Psalmul 107 – C.H. Spurgeon
Psalmul 107
Con inut
Acest Psalm este o comoar a celor r scump ra i de Domnul (versetul 2), a acelora c rora El lea pus o cântare de laud în gur . Cu toate c sunt eliber ri din tot felul de nevoi p mânte ti pe care
el le celebreaz , a a c el poate fi cântat de orice om care a fost salvat din pericolele mari din
via , totu i sub acest voal el laud în mod deosebit pe Domnul pentru binecuvânt rile spirituale,
în compara ie cu care acele binefaceri vremelnice sunt numai imagini, umbre. Tema este:
aducerea de mul umire lui Dumnezeu i felurite motive pentru aceast prosl vire. Psalmul are o
deosebit frumuse e poetic ; chiar dac l-am privi numai ca oper de art , ar fi greu s g sim în
literatura frumoas o oper de acela i rang. Poe ii Bibliei nu ocup o pozi ie mai joas decât fiii
oamenilor.
Împ r irea Psalmului
Cânt re ul începe dedicând cântarea sa celor r scump ra i, celor care au fost adu i acas din exil
(versetele 1-3). El compar istoria lor cu tr irile drume ilor care s-au r t cit în pustie (versetele 49), ale celor întemni a i, lega i cu leg turi de fier (versetele 10-16), ale bolnavilor de moarte
(versetele 17-22), ale c l torilor pe marea învolburat (versetele 23-32). În versetele urm toare
poetul se ocup de judec ile lui Dumnezeu asupra celor r i i faptele Sale pline de Har fa de cei
ap sa i ai Lui (versetele 33-42). Psalmul se încheie cu înv tura care se deduce din cele
prezentate (versetul 43), în care se atest c cel ce ia seama la lucr rile i c ile Domnului, acela va
recunoa te bun tatea Sa i o va l uda.
Comentariu
1. L uda i pe Domnul, c ci este bun, c ci în veac ine îndurarea Lui!
2. A a s zic cei r scump ra i de Domnul, pe care i-a izb vit El din mâna vr jma ului,
3. i pe care i-a strâns din toate rile: de la r s rit i de la apus, de la miaz noapte i de la mare.
1. L uda i pe Domnul. Lauda, mul umirea, este minimul i totodat supremul pe care putem s -l
aducem; de aceea s fim plin de râvn pentru acestea. Din tonul Psalmului vedem cât de mult
dorea psalmistul acest lucru. S l ud m i noi pe Domnul totdeauna i cu toat adorarea, atât cu
gura, cât i prin umblarea noastr ; s mul umim i s tr im mul umirea. Iehowa – acesta este
Numele lui Dumnezeu folosit aici – nu vrea s fie l udat prin oftaturi i gemete, ci prin laud i
mul umire, c ci este bun, i aceast mul umire s -I fie adus din toat inima, c ci bun tatea Lui
nu este una obi nuit . El este bun în Natura Lui, în fiin a Lui l utric , i a a S-a ar tat de la
început. Nimeni nu este bun, a a cum este El, nici m car unul; El este totdeauna bun, în cel mai
înalt grad, enorm de bun. Zi de zi i clip de clip tr im savurând bun tatea Lui, i de aceea, mai
mult decât toate celelalte creaturi, s l ud m Numele Lui. Lauda noastr ar trebui s creasc tot
mai mult, c ci bun tatea Sa nu este trec toare, ci ni se arat ve nic prin harul felurit de care avem
parte: c ci în veac ine îndurarea (textual: harul) Lui. Verbul » ine« a fost ad ugat corect de
traduc tor, îns prin aceasta sensul este într-o oarecare m sur îngr dit; în elesul deplin îl vom
în elege mai bine dac vom privi forma scurt din textul original: i îndurarea Lui – ve nic. A a
cum aceast îndurare (har) nu a avut niciodat un început, tot a a nu va avea nici sfâr it. P catele
noastre au f cut necesar ca aceast bun tate a lui Dumnezeu s ni se arate ca Har, i ea a f cut
aceasta i o va face totdeauna. S nu obosim în a l uda bun tatea care ne-a fost dat în starea
noastr dec zut .
2. A a s zic cei r scump ra i de Domnul, sau, potrivit textului original; r scump ra ii lui
Iehova. Orice ar zice sau ar gândi unii oameni, cei r scump ra i au motive impresionante s laude
bun tatea Domnului. Mântuirea lor este deosebit , de aceea se cuvine ca ei s mul umeasc pentru
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ea în mod deosebit. Mântuitorul lor este a a de minunat, pre ul, cu care au fost r scump ra i, este
a a de mare i mântuirea este a a de des vâr it , c au o în eptit obliga ie s mul umeasc
Domnului i s cheme i pe al ii s laude pe Domnul. S nu se mul umeasc cu sim minte de
mul umire, ci s spun ce este în inima lor; s laude i s antreneze i pe ceilal i r scump ra i în
lucrarea de laud . Pe care i-a izb vit El din mâna vr jma ului. Deoarece ei au fost elibera i dintro mare strâmtorare printr-o putere mult mai mare, ei sunt datori s adore l udând pe Domnul,
Eliberatorul lor. Salvarea lor este devin . El, i nimeni altul, i-a salvat. Bra ul S u a lucrat
eliberarea lor, i nimeni nu I-a ajutat în aceasta. S nu s rute sclavii elibera i mâna celui care i-a
eliberat? Care mul umire poate fi deajuns pentru eliberarea de sub puterea p catului, a mor ii i a
iadului? Chiar i în cer nu este o cântare mai pl cut ca aceea al c rei ton este: Tu ne-ai
r scump rat pentru Dumnezeu cu sângele T u (Apocalipsa 5, 9).
3. i pe care i-a strâns din toate rile: de la r s rit i de la apus, de la miaz noapte i de la
mare. Dup eliberare urmeaz unirea. Prizonierii aceia au fost adu i înapoi în ara lor, din toate
rile, chiar i cei ce au fost dincolo de mare. Orice i-ar desp r i, Domnul va strânge pe ai S i întrun trup. Chiar i pe p mânt vor fi lega i printr-un Domn, o credin , un botez (Efeseni 4, 5),
recunoscu i ca un popor al singurului Dumnezeu, iar în cer desf tarea comun îi va contopi pe
deplin într-o comunitate fericit . Ce P stor minunat, care Î i aduce turma r scump rat cu sânge
din cele mai îndep rtate col uri ale p mântului, o conduce prin nenum ratele pericole prin care
trece i o a eaz pe p unile verzi ale paradisului ceresc! Unii s-au r t cit într-o direc ie, al ii în
alt direc ie, to i au p r sit ara lui Emanuel, i s-au risipit, care cum a putut; cu adev rat, mare
este harul i mare este puterea care îi strânge într-o turm i un P stor, Hristos. S laude cei
r scump ra i cu o gur pe Domnul, care adun într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei
risipi i (Ioan 11, 52).
4. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe c i neumblate, i nu g seau nici-o cetate, unde s poat
locui.
5. Sufereau de foame i de sete; le tânjea sufletul în ei.
6. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul, i El i-a izb vit din necazurile lor;
7. i-a c l uzit pe drumul cel drept, ca s ajung într-o cetate de locuit.
8. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui, i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor!
9. C ci El a potolit setea sufletului însetat, i a umplut de bun t i sufletul fl mând.
4. Ei pribegeau prin pustie. Pribegeau, c ci au pierdut c rarea, nu se mai g sea nici-o urm de
drum, i ce era i mai r u, ei pribegeau prin pustie, unde de jur împrejur nu era decât nisip
fierbinte. S-au r t cit în locul cel mai r u posibil, ca i omul care s-a pierdut în pustia p catului.
