în mulţime, nu: es- 

celează în nimic (Ps..48, 3. GI, 10. Prov.: 8, 4.:1s..2, 9. 5,- 15). - 

Aici 'este partida aristocratică, al cărei aliat este Absalom. Până 

când : câtă vreme va fi defăimată cinstea mea de vol. Propoziţiunile 

următoare sunt determinative subordinate. Zubiţi deşărtăciunea 3 €ă 

se înalță, dar aceasta să bazează numai pe aparenţă, : fiindcă ei 

mânecă dela minciună ; cu deosebite minciuni caută a nimici vaza 

” regelui legitim. Când există principi! falze, închipuiri greşite, omul 

caută. minciuna spre a-și justifica lucrarea. Astfel a. fost şi în 

" răscoala lui Absalom; mulțimea X-a dat dreptate şi consimța cu 

principiile greșite despre stat ale partizanilor lul. Totdeuna așa să 

întâmplă când patima vine în coliziune cu legea pozitivă a statului.. 

Traduc. rom.: Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru 

ce iubiți deşărtăciunea, şi căutați jtinciună ? Grei la inimă 

Bugvzagdior): inimă impietrită ; oameni neaccesibil pentru sen- 

timente nobile (Ex. 9, 12. Lc. 2], 34). a 

Vers. 4. În opunere cu însușirile duşmanilor, David se-.pro- 

voacă la împrejurarea că el este alesul lui Dumnezeii şi la raportul 

săi personali cu acesta. Să știți provoacă pe duşmani să ia aminte - 

la celece va spune. A dislins : Dumnezei l-a așăzat pe tron luân- 

du-l dela turma de oi și aşa toți trebue să se mire de graţia ce 

i-s'a dăruit (Ps. 77, 70). Întreaga vieaţă a lut David a fost minune 

şi astfel el nici acum n'a putut să se îndoească că Dumnezeii îl. 

va ajutora, îl va scăpa. Pe cuviosul săi: acesta e distins astfel; - 

_ în s. Scriptură însemnează pe un credincios, servitor; oameniă aleşi 

după voea lui. . Stând David cu Duninezeii în acest raport, rugă- 

ciunea. lui nu va fi trecută cu vederea, deci: Domnul mă aude etc. 

Traduc. rom.: Și să ştiţi, că minunat a făcul (ULXN 29uvudoTwoE 

Vulg. miriâcavit) Donul pe cel cuvios al săii, Domnul 1nă va auzi, 

când voi striga cătră densul.' a „i 

. 
” 

„Z 10*



48 | Mii : 

5. Mâniaţive și: nu 1 păcătuiți, | aaa 
„ - Grăiţi în, inimile voastre, în astermutarile voastre. ȘI? 

o . [tăceţi. * Sela. 
| 6. Jertâţi jertfa dreptăţii, 
Și vă „încredeți în Domnul. 

pa 
= 

- » Vers, 5, în” original. v. acesta este: mremuaţ etc.“; dar 

foarte. veche” e varianta; „Mâniaţi-vă etc.“. Agtăirea din cele: pre-: 
- cedente continuă: dușmanii să nu fie mândri, ci să se pocăească. 

"Mâniați-vă etc. : de voiţi.să ve Mâniaţi feriţi-vă de păcătuire, adecă - - 

-de hulire și. dispreţuire (Ps. 2 1. Ios.. 6, 18. Is. 12, î).: Duşmanil - 

“să se ferească de patimi. şi spe a nu pierde. mântuirea să ' cugete 

serios asupra 'stăril. lor când fiecare e singur; r&scoala-a fost izvo-. 

rită numar. din. mânie. „A vorbi în. inimă“ d. cugeta singur asupra 

unul lucru. Noaptea” e timpul cel may: potrivit pentru astfel de me-- 

ditaţiuni ; atunci dispar. chipurile înșelătoare ale. zilei şi să deşteaptă i 

“în inima omului. puterea adevărului dzeesc, care-l provoacă la căință 

or “mulțumită şi. „adorare;: De aceea: În așternulurile voastre.. Din.” 

contemplaţiunea spusă rezultă sfat; înţelepciune, cari să deşteaptă: 

: în inimile. noâstre prin spiritul. lui Dumnezeii. Tăceţi dupăce Sati 

liniştit, ati delăturat mânia. cugetând serios asupra el, s'o părăsască. . 

, Traduc. rom.: Mâniaţi=vă şi nu greşiți (LXXduagrdvere), celece» 

ziceți „în inimile voastre, întru. aşternuturile voastre vă amtiliţi (LXX Ri 

| xaTavUyNTe). Înţelesul este; Pentru celece cugetaţi întru vot îm- | 
„potriva mea +58 vă pară răă în 'aşternuturile voastre, să vă căiți SE 

„„a60lo când, cugetând serios, „Puteţi vedea nedreptatea” ce mi-ai 

făcut. . . . 

Vers. G. pare! a a paradox, căci cum poate provoca David” pe - 
„dușmanii, săi să aibă încredere în. Dumnezeă ?!' Tocmaj fiindcă ad- 
monează la cele drepte, desfătueşte ca. un părinte de cele nedrepte n 
— de jertfe aduse în fărădelege. și de încrederea în puterea: arma-. 

“telor. Yertfiţi etc. este jertfa care corăspunde voii lut. Dumnezeu, 
cu intenţiune bună, nu cu fățărnicie, cum fac ei care aducând! 
jertfe caută să se lingușască lui Dumnezeiă. Această jertfă adevă- 
rată va fi dacă „părăsesc păcatele, mânia și-și împlinesc datorihele. : 
Vă încredeți în Domnul: să lapede încrederea în “sine, în urma . 
căreia se opun regclul: lipșit de" ajutor omenesc. Având er încredere ă 
în Dumnezeii să va risipi. nemulţumirea” care a „produs răscoala. 
Traduc, rom. : Jer fi îți... şi nădăjduiţi spre 1 Domnul,
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ST. Mulţi zic: Cine ne va: face să vedem. cele . bune? 

Doamne, ridică peste noi: lumina feţii tale !. 

„8. Dat-ai. bucurie în: inima mea Da 

Mai mult decât când 'e multă pânea ș și mustul Tor. 

9. Cu. pace mă voii culca, și: îndată. „voit adormi, 

"Că tu, Doamne, în singurătate. 

„ME lași să iocuesc- fără ră 
, 

„Vers. 7. David privește în urmă la ceata mică care l-a rămas .. -. 

credincioasă, la care observă: descurajare : Cine ne va face etc.,. 

- adecă::. va face să vedem. lucruri bune? -(2. Imp. 13, 15. Is. 4, 

23). Aceste cuvinte. exprimă” "dorinţă -și întrebare.: Doamne îndură-te 

spre nol! și: Se va îndura. oare? E multă vreme de când: David” 

cu, al să e în strîmtoare, încep a descuraja. David se roagă pentru 

al să: Doamue: ridică! = lasă s8. lumineze) etc. —'e ca Num. 

„0, 24—26, dar a doua și “a treia. cerere sunt îmbinate. Luniina. 

feții : faţa luminată de graţie, aceasta însaş. Aci să zice; Domnul: 

„să facă a le lumina faţa sa; să ridice asupra lor lumina feţii 

„sale - — cum. e 'soarele pe cer. —; aceasta să le fie steag care să-i 

| conducă la- învingere- contra duşmanilor, Ideea din urmă să exprimă 

“lămurit în LAN cu „însEmnatu- Sa etc.“ Trâduc. rom.: Îlulţi “zic, 

“cine va arta nou&;.. îuseninatu-s'a preste noi -lumină feții tale - 

| "Doamne. Însemnabu-s'a : s'a făcut cunoscută prin un. semn, Stră- - 

„lucește şi e lesne „de cunoscut. | AR . 

| „Vers, s. “exprimă contrastul“ Ta csle precedente. Duşnianil sai 

srimulţit și întărit prin roadele grâului, vinului şi untului de lemn, 

- iar David cu al să-ai primit bucuria Spiritului. sânt. Bucuria, de . 

„care e: plină. inima lu David, e măi mare decât aă aceia cândaii: |. 

“roadă multă în grâti și vin (când e multă pânca şi mustul lor). 

“Traduc. rom. : Dat- ai veselie (LIN eu pgoouvmv) : “din rodul grâu- 

ui, al vinului şi al untului de lemnu Al lor s'aii înmndit. Înţelesul: i 

poate fi: Eă am în inima mea bucurie supranaturală şi siint bogat, . 

„iar ei sai. îmbogăţit (înmulţit) în bunuri pământești şi, se bucură 

„de ele; sai: “Tu îmi dai mie mai mare bucurie decât de. roadele 

grâului, cu cari ei se îmbogăţesc. De observat este că „iuntde- 

| lemnul“ după „vinului“ lipseşte la Origen, leronim etc. 

| Vers. %. Deși lipsit de. bunuri pământești, depărtat de al săi, 

„pribegește în pustie, David totuş 1 nu € lipsit de: liniştea şi bucuria | 

- .
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Psalm 6. RE 

-2. Doamne,-nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, 
Nici cu iuţimea ta s& m& pedepsești. 

3. Miluește-mă: Doamne că m'am vestejit, 
Vindecă-mă Doamne că oasele mele s'au turburat, 

| 4. Şi sufletul mei foarte s'a turburat, 
„ȘI tu Doamne, până când?! | . | 

internă. EL se culcă și adoarme îndată, adecă fără grijă; fiind 

singur Dumnezeu îi dă să poată locui în siguranță. În singură- 

tate: regele e singur, dar Dumnezeii îi este scut, de aceea n'are. 

trebuință de nimene altul. “Fraduc, rom.: -Cu pace împreună m& 

voiii culca, şi voii adormi, că tu Doamne: deosebi întru. nădejde 

nvai aşezat. LXX 2ni 70 auto în id ipsum: la un loc, împreună, 

îndată. David zice că el se culcă Şi cu aceea adoarme, adecă în- 

dată cum s'a culcat î vine somnul. LXX Zara povas (zaraudvaş) 
sinigulariter — osebit, izolat. Regele e acum alungat, despărțit de 

„popor, nimene nu-l apără (d. e. garda de curte), totuș are deplină 
nădejde, în viitor : întru nădejde m'ai așezat. 

N Psalm.- G. Superiorului (LARA în sfori), pe instrument cu, 

corzi, pe octavă, psalni al lui David. David a „compus acest psalm, 

după rabini și unit exigeţi creștini, când căzuse întro boală grea du- 

pă adulteriul cu Batșeba (Virsavee) ; i iar alții cred că l-a compus când 

Saul îl goneşte şi aflându-se în această stare de multă vreme. începe 

a presupune că Dumnezeii îl urăște şi de aceea lasă s& vie asupra 

„lui atâtea pedepse. Adaosul „pe octavă“ (LXX Unite Tie 0y0ois, 
Vulg. pro octava) însemnează după LAN și sânţii Părinți ziua Du- 
minicii, când a înviat Mântuitorul; alții iarăș înţeleg deplinirea 
viitoare care urmează după cele șapte epoce ale lumi). Exigeții 
ma! noi cred că psalmul sa cântat după. tonul al 3. (poate e oc- 
tava în bas, sati cu acompaniarea unui instrument cu 8 strune). 

Vers. 2—4. Doamne, nu cu mânia ta etc. Dumnezeii pedep- | 
sește pe om, fie pentrucă” iubindu-l voește să-l lămurească morali- ' 
ceşște, fie, din mânie pentrucăs'a opus graţiei dzeești, iar drepta- 
tea dzeească cere satisfacţiune (Ps. 93, 12.117, 17. Prov. 3, 11 sq). 
David recunoaște că e vinovat înaintea lui Dumnezeii ; se supune 

| pedepsei lui, dar îl roagă să nu fie respins cu totul; el nu respinge
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5 Întoarce-te, Doamne, scoate sufletul mei, 

Mântueşte-mă pentru mila. ta. | 

6. Că nu este în moarte celce te pomenește pe tine, 

În iad cine să-ți mulțumească ţie?. 

7. Ostenit-am întru suspinul mei, | 

- -Spăl în toate nopţile patul mei, 

Cu lacrimile mele ud așternutul mei. 

8. Stinsu-s'a de mâhnire ochiul mei, 

Îmbătrânit-a de toți dușmanii mei. 

  

- graţia dzeească, nu lucră” contra mântuirii sale: David cere deci 

să nu fie pedepsit din mânie —, ce poate rezulta din păcatul săi . 

cu Batșeba sai fiindcă cu” cât mal mult cunoaşte omul iubirea lut 

Dumnezeii, cu atât imai. bine cunoaște natura răului și ur&ște p&- 

"Catul. Starea: lui e așa de rea încât crede că Dumnezeit la lăpă 

dat, el e fără mângăere.. Milueşte-mă& Doamne etc. El s'a pocăit, 

- pedeapsa să se schimbe în: iubire, să fie mijloc de creştere şi lă- 

murire. Dumnezeii să-i arate favorul, blândeţele sale, căci frica 

" internă Y-a stors vieața trupească, a vestejit de tot. Rugăciunea după 

“mântuire să motivează: oasele mele etc. Dureri mari sufletești în- 

" riuresc. în 'mod distrugător asupra corpului întreg, corpul poetului 

a degenerat. Mai turburat e însă sufletul. În această stare însă nu- 

poate crede decât că Dumnezeii nu-l mai iubeşte, vrea să-l piardă; 

de aceea întreabă: și tu, Doamne &tc., adecă până când nu mă 

vei mântui. Foarte mișcătoare sunt aceste cuvinte, exprimă lamen- 

" tare şi desperare, Sufletul celuice se roagă tremură, e turburat şi 

Dumnezeu? EI vede și să nu fie mişcat? Dar cuvintele: până când 

conţin şi mângăere ; căci câtă vreme omul strigă la Dumnezeii, nu 

poate fi cuprins cu' totul de desperare. “Tocmai chiemarea lui Dum- 

nezei întrajutor exprimă speranţă întrânsul, care nicicând nu va fi 

rușinată. Traduc. rom.: Doamne nu cu mânia (ULSX 9vu)) „.... , 

nici cu îuțimea (XX 997yf])- “cerți.. ., că neputincios sint... când ? 

„Vers. 5—8. Întoarce-le : arată-ți faţa. Poetul crede că Dum- 

nezeii s'a: întors şi s'a depărtat dela el. Scoate sufletul eit==mân- 

tuește 'vieața mea exprimând că David era în primejdii mar! ; dar 

_cea mai puternică cauză a desperăril este părăsirea spirituală. De 

„aceasta, de „părăsirea din partea lut Dumnezeu, se teme el ma! 

mult decât de moarte, Dumnezeii să-l scoată din suferinţele în 

Li
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9. Depărtaţi-vă dela mine, toţi care lucraţi fărădelege, 
Că Domnul a auzit glasul plângerii mele. : - 

"10; Auzit-a. Domnul cererea “mea, -. | 
i „Domnul va primi rugăciunea mea. 

casă: se află „sufletul. Iul... Cererea să motivează pe mila dzească: 
(pentru mila ta), câre se manifestă faţă de păcătoşi. Alt motiv al! -- 
cererii este apoi dorinţa lui de a-preamări pe Dumnezei, ca cum - 

"ar zice: de voiii muri nu te mai pot li uda ; toate creaturile sunt 
pentru tine, doar nu vei nimici lucrul mânilor tale? Jad (şeol) să 

” numeşte locul morţilor, a cărui gură. e groapa. Psalmii cunosc nu- 
„mal un loc unde petrec sufletele morţilor. -Aci ele sunt despărțite . 

- de lumina prezenţii lui Dumnezei, se află întro -stare foarte: tristă, 
"vieţuesc în umbră, nu pot să preamărească pe Dumnezeti. Acest 

„loc poate simboliza iadul -creștinesc.: „David -se teme de "moarte, 
fiindcă aduce nefericire. Cuprins de această frică suspină el necon- 
tenit, ÎȘI udă -aşternutul cu lacrimile ce le varsă în toată noaptea. 
Ochiul mei exprimă: întreaga stare a omului. În urmă să spune și 

„cine îl cauzează: atâtea necazuri: dușmanii; “Traduc. rom.: Întoar- 
ce-le. Doamne, izbăvește (LNX $U0a).... întru - moarte: .. 

-şi în iad (LAN 2 0 7 40) cine :se va mărturisi fie 2; * 
“spăla-voiii ..., ... aşternutul mei voiit uda. Turburatu-s'a de mânie 
(UN ano 9uvuod)..., învechilu-nvam într toți vrăjmaşii mei, 
Învechitu- ur ama : nevoea mea:e de multă vreme că am îmbătrânit 
între dușmani, adecă în ne'ntrerupte primejdii; sai: sint istovit, - 
puterile mi-ai săcat, ce văd și duşmanii me o N 

Vers, 9—11. Pe neaşteptate, în toiul vaetelor, să arată: poe- . - 
tului mângăerea dzeească, deși dușmanii îşi bat joc de el, pentrucă 
Dumnezei l-a părăsit. Depărtaji-vă etc. e triumfător, Glasul plân- 
serii; orientali! nu pot să fie trişti în tăcere. Poetul spune că Dum- 
nezeii l-a ascultat cererea, rugăciunea lui, rostite cu Slas înalt. Va 
primi exprimă rezultatul la_auzit-a. Ce să pare acum! dușmanilor . -. 
„că sufere el, ex vor suferi cu adevărat în viitor, vor peri î ruşina-. se-vor etc.. Se vor tubura să rapoartă la v, 2. 3: soarteă de care 
Sai bucurat duşmanii, care credeati că va & ailut David, îl va -.. 
ajunge? pe el; o putere mat-înaltă îi va alunga, şi anume de.grab: pe neaşteptate, fără ca e! st ştie în ce chip s'a întâmplat. Traduc.: rom. : Depărtaţi-vă „i Că a auzit Domnul ..., Domnul rugăciu-
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ua. Ruşina-se-vor și se vor. tuirbura toți vrăjmaşii. mei, 

Întoarce-se-vor, „ruşina-se-vor, degrab:, 
sa 

  

Psalmul 12. 

E 2, “Până când, Doâinne, mă ț. tu pururea, 

"Până când. ascunzi faţa ta dinaintea mea?: 

3. Până când voit. pune sfaturi. în sufletul meu, 

-Mâhnire în inima mea ziua? -. 

„Până când se va ridica dușinanul | meu asupra mea. 

nea-mea a primit. Să se ruşineze şi să :se turbure.. o să se. în- 

loarcă, şi să se ruşineze foarte de grab. 

Psalm. 12. Superiorului (LIN în sfâr şi; psatui al Iui David. 

Acest psalm s'a compus în timpul -din- urmă al goanei lu! David” 

„din, partea lui Saul. Lungă vreme': David: se' vede, perzecutat, duș 

manul creşte;.de aceea sufletul iur strîmtorat find se întreabă: 

„Până când? adecă 'ar uitat de mine Doamne? 

Vers. „3, Intrebările exprimă. starea sufletului, când sperând. .. 

desperă și dcssirână speră. 'Contrazicerile * în. întrebări să explică“ 

din lupta. între: spirit şi 'cârne. Căci ântâia primejdie în stăruința . 

curajoasă “până în sferşit - rezultă din . sentimentul că Dumnezei : 

- părăsește pe.om. “ Impulzul puternic al. graţie să stinge, Dumnezeă 

se retrage tot mai. mult şi sufletul rămâne singur pe terenul de . 

luptă ca să&- mii exerciteze- forţele. Dacă această luptă | e timp mai 

îndelungat, "apoi sufletul” descurajază şi” desperând strigă: Până 

când Doamne maj. uitat ? A. doua primejdie a stăruinții s& naşte 

din împrejurarea că nu sântem statornici, ci propusurile să perân- 

dează. și totdeuna: învinovățim deprinderea. De aceea inima “strigă 

că Dumnezei 'a uitat pe om pentru totdeuina, iar spiritul," nemul- 

_ țumindu-se-. cu aceasta, produce îndocală :: Pănă când se pare că - 

“tu mal părăsit? Omul: sub mânia iul Dumnezeii - simțeşte înainte 

„durerile iadului, credinţa însă -pune faţă în față mărirea şi iubirea E 

= ură Dumnezeii, care “fiind ascunsă acum îndărătul mâniei, poetul 

-- se roagă să i-se' descopere . cât: mat curând. De trei ori: Davidpune . 

această. intrebare a credinţii, El face multe : planuri (une sfaturi - 

în  snfelul meil) cum se scape, ' din “starea de acum; 0 grijă alungă 

+
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4. Caută, r&spunde-mi, Doamne Dumnezeul “meu,: 
Luminează ochii mei ca să nu adorm intru moarte. 

5. Ca să nu zică dușmanul meu: L-am învins pe el, 
Asupritorii mei se bucură că mă clatin. 

pe ceealaltă, căci abia s'a născut una, a şi dispărut, Ziua ; noaptea 

face omul planuri, iar ziua când vede nevoea cu ochii, inima e 

cuprinsă de durere văzendu- -ȘI starea desperată. Între acestea duș- 

manul e deasupra, adecă s'a înălțat deasupra capului lul şi se 

"făleşte. 'Traduc. rom.: Până... € vei uita până în sferșit.. 

întorci (LAN dnoorotytre) fața ta de călră mine... dureri în înima 

nea ziua şi noaplea (LAN 7 pttoas) - „., seva înălța vrăjmaşul . ; nica. 

Espresiunea Tuigas. (LXX) în loc de zis 7 uigas per diem=zilnic ; 

de regulă stă za”, Tudgaw ; traducătorii români n'a înţeles- 0... 

Vers. 4. 5. Cele două primejdii amintite mai nainte sunt de 

mare importanță, urmările lor trebue apreciate şi cunoscute. Tim- 

pul îndelungat făcu pe autor să se obicinuească a nu avea cu sine 

pe Dumnezeii; dar ochiul totuș și-l îndreaptă la bunurile cari i-să 

par așa îndepărtate. De aceea se roagă ca Dumnezeii să-I răspundă, 

adecă să-i dea ajutor; altfel zi de zi lumina ochilor s'ar abate tot. 

mai mult deia lucrurile mai înalte, el ar deveni tot mai puţin atent 

față de. adevărurile dzeești, în urmă ar adormi de tot, iar somnul 

= 

“ar fi moarte, dacă Dumnezeii nu-l miluește. Și atunci triumful duş- 

manilor ar fi şi ma! mare. Luminează ochii: să dea putere nouă 

de vieață (Ezra 9, 8), care se manifestă îndeosebi în strălucirea 

vioae a ochilor (1. Imp. 14, 27. 29). Lumina de aici este iubirea 

lui Dumnezeii (Ps. 30, 17), vieaţa; iar contrastul lor este: întune- 
rec, mânie, moarte. Dacă Dumnezeii priveşte la cineva cu iubire, 
acela dobândeşte nouă putere de vieață, nu va durmi somnul 
morţii (ler. 51, 39. 57 cf. Ps. 75, 6) — somnul s& schimbă în 
moarte. Frumos și emfatic e 'contrastul:. Caută! la „Pănă când“ ?, 
căci numai Dumnezei poate ajuta în nevoi și primejdii făcând ca . 
omul s& nu adoarmă somnul morţii. În v. 5 să spune că altă urmare 
tristă a acestor primejdii este, că diavolul începe a ne stăpâni. 
Omul e slab, primejdiile ce-l împresoară sunt foarte mari; iar dia- 
volul pândește totdeuna ca să aducă pe om a se clătina, a cădea 
şi să-l ia cu totul în'a sa stăpânire.. Ca să nu zică etc. exprimă 
de ce autorul cere lumina dzecască : dușmanul să nu se poată
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6. lar et mă încred întru mila: ta, 

- Bucure-se inima mea de mântuirea ta, 

Cânta-voiă. Domnului, că mi-a făcut. bine. 

Psalmul 24 pag. 9%. 
N 

  

“ Psalmul 80. 

9. întru tine Doamne am căutat scăpare, 

S& nu mă rușinez în veac, .. 

“Întru dreptatea ta mântuește-me. 

  

făli. că e mai puternic decât el. Traduc. rom.: Caută auzi-m& i... 

ca nu cândva să adoriit întru moarte. Ca nu cândva să zică vrăj- 

- maşul mei, întărilu-m'am asupra liră, ceice' mă năcăjesc se vor 

bucura de mă voiii clăti. a : : 

__ Vers, 6. Aci spune poetul că în situaţii ca a sa nu este altă 

scăpare decât a se încrede cu desăvârşire în Dumnezeii, căci cine 

voeşte numat pe acesta, nu umblă în întunerec, deși recunoaşte 

că el însuş e întunecos și sărac. Iar eîi e în opunere cu dușmanii, . 

- “care-i doresc moartea ; iar el se încrede în Dumnezeii, care va pune 

capăt nevoii lut. „A& Încred este credinţa câre se razimă tare în 

_Dumnezei. Bucure-se exprimă nădejdea sigură. Cântla-voiit etc. 

dacă mântuirea. esperiată îl va inspira, Că mi-a făcut bine; su- 

Qetul cântărețului s'a liniştit, inima lui e pătrunsă de pace. Traduc. 

rom.: Iar ei spre mila ta am nădăjduit., bucura-Se-V.+- 9 Dom- 

“iului celuice a făcut bine mie, şi voiii cânta (LXX add) numelui 

Dominilui celui: înalt. Cuvintele: „şi voii cânta... inalt“ lipsesc 

în originalul evreesc. i 

. - Psalm. 30. Superiorului (UXX în sfârşit), psalmul lui David 

pentru spaiuiă (sai în extază) este inscripţia în LĂX. Psalmul e 

compus de David, şi. din cuprins rezultă că în timpul ântâiu când 

cra urmărit de Saul (|. Împ. 23, 26). „Pentru spaimă“ . lipsește în 

originalul evreesc și pare adaus din v. 23 exprimând că David de 

frică, întristare şi-a eșit din fire ;. iar Mântuitorul rosteşte pe cruce 

p v.6 cf. Le, 23, 46, din care cauză psalmul să consideră tipo- 

mesianic, a ' 

%



"3. Pleacă. mie: urechea tă, Srăbeşte, „mântuește-mă; 
Fii mie stâncă de scăpare, E 

> / Casă de. munte - spre a me mântui, 

E Ca: stânca și cetatea mea ești tu, 
Și pentru numele . teu mă vei povăţui şi. purta. - 

5, Scoate-mă-vei din mreaja care întrascuns au pus mie, 
Ga tu eşti scuțitorul: mei. o 

Vers. 2. 3. Rugăciunea începe exprimândiu- să încrederea şi IN 
: speranța! autorului: Doamne: elc. Această încredere în Domnul care : - 
“nicicând nu înșală face pe poet să se bucure înainte, căci rugă-. 
“ciunea lui va fi ascultată ; de aceea speranţa lui să va împlini tot-. 
deuna. Ântâia cerere este: Să nu 1n€ rusinez, înţelegem nu numai . 

- îuşinarea temporală, esterioară, ” ci pe cea internă, continuă. Căcy 
după v. 12—15 în cele pământeşti este. el “ruşinat,: trebue deci -- 
să aibă interese: mai înalte în cari 'să nu. fie rușinat, promisiunile 

", dzeești, chiemarea şi: alegerea, în urmă încrederea lui. Mâniueşle- | 
_n€: Dumnezeu, “fiind atotdrept, : deși examinează pe om în multe 

chipuri, dar Îl mântueşte, Pleacă ani urechea: la, grăbeşte exprimă. 
cu “multă fincţă iubirea "cea mai intimă, Duninezeii este” părinte, 
pe care il. cuprindem după grumaz cerându-i să ne asculte. Sfâncă 

„a 1€ mântui; o casă pe verful unui munte. este “azil” sigur... 
Din v. 3 vedem că. :primejdia trebue” să fie fost mare încât Bob. os 
tul,- care se obicinuise a răbda şi să. „aştepte, cere grabnic ajutor. | 

* "Traduc. rom. Spre. tine Doamne am nădăjduit, ase isbăveşie: 
me (LAN Goa) şi mă scoate. Pleacă cătră mine . urechea la, Sră- o. 
beşte de: mă scoate; fii mie Dumuczei sculitor, şi” spre casă de 
scăpare, ca s€ mă măâulueşti.. : 

- “Vers. 4.5, conţin motivele. ajutorului. grabnic din partea lut ” 
„Dumnezeiă. E1 să-i fie ce “crede poctul, ce așteaptă el cu încredere, 
ALE vei. povățui şi Purta exprimă că Dumnezeii să-l „conducă cu * : 
graţia sa. “Traduc.: rom.: Că puterea mea şi scăparea Mea. Sia. 
“mă vei hrăni, “Scoale-mă-vei din cursa aceasta. care ai "âscuus" 
"ie, . . « scutitorul nieii Doamne. , „Autorul numeşte tărie și scăpare .. 

pe Dumnezeii şi-l roagă ca cu acest nume să-i stea. întrajutor, . . 
: Lipsa de încredere în Dumnezeă la cei: mal mulţi își are temeiul 
în imprejurarea că ţin foarte - mult la sine Și nu așteaptă toate dela , 
graţia dzecască, „Aceştia Cred, se „roagă lut. Dumnezeti, ÎŞI împli- s-: - 

pi ÎN



E 

“anâna ta. Tu mă mântueşti exprimă cele viitoare ca cum S'ar în- 

n
.
 

[
 

î 

. 
E 

a 

E 6. în mâna. ta: „pun. duhul meă, a 

SN “Tu mă  mântuești, Doamne, Dumnezeul adevărului. 

7. Urit-am pe -ceice cinstesc idolii “zădarniăă, 

lar eu în Domnul m' am încrezut. 

8. Sălta-voiti și mă. voiă, bucura de mila ta, 
Că ai căutat la nevoea mea,  - 

Ai cunoscut necazurile sufletului meu. . - 

9 Şi nu nvâi închis, în mâna dușmanului, ! - | 

„ Pus-al în loc. departe: picioarele mele. ..: - 

nesc- trebile, dar aă prea multă incredere î în sine, nu sunt modești, 

nu cunosc îndeștul neputinţa lor. Ei voeșc ca toate st li să îm- 

plinească. după dotinţă şi fără multă încordare. N a 

Vers. 6. Fiind Dumnezeii al adevărului, aşteaptă. ajutorul: lui 

- cu “siguranţă ; acestuia - încredințază duhut să, pentrucă la ' dânsul 

" toate sunt: asigurate . contra primejdiilor şi nevoilor. Duhul micii să 

- zice, pentrucă rugăciunea. are în vedere. izvorul vieţii omeneşti, pe * 

„Dumnezeiă, cui să: recomandă acum spre. îngrijire;. de” aceea. în: 

tâmpla | în prezent. - Dumnezeul. adeverulii : el e adevărul și ca: 

„atare se adevereşte în descoperire, îndeosebi în promisiuni. Traduce. . 

rom.: În mânile tale voii pute + i. i-băvilu- mai (LX 2 iata) 

adevărului: ” | 

„Vers. .7, David ărată aport în ce : conzistă increderea sa în 

“Dumnezeul. adevărului: Urit-ant etc.. Idolii (zadarnici) nu folosesc 

celorce î cinstesc, ci-l înşală; iar poetul “nădăjduește numai spre 

„Domnul. De observat. este” că toate. traducerile ai persoana a doua? 

- Urit-ai pe ceice păzesc deşer tăciunile înzădar, i iar ei spre Domnul 

dun nădăjduit: | 

Vers, 8.9 spune autorul ce va face în viitor: : Sălta- -voiiă. ete. 

Poetul 'e. sigur că Domnul îl va asculta, de: aceea el cu bucurie 

va mărturisi graţia lui, că t-a cunoscut: suferinţele: şi a căutat să 

le delăture:: Na sai închis: nu l-a lăsat 'să fie de tot în puterea 

dușmanului. În. 10c debar. fe sati loc deschis, e coritrast la starea . 

„de acum = în- libertate” (ef. Ps.' 17, 20. 25, 12). Traduc. rom.: 

“Bucura-mă-voiii şi mă voiii veseli . . „. spre sinerenia inca, mântuil-ai 

(LX. Zow ads) din “nevoi “sufletul “araeti.. Și nu uvai închis în. mă- 

nile: VI 'ăjmaşilor, „În loc desfătal picioarele acle.
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10.- Miluește-mă& Doamne că strimt este mie, | 

„ Topitu-s'at de necaz ochiul, sufletul și trupul- mei. 

“11. Că s'a stins în mâhnire vieața mea, * - 
Și anii. mei în suspinuri, pp 
Clătinatu-s'a în fărădelegea mea puterea mea, 

- Şi oasele. mele au săcat. - | a ” 

12. Dela toți vrăjmașii mei ocară m'am făcut 
Şi” sarcină vecinilor mei și spaimă prietenilor mei; 
Ceice mă văd pe afară cu sfială mă feresc. 

13. Uitat sânt din inimă ca un 'mort, 
_Ajuns-am ca un vas ce să strică, 

„ Vers. 10—13. Aci să espune nevoea în .care se află cân- 

tăreţul. Sirimt este mie e ca Ps. 68, 18 cf. Ps. 17, 7; iar topitu- 

s'aii etc. e ca Ps. 6, 8 cu deosebirea, că aici la ochiu să adaogă 

sufletul, care leagă spiritul şi corpul; toate la olaltă însemnează ” 
omul întreg. În v. 11: mărturisește David că “păcatul e cauza că . 
puterile lui trupești s'a clătinat, căci cu cât mal mult. ţine starea 

critică de acum, cu atât mai: mult trebuea s&-se convingă că. 

