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Psalmul 50,7 :  “Că iată, adevărul ai iubit; 

cele  nearătate  și  cele  ascunse  ale 

înțelepciunii Tale mi-ai arătat Mie”. 

Cartea Psalmilor cuprinde 150 de capitole şi 2527 

de  versete,  fără  a  socoti  psalmul  necanonic 

poziţionat în majoritatea ediţiilor la sfârşitul celor 

canonici. Psalmii provin din mai multe colecţii şi 

subcolecţii  localizate  în  perimetrul  geografic  al 

Levantului  antic,  în  mai  multe  perioade  ale 

istoriei   poporului  Israel.  Este  important  de 

precizat faptul că în afară de textele din această 

colecţie, mai întâlnim presărate şi în alte cărţi ale 

Bibliei,  bucăţi  literare  similare,  cărora le  putem 

atribui, fără nicio ezitare, numirea de psalmi.1

1 Pr. Prof. Dumitru Abrudan, Cărţile didactico-poetice, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, p. 4

3



Autorul principal al acestei colecţii de imne este 

regele David. Prin urmare, majoritatea psalmilor 

au fost înscrişi  în perioada regatului  davidic,  în 

timpul domniei regelui Solomon. Apariţia acestor 

cântări  a  fost  generată  de  nevoile  pe  care 

dimensiunea  doxologică  a  serviciului  liturgic 

promovată de reforma religioasă a regelui David, 

le  impunea.  Cealaltă  parte  a  psalmilor  a  fost 

colecţionată  de  Ezdra  în  perioada  următoare 

exilului babilonian din raţiuni asemănătoare.

Psalmii  au fost  folosiţi  de Mântuitorul  Însuşi  în 

rugăciune, El arătând astfel caracterul lor insuflat 

de Duhul Sfânt şi  valoarea lor permanentă. Cu 

alte cuvinte, Psaltirea rămâne cartea de temelie 

pentru rugăciunea Bisericii, atât în planul evlaviei 

personale, cât şi în acela al evlaviei comunitare. 

Edificatoare  sunt  cuvintele  Mântuitorului  :  „că 

trebuie  să  se  împlinească  toate  cele  scrise 
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despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în 

psalmi” ( Luca 24, 44). 2

Se pare  că,  încă din  fragedă tinerețe,  păstorul 

David  se  îndeletnicea  cu  făurirea  unor 

instrumente  muzicale.  Așa  sună,  cel  puțin, 

mărturia sa d din Psalmul extra-numerar (151), 

când spune : “Mâinile mele au făcut o harpă și  

degetele  mele  au  alcătuit  o  psaltire.” Astfel, 

putem  ajunge  la  concluzia  că  tânărul  David  a 

ajuns  faimos  prin  talentul  său  de  a  cânta  la 

harpă.  Această  faimă l-a  adus  în  casa  regelui, 

pentru ca prin cântec să-i alunge acestuia stările 

neguroase pricinuite de bântuiala unui duh rău. 

(1  Reg.  16,  14-23).   Cei  patruzeci  de  ani  de 

domnie  i-au  fost  bântuiți  de  duhurile  rele  ale 

numeroșilor săi dușmani, din afară și din lăuntru, 

2 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2009, pp. 4-5
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de  care  își  apără  sufletul  printr-o  armă  mai 

puternică decât sabia și care era numai a lui : 

poezia.

David  a  purtat  numeroase  războaie,  dar  nu 

inamicii de pe câmpurile de luptă se regăsesc cel 

mai adesea în poezia sa. Aceștia se ivesc doar 

din când în când, iar regele se bate cu ei  sub 

asistența lui Dumnezeu :  “Nu în arcul meu îmi  

voi  pune  nădejdea/  și  nu  sabia  mea  mă  va 

mântui;/ ci Tu m-ai izbăvit de cei ce mă supără” .

(Ps. 43, 6-7)

Adevăratul său inamic este omul păcătos, adică 

omul  rău,  viclean,  mincinos,  trufaș,  fățarnic, 

invidios,  lacom,  asupritor,  lipsit  de  milă  și  de 

omenie, omul care nu poate trăi fără bucuria de 

a-i întinde altuia o cursă. 3

3 Cf. Introducere / comentariu al IPS Bartolomeu Valeriu Anania la Cartea 
Psalmilor după Biblia sau Sfânta Scriptură - Ediţie Jubiliară a Sfântului  
Sinod, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
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Psalmii au intrat de foarte timpuriu în cult, atât 

cel mozaic, cât și cel creștin. Citirea sau cântarea 

de  psalmi  în  toate  marile  ramuri  ale 

creștinismului,  adică  în  Biserica  Ortodoxă, 

catolică, protestantă și anglicană. În Occident, ei 

sunt versificați anume și au melodii specifice În 

cultul  ortodox  se  regăsesc  integral  sau  numai 

versete,  în  toate  cele  Șapte  Laude  ale  zilei 

liturgice, în Sfintele Taine, în ierurgii și în colecții 

de rugăciuni. 

