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Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem 
ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-
nappal eszében forgatja!  
Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amely-
nek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában.  
Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a 
szél. Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. 
Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye. (1. zsoltár) 

A két út. 

A „zsoltár” elnevezés valójában azt a húros hangszert jelenti görögül (Pszaltérion), amellyel a zsoltárt 
kísérték. 
A zsoltárok között vannak himnuszok, könyörgések, a szenvedés zsoltárai, hálaadások. 
Az 1. zsoltár tanító költemény. 
A jámbor embert az Isten bőséges áldása kíséri, a gonoszra az Úr büntető ítélete vár. 
Az első zsoltár a Zsoltárok könyvének rövid és találó bevezetése. Alapgondolata magába foglalja a 
Zsoltárok könyvének, sőt az egész Ószövetségnek az erkölcstanát. 
Az igazak útját az Úr számon tartja. Jézus szavai szerint, ha valaki az ő nevében csak egy pohár vizet is 
ad, nem lesz elfelejtve. Csodálatos, hogy a legkisebb cselekedet is nyilván van tartva az Úr előtt! Az 
Úr vigyáz rád és számon tart. 
Akarsz-e boldog lenni? 
Ennek a zsoltárnak az a lényege, hogy gyönyörködj az Úr törvényében. 
Jóllehet, ez a törvény ellenkezik a tagjaidban lévő törvénnyel, ellentmond vágyaidnak, kívánságaidnak, 
mégis gyönyörködj benne, mert ezáltal lesz tied az üdvösség. 
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János és Jézus üzenete 

Jézus játszadozó gyermekekhez hasonlítja az akkori nemzedéket. Nem ismerjük azt a játékot, amiről 
beszél, de a lényeg az, hogy akármit csinált az egyik csoport, arra a másik csoport egyáltalán nem 
reagált, semmibe vette a ténykedésüket.  
A farizeusok és írástudók nem akarják elfogadni, megszívlelni Isten üzenetét, amit Keresztelő János és 
Jézus közvetített. Kifogásokat keresnek, csakhogy ne kelljen elfogadni az üzenetet.   
Mi is eshetünk abba a hibába, hogy nem reagálunk Isten figyelmeztetésére, amit embertársunkon 
keresztül kapunk, mert nem tetszik a közvetítő stílusa. Meg kell fontolnunk a minket érő kritikát! 
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