Dumnezeii îl lămureşte. Și sarcină etc.: având David foarte mulți 

dușmani, chiar şi cei mai aplecaţi luă începură a-l ţinea revoltant, 

“usurpator ; vecinii se simțesc molestaţi, pentrucă el cauza primejdit 

cu prezenţa sa; și=aici: chiar şi. În urmă chiar cei. mai intimi îl 
încungiură, d. e. Abimeleh şi preoţii din, Nob. Ceice mă văd pe | 
afară : străini! pe care-l întâlneşte din întâmplare pe stradă. Astfel - 
el e mai mult mort decât viă, care să uită îndată (din înimă=de 
tot cf. Deut. 31, 21) cum a fost scos din casă şi așăzat în mor- | 
mânt. El e ca un vâs care să pierde, piere, nimene nu-i poartă mal 
mult grija (Ps. 8, 8. ler.22,. 28. 48, 38). Traduc. rom.: Milueşte-mnă 
„.. Că mă necăjesc (UNX 9ilfBoucu), turburatu-s'a întru mânie 
ochiul me, sufletul 1neii şi pântecele meii. Că.. întru durere. 3 
slăbil-a întru. sărăcie Virtutea mea (ULXX i0xug), şi oasele. 1nele 
sait turburat. Despre... şi vecinilor mei foarie, şi frică cu- 
noscuților miei.  Ceice me vedea, afară aii, fugit dela mine, 
Uilat am fost ca un mori dela inimă, făculu-m am ca un vas 
pierdut. Întru sărăcie ; espresiunea trebue luată în înțelesul cel 
mai larg. neaga măvras Tous îy9goug .e mal mult decât : duşmanii 
mel; dar deja s. Atanasie înțelege Haga: la = dela; de. Foarte 
să leagă la ocară=spre foarte mare ocară, |



14. Că eii aud defaima multora, 
Spaimă jur împrejur; 
Când -se sfătuesc împreună asupra mea, 
S& ia vieata mea caută. | | 

15. Iar ei întru tine m&.încred Doamne, 

Zis-am: Tu ești Dumnezeul mei. 

16. În mâna ta sunt sorții mei; 

Scoate-niă din mâna .vrăjmașului mei și de ceice 

Sa a [mă gonesc! 

-17. Lumineze fața ta spre robul tăi, | 

Mântuește-mă& cu mila ta. 

__ Vers, 14. motivează de ce s'a comparat cu un vas de lăpă- 

dat. Mulţi îl defaimă că e criminalist, de toate părţile îl împresoară 

spaimă, se sfătuesc asupra lui și toți” caută să-l piardă (s& îa 

vieața cf. 1. Împ. 19, 10. Prov. 1, 19). Traduc. rom.: Că am ait- 

'zit ocara a multora din ceice lăcnesc împrejur, când se aduna ci 

împreună asupra mea, ca să ia sufletul meii s'aii sfăhuit:. Mul- 

tora din ceice lcăcuesc împrejur : multora care sunt împrejurul 

meă ==tuturor celor împrejurul mei. Când se aduna ei: în adu- 

nările lor sati or unde conveniaii; exprimă "că orunde și orcând 

- conveneaii îndată (ua e despre: timp) hotăraă să-mi r&pue vieața 

(Oua şi to âut să leagă la 2Bovizvoowro). Lamentarea aceasta 

a lui David să confirmă de istoria-acelui timp. Excomunicat de re- 

_gele săi, alungat: de al sti trebue să pară ocară acelora de care se 

apropia, să fie spaima, tuturor rudeniilor și partizanilor să (1. Împ. 

„22, 4.) Zece ani a fost el alungat, deci trebuea să se creadă uitat 

de al săi ca un mort." 

Vers. 15—17. Suferințele ce vin asupra poetului nici cum 

nu-l pot depărta de încrederea în Dumnezeii. Jar ei accentuă și 

mai mult contrastul (v. 7). Să pare că în mânie Domnul. l-a pără- 

sit, el însă se încrede lui şi-l roagă. Sorţii mei (ittoth) sunt întâm- 

plările din un anumit timp, schimbările în vieaţa omenească. Tim- 

'pul cu toate schimbările sale e în. mâna Domnului, soartea. şi 

întâmplările. ” Din această” conştiență urmează, rugăciunâa din v. 

16. -17, cf. Num. '6, 25. Lumineze fața ta: Dumnezeii să privească 

asupra lui cu. graţie. T raduc. rom.: Iar eii spre tine Doamne, an



18. Doamne, să nu fii rușinat, că te chiem. „pe tine, | 
„Să se rușineze. cei fărădelege, să tacă în' iad. 

19. Arnuţască buzele” minciunii, 
- Cari vorbesc -cele. nerușinate asupra dreptului, 

Întru -sumeţie și dispreţ. * A IE 
EI 

20. Cât de. mare: este: bunătatea ta, “care 0 “pastreză! 
[celorce se tem. de tine, 

o faci celorce speră în tine înaintea fiilor oamenilor. 
21. Tu-i acoperi .pe ei, cu acoperemântul feții. tale. de. 

| '[turburarea oamenilor, 
Î ascunzi pe ci în cort de. Gearta- limbilor. 

| e - mânile tale sorții. mică, izbăoeste-mă, . vrăjmaşilor 
- nel. “Arată fața ta; pr ese... ta. * Ă 

r 

Vers: 18. 19: Că te chien Ze tine motivează speranța expri- 
mată în cele precedente. Poetul nu va fi ruşinat, iar cei fărădelege | 

- vor amuţi în veci: 'să se pușineze; să tacă în iad: vor tăcea | ȘI 
vor merge în iad. Amufască buzele etc.: Dumnezeii judecă şi - le 

„face să amuțască. Cu dispreț, defăimare: dacă e tratat răi. un 
bărbat cinstit, apol e. dispreţ, batjocură. Traduc. rom. : Doantue, se nul 

"mă rușine: că te-am chiemat pe line j SE se ruşiieze necredincioşii 
(LXă oi doeftis), si 5E se pogoară în iad. Mute să se facă buzele 
cele “viclene (LXX Ta. xtlin ra 90la), cari grăesc asupra dreptulută 
fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. - 

- Vers, 20, 21, Speranţa. descrisă în .cele precedente să. înfă- 
țișază. ca siguranţă, de aceea să „laudă bunătatea. -lur Dumnezeii, 

Cât de mare. este etc. exprimă mirare, iar bun&tătea lu! Duinnezeii 
cuprinde tot. ce e bun și să dărueşte celorce îl iubesc. Care o faci 

„e. manifestarea - bunătăţii - ca dintro „vistierie ; :el o împărtășește 
(acestora) astfel -că toți oamenii o văd. Dumnezei arată că e atot- 
puterni€ şi ruşinează pe dușmani (Ps. 22,5). Înaintea” fiilor * 
oamenilor : el ia'sub scutul: scit pe cel plăcuți lui, iar Oamenii care 
se adună, să clevetească asupra lor: nu le strică . nimic. - Acopere- 

 mântărl Jeții tale: în nemijlocita apropiere a luminii care se revarsă - 
din faţa lui Dumnezeii (Ps. 26, 5. 60, 5). În cort: ajutorul dzeesc MR 
să înfăţişază ca'un cort care ascunde pe cel prigonit. Traduc. rom, 

-Căâl -esle de iultă : "umljimea Dunctăţii tale Doamne; c care, ai AScuNs ia



  

  

22, Binecuvântat“ e “Domnul; ag 

„Că minunată, milă. mi-a arătat. în “cetate întărită... 

„93, lar et am “zis în spaima mea : 

„Lăpădat sânt: ei” dinaintea 2 lor ti.“ 

„Totuș tu ai auzit glasul cererii “mele când -am strigat. 

a Aa „[cătră 4 tine. 

  

7 

celorce” se tem de tine; făcut cai celorce se: nădăjduese spre tine în- 

. aintea “i iilor omeneşti. Asciunde-vei pe dânşii întru ascunsul. feții. . 

tale de turburarea oamenilor. „Acoperi- vei pe ci îni cort de grăir ea 

"împotrivă - -q limbilor. „Mulțimea bunătăţii însemnează natura și 

" ucrarea “graţiei faţă” de. ceice se tem de. Dzeii, iar ascrnde-uci 

: pe denşii întru ascunsul feţii tale arată . modul în care se „ma. 

-. nifestă aceasta. .- Avem. deci: . Dumnezeii. îşi arată graţia că toți. 

oamenil. o văd; graţia aceasta e numat. dulceaţă . (bunătate) ; ea se : 

descopere aşa că pe al. săi î. scutește.. sub. ascunsul feţii. sale. 

Espresiunea „mulţimea bunătăţi“ exprimă lucrările interne, minu- 

-nile ce săvârşeşte Dumnezei în suflet, care se umple d "de incredere, 

linişte şi de toate binecuvântările lut, „Ascunsul (întOnerecul) feţii 

“lul“ e. sânta sântelor din templu; Dumnezeu locueşte în lumină ne- 

accesibilă ; -pe cine primește | el în. nemijlocită apropiere, acela e. 

_ primit în“ întunerecul feți! lui, e. scutit: de zgomotul lumit exprimânr, Dă 

'du-să în această imagine scutul şi ajutorul. dzeesc, - 

Vers, 22. “ Binecuvântat etc.; David trece la esperienţă, i iar 

lauda să rapoartă la fapta mântuirii, care în credință să anticipase. E 

" În celale întărită: graţia dzeească s'a arătat faţă de cl, l-a asăzat ca . 

întro cetate tare înțelegând unii interpreţi pe Dumnezeti. cu" aju- - 

torul săi puternic, iar alții cetatea Ziclag.. T raduc. rom.: Bine este 

cuvântat Donul, că minunată a făcut mila să în. cetatea îngră- 

_dirii.. În cetatea îngrădirii este o cetate: împrejurul căreia-- Saul: a 

voit să. se așăze, o cetate a. îngrădiril de duşmanii lut David. 

| Vers. 23. Iar cit ant zis, etc. espune ce credea poetul despre 

„sine înainte de a primi ajutorul. dzeesc; în! strimtorare și spaimă 

"crede că Dumnezei nu-i -mai poartă. grija. Esperienţa de acum.- l-a 

învăţat însă :' Toluş da ai auzit etc. Traduce. rom. Iar. et am zis 

întru... de cătră fata ochilor ti. Pentru acsasta ai auzit glasul 

“rugăcimuii “mele, când . . line. „Peutr au aceasta exprimă emoţiune : 

„Dumnezeii l-a. auzit așa curând, pentrucă era aproape” de desperare. 

| ; ul



24. Iubiţi pe Domnul toți cuvioșii lui, 
Domnul: păzește pe cei credincioși, a 
Și r&splătește cu prisosință celuice face mândrie. 

25. Întăriţi-ve și inima voastră să se îmbărbăteze, 
Toţi + ceice nădăjduiți spre Domnul! 

Psalmul 90 pag. 114. 

Psalmul 50 pag. 58. 

„Psalmul 10. 

2. Doamne, auzi rugăciunea mea, 
Și strigarea mea la tine să vie. 

* 

Vers, 24. 25. Tubiţi fe Domnul etc. ; astfel provoacă âutorul, 

pentrucă are esperiența- din cele precedente. Între toate împrejurările 

„să adeveresc: promisiunile lui Dumnezeii: Donul păzeşte. etc., dar 

r&splătește în măsură bogată celor mândri, căci.ei săvârşesc izvorul - 
păcatului (uzândrie) înaintea lui Dumnezeii. Psalmul încheie cu îmbăr- 
bătarea cuvioșilor, că ei să se încreadă în Dumnezeiă, care răsplătește tu- 
turor.Traduc. rom. : Iubiţi..., că adevărurile caută Domnul, şi răs- 
plăteşte celorce de prisosit fac mândrie, Înbărbătați-vă, şi s& se 
întărească înima voastră, toți ' ceice nădăjduiți. spre. Domnul. . 
Esperienţa autorului este a nu despera nicicând, nici. a se teme 
de oameni. Adeverurile caută Donul: caută, păzeşte, adecă le: 
ține, sai: caută să răsplătească, fie că remunerează ori pedep- 
seşte. Multă mângăere conțin “aceste cuvinte pentru ceice. ai să 
lupte cu lumea păcătoasă; de puterea cuvântului. dzeesc toți “se 
ascund. După LNX! NEQLOGWŞ să leagă la zorovor Şi traduc. 
rom.) nu la răsplătește, 

Psalm. 101. Rugăciunea unui: sărac, când e întristat şi î îna- 
întea Domnului “varsă rugăciunea sa. Cuprinsul -psalmului dove- 
deşte că s'a compus cătră sferșitul robier babilonene și descrie 
nevoea în care se afla poporul întreg. Părţile frumoase și greută- 
țile psalmului ies mai bine în relief, dacă ne reamintim că robia 
a fost pedeapsă dzecască pentru fărădelegile poporului, în care timp 
încetase activitatea biserici! şi. grația dzeească nu se manifesta ca 
mal nainte. Poporul recunoscându-și vina cerea cu suspinuri să se” 
ridice pedeapsa deasupra lul. Mar departe știm că Dumnezeii și
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3. Nu ascunde faţa ta de mine în ziua când sânt - 
[strimtorat; 

Pleacă cătră mine urechea ta, 
“În Ziua, când strig de grab auzi-mă. 

4. Că s'au trecut în fum zilele mele, 
Şi oasele mele ard ca arsura. 

poporul israiltean erai în căsătorie spirituală. Israil, umblând după 

zel străini, sa făcut necredincios ; de aceea Dumnezeiă despăr- 

țindu-se de el l-a trimis în robie, unde cu lacrimi și lamentări cere 

să fie primit în legătura de mai nainte. Nu ma! puţin. trebue să 

se considere că toate promisiunile eraii legate de ţara făgăduinții, 

de Canaan; aci să întemeia binecuvântarea și mântuirea. Dupăce 

Israil a fost alungat de aci, îl lipsea baza; toate puterile lut tre- 

bueaii să dispară, 'să se vestejască 'ca o floare scoasă din rădăcini. 

Dar cu toate acestea poporul nădăjdueşte ; profeţiile îi dati putere 

nouă, îl mângăe cu încrederea că el nu e lăpădat pentru totdeuna; 

zorile unei zile frumoase aii răsărit în inima poporului care geme 

sub urmările purtării sale față” de Dumnezeu. 

“Vers. 2. 3. Psalmul începe cu cuvintele obicinuite la rugă- 

ciuni (Ps. 38, 13. 87, 3), iar la v. 3. să poate compara Ps. 26, 

9. 58, 17. 55, 10 etc. În psalmi ocură mai multe formule cu cară. 

să agrăcşte Dumnezeii; autorul le îmbină ca semn al încrederii 

sale în acesta. Rugăciunea descrie cu colori vii strimtorarea, dar 

dă a înţelege speranţa că ea va fi ascultată, ȘI deci să va da aju- 

torul cerut. Credinţă neclătită în Dumnezei, în bunătatea și fide- 

litatea lui exprimă cuvintele : În ziua când strig, de grab auzi-me. 

- Traduc, rom,: Doamne, auzi... SE nu întorci fața ta dela mine, 

or în ce zi mă năcăjesc, pleacă. „.ș or' în ce si te voiii chieima, 

de grab mă auzi. 

Vers. 4. În fum: vieaţa grăbeşte spre. moarte ca fumul să se 

împrăștie, cf. Ps. 36, 20. Asămănându-să vieaţa cu fumul exprimă 

cât de răpede trece ea. Oasele mele: locul puterii omenești; unde 

sunt oase;puternice .şi vieața este așa. Ard: oasele lui ard .de 

- friguii ca vatra de focul deasupra el. Traduc. rom.: Că s'a stins 

ca " funuul zilele mele, şi oasele mele ca uscăciunea S'aii uscat, 

Zilele puteri! au trecut,. aşijderea şi fericirea, liniștea şi bucuria; 

numa! amintirea a mai rămas. Ca uscăciunea.etc. ; oasele autorului 

sunt fără suc și putere ca uscăturile. - 
14
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d Bătută. ca. iarba Și uscată este inima: mea, e 
Că am. uitat. să mâne -pânea mea, 

6. De glasul 1. suspinului meu s'a lipit. osul mei de 
[carnea mea. 

.  Asămenatu- -m'am cu pelicanul. pustiei, ss 
„ Făcutu-m! am ca buha ruinelor. . - 

a
 

. 

8. Privighiind sânt ca o pasere. singură pe coperiş, 

“9. Toată ziua. mă defaimă. dușmanii. mei, 
| Cei. turbaţi contră mea, pe mine se joară, 

:. Vers, 5, G, exprimă aceeaș în altă imagine. “Băintă ca îa! ba. 
„etc., adecă lovită, vătămată, şi anume iarba! de soare ; . iar aci „să : 
spune de ce „poate zice că e bătută inima: uscată :ete. Cum iarba : - 
se-.uscă de arșiţa: soarelui, „aşa şi centrul. vieții “lui (nima) - s'a 
apropiat :de peire, X-a. secat puterea de vieaţă. Am uitat etc. :: 
„durerea și suferinţele l-ai împiedecat să mănânce ;. mare nici o „plă- 
„cere la aceasta. S'a lipit etc.: pe corpul săi e așa de puţină carne 
că i-să văd oasele (lob 19, 20). Esperienţa dovedeşte că incordări, * 5 

ne 'ntrerupte,. întristare, îndeosebi! rugăciune intenzivă, slăbesc corpul 
"(de glasul suspinului etc.) În orient a. nu mânca este. semnul să 
“urmarea jalei (1. Imp. 1, 7. 20, 34. 2. Imp. 12, 16). Traduc. _rom. 
Rănit ant fost-ca iarba, și. s'a uscai înimma mea, că mi-am „ital 

„a îtânca pânea: mea, De Slasul.. ;.. înea, 

„Vers. 7—9. În opunere cu fericirea de mal năinte su! înfă- 
„țișază nevoea prezentă ; plaiurilor mănoase ale Canaanului să opune 

„“pustia exilului; paserilor cari iubesc lumina . zile! să 'opun celece 
se simţesc bine în timpul .nopții, petrec în stânci 'şi rituri; iar 

„încrederii e opus dorul ce-l are paserea (vrabia), singuratică, - Peli.. 
“canul şi cucuvaea, buha sunt paseri . necurate, iubesc singurătatea 

în pustie. În. atare pustie. e şi poetul.. Despre--pelican (cf. : Is. 34, 
11) să ştie că petrece aproape de maluri stâncoase,. zile întregi E 
aşteaptă nemișcat până „vede vrun' “peşte., Cei vechi „aveai "despre. 

el mitul: „Dicuntur hae aves «tanquam colaphis. rostrorum. „occidere 
„_Parvulos . suos,. eosdemque lugere. per triduum; postremo dicunt 
matrem seipsam graviter. vulnerare. et sanguinem' suum super. filios 
fundere, quo illi reviviscunt“ (Augustin î în h. 1) — şi dacă e adevărat 

i „mitul, zice acest fericit Părinte, apol pelicanul” are multă as&mănare IN



10. Că cenuşă 'am: mâncat ca: pâne, a 
ȘI beutura mea am ameștecat cu plâns. 

11, Pentru: urgia ta şi mânia ta," 

Că. tu: mai ridicat. și: m ai aruncat. N 

E 12. Zilele: mele- sunt ca .0 “umbră. întinsă, : 

Ia „Şi. eu însumi mă. usc „ca iarba, 

: „.. cu. Cristos: „cujus sanguine vivificati 'sumus“  Nururdot US 

Si nycticorax) este cucuvaca (pasere de noapt6), Leronin are „bubo“ 

| (buha); "dar. și. cucuvaea . iubește “singurătatea': „avis est Joca 

* amans deserta“ (Gesn. Thes. v.), de. aceea, otzăritdov (XX. 

: domicilio). casă, loc de casă, aici o casă părăsită, ruinată. Prioi. 

shiind sint etc.: grijile și suferinţa îi sperie somnul. Țipbor 6 

orce pasere' mică şi: vrabia. EL e slab şi neputincios ca o: păstrică a 

: | care singură șede pe coperiș. şi se cântă după puii cari i-saă: luat. 

„. As&ăm&nările de aci descriii în colori „viot 'stârea. luj, Israil în robia 

| „„.? > babiloneană, Frumoasele plaiuri ale Eufratului îi sunt pustie, în 

? 

7 

„cetatea foarte populată, Babilon, else află ca “vrabia. pe: coperiș.. 

„Cât de mult dorea „poporul - să: se re'ntoarcă. din robie să poate: 

că dușmanii îl defaimă. Ce mare bucurie” ati avut _popoarele 'dim- 

prejur. când. a căzut. Jerusalimul ! Pe mine se: joară : când voesc 

: să blasteme, cf. Is. 65, 15, ler. 29, 22. Num, 5, 21; 97; 'Traduc. rom.:. 

| - „Asămenatu- nt” ate. de pustie,. ca corbul de noapte, în loc. nelăcuit. 

aa Priveghiat- -am, şi m "am făcut ca o pasere ce! este osebilă pe casă | 

(o Si i ia ai 'cării vrăjmaşii: mei, şi ceice mă lătida, asupra mea se: 

jura:  Ceice: mă lănda : :care a fost martoriă "fericirii. lut de .mal - 

| nainte, pentrucă Dumnezeii era în mijlocul lut și-l scutia, 'mărturi- 

E 'sesc” acum nenorocirea! lui, care și lor e aşă de mare și neauzită, = 

. E . Ri că 'joară. la - ea; când voesc să: întărească ceva cu jurământ “zic: 

|   

“Sa mi' se întâmple şi mie ca ludeului, de: nu e adevărat.: Va- să 

zică” duşmani sunt, identici cu „celce mă lăuda“. 

Vers. 10—12. Că cenuşă etc, Aci. să mărturisește, conştiența 

pecatului -şi căinţa.. Orce. s'a întâmplat cu el, a meritat pentru pă- 

catele sale; mânia dzeească: î răsplătește, şi anume cu deplină . 

dreptate. „A mânca. cenușă ca pâne; a amesteca lacrimi! în peutură“ 

i este semnul jalei, al întristării, nenorocirii ;. accâsta insemnează Și 

:. „presărarea capului cu cenuşă. Orientalul, când jăleşte, şede pe pământ . 

vedea din Ps. 120. 122. Toată ziua etc. AL, motiv al 'durerii este. . ;
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13. Iar tu, Doamne, tronezi. în veac, | 
„Şi pomenirea ta în neam și în neam. - 

14. Tu te vei scula, te vei îndura de! Sion, 
Că vreme -este să-l miluești, venit-a timpul hotărît. - 

15. Că cu iubire se lipesc robii t&i de pietrile lui, 
Și le e milă de țărîna lui. 

dupăce a presărat cenușă, saii își presară capul cu cenuşă (cf. 2. 
Imp. 12, 16); iar autorul zice că răspirând pulbere şi cenuşă, 
mâncă cenușa ca pâne. La beutură nu poate transpune aceasta, 
deci:. și beutura etc. Pentru urgia etc. este as&mănare cu un vifor 
care ridică obiectele și le aruncă la pământ cu vehemenţă. Astfel s'a 
întâmplat și cu Israil: graţia a fost nespus de mare, iar acum cu 
atât mai simțită este pedeapsa. Că ta mai ridicat etc. : Dumnezeii 

- dintre popoare şi l-a înălțat dându-i descoperirea sa; dar tocmai 
de aceea acum e batjocorit mai mult, căci Dumnezeu, s& vede, 
anume l-a ridicat ca cu atât ma! mult să simțască căderea când e 

„scos din patrie și dus în străinătate. Zilele mele etc., adecă sunt. 
ca umbra care spre sfârşitul zilei e tot ma! lungă pânăce să pierde 
de tot în întunerec (Ps. 108, 23). Afă usc ca iarba ? în. străinătate 
Israil e ca o plantă scoasă din 'rădăcini, Traduc, rom. : Că cenuşă 
ca pânea am mâncat, şi bentura mea cu plângere: am amestecat. 
De cătră fața iuțimii tale, şi a inânici tale (LX TIIS 09yils 00v zai 
„ToU Yuuov 0ov), că înălțându-mă m'am (UNI „nr'ai) surpat. Zi- 
„ele tele ca umbra. Sai plecat, şi cit ca iarba uvan uscat, De 
călră fața e evraizm = pentru, din cauza. S'aii plecat: se apropie 
de sferşit, pier aşa îngrabă ca umbra când înoptează. îi 

Vers. 13—15. Deși Israil e smerit, dar n'a degenerat; el 
speră în Dumnezeul mântuirii. Zronezi în veac. : ca “rege  vecinic 
al teocraţiei. Și pomenirea ta etc. Domnul Şi-a făcut nume care 
nicicând nu să Va uita (Ps. 9, 8. Plâng. 5, 19). Dumnezeu să 'nu- 
meşte după lucrurile ce le face, din acestea să cunoaşte. el; de 
aceea „pomenirea“ stă în loc de lucrările în cari şi-o face. Vecinic 
e Dumnezeii, din neam în neam, deci şi pomenirea lui, adecă.. 
lucrul lut. Atare pomenire este Israil cu istoria sa, care lucru tre- 

_bue să aibă un scop vecinic. Această pomenire Dumnezei o va 
rezidi şi deplini în mod miraculos, dupăcum promisese. El va re- 
zidi Ierusalimul, _iar: acum a sosit vremea să se realizeze această
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16. Şi se vor teme neamurile de numele Domnului, 

Și toţi regii pământului de mărirea ta. 

17. Pentrucă. Domnul a zidit Sionul,.- 

S'a arătat întru mărirea .sa. | 

18. Întorsu-s'a spre rugăciunea celui nefericit, 

Și nu a disprețuit rugăciunea lor. .- 

promisiune: Za te vei scula etc. "Că vreme este: 'e momentul 

când Israil s& mântueşte judecându-să dușmanii lui (Ps. 68,-14. 74, 

„8. Avac. 2, 3); a trecut timpul mâniei asupra lui Israil şi a sosit 

al îndurării şi milostivirit. Că cu iubire etc. motivează că a sosit 

vremea ca Israil să fie miluit; acum știe aprecia fericirea ce con- 

zistă în a fi poporul iul Dumnezei,: a. avea "o cetate sântă şi în- 

trânsa locuinţa lui Dumnezeii. De pietrile Imi să explică în fărîua 

lui = pietri şi praf = cetatea risipită. Le e milă ce paralel la „cu 

iubire“ ; ei compătimesc cetatea pentrucă o iubesc. Această iubire 

de patrie, dorul de a se re'ntoarce în ea, este cântăreţului semn 

“că s'a apropiat timpul îndurării dzeeşti. Cei 70 de ani al. robiei 

eraă pe stârşite, Iudeii incep a dori tot- mai tare ziua liberăril. 

“Traduce, rom.: Jar fu Doamne în veac rămâi, şi... Tu Scu- - 

lându-te vei anilui (LX OzTt101]0£S) Sionul, că vremea este a. 

“te milostivi (LX oirereijocau) spre el, că a venit vremea, Că 

bine af voit robii I&i pietrile lui, şi de țărina lui le va fi milă. 

“ Rămâi în veac nu să rapoartă la vecinicia lui Dumnezeii, ci ex 

primă că el totdeuna rămâne credincios legământului încheiat cu 

Israil. | i | | 

Vers. 16—18. Și se vor teme "conțin urmarea dupăce Sionul 

va fi imiluit. Atunci păgânii impresionați de cele întâmplate vor 

lăuda pe Domnul; ei se vor întoarce la Dumnezeul adevărat, cf. 

15. 40—66, special 59, 19. 60, 19. Pentrucă .e motivul adorării. 

A zidit e zis cu privire la se vor ferme: păgânii se vor teme abia: 

după rezidirea lerusalimului. Aceștia vor recunoaște că nu om, ci 

Domnul .a zidit Sionul şi că toată - mărirea și-o arată întrensul; 

dar şi - bunătatea . dzeească. care este asupra Sionului va atrage 

lumea 'păgână (Is. 65, 22. 24. 18. 24, 18). Celui nefericit: aşa să 

numeşte -poporul din exil, adecă fără patrie, putere, onoare; fără 

viitor înaintea oamenilor. Și za disprețuit etc. e” reminiscență din 

"Ps, 21, 25. Traduc. rom.: Și se vor: up şi toți împărații... CĂ.



„slujască Domnului. .! 

19, ss va scrie această pentru neamul jiitot, 
ȘI un popor ce să: crează va lăuda pe Domnul. 

20, Că a căutat din înălțimea.. sa cea sântă, 

„Domnul din cer a privit pe Pământ. 
= 

21.. Ca' să audă, gemetul celui prins,- i SE . 
58. dezlege pe fiii morții. - aa 

99, Ca să " vestească ci în. Sion: nuriele Domului, 
ȘI. lauda lui “în Ierusalim. 

7 

23, Când se vor aduna. popoarele împreună 
| „ȘI imperaţii, să slujască Domnului.. 

-va zidi “Domnul Sionul; şi se' va arcta întru ntărirea sa. Căntat-i -a, 
spre rugăciunea celor smeri, şi n'a defăirisat cererea lor. 

Vers. 19. Să vă scrie : Dumnezeti va face “poporului ales cele . 
cuprinse în v. 17. 18, can. “apoi să -vor însămna pentru urmași. : 
Evangelia mântuirii prin Domnul nu rămâne necunoscută, chiar 
„un „popor, care. acum e în formaţiune, îl va lăuda. Neamul. biilor: 
_e'ca Ps, 47, 18. 77, 4, iar an “popor ce să crează are, poate, pri-. 
vire la Is. :43,; 7.. “Traduc. rom.: SE. “se scrie aceasta . întru alt: 
neam, şi poporul ce să sidește, va lănda pe Domnul. 

Vers. 20. 21. Că.a căutat etc. ; să poate. „compara Is. 63, 15. 
42, 7; 61, 7 şi Ps. 78, 11. Poporul din exil e în cătușe și aproape - 

- de peire, dacă Dumnezeii nu-X vine întrajutor.; așadar fiii „Mor îi 
= celce mor. - Traduc. rom. Că a privit dintru înălțimea cea, 
sâută a lui, Domul din cer "pe. păment sa uitat. Ca să audă 

omoriţi: urmaşii ludeilor „omoriţi în. exil. 

Vers. 22.:23. Ca! „Să veslcască etc. ; ; “subiectul 'sunt cer + re ntorși 
în. patrie. De aci vedem că poporul israiltean în robie credea că 
îndată după. dezrobirea lu lumea „păgână se va converti la. Dum- : 
nezeul de pe muntele Sionului ; faptele ce 1e va face el prin A Mesia” 

-vor “fi aşa de mari că nu vor mat putea rezista, „Ci vor începe să 
laude pe Dumnezeu. Înainte de profeția lui Dan. 9, 24 sq. să poate. 
că. ludeil ţineau că venirea „Mesiel şi eşirea lor. din * robie * sunt 
acelaș timp. Traduc. - -rom.: Ca 'să vostească în Sion .. 

. 

 Siishinul. celor fer "ecaţi, să dezlege „pe fii e celor, „Omtor în Zii colo 

in 

; ca să. 

N
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+ 24. Aplecat-a' în cale puterea mea, - 
Scurtat-a zilele mele. - | 

25, Zic, Dumnezeul” meu, nu mă lua, la jumătatea 

II [zilelor mele, .. ... 

* Din neam în neam sunt anii-tăi. - i 

26. De demult ai întemeiat pământul, . 

| Și lucrul mânilor tale sunt cerurile. : 

27: Acelea vor pieri, iar tu rămâi, | 

- Ele toate se vor învechi ca o haină, 

> Ca îmbrăcămintea le schimbi, și să schimbă. - 

* 

'-
 

  

| Vers. 24. În cale puteria inea :. drumul făcut. de el în exil 

“cu poporul a fost foarte greti ; zilele i-siati scurtat şi ma! are.puţin . 

până va muri. Unele Msse citesc aici „puterea lui“, ce S'ar raporta . . .. 

la popor. Traduc. rom.: Respims'a hui: în calea :tăriei Ii, înupu=: e 

“ ţinarea zilelor. mele spune-i, Subiect poate fi. aci „poporul“ Şi 

 „răspuns'a“ are înţelesul lui: a începe, a grăi; iar „tărie“ este cea . 

manifestată: de Dumnezeii când a pedepsit pe popor cu - robie.: În 

vremea ce Dumnezeii îşi-arată această putere, “poporul îl întreabă: 

"de-l va pierde-de' tot sai să nădăjduească scăpare. . n i 

Vers. 25. Zic întroduce rugăciunea următoare. Nană lua . : 

ete: 'vieaţa este ca o linie de anumită lungime; cine moare inainte -. 

„de timp, e scos din această, linie, restul ei nu-l trăeşte (Ps. 54. - 

“94. 18.88, 10). Dumnezeu nu-l va Îăsa. să moară înainte “dece * 

“n'a văzut pe Israil . restabilit; aceasta să accentuă: aici mal mult: 

decât vecinicia lui Dumnezeii (din neam... 1&i). Traduc. rom. : Nu 

mă duce“ pe. mine îniru jumetățirea zilelor mele, în neantul nea- 

_ anzatrilor anii tă. - e a PT Stai 

, „Vers. 26—28. “spun. că Dumnezeii e creatorul universului, 'cf. | 

„15.48, 13. 44, 24; V..26. e mai mult introducere. „Acelea - să. ra-: 

poattă la cele două parți ale 'universului: cer și pământ, pe cari 

 Dumnezeti le va înoi (15. 34, 4. 51, 6. 16; 65, 17. 66, 22). Și: . 

"toate ca o hâină etc. e imagine împrumutată: dela profeți- (Is. 51, .- 

“b. 50,-9); exprimă cât de ușor Schimbă (reface) Dumnezeii. :cerul , - 

şi pământul. În ce chip lapădă omul o haină, așa: delătură Dum-. 

-nezeii cerul-și pământul, adecă le nimiceşte, nu mai există, căci. 

“a schimba o haină însemnează a face că nu mai este haină. Tu 

“rămâi acelaş încă. e împrumutat (Is. -41, 4, 43,10..46, 4. 48, 

Pi 

azi 
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28. Iar tu rămâi acelaș și anii ti nu să sfârșesc. 

29. Fiii robilor t&i vor veni s& locuească, 
Și s&mânţa lor va sta înaintea ta. 

5. Anii tei au se vor sferși cf. Ps. 103, 35. Lev. 26, 39. 1. Imp. 
2, 9. Psalmul espune apriat că cerul și pământul acesta vor trece, 

ce nu contrazice cu alte locuri ale s. Scriptură, cark “vorbesc de 
un noii cer şi pământ cari vor exista. totdeuna,.. ci: cântărețul -pri- 
veşte numa! o parte a creaturii, care să schimbă în fiecare mo- 
ment, iar ce rămâne neschimbat nu bagă în seamă. Schimbările 

în creatură (învechirea ei) Dumnezeii le produce cum schimbă omul 
hainele. 'Traduc. rom, Întru început tu, Doamne pământul ai îu- 
temeiat, şi hicrurile. .. : vei remânea, şi toți ca o haină să vor 
învechi,. şi ca 114 veșmânt vei înveli pe ei, şi să vor schimba. Iar 
tu acelaş ești, „nu vor lipsi. LXX consună cu originalul evreesc 
având zar ae ds=cg xr/v (ca adverb) olim; Vulg. are „initio“ = 
dintru început, mai ântâiăi, aluziune la Gen. 1, 1 (in principio) ; 
căreia urmează traduc. rom. Contrastul este:. la început -a creat. 
Dumnezeiă cerul și pământul, în urmă el le nimiceşte, el însuş 

“însă rămâne. Dacă „acelea“ să rapoartă la cer și pământ, apoi nu 
-e tradus corect „toţi“ (LNX ndvreg), ci toate, nici, „pe el“ (LAN 
aUrous), ci pe ele. Ca unu veșmeut ; LAN meg folarov =. manta, 

Vers. 29. Fiii robilor etc. Psalmul încheie ca Is. “65, 9. 66, 
22 spuindu-să că urmaşii celor din robie vor stăpâni totdeuna țara 
sântă. Traduc,, rom: Fiij.. vor lăcui.. în veac se va îndrepta; 
LXX zazevduv doza: va sta tare, neclătită.