Mergeau la dreapta, i mergeau la stânga, mergeau înainte i se întorceau înapoi într-o c utare
zadarnic , ca i p c tosul care s-a trezit i a recunoascut starea lui pierdut . Îns totul era în zadar;
c ci ei erau i au r mas în pustie, i-au pierdut orice speran s iese de acolo. Pe c i neumblate,
textual, pe un drum care era o pustie nesfâr it . În lung i-n lat nu era nici-o locuin de oameni i
nu se vedea nici-o alt caravan , la care puteau s strige. Singur tatea m re te foarte mult
sim mântul durerii. Izolarea într-un inut lipsit de oameni d na tere la cele mai zdrobitoare
sim minte aceluia care s-a r t cit în pustia f r sfâr it. C rarea drume ului în inuturi s lbatice
este un drum neumblat, i când el însu i p r se te chiar i aceste u oare urme i ajunge în
pustietate, unde nici-un picior de om nu a c lcat, el este într-o stare deosebit de jalnic , de
comp timit. Un suflet care nu are pe nimeni, care s simt împreun cu el, este la marginea
iadului; drumul singur t ii, în adev ratul sens al cuvântului, este drumul dezn dejdii. i nu
g seau nici-o cetate, unde s poat locui. Cum ar fi fost de altfel posibil? Nu era. Pe când Israel
str b tea pustia, a locuit în corturi i nu savura confortul unei locuin e st t toare; i în Sahara,
c l torul va c uta zadarnic o cetate sau un sat. Fiii oamenilor cu sufletul întristat nu g sesc
odihn , nici înviorare i nici loc de poposire. Oricât de mari ar fi încerc rile lor s se salveze,
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eforturile lor duc numai la epuizarea puterii, toate drumurile lor se sfâr esc în dezam giri amare
iar singur tatea inimii lor îi umple cu fric mare i chinuri.
5. Sufereau de foame i de sete; le tânjea sufletul în ei. Duhul de via se stinge, când for ele
trupului sunt m cinate de suferin e îndelungate. Cine mai poate avea curaj, când corpul epuizat
este gata s se scufunde la fiecare pas? Ultima îmbuc tur de p ine a fost înghi it , apa din urcior
s-a terminat, cât vezi cu ochii nu se vede nici câmpie, nici pârâu în pustia înfior toare – inima se
pr bu e te într-o dezn dejde chinuitoare. Aceasta este starea unei con tiin e trezite, înainte de a
cunoa te pe Domnul. Este o dorin neîmplinit , un sentiment dureros de lips a tot ce este
necesar i plin de o team îngrozitoare. Te sim i total epuizat, f r putere i în toat crea ia nu se
g se te nimic care s - i poat da înviorare.
6. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul. Nu înainte de a ajunge în cea mai mare
nevoie i-au g sit refugiul în rug ciune; cât este de bine, c totu i atunci s-au rugat, a a cum
trebuie, strigând din toat inima la Acela, singurul, care putea s -i salveze: la Domnul. Nici nu
puteau s fac altceva, singuri nu se puteau ajuta i nici la al ii nu puteau g si ajutor: atunci au
strigat la Dumnezeu. Rug ciunile care se nasc când suntem constrân i de necazuri nu sunt din
cauza aceasta mai pu in primite de Dumnezeu, dimpotriv , au mai mult putere, c ci sunt sincere
i implor cu mai mult putere mila divin . Unii oameni nu- i vor g si niciodat refugiul la
rug ciune, numai dac sunt jum tate pe moarte, i în acest caz este în avantajul lor c sunt
fl mânzi i slabi, i nu sunt s tui i plini de putere. Când foamea ne duce pe genunchi, ne este mai
de folos decât o via bun , în s rb toare; când setea ne împinge spre Izvorul vie ii, ea aduce mai
mult vindecare decât sorbirea din fântânile murdare ale pl cerilor lumii; i dac tânjirea ne face
s strig m la Dumnezeu, este mai bine decât puterea celor tari. i El i-a izb vit din necazurile lor.
Salvarea urmeaz totdeauna implor rii. Strig tul lor trebuie s fi fost destul de slab, c ci tânjeau,
i credin a lor a fost probabil tot atât de slab ca i strig tul lor; i cu toate acestea au fost auzi i, i
anume, imediat. O mic întârziere ar fi însemnat moartea lor, dar nu a fost nici-o amânare, c ci
Domnul a fost gata s -i ajute. Este o bucurie pentru Domnul s intervin i s ajute, când nimeni
nu mai poate ajuta. Situa ia era f r speran , pân în momentul când a intervenit Domnul – i
imediat s-a schimbat totul. Ace ti fii ai oamenilor era încercui i de necazuri, împin i la extrem în
nevoi i chiar aproape s moar ; eliberarea lor a venit îndat ce au început s - i aduc aminte de
Dumnezeu i s se roage pentru ajutor. Cine nu vrea s se roage pentru pâine, acela merit s
moar de foame; i cine nu vrea s cear ajutorul unei c l uze, cu toate c s-a r t cit în pustiul
f r c r ri, nu poate avea preten ia la comp timire, chiar dac moare în inuturile s lbatice i
carnea lui devine hran pentru corbi.
7. I-a c l uzit pe drumul cel drept. Sunt multe drumuri false, dar exist numai un singur drum
adev rat, i pe acesta nu ne poate aduce nimeni altul, decât numai Dumnezeu. Dac Domnul este
C l uzitorul nostru, atunci drumul este cu siguran cel adev rat; niciodat nu trebuie s ne
îndoim de aceasta. El a scos pe cei pierdu i din labirintul f r ie ire, El a g sit drumul, a croit
drumul i i-a f cut ap i s mearg pe el, cu toate c erau slabi i fl mânzi. Ca s ajung într-o
cetate de locuit. Pentru inta aceasta s-a meritat s parcurg drumul; El nu i-a condus dintr-o
pustie în alta, ci a dat pelerinilor un acoperi , celor obosi i un loc de odihn . Ei nu au g sit nici-un
loc unde s poat locui; El a g sit repede unul. Ce putem face noi i ce poate s fac Dumnezeu
sunt dou lucruri diferite, ca cerul fa de p mânt. Ce schimbare a fost pentru ei, singur tatea lor
s-o schimbe cu o cetate, drumul neumblat, pe care nu a c lcat nici-un picior de om, schimbat cu
str zi locuite i inima lor, care se pr p dea, a primit înviorarea unui c min! Mult mai mari sunt
schimb rile pe care le face dragostea divin în starea p c to ilor, când Dumnezeu le aude
rug ciunile i îi aduce la Isus. S nu l ud m noi pe Domnul pentru aceste dovezi de Har? Putem
noi, cei care le-am tr it, s persist m în t cere, f r s mul umim?
8. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui! Aceasta este prima datorie a celor
r scump ra i. Îngerii, p s relele, soarele, luna i stelele laud pe Domnul; cu cât mai mult o vor
face cei care p streaz vie în amintirea lor marea mântuire de care au avut parte! Este un act
îngrozitor de mare al nemul umirii dac nu se pream re te Salvatorul care ne-a adus eliberarea de
cea mai crud moarte. Este bine c cei salva i sunt îndemna i ca mereu s mul umeasc Domnului;
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c ci primirea vie ii merit aducerea mul umirii pe via ! Chiar i aceia care nu au trecut prin
acelea i pericole i nu au avut parte de aceia i salvare s laude pe Domnul cu acela i sim mânt în
inim , pe care îl au tovar ii lor, s ia parte la bucuria lor. i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor. Aceste minunate fapte de har au fost f cute neamului nostru, membrilor familiei din
care facem parte; de aceea s ne unim în mul umire. Fiii oamenilor sunt creaturi a a de
neînsemnate, de slabe i nedemne, c este o minune când Domnul face ceva pentru ei; dar El nu se
mul ume te s fac fapte mici, ci ofer plin tatea în elepciunii, puterii i dragostei Sale, ca s
lucreze minuni spre binele celor ce Îl caut . În via a celui salvat este o lume întreag de minuni,
de aceea cântarea de laud s reverbereze din via a fiec ruia în acorduri maestoase. În ceea ce
prive te minunile Harului, pe care Domnul le-a f cut pentru Adunarea Sa, nu se poate face nici-o
evaluare; sunt mult mai presus de gândurile noastre, ca cerul peste p mânt. Când va veni ziua în
care neamul de oameni, care a avut parte de a a de mult har, favorizat fa de celelalte creaturi
prin bun voin a lui Dumnezeu, se va dedica laudei lui Dumnezeu?
9. C ci El a potolit setea sufletului însetat. Acest ultim verset al sec iunii acesteia ne pune înc o
dat , în pu ine cuvinte, înaintea ochilor schimbarea minunat de care a avut parte pelerinul. Cine a
fost efectiv salvat de la pieirea în pustie, acela s mul umeasc Domnului care l-a f cut s
m nânce iar i pâine împreun cu oamenii. Sensul spiritual este mult mai sublim. Mai întâi,
Domnul treze te în noi setea i dorin a, iar apoi le potole te pe deplin. Aceast sete spiritual ne
duce la singur tate i izolare, la o dorin arz toare, la o stare de moarte i de disperare; îns toate
acestea ne duc la rug ciune, la credin , la experien a c l uzirii divine, la potolirea setei sufletului
i la odihn : mâna plin de Har a Domnului devine vizibil în toate aceste împrejur ri i în finalul
minunat. i a umplut de bun t i sufletul fl mând. A a cum El a potolit setea, tot a a a lini tit
foamea. În ambele cazuri, nevoia este mai mult decât satisf cut ; plin tatea, cu care sunt împlinite
nevoile, merit toat aten ia. Domnul nu o face cu zgârcenie; s sature i s dea din bel ug, acesta
este modul în care trateaz El pe oaspe ii lui. Cine vine la masa Domnului, acela nu se va putea
plânge de neîndestulare. Domnul nu d celor fl mânzi o mâncare obi nuit , ci le d bun t i, în
cel mai înalt i deplin sens al cuvântului. S nu r spund cu mul umire la aceste daruri de
dragoste, cei care în starea lor de s r cie au fost a a de bine trata i i îngriji i? Nu este posibil! Nu,
i noi vrem s mul umim împreun cu toat ceata celor r scump ra i, i s ne rug m s vin în
curând timpul când toat lumea va fi plin de slava Domnului.
10. Cei ce edeau în întuneric i în umbra mor ii, tr iau lega i în tic lo ie i fiare,
11. pentru c se r zvr tiser împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru c nesocotiser sfatul
Celui Prea Înalt.
12. El le-a smerit inima prin suferin ; au c zut i nimeni nu i-a ajutat.
13. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul, i El i-a izb vit din necazurile lor.
14. I-a scos din întuneric i din umbra mor ii, i le-a rupt leg turile.
15. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui, i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor!
16. C ci El a sf râmat por i de aram , i a rupt z voare de fier.
10. Cei ce edeau în întuneric i în umbra mor ii. Celula celui întemni at este întunecoas , iar
frica c va fi executat r spânde te i mai mult întuneric peste închisoare. Cruzimea omului fa de
semenul lui este atât de mare, c zeci de mii au trebuit s sufere, fiind destina i mormântului; au
murit înghesui i în celulele murdare, în care au fost adu i, cu inima zdrobit . Teama fa de
moartea nea teptat a fost cea mai îngrozitoare parte a pedepsei lor; pentru cei întemni a i era ca
i cum umbrele mor ii i-ar fi str puns pân în m duva oaselor. Starea sufletului care sufere ca
urmare a convingerii de p catele sale este simbolizat prin aceast situa ie. Fiii oamenilor, care au
aceast stare l untric , nu pot vedea f g duin a care le aduce mângâiere; stau inactivi i
dezn d jdui i, se tem de judecata care se apropie i sunt într-o stare de fric , ca i cum ar fi la
por ile mor ii. Lega i în tic lo ie i fiare. Mul i întemni a i erau multiplu lega i la inim i la
mâini. Cuvintele par s spun c povara suferin ei era asupra lor ca i c tu ele de fier, sau
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leg turile de fier ap sau greu pe inima lor. Aceste st ri le cunoa te numai acela care a trecut prin
ele; am pre ui mai mult libertatea noastr , dac am ti ce înseamn c tu ele i lan urile. În via a
spiritual , necazul este înso it deseori de con tien a p catelor, i atunci necazul dublu pricinuie te
o dubl înc tu are. În astfel de situa ii, fierul p trunde în suflet, s rmanii întemni a i nu se pot
mi ca din cauza lan urilor, nu se pot ridica spre speran din cauza necazului i nu au nici-o
putere, din cauza lipsei de curaj. Durerea inimii este partea tuturor celor lega i l untric cu lan uri,
sunt prin i i nu pot sc pa. O, voi, care a i fost elibera i de Hristos, gândi i-v la cei lega i!
11. Pentru c se r zvr tiser împotriva cuvintelor Domnului. Aceasta a fost cauza robiei
vechiului popor al lui Dumnezeu: au fost da i în mâna vr jma ilor lor, pentru c nu au fost
credincio i Domnului lor. Nu este de glumit cu cuvintele lui Dumnezeu, i cine are curajul s se
împotriveasc cuvintelor Lui, se duce singur la prinsoare i suferin . Pentru c nesocotiser
sfatul Celui Prea Înalt. Credeau c tiu mai bine decât Judec torul întregei lumi i de aceea au
p r sit c ile Lui i au mers pe c ile lor proprii. Dac oamenii nu ascult de sfatul divin, prin
aceasta dau dovada c Îl nesocotesc. Cine nu vrea s fie legat prin porunca lui Dumnezeu, se va
lega în curând cu c tu ele judec ii. Ah, cum i printre cre tini este dezapreciat sfatul lui
Dumnezeu! De aceea sunt pu ini printre ei care cunosc libertatea de care ne-a f cut parte Hristos.
12. El le-a smerit inima prin suferin . În închisorile din orient, deseori oamenii sunt constrân i s
lucreze ca animalele. A a cum nu au libertate, tot a a nu au odihn i pace. Aceasta smere te chiar
i inima cea mai plin de mândrie; l ud rosul cel mai închipuit cânt curând o alt melodie.
Necazul i munca aspr îmblânze te chiar i pe un leu. Dumnezeu nu este dependent de mijloce,
ca s fac ochii r zvr ti ilor s priveasc în jos; temni a i munca grea fac chiar i pe uria i s
tremure. Au c zut, i nimeni nu i-a ajutat. S-au împiedicat în întuneric, sub povara lor grea, pân
ce au c zut cu fa a la p mânt, lipsi i complet de ajutor; i nimeni nu poate s -i comp timeasc , sau
s le ajute. Chiar dac zac cu m dularele zdrobite, în urma c derii lor zguduitoare, nimeni nu se
intereseaz de ei. Nimeni nu vedea suferin a lor, sau chiar dac o vedea cineva, nimeni nu poate s
intervin între ei i Domnul lor, care îi trateaz cu asprime. Într-o astfel de stare jalnic , israelitul
înc p ânat s-a smerit i a început s gândeasc altfel despre Dumnezeul Lui i despre gre elile lui
fa de El. Când un om face experien a amar , c toate eforturile lui de a se ajuta sunt zadarnice i
se simte lipsit de putere, atunci Domnul este la lucru, ca s -l elibereze de mândria lui i s -l
preg teasc s primeasc Harul. Starea sufletului descris aici biblic este lipsit de speran i de
aceea ofer mai mult loc interven iei divine. Unii dintre noi î i amintesc bine cât de luminos a
str lucit harul în temni a noastr i ce muzic f ceau lan urile când au c zut de pe mâinile noastre.
