Psalmul 145
Aceast cântare de laud este unul din Psalmii alfabetici alc tui i cu mult m estrie, i f r
îndoial sunt alc tui i a a, pentru a se întip ri mai bine în memorie. Duhul lui Dumnezeu
folose te aceast form poetic artistic pentru a atrage aten ia i pentru a întip ri în inim
adev rurile sfinte.
Titlul Psalmului este: O cântare de laud a lui David. Acest Psalm nu con ine nimic altceva,
decât numai cântarea de laud , i anume cântarea de laud în cel mai înalt ton. David a l udat pe
Dumnezeul s u i în al i Psalmi, dar acest Psalm l-a considerat, a a cum putem deduce din titlul
lui, un Psalm de laud deosebit de preferat. Cu siguran , lauda adresat Domnului de c tre
David a fost deosebit de înalt , c ci era glorificarea adus de un om cu mult experien ,
deosebit de sincer i foarte echilibrat în hot rârile luate, dar totodat cu o dragoste înfl c rat
pentru Domnul. Niciunul din noi nu poate s cânte lauda a a cum a f cut David, numai el singur
a putut-o face; s lu m cântarea de laud a lui David ca model i s n zuim în adâncul fiin ei
noastre s ador m pe Domnul, pe cât se poate, tot a a de mult. Va dura mult pân când vom
deveni asemenea acestui model. Fie ca to i cititorii cre tini s aduc cu toat fiin a lor cânt ri de
laud Domnului i Numelui Lui, cu toate darurile pe care le au i cu toat d ruirea. Ce plin tate
de cânt ri de laud variate vor fi aduse atunci lui Dumnezeu prin Mijlocitorul nostru Isus
Hristos!
Psalmul nu este împ r it pe sec iuni, ci constituie un întreg. Pentru a avea o privire de
ansamblu vom face o împ r ire, chiar dac nu este cea mai bun , dup felul în care David laud
pe Domnul în acest Psalm pentru m re ia Lui (versetele 1-7), pentru bun tatea Lui (versetele 810), pentru Împ r ia Lui (versetele 11-13), pentru previziunea Lui (versetele 14-16) i pentru
Harul S u mântuitor (versetele 17-21).
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Te voi în l a, Dumnezeule, Împ ratul meu, i voi binecuvânta Numele T u în veci de veci.
În fiecare zi Te voi binecuvânta, i voi l uda Numele T u în veci de veci.
Mare este Domnul i foarte vrednic de laud , i m rimea Lui este nep truns .
Fiecare neam de om s laude lucr rile Tale, i s vesteasc ispr vile Tale cele mari!
Voi spune str lucirea sl vit a m re iei Tale, i voi cânta minunile Tale.
Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfrico at , i eu voi povesti m rimea Ta.
S se trâmbi eze aducerea aminte de nem rginita Ta bun tate, i s se laude dreptatea Ta!

1. Te voi în l a, Dumnezeule, Împ ratul meu. David ca împ rat, ales prin harul lui Dumnezeu,
pream re te pe Dumnezeu ca Împ rat al s u. Este bine când slava Împ r iei lui Dumnezeu
treze te în noi sentimente de credincio ie i ne face s l ud m maestatea Sa sublim . Psalmistul
a l udat deseori mai înainte pe Dumnezeul s u, o face i acum, i o va face i în viitor: toate au
timpul lor, dar lauda lui Dumnezeu se cuvine în toate timpurile. Dac în momentul de fa nu
putem pronun a toat lauda lui Dumnezeu care este în inima noastr , este în elept dac vom lua
hot rârea s continu m în lucrarea pre ioas i s not m ca leg mânt: »Te voi în l a, Dumnezeul
meu.« Prive te cum psalmistul exprim d ruirea i ata amentul s u fa de Dumnezeu prin
pronumele »meu«, cum recunoa te pozi ia sa de supus, prin titlul »Împ rat«, i cum continu s
fac cunoscut hot rârea lui de a l uda pe acest Împ rat: Voi binecuvânta Numele T u în veci de
veci. David s-a decis ca lauda lui s se înal e pân la binecuvântare, sau cântare de laud adus
Domnului, cu ra iunea iluminat s fac s se reverse lauda spre onoarea Numelui Lui, acesta
fiind fiin a revelat a lui Dumnezeu, i s fie continuat la infinit. El folose te cuvântul a
binecuvânta nu numai pentru a schimba tonul cânt rii, ci pentru ca totodat sensul s devin mai
profund i mai pre ios. A binecuvânta pe Dumnezeu, sau a cânta laude lui Dumnezeu, înseamn
s -L lauzi cu afec iunea personal a inimii, având un fel de gândire pl cut Lui; aceast lucrare
pre ioas ne va deveni tot mai u oar , cu cât vom cre te mai mult în har i vom avea parte de mai
mult experien . David m rturise te c vrea s aduc laud Domnului tot timpul vie ii sale. »În

veci de veci« nu are sfâr it; prin aceasta exclude orice gând cu privire la încetare. Lauda adus
de noi lui Dumnezeu va fi tot a a de ve nic cum este Dumnezeu, pe care-L l ud m.
2. În fiecare zi Te voi binecuvânta. Oricum vor fi zilele i oricare ar fi starea i împrejur rile, nu
vreau s încetez în a l uda pe Dumnezeu. Dac ne-am gândi bine la acest lucru, atunci în fiecare
zi am g si suficiente motive pentru a aduce Domnului o cântare deosebit de mul umire sau de
laud . Tot ce a fost în zilele care au trecut, tot ce ofer ziua de ast zi, i tot ce vor aduce zilele
care vor veni, s ne constrâng s în l m pe Dumnezeului nostru în fiecare zi a anului.
Dragostea noastr fa de Dumnezeu nu este o chestiune a anumitor timpuri sfinte; fiecare zi este
sfânt pentru omul care s-a dedicat lui Dumnezeu. David vine aici mai aproape de Dumnezeu,
decât atunci când a zis: »voi binecuvânta Numele T u«; el spune acum: »Te voi binecuvânta.«
Acesta este punctul central i sâmburele ador rii adev rate; noi admir m i sl vim nu numai
cuvintele i lucr rile Domnului, ci i pe El Însu i. F r prezen a vie a personalit ii lui
Dumnezeu este aproape imposibil s -L pream rim; o idee nu poate fi adorat . i voi l uda
Numele T u în veci de veci. Mai înainte a spus c vrea s »binecuvânteze« acest Nume, iar acum
f g duie te solemn s -L laude; el vrea s laude pe Domnul în tot felul. Închinarea divin ve nic
din cer nu va fi lipsit de alternan ; ea nu va fi monoton i nici plictisitoare. În muzica cerului
nu se cânt numai pe o coard , dimpotriv , toate coardele vor fi acordate pentru a aduce o laud .