“LA DUPĂCINAREA MICĂ. 
Psalmul 50 pag. 58. | 
Psalmul 69 pag. 145. 

Psalmul 142 pag. 54. 

  

LA MEZONOPTICA (POLUNOȘNIȚA). 

„DE TOATE ZILELE. 

7 Psalmul 50. pag. 58. 

„Psalmul NS. 

le Fericiţi cei fără prihană în cale, 

Care umblă in legea Domnului. 

| Psalm. 118. Psalmul conține in 22 de strofe “de câte 8 ver-. 

suri sentenţe, admoniări şi mărturisiri — în genere să laudă legea 

lut Dumnezeii. În fiecare strofă (22 după literile- alfabetului) încep 

'şirurile cu aceeaș literă a alfabetului, de aceea lipseşte strînsa legă- 

tură între versurile .singuratice: În evreeşte nu este inscripţie, iar - 

LNX are Aliluia. Autorul şi timpul compunerii nu să pot hotări. 

Între multele ipoteze mai verosimilă este că psalmul e compus în 

exilul babilonean de un tânăr (v. 9), care espune esperienţele şi 

rugămintele conaţionalilor zeloși ca el în împlinirea legi! lu Dum- 

nezeii. Ei 

.
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: 2. Fericiţi- ceice păzesc mărturiile lui, 
„Care din toată inima! îl: caută. „pe. el: 

3.. Şi nici nu fac! nedreptate, a 
"În căile. lui uniblă.. a 

4 Tu ai. poruncit orânduelile tale, 
„Ca să le păzască. foarte. 
5. O de sar, îndrepta căile. mele, 
„Să păzască îndreptările tale. 

6. Atunci nu mă voii ruşina, '--: a 
„Când caut la: toate poruncile tale. : 
7. Mulţumi-voiiă ție“'cu inimă. dreăptă, 

| „Când învăţ judecăţile . dreptății tale. : Da 
8. Păzi-voiă. îndreptările tale, . Da i Dă . a 

NE Ci nu me > părăsi de tot. Da Să N 

  

Vers. 1—$. Poetul. fericeşte pe. celce. observă” cuvântul, nur . 
Dumnezeiă.;: între aceştia: voește el să fie” numărat; v.. 3 continuă: 

: descrierea . acestor fericiți; v. 4.. exprimă. scopul poruncii, iar v, 5. 
"e ținta. Atunci. exprimă ce urmează după împlinirea celor precedente. 
Judecăţile dreptăţii tale: sunt hotăririle dreptăţii dzeești cu privire” | 
la drept şi nedreșt. Când învă] să. rapoartă la scriptură în legătură - 
cu istoria; se înțelege pătrunderea. adevărată a. legii. care “face : bu- 

"curie 'celutce o observă, Graţia efectuește aceasta ; „deci cine învață 
a cunoaște legea se simțeşte totdeuna . îndemnat a mulţumi şi a, Ă 

. mări. De toţ: o părăsire absolută. Traduc, rom.: Fericiţă. . . celica ă 
cearcă mărturiile, cu toată: înima vor. căuta :pe dâusul. Căinu 
'ceice lucrează fărădelege... .aă. umblat. Tu... pornucile tale..:, 
Când _voiti' căuta spre '0ale poruncile tale. Mărturisi-ui&-voiii fie 
intru îndrepiarea inimii, ca sE mă învă. „« Îndreplările tale voii 

„păzi, nu 1n€ părăsi până în sferșit.: “Fără prihană în cale: legea 
Domnulut. e calea pe care să umble oameni; cin6 umblă în această 

"lege e fără prihană în calea sa, adecă în” vieaţă.. Ceice “Cearcă 
mărturiile lui: în toate faptele „observă, mărturiile. dzeeşti, ca să nu * 

"lucreze ceva contra: lor. Contrastul este, în: că ua ceice- hicrează. - 
etc. SE păzască îndreplările tale ;. evr. hoc (n). LANA l-a tradus 
cu- dzalo uce=judiciun, înțelegând efectele și: urmările legii; ceva 
determinat. „deasupra“. „omului, nu „pentru“ om. - Atunci qui m€ voii



9. Cum. poate tânăr ul; să-și păstreze curată vicaţa: sa 2. 

De se va „ţinea după: cuvântul tă. > E 

10: Cu'toată inima miea te-am. căutat -pe tine, 

Să-nu-mă abat dela poruncile tale. 

1. Întru inimă mea păstrez ! spusele ale, 

„- Ca.să nu păcătuesc- ție... | 

12 Binecuvântat eşti Doamne, ae ae 

„-î Învaţă-mă. îndreptările. tale. e 

13. Cu buzele. mele: vestesc. . 

Da "Toate judecăţile” gurii tale. 

14 În calea. mărturiilor: tale ni€. desftez ei . 

= Mat mult „decât de o avuţie. 
. 

- 15. La orânduelile tale vojil cugeta, 

Ei Şi. privirea | mea lă căile tale. 

16; Întru - îndreptările tale fie plăcerea mea, 

„Nu voit uita cuvântul tei. 
= 

  

"o ruşina etc. ; ; sub porunci: să înţeleg promisiunile date” cu , împlinirea 

: legii, cari promisiuni :nu rușinează pe celce ţin “poruncile. Întru. - 

“ indreharea inimii == întru inimă dreaptă. Până. în sfârşit, LN 

ius 04p0%Q0 Vulg, detoa-te părțile : încât e prea mult. Celce se roagă - . 

„ recunoaşte că. el e vina, dacă e „asuprit “ acum, că e „rușinat, de- 

oarece n'a luat seamă . la promisiunile dzeeşti respective n n'a implinit 

poruncile în măsura recerută, . o: E 

Vers, 9—18. T &nărul umblând dupa “cuvântul uk, Duninezeii” 

“e nevinovat; poetul cere. să fie așa cu ajutorul - dumnezeesc.: Răs- 

punsul la Can poale etc. urmează în: De:se va ținea etc. Cuvântul 

„şi spusele sunt luate colectiv. “Cuvântul € ascuns în inimă: când: 

îi, totdeuna, e “prezent, - nu. numal'ca ; prescript. estern, ci ca principii 

" intern care determină toate. acțiunile -(lob . 23,. 12). În v...12 este 

inceputul rugăciunii Binecuwvânțat eşti Doamne! etc.: „numai - 'Dum- 

- nezeii: ne poate învăţa legea sa, altul nu; el. să deschidă inima 

“ poastră cuvântului săi, căci altfel “auzim numai sunete. Combinând. -.: 

- acest! vers" cuv. 7 “vedem că. în acest. "din “urmă poetul mulţumeşte 

. pentru ceeace cere aici. Înţeles potrivit. avem” schimbându-le : În-. 

 vaţă-mă îndreptările tale, căci tu ești binecuvântat, adecă mare, 

o glotios, Cu - buzele .. + gurii „tale: cuventul lui Dumnezeii, nu: e în- 

n
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17. Ia aminte de servul tău ca să viețuesc, 
Și voiu păzi cuvântul tău. 

18. Deschide-mi ochii ca să ved 
- Minuni. din legea ta. 

„19. Nemernic sânt eu pe acest pământ, 
Nu ascunde de mine poruncile. tale. 

20. Sfărimat e sufletul meii de dor 
După judecăţile .tale în toată vremea. - 

fricoșat, ci omul poate vorbi. despre el. În calea mărturiilor tale: * 
mărturiile ce le-a făcut Dumnezeii despre sine descoperindu-se lui 
Israil ; așadar avem să înțelegem vieaţa conformă poruncilor dzeești. 
Norma vieţii cuprinsă în aceste porunci ori a umbla pe calea legii 
îi face lui ma! mare bucurie ca orce avuţie. Avufie sati posesiune, 
adecă orce avere cf. Ps. 43,: 13. La orenduelile tale voii - citgela 
ete. exprimă că poetul totdeuna va observa calea propusă de cu- 
vântul lui Dumnezei. 'Traduc. rom. :. Întru ce-și va îndrepta 1&- 
nervul calea sa? Când va păzi cuvintele mele... SE nu 1nă lafezi 
sa. Îtima mea ant ascuns 'cuvintele tale, ca SE nu greşesc fie 
(LXX dudgrw). Bine ești cuventat... ant: vestit toate... . rasi des- 
Jătat, ca întru toată bogăția. Întru pornucile tale mE voii de- 
prinde, şi voiii cunoaște căile tale. Întru... voii cugela, ua voiii 
uita cuvintele tale. Îndrepta, în original: va face sai păstra curat; 
înțelesul LAX (zurog9ujocu) e ma! pregnant, pentrucă poetul nu-și 
închipueşte un tânăr abătut dela calea lui Dumnezeii. S& nu mă 
lapezi: poetul declară 'că fără ajutorul lui Dumnezeii nu poate 
împlini poruncile lur; acesta să nu-i detragă graţia, căci atunci . 
fără îndoeală se va abate dela legile lui. Întru inima mea am 
ascuns exprimă că întâiul mijloc contra păcatului este a-și aduce 
aminte ne'ntrerupt de voea Iul Dumnezeii. Voiă cugeta (ue?erdo, 
v.. 16): voii avea grijă, mă voii ocupa cu sirguință. Cuvintele lui 
Dumnezeu să-l fe zilnic obiectul cugetării, aşadar el nu voește să 
le uite, sa 

„Vers, 17—24/-Scopul vieţii Iul este a nu se lăpăda nicicând 
de. Dumnezei, chiar de ar fi prigonit. Ca să viejuesc exprimă 
binele ce cere poetul. dela Dumnezeu. Orig. niflaoih însemnează 
ceva supranatural și tainic, ce mintea omenească nu. poate cuprinde, 

„de aceea trebue să le credem, Legea conţine multe fapte supra-



21. Ameninţat-ai pe cel sumeţ, . 
Blăst&maţi sunt ceice se abat dela poruncile tale. 

22. la dela .mine ocara și defăiinarea, 

Că: eu păzesc mărturiile tale. 

__23. Deși șăd principii, se sfătuesc asupra mea, 

_ Sluga ta cugetă la îndreptările tale. 

24. Totuș mărturiile tale sunt desfătarea mea, 

Oamenii sfatului meu. 

naturale, poetul se roagă. ca Dumnezeu să-I. dea ajutor a le înţe-" 

lege. Pe acest pămâut: oamenii nu sunt totdeuna pe el, ci sunt ca 

nişte străini ; iar Dumnezeii să-i. arate cum să vieţuească învăţân- 

du-i poruncile sale... Numai atâta doreşte sufletul lui “(v. 20), de 

aceea în acesta este frământare. necontenită după  judecăţile lui . 

Dumnezeii, adecă nizuința să le cunoască tot mai mult. Blăstămaţi 

suut: de Dumnezei. Principii ţin sfat contra Iul ca s&-l piardă, 

el însă se ocupă numai cu mărturiile „Iul. Dumnezeii; acestea sunt 
A 

sfetnicii lui care nicicând nu-l părăsesc orcât de .strimtorat ar îi - 

el, Traduc. rom.: Res/lăteşte robului tăii, viează-mă... cuvintele 

tale. Descopere ochii mei, şi “volii cunoaşte minunile... Nemernic 

sint ci pe pământ, să au ascunzi dela... Iubit-a sufictul muci, ca 

Să dorească de judecățile tale... Cercetat-ai pe. cei mândri, 

plăstămaţi ceice .. ., că mărturiile tale am căutat. Pentrucă ai 

şăut boerii, şi asupra mea clevelia, iar robul tăii se înveța 

îndreptările tale. Că mărburiile tale cugelârea mea este, şi sfaturile 

nele îndreptările tale. „A răsplăti“ în s. Scriptură nu să zice tot- 

“deuna când premerge un merit, ci = Dumnezeii să se arate binevoitor 

(Ps. 130, 2).. Răsplătirea deci” este aici ca Dumnezeii se lase -pe 

poet a fi viu, se nu piară. „Motivul este, că fiind el în vieaţă, va păzi 

„poruncile lui, atât poetul cât şi poporul israiltean. Descopere ochii 

mei: Dumnezeii să depărteze vălul de pe ochii poetului şi atunci 

vede legătura. între lege şi ființa dzeească. Legea .în sine e de, 3 

ordine ma! înaltă, ce poate observa însă numai ochiul deschis de 

Dumnezeii. SE mu ascunzi însemnează aceeaș ca precedentul „des- 

copere etc.“; iar motivul este: nemernic sint pe pământ, adecă 

'siint sărac, fără ajutor, n'am nici o mângăere fără numa! cuvântul 

dzeesc, Să dorească judecățile tale: sunt manifestările şi efectele 

cuvântului. dzeesc. - Sufletul poetului doreşte să se_ descopere în-
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„25, Lipitu- -s'a sucul: mei „de pulbere, 
2  Viează-mă după: cuvântul tău. 

26. Spus:am căile. 'mele și tu îmi iespunzi mie, 
- Învaţă-mă îndreptările tale.- 

27, Calea orenduelilor tale fă să o înţăleg, 

„Și voit cugeta . „asupra. minunilor tale. 

"28, “Topeşte- se. sufletul meti de mâhnire, 
J Ridică-mă după cuvântul tău... * 

„29, Calea: minciunii depărtează-o dela mine, 
„Şi cu legeâ ta.mă. miluește, | 

30. Calea credinții am ales,: E 
i Judecăţile tale « am pus inaintea: mea, m 

RE trânsul - toată. puterea “Iegir “dzeestr! dând ajutor celui: pios - şi. 
“ sânţindu-: “Cercetat-ai să explică în: -blăstănaţi sunt. etc. Mărtu-. 
„- viile tale am căulat cf. v. 2. 8, car: să: explică în cel. de faţă. 

Boerii: principii; „căpeteniile, puternicii” popoarelor se sfătuesc contra 
cântăreţului ; . iar el caută „Sfat, mângăere Și ajutor în cuvântul 
lut. Dumnezeă, nu la oameni, ce să. exprimă . îndeosebi în v, ur - 

mător, În 'v. 24: LX are aederu. (traduc. rom, cugâtarea mea) : = 
- grija meâ, căci ce iubeşte omul, de aceea şi grijeşte foarte mult ; 

iar în loc de „oamenii sfatului“: are, abstractul sfaturile spuind, dea- 

| . dreptul subiectul, ce trebue adaos în original. 

| Vers. 25 —82. Autorul find. “în mare nevoe cere mângăere şi 
ăjutor dela cuvântul: lui Dumnezeii, Sufletul lui e Aipit de ț&rină, 

- nu se mal poate ridica; de aceea Dumnezeii să-i. dea nouă.- -putere' 
de vieaţă, după cuvântul luy; pulbere exprimă starea - deprimată- a 

” sufletului Or! starea' esternă de asuprire (exil). Ei a povestit 'toată 
. vieaţa sa lui Dumnezei, care r&spunzându-l a "dovedit că-l binevoeşte, - 

„ deci să-l conducă a pttrunde tot mai : mult cuvântul “lui ca aşa - 
“avându-l ajutor. să nu se. teamă” de oamâni, carei, sunt dușmani. - 
În -y. 28. să înoeşte plângerea Şi cererea . din.v. 25. În 'v: 29. 30. 
să opun căile minciunii 'cu ale credinţii. sai Stăruinţii în “adevăr. 

- Lipitu-nv'âni de uiărturiile ale, iar Domnul să nu-l lase af ru: 
șinat, ci să-l împlinească speranţa, ce a scos el din „acestea. Alerg: 
umblă cu veselie și. plin de Vieaţă. în ele, Că: această umblare'. 
în lărgeşte inima, „dă celor r prigoniț puterea mărturisiri și increderea 

3



31. “Lipitu-m' am de mărturiile tale, ă 
Doamne nu mă: rușina. 

32. Pe calea, poruncilor” “tale alerg, . | 
Că tu lărgeşti inima mea. - - 

33. Învaţă-mă Doamne calea îndreptărilor. 1 tale, 
Ca s'o păzesc până în urmă, 

34. “Înţelepţește- mă și voii păzi legea ta,.. 
Și o voit ținea din toată inima. 

speranţii. Traduc.. rom. :: Lipitu- sa de pănă, sufletul, tteii , 
Căile mele le-am mărturisit, şi m'ai auzit -.. Calea î îndreptărilor 

«> și mă voii deprinde întru minunile tale. Dor mitat-a sufletul ancii 

de 'irândăvie, întcireşte-mă întrui cuvintele tale. Calca nedreptăţii ; .. 

Calea  adeverului am ales, și judecăjile tale ivam nilat... tale 

“Doamne, nu, me rușina. Pe... aim alergat, când ai desfătat înima 

nea. Căile... mărlurisit :- cu încredere a spus Domnului nevoca, 

luptele sale ;. iar acum cere să-l înveţe poruncile lui ca cunoscân-” 

du-le tot 'mai bine să nu fie ruşinat în nici o nevoe, strimfoare, 
Mă voii deprinde. ctc. exprimă că învățătura nu va fi zadarnică; 

„el totdeuna va avea înaintea ochilor poruncile: lui Dumnezeti şi se 

va deprinde | în. ele, cf. v. 18; Dormitat-a şi Azndad (taedium 

scârbă): negrijire, - „melancolie, trândăvie. Înţelesul: Sufletul meii .. 

- adoarme de. negrijă, decit Doamne îndreaptă-l (deşteaptă-l) “prin . 

cuvântul tău; sau: sufletul mei adoarme (lăncezeşte) de .scârbă 

- (necaz), de aceea îmbărbătează-l, întărește-l prin cuvântul tăi, 

Calea nedreplății - în . contrast: cu legea' == calea căderii, călcăril 

" legământului. Cu legea ta ntă milmeşte : Dumnezeii să depărteze 

calea: nedreptăţii, dar să-i dee legea lui, adecă să o cunoască şi să - 

ia parte la binecuvântările. er. Nam uitat, în orig. „am pus“ ad; 

înaintea ochilor, cu. acelaș înțeles; e contrast la precedentul „calea 

' nedreptăţir“. Când ai desfătal. (XX. înidrvvas aY lărgit); a lărgi 

inima=a scăpa din. necaz, strimtorare; a.0 mângăia, întări, înălța. - 

De: această 'grâţie voeşte el să se învrednicească, de aceea ține « cu 

scuripătate poruncile . lui Dumnezeii.. 

"Vers. 33—40.; Poetul se roagă aci să fie astfel învăţat şi con- 

ăcească în egoizm Şi Iăpădare: de' Dumnezeiti. să 

din lăcomie să nu caute a căștiga numai 

oapelui, anume prin forță, înşălăeiune, pre- 

dus ca să nu răt 

"o păzesc: calea. Căștis: 
i . 

cl chiar cu pierderea apr
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35. Povăţuește-mă în cărarea poruncilor tale, 
Că în aceea am plăcere. 

36. Pleacă inima mea la..mărturiile tale, 
Și nu la căștig. | 

37. Abate ochii mei să nu vadă deștrtăciune, 
În calea ta mă viează. 

38. Împlinească-să robului tăti spusa ta,. 
Care este să se teamă detine. : 

39. Şterge defaima mea, de care mă tem, | 
„Că judecăţile tale sunt bune. 

40. lată mult am dorit orânduelile tale, 
Întru dreptatea ta viează-mă. 

siune (1. Împ. 8, 3); în genere orce patimă egoistă. Deşărtăciune 
are înțeles general ca „câştig“ din cele precedente== tot ce este 
contra lui Dumnezei; dar putem înţelege și zei! păgâni, care încă 
să numesc astfel. În calea ta etc.: calea mântuirii pe care să 
-umble omui (2. Cron. 17, 6). Împlinească-sE robului etc.: să se 
realizeze spusele dzeești. Care este să se teamă etc. să rapoartă 
la „spusa ta.“ : scopul spuse! lui Dumnezeii cătră robul săi este ca 
să aibă frică de dânsul (Ps. 129, 4. 39, 4). Șierge defaima ctc.: 
poetul se teme că e lăpădat, iar sub judecăţile tale înţelegem drep- 

„tăţile descoperite ale lui Dumnezeii: ele sunt bune pentrucă celce: 
le împlinește e fericit. Dumnezeii ştie că el totdeuna. a căutat să 
cunoască poruncile lui, de aceea cere ca acesta să-l învieze ca 
celce totdeuna este drept: când pedepsește și -când remunerează: 
Traduc. rom.: Lege pune mie Doamne în.., și 0 voii căuta pe 
dânsa loldeuna. Înțelepțeşte-ntă, şi voiii căuta legea ta, şi o zoiii 
păzi pe ca cu toată inima... aceea am voit...» şi nu la lăcomie,” 
„Întoarce - ochii a.» Pune robului tă cuventul teă întru frica 
la. Şierge ocara mica, carea an prepus... Ială am dorit de 
foriuucile tale,... mă viează., Leşe pune: lege,.normă a vieții să 

- fie calea orânduelilor. dzeeşti. lar dacă graţia l-a adus să-și facă 
acestea. normă a vieţii, atunci va căuta-o, va cerceta-o. Pune ro- 

„bului etc.: să întărească, iar cuvântul lui Dumnezeti stă când 
să ' împlineşte. Carea am prepus (LN 8, Ununrivoa): de 
care mă tem; mă înfricoşez că să va întâmpla. Probabil este
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41. Şi să vie peste mine milele tale Doamne, 
Mântuirea ta după cuvântul tău. 

42. Şi voii răspunde cuvânt celuice mă defaimă, - 
„Că eu mă încred în cuvântul tău, 

43. Și să nu iai din gura mea cuvântul adevărului cu 
[totul, 

Căci eii sper în judecăţile tale. 

44. Aș păzi legea ta pururea, 
Totdeuna. și în veac. 

45. Aș umbla în lărgime, 
Căci orenduelile tale. caut. | 

46. Și voii grăi de mărturiile tale înaintea regilor, 
Și nu voii fi rușinat. 

47: Şi mă voii desfăta întru poruncile tale, 
„Pe cari le iubesc. | 

! 

48, Și voii ridica mânile mele la poruncile. iale cari 
| [le iubesc, 

| - Şi voit cugeta la îndreptările tale. Da - 

că el se teme că: duşmanii îl vor pierde sati că el « se va lăpeda de 

legea lui Dumnezei. 

Vers. 41—48. Împărtășind Dumnezeii graţia sa poetul îl va 

mărturisi drept şi credincios. Plur. zilele exprimă că dovezile gra- 

ţier dzeești (întărire internă ori ajutor estern) îl vor da puterea a 

răspunde celuice îl defaimă. Aceeaş datorință a mărturisiri! conţine 

şi v. 48. Înţelesul cererii este: Dumnezeă să nu-l lase a ajurige 

întro stare ca el să nu poată zice. ceva pentru adevăr, căci cl 

toată nădejdea şi-a pus-o în judecăţile lui Dumnezeu, în acestea 

are el toată încrederea. Cuvântul adevârului: va răspunde că toți 

vor recunoaște adevărul spuselor lui. V. 44—48 espun ce dorește 

el să facă cu ajutorul graţie dzeești. Aș. umbla în: lărgime : fără 

frică şi nepreocupat; simbolizează fericirea.. Voi; ridica mânile 

însemnează dorință profundă, e pâralel la: z& voii desfăta etc. 

din v..47; să foloseşte și la rugăciune (Ps. 27, 2.'62, 5. 133,2 

etc.). EI recunoaște aceste porunci, le stimează şi c gata să le 

împlinească. Cari le iubesc corăspunde celor precedente, căci noi 

întindem mâna după ce iubim. Voi cugela : va medita serios asu- 
. ă 12* 

pe
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49, Adu-ţi aminte - de: cuvătăl « cătră robul tau, 
Pentru care mal făcut să nădăjduesc. a 

50... Aceasta. îmi fie mângăere “în nevoea mea, 
„Că cuvântul. teu ma viat. 

51. Cei sumeți cu batjocură. . mat “ întimpinat, 
Dela jegea. ta eu nu n am. abătut. 

52, Adusu-mi-am aminte. de judecăţile tale din veac, - 
ai a  [Doamne, 

Și. m'am mângăiat.. E Sa 

„53, Văpae de mânie: m'a cuprins pentru: cei fă sadelege, 
- Care părăsese legea ta. - . A 

* 

| -pra lor. “Tradue. rom. - Și. . mila ta... celorce mă ocăresc, că am . : 

nădăjduil întru cuvintele “tale... adeveruliiă “până. în sfârşit, că .. - 

întru ndecăţile.. tale am nădăjăuit. Și voiii păzi legea ta pururea | 

"în veac - şi în veacul acacului. Și am umblat: întru lăi “gime, că 

„.- porumcile tale am căutat; Și am şrăit intru. « împăraţilor, și 1 

“nvam ruşinal. * Și am cugetat, la poruncile tale, „cari ant -dubit, 
- foarte. Și am ridicat mânile" anele spre:., cari le-am iubit, şi. 

urat deprius. înitru îndreptările tale. An: nădăjduit - întru cu 

“vintele tale : eă voii răspunde şi 'așa rușinez pe ceice: mă bâtjo- - 

curesc.: Până în “sferşit (LXX tus 0pddpa cf, v. 8): nu-l. lua 

tot. V. 44. 45 încă sunt în strinsă legătură (42. 43), V. 45. e mo-: 

tivul: 'ajutorul dzeesc nu l-a ipsit când ţinea porunca, aceasta. va 

face şi în viitor. Și ar grăit . = 301 uta rușinat exprimă alipirea 

de lege. EI a grăit asupra 'el şi nu a fost ruşinât,- dar nici însuș 

nu.s'a rușinat a grăi, despre ea. Dacă luăm că e aluziune la robia: : 

băbiloneană, apol . Mavem decât să ne aducem aminte “de Dânil, 

“care înaintea. regilor a „vorbit „despre legea lui Dumnezeii şi: aştep- 

„tările lui Israil și n'a fost * “dat. de” gol. Știm că -Cir dă „ibertate 

celor în” robie. 

Vers. 49—56. Cuvântul luă Dumnezeăi e: nădejdea şi. mân- 

găcrea în starea critică de acum. De cuvântul :.cu care m "al. făcut 

- să nădăjduesc,, mal mângăiat “că sfârşitul va fi fericit, .-la ce s'aă'-- 
îndreptat toate aşteptările. mele. - "Dumnezeti e. credincios în toate 

-promisiunile sale, acum încă le va. împlini, "Această: e evraizant; 

„.haec scil. res, LAS „air scil. eAnis (.. 50, 56). Că: cuvântul lei



„> 

- 54. “Cântări îmi i sunt. îndreptările- tâle, 

„. În „casa. pelerinării mele.. 

55. Adusu-mi-am, “aminte noaptea: de numele. tăi, 

Şi am. păzit. legea a. 
„ [Doamne, - 

56. Aceasta. s'a făcut. mie: = p- o 
„Să păzesc orâriduelile tale. 

  

ia. viat: deşi se află în mare” necaz, “dar mângăerea: iziotită: 

din. cuvântul lut Dumnezeu îl- dă.nouă putere de vieaţă.: „Cei su- 

: meţi să descriii . -ca oameni frivolă (Prov. 21, 24).  Judecățile tale. 

din. veac: dreptăţile lui Dumnezeii descoperite de demult. În istoria - 

poporului israiltean s'ati dovedit judecăţile lut Dumnezei, şi anume 

ca. pedeapsă d.'e. asupra Egiptenilor , etc., ori ca lege. cu deplină 

valoare. “Mam mângăiat ; adese. şi-a adus el aminte de. aceste ju- 3 

„ decăţi şi recunoscând. raportul adevărat cătră ele s'a: simţit bine. i 

Cântă: ndreptările dzeeşti. îX sunt plăcute ca: cântările,. În casă 

pelerinării. mele: aşa să numeşte viaţa pământeascăș căci 'pă- . 

“ mentul nu € omului locuință. statornică (Ps. 114, 16. 1. Cron..:29, 

| 15, Ecl. 12, 5). Dispoziţiile dzeeşti “îl înveselesc, îi ușurează greu- - 

tăţile vieţii. El îşi aduce “aminte de numele lu. Dumnezeii. “nu! 

numai ziua, ci şi noaptea, de accea şi păzeşte legea lui; această 

.. observare este unica. Ju datorinţă în vieață (v. 20) „Noaptea“ 

„poate fi explicat. şi: '„în nevoea. mea“ (v. 50), iar „a-şi aduce - 

_aminte-de numele. Dlui“ a-şi aduce, aminte de faptele, minunile 

luă, -în - cară sa manifestat acest nume; "de aceea se va întări de. 

nou în câlea. lut. Dumnezeul. Traduc. rom.:  Ponteneşte cuvintele: 

tale robului lei, "de cari. mti- di dat. nădejde. “Acestea nai ș mMânt- 

“găiat întru . siuereniă putea, - . va viat. Cei mândri “ast făcu 

călcare de. lege foarte, iar dela legea. . : Mânnire. ua cuprins 

despre cei pecătoşi, care părăsesc legea ta. Lăndate erati. de mine. 

în. locul - nemieriiciei . mele... că “îndreplările tale an. căutat 

: Mail mângăiat :. mva viat exprimă cauza Şi. efectul. Poetul e incă 

în. nevoe, dar învioșarea a, început. EI știe. că aceasta e "darul lui 

. Dumnezei, de aceea. speră că va înceta, toată mizeria: Cei mândii : 

ceice, disprețuesc legea Iu. Dumnezeii, păgânil. Popoarels care asu- 

- presc. pe Israil îl fac multe : necazuri, dar el nu se laptdă de legea 

luă: Dumnezeti. Despre cei păcătoşi. „aceştia ÎI pricinuesc mâhnire. 

4. -i 

p
i
.



57. Doamne, partea mea ești tu,. 
Zis-am să păzesc cuvintele tale. 

58. Cu toată inima mă rog ție: 
“Miluește-m& după cuvântul t&ă. 

59. Recugetând toate căile mele, : 
ntors-am picioarele mele la. mărturiile tale. 

60. Grăbit-am și n'am  pregetat 
Să păzesc poruncile tale. 

61. Împrejurul met sunt funiile celor fărădelege, 
Legea ta nu o uit. | | - 

Care părăsesc legea ta=0 calcă ; legea e calea, cine o calcă pă- | 
răsește calea mântuirii. Lăudate (LXX wpaâză, cantabiles): vrednice 
a-fi cântate. Aceasta s'a făcut mie: poetul consideră dar dzeesc 

„Că el observă, împlinește legea lui Dumnezeii. 
Vers. 57—64. Soartea lui este a înţelege cuvântul lui Dum-.. 

nezeii, a face ce pretinde acesta Şi el își dă toată silința a răs- | 
punde acestei datorințe, Partea. mea eşti lu este legat la olaltă, 
iar zis-am etc. e deducere. Mă rog [ie exprimă o rugăciune plină 
de iubire. În v. 59 să'zice că păzirea cuvântului dzeesc este re- 
zultatul examinărit faptelor sale. Grija lui este necontenit a împlini 
acest cuvânt, deși oameni răi îi pun-multe curse. În miezul nopții : 
recunoştinţa îl îndeamnă ca și în acest timp să se scoale din aș- 
ternutul săi, să se proștearnă înaintea lui Dumnezeii şi să se roage, 
Părlaş sint etc.: această însuşire îl pune în legătură cu ceice 
se tem de Dumnezeii. Învaţă-mă îndreptirile tale : graţia dzecască 
e foarte bogată și se manifestă. îri multe chipuri; poetul cere numa! 

„să-l înveţe cuvântul lui Dumnezeti. Traduc. rom.: Partea mea eşti - 
Doamne, zis-am să păzesc legea ta. Rugatu-nv'am feții tale cu 
toată inima mea... Cugetatl-am la căile tale, şi am întors... 
Gălitu-m'am şi uu uvam lurbuvat a păzi poruncile tale. Funiile 
pecătoşilor s'aăi- înfăşurat împrejurul mei, şi legea ta n'am uitat... . 
mam sculat să mă mărturisesc fie, spre judecăţile dreptăţii tale. .. 
Păzesc poruncile tale. De mila ta Doamne este plin fămentul, îu- 
dreplările tale mc învaţă. Rugalu-uv'am fejii iale: graţie; fața 
dzeească să-I fie graţioasă, căci Dumnezei îŞI întoarce fața dacă 

- nu iubește pe cineva, Cugetal-am .. mărturiile tale: am cugetat 
i
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62. În miezul nopţii m& scol să-ți mulțumesc. ţie, 
Pentru judecăţile dreptăţii tale. 

63. Părtaș sânt ei tuturor celorce se tem de tine, 
Și celorce păzesc orânduelile tale. - | 

64. Doamne, de mila ta e plin pământul, 
Învaţă-mă îndreptările tale. 

65. Bine ai făcut cu robul tăi, 
Doamne, după cuvântul tăi. 2 

66. Bunătate, hotărire și cunoștință învață-mă, 
Că eu cred poruncilor tale. | 

67. Rătăcit-am înainte de ce am fost apăsat, 
Iar. acum păzesc spusa ta. 

asupra vieţii mele din trecut şi am ajuns la convingerea că. mân- 

tuirea și vieaţa sunt. condiţionate .de împlinirea poruncilor tale. Gă- 

_zitu-nvant... burburat : orcât de mari ar fi greutăţile în împlinirea 

acestor porunci, nu .m'am turburat, ci m'am hotărit să le înving 

cu puterea dzeească. Funiile.... am uitat: păcătoşii voesc ca 

cl să părăsască legea, dar nu izbutesc, - Versul să rapoartă la po- 

“ poarele păgâne cari caută să. abată poporul israiltean dela legea 

lut Dumnezeii, apol la orce cursă vicleană. De mila cte. cf. v. 12 

cu deosebirea, că acolo să accentuă mărirea, iar în versul prezent 

bunătatea lui Dumnezei. | | | ” 

Vers. 65—72. Dumnezeii dăduse autorului multe  bunătăți ; 

nici acum să nu-l lipsască de cuvântul săi, izvorul a. tot binele ; 

iar acesta! să. învață în smerenie. “Trecutul este dovada bunătăţii 

- dzeeşti, care vrea să-l mântucască. Bunetale, hotărire etc.; el ţine . - 

tare la poruncile luă Dumnezeii, iar acesta să-l înzestreze cu puterea 

- a deosebi binele și răul și a se hotări pentru bine. Rătăcit-ant elc.: 

Dumnezeii l-a smerit ca să-l scoată din rătăcirea în care se afla 

şi să-i dea cele din v. 66. Spusa ta: cuvântul lui Dumnezeit obligă. . 