Nimic altceva nu ne putea elibera, ci numai dragostea Domnului; f r ea nu ne-ar fi r mas nimic,
decât s c dem zdrobi i de suferin .
13. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul. Abia atunci! Atât timp cât era speran
de ajutor, nu au privit în sus. Nici-un strig t de ajutor nu venea din gura lor, pân când inima lor a
fost smerit prin necaz i toate speran ele lor au murit – atunci au strigat la Dumnezeu. Unii
oameni las s treac ani mul i, c ci le merge bine i au p rere bun despre ei, nu lipsesc
rug ciunile, dup cum cred ei, în realitate primul strig t adev rat c tre Dumnezeu le este provocat
probabil prin sentimentul de nedumerire i suferin a jalnic . Cel mai bine ne rug m când, lipsi i
fiind complet de ajutor, am c zut cu fa a la p mânt. i El i-a izb vit din necazurile lor. El le-a
trimis repede eliberarea. A durat mult din partea lor, pân când au strigat la Domnul; dar El nu a
fost încet în a le trimite ajutorul. Au încercat pretutindeni în jur, înainte de a veni la El; când îns
sau îndreptat spre El, au fost primi i imediat cu prietenie. El, Cel care a fost de ajutor celor ce erau
în pustie, poate salva i pe cei ce sunt în închisoare; încuietori i z voare nu-L pot împiedica i
nici nu vor ine mult timp încuia i pe r scump ra ii Lui.
14. I-a scos din întuneric i din umbra mor ii. Prin puterea previziunii Sale, Domnul scoate pe cei
prin i din celulele lor i îi face s inspire iar i aerul proasp t, le dezleag c tu ele i d
m dularelor lor cuprinse de durere mult dorita libertate. Tot a a elibereaz El pe oameni de grijile
i nevoile lor i în special de suferin a i robia p catului. O face cu propria-I mân ; este confirmat
de experien a tuturor credincio ilor c eliberarea din aceast închisoare nu se face decât numai de
Judec tor. i le-a rupt leg turile. I-a eliberat cu putere, i anume, în a a fel, ca s nu mai poat fi
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lega i, c ci le-a rupt lan urile în buc i. Eliber rile lucrate de Domnul sunt des vâr ite i Îl
confirm ca Biruitor minunat; El nu las sufletul nici în întuneric, i nici legat, i nu permite
for elor r ut ii s subjuge iar i pe cei elibera i. Ce face El, este pentru totdeauna bun f cut.
Sl vit s -I fie Numele.
15. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui, i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor! Privirea unei astfel de bun t i treze te în cel cu convingeri curate dorin a de a vedea
c Domnul este l udat a a cum se cuvine pentru îndurarea Sa minunat . Cine poate refuza s
adore bun tatea mare a Domnului, când u ile temni ei se desfac i lan urile sunt sf râmate? Te
doare inima când te gânde ti c aceste binefaceri mari ale Harului ar putea s nu fie l udate; nu ne
dau lini te, trebuie s aducem aminte oamenilor de îndatoririle lor i s laude pe Domnul,
Dumnezeul lor.
16. C ci El a sf râmat por i de aram i a rupt z voare de fier. Acest verset se leag de cel
anterior i sintetizeaz harurile de care au avut parte cei întemni a i. Domnul distruge cele mai
înt rite u i i z voare, atunci când a venit ora eliber rii prin ilor S i; i în sens biblic, Domnul
Isus a sf râmat leg tura spiritual cea mai puternic i ne-a f cut cu adev rat liberi. Arama i
fierul sunt ca firul de cânep în fl c rile dragostei lui Isus. Por ile iadului nu ne vor birui i
z voarele mormântului nu ne vor putea ine. To i aceia care au experimentat puterea eliberatoare a
Domnului trebuie i vor pream ri pe Domnul pentru minunile Harului, care le-a f cut spre binele
nostru.
17. Nebunii, prin purtarea lor vinovat , i prin nelegiuirile lor, ajunseser nenoroci i.
18. Sufletul lor se dezgustase de orice hran , i erau lâng por ile mor ii.
19. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul, i El i-a izb vit din necazurile lor;
20. i a trimis Cuvântul S u i i-a t m duit, i i-a sc pat din groap .
21. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor!
22. S -I aduc jertfe de mul umiri, i s vesteasc lucr rile Lui cu strig te de bucurie.
17. Nebunii, prin purtarea lor vinovat i prin nelegiuirile lor, ajunseser nenoroci i. Multe boli
sunt consecin a modului stricat de a ac iona. Cei ce tr iesc nechibzuit, oamenii deda i pl cerilor
introduc în corpul lor diverse materii patogene prin be ie, excese sau satisfacerea altor patimi.
P catul st la baza tuturor întrist rilor i durerilor, dar unele suferin e sunt rezultatul nelegiuirii;
prin c ile lor p c toase, oamenii se nenorocesc i în durerile lor ar trebui s devin con tien i de
nebunia lor. Îns cel mai r u este, c i în suferin r mân nebuni; i chiar dac ar fi zdrobi i ca i
gr un ele în piuli , nu se las de nebunia lor (Proverbe 27, 22). De la o nelegiuire trec la multe
alte gre eli, i chiar i atunci când sunt înf ura i de durerile pricinuite de nuia, gr m desc p cat
peste p cat. Cât este de trist, c uneori chiar i dintre cei care apar in poporului lui Dumnezeu sunt
unii care fac pe nebunii.
18. Sufletul lor se dezgustase de orice hran . Când oamenii sunt bolnavi, pierd pofta de mâncare;
le este grea chiar i de cea mai bun mâncare, stomacul lor se revolt . i erau lâng por ile
mor ii. Prin lipsa de hran i prin puterea de distrugere a bolii lunec tot mai mult spre moarte, i
toat iscusin a medicilor nu este în stare s opreasc dec derea. Deoarece nu se pot hr ni, corpul
lor nu se înt re te, i deoarece boala bântuie în ei, restul de putere din ei va fi curând m cinat de
durere i necaz. În mod asem n tor se petrece i cu sufletul care sufere din pricina p catului. El
nu poate g si mângâiere nici chiar în cele mai pre ioase f g duin e, ci cu dezgust se îndep rteaz
de Evanghelia dulce, a a c puterea lor spiritual scade rapid, iar ei se apropie tot mai mult de
mormântul dezn dejdii. Dar, prive te harul!; chiar dac sunt la por ile mor ii, ei nu cad în
mormânt.
19. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul. În ultimul moment se al tur de ceata
celor care se roag . i Saul este între profe i! Nebunul schimb haina de m sc rici cu haina
p c tosului nenorocit, c ci i se flutur haina de înmormântare, i cade în genunchi. Ce cur de
vindecare a sufletului devine deseori boala trupului, prin Harul Domnului! i El i-a izb vit din
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necazurile lor. Rug ciunea este a a de eficient pe patul de suferin , ca i în închisoare i în
pustie; se poate testa cu succes în orice loc i în orice împrejurare. Chiar i în privin a durerilor
noastre trupe ti i a sl biciunilor noastre ne putem ruga lui Dumnezeu i putem a tepta r spuns
din partea Lui. Când boala stinge orice poft de mâncare în noi, poate lua totu i na tere foamea
dup rug ciune c tre Dumnezeu. i chiar dac cineva este atât de slab i bolnav în trup sau suflet,
c nu mai poate s se hr neasc din Cuvântul lui Dumnezeu, el se poate totu i nemijlocit adresa
lui Dumnezeu, ca s g seasc Har la El.