S observ m felul personal de vorbire: psalmistul spune de patru ori eu vreau. Lauda lui
Dumnezeu nu se poate l sa pe seama unui loc iitor; ori tu însu i, eul t u, inima ta, este dedicat
acestei laude, ori nu este nimic în aceast laud , este numai zgomot i simulare.
3. Mare este Domnul i foarte vrednic de laud . Adorarea adus de noi ar trebui s fie cel pu in
potrivit cu tema ei: un Dumnezeu a a de mare trebuie l udat cum se cuvine. Nu exist nimic în
m re ia Domnului care s nu fie vrednic de cea mai înalt cântare de laud . La unele fiin e,
m rimea lor este monstruozitate revolt toare de r utate; la El este caracterul sublim al bun t ii
de nem surat. Nici-o cântare nu este prea m rea , nici-un cor nu este prea mare, nici-un Psalm
prea sublim, ca s laude pe Domnul slavei. i m rimea Lui este nep truns . Cânt rile noastre ar
trebui s fie rodul unei lucr ri spirituale serioase, sârguincioase; cânt ri, care au fost compuse
f r o medita ie profund , nu au nici-o valoare, iar melodiile superficiale sunt sub demnitatea
slujbei divine. Dar chiar dac ne-am dedica unei cercet ri i medita ii profunde i ne-am angaja
cu toat d ruirea i grija posibil , vom fi totu i înconjura i de minuni de necercetat, care, cu toate
dorin ele noastre de a le cânta a a cum se cuvine, vor p rea a fi de neatins. Cea mai bun dovad
de adorare a inexplicabilului este recunoa terea c El este de nep truns i cu venera ie s
închidem ochii înaintea luminii orbitoare a slavei Sale. Toat puterea de cercetare a celor mai
mari gânditori ai tuturor secolelor nu este suficient s p trund bog ia de nep truns a Fiin ei lui
Dumnezeu; m rimea Domnului este absolut de nep truns, i de aceea cântarea de laud , care I se
cuvine, este totdeauna mai presus de tot ce am putea s -I aducem.
4. Fiecare neam de om s laude lucr rile Tale. Exist , i trebuie s existe i în continuare o
transmitere a laudei Domnului de la o genera ie la alta; oamenii vor transmite adorarea
Domnului i vor privi ca scop principal al vie ii lor instruirea urma ilor lor în aceast lucrare
sfânt . Privim în urm la experien ele p rin ilor no tri i cânt m despre acestea în cânt ri sfinte;
tot a a copiii no tri vor înv a s sl veasc pe Domnul din lucr rile pe care El le face printre noi.
S lu m seama, ca s l ud m pe Dumnezeu înaintea copiilor no tri i s nu l s m s se nasc în
ei gândul c lucrarea Lui este o povar , ci c este o pl cere. i s vesteasc ispr vile Tale cele
mari. Genera iile care vor veni vor lucra înlocuindu-se una pe alta; este o oper istoric
deosebit , de a c rei redactare se preocup toate genera iile. Fiecare genera ie scrie capitolul ei,
i când lucrarea se va încheia va fi o lucrare unitar cu un con inut minunat. Psalmistul a început
cu eu, dar în acest verset a ajuns deja la o ceat nenum rat de cânt re i, care cuprinde miriadele
genera iilor noastre de-alungul secolelor. L udarea Domnului face inima s se l rgeasc ; în
m sura în care se m re te în noi cuno tiin a cu privire la cât de mult este Domnul vrednic de a fi
l udat, i se m re te dorin a de a aduce aceast laud , în aceia i m sur se m re te i aptitudinea
noastr pentru aceasta. Lucr rile de bun tate ale lui Dumnezeu, i faptele Lui mari sunt o tem

care nu poate fi epuizat de omenire în toate secolele istoriei ei. O inim umplut cu lauda pentru
Dumnezeu tr ie te într-o societate îmbucur toare cu cei mai buni ai tuturor secolelor. Nu ne
temem c t mâia se va stinge pe altarul lui Dumnezeu; preo ii vor muri, dar adorarea nu va pieri.
Sl vit s fie El, care r mâne acela i Domn minunat i Dumnezeu în toate genera iile.
5. Voi spune str lucirea sl vit a m re iei Tale. Se cuvine ca un împ rat s vorbeasc despre
maestatea Împ ratului împ ra ilor. David nu poate l sa pe seama altora adorarea lui Dumnezeu,
chiar dac toate genera iile vor fi preocupate ca ea s fie necontenit ; el trebuie s aib
contribu ia personal la ea. El zice: (eu) voi spune ... i cât de bine, i cu cât c ldur vorbe te!
C ci cum începe s vorbeasc , adaug titlul de onoare: str lucirea sl vit a m re iei Tale. El se
str duie te în vorbirea lui s g seasc cuvinte de exprimare pentru ceea ce gânde te i ce simte;
el multiplic expresiile prin care vrea s sl veasc pe Domnul, Împ ratul s u. Totul este
maestetic la Împ ratul sublim, treze te respect, este minunat. Cel mai neînsemnat lucru la El este
mai mult decât este, are, sau face omul, cel mai m runt lucru al Lui este mai înalt decât poate s
ob in sau s gândeasc omul. La acest Împ rat nu se poate g si nimic care ar putea s -I reduc
demnitatea, i pe de alt parte nu lipse te nimic din deplina str lucire a suveranit ii Sale:
maestatea Sa este minunat i splendid , iar splendoarea Sa este maestetic , El este sublimul,
gloria i splendoarea. i voi cânta minunile Tale. Tot ce Dumnezeu face oamenilor este demn de
acest Suveran sublim; dar unele din faptele Lui provoac uimire. Multe din lucr rile lui
Dumnezeu de putere, de dreptate i de în elepciune sunt minunate, iar lucrarea Sa de har este
minunea minunilor. Despre aceast lucrare s se vorbeasc în mod deosebit, dar i despre altele
asem n toare ei. Ap i pentru aceasta sunt oamenii binecuvânta i cu în elepciune i experien , în
mod deosebit aceia c rora li s-a dat pe deplin darul vorbirii. Astfel de lucruri mari nu trebuie
trecute în lini te cu vederea; dac al ii nu le bag în seam , atunci oameni cu pozi ie deosebit ,
ca David, s i le pun pe inim , s vorbeasc despre ele în discu iile personale i publice. Fie ca
to i s avem pl cere s vorbim bine despre Domnul nostru, fiecare în felul lui, corespunz tor
st rii lui!
6. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfrico at . Dac oamenii nu iau seama la unele lucr ri
ale lui Dumnezeu, totu i faptele îngrozitoare, în care au loc judec ile Domnului, îi constrâng s
ia seama la ele i le umplu sufletele, a a c trebuie s vorbeasc despre ele. Nu au vorbit oamenii
în timpul Mântuitorului nostru despre pr bu irea turnului Siloam i despre galileeni, al c ror
sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor (Luca 13, 1,4)? i cât de tare se aude strig tul despre
r zboaie, în timp ce despre lucrurile pl cute i bune probabil nu se aude nimic. tirile de groaz
se r spândesc cu certitudine. Oamenii pot t cea când se fac fapte bune; de îndat ce are loc o
nenorocire, sau o catastrof , se înal un mare strig t. Puterea groazei este o putere care dezleag
limba unei mul imi mari de oameni; oamenii nu pot t cea înaintea lucrurilor care fac s iuie
urechile i care fac p rul m ciuc . Din când în când s-a vorbit în lume despre evenimentele
îngrozitoare relatate de Biblie; despre potop, despre nimicirea Sodomei i Gomorei, despre
pl gile din Egipt, despre nimicirea lui faraon i a o tirii lui în Marea Ro ie, i a a mai departe.
Îns psalmistul a v zut aceste evenimente într-o alt lumin i a cântat despre ele cu o melodie
de cu totul alt natur : i eu voi povesti m rimea Ta. Acele evenimente, în care cei mai mul i
oameni au v zut fapte îngrozitoare, au fost pentru cânt re ii no tri sfin i dovezi ale m rimii
Domnului, i el vrea s vesteasc aceste fapte mari ale Domnului, asemenea unui crainic care
veste te slava i demnitatea împ ratului s u. Vestirea marilor fapte ale lui Dumnezeu este
activitatea oric rui credincios adev rat (vezi Faptele Apostolilor 2, 11). Nu trebuie s l s m
aceast vestire pe seama discu iilor obi nuite ale oamenilor – ar fi spre dezonoarea demnit ii
Împ ratului nostru -, ci s m rturisim personal despre ce am v zut, am auzit i am recunoscut.
Suntem chiar datori s aten ion m solemn pe oameni cu privire la marile fapte de judecat prin
care se face cunoscut în toat lumea m rimea Domnului, ca prin aceasta s li se atrag aten ia s
nu mai înt râte pe Domnul la mânie. Împlinirea acestei datorii este o datorie sfânt pentru noi i
este bine ca printr-o hot râre solemn s ne leg m tot mai mult de ea: »Vreau s-o fac – cu

ajutorul lui Dumnezeu vreau s vestesc ispr vile mari ale Dumnezeului meu, a a cât voi putea de
bine!«
7. S se trâmbi eze aducerea aminte de nem rginita Ta bun tate. Lauda Harului va curge din
inima lor umplut cu mul umire ca apa dintr-un izvor puternic, tot a a de bogat , de natural , de
învior toare, voioas i neîntrerupt . Domnul a umplut inima alor S i, care au avut parte de
mântuirea Lui, cu bun tatea Lui mare, i ei p streaz amintirea acesteia în tainicul inimii lor, i
ei se simt mereu constrân i s vesteasc i altora experien ele lor sfinte. Ei nu se mul umesc s
fac o men ionare s r c cioas a acestei bun t ii nem rginit de mare; simt nevoia s sl veasc
aceast dragoste nem rginit prin mul umiri nem rginite. Este pl cerea lor s vorbeasc unul cu
altul despre ce le-a f cut Domnul, s compare experien ele lor i s se întreac în achitarea
datoriei lor de a mul umi. Dumnezeu nu ne-a d ruit niciodat cu modestie, bun tatea Lui fa de
noi a fost totdeauna tot mai mare i facerile Lui de bine sunt demne de amintit cu laud , ele ne
dau imboldul s vorbim despre ele. Aceast tem are cu siguran un con inut bogat, i dac
inima este în ordine, atunci nu trebuie s încet m a mai vorbi, pentru c nu mai sunt fapte care ar
putea fi povestite. O, dac am practica astfel de amintiri sfinte i dac din inima noastr s-ar
rev rsa mai mult laud pentru Domnul; c ci nu este demn ca bun tatea Aceluia care S-a dovedit
a a de puternic i de bogat ca Dumnezeul Cel viu s fie îngropat în ogorul t cerii, a ezat în
mormântul nerecuno tin ei. i s se laude dreptatea Ta. Mai întâi ei vorbesc, apoi cânt ,
jubileaz . i care este tema care îi face s p r seasc amvonul i s -l înlocuiasc cu corul?
Despre ce jubileaz ei? Despre dreptatea lui Dumnezeu, dreptate care îngroze te pe p c tos i pe
care chiar oamenii ale i o amintesc cu mult respect. Dar Sfânta Scriptur nu cunoa te numai o
dreptate a lui Dumnezeu care pedepse te, r spl te te, ci i una aduc toare de mântuire, i ce
minunat, aceea este reversul acesteia. Dreptatea lui Dumnezeu este »comportarea Sa de
nestr mutat cu privire la hot rârile Sale i la mântuirea Sa« (Delitzsch), prin care El face dreptate
poporului S u subjugat, acelora, care n d jduiesc în El, le aduce eliberarea i le face parte cu
credincio ie de f g duin ele Lui. Dreptatea este speran a credincio ilor din vechiul i din noul
leg mânt. Leg mântul de har al lui Dumnezeu este mângâierea noastr , deoarece Acela care l-a
f cut este drept i nu se va da înapoi de la el. Din momentul când Isus a murit în locul nostru,
dreptatea cere i garanteaz mântuirea acelora care prin credin iau pe Isus ca Mântuitor al lor.
Aceast tr s tur de caracter a lui Dumnezeu este prietenul cel mai bun al nostru, i de aceea
cânt m despre ea. Moda teologic va încerca s extirpeze dreptatea din expresiile divine;
oamenii care au tr it poc in a sincer nu împ rt esc aceast tendin . Este un semn de
maturizare în sfin ire atunci când dreptatea i sfin enia lui Dumnezeu devin bucuria noastr .
Chiar i un criminal notoriu se bucur atunci când i se ofer harul, chiar dac el îl prive te ca pe
un reziduu al adormirii morale; un supus credincios al Împ ratului ceresc, dimpotriv , se bucur
cu bucurie mare de faptul c Dumnezeu este a a de drept, c pentru salvarea ale ilor Lui nu
consimte s lezeze dreptatea legilor Sale morale. Sunt pu i oamenii care izbucnesc în strig te de
bucurie cu privire la dreptatea Domnului; cei ce fac aceasta sunt ale ii Lui, de care sufletul Lui
are pl cere.