Bun ești: Dumnezeu să numeşte aşa pentrucă e prietenul oame- 

“nilor, iar făcător de bine pentrucă Iucră în această dispoziţiune. 

Învaţă-mă îndreptările tale * având 'Dumnezeii atâta iubire să-l şi 

înveţe. Cei sumeţi etc.: aceștia făuresc minciuni asupra lui, dar el 

nui se abate dela calea lui Dumnezeii. Ca grăsimea e inima lor 

- exprimă că aceşti oameni sunt împietriţă, nesimţitori faţă de îm-
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68. Bun ești tu și făcător'de bine, 
_ Învaţă-mă îndreptările tale. | 

69. Cei sumeți născocesc asupra mea minciună, 
„Tar et cu-toată. inima păzesc orenduelile tale. 

70. Nesimţitoare ca: grăsimea e inima. lor, 
Eu „mă. desfătez în: legea fa. 

71. Bine este mie că am suferit, 
Ca să învă îndreptările tale. . 

  

presiunile cuvântului dzeesc; iar el are: în acesta. cea. mat „mare 
plăcere. În v. 71. 72 să spune că şcoala smereniel a fost lut spre 

mântuire, de aceea i-e mar scumpă decât. orce avere, iar prezentul 
„> (Bine e... ca să înveţ) exprimă că “această învățătură "continuă, e 

ne'ntreruptă. 'Traduc. rom.: Bunctale aj făcut cu robul tei, Doan- - 
„He, „5 Bunetăte şi. învețătură şi cunoștință me - învaţă, că po- 
runcilor. tale an crezut. Alai nainte de ce nai smerit, cit ant 
Sreşit, fentru aceasta cuventul tei am păzit. Bun eşti tu Doamne, 

“şi întru bunetatea ta mă învaţă îndreptările tale.: Îumulţitu-s'a 
„asupra: mea nedreptatea - mândrilor, ... . voiii cerca poruncile tale. 

CI Închiegatu-s'a ca laptele inima. lor, iar ci la legea. ta GIL Citge-. 
„dat. că mai smerit, ca sămă. . . Bună este mie legea: gurii tale, 

mai vârtos decât mii de aur şi de argint: Bunetate : manifestările 
"grațici şi ajutorului: dzeesc, căci numa! el e bun (Ps. 72, 1): În- 
“vățătură (naideia, - disciplina) : ce să efeptueşte la elev prin creştere, 
iar cunoștință (înțelepciune) sunt principiile cară 'normează lucrarea 

„omului. Cine le are pe amendouă are binele care îl duce la fericire 
şi binecuventare. Că poruncilor tale am “cret: acestea conţin 
învEțătura _Şi.cunoștința,- de aceea :se roagă st-l învețe să le afle în 
poruncile Iul. Pentru aceasta : fiindcă am fost. ajuns în smerenie, 
am păzit cuvântul tăă, Am greșit să rapoartă la timpul: înainte de . exil, când Israil ne'ntrerupt se abătăa. dela legea lui Dumnezeii: 
Dar fiind scos din ţară, cea-mai adâncă smerire, şi-a venit în firc 

„Şi acum ţine poruncile. dzecşti. La bun ești cf. v.. 12. Întru bună- „lalea ta: fiind Dumnezei bun se roagă poetul să-l înveţe, ' căci 
pământul e plin de această bunătate (v. .64).. Îumulțitu-s'a asupra 
mea etc.: păcătoşii ai adaogat, „ai înmulțit răutatea lor față de 
mine. Închieşatu-s'ă ca laplele etc. Laptele închiegat simboli- 

„ „Zază grăsimea ' (Ps. 67, 16), iar o inimă grasă = inimă împietrită, 

+ 
N
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72. Mai bună este mie legea. gurii tale, 
Decât mii de aur și de argint. 

78. Mânile tale mau făcut şi m'ati Zidit,. 
EI Înţelepţește-mă& ca se învăţ poruncile tale. 

. 74. Ceice se tem de tine mă vor vedea Și se vor 
„[bucura,: 

ca eu sper în “cuvântul” tau 

75. Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt: dreptate, 

Şi întru credinţă m'ai smerit. 

76. Fie .mila ta-mie. spre mângăere, 
După, promisiunea ta, cătră robul. tău. 

nesimţitoare: (Ps. 16, 10. 72, 7): înţelesul v. G9. 70 este : Cer răi - 

mă pândesc, i iar „ei caut legea ta; "observarea. legii tale e arma 

„şi scutul mei. . 

| Vers. 78—80. Dumnezeii Bi dat poetului! existența; a să-l facă. 

-şi a cunoaște legea lui, căci dacă. smereşte pe cineva, îl ridică 

iarăş.. Poetul să fie pildă de mângăere tuturor celorce se tem de | 

Dumnezei şi să nu fie spre rușine înaintea dușmanilor să. Mânile * 

tale etc. exprimă că, Dumnezei nu poate “părăsi .pe - om, creatura. 

sa, ci-l va da puterea să cunoască și înţeleagă cuvântul săi ca să: 

fie fericit '(Deut. 32, 6. 'lob: 10, 8. 31, 15). Al 'vor.vodea etc.: 

_ceice se tem de Dumnezeu văzând cum a răsplătit” el: poetului se 

vor. convinge, că 'şi ei vor avea soartea. lut (Ps. 33,3. 34, 27. 68, 

33 etc.).. Știii Doanrme etc.: dreptatea e baza judecăților dzeeşti,. 

adecă ele sunt normate de. sânțenia lui şi ati scopul a -mântui pe | 

om, pe care Dumnezeii îl smereşte ca în necazurile vieţii să înveţe 

a preţui şi mar mult cuvântul Iul Dumnezeti. Fie mila cote. Fie- 

care necaz. e amar, de aceea Dumnezeu st mângăe cu grația sa, 

cum a promis. V. 79 să - explică din Ps. 72,. 10. ler. 15, 19 cf.. 

“Prov, 9, 4. 16. Întoarcă-se : cunoştinţa lor să se” îmbogățască din 

.esperienţa. cântăreţului. “Puiurea fie inima mea. ctc.: “cere stafor- 

„"Nicie în cuvântul lui: Dumnezeii, care singur îl scapă de 'amăgiri. 

Traduc. rom. : Mânile. .., şi mă voii învăța «. .. Și se vor veseli, 

că într 1 curuintele tale: aim nădăjduil. . Cunoscut-am Doamne, că 

drepte. sarut (LAĂ dreptate) judecăţile iale, şi întru adevăr nai 

smerit. Facă-să dar mila la ca să ine mângăe, » după cuvântul tăi vo- 

bulă tăi. îndurările tale, și voii ji Viile + e cugelarea ea osie, ” 
2



17. Să-mi vie mie îndurarea ta și să trăesc, 
Că legea ta este desfătarea mea. | | 

78. Să se rușineze cei sumeți, că cu minciună :m'au 
aa ... [impresorat, 

LA . : Iar ei cuget asupra orânduelilor tale. . 
79. Întoarcă-se cătră mine ceice se tem de tine, 

Și ceice cunosc mărturiile tale. a 

80. Pururea fie inima mea întru îndreptările tale, 
Ca să nu mă rușinez. 

Sl. Stinge-se sufletul meu după mântuirea ta, 
Întru -cuvântul tăi am nădăjduit. | 

82. Bolnavi sunt ochii mei de dorul “după spusa ta, 
Zicând: Când mă vei mângăia? 

+88. Făcutu-nVam ca foiul în fum, 
Îndreptările tale nu le-am uitat. 

Să se rușineze cei mândri, că cu nedreptate ati făcut fărădelege 
asupra ea, m& voii înveța întru oruucile tale. Să mă întoarcă 
pe mine ceice se tem de tine,... Fie înima mea fără prihană.., 
sa ME rușinez. ALE vor vedea : vor vedea că tu mântueşti, ajuţi ; 
atunci se vor veseli. Am-nădăjduit să rapoartă la „vor vedea“: 
cine sc încrede în Dumnezeii nicicând nu va fi de ruşine. Cu- 

„Hoscut-am : am esperiat şi știi. În Smerirea sa poetul vede drep- 
tatea și adevărul lui. Dumnezeii.  fnztru adever i: judecăţile dzeeşti 
sunt, drepte, pentrucă sunt conform adevărului; Dumnezeii împli- 
neşte orce ar fi Zis. La v. 77 să „poate compara v. 17 cu deosc- 
birea, că aici cugetarea la porunci este motivul, pentru care să cere 
vicață dela Dumnezeii. SE se rușineze etc,: el împlineşte legea lui 
Dumnezeii, ceice fac. rele să fie de ruşine. Cei mândri sunt pă- 

“gânil. care fac rele poporului ales, pentru. aceasta să fie ruşinați.. 
SE mă întoarcă etc.: cântăreţul e singur, Dumnezei să îndemne 
pe cei .bunt a-l primi în societatea lor. Aceasta să întâmplă dacă 
Dumnezeii ajută, fâce de ruşine pe cet mândri. Fie inima etc. exprimă 
că numai vieaţa ădevărată în legea lui Dumnezeii poate. spera să 
nu fie ruşinată. ! o 

Vers. 81—88. Dorul ajutoruluy îl consumă, şi acum are cea 
mal mare trebuință de. întărirea lur Dumnezeii, căci duşmani! ÎL , : :
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84. Puţine sunt zilele. robului t&u,. , 
Când vei face judecată celorce mă prigonesc? 

85. Cei sumeţi: săpatu-mi-ai mie gropi, 
Ceice nu sunt după legea ta. - 

- 86. Toate poruncile tale sunt adevăr, 
Fără dreptate m'au gonit; ajută-mi. ' 

87. Puțin lipsia de nu nau stins de pe pământ, 
lar eu nu părăsesc orânduelile tale. 

pierd aproape cu totul. “Sufletul și ochii luf doresc mântuirea 

dzecască. ' Făcutu-uv'ain etc. exprimă că nimic nu poate depărta 

cuvântul lut Dumnezei din conştienţa lui, deși samănă cu un foii 

care în fum a negrit şi s'a -uscat, -de aceea “să lapădă ca nefolo- 

sitor. Puţine sunt zilele etc.: vieaţa omului e scurtă, deci şi timpul 

când să poate descoperi dreptatea dzeească. Ceice nu sunt după 

legca la caracterizază pe cel) sumeți în opunere. cu legea dzeească, 

Toale poruncile etc. :: credinţa este baza acestora, de aceea trebue 

păzite cu credință. Pufin lipsia etc. ăi pentru . credința sa poetul-e 

“gonit până la moarte. De pe păment: în ţara unde cred el că sunt 

stăpânitor caută s&-l piardă, dar el nu şovăeşte în credință. Dum- 

nezeii să-l înoească graţia sa ca să nu piară (v. 88). Traduc. rom.: 

Stinge-se spre mântuirea ta sufletul inci, întru - cuvintele tale.. 

Sferşitu-s'aăl ochii mei. întru cuvântul teii, zicend . « Că m'am fă- 

cut ca un foale în brumă,.... Câte sunt... mie judecată de cătră 

ceice mă gonesc 2 Spusu-mi-aii ie călcălorii de lege bârfele, ci 

nu sunt ca legea ta Doamne. Toate. . adeverul, .... Puţiu nu tai 

“sfârşit pe mine pe păritent, iar că. n'am părăsit poruncile tale. . . 

mărturiile gurii tale. Stiuge-se : devine neputincios, slăbeşte; iar aici: 

după mântuirea ta. Zicend să rapoartă la ochi: ochii spirituali, căror 

să atribue grăire ; iar sferşitu-s'ail- exprimă că aceştia tânjesc, pier 

de acest dor. Ca mu foale în"brumă; foalele în brumă saii în frig 

se stringe şi devine nefolositor, așa și poetul e eşofat şi deprimat. 

În acest vers să motivează vV. 82. Câte sunt zilele etc.:: adecă cel 

- mare multe; vieaţa omului e foarte scurtă, de aceea Dumnezeii să 

“nu întârzie a judeca pe dușmani. Spusu-mi-ail ete.: cel răi multe 

Y-ati spus scoțând din înţelepciunea lor falză, dar -toate sunt min- 

cinoase şi nu să pot as&mena cu legea Domnului. Paţis sut: nai



ss. După mila ta. viează-mă, 
Și voii păzi mărturia gurii. tale. 

89. În veac, “Doamne, cuvântul tei 
- Este așăzat în cer.. 

90. În nam: și în” neam. este. erodința. ta; _ . 
o Întemeiat-ai pământul şi elstă.. Sas 

„91. După hotăririle- tale stai * ele astăzi, o 
Că. toate 'sunt slugile. tale. . Da iii 

92. De mar fi fost legea ta desfătarea. mea, 
AŞ fi perit în nevoea mea. 

93. În veci nu uit orânduelile: tale, 
Căci printrânsele nai înviat. 

9.4. Al tău: sânt eu, mântueşte- mg 
"Eu caut 'orânduelile” tale. a 

„95. Cai fărădelege: mă pândesc să me. piardă, 
„Eu bag scamă la mărturiile, tale. 

"96. Văzut-am: sfârșitul la. toată deplinătatea, 
= Tar porunca ta e. largă foarte. | 

sfârși bte., adecă puţin: a lipsit că nu „m'aii răpus, "pe păment” să 
“leagă: cu pe mine: pe mine care. sânt în! țară era.s& mă prăpă-. - 
dească. &u n'am părăsit poruncile tale: nu părăsesc” pietatea, nu. 
„scad în, încrederea ce am în Dumnezeii şi promisiunile lui. 

Vers. 89—96. Cuvântul lur Dumnezeii e vecinic, neschimbă. 
cios; cl este în cer, ale cărui însușiri le are, îndeosebi statornicia. . 
În ucam şi în Mednt * ctc.: credinţa luă Dumnezeii rămâne. totdeuna, 

"iar pamântul creat de el încă „mărturiseşte aceasta. El a promis că 
nu va may 'cerceta pământul cu potop, ..şi: nici nu să întâmplă 
După hotăririle tale etc. ; ; Subiectul poate a: “cerul: și pământul, 
orl în genere: toate: finţele sunt “supuse (slugi) lut „Dumnezeti și 
implinesc judecăţile lui. Astăzi exprimă .că aceste judecăţi „au fost 
inainte de legea mozaică. De mar fi fost etc. : cuvântul. lu Dum- 
“nezeii l-a întărit în toate 'nevoile; l-a înviat, deși era întristat până 
la moarte şi - numa! acesta. îl va mântui în viitor (v. 91—94), Cei 
fărădelege. etc. : „dușmanii îl. pândesc ca să-l piardă, iar el îşi aduce. ..! 

“aminte de mărturiile lui Dumnezeii, cari i arată că toate lucrurile de. A
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97. Cat iubeso eu “legea fa, a 
"Toată ziua „gândirea mea: este; 

_ 98. Mai: mult decât pe vrăjmașii mei mă - înţelepțesc 
= % [poruncile tale, . 

„Că în veac sunt el “pentr mine. 

. o. Mai mult înţeleg: ei decât toți « învățătorii mei, 

_Că mărturiile tale sunt gândirea mea. 

100. Mai mult decât bătrânii. am: priceput, 

„Că eu “păzesc "orânduelile tale.. 

pe pământ să sfârșesc; iar porunca acestuia e nomărginită după du- . 

Tr rată ŞI, valoare (ob. 11, 9). “Ţraduc. rom. : În veac, “remâne în cer. 

pi
: 

"adevărul Ti, şi remâne. „Cape rânducala ta rămâne ziua, că 

toate:s. siujitoae ție. Că de mar fi fost legea ta gândirea mea, 

atunci: aş fi peri: întru. Siterenia, Mea. În veac uu voiii uita în- 

dreptările tale, că. întreusele + „că îndreplările tale: am cântat. Pe 

mine a ai aşteptat păcăloşit.- “să mă. piardă, . inărturiile tale. am 

cumoscul. A. tot sferşitul am văut sfârşit, dosfătală . (LXĂ nia- 

ela) -e porunca ta foarte. Rămâne, în. cer - e paralel- la îi veac; 

"vecinic e. Domnul, vecinică şi. legea lui. „Remâne ziua î ziua este 

“până a sosit timpul sării ; ziua şi rioaptea se . schimbă după, anu- 

mită. poruncă a lui Dumnezeii. Că de n'ar fi î fost. etc.: fără legea 

lui Dumnezeii el: ar fi perit. Mai înviat: promisiunile dzecști L-ai păs- 

“trat vieața. Vers. 93 e motivul de ce cântăreţul a observat legea -. 

în nevoea sa. Pe nzine: mail aşteptat: cei re „cred sigur că le voit 

„cădea în. mâni, . eă. însă cunosc mărturiile tale şi nu slăbesc în în- 

| _ crederea în tine. Am cunoscut :. le-am pătruns și. de aceea sint 

- “mângăiat. A tot sfârşitul an. văzut: „orce să părea a. fi complet, : 

desăvârşit; am. văzut „că piere; adecă toate. sunt defectuoase, „Ne-. 

- statornice. Desfătătă e.por unca ta: aceasta. nu are margini; 'per- 

E fecțiunea, ei nu să termină niciunde. Asăm&narea e luată dela spaţ.. 

"Orce putere, mărime,. mărire omenească poate A privită. ŞI. are” ho- 

tară cari 0 limitează ; iar cuvântul lui Dumnezeil « e. „mai prosus def 

„toate, nu e supus, acestor scăderi... i 
i. 

Vers.. 97104, Poetul laudă . înţelepciunea Tux Dumnezeti care 

izvorește din cuvântul lui şi: spune că. se ocupă ne "ntrerupt cu legea 

-Jui, cu care el întrece pe toți: învățătorii. şi bătrânii în inteligenţă 

"Şi judecată. E fi resc, ca. ceice învaţă, dar nu: implinesc, adecă în | 

7 
-.
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101. Dela toată; calea rea am oprit picioarele mele, 
„Ca s€ ţin cuvântul tău. 

„102. Nu mă abat dela judecăţile tale, 
Că tu mai învățat. 

103. Câtu-s de dulci gâtlejului mei spusele tale, 
Mai -mult -decât mierea pentru -gura mea. 

104. Din orenduelile tale m'am înţelepţit, 
De aceea 'ur&sc toată calea minciunii. 

vieaţă - vin în ' contrazicere cu "învățătura lor, să-l. gonească, 
pentrucă el împlineşte legea lui Dumnezei. Pentru mine : poruncile 
ca un ce unitar sunt partea, proprietatea - lui. Legea lui Dumnezeti 
este gândirea lui, întrânsa află el plăcere nu în prezentul înstrăinat 
de aceasta; ea îl face „capabil a examina : spiritele, a uri calea min- 
ciunii, adecă căile spiritului rătăcit al timpului, Traduc. rom.: Cât 
am iubit... Doanie, toată. uv'ai înţelepţi! Ci. porunca ta, că în 
veac. a mea este. Mai mult decât toți ceice mă învață ant înțeles, .. 
lale gândirea mea este... cei betrâui.. . că poruncile tale am. . 
cântat. Despre toală...., ca să păzesc cuvintele tale. Dela judecă- 
file tale nu van abătut, că tu ai pus lege mic... , gâtlejului cil . 
cuvintele tale, mai mult decât mierea gurii. mele. Din poruncile 
tale am cunoscut, “pentru aceasta am urit toată calea ned "eptății. 
Frica lui Dumnezeii este. începutul înțelepciunii. Duşmanil cântă- 
rețului nu se tem de Dumnezeu, de aceea sunt nebuni, adecă vor 
fi de ruşine cu înţelepciunea lor; căci toate trec; dar cuvântul lui 
Dumnezeti, izvorul adevăratei înţelepciuni, rămâne în veac. În v. 
99. .100 să neagă învăţătorilor şi bătrânilor adevărata înţelepciune, 
pentrucă el înțelepciunea nu o scot din acelaș izvor cu cântărețul. 
Sub învățători .și bătrân! avem. să înţelegem __ pe aceiași, pe care 
mai nainte îi numise dușmani ; e lumea păgână considerată din 
altă parte. Aceasta voeşte să învețe pe Israil înţelepciune, şi po- 
porul mai nainte k-a şi dat ascultare; dar acum Sa desfăcut de 

ca şi caută înţelepciune numai în legea lui Dumnezeii. Dela Jade- 
căjile tale etc. exprimă că învățătura dzeească este întărire internă; 
iar aa uram abălul arată că Dumnezei prin lege grăeşte cătră 
noi. Vers. 103. 104 sunt strins legate. Autorul primește poruncile 
lui Dumnezeii, căci ele conţin înţelepciunea care satură desăvârșit; 
înțelepciunea este pânea sufletului. Din această înțelepciune urmează 
şi că el urăște calea ncdreptății.
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105. Făclie piciorului mei este cuvântul tău, 
"Și lumină cărării mele. 

106. Juratu-m'am și am ţinut:  -. 
S& păzesc judecăţile dreptăţii tale. 

107. Asuprit sânt ei foarte, 
Doamne viează-mă după cuvântul tău 

108.-Fie-ţi plăcute, Doamne, cele de bună voe ale 
a e E gurii mele, 

:Şi judecăţile tale me invaţă. 

109. Sufletul. meii în .mâna mea este pururea, ! 
lar legea ta eu nu o uit. 

110. Pus-ati păcătoșii cursă mie, 
lar eu nu rătăcesc dela orânduelile tale. 

111. -Moștenit-am mărturiile tale în veac, - - 
“ Că ele sunt bucuria inimii mele. 

112. Plecat-am inima mea să facă îndreptările tale 
În veac, până în sfârșit: 

Vers, '105—112. Conducător vecinic este lui cuvântul lui 

Dumnezeii, care e făclie și lumină, căci în vieaţă întimpinăm în- 

tunerec și abizuri. Yuratau-m am elc.: să observe totdeuna jude-. 

căţile lui Dumnezeii, ce nu este ușor, de aceca se roagă ca Dum-- 

“nezeii să-l vieze cum a promis. Cele de bună voce, adecă jertfa ; 

aşa să numeşte rugăciunea, cu care el mulțumește şi se încrede 

graţiei dzeeşti (Ps. 49, 14. 140, 2). Dumnezeii să asculte rugă-o 

ciunea, căci el e asuprit foarte. Saflebul “eii elc.: vieaţa e ne- 

contenit în primejdie, -nu ştie momentul când. o poate pierde (Jud. 

12, 3. 1. Reg.:19, 5. lob 13, 14); dar el nu se abate dela cu- 

vântul lui Dumnezeii. Așa explică deja Ieroninr „Omnes apud 

Graecos ecclesiastici iriterpretes istum locum sic (meis) edisserunt, 

et est breviter hic sensus: Quotidie periclitor et quasi in manibus 

meis şanguinem meum porto et tamen legem tuam non obliviscor“, 

AMoştenit-am mărturiile tale: dela părinţi mi-a rămas moștenire po- 

runca ta, şi aceasta îmi va fi în veac ; iar motivul: că ele sunt bucuria 

„ele. Traduc. rom.: Făclie picioarelor mele este > esca ta, şi lumină Că- 

vărilor inele. Juratu-mam şi ari pus, ca... Smerilut- nam până 

înt sferşit . . „ Cele de bună voe.ale gurii mele bine le voeșie
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113. Pe cei îndoioși urăsc. : . ii 
ŞI legea. ta iubesc... . > si 

114, Acoperemântul și scutul mei eşti tu, 
Întru cuvântul tă sperez. 

115. Depărtaţi-vă dela' mine făcătorilor de rele, i 
„ „Jareă voii păzi porunca Dumnezeului meu.: 

116. Sprijinește-mă. după: cuvântul “tău “Și voit fi viă, | 
Şi să nu me rușinez pentru. nădejdea, mea. 

17. Ajută-mi şi mă voit mântui, 
„Şi voii căuta la îndreptările tale pururea. 

118. Defăimat-ai pe toţi ceice rătăcese dela indreptăr ile tale, 
op Că minciună este înșelăciunea lor... . 

119, Ca : zgură ai delăturat, „pe toți cei fărădelege ai . 
“[păimântului, N 

. Pentru aceea. iubesc. noărturiile: tale. 

"120. Înifricoșatu- s'a carnca. inca: de frica ta, 
Și mă tem de judecăţile tale. . - 7 

- : ” To 

IE Docsnute, .. sÎN mânile tale cp ŞI 1 Sca ză ani uitat - şi dela 

„_porimcile tale n'am “rătăcit „că bucurie inimii mele” Sunt. 

- Plecat-ami inima mea, ca. să- fac. „ în veac; pentru resplătire, Și. 
ant pus.: sânt firm hotărit, iar juratu-n'ăm c aluziune la jurământul : 

„de pe :Sinat. (Ex. 24, 3. 7). În mânile tale ai cele mai multe. Msse, _ 
ale Psaltirilor, la ce zice, Augustin + „Nonnulli - codices  habent în 
„manibus meis, sed plures in. manibus tuis, et hoc quidem : planum | 

“est; justorum enim animae in manu Dei sunt, anima vero in ma- 
-nibus meis quomodo intelligatur, isnoro“ Peuta u. răsplătire, adecă 
am plecat inima mea la lege, pentrucă implinirea € e. să resplătește 
(Ps. 18, 12); 

Vers: 113-120, Poetul urăște. răul, iubește binele; iar, spe: * 
“ranța lu să întembiază pe cuvântul Tu. Dumnezcii, de”. care - nu-l 
poate abate nimene. Pe cei îndoioşi: care ţin la adorârea Domnului, : 
dar nici. -păgânizmul, nu-l -reproabă ; 'deci: nu. să. poâte şti apriat de | 

“sunt servi: lui Dumnezeit ori, al. lut Baal,: „Depărtaţi-vă& dela: înine 
Strigă poctul celorce voesc “să-l îndemne a nu crede, spera. şi iubi 
pe Dumnezeii care s'a descoperit. Dar spre a fi statornic în acest
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121. Făcut-am judecată și dreptate, i e - 
Nu, mă vei lăsa pe mine celorece mă asupresc.. 

122. Prinde-te pentru robul tăi spre. bine; 
Să nu mă asuprească cei sumeți. 

principii cere graţia dzeească (v. 116: 117).. Că minciună etc.: di-. 

"recţiunea lor seducătoare nu conţine nimic adevăr; else înșală pe 

sine şi. pe alții, pentrucă așa ce sistemul lor,: deşi e alcătuit -cu 

„multă măestrie. Pe toțiicei fărădelege etc.: orcât de mulți: ar îi 
ei pe păment, -Dumnezeii ii pierde ca zgura. ALE ten de judecățile 

tale: sunt dreptăţile dzeești, după cari judecă.. Poetul ştie că Dum- 

-- nezeă pedepsește cu asprime pe păcătoși, de aceea se roagă ca 

"având frică de Dumnezeiă, adecă. împlinind poruncile lui să nu aibă 

“a se teme de judecăţile lui. Traduc. rom.: Pe călcătorii de.lege . 

am util, şi legea Tău iubit. „Ajutorul mei şi sprijinitorul... 
- cuvintele” tale am nădăjduit. Depărtaţi-vă dela mine ceice vicleniți, 

şi voiil cerca. poruncile Dumnezeului căi. Apără- -mE după cu- 

„ventul tei, şi mE viează, şi nu me rușina pe mine dela aşteptarea 

med. Ajută-mi..., şi voii cugeta întru... ; de părtează . : Că ne-. 

drept este gândul lor. “Călcători de lege am socotit -pe toți pecă- 

loşii pământului, pentru aceasta am iubii... Petrunde cu Jrica 

"ta cărnurile mele, că de jndecățile: tule m'am temut. “Îmbinând 

v. 114. 115 avem: Dumnezeii. este: ajutorul şi 'sprijinitorul -meă, 

deci depărtaţi-vă. dela minc. făcătorilor de rele, lăsaţi-vă a mă pândi 

Și dușmăni ; iar motivul este: Și. voii cerca, adecă. voii păzi -po- 

runcile Dumnezeului mel. Și unu mă ruşina etc.: să nu „se do- 

vedească că stint departe -de cecace am. așteptat, nam să văd 

„ împlinindu-mi-să speranța. Defăimat-ai. etc.: fiind Dumnezeti - sân- 

_ţenia absolută urăște răul, de aceca pe cine disprețueşte el îl și 
lapădă. Călcătorii de lege elc.: păcătoşii se abat dela calea. pre- . 

"scrisă, de aceea pier. Petrunde cu frica la etc: după LAN: (za 

| Sjlwoon): pironeșşte,. adecă ” răstigneşte trupul meii cuprins de: 

„ păcate. Poetul cere ca Dumnezeu . să-i omoară poftele cărnii, pen- 

trucă se. teme de judecăţile aspre ce lar nimeși dacă aceasta nu 

„se întâmplă. 

Vers. 121—128. “Autorul! a a căutat totdeuna dreptatea lut Dum- 

nezeti, de aceea el să-l scutească și: înveţe. acum când toţi se lapădă 

şi-l gonesc. Făcut-am judecată etc.: el e. conștient că a împlinit 
Sei : 13 

-
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123. Ochii mei se sting după. mântuirea tă; 
| Și după cuvântul - dreptăţii tale. | 

124. Fă. cu robul tă&ă după mila ta, 
ŞI. îndreptările tale mă învaţă. : 

125. Robul tăi sânt eu, înţelepțește- m&, - > 
“Ca să .cunose mărturiile tale.. m 

„126. Vremea este Domnului a face, E a 
| „ Stricat-au legea ta. 

poruncile lui Dumnezeii, speră deci. că. asupritorit nu-l -Vor putea. 

pierde ; dar această speranță. îl împune- datorința a cere necontenit 

ajutorul dzeesc, care să fie între el și dușmani. Spră  Dine: în. fo- 

losul meii (Ps. 85, 17. Neem. 5,.19). Ochii mei etc. cf..v. 81 sq. 
“ După cuvântul dreptății tale este promisiunea care purcede dela 

Dumnezei cel drept, de aceea nu poate rămânea neîmplinită, 

Ca se Cunosc etc. -e rugăciune. specială. Cer mat mulți calcă -le- - 

gea lur- Dumnezeii, deci e vremea ca el să lucreze: vremea: 

„este etc. Sfricat-aii, legea : pentru cel rel n'are valoare, 'o calcă fără - 

pedeapsă ; de aceea -Dumnezeii să arate puterea el, Pentru aceasta - 
etc.: poetul iubește din inimă. poruncile lui Dumnezeu, ele îi sunt 

„mal prețioase decât aurul şi alte: lucruri, pe: cari le-ar dobândi 

-  lăpădându-se de poruncile acestea; el iubește și cele mat mici. 

orândueli ale lui Dumnezeii, le observă şi doreşte că ce e falz să | 

dispară. Traduc. rom.: Făcut-an..., nu mă da -pe mine celorce . 

îti fac strîmbătate. Primește pe robul tei întru bunătate: (LXN 
„zis ayadov), ca se nu mă clevetească (LXX duzopavrnoăzooav) 
cei mândri... sai slius spre. ., şi spre cuvântul ..., şi întru în-. 

dreptările (LNX ra Bau uara) . . ., şi voii - cunoaște ; « Vremea. 
este a face Domnului. .. am iubit... şi topazia . .. spre toate Poruu- 
cile tale m'am. îndreptat, toală calea nedreaptă am urit. În loc de 
ddr (LA), Augustin citeşte awrOizos, de aceea și observă: 
„Miror omnium, quos in promptu. habere potui codicum nusquam .. 

“me legisse adversantibus; cum -sine controversia . “quo: Graece' 
, avzidizos, hoc Latine adversarius appelletur.“: Primește pe robul. 

7 - TE e primeşte- -m& client, ca să mijlocești pentru . mine, fi-mi ga-' 
rant spre bine; adecă cauza mea să aibă s“rşit bun. Unele Psal- . | 
tiră vechi ati „excipe“: substiţue- mă, „păşește în locul meti. Spre 
bine “(întru bunătate) să rapoartă la _poet==spre binele mei. SE. 

N
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127. Pentru dccăsta iubesc. poruncile tale, - . 
Mai _mult decât aurul - și. lamura aurului. 

128. Pentru aceasta țin drepte. “toate - orenduelile tale, 
Ură&sc toată “calea minciunii.. 

129. Minunate sunt. mărturiile tale, 
Pentru aceea le păzește sufletul meu. 

-130.. Deschiderea cuvintelor. tale luminează, 
Înţelspțește. pe cei proști. 

131. Gura mea am deschis Și „poftese, | 
Că: poruncile tale doresc. . Ne 

132.- Caută spre mine și m& milueşte, a 
După judecata celorce iubesc numele tău. 

“1000 16 clevelească : : a face cuiva răi, a-l pândi, căci guzoparrio | 

(LNN) trebue luat în general. Augustin : „Qui interpretati sunt non 
calumnientur me, G raecam  locutionem secuti sunt, Latinae linguăe 

minus usitatam. “ “Topazion „este topazul celor vechi. (chrysolith) ; 

_ mineral ” străveziii, lucește ca aurul, M'aniz. îndreptat :" norma mea: 

sunt poruncile. tale, în vieață am urmat “direcțiunea indicată de ele. 

Vers. 129—136, Legea lui Duinnezeii conţine minunile cele! 