Tradiția  liturgică  a  împărțit  psalmii,  în  ordinea 

curgerii lor, în 20 de grupe numite catisme (de la 

grecescul  kathisma  =  acțiunea  de  a  așeza), 

deoarece  în  timpul  citirii  lor,  călugării  sau 

călugărițele din mănăstiri îi pot asculta șezând în 

străni. Cele douăzeci de catisme se află în cartea 

de  cult,  numită  Psaltire,  la  sfârșitul  fiecărei 

Bucureşti, 2001, p. 904
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catisme se află o mică rânduială cu o rugăciune 

pentru creștinii care citesc Psaltirea acasă.4

Sfântul Atanasie cel Mare susţine că în această 

carte  omul  se  poate  regăsi  pe  sine  însuşi  cu 

uşurinţă,  spunând  că  nicio  altă  scriere 

scripturistică nu este asumată de sufletul omului 

cu atâta naturaleţe ca Psaltirea.

Psalmul  50  cuprinde  în  originalul  ebraic  21  de 

versete.  Primele  două  versete  constituie 

inscripția despre destinatarul, caracterul poeziei, 

autorul și momentul istoric în care s-a scris.

Pentru a înțelege bine psalmul,  este nevoie  să 

cunoaștem starea  în  care  se  afla  David  atunci 

când l-a scris și motivele care l-au determinat să-

l  scrie.  Suprascrierea  psalmului  ne  dă  chiar 

primul indiciu: „Întru sfârșit. Psalm al lui David. 

4 Ibidem, p. 904 
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În  vremea  când  a  intrat  la  dânsul  Natan 

Proorocul, după ce intrase el la Batșeba, femeia 

lui Urie”.

Cartea  a  doua  Regilor,  în  capitolul  11,  ne 

istorisește că David căzuse adânc în păcat. Acest 

păcat a fost urâciune înaintea lui Dumnezeu, atât 

prin  gravitatea  lui,  care  atrăgea  automat 

moartea,  cât  și  prin  urmările  lui,  deoarece 

dușmanii lui Dumnezeu, închinătorii la idoli, care 

cunoșteau viața curată pe care o avusese regele 

David până atunci, primeau acum un motiv de a 

lua  în  batjocură  numele  lui  Dumnezeu,  căruia 

acesta îi slujea.

  După  cum ne  mărturisește  Sfânta  Scriptură, 

într-o  seară,  pe  când  se  plimba  pe  acoperiş, 

prorocul a zărit-o, făcând baie, pe Batșeba, soţia 
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generalului  său,  Urie,  care,  de  altfel,  era  unul 

dintre cei mai devotați oameni ai săi. Aprinzându-

se  de  poftă,  proorocul  a  trimis  o  slugă  să  i-o 

aducă  pe  femeie,  care  era  de  o  frumuseţe 

răpitoare. Folosindu-se de calitatea de rege, el se 

culcă cu femeia, care rămâne însărcinată. Acesta 

a fost începutul răului.  David este conștient de 

consecințele grave ale faptei sale, căci legea lui 

Moise prevedea, în astfel de cazuri, pedeapsa cu 

moartea, atât a bărbatului, cât și a femeii (Levitic 

20,  10;  Deuteronom  22,  22)  și  încearcă  s-o 

ascundă,  trimițându-l  acasă  de  pe  câmpul  de 

luptă pe generalul  său, Urie, în speranța că va 

putea transfera responsabilitatea pentru copil în 

seama acestuia. 

   Însă Urie, arătându-și devotamentul pe care îl 

avea  față  de  rege  și  față  de  camarazii  săi  de 

arme, care erau erau în toiul luptei, nu dorește 
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să meargă acasă, refuz care îl pune pe rege în 

situația de a fi nevoit să-l omoare, pentru a nu i 

se afla  nelegiuirea,  trimițându-l  la luptă într-un 

loc unde avea să moară cu siguranță.

Astfel, David săvârșea două păcate grele, ambele 

pasibile de pedeapsa cu moartea. Însă omul care 

căzuse  în  păcate  așa  de  grave  nu  era  un  om 

obișnuit.  Era  un  prooroc,  un  om  înțelept, 

încercat,  un  sârguincios  slujitor  al  Domnului, 

după însăși mărturia Lui: „Aflat-am pe David al  

lui  Iesei,  bărbat după inima Mea, care va face 

toate voile Mele” (Fapte 13, 22). Cinstea de care 

se  bucura  David  înaintea  lui  Dumnezeu  și  a 

oamenilor nu l-au putut feri, însă, de cădere sau 

poate că tocmai aceasta i-au adus-o.