8. Domnul este îndur tor i milos, îndelung r bd tor i plin de bun tate.
9. Domnul este bun fa de to i, i îndur rile Lui se întind peste toate lucr rile Lui.
10. Toate lucr rile Tale Te vor l uda, Doamne! i credincio ii T i Te vor binecuvânta.
11. Vor spune slava Împ r iei Tale, i vor vesti puterea Ta,
12. ca s fac cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, i str lucirea plin de slav a Împ r iei Tale.
13. Împ r ia Ta este o împ r ie ve nic , i st pânirea Ta r mâne în picioare în toate veacurile.
8. Domnul este îndur tor i milos, îndelung r bd tor i plin de bun tate. Nu S-a descoperit
Domnul lui Moise odinioar aproape cu acelea i cuvinte (Exodul 34,6)? Nu este aceasta marea
m rturie de Sine a Domnului, c ne dezv luie slava Sa, a a cum ea se arat cu raze blânde
creaturii dec zute? Fiin a lui Dumnezeu vrea s se descopere tuturor fiilor oamenilor care tr iesc

pe p mânt în felul acesta: în primul rând, El este îndur tor, cu caracter iert tor, ac ioneaz cu
generozitate. El trateaz creaturile Sale cu bun voin , pe subalternii Lui cu bun tate chibzuit ,
pe sfin ii Lui cu har. Cuvintele Lui i faptele Lui, promisiunile Lui i darurile Lui, hot rârile Lui
cu privire la prezent i la viitor, toate descoper bun voin a Sa, harul S u bogat. La Domnul nu
se g se te nimic suspicios, nimic din prejudec ile fiin elor p rtinitoare, ursuze i întunecate,
tirane sau inabordabile, - El este plin de bun voin
i bun tate. i El este milos, plin de
sentimente duioase. El este deosebit de bun i de milos cu cei ce sufer , cu cei slabi, cu cei
r t ci i în nebunie, cu cei lipsi i de curaj; El simte suferin a celor c zu i, a celor r t ci i, pe care
ei nu o simt, i simte împreun cu ei când palpiteaz de durere i se pr bu esc în suferin ele lor.
Inima Lui nu este rece, lipsit de sim minte, ci cald i moale, condescenden a Sa nu este cu
mândrie i provocatoare de durere, iar compasiunea Sa nu se limiteaz numai la sentimente, a a
cum deseori se întâlne te la oameni, ci mila Lui este »marea Sa îndurare« (Luca 1, 78) i absolut
practic , f r dragoste de sine, cu adev rat gata s ajute. Mila Lui este adânc i bogat , ea se
revars din inima Lui, are m rime divin , este neîntrerupt i eficace. Inima lui Dumnezeu
con ine o bog ie pe care inima mic a omului nici pe departe nu o poate în elege, i toat aceast
plin tate este p truns de mirosul pl cut al milei fa de suferin a omului. Deoarece inima lui
Dumnezeu este plin de mil , în ea nu este nici-un loc pentru uitare sau asprime brutal , i
nimeni s nu b nuiasc a a ceva la El. În afar de aceasta El este îndelung r bd tor, încet la
mânie. Chiar i aceia care resping harul Lui au parte de îndelunga Lui r bdare. Dac oamenii nu
se poc iesc, ci st ruiesc în facerea r ului i continu chiar s fac p cate tot mai grozave, Îi va fi
greu s - i desf oare mânia împotriva lor în toat plin tatea ei. R bdarea Lui este deosebit de
tenace, i plin de dorin a ca p c tosul s se poc iasc i s tr iasc , El las sabia deja ridicat s
cad i cru pe f c torul de rele. »Dragostea este îndelung r bd toare«, spune Pavel (1 Corinteni
13, 4), i Dumnezeu este dragostea. i plin de bun tate, sau mare în Har. Aceasta este
comportarea Lui fa de cei vinova i. Dac oamenii se reîntorc cu c in , ei g sesc iertarea care îi
a teapt deja. P catul lor este mare, dar i harul lui Dumnezeu este mare. Ei au nevoie de o
mântuire mare, i ea le va fi dat , cu toate c nu sunt vrednici de ea, pentru c dragostea lui
Dumnezeu este a a de mare, c ea g se te calea prin care poate s ierte vina mare i s-o anuleze.
9. Domnul este bun fa de to i. Nimeni, nici chiar cel mai mare vr jma al Lui, nu poate nega
acest lucru; c ci atunci ar fi o minciun neru inat , c ci îns i prezen a buzelor, care Îl
t g duiesc în felul acesta, ar fi o dovad c este o renegare. El las pe du manii Lui s tr iasc , îi
îngrije te, d ruindu-le hrana i le u ureaz drumul vie ii prin anumite facilit i i fapte bune;
soarele str luce te pentru ei tot a a de cald i de luminos, ca i cum ar fi sfin i, iar ploaia ud
câmpiile lor, ca i cum ei ar apar ine celor neprih ni i. Nu înseamn aceasta, c practici bun tate
fa de to i? În ara noastr r sun vestea bun a mântuirii la urechile tuturor celor care vor s-o
aud , i Sfânta Scriptur , marea scrisoare a lui Dumnezeu, este la îndemâna chiar i a celor
s raci. Ar fi o r stâlm cire îndr znea a versetului biblic, dac afirma iile de mai înainte le-am
limita numai la cei ale i, a a cum au f cut unii; ne bucur m cu bucurie mare de dragostea care
alege, dar nu primim cu mai pu in bucurie adev rul minunat, c Domnul este bun fa de to i.
i îndur rile Lui se întind peste toate lucr rile Lui, sau, domnesc peste ele. Bun tatea care se
îndur este o lege pe care o vedem întruchipat în tot universul lui Dumnezeu. Lumea a fost
destinat pentru fericire, i chiar acum, când p catul a desfigurat capodopera lui Dumnezeu i a
adus în lume elemente care nu au fost de la început, privim cu uimire cum Dumnezeu a ordonat
lucrurile, c pr bu irea în adânc este împiedicat , exist un remediu împotriva blestemului, iar
durerile inevitabile sunt alinate prin calmante. Chiar i în lumea aceasta lovit de p cat, în care
ordinea ini ial a fost foarte distrus , sunt suficiente urme ale domniei unei mâini deosebit de
iscusite, ca s aline dureri i s vindece boli. Ceea ce face via a pe p mânt s fie suportabil este
bun tatea plin de îndurare a Tat lui atotst pânitor. Aceast bun tate se arat în lucrurile mari,
i în lucrurile mici, în fiin a unei insecte create de Dumnezeu i în natura ei adaptat la condi iile
de via , precum i în cârmuirea destinului popoarelor. Creatorul nu este niciodat aspru în
st pânirea Lui, Sus in torul nu este niciodat indiferent, nefolositor, St pânul nu este niciodat

tiran. Nimic nu a fost f cut cu scopul ca s aduc nenorocire, nici-o unealt nu a fost creat ca s
împr tie jale i suferin ; apari ia bolilor i durerilor nu corespunde planurilor ini iale, ci sunt
consecin a st rii noastre ruinate. Trupul omului a fost a a cum a ie it din mâna Creatorului, nu a
fost creat nici pentru boal , nici pentru ofilire treptat , i nici pentru moarte, i via a omului nu a
fost destinat pentru indispozi ie, suferin , fric i chinuri; dimpotriv , omul a fost creat pentru a
lucra cu bucurie i pentru a avea o p rt ie fericit cu Dumnezeu. Domnul, cu o compasiune
plin de ging ie fa de suferin a noastr în aceast lume, a preg tit medicamente pentru bolile
noastre i resurse pentru sl biciunile noastre, i dac unele din aceste mijloace preg tite de
Dumnezeu pentru noi au fost descoperite abia dup mult timp, i în acest caz este în elepciunea
pedagogic a lui Dumnezeu, deoarece pentru oameni a fost mai de folos ca ei în i i s descopere
acele mijloace de videcare i acele resurse, decât dac li le-ar fi fost oferite etichetate i pe tav .