“mal profunde înţelepciuni, de aceea și doreşte . autorul lumina cu- 

ventului. dzeesc, dar se întristează pentru celce.o dispreţuesc. Mi- 

nunate sunt. etc., adecă după ființă și lucrarea” ior sunt mai presus - 

_ “de vieaţa de'toate zilele și decât mintea „omenească, Le păzeşte 

“sufletul meil :. caută. să le pătrundă. - Deschiderea etc. exprimă că . 

descoperindu- se cuvântul. lui Dumnezeii “produce lumină, căci el 

face pe cei simpli să fie „înţelepţi, adecă să priceapă cuvântul lui,” 

Gura mea etc.: poetul încă doreşte să învețe; el ţine gura ' des- 

chisă ca să primească învăţătura cerească. Imaginea e luată dela, 

- omul care; aproape a se ineca, deschide gura după aer; aici ex- 

primă dorință ferbinte, luptă omului intern a dobândi aerul dzeesc 

- de vieaţă.. Cine iubește pe Dumnezei e sigur de răsplată ; el, .iu-. 

birea absolută, nu ” poate trece cu vederea pe. celce îl iubesc: Pe 

această bază urmează rugăciunea din v. 133—133. Paşii mei îu- 

tăreșie-i: să-i conducă: sigur, ca să nu se poticnească; să 'nţelege 

păzea esternă, ce rezultă din: și nu lăsa să mă stăpânească, cf. 

Ps... 18, 14. fura „cuvântul tăiă- este: voința lu Dumnezei” în. 
cae . | 13.
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133. Paşii mei i întărește-i întru cuvântul tăă, 
Și nu lăsa să mă stăpânească nici o , farădelege. 

134. Scapă-mă de asuprirea oamenilor, 
Şi voiti păzi orenduelile tale. 

185. Faţa ta arată-o robului tăi, 
Și me€ învaţă îndreptările tale. = 

136. Rîuri. de -apă izvorăsc ochii “mei, 
- ..„ Pentru ceice nu păzesc legea ta. 

137. Drept ești tu Doamne, ă 
- Şi drepte sunt. judecăţile tale. 

138. Poruncit-ai ca. dreptate. mărturiile tale, 
„Şi ca. „credință foarte. 

- 

139. Nimicitu-m'a “zelul met, 
Că. asupritorii mei au uitat cuvintele tale. ÎN 

genere, căci el a promis ajutor « celor drepți. Nică o fărădelege în-" 

țelege în genere păcatul lăpădării de Dumnezeii, în care poate cădea 

fiind asuprit de toate părțile. Fafa fa etc. cf. Ps. 79, 4. Riuri 'de 

apă etc.: el plânge pe ceice “nu păzesc legea lui Dumneozei, nu 

e indiferent faţă de soartea lor, ci-i compătimeşte. Na păzesc etc. ; su 

biectul sunt oamenii sai duşmanii, cf. v. 139. Traduce. rom.: Minut 

nate. .,- pentru aceasta le-a cercat pe ele... Aretarea . . şi înfelepleşte 

pe prunci. ss şi am tras duh, că de poruncile tale am dorit. 

îndreptează-i după cuventul tEi,. şi: se nu mă stăpâiiească toată 
fărădelegea. Ibăveşte-mă “de clevetirea (LX Avrowoui ue OIO 

ovzoavriuş). oamenilor, ..- poruncile tale... preste robul teii . 
- Izvoară de apă ail îzvorit ochii mei, pentrucă n'ant păzit legea ta. - 

Clevetirea oamenilor (cf. v. 112): ce le ridică cei ră asupra-.lui. - - 
Dacă Dumnezeii îl părăseşte, el nu-i mat poate împlini poruncile, 

deși împlinirea lor îl este cea mai mare bucurie (cf. v. 88. 77. 17), 

Vers 137—144. Dumnezeiă stăpâneşte cu dreptate -și cre- 

dință, iar poetul e zelos pentru cuvântul acestuia. Dreptate, adevăr 

exprimă că poruncile lui Dumnezeii arată - sânțenia lui şi doresc 

“numai binele- omului. Poetul vede  disprețuită această lege dzeească 
„de duşmânii săi, de aceea el e foarte. zelos şi a: ajuns în cea mai 
mare primejdie. Lămurită. este spusa ta: ca metalul trecut prin 

„foc (Ps. 17, 31) este ce a zis Dumnezeii ; iar. cl o - „iubeşte şi nu 
x
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140. Lămurită este spusa ta foarte, 
Și robul tăi o iubește. 

141, Mic stint eu și disprețuit, . - . A 
Nu uit orânduelile tale. | 

“14, Dreptatea ta este dreptate în veac, 
“Și legea ta adevăr. 

143. Necaz și. strîmtoare mat aflat, o i 

Poruncile tale sunt desfătarea mea. - 

144. Mărturiile tale sunt dreptate în veac, 
„ Învaţă-mă și voii fi viu. 

145. Din toată inima strig, răspunde-mi, 
*“ Doamne, îndreptările tale voii păzi. 

"146. Te chiem pe tine, ajută-mi, . 
ŞI voiu păzi mărturiile-tale. 

147. În zor am mânecat și am cerut ajutor, 
"În cuvântul tăi am sperat. : 

ascultă sfaturile altora, deşi e mal tânăr decât et şi disprețuit.. În 

cele ur;nătoare să spune că descoperirea dzecască e vecinică, legea 

lui aşijderea, chiar mărturiile lui Dumnezeii sunt. vecinice, drepte şi 

de aceea creatura să-l ădoreze. În urmă cere. poetul de a .pătrunde : 

tot mai mult în cunoașterea. acestei perfecţiunl : Învaţă-me vi. 

Traduc. rom: Drept ești Doamne, şi «drepte . -. Poruncit-ai drepla- 

tea a fi mărturiile tale, şi. adeverul foarte. “Topitu- nt'ai vâwnirea 

ta, că ai uitat cuvintele tale vrăjmaşii mei. Cu foc lămurit -este 

“ cuvântul te foarte, .. . l-a iubit pe el. Mai tener... şi defăimat, ” 

E îndreptăvile tale inu le-au uitat .... adevărul. Necazuri şi: nevoi 

nvati: .. . gândirea mea. Dreptate sunt mărturiile tale în veac, 

înfelepțește- mă. viii. În v. 138 1nărtar ile e obiect, iar dreptatea, 

adevărul apoziţie. 

- Vers. 145—152, Poetul se roagă ca „Dumnezeii să-l facă 

credincios în cuvântul lui: şi să-l mântuească, cum l-a promis. Des 

de dimineaţă se roagă, atunci strigă el; chiar veghiile” Topţit, când 

_totul doarme;- nu află. ochiul lui: durmind. La spusa ta însemnează 

„ cuvintele lui Dumnezeii ca poruncă şi promisiune. După judecata 

ta este ordinea de mântuire. a lui Dumnezeii sait dispoziţiunile în



-198 | ÎN 

148. Ochii mei intimpină veghiile. nopții, 
„Să cuget la spusa ta. 

149, Glasul mei auzi-l întru mila ta,. 

“Doamne, după judecata ta mă viează. 

150. Se apropie ceice urmăresc cele rușinoasc, 
Se depărtează dela “legea ta. - -- 

151, _ Aproape ești tu, Doamne, - Si | 
„i toate poruncile tale sunt adevăr. — 

152. De demult am cunoscut din mărturiile tale, 
Că pentru vecie le-ai așăzat. 

153.. Vezi necazul meu și scoate-mă, a 
_ Căci eu nu uit legcă ta, 

privinţa acesteia, Se aproţie ele, adecă duşmani. cu intenţiunea 
"de a-l pierde. Cele raşinoase : „fapte 'stigmatizate- astfel prin lege. 
Aproape elc.: cu ajutorul său. „Cel fărădelege umblă numay după” 
fapte ruşinoase, iar poetul de mult are. „Convingerea că legea nu 

"are valoare temporală. 'Traduc. rom. : Strigat-am- cu toată inima 
mea, auzi-mă Doamne! indreptările tale 'voiii. căuta. "Strisal-au *. 

_cătră tine, mântueşte-mă, și voilii . . Apucat-am înainte Jără de. 
„vrente, Şi aut strigat: întru crvintele tale am nădăjduit.  Întim- 
pinat-aăi ochii. sei cătră. dimineață, ca: să cugel la cuvintele tale. 
Glasul. meii ausi-l Doamne după mila ta, după judecata ... . Apro- 
pialu-s'ai ceice mă gonea fără de lege, şi dela legea ta S'aii. de- 
părtal. „.. ., şi toate căile tale sunt adever. Diu început Au că 
în veac “le-ai întemeiat fe ele. La v. _145. 146 să poate compara 
v. 134, Apucat-ani înainte fără de “vreme : a surprins pe Dum-. 
nezeti cu rugăciunea. sa, s'a apropiat la el întrun timp neobicinuit | 
(în miezul nopții ori foarte de dimineață), strigă la Dumnezeit când 

"nu e obicinuit a se ruga. Întru cuvintele tale an nădăjduit-:. spe- 
.ranța este motivul și. îndemnul rugăciunii, poetul se încrede în - 
promisiunile din lege. Întinpinat- -ai .. dimineață nu spune pe 
cine, căci să exprimă . în genere alergarea de dimineaţă la Dum- : 
nezeii după ajutor. Din începutt + de când există legea. Poetul vor-! 
beşte în numele poporului “care cunoaște legea lui Dumnezeii- dela 
începutul el.
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-154. Judecă judecata mea şi mă mântueşte, | 
-  După-spusa ta mă viează.... - _ 

"155. Departe e mântuirea de cei nelegiuiți, : 
Că nu caută îndreptările tale. | 

156. Multe sunt îndurările tale, Doamne, 
„După judecăţile tale viează-me. 

157. Mulţi sunt ceice m& gonesc și mă asupresc, 
- Dela mărturiile tale ei nu: mă abat. 

158. Văzut-am pe trădători .și- m'am. îngrozit, 
Că ei nu păzesc spusa ta. - 

159. Vezi că. eii iubesc orânduelile. tale, 
„.. Doamne, :după mila ta viează-mă. 

160. Suma cuvântului tăi este adevăr, - 
ȘI vecinică toată judecata dreptăţii tale. 

161. Principi mă gonesc fără vină, Da 
“ Dară de cuvintele tale se; înfricoșază inima mea. 

„162. M& bucur de spusa ta, . îi . 

- 1... “Ca celce află pradă multă. - - 2 

Vers. 153—160. Dumnezei nu lasă să piară celce. păzesc cu- 

vântul 1uY; ajutorul lui îl cere autorul contra dușmanilor. După. spusa 

ia însemnează normă (Is. 11, 3), cauză (Ps. 24, 2. Is. 55, 5. lob 42, 5). | 

La v. 153 'cf. v. 149. Man îngrozit: văzând el pe păcătoşi scârbă 

l-a cuprins de et. Suma ciivântului etc.: el a socotit: cuvântul lui. 

Dumnezeu şi- a aflat că conzistă numai din adevăr. Traduc, rom.: 

Veză smerenia mea- şi înă scoate, că legea ta n'am uitat... înbă- 

veşte (LX 1vrowoa), pentru cuvântul tăi... dela păcătoşi mân- 

tnirea .- că îndreptările . .mvaă căutat. -Îndurările tale multe suul., 

după judecata ta mă viează... şi mă necăjesc... nu nt'ant abătut. 

Veut-am pe cei ne'nțeleşători şi 16 lopeam,' că cuvintele tale nu 

le-aît păzit. Vezi că poruncile tale ant iubit Doamne, întru mila. 

Începătura civintelor tale este adevărul, şi în zeac toate judecățile 

dreptății tale. ALE topeaim : m'a supărat, mi-a cauzat “dureri. Îuce- 

pătura (UXX 09)=—baza, fundamentul, fiinţa : toate descoperirile 

__ dzeeşti sunt adevăr. Alţii explică: principiul din care purced po- 

" runcile lui Dumnezeii, ce rostesc şi ce aii de scop, este numa! adevăr. 

p:
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163. Minciuna urăsc ei și mă îngreţoșez de ea, 
» “Iubesc legea ta. ae 

164..De şapte ori în zi te laud pe tine, 
1 Pentru judecăţile. dreptăţii tale.  * | 

„165. Pace multă ati ceice “iubesc legea. ta, | 
Și nu este:lor sminteală.  * ... N 

166. Aștept mântuirea ta; Doamne, 
i Și fac poruncile tale... . 7 
167. Păzește sufletul met mărturiile tale, . 
„» Şi eu le iubesc foarte, 
168. Păzesc orânduelile și: mărturiile tale, 
„Că toate căile mele sunt înaintea ta. 

  

Vers. 161—168. În mijlocul “goanelor cuvântul lui Dumnezeă 
Y-a fost frica, bucuria şi. dragostea, obiectul mulțămitei şi- temeiul 

_nădejdil. Principi me& gonesc : nu numai “oameni . de -Tend, ci și 
aceştia îl perzecută fără motiv; dar el nu se teme de ei, ci numa! 
de cuvântul lui Dumnezei ca să nu-l calce. -A/& “bucur etc: frica 
lui e îmbinată cu bucurie foarte mare, cum are celce în război 
ia prăzi mari (Jud. 5, 30. Is. 9, 2.) Afinciuna trăsc etc.:.:nu nu- . 
mai acum, ci şi în viitor. De șaple ori ste: el nu mulțumește luY 
Dumnezeti numai dimineața, * la amiazi și sara (Ps. 54, 18), ci de 
7 oră, adecă de multe ori, adese ; biserica încă are:7 timpuri de 
rugăciune în zi. Obiectul este cuvântul lui Dumnezeii care judecă 
drept, conduce! bine, e izvorul bucuriey nemărginite pentru . ceice 
îl iubesc și delătură- dela ei orce “primejdie. La v. 166 să poate 
compara Gen. 49, 18, Păzește sufletul mei etc.: e] caută- conștien-. 
țos' să împlineaseă legea lui Dumnezeu, ce ştie acesta: că /oale- 

„căile etc.; deși ar voi, nimic nu „poate ascunde de el. Traduc. rom.: 
Boerii nai gonit încădar, şi de .. sati înfricoşat .. Bucura-mă- 
voiii căi de cuvintele tale, ., . dobânzi multe. Nedrepialea am urit 
şi n'am scârbit, iar legea ta am înbit . „+ în si-te-am lăudat pen- 
tru „+ Pace. este multă celorce iubesc .... Așteplat-am .., şi poruncile tale am iubit. Păzil-a ... „Si le-a - iubit foarte.  Păzit- aut poruncile. tale şi mărturiile tale. - » "înaintea ta sunt, Doam- ne. Nu este lor sminteală: în vieaţă nu se împiedecă de nimic. Pace să Tapoartă la vicața internă, iar srzinteală la cea esternă.
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169. S& se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, . 5 

După cuvântul tău mă înţelepțeşte. 

170. S8 intre ruga mea înaintea. ta, - 

„După cuvântul tăi mântuește-mă. . 

171. Buzele mele izvorască laudă, . . ae 

_Că mă înveţi îndreptările tale. N 

172. Spune limba -mea spusa ta, *- 

Că toate poruncile. tale -sunt dreptate. 

173. Fie mâna ta să-mi ajute, 

“Că am ales orânduelile tale. 

174. Doresc. mântuirea- ta, Doamne, 

„= Şi. legea ta e desfătarea mea. | 

“175. Vieze sufletul meu ca se te laude pe tine, * 

„Şi judecata ta îmi va ajuta: mie. 

176. De am rătăcit, ca o oae pierdută caută pe robul t&u,. 

Că eu nu uit poruncile tale. 

  

- . 

  

Vers. 169—176. Dumnezeti să: asculte lauda, rugăciunea ro- 

bului săi, care e în mâre primejdie și să-l dea milă şi mântuire. 

„ALE înfelepțeşte, mânbueşte-mă sunt corelate, “pentrucă poetul e per- 

zecutat pentru credința sa și are trebuință de întărire, să fie liberat 

din stiimtoarea esternă. În v. 169 rinna (13) însemnează rugă- 

ciunea rostită cu glas înalt, iar ruga (NIN tehinna”) pe cea in- 

- timă, sirguincioasă. Motivul cereriă să spune în v. 171: buzele lui , 

vor izvori (vor pronunţa) laude lut Dumnezeii (cf. Ps. 44,-2. 49, 

-23): . Spune limba mea etc.: poetul știe ce bunuri înalte X-a dăruit 

Dumnezeii, de aceea: să-i dăruească ce-i lipsește. AMântuirea ta: 

de lumea păcătoasă, în care vieaţa lui e primejduită. Judecata ta: 

“a ut Dumnezeii, să-i fie într'ajutor, - EL cere ajutorul mânil şi al 

cuvântului, lui Dumnezei ; cuvântul e mediul mânii. De am rătăcit : 

etc.: deşi va rătăci, nu se lapădă de Dumnezei ; acesta să-l caute 

„ca pe o oae rătăcită, care e în primejdie a pieri. El poate cere 

aceasta : că eii nu uit poruncile tale. Traduc. rom.: Să. se apropie 

“rugăciunea, 1160 + + «+ rugăciunea mea înaintea ta, Doamne după 

cuveintul “tăi me izbăveşte (LS $Voau). Răspumde-vor buzele “mele . 

laudă, când mă vei înveja .. Spune-va limba mea cuvintele tale. . 
4



- - Psalmul 120. 

„ Ridic ochii mei la munţi, a 
-De unde va veni ajutorul meu? 

. Ajutorul mei dela Domnul, 
Celce a făcut -cerul și pământul. 

—
 

w9
/ 

Nu va lăsa să se clatine piciorul tăi, 
Nu va. dormita -păzitorul t&iă 

4. Iată nu dormitează, nică doarme: 
Celce păzeşte pe. Israil. 

„
9
 Domnul este păzitorul t&ă, . 

- Domnul umbra. ta la mâna. ta dreapță. 

di piatza, SE mă mântuească, că porucile tale am zoil, Dorit- -am - 

de mânbuirea ta... cugetări ea mea este, Vii va fi sufletul mei. 
şi te va lăuda, şi “ judecăţile tale vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o. 

_0ae Pierdută, cantă pe robul” teii, că: poriucile tale nai uitat. 

Psalm. 120. Cântarea suirilor, Psalmii 119—133 ai inscrip- 
ţia: Cântarea suirilor (treptelor). Unii cred că inscripția ÎŞI are ori- 
ginea dela împrejurarea că însemnează * tonul, alții zic că pelerinii î 

- cântati mergând la Ierusalim la cele 3 sărbători mari; în urmă afir- 
mă unii că ar fi cântări cântate la re "ntoarcerea din robie.” 

Autorul psalmuluy prezent, pare ar fi unul care se re >ntoarce 
din robie. ” 

Vers, 1—4, La sartmţă Cântărețul priveşte cătră munţii -din 
“patrie, îndeosebi spre Sion, și întrabă cât mat are “să aștepte ajuto- 
rul lut Dumnezeu? De unde va- veni etc. să poate lua şi -afirma- .- - 
tiv: Sionul. e locuinţa lui Dumnezei, autorul priveşte la el şi aş- 
teaptă ajutor de acolo. Această încredere o. motivează el cu atot- 
puterea lui Dumnezei : Celce a făcut etc.. Vers 3.:4 exprimă do- 
rință și încredere. Nu va lăsa etc.: Dumnezei să nu-l lase ca 
între grelele împrejurări el să şovăească, ci Să-r poarte grija. Iată . - 

"aut dorimilează etc.. este deplina” încredere că teama exprimată . “may 
nainte nu să realizează. Traduc. rom.: Ridicat- =ant-ochii .. . de ide 
va veni ajutorul me... SE unu dai . întru clătire-.., nici să 
dorimiteze celce -te păzeşte. "Tată 1 va dorimita, nici va -adornti 

 Israil, a - e
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G. Ziua soarele nu te va arde, ..: 

Nici luna noaptea. o 

7. Domnul te va păzi de tot râul, . 

Păzi-va sufleţul tăi. 

8. Domnul va păzi eşirea ta și intrarea ta, 7 

De acum și până în. veac. - 

  

Psalmul 138. 

1. lată binecuvântaţi pe Domnul toate slugile Domnului, 

Care slujiți. în casa Domnului nopțile. 
7 

  

Vers. 5—8. Păzilorul teii e aluziune la Gen. 28, 15: Dumne- 

zeii apără pe,poporul ales şi pe fiecare membru al acestuia. La mâna 

ta» dreaptă : Dumnezeă ajută mâna. celuice este de dreapta 'lul. 

Zina soarele etc. exprimă că lui Israil nimic nu-I strică, căct Domnul 

totdeuna. îl scuteşte. În 'orient nopțile “sunt reci şi deci tot âșa- de 

E primejdioase sânătății ca căldura mare ziua. Credinţa poporală este 

că lufa cauzează recelile. nopții. De altfel în timpul mai noii este 

dovedit că razele luni nasc boale de ochi, chiar aprinderi de creeri. 

De tot vcul e trecere dela influențele rele ale naturii la răi'în ge- 

- mere, de care Domnul scapă pe ceice se încred întrânsul. Sufletul 

teii « vieaţa internă şi esternă, Eşirea ia şi întrarea ta, adecă, din 

casă: Dumnezeă îl scutește orunde ar fi, orce ar face (Deut. 25, 

6. 31, 2). De acum... veac: totdeuna și în toate părţile. Traduc. .. 

rom, : Domnul te va păzi,  Dommul este acoperemeânt fie, "preste 

mâna ta cea dreaptă... - păzi pe tine... Domnul. Domnul. . 

“ întrârea-tă şi eşirea ta... 'veac., Acoperement are acelaş înțeles ca : 

“aumbra. în original, il scuteşte, apără. Preste mâna la: Dumnezei - 

ca scutitor să închipuește asupra omului, peste capul lui. 

Psalm. 133. Cântarea suirilor. Persoanele cari aveati grija cul- - 

“tului dzeesc să provoacă s€ binecuvinteze şi noaptea. pe Dumnezei, . 

care e prezent în sanctuar.. Cine provoacă "nu să poate hotări mar 

aproape, iar preoții răspund binecuvântând poporul. 

_ Vers. 1. Iată binecuvântaţi etc. După serviciul de sara mem- ii 

-brii adunaţi părăsati templul și rămâneaii numai preoții şi leviţii,- 

“care aveai să aducă. în. ordine unele lucruri; s% așăza straja tem-
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2. Ridicați mânile voastre cătră. sanctuar, | a 
Și binecuvântați pe Domnul.: 

3. SE te binccuvirteze Domnul din Sion, 
Celce a "făcut cerul și pământul. 

= 
= 

pluluy etc. Pe cer rămaşi poporul provoacă să laude pe Dumnezeiă. 
Slugile Domiului : persoanele cari aveati dreptul și datorinţele cul- 
tului dzeesc „(urmașii lui Aron, leviţi). Ridicaţi mânile voastre etc.: 
serviciul levitic să continuă noaptea (1. Cron. 9, 33); aci. să pro- 

voacă . ceice străjuesc. să.nu înceteze a se ruga. Traduc. rom.: 
Iată acum... care staţi... Donului, în curțile casei Dumnezeului 
nostri. În nopți 3 ridicaţi. cele sânte şi binecuventaţi pe Domnul. 
Care staţi: slujesc în casa Domnului, În curțile casei Dumne- 
zeuliti nostru lipsesc în original. Ilarie zice: „Reperi quosdam am- 
biquos circa hoc in atriis domus domini fuisse; dicentes idcirco a 
translatoribus primis adjectum esse, quia sub | iisdem versibus 'se- * 
quenti psalmo continetur, “Sed novi interpretes quae volunt trac- 
tent; nobis vero obsequendum est et: auctoritati translationum et 
vetustati“. În nopți etc.: liniştea nopții este celor vechi cel mai 
potrivit timp pentru' rugăciune (Plâng. 2, 19.: etc.); exprimă că 
Dumnezei și noaptea să fie lăudat, 

Vers. 3. Să fe binecuvinteze etc. : e formula binecuvântării 
preoțești (Aum. 6, 34). Comuna. să! agrăeşte aci ca o persoană, 
avându-să însă în vedere și fiecare! individ. Salutări! prietenești din - 
cele precedente cei salutaţi răspund cu o scurtă binecuvântare. 
Trad. rom.: Binecnventa-te-va Domnul . ; pămentul. Din Sion 
cf. Ps. 127, 5. Celce a făcut cerul si painentut cf. Ps. 114, 15. 
120, 2, 123,8.
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Psalmul Ga. Ra i _ 

2, ie. să dai supunere, laucă, Dumnezeule, în Sion, 

„ȘI ţie se dau voturi. 

3. Celce auzi rugăciunea, cătră tine vine toată carnea. 

Psalm. 64, Superiorului, psalmul ui “David cântare (a Imi 

- Ieremia şi Ezechil pentru poporul mermer niciei când a început a se 

re'mtoai PR) “Din. aceste cuvinte . rezultă că psalmul e rugăciune de 

mulțămită a poporului adunat: la cultul dzeesc pentru binecuvântarea 

! dzeească, în urma căreia a redobândit poziţia șa între popoare $ şi prive- 

- şte cu-bucurie la. plaiurile bogate de cele necesare vieţii. David să" 

vede că-a compus psalmul - la finea unui an.mănos ca cântare 

„de laudă şi mulțămită pentru binefacerile” lut. Dumnezei, îndeosebi 

că a dăruit țării. ploae abundantă, care: o ceruse poporul şi „după 

care. holdele ait re'nviat. Cuvintele „a luY Ieremia etc.“ lipsesc după 

Țeodoret Şi Vasile în Hexapla şi în traducerile ma! vechi, să 'află 

-deci numai . în unele Msse ale LXX, Vulg. şi arab. şi la Augustin, 

şi par a să. fi adaos după robia babiloneană; pentrucă atât cel 2: 

profeţi cât și poporul re 'ntors recitaii psalmul foarte . adeseori. De- 

spre leremia nică nu e hotărit de a fost în Babilon; amândoi pro- 

feţii mor înainte. de sferşitul robiel şi amintirea are bază în multele 

legende asupra lor. 
CT 

„ Vers. 2—9. Comuna isrăilteană. « e adunată! înaintea Dumne- 

“zeului săi, îi mulţumeşte și face voturi “pentru binefaceri. Supitnere, 

„ (abnegaţiune). e subiectul, iar „laudă“ e predicatul: abnegaţiunea 

“Teste ţie! laudă. Această abnegaţiune, - - smerire, are efectul că: omul 

ahându- se în nevoi aşteaptă toate numat dela ajutorul lui Dumnezeil.



206 

4, Cuvintele. păcatelor. de sunt mai -tară decât mine, - 
Tu curățești fărădelegile noastre. - 

5.. Fericit pe care .ai ales. s& locuească aproape. de 
- : | [tine în curţile tale, - 

Satura-ne-vom de bunătatea casei tale, de sân- 

[țenia templului tău. 

” În Sion: aci să aduc” lui Dumneze. rugăciuni şi voturi, iar el le . 

primește, cum să dovedeşte în v. 8: Celce auzi ete, Toală carnea 

exprimă slăbiciunea, neputinţa oamenilor. Cu cât e mal slab. celce 

se roagă, cu atât, mal mult motiv este a-l asculta. Dar nu numat - 

Israil e slab, ci poetul vede adunate toate fiinţele “de pe pământ! 

ca să. mulțămească lui. Dumnezeii pentru binefacerea prezentă : - 

(ploae); de aceea: Cătră -tiue etc. Vedem că omenirea, respective 
ființele, având trebuinţă de ajutorul. lui Dumnezeti aleargă la el şi - 

el le. ascultă.. Cuvintele... mine e ipotetic, "iar fu... noastre e 

siguranţă. Când păcatele aii devenit sarcină nesuportabilă, atunci 
“Dumnezci singur le șterge. Fericit pe care etc. bine este celuice. 
însuș Dumnezeii îi dă'a sta aproape de. sine, a fi în nemijlocita - 
lui “apropiere, să locucască în curţile lui, unde tronează 'el şi se - 
descopere. Israil are această prerogativă între toate popoarele ; el 

se veselește de această: graţie pentrucă, are în mijlocul să templul, 

din care ies toate bungfăţile graţiei ce pot potoli. foamea spirituală 
a oamenilor. Traduce. rom.;. Ţic să cuvine cântare Dumnezeule . . 
şi ție'sE va da rugăciune în Ierusalim. Auzi rugă mea, călră 
tine-tot ir rupul za veni. Cuvintele celor făi -ădelege ue-aă biruit. pe 

Moi, și păgânălăţile. noastre lu le vei curăți. Fericit este pe carele 
ai ales şi l-ai primit, lăcui-va în: curțile tale. Uiiplea- ne-vout de 
bunetățile casii tale, sântă este biserica ta. În Ierusalim lipseşte î în 

- original, pare a fi fost. scris de cineva ântâiii la maârgine, apoi a 
“trecut” în text. * Cuvintele celor fărădelege ne-ati biruit : poporul: s'a 
“supus. puterii pEcatului (a. păcătuit), 'dar singur nici acum nu-l 
poate espia, învingă. Poporul israiltean şi când mulţumeşte lui 
Dumnezeii pentru binefaceri temporale este îndatorat a-și aduce 

-aminte de păcatele cari i-s'aii iertat, căci orce necaz asupra omului 
este cauzat de. păcatele lul. Și el a fost învins de păcat, a. suferit 

„urmările lui, dar acum Dumnezeii l-a iertat, căci 'aceste urmări nu. 
“mai există, -Bunătățile casii. tale: bunurile cară: dă Dumnezei” din. 
locuinţa sa: celorce îl cinstesc,



- nostrit, “nădejdea . . 

“cul mării, sunetele valu 
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6. Minunate cu dreptate ne răspunzi nouă, Dumne- 
[zeul mântuirii noastre, 

- Nădejdea tuturor marginilor r pămentului și a mării 
„. [celei -mai depăr tate. 

T, Celce. întărește munții. cu: tăria sa, încins cu 
[putere. 

„8 Celce linişteşte turbarea mărilor, furia valurilor lor' 

Și freamătul popoarelor. . . - 

9. ŞI. se tem locuitorii” marginilor “pământului de 

- [semnele tale. 

Tu faci să salteze- eşirile dimineţii și ale serii. 

4 
. 

"Vers. 6-— 9. Afinunate cu ete. cprimă ce . esperiază: Israil 

necontenit. Dumnezeii - totdeuna aude pe poporul sti, ce. i-să face 

„cunoscut prin fapte. minunate cark. cor&spund sânțeniei absolute, şi 

anume asupra celorce asupresc poporul ; el scapă pe cei asupriţi. 

Nădejdea tuturor etc.: e credința. că Dumnezeii este pentru Israil 

judecător şi mântuitor. A/ar, sinilor. pământului e metonimie: oa- - 

menil care locuesc la marginile pământului. A “mării celei mai 

depărtate : locuitorii inzulelor celor mai depărtate. Celce întărește 

e contrast la cele din v. 8. Dumnezeti a dovedit î în natură şi omenire. 

că e încins cu putere,. totul se supune. lui. EL a creat lumea, 0 - 

susține și 'guvernă ; el întărește munţii şi linişteşte valurile mării ; 

el stâmpără mări şi: popoarele turburate (Is. 17, 12—14). Desenele | 

ale: faptele mari. ale lui Dumnezeii, semnele atotputerii lui, Depii-“ 

_nă bucurie va fi când el va nimici tirănia împărăției lumești și va 

şterge robia. &şirile diinineții şi. serii : jinaturile unde ' răsare și, 

apune 'soarele,. deci. locuitorii din ost și “ apus= întreagă lumea. 

“Poetul descrie ca. acest „Dumnezeii tare, de care: toate se tem, este. 

nădejdea tuturor; toate “au întrânsul încredere şi-i cer cele trebuin- “ 

cioase, căci el NU. întrebuințază puterea. ca st piardă, .ci să mân- 

tuească, Aceasta să. îndemhe pe:om a nu se depărta cândva de 

Dumnezei, fiindcă se teme de puterea lui, căcr. ei nu e ca poten- 

“taţii lumii, ci este” scăparea, tăria. şi stânca lui. Traduc. rom.: 

: Minunată întru dreptate, auzi-ne pe noi, Diannezeul mântuitorul 

, şi a celor de pe mare departe. “ Celce găleşti 

încins. fiind cu putere. Celce turburi adâu- - 

rilor ei cine le va suferi ? Turbuya-se-vor 

Jăcucsc pe margini "de Semnele 

munții întru tăria a, 

neamurile, şi se vor spăimânta e ceice
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10. Cercetat-ăl păinântul și a prisosit, 
Mult “l-ai îmbogăţit pe el. 
Rîul lui Dumnezeă s'a umplut de ape, 

Grijit-ai de rodurile lor, că așa l-ai gătit pe el. 

11. Adăpi brazdele lui, spălăceşti bulgării lui, -. 
„ÎL moi cu ploi dese, binecuvintezi ce răsare el. 

tale, eșirile dimineţii şi * ale sănii “le vei veseli. Minunată întru 

dreptate : biserica ca locuinţa lui Dumnezei ; exprimă, o însuşire a. 

acestuia. Celce gătești = celce: întărești, „faci să fie întemeiaţi, aşă- 
zaț. Cine le va suferi lipsesc în .cod. vatic și alex.-al LXX. 

| "Vers, 10—14. Cercetat-ai pământul ele: Dumnezei. să laudă 

pentru binecuvântarea trimisă asupra țării poporului ales;- iar perfect. 

exprimă ce a obicinuit el să facă totdeuna. Riu lui „Duminezeil 

. ploaea' să numeşte astfel, iar. poetul își. închipuește un rii în înăl- 

țimile cerului. ca izvorul ploii; orY aceasta să numește apă ce- 

rească spre “deosebire de cea pământească. Grijil-ai de 'rodutile -. 

etc. - - Înţelesul este: Dumnezeii- a grijit rodurile pâmântulul nece- .: 

sare oamenilor în chipul, că în urma nemărginitei sale abundanțe, 

a muiat brazdele și bulgării pămentului dând. ploae la timp potrivit. 