20. A trimis Cuvântul S u i i-a t m duit. Nimeni nu va fi vindecat numai prin medicamente, ci
prin Cuvântul care iese din gura Domnului (Deuteronomul 8, 3) va fi salvat omul de coborârea în
mormânt. Un cuvânt este suficient, un cuvânt a lucrat înmiit. i i-a sc pat de groap . Cu toate c
au fost cufunda i în suferin e, au fost prin i în multe pericole de moarte, ei au sc pat totu i.
Cuvântul Domnului are putere mare de eliberare; El trebuie numai s -L rosteasc i toate
obstacolele dispar i st pânirile mor ii fug într-o clip . Sufletele bolnave de p cat s se gândeasc
la aceast putere a Cuvântului i s -L asculte, deseori i mult, i s -L pun pe inim .
În în eles spiritual aceste versete descriu sufletul obosit de p cat, bolnav din cauza p catului.
Atât timp cât el se dovede te a fi nebun, cât timp refuz orice mângâiere, chiar i aceea care vine
din izvorul curat, s fie trezit i s devin con tient de vina sa, stupiditatea rigid a dezn dejdii îl
va paraliza. Nu va vedea în jurul lui decât numai stric ciune în cele mai diferite forme; por ile
mor ii stau larg deschise înaintea lui i el se simte împins cu putere într-acolo. În necazul lui amar,
sufletul este împins s strige c tre Domnul i Hristos, Cuvântul ve nic, vine cu puterea Lui
vindec toare i îl salveaz pe deplin.
21. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor! Este uimitor, c oamenii sunt vindeca i de boala grea i cu toate acestea refuz s
mul umeasc Domnului. Este imposibil ca ei s poat uita aceast mare binefacere; ne-am a tepta
mai mult, ca ei i prietenii lor, c rora le-au fost red rui i, s se uneasc în mul umire cât timp vor
tr i. Îns , când sunt zece vindeca i, rareori se întoarce unul înapoi ca s sl veasc pe Dumnezeu.
Înc mai r sun întrebarea plin de durere: Unde sunt cei nou ? Când marele Medic a f cut una
din marile Sale vindec ri spirituale, lauda înso it de mul umire este semnul sigur al s n t ii
redobândite. O con tiin eliberat de boala p catului i de chinul con tien ei vinov iei, trebuie s
laude, i va l uda cu adorare pe Medicul minunat; ar fi bine dac aceast laud ar fi de o mie de
ori mai mult .
22. S -i aduc jertfe de mul umiri. În astfel de situa ii se cuvine s se aduc daruri i jertfe, pe
lâng cuvintele inimii. S aducem Medicului plin de iubire pre ul de cinste al mul umirii! Fie ca
toat via a de acum în colo s -I fie închinat , Aceluia care a lungit-o, fie ca fapta mul umirii
dezinteresate s se repete necontenit: sunt necesare jertfe de bucurie, acea binefacere minunat s
fie s rb torit cum se cuvine! i s se vesteasc lucr rile Lui cu strig te de bucurie. Astfel de
experien e trebuiesc f cute cunoscut, c ci m rturisirea celor tr ite onoreaz pe Dumnezeu, ne
înt re te pe noi în ine, mângâie pe al ii i prezint înaintea ochilor oamenilor fapte cu privire la
bun tatea lui Dumnezeu, pe care nu vor putea s-o resping .
23. Cei ce se pogorâser pe mare în cor bii, i f ceau nego pe apele mari,
24. aceia au v zut lucr rile Domnului i minunile Lui în mijlocul adâncului.
25. El a zis, i a pus s sufle furtuna, care a ridicat valurile m rii.
26. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc; sufletul le era pierdut în fa a primejdiei.
27. Apuca i de ame eal , se cl tinau ca un om beat, i zadarnic le era toat iscusin a.
28. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul, i El i-a izb vit din necazurile lor.
29. A oprit furtuna, a adus lini tea, i valurile s-au potolit.
30. Ei s-au bucurat c valurile s-au lini tit, i Domnul i-a dus în limanul dorit.
31. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui, i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor!
32. S -L înal e în adunarea poporului, i s -L laude în adunarea b trânilor!
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23. Cei ce se pogorâser pe mare în cor bii. Israeli ii nu obi nuiau s fac c l torii mari pe mare,
a a c marinarii erau înconjura i de o mare vraj de mistere iar meseria lor era v zut ca un mare
act de cutezan
i periculos. Istorisirile despre marinari umpleau sufletele cu fiori, i cine a
c l torit la Ofir sau Tars i s-a întors viu de acolo era privit ca un om renumit, ca marinar b trân,
cu experien , care trebuia ascultat cu tot respectul. Plecarea în c l torie pe mare era privit ca o
coborâre în adânc, a a cum se spune aici textual: cei ce se pogorâser pe mare în cor bii, în timp
ce marinarii zilelor noastre obi nui i cu marea vorbesc de marea de sus. i f ceau nego pe apele
cele mari. Dac nu ar fi fost mâna i de afaceri, niciodat nu s-ar fi dus pe ocean; c ci nu citim
niciunde în Scriptur c cineva s-a dus s se desf teze pe mare. Sufletul israelitului era a a de
deta at de c l toriile pe mare, c nici m car despre Solomon nu auzim c i-a f cut un iaht pe care
s se distreze. Marea Mediteran era pentru David i concet enii lui Marea cea Mare, i ei
priveau cu admira ie mare pe cei ce f ceau nego pe mare.
24. Aceia au v zut lucr rile Domnului. Cu totul altfel decât locuitorii uscatului v d ei lucr rile
m re e ale lui Dumnezeu, sau cel pu in a a apreciaz oamenii care au r mas acas , atunci când
aud povestindu-se despre ele. În loc ca m rile lumii s se dovedeasc a fii o pustie umplut cu
ap , ele sunt mai de grab pline de fiin e ale Celui Atotputernic, i dac încerc m, ca i Iona, s
fugim dinaintea Lui, fugind la marea cea mai îndep rtat , vom ajunge în bra ele lui Iehova cel
ve nic i în felul acesta ne vom g si în mijlocul atelierului Lui. i minunile Lui în mijlocul
adâncului. În sau pe adâncul învolburat ei v d minuni. Marea învolburat este în sine însu i o
minune i mi un de minuni. Deoarece marinarilor se ofer pu ine lucruri de v zut, darul
observa iei este la ei mult mai mare decât al locuitorilor uscatului; de aceea se spune accentuat
despre ei aici, c ei v d minunile adâncului. În afar de aceasta, oceanele au multe creaturi ciudate
ale lui Dumnezeu i este scena unor neobi nuite evenimente ale naturi, înfior toare, prin care se
descopere puterea i maestatea Domnului înaintea fiilor oamenilor. Minunile deosebite pe care
psalmistul le are acum înaintea ochilor sunt furtuna izbucnit deodat , i lini tea care a urmat. Nu
to i credincio ii au experien e la fel de adânci; îns pentru scopuri în elepte, ca ei s fac nego
aduc tor de mare câ tig pentru El, Domnul trimite pe unii din sfin ii Lui pe marea adânc a
suferin elor suflete ti i acolo ei v d minunile Harului divin, a a cum al ii nu pot vedea. Prin
faptul c ei navigheaz prin adâncimile cunoa terii stric ciunii interioare, prin pustia apelor
s r ciei, pe talazurile prigonirii i pe stâncile incendiate ale tenta iilor, devin într-un mod cu totul
deosebit con tien i c înainte de toate ei trebuie s aib pe Dumnezeu, i ei Îl g sesc.