Putem fi foarte siguri c Dumnezeu nu se desf teaz privind suferin ele i necazurile creaturii
Sale, în care s-a pr bu it din propria vin .
Datoria de a avea bun tate i mil fa de animale se poate deduce ca o consecin din aceste
versete. S nu se asemene copiii lui Dumnezeu cu Tat l lor în ceea ce prive te bun tatea i
îndurarea?
10. Toate lucr rile Tale Te vor l uda, Doamne! În orice creatur exist ceva care este spre
slava lui Dumnezeu, spre prosl virea Lui. Arta, bun tatea i puterea care se descoper în
constitu ia oric rei f pturi vii slujesc deja în sine spre lauda lui Dumnezeu, i cu des vâr ire când
o fiin dotat spiritual prive te aceste lucr ri ale lui Dumnezeu, Domnul va fi prosl vit din
cauza aceasta. Unele din lucr rile lui Dumnezeu pream resc pe Dumnezeu prin îns i existen a
lor, altele prin s n tatea lor; unele incon tient, altele prin exterioriz ri voite. i credincio ii T i
Te vor binecuvânta. Aceste fiin e cu afec iune deosebit fa de Dumnezeu se apropie tot mai
mult de inima lui Dumnezeu i îi aduc adorare mai înalt i mai pl cut . Au fost cazuri când
oamenii au l udat pe aceia care i-au urât, tot a a cum noi admir m vitejia unui r zboinic care
este du manul nostru; dar cei sfin i laud pe Dumnezeu dintr-o inim umplut cu dragoste, de
aceea se spune c ei binecuvânteaz pe Domnul. Ei sunt pentru Dumnezeu; cu pl cere L-ar l uda
i L-ar pream ri mai mult, dac ar putea; ei doresc binecuvântare bogat pentru lucrarea Lui i
pentru copiii Lui, implor succesul pentru lucrarea Sa. Numai cel care a fost binecuvântat
binecuvânteaz pe Domnul. Numai sfin ii laud pe Dumnezeul de trei ori sfânt. Dac l ud m pe
Cel Preaînalt din pricina lucr rilor Sale care sunt în jurul nostru, atunci trebuie s facem un pas
mai departe i s -L binecuvânt m, s -L pream rim din pricina a ceea ce a lucrat în noi, i va mai
lucra. Fie ca prima parte a versetului nostru s fie împlinit , dar partea a doua s fie împlinit din
bel ug!
11. Vor spune slava Împ r iei Tale. O tem minunat pentru sufletele care iubesc pe
Dumnezeu. Ele, care binecuvânteaz pe Dumnezeu în inima lor, jubileaz pentru faptul c El st
pe tron, i chiuie de bucurie când st pânirea Lui se descoper plin de slav i putere. Nu exist
nici-o tem de studiu care s ne conduc la smerenie, la ascultare, la speran i la bucurie ca i
m rimea suveranit ii Dumnezeului nostru. Lucr rile Sale Îl pream resc, dar ele nu-L pot
omagia; aceasta o pot face numai mâinile i inimile sfin ite. Este o bucurie sfânt pentru sfin i s
vorbeasc despre slava Împ r iei acestui Împ rat, despre dreptate, bun tate, durata ve nic a
domniei Sale, i despre tot ce este ea. Exist împ r ii p mânte ti care sunt renumite din cauza
bog iei lor, a m rimii sferei de afaceri, a istoriei lor încununate de victorii, a libert ii care
dome te în ele, a afacerilor înfloritoare, i alte lucruri asem n toare; dar Împ r ia Domnului le
întrece pe toate în glorie, în slav real , în toate privin ele. Am v zut odat o cl dire
impun toare, închinat »întregei glorii a Fran ei«; dar timpul i ve nicia, i tot spa iul este
umplut de slava i m rirea lui Dumnezeu, i satisfac ia noastr este s vorbim de ele. i vor vesti
puterea Ta. Aceast putere ine Împ r ia i ea face slava Domnitorului; i noi o pream rim,
atunci când vorbim despre aceast slav . Puterea lui Dumnezeu, de a crea i a distruge, de a
binecuvânta i de a pedepsi, s înt reasc i s zdrobeasc , ofer suficiente teme c s vorbim
mereu de ele. Toat puterea vine de la Dumnezeu. F r El legile naturii ar fi inactive; puterea Sa

este singura surs a tuturor for elor, mecanice i a fiin elor vii, spirituale i suflete ti. În afar de
puterea care se vede, exist în Dumnezeu o plin tate de for e. Cine poate calcula rezerva de for
a Celui Nem rginit? Cum va putea atunci Împ r ia Lui s se pr bu easc ? Se vorbe te de puteri
statale, dar ce sunt acestea în compara ie cu aceast unic Putere Mare? Domnul este »fericitul i
singurul St pânitor« (1 Timotei 6,15). Vrem s ne obi nuim s cunoa tem mai bine aceast
putere, care totdeauna are în vedere numai dreptatea i îndurarea, i s vorbim mai mult despre
ea.