Încuuumat-ai ele. înfățișază anul ca bunătate a lui Dumnezei, iar - 

secerişul binecuvântat ca cunună pusă. lui pe cap. Urmele elc.: 

este abundanţă pretutindene ; colinele să personifică . (Is. 44, 23, 
„49, 18). zicendu-să că se înciug ca cu .haină de . veselie, iar 

văile se acoper cu grâne cari să asamănă une! mantale.. „Sirişă, 
cântă, adecă oamenil; pretutindene e veselie şi bucurie: Traduce. rom.: 
Cercetat-ai pămentul şi l-ai îmbătat pe deusul, îumulţit-ai a-l imbogăji 
pe el. . de ape; gălit-ai hiană lor, că aşa este gălirca, /Brazdele lui înt- 

_ bată-le, înmulțește rodurile lui, întru picăturile ui veseli-se-va TEsă- 
rind. Binecuventa-vei cumuna anului bunetăţii tale, şi câmpii Hi să 
vor tiinflea de grăsime. Îngrăşa-se-vor cele frumoase ale pusliei, şi 
cu bucurie. dealurile se vor îticinge. Îmbrăcatu-s” aii berbecii oilor,.. 
vor înalți Frâii, strisa-vor, pentrucă vor cânta. Tnninljit-ai : 
l-ai umplut ca să-l îmbogăţești. Gătil-ai hrană lor. celor drepți 
(v. 4. 6). Așa e gătirea: a pământului 'care așa prin ploae devine 
apt a produce nutrimente. Vulg. are „Praeparatio ejus“, dar AUTIĂ; 
lipseşte în LXX. În orient ploaea este mare. binefacere Şi anume 
dacă plouă la vreme: timpurie şi. târzie. Lipsind - ploaea - e ni- 
micit şi secerișul. Brazdele lui etc. Dumnezei a întocmit pă-
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12. Încununat-ai anul bunătății tale, - 

Și. urmele tale picură grăsime. , 

13. Picură câmpiile deșertului - 
Și colinele se incing cu. veselie. 

14. Îmbrăcatu-s'ai păşunile cu turme 
„Şi văile se acopăr cu grâne, 

„ Strigă, cântă... | 

  

Psalmul 65. 

„1, Strigaţi Dumnezeului tot pămentul, 

  

mântul așa că îl ada ă să producă roduri şi atunci se :vese- 

lește creatorul lui, el îi dă .ploae la vreme "i-l stâmpără setea. 

Întru” picăturile luă € umezeala, picăturile . ploii -cari pică pe 

pământ şi“ învioșază  s&m&nătura dându-i putere: să. crească. 

_ „Răsărind“ să. poate raportă şi la „pământ“, care poate fi subiect . 

la „veseli-se-va“==dacă îl faci umed se. veselește (pământul) răsărind 

din el s&minţele. Cunauna anului : productele țării, binecuventarea 

"ei, podoaba ce Dumnezei i-o dă în: fiecare an. În anul acesta să 
a 

fie cununa dăruită de Dumnezeii îndeosebi bogată. Cele' frumoase. 

ale pustici : păşunile, oazele. LXX citeşte: za 697 (munţii), -iar unele 

Msse 'mal, nainte au avut oi 6go, Jines, deserti (Ilarie, Augustin 

etc). Dealurile. se vor încinge: verdeaţa colinelor este “obiectul 

bucuriei, de aceea să poate zice că ele se îmbracă, se încing „cu 

„veselie. Totul e vieaţă nouă,-veselă : câmpiile, pustia, munții ; toate 

imbracă haina primăverii. împodobindu-se în.. deosebite chipuri. 

Înmbrăcatu-s'aii. berbecii : pășunile sunt bune; de .aceea 'berbecii 

„pun multă lână . şi grăsime, se îmbracă în ele; anume lână. albă, 

frumoasă şi prețioasă. Şi animalele -iaii parte la veselia pământului 

ce o.manifestă prin îmbrăcăminte. Siriga-vor etc. Pământul se de- 

şteaptă la vieaţă nouă, iar omul, toată carnea, laudă şi prea-. 

măreşte pe Dumnezeii. Subiectul la „striga-vor“ sunt văile, respective 

oamenii care locuesc îri ele. Sa | 

“ Psalm. 65. Superiorului, cântarea psalmului (LX în sfâr- 

“şit.. învierii). Cuvântul „învierii“ din inscripție lipseşte în origi- 

nalul evreesc și în. Hexapla, dar îl ati mulți s. Părinţi. Să crede 

. . . Ă . 14 - . 

y
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„2, Cântaţi. mărirea. numelui. lui, | 
Daţi mărire spre laudă, lui. | | 

3. Ziceţi lui Dumnezeii: câtu-s de înfricoșate lucru- | 
a Dă a - [rile tale! . 

Pentru “mulțimea puterii tale îţi. vor. minți  duș- | 
_ [mană tă. 

IS Li 
4. Tot pământul se va închina ţie şi va cânta ţie, 
„Va cânta numelui tăti. Sela; 

  

de unii explicători: că. psalmul e cântâra de mulțămită pentru libe- 
rarea poporului israiltean din robia -babiloneană (la ce contrazic v, . 
9. 17. 18); mat târzii creştinii l-a raportat la învierea lui Cristos 
şi a credincioşilor (în botez şi Ja judecata din urmă). Dacă adaogăm 
„lui Dumnezeu“ (90v), apol. putem înţelege - cuprinsul psalmuluY 
despre ridicarea lui Dumnezeii .s& ajute poporului şti, | 

Din cuprins rezultă că psalmul s'a compus dupăce poporul a 
| scăpat. din mânile dușmanilor, care poate fi Sanherib: pe timpul luă 
'Ezechia (4. Împ.. 19,.20). Sanherib e învins, ce produce senza- 
„iune între păgâni, care încep a crede că Dumnezeul lut Israil e mal - 
puternic decât zeii lor, e unicul Dumnezei. Probabil e că psalmul 
e compus de însuș regele Ezechia (Is. 38) în. semn de mulțămită * 
pentru scăparea din mânile dușmanilor, 

N 

* Vers, 1—4. Strigaţi Dumnezeului etc. : după smerirea puter- 
. nicului rege Sanherib poetul poate provoca toate popoarele să se 
închine Dumnezeului care tronează în Ierusalim și să-i admire mi- 
nunile. Faceţi mărire etc.: să-i mărească lauda lui, să-i dea mărire . cu scopul de a-l lăuda, să-l laude dându-i mărire. Traduc. rom.: " Strisaţi Domnului „= cânta: numelui lui, dați mărire landci. 
lui... întru niulțimea pulerii. tale miânți-vor fie. vrăjmaşii tăi. “Tot pămentul se se închine ție, şi să cânte ţie; să cânte adecă numelui 
teii prea. înalte. dlinți-vor ţie etc.: la Asirient s'a dovedit deplin . că dușmanii linguşesc lur Dumnezei, căci el I-a silit să-i recunoască 
atotputerea, dar contra voii lor. Mărirea lur Dumnezeti este tocmai, 
că toate trebue să-r slujască, cu voe ori fără de voe. trebue să-t „tecunoască puterea. S& cânte etc. : fiind el așa puternic „făptura e silită a-l lăuda ca pe regele atotputernic, Prea înalte lipsesc în LXX, iar citindu-le este vocativ (dure). și nu Vpora. | 

4 . .
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5; Veniţi şi vedeți lucrurile -lui Dumnezeă, | 
. 

a Înfricoșat. în faptele sale. asupra. fiilor oamenilor.: 

6. El a schimbat marea în uscat, - . 
Prin rii trecut-aui, ei pedestru,. 

__” Atunci ne-am bucurat. noi. de dânsul! | 

7. Celce stăpânește cu tăria -sa în veci, 
„. Ochii lui iai samă la popoară, -. 
“Cei înd&rătnici să nu se înalțe, Sela. 

| _ | 

_ Vers, 5—7. Veniţi şi vedeţi etc. să rapoartă la faptele 'mi- 

“ nunate ale lui Dumnezeii cuprinse în -istorie, pare a fi împrumutat 

din Ps. 45, 9. Atumci: când s'au întâmplat minunile-amintite. Ne-am 

bucurat oi: comuna întreagă ;' noi ne-am bucurat în părinții nostri, 

căci Israil se simţeşte corporaţiune vecinică (Osea 12, 5). Cântărețul 

voind s& descrie puterea Jul Dumnezeii înşiră (v. 7) întâmplările la 

„eşirea Evreilor din Egipet: poporul trece Marea roșie, apoi Iordanul 

fără pod şi corabie ; dar totodată „să spune că această putere e 

vecinică, cum a fost în trecut va fi în viitor (în veci). - Ochii lui 

“etc: el examinează pe'toți şi' să se teamă de “pedeapsă celce nu 

- “împlinesc poruncile lui sati gonesc poporul ales. SE nu se înalțe : în 

mândria lor se cred siguri de orce primejdie, dar ființa prea înaltă, . 

ştie toate și-i supune puterii sale. Traduc. rom.: Venifi. ...., cât” 

este de îufricoşat în sfaturi, mai. mult decât. fiii oamenilor. 

-Celce . întoarce marea. în uscal, în iii vor trece cu piciorul, 

acolo ne vom veseli (UXX sugpoav9700ue9u) de deusul. De celce -- 

stăpâneşte întru puterea sa veacul, ochii lui. spre neamuri privesc, 

ceice amărăsc să iu se înalțe întru. sine.- Mai anult decât fiii 

oamenilor . e comparativ, care. în LXX să circumscrie cu vntg 

și acuzat.: Dumnezeti în fapte e mai înfricoșat. decât oameniy.. Mal | 

nainte ' provocase: poetul -popoarele să vadă faptele” lut Dumnezei, 

- de aceea trecerea Mării roşii şi a Iordanului să infățoşază, ca, cum 

s'ar întâmpla acum, totdeuna să re'moeşte. El poate face aceasta 

- pentrucă efectele să văd și acum, dela cari trebue să se conchidă 

la cauză. Dumnezeii și acum: apără şi conduce poporul săi ca: 

„atunci; trecerea amintită ma! nainte este o zală în lanţul lung al 

minunilor săverșite în - decursul veacurilor până. în ziua când sa 

recitat psalmul prezent. De aceea: Celce întoarce etc. Celce slă- 

pâneşte .. veacul : Dumnezei n'a. descoperit numai “atunci puterea 

“şi stăpânirea sa, ci totdeuna când e lipsă dovedeşte ce poate face 

7
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8. Binecuvântați popoară pe Duinnezeul nostru, 
„Şi faceți să, se atidă glasul laudei lui. * 

9. Celce a pus sufletul nostru în vieață, 
Şi n'a dat spre clătire piciorul: nostru. 

10. Că.ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, , 
Lămuritu-ne-ai cum să lămurește argintul. 

11. Băgatu-ne-ai pe noi întro întăritură, 
Pus-ai sarcină grea pe coapsele noastre. _ 

12. Lăsat-ai oameni să călărească pe capul nostru, 
Intrat-am in -foc. și în apă, 

.Dară ne-ai scos la prisosinţă, 

7 7 

lumii (exemple Faraoi, Sanherib etc.). Ceice amărăsc : păgâni! care 
nu recunosc pe Dumnezeii şi astfel îl “amăresc, Întru sine: în in- 
'ternul lor, cu puterea lor. o 

Vers. 8—12. Poporul e în- mare nevoc, - deşi nu putem ști 
care. fapt istoric 's& are în vedere, Comparând însă 4. lmp. 18. 19 
să poate afirma -că la invaziunea Asirienilor Şi necazurile pricinuite 
de ei să pot aplica toate tablourile. psalmului. Sanherib asupreşte. 
cetatea, caută să nimicească încrederea poporului în regele pămân- 

„tesc și în Dumnezeti ; “dar. acesta îl scapă întrun chip miraculos, 
- după ce urmează nouă vieaţă şi. bucurie. 'De aceea poporul îl laudă 
pentru această faptă, în care Dumnezeii a dovedit că e atotputernic: 
Binecnvântaji . etc, Celce A pus sufletul etc., -adecă l-a făcut să 
vieze; din regiunea „morţii: l-a pus în vieaţă, în libertate ; ; aşa piciorul 
lui n'a șovăit să cadă. Că ne-ai cercat etc.: Dumnezeii a lămurit . 
pe poporul săi 'ca prin suferinţe să se lapede de toată zgura pă- 
catului; imaginea e mult întrebuințată de. Isaia şi Ieremia, cf. 
Zah. 1, 9... Mal. 3, 3. Băgatu-ne-ai pe noi în întăr iură însemnează 

” pierderea libertăţii (EZ. 19, 9), la ce să adaogă sarcină grea (nevoe, 
necaz) pe coapse... Acestea să numesc pentrucă la sarcini grele, 
cari. trebue ridicate, “coapsele aă . rolul principal ca sediul tăriei 
(Ps. 68; 3. Is. 8, 23, 14, 6. 29, 3). Lăsat-aj... "pe capul nostru ; 

| Oameni puternici, volnici, cruzi at fost puși asupra “poporului ales ; 
iar pe Capul nostru exprimă că nică acesta, nu-e liber ca să-l poată | 
ridica, ci e smerit, subjugat. În foc şi în apă însemnează nevoe 
mare, primejdie de' moarte (ls. 43, 2). Israil era aproape de peire, 
iar Dumnezeii l-a scăpat și t-a dat îmbelșugare, Traduc. rom.: 

,
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13. Intra-voiti în casa ta cu: arderi de tot, 

Da-voiii ţie voturile mele, 

14. Cari au deschis buzele mele, | 

Și le-a grăit gura mea când eram în. . strâmtoare. 

15. Arderi de tot din oi grase în voii aduce. ție, 

Cu miros de berbeci, .. * 

Jertfi-voiu vită cu ezi. Sela. 

16. Veniţi auziți, şi voit spune, voi. îoți care vă 

| [temeţi de „Dumnezei, 

Câte a făcut el! sufletului mei. - - 

17: Cătră dânsul am strigat cu gura mea, .,7 

Și laudă era sub. limba. mea. o 

  

Binecuvântaţi neamuri. și auzit ace. - Al celuice a pus * 

„sufletul meit întru „. picioca ele mele. ; :> Ca “fa. ne-ai lămurit pe 

"noi, precuu să 1ămarrește „ în cursă, pus-ai necazuri fe umerul 

nostri. Ridicat-ai oameni pe capelele noastre, trecut-am pri foc 

şi prin: apă, şi ne-aă.scos întru -1epaos. Băgalu-iie-ai pe noi în 

cursă: al admis să se primejduească libertatea noastră politică. 

Ridicat-ai oaineni etc. este imaginea subjugării celei mai rușinoase. 

Vers. 13—15. Dupăce s'a descris ajutorul dat de Dumnezeii, 

- poetul îl mulţumeşte în numele poporului întreg. În fruntea jert:/ 

felor stai arderile de tot, iar sub voturi înțelegem special voturile 

de pace. Ai, deschis etc: voturile a -purces din inimă şi au con- 

“strîns gura să le pronunţe. In. v. 15 să înșiră jertfele ce va aduce: 

mie graşi şi viței (să jertfeaui în genere), ia „berbeci“ jertfeati ca 

ardere “de. tot arhiereul, principiă semințitor Și poporul - (Num. 6, 

14 cf. 7). “Cu miros de berbeci: „părţile “cari să arunca în foc şi . 

să. înălțaii ca abur de jertfă. Traduc. rom.: : Intra-voiii :. rugăciunile 

- mele. Care le-aii osebit.., şi a şrăit. gura nea “în necazul teii. 

Arderi de tot cu măduhă voii aduce ție, cu lămâe şi cu berbeci 

aduce-voiil boi cu țapi. Le-aik osebit=ai deschis buzele mele, etc. 

Vers. 18—20. Poetul spune” că Dumnezeii j-a primit votul, Ă 

pentrucă a fost din inimă curată. Zoţi care vă temeţi etc.: orunde 

ar fi aceștia să vie și el le va povesti binefacerile lui Dumnezei 

faţă de el. Siflelului meii s& poate raporta și la comună. Cătră 

deusul ete: cătră Dumnezeii a strigat el, Yar sub “limba 'sa l-a 

„. 
d
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18. De aș fi căutat la nelegiuire în inima mea, 
Nu ar asculta Domnul. - 

19. Totuş. a auzit Dumnezeu, . 
“A luat aminte glasul rugăciunii. mele. 

'20. Binecuvântat e Dumnezeu, o 
Care n'a depărtat rugăciunea mea, 

__Şi mila sa'.-dela. mine. 
N 

«Psalmul -66. i | 

2. Dumnezeu 'să ne miluească și să ne binecuvințeze, 
Lumineze fața. sa spre:nol. Sela. : .. .- 

înălţat, -adecă era sigur că acesta îl ascultă și de aceea imnul de, 
„ laudă era gata, să-l cânte îndată dupăce i-s'a acordat cererea. De 

“aş fi căutat etc. : dispoziţia sufletească era în consonanță cu limba, - 
ce să spune şi mal lămurit'în v. 19. Care n'a depărtat etc;  Aci 
“rugăciunea și mila să pun la olaltă, căci stai în strinsă legătură. 
Dela cine. Dumnezeii ia mila şi rugăciunea e semh că nu-l ascultă ; 
pe poet Dumnezeti nu l-a răpit nici de una din acestea. Augustin: 

„Cum. videris non' a te amotam deprecationem: tuam, securus esto, 
quia non est a te amota misericordia ejus“. Traduc. rom. :. Veniţi. 

„de auziți, şi voiti povesli vonă, toți ceice.. cu gura mea am stri- | 
gat, şi l-am înălțat sub limba mea. Nedreptate de-am văut în 
inima mea, SE ua mă audă Domnul. - Pentru aceasta na au- 
zit Dumnezeii, Iuat-a aminte... Bine este cuvântat. „.. dela mine, 

Psalm. 66: Superiorului, pe instrument cordat, cântarea psal- 
mului (XX lui David). După unii 'explicători autorul mulțumește > 
lui Dumnezeu . pentru rodirea câmpului ; alții iarăș zic că să doreşte 
convertirea păgânilor la Dumnezeul lui Israil, ce ar fi îndemnat pe 
poet s&-și aducă aminte şi de rodirea câmpului. Dupăinscripțiunea 
din LAX şi Vulg. autorul e. David, ce nu e imposibil, căcI -acesta 
adeseori a fost învrednicit să privească în viitorul mesianic; -el a 
putut şti că păgâni! se vor întoarce la Dumnezeii. "Sânţii Părinți 
au raportat psalmul la venirea luf Logos în carne și la: chiemarea 
păgânilor. în împărăţia mesianică, i 3 ir
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3. Ca să se cunoască pe pământ calea ta, 

_ Între toate neamurile mântuirea ta. 

4. Să. te laude pe tine popoarele, Dumnezeule, 

Să te laude pe tine toate popoarele. 

5. Să se bucure și s& se veselească naţiunile, 

Că tu vei: judeca popoarele cu dreptate, 

„. Şi vei povăţui naţiunile pe pământ. -Sela.. 

G.. Să te laude popoarele, Dumnezeule, 

Să te laude popoarele toate. 

  

Vers. 2, 3. Psalmul începe cu cuvintele binecuvântării preo- 

țești din Num. 6, 94—96. Lumineze fala sa etc.: comuna dorește 

prezenţa descoperită a feţil. luminoase a lui Dumnezei,. . precum 

umple soarele cu bucurie şi “binecuvântare când trimite razele . sale 

luminoase şi “călduroase pe pământ. Ca să cunoască elc.: lumea: 

(ludei şi păgân!) . să cunoască calea Domnului şi mântuirea lu, 

care în Israil s'a. pregătit şi păgânilor. Cu cât mai mare e graţia 

ur Dumnezeii în Israil, cu atât mat mult „va fi el cunoscut » peste 

tot pământul. Sub „cale“ . înţelegem realizarea continuă a sfatului 

'dzeesc, iar mântuire este ținta : acestuia: mântuirea omeniri! în- 

tregt. Traduc. rom.: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne, 

pinecuvântă, uminează faja ia preste noi şi - ne milueşte. . Ca se 

" CUnOAȘĂeIIL - -3 în. toate neamurile - mântuirea la. Și ne miluește 

“lipsesc în original şi LIS. a : | 

- Vers. 4. 5. Vorbind poetul de mântuirea, de care se..vor îm- 

părtăşi și păgânii, îi provoacă 'să laude „Și preamărească pe Dum- 

nezeii. Motivul acestei îndatoriri este că el judecă popoarele cu 

dreptate și conduce naţiunile, adecă nu -le-a scos din îngrijirea sa 

“şi le-a chiemat la împărăţia mesianică. Că tu. vel judeca ele. în- 

semnează "guvernarea. lul Dumnezeii cu dreptate şi blândeţă (Ps. 

44, 7:71, 12.sq. Is. 11, 3 sq.). Despre Mesia -să credea că sub . 

sceptrul lui pe întreg pământul va fi drept și dreptate. Traduc. rom. : 

Afărturisască-se ție popoarele Dumnezeule, utărturisască-se ție po- 

„ poarele toate. Veselească-se şi să se bucure (LXX cUpoavOrjro-— 

oav zui ayalldoYwoav) neamurile, că vci judeca popoarele întru 

dreptate, şi neamurile pe pământ vei povățui. Da | | 

Vers.. 63—8. Dorinţa poporului să motivează prin o-esperienţă : 

pământul, a "dat cu prisos rodurile sale; -cum să aşteptaseră. Dum-
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7. Pământul a dat rodul săi, | 
Ne va binecuvânta pe noi Dumnezei Dumnezeul 

e . „+ [nostru. 
8. Ne va binecuvânta pe noi Dumnezei, | 
Şi se vor teme de el: toate marginile pământului. - 

Psalmul. 67. 

2, S8 se scoale Dumnezeti, să se spulbere dușmanii lui, 
-_ Și s€ fugă dela faţa lui ceice îl urăsc pe el. 

nezeii va binecuvânta pe poporul săi, îl va face să . prospereze 
încât și cele mar depărtate popoară (marginile pământului) se vor 
teme de Dumnezeul lui; bunătăţile date acestui popor vor con- 
vinge pe toți oamenii că el este Dumnezei viii și milostiv. Traduc, 

“rom.: Mărturisască-se ţie popoarele Dumnezeule, mărturisască-se 
ție: .. şi-a. ., binecuvinlează-ne pe noi Dumnezeule, Dumnezeul 
“nostru, Binecuvinleazii-ne pe noi Dumnezeule, şi. să se teamă de 
densul .. pământului, , | | 

“Psalm. 67. Superiorului (LXX în sferşit), psalmul cântării | 
„ui“ David. Din inscripție cred uni că psalmul s'a compus pe tim-. 
pul războiului contra Sirienilor (2. Imp. 11; 11), terminat cu în-. 
vingere pe partea lui David, şi espune că 'Dumnezeii merge în- 
aintea poporului în Sion, locuinţa sa; toate seminţiile sunt adunate - 
la sărbătoare cu cântăreți și fecioare, să aduc daruri, în urmă să. 
aşteaptă că toate popoarele vor aduce omagii. Chivotul este. cen- 
trul poeziei, de aceea pare că psalmul s'a "cântat când. âcâsta cu -- 
procesiune e dus din tabără la locul săi în 'sanctuar. Alții iarăș 
sunt de părerea că psalmul s'a cântat când chivotul să transpoartă 
din casa iul Obededom pe muntele Sion (2. Împ. 6, 5) bazându-se 
pe v. 5. 18. 25, apol că în v. 17 să zice că Dumnezeii Şi-a ales 

„locuinţa în Sion şi să mustră: ceialalți munți care îl învidiază 
urmă să tratează în mod istoric și 
vântarea ce provine dela chivot. . A 

Din Efez. 4, 8 rezultă că psalmul e mesianic, ce cred 
mal mulți s. Părinți; iar ună îli 

Vers, 

„în 
profetic blăstămul şi binecu- 

şi cei 
au în înţeles tipo-mesianic. 

| 2—4. La, începutul psalmului să dorește ca Duninezeii 
să invingă pe toți dușmanil și drepții s& se bucure de această în-.
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3. Cum să împrăștie fumul să-i. împrăștii, 
“Cum .s& topește ceara de fața focului, 
Piară nelegiuiţii de faţa lui” Dumnezeii. 

4. Şi drepţi să se bucure Și s& se veselească înain- 
_„ [tea-lui Dumnezeu, 

Și să se desfăteze în bucurie.  -. 

5. Cântaţi lui Dumnezei, cântați numele lui, 

Cale faceţi celuice umblă în deșerturi, 

Domnul e numele lui ȘI, vă veseliți înaintea lui. 

vingere ; iar pasagiul întreg ne transpune i în timpul eşirii poporului 

israiltean -din: Egipet, la petrecerea lui în Arabia, când Dumnezeu 

şi-a manifestat graţia în deosebite „chipuri, și așa cel de acum s& 

se îmbărbăteze. “Poporul avea grea luptă cu dușmanii care îl îm- 

piedecă a ocupa ţara promisiuni ; dar-el nu “luptă singur, ci Dum- 

nezeii e cu dânsul ar&tându-i-se prezent. în columna de foc şi: 

- chivotul legii. De aceea aducendu- -ȘI aminte poporul israiltean de 

această prezenţă a lui Dumnezei în mijlocul săi, când să ridica 

chivotul, trebue să aibă deplină încredere că va învinge pe dușmani 

(ef. Num. 10, 35). Cum să împrăștie etc. e rugăciune cătră Dumne- 

zei, îar fumul şi ceara însemnează neputința omenească. Dumne- 

zei merge înaintea poporului săi (Ex. 33, 14), de aceea trebue să . 

- se risipească dușmanii . lui Israil. iși drepții etc: e contrastul la cele 

din v. 8: poporul lui Dumnezeii, în opunere cu păgânii care îl 

asupresc, se bucură de graţia” acestuia. Traduc.- rom.: Să se scoale 

Dummnezeiiy şi să se răsipească 'vrăjmaşii hi, şi să fugă dela. 

dâusul: Precum să stinge fumul să se stiug gă,, „precuut .. , așa să 

piară păcătoşii dela fala lui Dumnezcăl . +. . să se jesilcască, şi se 

se bucure înaintea lui Dunmnezeă, să se desfăteze întru veselie. 

Vers. 5, Cântaţi lui Dumnezeii .etc. În. timpul când să ridică 

chivotul legii să cânta; „S& se scoale Dumnezeu“ etc., iar. după 

ce a început. procesiunea "să provoacă cei de faţă să cânte lu! 

Dumnezeii și să se veselească, căci acesta se re 'ntoarce între cân- 

tări în sinul lui Israil. Cale faceţi etc.: cu cântări și jertfe poporul 

să facă 'cale celuice merge înaintea lui, și anume prin deșerturi ca 

să-l ajute și să învingă pe dușmani. în ințeles istoric aci să are. în 

-vedere deșărtul Moab, pe unde avea poporul să treacă contra 

Amoniţilor U. Cron. 19 „7 cf. 2 Imp. 10, 7. sq.) Scopul celuice 
7



6; Tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor 
„E Dumnezei în locuinţa sa sântă. 

7. Dumnezeii face pe singuratici să locuească acasă, 
" Scoate pe cei prinși la fericire, 

Iar cej îndăr&tnici locuesc. în pustie. 

8. Dumnezeule, când ai eșit tu înaintea poporului tă tăi 
Când ai pășit tu în pustie. Sela. 

, 9. Pamântul s'a cutremurat, 

“Şi cerurile au picurat înaintea lui Dumnezei, | 
“Acest Sinai înaintea “lui Dumnezeu, Dumnezeul 

| 7 [lui Israil. 

merge pe acest. drum! e să mântuească. poporul stu, iar “numele . 

lui este Domnul, înaintea căruia să se. veselească. Traduc. rom. 

Cânitaţi:. sateliti lui, -cale faceţi celuice s'a suit preste apustri, i, 

Domnul este.., și vă bucurați îndintea lui. Celuice s'a suit etc. 
"exprimă că Dumnezeul legămentului. spre apus sa suit pe mun-- 

tele Sion ; şi întradevăr în Canaan au. intrat Israiltenil de cătră apus, 

. Vers, 6. 7. Talăl or fanilor. etc. desvoltă cele precedente spu- 
indu-să că Celce locueşte în .cer. întru mărire poartă grija celor : 
smeriţi şi le ajută; aici lui Israil. Aperătorul văduvelor: când li să 
calcă drepturile. Face.. acasă: care mal nainte n'aveai soț, acum 
ka aşăzat în locuinţă sigură ; pe ludei din pustie-în Canaan. Scoate 
pe.cei priuşi etc.: pe Israil din. robia egipteană, dar şi altă dată 

„de câte 'orl a fost supus altora. De această binefacere a graţie! 
dzeeşti nu se bucură cei înderătnici ; -ei vor locui în pământ ars: 
de soare, în pustiă. iTraduc, rom. . Să se turbure de fala lui, a - 

părintelui celor săraci, şi a jndecătorului văduvelor, Dumnezeit este | 
în locul cel sânt al săi. Dumnezeii face a lăcui pe ceice: sunt în- 

“trun fel în câsă, scofend pe cei din obezi cu vitejie, aşijderea. pe 

ceice amăresc, pe ceice lăcuesc în mormeânturi.  Duiitnezeil este în 
locul etc. să leagă la v. G: „a părintelui celor săraci... văduvelor“ 

- Dumnezeii ajută pe Israil din Sion, locul unde izvorește graţia. Ceiee 
sunt întrun fel" în. casă poate avea înţelesul: singuratici, sati : 'de 
0 părere, morală. Pe ceice amărăsc : Dumnezeii n'a scos din Egipet 
numa! pe ludeil care îl ascultati, ci și pe aceia care de' multe 

“orl l-ati amărit și erai osândiți la moarte. Lăcuesc în 1normânturi : 
mormânturile Israiltenilor necredincioși în. pustie (Evr. 3, 17).
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„10. Cu, ploae prisositoare ai stropit Dumnezeule: moș- 
IN - [tenirea ta, “ 

Şi a ostenit, tu ai întărit-o.. 

11. Turmele tale au locuit întrânsa, 

  

Vers! 8—11; Când ai eșit tc. să rapoartă la stâlpul de foc 

care a condus poporul israiltean la eșirea din Egipet şi în pustie ă 

(Ex. 19, 15 sq. Deut: 33, 2). Espresiunea-ai eşit arată că Dum-. 

„nezei s'a pogorit din înălțimile cerului şi pășeşte înaintea poporului, 

iar ai pășit exprimă că însoţeşte pe acesta cu pași siguri de în- 

vihgere. Pământul s'a cutremurat etc. Minunate întâmplări s'au 

petrecut în timpul când Dumnezeii conduce poporul ales în pustie, 

Gătit-ai întru bunătatea ta săracului, Dumnezeule. - 

dar toate le: întrec fenomenele, de pe. muntele Sinai. Când să dă 

legea mozaică: s& întâmplă tunete, cutremur de pământ, -nor gros 

(cerurile âii picurat) — deşi Ex. 19 nu să amintesc cele 2 ' din 

urmă, ci Judec. 5, 4, Acolo se întâlnește * Domnul cu poporul său 

şi-l asigură prin semnele amintite de continua Jul apărare şi con- 

ducere. Dunmezeul Iui Israil e zis “cu _intenţiune, pentrucă dela. . 

încheierea legământului pe Sinai există un .noii raport între Dum- - 

nezei şi poporul .ales; de atunci înainte Dumnezei e regele lui 

(Deut.. 33, 5). Cu ploae prisositoare -etc. deserie' binecuvântarea 

- şi scutul dzeese date poporului ales: mana, apa din stâncă şi în- 

-troducerea în ţara făgăduinții. Aloştenirea ta: Canaanul (Ps. 78, 1. 

ler. 2, 7). Și a ostenit: etc. este aluziune la scoaterea apei din 

stâncă: poporul s'a întărit dându-i-să mana şi alte daruri; dar. să 

poate raporta. şi la - ploaea 6 trimitea Dumnezei Canaanului când 

pământul era uscat. “Turmele tale etc.: poporul israiltean ; descrie 

pe scurt întroducerea acestuia în Canaan. Întrensa : în moştenirea 

ta. Gălit-ai întru bunătatea etc. Dumnezeu în bunttatea sa a gătit po- 

porului ales o ţară în care sunt numai „bunătăți (curge lapte Şi 

miere) şi l-a dăruit. cu ca. Săraciilui : Iscail: Traduc. rom. : Dum 

-- mezeule când eşai.. ..„ când treceai.., că cerurile at picat de cătră 

fața Dumnezeului Sinaii, de cătră fața Dumnezeului lui -'Israil. 

Ploae de bunăvoe vei osebi Dumnezeule moştenirii tale, şi a slăbit, . 

iar tii o ai săverşit pe densa: Dobiloacele tale lăcuesc întreusa. . . 

Dumnezeule. Ai pical=picurat.h Dumnezeului Sinati 

“mob Sivă (LN): Ploae de bunăvoc=ploae cu daruri benevole, a 

bunătăţii dzeești, căci să zice „mană a' plouat din cer“. Vei osebi 

=—7oU 9r0U.
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12. Domnul va da cuvânt de putere, . 
Mare este ceata vestitoarelor de învingere. 

13. Regii. oștilor vor: fugi, vor fugi 
Și ceeace locuește în. ca să va “împărți pradă. 

14, De vă. așăzaţi între târle, 
Spoite sunt aripile porumbului cu. argint . 

„Şi: penele lui cu strălucire de aur. 

pare 'a fi aluziune la osebirea unor părți ale jertfelor spre anumite 

„scopuri; așa este ploaea de aici poporului ales. O ai săvârşit=at 

întărit-o.: Gătit-ai: țara pentru Israil. a 

Vers. 12. 13. Urmează un şir noi de idei; poetul priveşte 

în viitor, ce să marchează îndeosebi - prin intrebuiințarea numelui 

„Domnul“. Cuveul : puternic, cu care el se amestecă în comună ŞI-I 

ajută ;. iar aceasta produce o nouă situațiune; mulțime. de femei : 

cară vestesc învingere. Cuvântul Domnului e însoțit de învingere 

şi triumf. Din Ex. .15, 20. sq. Judec. 5, 12; 1. Împ: 18,6 vedem 

că era .obiceiii ca fecioare şi femei să preamărească biruinţele” cu cân- 

tări. Obiectul acestei sărbători de învingere- să spune în v. 13. 