25. El azis: Cuvântul Lui este suficient pentru toate; dac El vrea, se porne te furtuna. i a pus s
sufle furtuna. Se p rea c aceasta dormea mai înainte; dar ea cunoa te vocea St pânului ei, la
porunca Lui se ridic într-o clipit i cu toat t ria puterii ei. Care a ridicat valurile m rii.
Oglinda apelor m rii se sparge, apar nenum rate creste albe de valuri, care se rostogolesc i se
arunc tumultos încoace i încolo, dup cum vântul sufla asupra lor. În timp ce mai înainte se
odihneau lini tite, talazurile se înal acum cu putere i sar spre cer, de îndat ce urletul vântului le
treze te.
Tot a a, este suficient un cuvânt din partea Lui Dumnezeu, i sufletul devine o mare furtunoas ,
aruncat încoace i încolo de mii de ispite. Îndoial , team , groaz , fric de tot felul î i înal
capetele tot a a ca i talazurile înfuriate, când Domnul permite vântului furtunii s sufle asupra
noastr .
26. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc. Purta i în sus pe spatele valului, marinarii cu
vapoarele lor par s se urce spre cer; dar numai pentru un moment, c ci imediat dup aceea sunt în
golul creat între dou valuri i se pare c adâncul vrea s -i înghit . Ca i cum vaporul uria ar fi ca
un pesc ru , a a sunt leg na i marinarii în sus i în jos, din adânc i pân pe creasta valului.
Sufletul le era pierdut în fa a primejdiei. Obosi i, uzi, descuraja i, f r speran de salvare, li se
tope te inima ca apa, i toat b rb ia lor se pare c i-a p r sit.
Aceia dintre noi care au fost în furtuni mari pe puhoiul talazurilor spirituale, care zguduie
câteodat sufletul, tiu ce înseamn acest verset. În asemenea vijelii suflete ti îndr zneala cedeaz
locul dezn dejdii, indiferen ei cu cele mai mari chinuri suflete ti. Nu te mai atrage nimic, curajul a
disp rut, speran a aproape a murit. Aceste tr iri sunt atât de adev rate, ca i aruncarea încoace i
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încolo pe marea în furtun , îns mult mai îngrozitoare. Unii dintre noi au tr it în astfel de furtuni
suflete ti i au v zut realmente lucr rile minunate ale Domnului.
27. Apuca i de ame eal (textual: se învârteu în cerc), se cl tinau ca un om beat. Mi c rile
violente ale cor biei fac pe oameni s nu mai stea în picioare, iar frica le distruge toat puterea de
a mai judeca, a a c se aseam n cu oamenii be i. i zadarnic le era toat iscusin a. Ce mai
puteau s fac ? S-au folosit de toat arta conducerii vaporului, dar vaporul este a a de aruncat
încoace i încolo, c toat în elepciunea lor nu le folose te la nimic i nu tiu cum s-o men in
activ .
i în privin a aceasta jurnalul de bord al navigatorului sufletesc coincide cu cel al vaporului de
pe mare. Cât de îngrozitoare a fost balansarea încoace i încolo! Nu puteam s st m nicidecum în
picioare, nu puteam s ne ag m de nimic. Nu tiam ce s facem, i nici nu puteam face nimic,
chiar dac am fi tiut ce trebuie f cut. Eram ca oamenii care i-au pierdut min ile i ne aflam întro stare sufleteasc îngrozitoare, a a c pieirea noastr ni se p rea mai bun decât aceast stare
înfior toare. Toat în elepciunea noastr nu folosea la nimic, tiam numai un singur lucru: a a nu
poate continua.
28. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat c tre Domnul. Cu toate c se p rea c s-a terminat cu
iscusin a lor, au fost totu i destul de ra ionali ca s se roage; inima lor, care se topise, s-a rev rsat
în rug ciuni fierbin i de implorare. Era bine ce f ceau, i s-a terminat cu bine, c ci se spune în
continuare: i El i-a izb vit din necazurile lor. Cât de potrivit este rug ciunea în timpul furtunii!
Ne putem ruga, chiar i atunci când ne cl tin m i ov im, i suntem la cap t cu toat
în elepciunea noastr . Dumnezeu ne aude chiar i când bubuie tunetul i ne va r spunde din
mijlocul furtunii (Iov 38, 1). El a fost cel care a adus necazul peste c l torii pe mare, de aceea au
f cut bine c s-au întors la El ca s îndep rteze necazul; i nu în zadar au privit la El.
29. A oprit furtuna, a adus lini tea. i-a ar tat puterea în schimbarea uimitoare, care a avut loc
deodat , la porunca Sa. El a pornit furtuna, iar acum i-a poruncit s se potoleasc . Dumnezeu este
în toate evenimentele din natur , i este bine s lu m seama la lucrarea Lui. i valurile s-au
potolit. Ele se scufund într-o t cere solemn la picioarele Lui. Acolo unde odinioar se
îngr m deau valurile furioase, acum abia dac se vede o încre itur de ap . Când Dumnezeu
creaz lini tea, atunci este lini te adev rat , o pace care întrece orice pricepere. El poate schimba
pe deplin chiar i starea sufleteasc a unui om, c i se pare o minune, c deodat a fost mutat din
furtuna furioas în lini te senin . O, dac ar lucra Domnul aceasta i în via a cititorului, dac
inima lui este în aceste momente în necazuri venite din afar , sau în necazuri l untrice, lovit din
toate p r ile ca de furtun ! Domnul roste te porunca, cuvântul care este necesar, i deodat se face
o lini te mare (Marcu 4, 39).
30. Ei s-au bucurat c valurile s-au lini tit. Numai acela care a fost în furtun pe mare poate
în elege a a cum se cuvine aceste cuvinte. Dup astfel de evenimente, nici-o muzic nu este mai
pl cut ca p c nitul lan urilor, când marinarii coboar ancora, i nici-un loc nu ste mai de dorit
decât micul golf marin, sau largul sân al m rii unde vaporul se odihne te în pace. i Domnul i-a
dus la limanul dorit. Cu cât c l toria este mai aspr , cu atât mai mult doresc marinarii s ajung în
port, i pentru noi cerul devine tot mai mult portul dorit, cu cât necazurile noastre sunt mai mari.
Prin furtuni i prin brise favorabile, prin vijelii i prin lumina senin a soarelui, Pilotul nostru
minunat, St pânitorul m rii, duce c l torii pe mare în port i pe ale ii Lui în cer. Lui I se cuvine
onoarea pentru c l toria fericit cu vaporul pe marea timpului i când odat în scurgerea vie ii
vom sta în siguran lâng ancor , vom avea de grij ca lauda Sa s nu fie dat uit rii. De mult am
fi devenit un vrac nefolositor, dac mâna Lui nu ne-ar fi p zit, i toat speran a noastr de a rezista
în furtunile pe care ni le va aduce viitorul se bazeaz pe în elepciunea, puterea i credincio ia Lui.
Cum va r suna portul ceresc de strig te de bucurie umplute cu mul umire, când vom ajunge odat
la rmul paradisului.
31. O, de ar l uda oamenii pe Domnul pentru bun tatea Lui, i pentru minunile Lui fa de fiii
oamenilor! Face i s r sune marea de lauda Domnului din pricina Harului Lui salvator! S - i
înal e marinarul cântarea de laud solemn c tre cer, când î i pune piciorul pe rm, i to i aceia
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care au fost salva i din ghiara mor ii s intoneze împreun cu el, cuprin i fiind de profund
impresionanta mul umire!