12. Ca s fac cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta. Aceste fapte minunate trebuie f cute
cunoscut tuturor oamenilor; i cu toate acestea pu ini sunt cei care consider aceast cuno tiin
ca fiind o parte important a preg tirii lor. Deoarece statul a e uat în aceast privin , i trebuie
s e ueze, c ci pentru a înv a aceasta este nevoie de mai mult cuno tiin sfânt , decât aceea pe
care el o poate da sau oferi, - trebuie ca copiii lui Dumnezeu s - i dea toate silin ele s
r spândeasc i s transmit istoria sfânt a faptelor lui Dumnezeu. Aceast lucrare trebuie s
aib loc din nou în fiecare secol, c ci oamenii au memorie scurt în ceea ce prive te faptele mari
ale lui Dumnezeu. Ei scriu faptele eroilor lor în bronz, faptele pline de glorie ale lui Dumnezeu le
scriu pe nisip, i ele vor fi în curând terse din memoria lor de c tre torentul timpului; de aceea
trebuie s repet m mereu aceste adev ruri. Sfin ii, b rba i i femei, care cunosc descoperirile lui
Dumnezeu prin Cuvânt i prin lucrare i tr iesc în dragostea Lui, sunt pedagogii religio i i
înv torii omenirii; ei nu trebuie s se ocupe numai cu trecutul, a a cum fac istoricii înv a i, ci
ei trebuie s fie barzii prezentului, ca aceia care au profesia s men in proasp t i vie în
amintirea fiilor oamenilor din zilele noastre marile fapte pe care Domnul le-a f cut în timpul
p rin ilor lor i în secolele precedente. S observ m i contrastul dintre faptele mari ale
Domnului i faptele foarte mici ale oamenilor, ale fiilor lui Adam, care reprezint un neam
dec zut în compara ie cu tat l lor, cu toate c i acesta a fost ca un nimic înaintea Creatorului
s u.
i str lucirea plin de slav a Împ r iei Tale. Ce tem sublim ! S-o facem cunoscut; vestirea
acesteia ne-a fost încredin at nou , celor care iubim pe Domnul i Îl binecuvânt m. »Gloria
slavei Împ r iei Sale«, ce tem minunat ! Domnia Domnului ca St pân neîngr dit peste toate,
maestatea i slava Sa în aceast Împ r ie, i gloria acestui Suveran – aceast tem întreit pune
în derut chiar i sufletul cel mai echilibrat. Cum ne putem achita de aceast misiune? S n zuim
mai întâi, ca noi în ine s privim mai adânc în slava acestei Împ r ii divine i s facem din ea
subiectul discu iilor noastre, în felul acesta oamenii vor lua cuno tiin prin noi despre ea, când
Duhul Sfânt va înso i cu puterea Sa cuvintele noastre.
13. Împ r ia Ta este o împ r ie ve nic . Poetul a vorbit scurt timp despre Dumnezeu i
despre Împ r ia Sa la persoana a treia; dar meditarea lui cu privire la Dumnezeu îl conduce
mereu la adorarea lui Dumnezeu. El schimb vorbirea din »a Sa« în »a Ta«. Prive te pe marele
Împ rat i se arunc înaintea Lui la p mânt. Este bine când studiile noastre evlavioase, citirea
Bibliei, medita ia, ne duc la por ile cerului, ca s ne aduc mai aproape de Dumnezeu i pe
Dumnezeu mai aproape de noi, ca s vorbim cu El fa c tre fa , a a cum vorbe te un om cu
prietenul Lui. Tema cu care psalmistul încheie aceast parte este ve nicia Tronului divin.
Împ r ia Ta este o împ r ie ve nic . Împ r ia Domnului este f r început, f r întrerupere,
f r grani e i f r sfâr it. El nu va renun a niciodat la Tronul S u, i nu invit pe nimeni s
participe împreun cu El în aceast domnie. Nimeni nu poate s r stoarne puterea Sa, sau s
diminueze din puterea Sa de st pânire. Nici timpurile de acum, i nici cele viitoare, i nimic din
ce ar putea s vin , va face s p leasc maestatea Sa, s duc la distrugerea domniei Sale. Cât de
mult se poate odihni credin a pe acest adev r: Domnul împ r e te în veci pe scaunul Lui de
domnie! (Psalmul 29, 10). i st pânirea Ta r mâne în picioare în toate veacurile (textual: cu
accent de proprietate – din genera ie în genera ie). Oamenii vin i pleac , ca umbra pe perete,
Dumnezeu îns domne te ve nic. Noi diferen iem împ ra ii dup succesiunea urma ilor lor,
numind pe primul, pe al doilea, i a a mai departe; acest Împ rat îns este Domnul Întâiul i
Ultimul. Adam a tr it deja în acele timpuri îndep rtate sub domnia acestui Împ rat, i ultimul

urma al lui va sta sub sceptrul aceluia i Atotst pânitor. Slav ie, Dumnezeule mare, Tu e ti i
r mâi Domnul domnilor!
Aceste trei versete sunt un imn plin de venera ie la adresa regalit ii i Împ r iei lui Dumnezeu;
ele sunt cel mai bine onorate de aceia care se afl în Împ r ia lui Dumnezeu, care au primit
acest cuvânt în adev ratul lui sens, a a cum l-a vestit Isus, i sunt credincio i din inim
Domnului i Împ ratului lor. Aceast Împ r ie a lui Dumnezeu este o Împ r ie plin de putere
i de slav ; o Împ r ie a luminii, de a c rei lumin trebuie lumina i oamenii, i o Împ r ie de
putere, a c rei putere trebuie s umple pe oameni; este o Împ r ie cu suveranitate absolut i
durat ve nic ; este binecuvântarea fiec rei genera ii din toate secolele. S l ud m aceast
Împ r ie i s-o vestim, s-o facem cunoscut fiilor oamenilor, i s recunoa tem aceast Împ r ie,
aducând personal Împ ratului închinarea noastr , a a cum o face cânt re ul Psalmului în versetul
a treisprezecelea.
14. Domnul sprijine te pe to i cei ce cad, i îndreapt pe to i cei încovoia i.
15. Ochii tuturor n d jduiesc în Tine, i Tu le dai hrana la vreme.
16. Î i deschizi mâna, i saturi dup dorin tot ce are via .
În versetele cu care ne ocup m, Domnul este l udat pentru grija lui nem rginit fa de oameni
i fa de toate creaturile. Aceasta se potrive te foarte bine dup ce a fost vestit demnitatea Sa,
c ci aici vedem mai exact cum Î i folose te puterea de Împ rat i cum îngrije te de supu ii Lui.