Regii oștilor: regit păgâni care atacă pe Israil. Domnul grăește şi 

ci trebue să. fugă, să dispară; iar învingătorii se întorc cu prăzi 
multe. Vor. fugi, vor: fugi arată grabă cu care s'a risipit duş- 

manil. Ceeace locuește în casă :- femeea care rămâne acasă - când 

bărbatul e dus în războiă. Învingătoril împărțai între „sine prada, 

“iar de părţile venite fiecăruia * dispune femeea din casă. Traduc; 

rom.: Donmiul va da cuvânt celorce binevestesc cu Puterea nzaultă. 
Împoratul puterilor al celui iubit (UXX zov Ayaizjrov TOV Gaya. 
AT0U, zai), cu înfrumsețarea casei să împartă prăzi. Sub'cuzent 

să poate înţelege vestea că Domnul a învins ori cântarea de bi- 

ruință. „Celorce bineveslesc' e masc. şi să rapoartă la toţi care. ves- 
tesc învingerea.. Cu puterea multă să leagă la celorce: binevestesc : 

„el vestesc cu tărie, cu glas. înalt; sati ca apoziţie : vestitorii ca 

putere mare, oaste puternică. Împăratul puterilor să leagă la 
„Domnul“ determinându-l. AJ celui iubit : Israil, ale cărui oştiri le. 

“stăpânește şi conduce Dumnezeii (Deut. 32, 15) Înfr 1isețarea 

casei == cea frumoasă a casei, “e stăpâna caşel; ea imparte cas- 
nicilor „prada adusă de bărbat din rezboitl. Ă | E 

Vers, 14. descrie starea poporului care cu ajutorul lui Dum- 
nezeii a învins şi acum locuește în liniște, Între târle exprimă de-



15. Când împrăștie cel Atotputernic regii întrânsa, '. 

Atunci ninge în 'Ţalmon. pa 

16. Munte al lui Dumnezeii este muntele Basan, - . 

Munte cu multe creștete este,muntele Basan. 

plina pace şi belșugul în toate; are în vedere cântarea Deborei. 

(Judec. 5, 16. cf. Gen..49, 14.) Aşae acum Israil. Toate vor stră- 

- Juci de aur şi argint. Israil e porumbiţa lui Dumnezeii (Ps, 73,.19. 

_55, 1. Os. 7, 11. 11,:11); de aceea starea lut.s& compară cu jocul 

de pe penele unul porumb. care se încălzeşte la razele soarelui, 

„ale cărui aripi sunt de' argint, iar penele de zburat cu verde aurii, 

și adecă de aurul cel mai curat. Traduc. rom.: De ați dormi. în 

mijlocul hotarelor, aripile pormmbiții sunt cu argint poleite, între. 

sinrerile ei cu strălucire de aur, În mijlocul hotarelor: de locuiţi 

în tihnă în pământul ce vi-a căzut prin sorți la împărțirea. țări! 

între seminţii. Aripile porumbiţii etc. : în' această stare de fericire 

as&mă&naţi voi cu. penele strălucitoare ale porumbului (Ps. 73, 19); 

_omul care vă priveşte simţeşte aceeaș bucurie ca privind la porumb. 

- Cu strălucire de. aur ; colorile argintului. și ale aurului -simbolizază 

bunăstarea, bogăţia. o . | 

„.. Vers, 15.: Când împrăștie etc. Imaginea de aici contrastează 

cu cea precedentă. arătând . urmările învingeril. date de Dumnezeii. 

Întrâusa : pământul lul. Israil (Is. 8, 21. 65, 9). Țalmon e munte . 

în Efraim.nu departe, de 'Sichem. Imaginea. jzinge exprimă: Dum- 

nezeii a împrăştiat și nimicit pe dușmani, iar peste Israilteni a 

- nins, adecă el aă făcut pradă dela 'regil învinși așa multă, cum cad 

fulgii de nea. Traduc.. rom.: Când osebeşte cel. ceresc întpărați 

preste densa, ca zăpada se “vor albi în Selmou. . * 

„Vers. 16. 17.. Învingerea lui Israil' asupra regilor: păgâni este 

- garanţia că- Dumnezeii locueşte în Sion. Dela 'Ţalmon să trece, la, 

Basan,. care simbolizază popoarele dușmane dinspre răsăritul lor- 

danului. Acestea să opun poporului. ales cum Sionul-Basanulu! care 

e cu mult mă! înalt şi are multe culmi. Muntele Basan conzistă 

din zgură, lavă, îndeosebi din “basalt, care din urmă îi dă numele 

;muntele lui Dumnezeii“, pentrucă se: deosebeşte de alte făpturi. 

Basaltul are forma unui con ciuntit saii unci înălțimi “mari ca 0 

columnă cu vârf ascuţit, de aceea numele Basanului: „munte cu 

multe creştefe“. Sionul e format, mal mult din var şi pietri sfără- 

E 
r. 

e 

994. 

-
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17. De ce căutați. munţilor cu multe culmi | 
„Muntele care a binevoit. “Dumnezeu a locui. în- 

“ [trensul, 
Domnul va locui în veci. 

18. Carle de luptă ale lui Dumnezeu ' miriade, mii 
[de mii, 

“Domnul e între ele, un. Sinai în sânţenie. - 

măcioase. Astfel sunt şi cele. 2 popoart duşmane : Israil e slab, 

celalalt foarte puternic. Pe acest munte - Basan: întrabă poetul: De 

ce căutați etc. Donul va. Jacui în veci: s& spune ce a făcut Dum- 

nezeii cu muntele cel slab: nu numai l-a ales sieși- tron, ci va r&-: 

mânea acolo în veci. Sionul totdeuna va fi preferit faţă de Basan. 

Traduc. rom.: Muntele hui Dumnine zei munte gras, munte îpcliegal, 

munte gras, pentru. ce socotiți anamaţii cei închicgaţi ? Muntele. 

lăcui întreusul, pentrucă Domnul va lăcui. până în 'sferşit. suc 

închiegați, grași sunt împărăţiile puternice cari pândesc și dispre- 

țuesc pe Israil. Dar toate înzadar, Dumnezeii locueşte în - Israil în 

„Sion; acesta e muntele lut. Închiegat : -mănos, bogat; imaginea e 

luată dela laptele închiegat. LXX are 097 rervowutva ca nom,.: 

ce socotiți vol cu pizmă, voi munţi închieg sați? Munţii avuţi dela na- 

tură privesc Cu pizmă la Sion. LAX începe cu „Pentru ce etc.“ v. 17.: 

Muntele care etc. Înţelesul: De ce căutaţi la munţii roditori şi cu- 

getaţi că aceştia ar. îi mal demnă - locuinţă a lut „Dumnezeii ca . 

Sionul?  : | = 

Vers.. 18.. : Acum să : spune” motivul pentru care Sion e munte 

gras faţă de ceialalți, adecă de ce nici o putere lumească nu-l 

poate învinge. În Sion sunt oștirile lui Dumnezeu, mii de mil; iar: 

în mijlocul lor este el însuș (Is. .45, 14). Airiade (zeci de mit) î în- 

semnează o sumă nespus de mare,. ce să exprimă şi în zii de 

mii (Dan. 7, 10); celce locuceşte în Sion-e încongiurat de zeci de 

mii de. cară. Astfel să arată 'ce ajutor puternic poate să dee Dom- 
nul poporului. săi faţă de oştirile dușmanilor. „Cară de:r&sbel“ ex- 
primă putere și oştire în genere; 4. Împ. 2, 11. 6, 17. încă să 
„amintesc cară şi cal de foc în apropierea lui Dumnezei ; puterile 
ângereşti în acest chip să fac văzute... Uu Sinai să aminteşte pen- 
trucă Dumnezeii aci însoţit de sânți s'a arătat la darea. legi! (Deut.. 

Â 

33, 2 sq.). În sânțenie, adecă Sina! dă și acum O privelişte cum - 
a fost când Dumnezeii l-a sânțit cu arătarea sa pe el (Ex. 15, 11). 

x
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19. Suitu-te-ai la înălțime, -robit-ai. prinși, 
Primit-ai daruri între oameni, 
Şi dela cei îndărătnici, ca să " locuească. Domnul 

[Dumnezei. 

20. Binecuvântat fie Domnul zi de zi, 

„EL poartă sarcina noastră, 

„ Dumnezei e mântuirea. noastră. Sela. 

21. Dumnezeu ne este Dumnezei de mântuire, . 

ŞI Domnul. Domnul are, eşiri pentru moarte. 

Dar s8 poate înţelege : Sinai a intrat în sanctuarul din Sion, și 

“bakkodeş=iîn sanctuar, Traduc. rom. Carul lui : Dumneseit.. cu- 

miile înaaulţit, mii de ceice pr SOSESC LR e09nvovvzov), Dor- 

mal întru ei, în Sinai în “cel sânt. Ceice prisosesc: ângeril care . 

încungiură.pe Dumnezeii conduc aceste. cară ale lui; ei sunt fe-. 

riciți şi-l laudă: fiind: faţă în,Sion cu  Dumnezeii. În Sinai în cel 

sânt: Dumnezeii care pe! Sina! s'a manifestat ca 'legislator,: este 

acum în sanctuarul din Sion,. tronează deasupra chivotuluy legii 

şi dă legi poporului; Sionul 's'a. schimbat în Sinai. 

„Vers.. 19. Că Dumnezei e scut poporulut ales să 'dovedește 

din cazul special al aducerii chivotului “din război, din 'care se 

"întorc cu prisoneri şi „pradă. Suitit-lc-ai. la înălțime + în muntele - 

Sion (ler. 31,.12 cf. Ezech.. 17, 33. 20, 40), exprimă că învingă- 

torul a . supus dușmani, a luat darurile ce i-le-ai -adus aceştia 

(Deut. 28, 38 etc.) de când a ocupat Sionul -— acolo tronează. el 

asupra oamenilor şi primește daruri ca tribute ce plătesc învingă- 

„ torilor supușii. Robit-ai prinşi: pe cel prinşi în războiii îi duce în 

triumf cu.sine acasă. Între oameni : în mijlocul acestora sati: al 

“primit daruri s& împarți între oameni, “oamenilor (Ieronim cf. Efez: 

4,83). și dela cel înderătuici : el a primit acestea nu dela oameni 

în , genere) ci şi dela cei îndărătnici; iar scopul este: ca să locuească 

: şi aceștia să locucască la Domnul Dumnezeii; şaii: mărirea 

Denailut Dumnezeii va fi şi între cei indărătnici care se pocăesc. 

““Traduc. rom. : Suitar-te-ai... pobinte, Iuat-ai daruri întru oameni, 

pentrucă pe coice inu se pleca a se sălăşui. Înţelesul: şi ceice 

nu. credeai sunt în privința sălășluirii, adecă între daruri. Cuvin- 

tele Donanul Dumnezeii LXX le leagă la v. următor. 

„ Vers. 20—22, Poetul privește acum la prezent, “când ISsrail 

este încă apăsat de e jugul străin, dar nu € părăsit. de Dumnezeii,
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22. Cu adevărat Dumnezeu va sfărinia capul duşma- 
- IN [nilor săi, 

 Creştetul păros al celuice umblă în vinile sale. 

"28. Zis-a- Domnul: Din Basan voiii re'ntoarce, îndărăt 
ă > [din adâncurile mării, | 

„24. Ca să mişti piciorul. tău în sânge, - 
Limba cânilor tăi să aibă parte: din dușmani. 

Poartă sarcina noastră este “asuprirea din partea lumii. dușmane, 

care Domnul ajută comune! a o suporta. Duinezeii e mântuirea 

noastră exprimă bogăţia puterii şi graţie! mântuitoare a lui Dum- 
nezeii. Are eșiri pentru moarte: el poate porunci să nu murim; 

“chiar celce se află in gura morţii pot scăpa de ea prin puterea lui. 

Capul duşmanilor : pe principele acestora, iar creștetul să -amin- 

tește arătând puterea mare şi sumeția lut ne 'nfrânată (Deut. 32, 42.) 

„Părul e-podoaba capului; în păr era puterea lui Samson şi Absalom 

era renumit pentru părul frumos. Un dușman puternic pășăște, dâr 

„e învins. 'Traduc. : rom. :. Domnul Dummnezeii bine este cuvântat, bine 

este cuvântat Domnul din zi în zi, să sporească (LNN sai zarevoduj— 
de) nouă Dumnezeul mântuirilor noastre. Dumnezeul nostru Dum- 

nezeii a ne mântui, şi ale Domnului, “ale * Domnului sunt eşirile 

morţii. Însă Duninezeit va sfărima capetele vi -ăjmaşilor sei, Creș- 

fetul părului. .celorce umblă în greșelile lor. Să sporească nouă e 

- traducere liberă a evreescului „poartă sarcina noastră“ îns&mnând că 

așa el ne face ușoară calea unde avem să uimblăm. Celorce umblă 
în greșelile „lor: dușmanii s& - numesc : păcătoşi, pentrucă . luptă 
contra lui Dumnezeu, fie că sunt afară de Israil ort'sunt membrii 
lut; iar znblă exprimă siguranța, negrija, în care sunt ei. 

Vers. 23, 24. Zis-a, poate. prin urim şi tumim. Din Basau - 
- voiti re'ntoarce ele. : Dumnezeii .va aduce pe dușmanii lui Israil 
chiar de S'ar fi ascuns în cele mal depărtate locuri și va -face ca 

 Israil să judece asupra lor. Acești duşmani se ascund cu prada 
lor departe în răsărit (Basan) ori apus (mare), și cred că sunt: în 

„ Siguranţă (aflându-se în țară muntoasă ori în loc. neaccesibil (adân- 
curile mării), dar vor trebui să se re'ntoarcă ca Israil :să- -ȘI. răz- 
bune asupra lor. Astfel să dovedește că nici un făcător de rele nu 
scapă de pedeapsa lui Dumnezeii.: Ca să. iişti etc.. continuă. des- 
crierea precedentă, Dumnezeu - scoate pe dușmani din cele mal --
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„25. Văzut-aăi mersul tău: Dumnezeule, . „ 

Mersul Dumnezeului mei, regelui mei în sân- 

e -. [ţenie. . 

26. Înainte. merg cântăreți, înapoi ceice mișcă corzile; - 

“În -mijlocul fecioarelor cari bat timpane.. | 

27. Întru adunări binecuvântaţi pe Dumnezeu, 

Pe Domnul, voi din izvorul lui Israil.. E 

28.- Acolo Veniamin cel mai tânăr, povăţuitorul lor, 

Principii lui luda — ceata. lor, 

Principii: lui. Zebulon, principii lui Naftali. 7 

În 

secrete :ascunderi şi-l omoară în ziua judecății; sângele lor cure. | 

părae,- în care se scaldă piciorul drepţilor. şi ling cânil, cum s'a 

întâmplat cu lezabel. "Traduc. rom. : Zis-a.... 1n&- voiii întoarce, 

inloarce-m&-voiii întru adâncurile mării. Pentruca să se întingă 

„piciorul... tei, din vrăjmaşii dela densul. Dela dânsul ? dela orcare . 

dușman. o | | 

“Vers. 25 —28 exprimă” bucuria ce va simţi Israil când vede: 

“ judecata şi mântuirea din. partea lui Duimnezeii, regele săi. Mersul 

ăi este conductul triunifal al lui Dumnezeii dupăce-a învins: pe | 

duşmani. Israil a învins pe dușmani, deci şi regele săi care stăpâ- 

neşte în: sânţenie a supus şi smerit lumea păcătoasă.. În sânțenie . 

„e ca v. 18, iar subiectul la” v&ut-aii e lumea. întreagă, îndeosebi” 

cea păgână care a scăpat de baea sângelui. " Înainte: atu ocupat 

loc, Cântăreţii încep conductul, lor urmează. cântăreți cu - citare şi 

harfe, iar de amândouă părțile sunt fecioare cu timpane. Mântuirea 

de acum e contrast la. cea din Egipet. Întru-adunări: aci să fie 

lăudat Dumnezeiă. Izvorul lui Ispail să numeşte: patriarhul din care 

“poporul s'a înmulțit ca dintrun izvor. (Is. 48, 1. 51,1), Adunarea 

festivă a lui Israil reprezentă “întreg poporul. : Urmează apol câte - 

2 'seminţi! din cele sudice și nordice. Din Veniamin a fost ântâiul 

învingător. al păgânilor şi în mijlocul luY-să afla sanctuarul lui Israil 

 (Deut. 33, 12. Ios. 18, 16 sq.) Ei să numește cel mai tânăr, 

"” pentrucă este ultimul între  fiit Iul. Iacob. Princiţii lui Iuda: prin 

David această seminţie ajunge pe tronul ţării şi din ea în veci 

aveaii să fie regi. 'Zebulou, şi Naftali sunt seminţiile lăudate de 

Debora pentru patriotizm (Judec, 5, 18.cf. 4, 6). Traduc. rom. : Vă 

“zatat-s'ail aimbletele tale Duinnezeule, - umbletele Dumnezeului mei 
15
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29. Poruncit-a Dumnezeul tău puterea ta, 
= Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut nouă! - 

30. Dela templul: tăă deasupra Ierusalimului 
Ție să-ți aducă regii "daruri. Aa 

31. Ceartă fiara trestiei, ceata: taurilor cu viței POpoa- 
. [relor, 

Ca să se proştearnă cu drugi de argint, 

Împrăștiat-a popoare, cari. iubesc luptele. 

ale împărătiului, celui dinu cei. săul. dai nainte ai “apucat. boerii 

ţiindu-se de celce -cânta, în mijlocul fecioarelor celorce zicea în. 
“timpeue. Întru adunări... Domnul din izvoarele lui Israil. Acolo” 

Veniamin... . întru spaiină, boerii Iudei povățnitorii lor, boerii lui. 

Zavulon, bocrii Iui Neftalim. E dela sine înțeles că David nu de-.. 

scrie aci conductul întreg, ci părţile lut “principale. Întru spaimă, 

LNX 2 Exorage.: e emoţionat, şi-a eșit din fire, e cuprins de mi- 
rare şi spaimă asupra minunilor lui Dumnezei şi pentrucă lui să 

dă” sanctuarul, Povăfuitorii lor : 'conducătorii convoiului sunt: prin- 

cipii Iudey, căci sceptrul avea să rămăe la el până va- veni. Prim- 
cipele păcii. - 

"Vers, 29. 30. Aci.să deseriti urmările: judecăţi! și “mântuirii 

lui Dumnezcii între păgâni. Poruucit-a etc, este agrăire cățră Israil, 

mai corect zis cătră Dumnezcii, regele: el fiind mai presus de toate. 

a dat lui Israil invingere și putere peste lumea întreagă. La această 

„înălțime însă îl poate ţinea numai Dumnezeii; de aceea: întărește 
etc. Dela templul teii :- templul este mai sus decât Ierusalimul şi 
dela el să aducă regii! daruri celui Preainalt care tronează acolo; 
templul şi Ierusalimul s& devie metropola lumii. 'Traduc. Tom.: . 
Porunceşte Dumnezeule puterii tale; întărește Dunnezeule aceasta, d 
carea ai Jăcul întru noi. Dela biserica ta în' Ierusalim, ție vor 
aduce împărații daruri. Porunteşte . . puterii tale :: să o trimită ca 
pe un ânger și sol. Dela biserica ta leagă unii cu „Porunceşte:: 
din templu, unde locuești, „poruncește puterii tale; alţii iati dela= . 
pentru, și înţelesul : pentru templul, pentru cultul în Ierusalim, care” 
le place, îți vor aduce jertfe. ” 

Vers. 31 este provocare, profeție. Fiara trestiei. Trestia este * 
emblema Egipetului (Is. 36, 6), Și deci numirea „fiara trestiei“ în- 
semnează crocodilul — „emblema "Faraonilor şi a puterii egiptene
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32. Vin fruntași din Egipet, | | 
Etiopia grăbi-va mânile sale. spre Dumnezeu. 

93, Împărățiile pămentului cântați lui Dumnezeii, 
Cântaţi cu strune Domnului. Sela. 

34. Celuice umblă în cerul cerurilor 'străvechimii, 
lată el face să r&sune glasul săi, glas. puternic. 

(Ezech. 29, 3.'Ps. 73, 13 sq), sau rinocerul, simbolul aceleiaș (ări 
„Is. 30, 6). Domnul va smeri şi această: putere mare. Ceata tanrilor. 
ete. Sub. tauri să. înţeleg regii, iar sub viței popoarele pe cari le 

“stăpânesc.. Regi! se încred în puterea lor, iar “popoarele se află în. 

“siguranţă și în belșug de toate. Ca să se proștearnă etc. înfâțişază 

„mândria nimicită, Cu drugi de argint: avuţia întrebuințată până 

acum de păgâni spre scopuri -lumeşti s& aduce jertfă Dumnezeului 

| lut - Israil. Împrăştial- a etc.: Dumnezeii a sfârşit războiul, a realizat 

- pacea lumii. Traduce. rom.: Cearlă fi îarele trestiei, adunarea lau- 

rilor îutru Jumincele popoărelor,. ca să se încue cei ispiliți cu ar- - 

- gint, 1ăsipeşte neamurile celece 'moesc' rizboae. LAN Vulg. încep 

cu. adunarea etc.' propoziţie nouă, şi înţelesul Este: află. loc adu- 

narea taurilor între popoare cu scopul să scoată din moştenire pe 

ludei, care sunt probaţi, ca argintul. 

Vers. 32-35. Autorul şi-a propus să descrie pacea, de aceea 

nu se ocupă . mat departe cu învingerea duşmanilor, ci trece la ur- 

mările păcit, cari să manifestă în generala adorare a lui Dumnezeii: 

Vin fruntaşi ste. Sub „fruntaşi“ să înțeleg dignitari! de stat din 

Egipet care vin. să cinstească pe Dumnezeul lui Israil; iar Etiopia 

se grăbeşte a aduce; daruri lui ca să-l împace. Așadar împărăţiile 

„mari. ale păniântului se întorc la Dumnezeii ; în fruntea .lor. sunt 

Egipetul, şi Etiopia. Cugetând poetul la mărirea în timpurile viitoare 

provoacă toate împărăţiile : cânlați. iui Dumnezeii. Celuice umblă 

ete,: Dumnezeii umblă în cerul cerurilor, care să zice că e foarte 

vechiii; însoţit de Cheruvimi care arată lucrările lut în toate de- 

părtările și înălțimile infinite. Fi ace se răsune glasul săii e aceeaş 

idee ca v. 12 şi înfățişază vocea lut Dumnezeă: care. ca un trăsnet 

nimicește tot. ce-i” stă în cale. Glas puternic e apoziţie la prece- 

" dentul „glasul săă“. Daţi. mărire etc.: Dumnezeil- are. putere (nă- 

| rire), care însă: să i-se dea îndărăt în cântări de laudă. Mărirea- lui 

Dumnezeil asupra lui. Israil se arată indeosebi « ca scutire, iar pu- 
15
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35. Daţi mărire lui. Dumnezeiă ! 
Peste 'Israil. este majestatea lui 

Şi: puterea lui în ceruii. | 

-36. Înfricoșat este “Dumnezeti din. sanctuarele tale, 

Dumnezeul lui Israil dă putere și întărire popor ulul. 
. Binecuvântat fle Dumnezei. 

7 

terea: cuprinde întreaga creatură : pământul și cele ma! înalte re-' 

_-” giuni ale cerului. Traduc. rom;: Veni-vor soli dela Egipel, Etiopia 

mai nainte va apuca mâna ci la Dumnezeii . ... ., cântaţi Domnului, 

Celuice s'a suit preste cerul cerului, spre răsărituri, ială va da. 

glasul sii, glas de putere. Daţi mărire Iui Dumnezeii, preste Is- 

rail mare e cuviiuța lui, şi puterea lui în” nori. Va apuca: mâna 

„ci: “Etiopia va preveni în privinţa. ridicării mânilor la - Dumnezeu, 
adecă va căuta să întreacă celelalte popoară. să adoreze pe : Dum: 

nezeii.. Celuice s'a suit etc.: el nu -locuește numa! în' Sion, ci fiind: 
“ Cel- Preaînalt tronează în cerul cel mai deasupra (cerul cerului), 

unde s'a suit și anume dela răsărit, regiunea luminii care îl sim- 

bolizază. LAN. are: Cântaţi Domnului” (Sela). . Cântaţi. Imi Duin-. 

" nezeii celwice s'a suil etc.. Va da glasul :scii, glas de putere în 
glasul săi face să se audă glasul puterii, paritrucă Dumnezeii se 

arată în fortună, cu care se sue şi la cer. Daţi mărire ete.: :ce . 

este în nori să vede pretutindenea ; mărirea lui Dumnezei- strălu- 

tește în lumea întreagă, în_cer şi pe pământ. . 

" Vers. 36. conţine răspunsul impărățiilor de mat nainte e. 33. 

sq): Înfricoşat este etc. Din 'sanchuarele tale: cel din Ierusalim 

şi celelalte locuri 'sânte. Lumea păgână recunoaște că Dumnezeii 

e înfricoșat din sanctuarul lui. Israil, poporul lui ales. Dumnezeul 

Iui Israil este partea a 2. a mărturisiri, Poporului : al cărut Dum- 
_nezeii este (Ps, 28, 11). Păgânil au esperiat” în puterea lui Israil 

pe a lui Dumnezeu. Toate popoarele” trebue să se „supună Dumne- 

zeului lui Israil. Binecuvântat etc. cf. 20. Acolo 'să vorbește “de. 

suirea' Domnului în triumf, - - aici de triumful lui Dumrezeă asupra. 

lumil păgâne.! Traduc. TOM. : Alinunal. este Dumnezeii întru sâuţii 

sei, Dumnezeul lui Israil, “însuș "va. da putere, şi: întărire popo- 

rului scă, bine €ste cuvântat Dumnezeii. Victoria lut David e măr- 

turie eclatantă că Dumnezeii e minunat, dă putere și tărie poporului 

stu. Întru sâuţii sei exprimă însușirile morale ale persoanelor res-



e „Psalmul 68. 
, Mântuește- -mă Dumnezeule, că ape | intră până 

. -- „la suflet... 

"3. Afundatu- -m'am în noroiul adâncului și nu este stare, - 

- Venit-am în adâncurile apei. și repejunea, mă îneacă, 

4. Ostenit-am strigând, “amorţit-a gâtlejul mei, 

„ Slăbit-au ochii mei așteptând pe Dumnezeul meu. 

5. Înmulţitu-s” ati mai! presus; decât perii capului met 
[ceice mă ur&șc înzădar, 

| întaritu- -s'aui pierzătorii mei, dușmanii mei .pentru 
“[minciună, 

Celece n'am răpit, atunci am să plătesc, 

-W
D 

pective. LINK îv Golow care să poate' “ua” şi ca neutru: -sânte, 

sanctuare; iar plur. arată că sanctuarul avea mal multe despărțăminte. 

-. Psalm. 68. Superior ului, asupra 'crinilor, a lui David (LSX. 

“în sferșit, pentrit ceice se vor schimba, a ui David). Din inscripție . 

rezultă că psalmul e compus de David, deși în timpul: mal: noă 

_unil-exigeți îl atribue lui leremia. După uni! David a compus 

“psalmul când era prigonit de Saul — dar că David ar fi fost pă- 

„“răsit și de. fraţii săi" (v. 8—13) nu să  împăcă cu 1. Imp. 22, 1sq.; 

„de aceea e maj probabilă părerea că el l-a compus pentru serviciul. 

-dzeesc, şi anume a avut în vedere pe un drept în genere care 

suferă pentru Dumnezei defăimare şi batjocură, Crinul simbolizază 

nevinovăția, curăţia. a a 

. „ Mesianitatea psaimulut o. . dovedesc Mântuitorul (at. 23, 38.. 

18. 15, 25) şi apostoli (10. 2, 17. 19, 28. Mt. 27, 34. Rom. 11, 9 

_15,.9. Acta 1, 20). Teodoret etc. îl iaă în înţeles tipo- -mesianic. : 

. Vers. 2—5,. Să - cere ajutor pentru celce se află în "mare 

nevoe. Până la suflet arată că vieaţa lui e în primejdie (Gona 2 

„6, der. 4; 10), moare,- respiraţiunea e oprită (ef. Ps. 17, 17. 31, G, 

„128, 5 etc). Nu este stare: loc sigur unde ar putea să calce fără 

să se Cufuade. Sub „apă“ avem de înțeles pe dușmani, sub „noroiti“ 

Ă 'starea nesigură,- fără scăpare și loc sigur, iar. tradarea este furtuna 

„care l-a adus acolo. “Aă îneacă : trec peste capul meu. Celce se. 

! roagă e aproape de: înecare, strigă demult după ajutor, a ostenit 

Ă strigând, gâtlejul- i-s'a uscat, ochii fica slăbit. Așteplând pe Dum-



230 

6. Dumnezeule, tu cunoști nebunia mea, 

Și greșelile mele ţie nu sunt ascunse. 

7, Să .nu se rușineze întru mine -ceice nădăjduesc. 
ii [spre tine, Doamne, Doamne al puterilor, 
Nică. s6 se defaime întru mine ceice te caută pe tine, 

[Dumnezeul lui Israil! 

8. Că: pentru tine: am purtat. ocară, 
»  Defăimare a acoperit fața mea; . 

9. Înstrăinat am fost fraţilor. mei, - 
ȘI nemernic fiilor maicii mele. -— 

_10. Că rîvna pentru casa ta m'a. mâncat pe mine, 
Și. ocările” celorce - te. ocăresc pe tine au căzut 

„ | [asupra mea. . 

- mezeul mei : omul - priveşte - cu „încordare la obiectul - ce dorește. 
“Autorul cere ajutor dela. Dumnezeii și adecă cu seriozitate, de aceea. 
priveşte în sus până îl slăbesc simţurile,: Înumulțitu- Sail. etc.: are 

" „foarte mulți dușmani. Celece n'am răpit etc. să aduce ca exemplu: 
ce-n'am făcut ci, trebue s8 răsplătesc (ler. 15, 10). Atuuci: când 

„e pretind dela mine pe nedrept. Înţelesul: Am trebuit să! recunosc, 

că sânt vinovat şi pentru. lucruri, de cari eram curat în conştiența 

mea; am jertfit toată libertatea ca să le arat că iubesc pacea.. Traduc. 
“rom: Mântuește-mă . . ai întrat ape până la sufletul mei... siării, 
-şi viforul ma polopit i. -„ nădăjduind ei. spre Dumnezcul miei... 
Xrăjinaşii sei, ceice mă  gonea fe n mine cu, nedreptate, celece n'am 
jefuii, atunci am plătit. E 

Vers. 6—14,. Urmează mărturisirea păcatelor ca:în Ps. '20, 
13. „Oamenii îl gonesc.pe nedrept, el însă vede pedeapsa rheritată. 

“din partea lut: Dumnezeii. Tu cunoşti nebunid mea: tu eşti atot- 
_ ştiutor şi ştii că tot omul e păcătos ; se roagă deel să-l! ierte, căci 
„ păcatele, lui sunt nebunie și greșeli (Ps. 37,:6..2. Cron. 28, 10). 
Să su se rușineze etc. Lăsând. Dumnezeă ca el să 5 piară, apoi toți .- 

- celce nădăjduesc în. Domnul ar. fi de rușine aducându-să el ca. 
exemplu. Ceice: nădăjduesc să numesc e după credinţă, iar „cei- ă 
ce te caută după dragostea lor. Că pentru line etc: el. recunoaşte - 
că e păcătos, dar oamenii n'a drept să-l perzecute, căci el pătimește 
pentru Donihul care: acum s8 defaimă în el. De: aceea se. roagă 
să se delăture Starea de_acum, când chiar fraţii lui s'au înstrăinat 

N
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11. Şi am plâns, sufletul. meii e în ajunare, 
Și mi-a. fost -mie spre ocară. 

12; Îmbrăcăminte. mi-am: făcut. mie sacul, 
„Și am fost. lor, spre pildă. 

„18. Asupra mea limbuţesc ceice șăd în poartă, 
Și cântecele de batjocură ale beţivilor. S 

14. Iar et mă rog ţie Doamne în timp de bunăvoință, 

a "Dumnezeule, întru mulţimea milelor tale, 

i IKespunde-i mi întru adeverul mântuirii, îale! 

de el “Cpe. 12. 87, 9. Iob 19, 18—15. ler. 12 6) Ma mâncat 

"exprimă i te zitalea zelului. ce l-a. avut pentru "casa. “Domnului, 

adecă pentru' sânţenia ei şi a poporului ales, pentru cinstea celuice 

tronează acolo (delăturarea idotolatriei etc. ), cari mistue oasele lui ca un 

foc nestins. Din acestea a “urmat pentru el ocară 'dela ceice urăsc pe 

Dumnezeii. Sufletul mei . . îmbrăcăminte . . sacul (adecă de jale) ex- 

primă durerea lui pentru nevoile publice. Dar şi această jale I-a adus 

„ocară! peste ocară. Șăa în poarlă: era obiceiii să se adune la porți nu 

numal a face judecăţi, ci și de petrecere, Înţelesul este : toți îl bat- 

- jocuresc.: Jav cil. 1nă& ros etc, “spune ce face el: se roagă, şi anume 

_cu deplină încredere că Dumnezeii îl “ascultă. " Espresiunile: "Donut, 

- Dumnezeii arată că acesta s'a: descoperit în istoria mântuirii și stăpâ- 

_neşte toate “absolut, Acesta 'e bogat în milă și mărire, deci să-l r&s- 

_„pundă cu adevărul mântuirii: el e înfalibil şi va împlini “mântuirea 

„conform promisiunil. Traduc. rom. : Dummezeule tu ai cunoscut ne- 

- priceperea mea, şi . . dela tine nu s'aii ascuns . „ pentru tine ceice te 

" aşteaptă pe line Doamne, Doamne . să se nf runleze pentru . . Sufe- 

rit ocără, acoperit- a ruşinea obrazul meii .. . . casii tale. Și am: 

acoperi! cu post si Aetul mcă, şi sa făcut spre, ocară mie, Și am 

„pus îmbrăcămintea mea sac, şi nat făcu lor spre pildă. Înmpro- 

- tioa mea limbuța ceice şedea în „porți, ; împrotivil mea cânta 

ceice bea vin. Iar cit cu rigăciunea încă cătră tine Doainiie, vreme 

este de bunăvoință, Dumnezeule întru mulțimea milii tale ausi- 

ină, întru adevărul: mâuluirii tale. - Am acoper il cu post ele.:: 

luat asupraș post grei. "„Sacul“ era haină de jale și să făcea din cert 

-de capră. Sfre pildă=a fi în gura tuturor oamenilor. Rugăciunea 

“mea cătră line, -adecă o îndreptez.' Vreme este de bunăvoință : a. 

sosit timpul când să- -ţI arăţi bunăvoința. . Întru adevărul mântuirii” 

vale « este credința cu care Dumnezeii împlineşte, mântuirea promisă. 