32. S -L înal e în adunarea poporului. Mul umirea pentru astfel de fapte bune trebuie f cut
public, acolo unde fiii oamenilor se strâng pentru servicii divine. i s -L laude în adunarea
b trânilor. Cântarea de laud trebuie s fie festiv în prezen a oamenilor în vârst cu mult
eperien
i influen , care stau în fruntea poporului ca sf tuitori. Dovezile de har deosebite
necesit mul umiri deosebite, festive; de aceea s se aduc jertfa într-o inut cuvincioas i cu
toat demnitatea. Deseori când oamenii aud c cineva a sc pat cu greu dintr-o situa ie dificil , trec
cu u urin pe lâng fapte, spunând cu indiferen c a avut noroc, dar cu astfel de lucruri serioase
nu este de joac . Când un suflet a trecut prin furtuni spirituale mari i în cele din urm a g sit
pacea, în mod normal, este o datorie sfânt i un privilegiu sfânt s urmeze o m rturie public
despre harul Domnului înaintea poporului S u, i este cuvincios i folositor ca aceasta s aib loc
în prezen a acelora care poart r spunderea înaintea Adun rii i în baza experien ei lor de ani de
zile pot s aprecieze mai bine aceast m rturie.
33. El preface râurile în pustiu, i izvoarele de ap în p mânt uscat,
34. ara roditoare în ar s rat , din pricina r ut ii locuitorilor ei.
35. Tot El face pustiul în iaz, i p mântul uscat în izvoare de ape.
36. A eaz acolo pe cei fl mânzi, i ei întemeiaz o cetate ca s locuiasc în ea;
37. îns mân eaz ogoare, s desc vii, i-i culeg roadele.
38. El îi binecuvinteaz , i se înmul esc nespus, i nu le împu ineaz vitele.
39. Dac sunt împu ina i i ap sa i prin asuprire, nenorocire i suferin ,
40. El vars dispre ul peste cei mari, i-i face s pribegeasc prin pustiuri f r drum,
41. dar ridic pe cel lipsit, izb ve te pe cel nevoia , i înmul e te familiile ca pe ni te turme.
42. Oamenii f r prihan v d lucrul acesta i se bucur , i orice nelegiuire î i închide gura!
33. El preface râurile în pustiu, i izvoarele de ap în p mânt uscat. Când Domnul are a face cu
oameni care se împotrivesc, poate u or s ia binecuvânt rile de la aceia care se simt cel mai sigur.
Ei cred c râurile mari i izvoarele rii lor nu le pot fii luate; dar Domnul poate s le ia printr-un
cuvânt. În rile cu mult soare, chiar i cele mai mari râuri seac în timpul secetei lungi, i chiar i
cele mai mari izvoare, acela i lucru s-a întâmplat i în locurile unde, de exemplu, au fost
cutremure de p mânt. Aceste catastrofe naturale î i au perechea în via a oamenilor, când afacerile
nu mai aduc nici-un câ tig i izvoarele bog iei seac , când ni se ia s n tatea i puterea de munc ,
ajutorul aparent de nelipsit al prietenilor nu mai vine i când rela iile, care ne d deau savurarea
confortului vie ii, sunt întrerupte. i în domeniul spiritual via a cea mai roditoare se poate vesteji,
sau seca pentru noi, cele mai binecuvântate studii nu ne mai pot folosi la nimic i cele mai
binecuvântate momente de reculegere de odinioar devin lipsite de înviorarea care o d deau vie ii
noastre spirituale. Deoarece numai Dumnezeu este cel care ne d mâng ierea, pacea i bucuria,
sau poate s le fac s sece, se cuvine s umbl m cu recuno tin a plin de respect înaintea Lui i
s tr im a a fel ca s nu devin o necesitate pentru El s ne re in mijloacele Harului S u.
34. ara roditoare în ar s rat . Aceasta nu a avut loc de pu ine ori, cel mai bine cunoscut în
ara poetului este cazul Sodomei i Gomorei. i nu este ast zi toat ara Israel aproape o pustie,
care odinioar era cea mai frumoas dintre toate rile (Ezechiel 20, 6, 15). Din pricina r ut ii
locuitorilor ei. Toat jalea de pe p mânt este din cauza p catul. El a f cut p mântul neroditor în
zilele tat lui nostru Adam, i împr tie ast zi mana otr vitoare peste to i cei care îl ating. Dac
ducem lips de sarea sfin eniei, în curând ne va acoperi sarea sterilit ii. Dac nu aducem
Domnului roada ascult rii, El poate interzice ogorului s ne dea snopii purt tori de pâine (vezi
Geneza 4, 12), i ce te vei face atunci? Dac transform m binele în r u, s ne mir m atunci dac
Domnul ne pl te te în acela i fel i face ca tic lo ia noastr s se reîntoarc în sânul nostru? Unele
biserici neroditoare au ajuns în aceast stare trist datorit comport rii lor lipsite de
responsabilitate, i mul i cre tini, care se aseam n cu pustia neroditoare, au ajuns în aceast stare
din cauz c umblarea lor înaintea ochilor lui Dumnezeu a fost nep s toare i f r sfin enie. Fie ca
10 /12

Psalmul 107 – C.H. Spurgeon
nici-un credincios, a c rui via este acum folositoare, s nu se expun pericolului de a pierde
darurile i privilegile care i-au fost date, ci s r mân treaz i veghetor, ca toat alergarea lui s fie
binecuvântat pân la sfâr it i s ajung la int .
35. Tot El preface pustiul în iaz. Cu o nou interven ie a mâinii Sale, Domnul red pe deplin, da,
mai mult chiar, ce a luat prin judecat . Î i face lucrarea de har în chip împ r tesc; c ci un lac
adânc apare acolo unde era o pustie de nisip. Nu prin legile naturii, care lucreaz de la sine prin
puterea dat lor, se înf ptuie te minunea, ci nemijlocit prin El - El preface pustia în iaz. i
p mântul uscat în izvoare de ape. Inepuizabilul, plin tatea i prospe imea, toate acestea ne
amintesc tabloul izvoarelor, i astfel de izvoare de ap sunt create acolo unde odinioar totul era
pustiu. Aceast minune a harului este contrariul judec ii descrise în versetele anterioare, i este
lucrat de aceia i mân . Tot a a îndurarea Domnului lucreaz în Adunare, precum i în fiecare
credincios în parte, schimb ri uimitoare, unde harul aduc tor de ordine i prospe ime î i face
lucrarea binecuvântat . O, dac am vedea realizându-se acest verset pretutindeni în jurul nostru i
în inima noastr ! Atunci aceste cuvinte ne-ar servi ca strig t de uimire recunosc toare i cântare
de laud cuvenit .
36. A eaz acolo pe cei fl mânzi, le stabile te domiciliul acolo unde mai înainte nimeni nu putea
s locuiasc . Vor ti s pre uiasc schimbarea i s laude a a cum se cuvine bun tatea lui
Dumnezeu. A a cum pustiul rii le-a pricinuit lipsa, tot a a fertilitatea ei va înl tura pentru
totdeauna lipsa, i ei se vor stabili pe inuturile binecuvântate ca fii ai oamenilor ferici i i
mul umitori, care vor l uda pe Dumnezeu pentru fiecare pumn plin cu gr un e, pe care le d
ogorul. Nimeni nu va fi gata s dea lui Dumnezeu, pentru harul Lui bogat, dobânda datorat a
cânt rii de laud , ca acela care tie din experien ce înseamn s fii lipsit de binecuvânt rile lui
Dumnezeu. Din sufletele înfometate curge muzica dulce, atunci când Domnul le satur cu
bun t ile harului S u. Apar inem noi celor înfometa i? Sau suntem mul umi i cu ro covele
acestei lumi s race i murdare? i ei întemeiaz o cetate ca s locuiasc în ea. Când umiditatea
roditoare se revars pe p mânt i omul lucreaz p mântul cu h rnicie, din p mânt vor ie i sate i
ora e care vor furnica de locuitori; i când Harul devine covâr itor de puternic, acolo unde
domnea p catul, inimile g sesc pace i locuiesc în dragostea lui Dumnezeu ca într-o cetate
înt rit . Adunarea lui Dumnezeu se zide te suflete te, acolo unde totul era o pustie, pe când
Domnul nu l sa s curg râurile Evangheliei.