14. Domnul sprijine te pe to i cei ce cad. S citim acest verset în context cu versetul anterior i
vom admira contrastul nea teptat: Acela i, care dome te cu o maiestate impun toare, Se pleac
plin de dragoste spre aceia care sunt gata s cad , ca s -i sprijineasc , s -i îndrepte i s -i in
drept. Forma verbului în textul original (participiu) arat c El face aceasta tot timpul: El este
Domnul Sus in torul. Este demn de luat în considera ie faptul c El a ales pe cei ce cad i pe cei
care au c zut, ca ei s fie tema deosebit a ajutorului S u plin de har. Noi oamenii ocolim pe
semenii no tri »c zu i«, mai cu seam pe ficele c zute ale poporului nostru, i este o îndurare
deosebit de ginga , c Domnul se uit la acestea cu privirea plin de mil a dragostei i le ajut
cu mâna plin de iubire, i prime te pe aceia care sunt p c to ii cei mai notorii i cei mai
dispre ui i de popor. Aceia dintre noi, care sunt gata s cad , sunt u or doborâ i de cei tari i sunt
c lca i în picioare; frica i dependen a lor îi face s devin prada celor mândri i puternici.
Domnul le face i lor parte de ajutorul S u. El iube te s schimbe lucrurile – pe cei înal i îi
smere te, i înal din rân pe cei neînsemna i.
i îndreapt pe to i cei încovoia i. O alt dovad a harului care se coboar . Sunt mul i care nu
pot s - i ridice curajo i capul, a c ror inim nu poate fi înt rit prin mângâiere, ci ov ie i sunt
în pericol de a ajunge rata i; El inspir acestora un curaj nou i îi îndreapt cu dragoste. Unii
merg încovoia i sub povara zilnic i sunt gata s se pr bu easc ; pe ace tia îi înt re te. Isus a
eliberat pe o fiic a lui Avraam care optsprezece ani a fost inut legat de satana, a a c ajunsese
gârbov i nu putea nicidecum s - i îndrepte spatele (Luca 13, 11-16). Prin aceasta S-a dovedit a
fi Fiul Celui Preaînalt. S ne gândim la Cel ce este sublim, care se pleac , ca s îndrepte pe cei
încovoia i, i se face mic, pentru ca aceia care sunt în pericol s cad s se poat sprijini pe El!
Nu vrem s trecem cu vederea cuvântul »to i«, men ionat de dou ori: Domnul are o inim plin
de compasiune pentru tot neamul celor suferinzi.
15. Ochii tuturor n d jduiesc în Tine. Creaturile mâinilor Tale au înv at s priveasc la Tine;
le-a devenit normal s priveasc la Tine pentru alinarea nevoilor lor. A a cum copiii a teapt tot
ce au nevoie de la p rin ii lor, tot a a se uit creaturile la Dumnezeu, ca la Acela care îngrije te
de ele. i Tu le dai hrana la vreme. Ei n d jduiesc în Dumnezeu, i El le d . Gândul acesta aduce
pe Dumnezeu a a de aproape de poetul nostru, c el vorbe te iar i cu Dumnezeu într-o form
vie de adresare, cu cuvântul intim »Tu«. S ne mir m când Domnul hr ne te cu mâna Sa toate
creaturile înfometate din jurul nostru, d hran tuturor fiin elor vii, i printre ele i nou ?
Asemenea unei turme de oi stau creaturile în jurul Domnului ca Marele lor P stor; toate au ochii

îndrepta i spre mâna Lui, în a teptare ca s primeasc hran . i ei nu vor fi dezam gi i în
a teptarea lor; c ci atunci când va veni ceasul, va fi hran potrivit pentru fiecare. S observ m
punctualitatea Domnului în oferirea hranei la timpul mesei – c ci »la vreme« înseamn : când a
sosit timpul de mas , la timpul potrivit, sau de fapt; fiec ruia la timpul lui. Cât de deosebit este
natura creaturilor în aceast privin , i cu toate acestea El d hrana fiec ruia la timpul lui, a a c
Domnul din cer, atât ziua cât i noaptea, în fiecare or i în fiecare clip este preocupat s
hr neasc turma Sa cea mare.
16. Î i deschizi mâna, i saturi dup dorin tot ce are via , adic cu lucruri bune care
împlinesc dorin ele. Numai Tu, Doamne, saturi totul! O faci cu generozitate, cu mân larg ; o
faci u or, Tu trebuie numai s - i deschizi mâna, care este tot timpul plin ; o faci a a de repede,
ca i cum totdeauna toate proviziile necesare ar fi la îndemân . Fiin ele vii au nevoi, i ele vreau
s le fie lini tite; Dumnezeul cel viu are bunul cu care pot fi satisf cute tot felul de dorin e,
plin tatea Îi este la îndemân , i El d pân la s turarea deplin , pân la satisfac ia interioar a
creaturilor, a a c acestea nu mai sufer . În lucrurile spirituale, Domnul împline te orice dorin
c reia El Însu i i-a dat na tere în inim , a a c dorin a noastr este prezentarea anticipat a
binecuvânt rii care va veni. În nici-un caz nu va fi trezit o dorin într-o fiin vie, numai pentru
a fi chinuit , ci pentru ca creatura s caute satisfacerea ei, i s-o g seasc . Orice dorin bun
trebuie s se transforme în satisfac ie.
Versetele pe care le-am studiat se refer la previziunea bun a lui Dumnezeu în lucrurile
naturale p mânte ti; le putem îns aplica i la via a spiritual , c ci acela i Dumnezeu este
Împ rat în ambele inuturi. Dac deci privim la Dumnezeu pentru a ob ine iertarea, reînnoirea,
sau ce dorim, nu vom n d jdui zadarnic. Mâna Harului nu este niciodat închis fa de p c tos,
atâta timp cât el tr ie te, dac se îndreapt cu adev rat spre Dumnezeu.
17. Domnul este drept în toate c ile Lui, i milostiv în toate faptele Lui.
18. Domnul este lâng to i cei ce-L cheam , lâng cei ce-L cheam cu toat inima.
19. El împline te dorin ele celor ce se tem de El, le aude strig tul i-i scap .
20. Domnul p ze te pe to i cei ce-L iubesc, i nimice te pe to i cei r i.
21. Gura mea s vesteasc lauda Domnului, i orice f ptur s binecuvânteze Numele Lui cel
sfânt în veci de veci!
În aceste versete vedem pe Dumnezeul nostru ca Împ rat în Împ r ia Harului S u care
ac ioneaz fa de aceia care n d jduiesc în El
17. Domnul este drept în toate c ile Lui, i milostiv în toate faptele Lui. Toat cârmuirea i
domnia Sa, felul Lui de a lucra i toate faptele Lui sunt demne de a fi l udate, c ci toate
corespund sfin eniei i dragostei Lui. Domnul nu poate fi nedrept, sau lipsit de bun voin .
Ori ice ar face, totdeauna activitatea Sa este în concordan cu hot rârile Sale de mântuire i cu
atitudinea Sa bun , pe care o are fa de toate creaturile Sale. Aceasta este m rturisirea celor
sfin i, care umbl pe c ile Lui, i a celor ce tr iesc în dragostea Lui, care cunosc i cerceteaz
lucr rile i faptele Sale. Tot ce este Dumnezeu, i tot ce face El, trebuie s fie bun. În mântuirea
pe care a lucrat-o pentru poporul S u este tot a a de drept i de sfânt ca i în toate c ile i
lucr rile Lui. Dreptatea i harul sunt unite minunat în El.