„ 7.
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“15. Scoate-mă din noroi, Ga “să nu mă afund, 
_S8 „me mântuesc de ceice m& urăsc și de adân- 

i - E [curile apelor: 
16. Să: nu mă înece. viforul' apei, 

„Nică să mă înghită adâncul, Tu 
"Nici. puţul să-și închidă gura deasupra mea. 

47, Ră&spunde-mi, Doamne, că. bună e mila ta, 
„După _mulțimea îndurării. tale caută. spre mine. 

18. Şi s& nu ascunzi “faţa ta de sluga ta, | 
„Că sânt. strimtorat, de grab răspuride- mi. Ai 

19. _ Apropie-te de sufletul mei, mântuește-l, 
“Pentru dușmanii mei nântuește- -mă, 

20. Tu cunoști ocara - mea . ȘI rușinea și defaima mea, 
2 Înaintea: ta , Sunt toți contrarii mei. 

Vers, 15—17. Aici continuă; rugăctunea. Primejdia creşte .ne- 
contenit cu durata el, ajutorul e: deci foarte necesar. Să nau me! 

înece etc. : "nimic să nu se întâmple ce l-ar putea pierde, Să-și. 

închidă. gura etc. :- apa din puț 's& nu-i acopere capul. pe neaștep-: 

„tate. Răspuaude-ui sau „auzi-mă“ să întemeează pe: împrejurarea 

că mila lui Dumnezei e bună și mâreşte de tot răul." La după 7 

mulțimea etc. cf. Ps. 50, 3. Plâng...3, '32. Traduc.. rom; Mân-. 
ineşte-ană de tină.. - izbăveşte-nă (LAN Gvodeinv) de... ., de adâu-. 

curile apelor, Ca să... pe mine viforul apei,...., mică să închis ă preste 

N mine puțael gura. sa. Auzi-nă . îndurărilor tale caută spre: sine. 

Vers. 18—22 “motivează. rugăciuriea cu starea sa critică. 
Peitru duşmanii miei : 'onoarea celui Atotputernic. nu poate. per- . 
mite ca duşmanii să - învingă pe cel. “drept (Ps, 5,9. 26, 11 ete.) 
În v, 20 avem sinonime ca la ler. 18, 14. 21,5. 7. 32, 37.. -Îna- 
intea n: nu 'sunt ascunși. “Ocara a frânt etc. cf. Ps.. 50, 19. Ier. 
„23, 9: Nădăjduit-am mângăere resp. compătimire ; espresiunea 
din armă în Psaltire nu ocură, ci Ier. 15, d etc. şi insemnează că 
s& recunoaște mărinăea ' răului _ce apasă pe cineva. "Datu- -mi-aii 
fiere etc. exprimă cel mai mare răi ce să face cuiva (ler. “8, 14. 
9, 14. 23, 15). Evr. roș insemnează o plantă: cu 'roduri în capsule 
(mac, pelin). Înţelesul este: ceva „amar îmi dai -să mânc şi: ceva. 
acru să beati==îmi amărăsc şi mal, mult suferinţele. Traduc, rom. :
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„97. Că, gonesc pe care tu l-ai bătut, 

Aa Şi, să-nu intre. intru dreptatea ta. 

233. 

'Ocata | a frânt inima. „mea și m'am bolnăvit, 

Nădăjduit-am mângăere şi nu este, 

Și mângăitori, și nu am aflat. - 

22, “Datu-mi-aă fiere spre mâncare 
Și pentru setea mea m'au - adăpat cu Lot, 

"23. Facăsă masa.lor înaintea, lor laţ, 

Şi celor fără grijă cursă. 

24. “ întunece- să ochii lor ca. să nu vadă, 

Și coapsele. lor pururea să se clatine. : 

25. Varsă peste denșii iuțimea ta, 

"Şi focul mâniei tale, “să-i cuprinză pe. ci. 

26. Fie curtea lor “pustiită, i 

- În corturile” lor să nu fie locuitori, 

| ȘI. povestesc de durerea” celor împunși ai tăi. 

„28. Adaogă- vinovăţie la vinovăția lor, . 

  

“să atât întoici “fata ta dela sluga ia, că m& necăjesc, -degrab 

mă auzi. Ia aminte: spre... şi-l mântnește pe el, pentru orăjmaşii 

mei isbăveşte-me.. Că tu. “înfruntarea. mea. + ceice mă ităcăjesc. 

- Ocară a aşteptat “sufletul- mei, şi ticăloşie, şi. am. aşteptat pe celce 

-s'ar-mâhni cu; mine, şi în. era,-şi pe ceice iar mângăia, şi nu 

aut. aflat. Și “aii. dat. spre - mâncarea! înca fiere, “şi 'sbre..  olel. 

Ocară a așteplat etc.: dușmanii sunt așa mulți, că ei nu pot aștepta 

- scăpare, ci va fi din răi înspre may răi. Că tu cunoşti : Dutn- 

nezeii ştie ce și dela Cine suferă el, deci va şti şi cum să-l ajute. 

„Această atotştiinţă a lui Dumnezeă” îl mângăe că” va id mântuit. 

„Vers. 23—37. conţin “blăstăm asupra duşmanilor. „ Facă- -să 

masa etc. corăspunde v, 22: celuice suferiă ai dat. fiere și oţtt, 

de aceea masa lor -acoperită cu tot felul de. mâncări să le fie cursă, 

“ de care nu pot scăpa;. “când se desfătează mal bine şi nu. se -tem 

„de primejdie, atunci să le vie răsplătirea. Masa acoperită, gătită în- 

- semnează. orce “bucurie, fericire, poziție. aleasă.: Înaintea lor: în 

“timpul când. masa e gătită, e plină de. „bucate. “În orient mesele 

“sunt 6 piele rotundă care să întinde. pe păment,: iar, când : nu să 

d 
îi . a 

, a E :
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29. Să fie șterși din cartea celor vii, 
Și s& nu fie scriși cu cei drepți! , | 

30. Iar eii sânt aplecat și cu durere, . - 07 
„N Ajutorul tăi, „Dumnezeule, m& va înălța. 
31. Lăuda-voiti numele lui Dumnezeu cu cântare, 
„ŞI-L voiă înălța. întru mulțămită. 
32. Și va plăcea Domnului mai mult decât viței tineri, 

Celece ai coarne, unghia despicată. 
33. Vedea-vor ceice pătimesc, se vor bucura ; 

7 

.. Ceice Caută „pe Dumnezeii, “învioşeze-se inima 
- i „-[Voastră! - 

întrebuințază e împăturată ca un rol. Astfel masa. poate simboliza 
cursa, Celor fără grijă : care în cele trupești sunt în pace; pier-- 
zarea să-i surprindă când se cred mal. siguri. Înlunece-să etâ.: să 
spune 'că dușmanii se veseliati cu toate simţurile de suferinţele luy;. 
de aceea el să orbească, să li se ia puterea: şi siguranța” (coapsele. or N 
etc.) Varsă peste etc,: Dumnezeii să - trimită asupra lor pierzare.  . 
Facă-să curlea etc. Sub curte înțelegem locul îngrădit de mai 
multe corturi ale nomazilor, Pentru Semiţi pustiirea casei — moar- 

„lea neamului —. este cea mai mare nenorocire. În v. 27 “poetul se 
crede îndreptăţit la blăstmul de mai nainte, pentrucă dușmanii îl: 

_perzecută, deşi văd că Dumnezeii l-a. „pedepsit. îndeajuns. şi anume - 
„pentru. păcate, cari suferințe ci le măresc prin necompătimire, ne- 

- cruțare, Povestesc: în bătae de joc. Celor. impus ai tei sunt ceice 
trăind în timpuri. rele. sunt întristaţi (Ps. 108, 22. Ier.:8,. 18): Adaogă 

"vinovăție etc.: Dumnezeii luând dela ei graţia să-I lase a cădea din 
vină în vină, şi astfel judecata: le va. fi foarte: aspră -(ler.: 16, 18). 
Vicaţa lor st se întocmească ca să fie împietriți cu desăvârșire, şi 

-aşa-sE nu între întru dreptatea ta: să. nu fie. părtaşi acesteia. 
„Cartea celor vii: alungaţi din sinul viilor pe 'pământ. Espresiunea - 
„e luată din vieaţa civilă şi” militară. „Cea ma! mare defaimă şi ru-- 

* șine era dacă * cineva să ştergea' din ele, iar în împărăţia lut Dum- 
nezeii numai drepți au loc, deci să nu fie scriși duşmani cu 
aceştia. - Zar că siint aplecat. etc. e în opunere cu dușmanii: ei 
sunt acum “puternici, dar: vor fi smeriţi; el e mizer și plin de dureri, 

„va fi însă înălțat, să va mântui prin ajutorul lui Dumnezeii (Ps. 58, 
2. 90, 14). Lănda-voiii numele etc, . exprimă ce va. face „poetul 

- N îi 2



i Da „235 

34. Că Domnul ia aminte -la cei lipsiţi, 

| Și nu dispreţuește „pe cei prinși ai sti.. 

35. Laude-l pe dânsul cerul și pământul, 

Mările și tot ce se mișcă întrensele. -- 

36.-Că Dumnezeu va mântui Sionul și va: zidi ce- 

| E a .. [tăţile Iudei, 

- Şi vor-locui acolo. și le,vor stăpâni. 

37." Şi sămânţa robilor să o. va moșteni, 

Și .ceice iubesc numele Jui vor locui întrânsa. 
/ 

„ Psalmul 69 pag. .145. | 

” 

  

* 

  

dupăce Dumnezeii l-a mântuit: cl ÎI. va. aduce jertfe cari îi plac 

mal mult decât cele din animale (vifei tineri), - Ceice. ati coariie, . 

unghia despicată arată însuşirea animalelor de jertfire. Vedea-vor 

ceice etc.: aceştia, împreună suferind cu el, se bucură văzându-l 

--că aduce jertfă de mulțămire. Învioşeze-se înima voastră : Se Vor 

mângăia de starea lui de acum (Ps. 21,27). Donul ia aminte 

„etc. aplică: poetul această esperiență la poporul care se intoarce din 

robia babiloneană.. De aceea provoacă. toată creatura să laude “pe 

Dumnezeii, care va mântui Sionul, va rezidi. cetăţile. ludeil şi ur- 

mașii servilor_lui vor moșteni țara (O va moşteni... întrensa). 

Traduc. rom.: Facă-se.. Spre. cursă, şi spre răsplătire şi spre 

sminteală. Îittunece-se: ., şi 'spinarea lor pururea ;0 gârboveşte . a. 

şi mânia. ințimii tale... pustie, şi. în lăcaşuvile” lor să uit fie 

lăcuitori. Că pe carele bu l-ai bătut, ei. Lai gonit, şi spre durerea 

vanelor mele. aii adaos, Adaoge fărădelege'spre fărădelegca lor... : 

“Șleargă-se..., şi cn cei drepți să aut. se scrie. Sărăc şi cu durere 

sint ci, mântuirea ta Dumnezeule Să mă sprijinească +. Dum 

mezeului mei. cu cântâre, mări-l-voiii. pe € întru laudă. Și. 

a plăcea Iui: Dumnezeii ..... - dițelul “tânăr, ce-i răsar coarne, 

şi aushii.  Vază săracii. şi să „se veselească, căutați: pe Dum- - 

"nezeiă, şi va fi vii - sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Doim- 

“nul, şi pe cei în obezi ferecați ai set ui ja urgisit. Laude-l.. 

_cevurile., -marea şi toate câte să firăsc întrânsa..., şi să vor zidi 

- cetățile Iudeis şi vor licui. acolo, şi-l var moșteni' pe el. și se:
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Psalmul :50' pag. 58. 

= 

minția robilor ti vor stăpâni pe el, și. : : dai vor 'lăciii. întrânsub. 
Spre re&splătire : pentru purtarea -lor! faţă. de” mine... Spinarea.. o: 
"gârbovește : să ajungă a fi: subjugați, în nevol. “Aii- adaos: aă: 
„-mărit-o, Vers. 85-—37 după explicătorit: mai noi este- adaos - -psal-- 
muliui -din' timpul „exilului babilonean, “alți! susțin că adaosul - e 
'dela v. „98 sq, |
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“Psalmul 184. - 

1, Lăudaţi: numele Domnului, - 

„> Lăudaţi slugile Domnului. = i 

„19. Ceice staţi în casa Domnului, 

Ie În curţile casei Dumnezeului -nostru. 

E pentrucă i-a ales sieși popor. | 

3. Lăudaţi pe Domnul că e bun Domnul, --. 

Cântaţi numelui lui că e bun. | .. 

“47 Ca pe Iacob şi-a ales Domnul, 

- “Pe Israil- de proprietate luiși.: 

  

Psalm. 134. Lăudaţi pe Donul (Aliluia) este inscripția. Psal- . 

mul 'e- compilat din alți psalmi după. eșirea poporului din robia babi- 

loneană (. 7. cf. ler. 10, 18. 51, 16.v. 14 ci. Deut. 32, 36. v. 

15—20 cf, Ps: 118, 12 sq. v. 6 Ps. 115, 3. v. l- 2 Ps. 133). Poe- 

tul provoacă pe Israilteni, preoți şi popor să laude pe Dumnezeii, 

Vers. 1—4. Începutul e ca Ps. „133, 1, iar -v: 2. samănă cu: 

Ps. 115, 19; v.4e reminiscență din Deut. 7, 6. Slugile Domnului : : 

toți ceice îl cinstesc, nu numa ministri lui oficiali, ce rezultă din 

" împrejurarea că Curțile. sunt. locul unde stati, apol din v. 19. 20. 
; de 

Că e bun din-v. 3b are înțelesul; a cânta. Domnului. e ceva bun, 

plăcut ; aceasta să facă Israil, care e poporul ales,. proprietatea lui > 

Dumnezeiă. Traduc.. rom. :  Lăudaţi. . ;+ slugi. .... că este but... 

că este bun... In. Domul, . “Spre anoştenire Iuişi. 
po
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5. “Că eu știti că e mare Domnul, 
Şi Domnul nostru peste toți dumnezeii. 

6. Toate câte voește Domnul le face; 
În cer și. pe pământ, 

n. mări și în toate. adâncurile. 

. Celce ridică norii dela: marginea pămentului,, 
Face fulgere spre ploae, 

. Celce scoate vântul din cămările sale. 
8. Celce a bătut cele” ântâinăscute ale Egipetului 
_“Dela om până. la dobitoc. 

„9: Trimis-a semne și minuni 
În mijlocul t&ă i Egipte, 
Contra lui Faraon și toate” slugile lui. 

—
 

>. 

10. Celce a bătut neamuri mari, 
„Și a ucis regi puternici. 

Vers. 5—7, începe: lauda luk Dumnezeii, a cărei îndatorire să 
motivează în v. 4 cu că, iar că din v. 5 arată că provocarea .e în- 
dreptățită. Israil ştie că Domnul e vrednic de laudă, căci îi este” 
Domn și e ma! mare decât zeii, Cer, păment, mare însemnează 
cele 3 regnuri ale creaţiunii (Ex. 20, 4). Face fulgere spre ploae : 
fulgerile Sunt în scopul ploii, avându-să în vedere observaţiunea, 
că ântâiii să vEd fulgere şi s& aud trăsnete, apoi urmează ploaea ; 
orl: el face fulgere lângă ploae= fulgere şi ploae. Din cămările. 

„sale; imaginea e“ca lob 38, 22 și însemnează - -atotputerea lut 
Dumnezeii care dă impulzul la celece să întâmplă în: natură. Tra- 
duc. rom.: Că cil at Cunoscut că este. «toți dumnezeii. Toata 
câte a ur ul Domnul a făcut... . Ridicând nori.., fulgerile spre. 
Ploae le-a făcut, celce scoate vânturile diu vistieriile sale. _Ridi- - 
când=produce, pentrucă noril se ridică departe în orizont ca cum | 

„ ar r&sări.la marginile pământului. . 

Vers, 8. 9 arată că. Domnul e vrednic de laudă, Bindcă a 
mântuit pe Israil din Egipet. “Traduce. rom. : Carele a .-, întru 
Faraou și întru toate slugile lui, | 

- Vers, 10—12. Acest Dumnezeii - a ocupat țara promisiunit.. 
V.-10 amintește Deut, 4, 38. 7, 1. 9, 1-11, 23. los. 23, 9. AWea- 

aurii ar i=popoară tari eSprimându- să ml mult puterea decât
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-11. Pe Sion, regele Emoreilor, 
Și pe Og, regele- Basanului,, 
ȘI toate. împărăţiile | Canaanului. a o —— 

12. .Şi a dat. pământul lor moştenire, 
. Moștenire. lui Israil poporului săti. 

13. Doămne numele tă. e în veac, . 
Doamne amintirea ta în neam Şi în neam, 

„14. Că va judeca Domnul pe poporul să a: 
| ȘI de slugile 'sale i-va părea rău. | 

15. Zeii păgânilor sunt argint și aur, 
Lucruri de mâni omenești. 

16. Gură au și nu pot grăi, | 

„Ochi au şi nu pot vedea. ia Da - 

17. Urechi ati și: nu pot auzi, | | 

Dar nică nu este suflare - -în- gura "lor. 

18. Asemene lor să fie ceice i-au făcut, 

“Tot. celce: se încrede întrânșii. aa 

numărul lor (Deut. 7, 1. los: 2, 2. Is. 53, 12), „Toate întpărățiile 

e ca Deut. 3, 21; iar a dal moştenire. e ca .- Deut: 4, 38. A bătut, 

_a ucis să.rapoartă la regil și împărăţiile. 'din Canăan. Trâdue. rom. 

Carele a bătut” neamuri multe, . . e “împărați tari imipăralid 

Amoreilor, . .-. împăratul Vasanului i. di Canaan + . POporu- 

lui săt. a . EC 

Vers, 13.. 14, Dumnezeii care lucrează cu atâta putere în 

„„Israil este totdeuna acelaş. Vers. 14 e din Ex. 3, 15, iar v. 14 din 

Deut. 32, 36, cf. Ps, 89, 13. Traduc. rom.: Doamne .. în veac, 

şi pomenirea „„„se va umili. Va judeca: va face. dreptate popo- 

-rulut său. întâmplându- să ca Israil-să: fie tras în judecată ori nea- 

muri străine să-l judece, atunci Dzeii ia asupraș cauza şi o decide. 

. Se va umili va părea. răi de poporul său; LXX nagazn-— 

, 

-rător şi: mâng găitot. 
Inorrai, îni . :: va fi chiemat înteajutorul sevilor să, le va fi apt- 

Vers. 15-18. Dumnezeul lui Israil este izvorul vieții, i 

jdolir “păgânilor sunt. nimica, cf.- Ps.. 113, 4—8. Dar nici nu este su- 

lare. etc. :-în gura lor nu este nici o urmă de suflare. Traduc. 

'rom.: Idolii neamurilor argint și atu vor Srăi. +3 şi nu vor vedea -
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_19. Casa lui Israil, binecuvântaţi pe “Domnul! 
„ Casa lui Aron, binecuvântaţi: pe Domnul! 

--“ 20. Casa lui Levi, binecuvântaţi- pe : Domnul! 
Ceice „VE. temeţi de - „Domnul, -binecuvântaţi pe 

“[Domnul! 
- 21. Bine e cuvântat. Domnul din Sion! 

„Celce locuește în Ierusalim, Aliluia ! 

  

Psalmul 185. 

1. Mulţămiţi Domnului că e bun, 
Că în veac e mila lui. - a Mi 

2, Mulţămiţi Dumnezeului Dumnezeilor, 
- Că în veac e mila lui.  - Sa 

3, Mulţămiţi Domnului Domnilor, 
Că în veac e mila lui. 

d, Celuice face minuni mari, el singur, 
Că îi în veac e „mila lui, 

  

as 1014-V07 auzi, că nici este duh. „ceice fac acestea, şi toți CCice -. 
nădăjduesc întreuşii.- 

| Vers. 1 19—21, Întreg poporul israiltean! să laude pe Domnul, 
care. e - mai presus de zeii păgânilor. Provocarea e quadruplă, 
pentrucă se adaogă casa Iui Levi (Ps. 113, .9—11, 117, 2—4), 
iar binecuvăritarea. din Ps. 133, 3 devine laudă. Din Sion manifestă 
-Dumnezeit activitatea sa,.de aci să se lățască și “mărturisirea lui 
prin gura oamenilor. "Traduc. rom.: Casa Juă Israil :. . lăcueşte 
îu Jerusalim. a US 

, " Psalm. 135, Cuprinsul acestul psalm e înrudit cu al celul - 
precedent: să. provoacă a: lăuda pe Dumnezeii cel bun, preaînalt, 
atotputernic, creatorul lumii, mântuitorul milostiv, judecătorul Şi 
regele lui Israil, de care a purtat grijă îndeosebi î in exilul babilo- 
nean. La Evrei psalmul să numeşte „Aliluia cel mare“ (n în- 

„feles mal larg așa să numesc Ps. .119—135) și-l cântă la scrbătoarea 
paștelor după Aliluia (Ps. 112—117),



241 

5. Celuice a făcut: cerul. cu pricepere, 
Că- în veac-e mila lui. 

6. Celuice a întins pământul peste ape, 
Că în veac e mila lui. | i 

4 1. Celuice a făcut luminiătoră mată, 

N Că în veac -€, mila lut. 

8. Soarele -spre stăpânirea zilei, 

Că în. veac e mila lui. 

9. Luna şi stelele spre stăpâniiea. nopții, 

„Că în veac e: mila lui. 

10. Celuice. a bătut pe Egipteni întru întâinăscaţi lor, 

Că în veac e mila lui. 

11. Şi a“scos pe Israil din - mijlocul lor, 

Că în veac e mila lui: n 

12. Cu mână tare și cu braţ întins, 

-Că în veac e mila. lui... 

13. Celuice 'a despărțit ] Marea trestiei în “părți, 

Că în veac e mila lui. 

14. Şi a trecut pe Israil. prin mijlocul” € ci, 

Că în veac e mila lui. 

15. Şi a scuturat pe Faraon și puter ca ui în Marea trestiei, 

| Ci în veac e milă lui. 

„Vers, 1—9. Şi aci avem reminiscenţe din Deut. v. 2a,8a sunt 

din Deut. 10, 17.: Cehuice face... el - Singur e ca Ps. 71, 18 cf. 

Ps, 85, 10; înv. 5%. poetul-a avut în vedere Prov.. 3, 19.. Ier. : 

10, 12. Cu “pricepere exprimă înţelepciunea lui Dumnezeii la creare. 

V6* amintește Is. 42, 5. 44, 24. Peste ape e ca. Ps. 23, 2, pentrucă - 

apele sunt parte văzute, parte nevăzute. Traduc. 'rom.: ALărturi- 

siți-ve., „. Măsturisiți-vă : . mari. mumia... cerurile cu înțelegere.. 

Celiice, a întărit pământul «. luminători sari unuia .. nopții. Ei 

„Vers. 10—286. Dumnezeti mântuitorul e vrednic de laudă, 

Regele egiptean 'sub care au eşit Israiltenir din Egipet să chiamă 

Menoftas. V. 122 e. din Deut. 4, 4 5, 15; 16 din Deut. 8, 15. 
18 

“i
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16. Celuice a povățuit pe poporul s&ă în pustie, 
__Că în.veac e mila lui. . 

, ' , E 

17. Celuice a bătut regi mari, 
„Că în veac e mila lui. - 

18. Şi a ucis regi puternici, 
“Că în veac e mila lui. 

19. Pe Sion, regele Emoreilor, : 
Că în veac e mila lui. -- 

20. Şi pe Og, regele Basanului, 
„Că în veac e mila lui. 

21. Şi a dat ţara lor moștenire, : 
„Că în veac e mila lui. 

„22. Moștenire lui Israil. slugii sale, 
Că în veac e mila lui.  .. 

23, Care în umilirea noastră și-a adus aminte de noi, 
Că în veac e mila lui. - 

24. Şi ne-a mântuit. de vrăjmașii nostri, 
Că în veac e mila lui. 

25. Celce dă pâne la toată carnea, 
Că în veac e mila lui. 

26. Mulţămiţi, Domnului cerului, . 
Că în veac e mila lui. 

+ Ă = 

  

+ 
+ 

  

. 
Ă . Ă bă , 

ler. 2,'6.; V, 17—22 sunt împrumutate din: Ps, 184, 10—19 cu. 
unele schimbări. Slugii sale e reminiscență din Deut. 32, 36 cf. “Ps. 184, 14. 89, 18, îndeosebi 15, 40—66. Celce dă pâne etc. arată . 
un timp când” scumpetea era îmbinată cu asuprire. “Doninului 
cerului e numire mai nouă a lut „Dumnezeii (Neem.. 1, 4.:2, 4). Traduce. rom.: Celuice a bătut Egiptul cu cel: ântâinăscuţi ai lui 

. braț înalt: Celuice a, împărțit Marea roşie întru despărțiluri . . 
i darea, roșie... Celuice a. trecut poporul săi în Pustie.. a bătut împărați mari. : omorit împerați tari. Sion împăratul -: Os îm- peratul Vasanului. . Și le-a dat pământul... Că întru Sinerenia, noa- 
stră şi-a adus aminte de noi Domnul. Și ne-a îzbăvit pe noi... Celce. 
dă hrană la tot irupul.. Mărturisiți-ve Dumnezeului ceresc... lui, 

d
 
e
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„Psalmul 186. 
1. La rîurile Babilonului am șăzut și ani: plâns, 

“Când ne-am adus noi aminte de Sion. 

2. De sălcile în mijlocul lui NE 
Am aninat citarele noastre. - ” 

3, Că. acolo aii cerut dela noi dușmanii nostri 
“Cuvinte de -cântări, 
Și asupritorii nostri bucurie: 

“Cântaţi-ne” nouă 0 cântare din Sion. | 

: N 

Psalmul 136. Psalmul nu s'a compus multă vreme după 

re'ntoarcerea “Tudeilor -din robia babiloneană ; autorul este între “cel 

re'ntorşi în patrie. În original psalmul nu are inscripție; LXX are; 

Iui David, a Ii Ieremia, ce explică unii că David prevăzând 

timpurile viitoare a scris psalmul, iar Ieremia, care a fost în:exil, 

l-ar fi dat Israiltenilor. Alţi! iarăş zic că psalmul l-a compus Ieremia 

după modelele lui David, sati l-a încorporat colecţiunii psăâlmilor 

lut David. Dacă în v. 8. sar vorbi de risipirea Babilonului, apol 

psalmul nu poate - fi compus inainte de al 6. an al lui Dariă His- 

taspe, care a. poruncit să se dărime zidurile și porţile Babilonului, 

care oraș nu mult după aceea cade de tot. a 

- Vers, 1—6.. Cuprinsul acestor versuri “dovedeşte că psalmul 

“Sa scris după exilul babilonean ca aducere aminte. La riurile Ba- 

bilonului: Eufrat cu canalurile sale ;: Tigrul, Chabora (Chobar)” şi 

Eulăus (Ezech. 1, 3. Dan: 8, 2), Așăzându-se Israiltenii în pă- 

mântul robiei ai căutat locuri cu apă zidindu-și pe. malurile lor : 

sinagoge, din, motivul spălărilor religioase. Dar s& poate că aci să 

face aluziune la - bogatele. regiuni -ale Babilonului cu multe ape, 

căci Isaia (36, 17) îl descrie ca „o-ţară cu grâăi și must, o ţară. . . 

a pânil şi viilor.“ Acolo etc.: toate frumseţele țări, străine mai . 

| putut face. pe " ludei să-și uite” patria, ci din contra. durerea lor 

* creşte când își aduc aminte de ea și de sânta cetate. De sălcile: 

ete. nu sunt sălcile noastre, ci populus euphralica care samenă. 

De arborii ţării bogate în rîuri cel. robiți. ati atirnat citarele lor; 

trecuse vremea veseliei cu muzică. De întradevăr ai aninat el in- 

_strumente în sălci saii e trop înfățișând tristeța descrisă în v. |, 

nu să poate hotări. Cântărețul nu. sa putut despărți de citară, 

dar el nu o atinge. ca să-l fie martoră că a perit din inima luY 

orce bucurie, “Dela sine înţeles eşte că autorul are în vedere nu- 

- , | —1p€ 
pa |
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4. Cum să cântăm. cântările Domnului 
În pământ străin?! 

5, De voiii uita de. tihe Jerisalimie, 

Înţepenească dreapta mea! 
„6. S& se. lipească limba. -mea de ceriil gurii. mele, 

“De nu-mi aduc aminte de | tine, 
De nu ridic Ierusalimul 
“Peste toate: bucuriile me 

* 

mal cântări de veselie, "căcy sigur şi în Babilon vor fi cântat Iudeii 
- cântări de întristare, may vârtos că unii psalmi sunt compușt: în 
- exil, -Că din v. 3 să pricepe mai lesne dacă îmbinăm v. 3. 6. E1 

ati aninat instrumentele de veselie, deşi ceice i-ai robit îi îndemnă 
să cânte ca cum! ar. fi în ţara lor, să uite de Ierusalim . şi, de - 
patrie, Babilonul să le fie. a'doua patrie. Cuvinte de . cântări : ca 
părți sai fragmente ale tesaurului naţional în. cântări (Ps. 34, 20. 

_64, 4 etc.); orcare cântare sântă din cele vechi ale Sionului. Câu- 
tările Domnului :, cântare sântă ce aparţine psalmilor (2. Cron. 29, 
27.) Înţelesul răspunsului este :/Nu că nu € permisa cânta. cântări 
sânte în țară străină, ci acum ele'nu' să mai pot executa ca în: 
patrie, şi ar însemna că er ai 'uitaât Ierusalimul. Deosebirea. între 
acum şi odinioară deșteaptă și ma! mult. conştienţa vinovăţiei ȘI 
dorirea să se întoaică cele : pierdute. Pocăinţa şi dorul patriei sunt 
imbinate, căci ceice nu-și . “aduceat. aminte .de Sion. se pierd între 
„Păs âni. Poetul transpuindu-se în starea celor robiți zice: De voiii * 
uita etc. Înțepenească etc.: mâna mea dreaptă să- 
unea, cum ami uitat ei lerusalimul, De nu ridic Jerusălimul etc.: de nu voiti afla întrensul cea „mal mare bucurie, de „nui voi preţui may mult decât orcare bucurie. Traduc.. tom.: La (LX ni rw 7r0Ta 40) Vavilonului, acolo . În 
mijlocul lui. am spânzurat organele. 
ne-aii robil. pe noi .., şi ceice ne-ati adus „De noi, cântare: cântați nouă din cântările Sionului. Cum vom 
voiii sita . „Zeusalime, uitată să fie dreapta mea. 

"limba mea de Erumazul mcă, de ni-i vofii aduce aminte de tine, de uu voiii pune înainte Ierusalimul, ca întru începutul veseliei tele. Organele este nume general pentru instrumentele muzicale, îndeosebi cele cu. corzi (citară, harfă). Vitală să fie dreapta nea : „cu care am bătut corzile în “templul din Ierusalim .s& nu: ml: facă. 
* n i 

-ŞI uite” funcţi- 

sălci în 

  

riul. 

+ He-aii întrebat pe noi, ceice 

cânta cântarea . „De te: 
„SE se lipească. 

cd Piu 

„7
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7. Adu-ţi aminte Doamne de fiii Edomului 
Pentru ziua lerusalimului, 

Care ziceau: Stricaţi-l, Stricaţi-l 
Până la-temeliile lui! 

„8. Fica Babiionului, pustiito, fericit e celce va răs- 

a i _ [plăti ţie fapta ta, 

Ce ai făcut-o nouă: ....:. RR 

9. Fericit e care va apuca pruncii t&i și-i va sfărima 
[de stâncă! 

    

serviciii, așa că nimene să nu-și mat aducă aminte de mine. De nui 

voiii pune înainle: de nu pune în fruntea. bucuriilor sale lerusali- 

mul și mântuirea lui, adecă dacă acesta şi mântuirea luf-nu vorfi 
. , ro. A a ... “ 

"bucuria cea mal mare ce i-s'ar, întâmpla; dacă negrijind de el 

s'ar veseli în țară străină, deşi adevărată bucurie poate fi numai 

în Ierusalim. De E 

| 7 Vers. 7. În partea a doua a psalmului să cere răzbuhare 

asupra Edomului și Babilonenilor. Edomiţi s'au purtat. răi la risi- 

Birea Ierusalimului prin Caldei, deşi erai de aceeaș. -origine cu 

ludeil; ei ati daț ajutor duşmanilor (Plâng. 4, 21. Ezech. 25, 12, 

35, 5). Stricaţi-l, stricaţi-l:, să. nu lase piatră pe piatră, să nu 

rămâe urmă de el. Traduc. rom.: Adu-ţi aminte .. lui &dom în 

ziua Terusalimuluă, «ia e e lui. Înţelesul este: Adu-ţi aminte de. 

fiii lui Edom în privinţa zileă Jerusalimului=adu-ţi. aminte „de eX 

ca de duşmanii acestuia şi-l pedepseşte. pi . | 

„» Vers. 8. 9. Fica Babilonului : jocuitoril. acestuia ; cetatea să. i 

personifică. Pustiito e profeție, .care s'a realizat la an. 516 n. Cr. - 

sub Dariă Histaspe; celece aveai să.se întâmple în viitor. să în- 

făţişază existente. Fricii e celce va răsplăti etc.: să doresc acestea 

ca răzbunare pentru faptele” săvârşite contra. lui Israil (1s.. 47, 6).. 

Va apuca pruncii -tei etc. :. aceştia să fie  omoriţi ca nu cumva: O 

generaţiune: nouă. se reînfințeze imperiul pustiit (Is. 14, 21: sq.). 

Obiceiul barbarilor din acele timpuri era ca la ocuparea fortărețelor 

pruncii să fie uciși. (2. Reg. 8, 12. Is. 13,.16. Naum 3, 10). Traduc. 

rom.: Fata Vavilouului ticăloasă, fericit este... vesplălirea ta, 

2 . pg up d. ._. : 5 a . . 

carea ai răsplătit noue.. Fericit este carele va apuca, şi va. lovi 

pruncii tei de piatră. Ticăloasă ; unele traduceri, iăti „cuvântul în 

înțeles activ = pustiiloare ; probabil: este însă CA CÂTLWQ0S= 
AR is ri TNT cai . & . - . 

adus. potit neferizire*pierdeye. N 
Me a îi - la! 

? - spa n-a Ă ; lt. pa asa N | 

A i 4 A!      
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