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Psalm 1
1

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole
szyderców,
2
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
4
Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
5
Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
6
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.

Księga Psalmów to życie człowieka. A Psalm 1 jest wprowadzeniem, ukazaniem tego, co
nas w życiu czeka. A co takiego? Człowiek staje przed rzeczywistością wyboru. Czy chcesz
być

szczęśliwy?

Psalmista

odpowiada,

co

jest

konieczne,

aby

to

osiągnąć.

I jednocześnie tłumaczy, czym jest to szczęście.

Odwróć się od zła. To pierwszy krok do szczęścia. Zło jest kuszące, oszukuje, mami,
obiecuje pozorne dobro. Psalmista łączy zło z ludźmi, którzy na różne sposoby zło czynią.
Gdy się je rozpozna, należy stanowczo je odsunąć.

Szukaj dobra. Szczęście wymaga nie tylko odsunięcia się od zła, ale przede wszystkim
zakorzenienia w dobru. Ideałem ST była wierność Prawu Pana – Torze, która stanowiła wyraz
Boskiej woli, dar Jego miłosierdzia dla Izraela. Psalmista mówi tu o niezwykle głębokiej,
intymnej więzi z Torą. To nie tylko wypełnianie przepisów, ale wewnętrzna więź, która
wyraża się w ciągłej pamięci, w dzień i w nocy. Tak, jak więź z ukochaną osobą.

Drzewo i woda. Więź z Bogiem zostaje wyrażona za pomocą obrazu natury. W gorącym
klimacie Palestyny woda stanowi warunek życia. Drzewo przetrwa upalny czas, jeśli posiada
źródło wody. Może potrzeba wiele trudu, aby odkryć to głęboko bijące źródło. To Bóg i Jego
mądrość są gwarantami życia na każdej ludzkiej pustyni. To On decyduje, kiedy nastanie
właściwy czas owocowania. Życie wewnętrzne ma swoje prawa.

Plewa i wiatr. Odrzucenie Boga rodzi pustkę. Taki człowiek nie ma w sobie życia,
przyszłości, jest jak puste ziarno, z którego nic nie urośnie. Opiera się na namiastce tego, co
zewnętrze, co przemija.

Szczęście jest w tobie… To nie zewnętrzne okoliczności stają się źródłem szczęścia lub
nieszczęścia człowieka. Serce, które doświadcza miłości, żyje i daje życie innym, przynosi
owoc.

Mt 7,13-14: Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga,
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest
brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
Jezu, bądź naszą jedyną i prawdziwą Drogą, która prowadzi do Życia. Bądź naszą odwieczną
Prawdą,
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i w nocy. Bądź Wodą Żywą, z której możemy czerpać miłość, aby przynosić owoc.
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