18.
Domnul este lâng to i cei ce-L cheam ; i anume, este aproape nu numai datorit
atotprezen ei Sale, ci este aproape în Harul S u, sim ind cu ei i oferindu-le harul i binefacerea.
El nu las în nevoie pe cei ce se roag , i nu las singuri pe copiii Lui, care sunt în lume în lupt
mare i în strâmtorarea lor strig c tre El, ci totdeauna este de partea lor. Acest privilegiu nu este
numai pentru unii, pu ini, care strig c tre El, ci pentru fiecare, c ruia i se potrive te aceast
descriere. To i care se ascund sub pav za Numelui Lui glorios, prin aceea c Îl cheam cu
rug ciuni i cereri pline de credin , vor afla c El este un Ajutor care nu lipse te niciodat în
nevoi. Lâng cei ce-L cheam cu toat inima; c ci sunt mul i ale c ror rug ciuni de form i
c in i pref cute nu-i va aduce niciodat în leg tur cu Domnul. Pentru a putea s te rogi în

adev r trebuie s ai o inim sincer i s ai adev rul în inim ; trebuie s fim smeri i, c ci
mândria este în el torie de sine, i noi trebuie s ne rug m cu seriozitate, c ci altfel rug ciunea
este o minciun . Dumnezeu, care este Adev rul, nu se poate apropia de atitudinile pref cute; El
le cunoa te de departe i le ur te. Tot a a de pu in poate s in departe de El pe cei ce sunt
sinceri, c ci o astfel de gândire este lucrarea Sa, i El nu p r se te lucrarea mâinilor Sale.
19. El împline te dorin ele celor ce se tem de El, a celor ce in la onoarea Numele Lui i Legii
Lui. A a cum ei iau seama cu venera ie la voia Lui, tot a a i El ia seama, cu toat dragostea, la
voia lor, la ceea ce doresc. Ei vor avea ce le place, c ci toat dorin a lor este orientat spre ce Îi
place Lui. O inim sfin it dore te ce poate s -i dea Dumnezeul cel sfânt, de aceea toate dorin ele
ei vor fi pe deplin satisf cute din plin tatea Domnului. Le aude strig tul i-i scap . Apropierea
Lui se va face sim it practic, într-un mod demn de demnitatea Împ ratului sublim, c ci ea le va
aduce eliberarea. El va lua seama la strig tele lor dup ajutor i le va trimite eliberarea din toate
necazurile lor. El Însu i le va da mântuirea; El nu îi va îndruma spre ajutorul îngerilor, sau al
sfin ilor.
20. Domnul p ze te pe to i cei ce-L iubesc. Ei p streaz în inima lor dragostea pentru El, i El îi
p ze te prin dragostea Lui. Privi i ce progrese în afar i înl untru fac ace ti oameni privilegia i,
despre care s-a spus mai întâi c ei se tem de Domnul i strig c tre El: ei Îl iubesc, i în aceast
dragoste sunt siguri înaintea oric rui pericol. Vrem s lu m seama i la multe »altele« care ne
sunt prezentate în aceste ultime versete ale acestui Psalm ( i chiar începând cu versetul 14). În
fiecare verset Dumnezeu este totul în toate. i nimice te pe to i cei r i. Nelegiuirea este pentru
to i cei ce se tem de Dumnezeu i Îl iubesc o urâciune i o indignare, i de aceea to i cei ce s-au
hot rât s persevereze în ea trebuie nimici i. A a cum legile i prescrip iile statului încearc prin
nimicire s fac inofensivi to i agen ii patogeni provocatori de epidemii, tot a a regimul mondial
moral al lui Dumnezeu hot r te distrugerea a tot ce este r u; r ul nu poate fi tolerat în prezen a
Celui ce este des vâr it de sfânt. Ce ruine sunt deseori oamenii f r Dumnezeu, chiar în aceast
lume! Ce monumente ale mâniei vor fi ei în lumea viitoare! Asemenea cet ilor Ninive i
Babilon, i a altor locuri distruse, vor exista numai ca dovezi cât de îngrozitor împline te
Dumnezeu amenin rile Sale.
21. Gura mea s vesteasc lauda Domnului. Orice ar face al ii, eu nu vreau s tac i s nu
vestestesc lauda Domnului; i despre orice ar vorbi al ii, tema mea este clar pentru totdeauna:
vreau s vestesc lauda Domnului. O fac acum, i o voi face cât timp gura mea mai poate vorbi. i
orice f ptur s binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci! A l uda pe Dumnezeu nu
este dreptul numai anumitor persoane, chiar dac aceast persoan este unul ca David; i al ii
sunt datori s fie cânt re i. To i oamenii, oricare ar fi na iunea i rasa c reia îi apar in, oricare ar
fi starea lor social , i în orice epoc ar tr i, s intoneze împreun cântarea de laud adresat
Celui Preaînalt. Nimeni s nu gândeasc c este respins, dac probabil nu va cânta cu o voce
curat de clopot în aceast laud adresat Domnului; tuturor le este permis, to i sunt invita i, to i
sunt aten iona i s laude pe marele Împ rat. În mod deosebit sfin enia Lui s fie subiectul
ador rii, c ci aceasta este cununa i într-un anumit sens este suma, esen a întregii Lui des vâr iri.
Numai inimile sfinte vor l uda Numele Lui cel sfânt; o, dac toate f pturile, adic , to i oamenii,
care sunt carne i sânge, s-ar l sa s fie sfin i i, atunci sfin enia Domnului ar fi desf tarea tuturor.
Aceast cântare, odat început , nu va mai avea sfâr it. Va continua »totdeauna i înc o zi dup
aceea«, a a cum obi nuiau s spun b trânii no tri. Dac ar exista dou ve nicii, sau dou zeci,
toate s fie folosite pentru lauda Domnului, care tr ie te ve nic, binecuvânteaz ve nic i este
vrednic de laud ve nic . Preasl vit s fie Domnul pentru c ne-a f cut cunoscut Numele Lui, i
preasl vit s fie acest Nume, a a cum El ni L-a descoperit; da, preasl vit, binecuvântat, pream rit
s fie mai presus de tot ce putem noi în elege, gândi, sau spune. Inimile noastre se desf teaz în
satisfac ia oferit nou de lauda Sa. Gura noastr , inima noastr i via a noastr s apar in
Dumnezeului nostru atât timp cât vom fi pe p mântul acesta, i în veci de veci, când nu va mai
exista timpul!