37. Îns mân eaz ogoare, s desc vii, i-i culeg roadele. Oamenii lucreaz atunci când Dumnezeu
lucreaz . Binecuvântarea Lui îl face pe sem n tor s lucreze plin de speran , încurajeaz pe
plantator în munca lui obositoare i d agricultorului harnic plata la timpul recoltei. Nu numai
nevoile strict necesare ale vie ii sunt satisf cute, ci i consumul delicateselor, vin i cereale, sunt
date oamenilor, când Cel Atotputernic porunce te cerului s dea ploaia i s umple cursurile de
ap . Cercet rile harului divin aduc bog ii spirituale, dau na tere la lucr ri mari ale credin ei i
faptelor de dragoste, fac s creasc din bel ug tot felul de roade bune spre bucuria noastr i lauda
lui Dumnezeu. Când Dumnezeu d binecuvântare, prin aceasta nu d la o parte efortul omenesc, ci
îmb rb teaz i multiplic puterile. Pavel a sem nat, Apolo a udat i Dumnezeu a f cut s
prospere.
38. El îi binecuvinteaz , i se înmul esc nespus, i nu le împu ineaz vitele. Binecuvântarea lui
Dumnezeu este cea care d na tere la toate. El face nu numai pe oameni ferici i, ci face pe oameni
s prospere, f cându-i s se înmul easc pe p mânt. Când Domnul a creat prima pereche de
oameni, i-a binecuvântat i le-a zis: »Cre te i i înmul i i-v «, i aici g sim reînnoirea
binecuvânt rii ini iale. S observ m, c atât animalelor cât i oamenilor le merge bine când
Dumnezeu cerceteaz pe poporul S u cu Har; animalele iau parte împreun cu oamenii la
bun tatea sau asprimea activit ii providen ei divine. Turmele sunt cru ate de lips i epidemii
atunci când Dumnezeu se îndur de un popor; dac pedepse te p catul, dispar oile i vitele. O,
dac în timpul de prosperitate ar recunoa te popoarele mâna plin de Har a lui Dumnezeu; c ci
numai binecuvânt rii Lui datoreaz ei totul.
39. Dac sunt împu ina i i ap sa i prin asuprire, nenorocire i suferin . A a cum s-au schimbat
în felul de gândire i umblare, tot a a s-au schimbat i împrejur rile lor. În Vechiul Leg mânt se
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vede clar aceasta; prosperitatea i c derea au fost la Israel consecin ele nemijlocite ale c in ei i
p catului. Biblia i experien a oamenilor au o comoar mare de cuvinte pentru necazul felurit al
neamului nostru. Dumnezeu are multe feluri de nuiele, i noi avem multe feluri de dureri; i toate
acestea din cauz c avem multe p cate. Popoarele i comunit ile cre tine se reduc la num r când
nu mai au parte de Harul lui Dumnezeu. Dac am sl bit în dragoste fa de Domnul, s nu ne
mir m dac El ne las s sl bim în alte lucruri. Dumnezeu poate s schimbe complet ritmul
bun st rii noastre i s ne dea tactul diminuendo, acolo unde am crezut c vom continua cu un
crescendo puternic; de aceea s umbl m cu mare aten ie înaintea Lui, gândindu-ne permanent cât
de dependen i suntem noi de privirea Lui prietenoas care str luce te peste noi.
40 i 41. În aceste dou versete ni se arat cum Domnul învârte roata vie ii a a cum voie te. El nu
arat nici-un respect fa de mândria închipuit a omului, ci totdeauna se împline te ce a fost spus
deja în cartea lui Iov (Iov 12, 21, 24): El vars dispre ul asupra celor mari (textual: voievozii
tiranici), îi doboar de pe scaunul lor, i îi face s r t ceasc în pustiuri f r drum, tot a a cum ei
au f cut pe supu ii lor s r t ceasc prin pustiuri f r drum, alungându-i dintr-o ar în alta. În
toate timpurile se arat cu cât ging ie se descoper Cel Atotputernic s racilor i celor ap sa i.
Mereu r sun vechiul cântec: El ridic pe cel lipsit, îl salveaz din suferin ele lui mari i îl a eaz
în condi ii de via pl cute, fericite, îi înmul e te familia ca pe ni te turme, i cei ce odinioar erau
cuprin i de întristare, a a cum spune Iov 21, 11, î i las copiii s se împr tie ca ni te oi, i copiii
se zbenguiesc împrejurul lor. Astfel de schimb ri se v d mereu în sulurile c r ii istoriei, iar în
experien a spiritual vedem acela i lucru: cei mul umi i cu sine însu i ajung s se dezguste de ei
în i i, caut zadarnic ajutor în natura lor pustie f r drumuri, în timp ce cel s rac, sufletele
convinse de vina lor sunt ad ugate familiei lui Dumnezeu i locuiesc în siguran , ca oi ale turmei
Sale.
42. Oamenii f r prihan v d lucrul acesta i se bucur . Domnia lui Dumnezeu este pentru cei ce
apar in cu adev rat poporului S u o pricin de bucurie; ei v d mâna Domnului în toate, i este
pentru ei o desf tare s mediteze la c ile drept ii Sale i ale Harului S u. i orice nelegiuire î i
închide gura. Ea trebuie s amu easc . Domnia lui Dumnezeu este deseori a a de evident prin
dovezile faptelor Lui, c nu mai este posibil nici-o vorbire împotriva ei i nici întreb ri nu se mai
pot pune. Desigur, neru inarea nelegiuirii nu poate mult timp s tac ; dar când se pornesc
judec ile lui Dumnezeu, ea trebuie s - i închid gura.
43. Cine este în elept, s ia seama la aceste lucruri, i s fie cu luare aminte la bun t ile
Domnului.
43. Cine este în elept, s ia seama la aceste lucruri, i s fie cu luare aminte la bun t ile
Domnului. Cine vrea s ia seama la providen a lui Dumnezeu, acela va ajunge curând s ia seama
la multe. Este bine s lu m seama la ce face Domnul; c ci El este în elept la sfat i mare la fapte.
Ne-a dat ochi ca s vedem, i este o nebunie s -i închidem, când sunt atât de multe i minunate
lucruri de v zut. Dar privirea noastr trebuie s fie cu în elepciune; putem s ne inducem u or în
eroare, atât pe noi, cât i pe al ii, dac privim precipitat i superficial domnia Domnului, i tragem
concluzii gr bite. Bun tatea Domnului în c l uzirea fiilor oamenilor se recunoa te în mii de
feluri, i dac vom lua seama cu în elepciune la ea vom c p ta tot mai mult în elegere. S
prive ti binefacerile Domnului cu ochii i inima deschis i din ele s în elegi caracterul pre ios i
divin al harului este o art pl cut i folositoare; cine înainteaz în aceasta, inima i gura lui vor
rev rsa cânt ri pl cute spre slava Celui Preaînalt.
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