   Cu un singur pas, s-a afundat în adâncurile 

cele mai de jos ale necurăției,  adăugând păcat 
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după păcat. Și timp de un an nu și-a cunoscut 

căderea, nu s-a pocăit. Probabil că, în acest timp, 

David și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar 

fi întâmplat, slujind cu același zel lui Dumnezeu și 

împărțind  dreptatea  în  poporul  său,  pentru  că 

Sfânta Scriptura nu ne menționează nimic contrar 

acestui lucru, însă conștiința sa a fost adormită, 

cu privire la fapta până când ceva exterior nu i-a 

trezit  sentimentul  de vinovăție.  Pentru aceasta, 

abia după ce regelui i se naște copilul zămislit în 

adulter, Dumnezeu îl trimite pe proorocul Natan, 

care nu îl mustră pe față, ci îl lasă să se judece 

singur,  ca  unul  ce  avea  datoria  de  a  face 

judecata  în  poporul  lui  Israel,  spunându-i  o 

întâmplare: „Erau într-o cetate doi oameni: unul 

bogat şi altul sărac. Cel bogat avea foarte multe 

vite mari şi mărunte, iar cel sărac n-avea decât o 

singură oiţă, pe care el o cumpărase de mică şi o 
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hrănise şi ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui 

mâncase  şi  ea  şi  se  adăpase  din  ulcica  lui,  la 

sânul lui dormise şi era pentru el ca o fiică. Dar 

iată că a venit la bogat un călător, şi gazda nu s-

a îndurat să ia din oile sale sau din vitele sale, ca 

să gătească cină pentru călătorul care venise la 

el, ci a luat oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea 

pentru omul care venise la el” (II Regi 12, 1-4). 

La  auzul  acestei  fărădelegi,  regele  s-a  mâniat 

foarte  tare  și  a  zis:  „Precum este  adevărat  că 

Domnul  este  viu,  tot  aşa  este  de  adevărat  că 

omul  care  a  făcut  aceasta  este  vrednic  de 

moarte.  Pentru  oaie  el  trebuie  să  întoarcă 

împătrit,  pentru  că  a  făcut  una  ca  aceasta  şi  

pentru că n-a avut milă” (II Regi 12, 5-6). Abia 

atunci,  profetul  Natan  îl  face  conștient  de 

vinovăția faptei sale și îi arată că, făcând moarte 

de om, sabia va atârna în veac deasupra casei 
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sale, iar pentru că a luat femeia altuia, femeile 

sale vor fi luate de către altul. La auzul acestei 

mustrări, David nu s-a împotrivit, ca Adam, ci a 

strigat, revoltat împotriva lui însuşi: „Am păcătuit  

înaintea  Domnului!” (II  Regi,  12,  12).  Un  om 

simplu îi vorbise împăratului îmbrăcat în purpură, 

însă  acesta  din  urmă  nu  se  mai  folosește  de 

puterea ce o are, ca odinioară, căci vede în fața 

sa,  nu  un  muritor  de  rând,  ci  pe  Cel  care  l-a 

trimis. Nu mai este orbit de mulțimea oștirilor din 

jurul  său,  ci  vede în  fața  sa  mulțimea oștirilor 

îngerești și  tremură în fața Celui nevăzut, ca și 

cum  ar  fi  văzut.  De  la  această  înțelegere  și 

recunoaștere  a  păcatului  vine  și  îndreptarea, 

deoarece  Dumnezeu  nu  dorește  moartea 

păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Pentru 

că s-a judecat singur pe sine și s-a osândit, fiind 

gata,  să  primească  moartea  cu  care  singur 
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pedepsise  pe  cel  vrednic  de  o  faptă  ca  a  lui, 

prorocul Natan a zis: „Domnul a ridicat păcatul  

de deasupra ta şi nu vei muri!” (II Regi 12, 13).

  În  versetul  7  din  acest  psalm  se  vorbește 

despre  descoperirea  lui  Dumnezeu  cere  îi 

vădește  regelui  David:  “cele  arătate  și  cele 

ascunse ale înțelepciunii Sale”, înțelepciune care 

stă în strânsă legătură cu adevărul.5

 Dumnezeu iubește adevărul, cerând adevărul și 

dreptata  de  la  toți  oamenii.  David  căruia  i-a 

descoperit atâtea taine ascunse ale înțelepciunii 

era  chemat  în  chip  deosebit  să  împlineacsă 

adevărul și dreptatea. 

     David se roagă să capete înțelepciune ca să 

înlăture  o  nouă  cădere  ,  adică  cere  de  la 

5 Pr. Alexandru Isvoranu, Comentariu la psalmul 50, apud. Origen, 
Filocalia, în PSB vol. 7, EIBMBOR, București 1982, p. 390.
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Dumnezeu  să-I  arate  felul  în  care  să-și 

alcătuiască o viață nouă.

Consider că putem afirma faptul că în versetul 7 

al Psalmului 50 înțelepciunea se află într-o relație 

strânsă cu Adevărul, sau aș îndrăzni să afirm că 

se află în umbra Adevărului, la care omul poate 

ajunge doar prin curățire interioară prin Sfânta 

Taină a Spovedaniei și o permanentă legătură cu 

Hristos prin Sfânta Taină a Împărtășaniei.  Doar 

astfel,  omul  poate  ajunge  și  păși  pe  calea 

Adevărului,  care  reprezintă  metoda  cea  mai 

ușoară de a-L cunoaște pe Dumnezeu.

În încheiere, aș aminti faptul că fiecare creștin, 

atunci  când  rostește  rugăciunea  “Împărate 

ceresc...”,  îl  cheamă  în  ajutorul  său  pe  Duhul 

Adevărului  care  este  Sfântul  Duh,  a  Treia 

Persoană a Sfintei Treimi. 
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