Psalmul 42 – C. H. Spurgeon
Psalmul 42
Titlul Psalmului
Psalmul este o înv tur , i din cauza multiplelor experien e, pe care le exprim , el este în mod
deosebit potrivit pentru înv tura acelora, care trebuie, tot a a ca i autorul acestui Psalm, s
umble pe c rarea abrupt i plin cu spini care duce spre cer. El ne folose te permanent pentru
îmb rb tare, ascultând experien ele unui rob al lui Dumnezeu, care a trecut prin multe necazuri i
care a avut parte de mult har.
Fiii lui Core au fost p stra i în via , când tat l lor i întreaga lui ceat , împreun cu copiii
alia ilor lor, au fost înghi i i de vii de p mânt (Numeri 16; 26, 11). Harul suveran al lui Dumnezeu
i-a cru at – nu tim de ce. Cu pl cere vrem s presupunem, c dup aceast salvare unic în felul
ei, ei au fost a a de umplu i de mul umire, c de aci înainte s-au dedicat glorific rii Dumnezeului
harului prin muzic , ca prin aceasta, via a lor p strat în chip minunat s slujeasc în mod
deosebit spre prosl virea lui Dumnezeu. În orice caz, noi, cei care, ca i ei, numai prin bun voin a
dragostei Domnului am fost salva i de coborârea în iad, ne putem uni din toat inima în cântarea
acestui Psalm, a a cum o putem face cu toate cânt rile, care înal pe Dumnezeul nostru i care
dau expresie la dorin a inimii noastre dup p rt ia intim cu El. Vrea titlul s spun c autorul
Psalmului este un membru al familiei lui Core, sau c aceast cântare este dat fiilor lui Core
pentru a fi cântat în serviciile divine? Noi presupunem c este vorba de al doilea caz.1
Con inutul Psalmului
Psalmul este rev rsarea inimii unui om care din dep rtare suspin dup Casa scump a
Dumnezeului s u i dup serviciile divine frumoase închinate Domnului s u; totodat auzim în el
vocea unui credincios luminat de Duhul Sfânt, care, fiind adânc zdrobit, dore te s simt din nou
apropierea lui Dumnezeu, lupt cu îndoiala i teama, dar prin puterea credin ei în Dumnezeul viu
nu se d b tut. Nu sunt pu ini copiii lui Dumnezeu care au traversat prin acele ape adânci, care
sunt prezentate a a de plastic în aceast cântare. Se pare c fuga lui David dinaintea lui Absalom
a fost prilejul compunerii acestui Psalm.
Împ r irea Psalmului
Dup construc ia sa, Psalmul se compune din dou p r i: versetele 1-5 i versetele 6-11, care se
termin cu acela i verset.
Comentariul Psalmului
1. Cum dore te un cerb izvoarele de ap , a a Te dore te sufletul meu pe tine Dumnezeule!
2. Sufletul meu înseteaz dup Dumnezeu, dup Dumnezeul cel viu; când m voi duce i m voi
ar ta înaintea lui Dumnezeu?
3. Cu lacrimi m hr nesc zi i noapte, când mi se zice f r încetare: „Unde este Dumnezeul t u?”
4. Mi-aduc aminte, i-mi v rs tot focul inimii în mine, când m gândesc cum mergeam înconjurat
de mul ime, i cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strig telor de
bucurie i mul umire ale unei mul imi în s rb toare.
5. Pentru ce te mâhne ti, suflete, i gemi în untrul meu? N d jduie te în Dumnezeu, c ci iar i Îl
voi l uda; El este mântuirea mea i Dumnezeul meu.
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Titlul arat foarte clar c autorul Psalmului sunt fiii lui Core, ceea ce ar putea totodat s însemne c Psalmul a fost
preluat dintr-o carte de cânt ri numit dup numele fiilor lui Core, a a cum noi am spune c o cântare apar ine c r ii
de cânt ri a Adun rii fra ilor. Delitzsch î i explic amprenta davidian a Psalmului prin influen a spiritului davidian
asupra autorului, care a luat cuno tin de fuga împ ratului dinaintea lui Absalom.
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1. Cum dore te un cerb izvoarele de ap , a a Te dore te sufletul meu pe tine Dumnezeule!
A a cum cerbul istovit de seceta lung dore te cu ardoare dup izvorul învior tor, tot a a
dore te sufletul meu însetat, obosit de moarte, dup Tine, Dumnezeul meu. Autorul Psalmului era
departe de frumoasele servicii divine din Templul Domnului, i aceasta era ceea ce îi producea
aceste chinuri mari ale sufletului. El nu c uta comoditate, i tot a a de pu in c uta onoare;
savurarea p rt iei cu Dumnezeu, aceasta era prima i cea mai mare nevoie a inimii lui. Tr irea
împreun într-o prietenie pl cut cu Dumnezeu nu era pentru el numai desf tarea pre ioas , ci o
necesitate absolut , întocmai ca apa pentru cerb. A a cum un pelerin prin pustie, epuizat de ar i a
soarelui, care nu mai are niciun strop de ap în burduful lui i g se te izvorul secat, tie un singur
lucru: trebuie s beau, altfel voi muri, - tot a a Psalmistul trebuie s aib pe Dumnezeul s u, sau
va muri. Sufletul lui era umplut de o dorin avid dup apropierea lui Dumnezeu. D -i pe
Dumnezeul lui, i va fi foarte satisf cut, a a cum cerbul î i potole te setea chinuitoare în izvorul
limpede i acum are tot ce dore te; dar, refuz -i împlinirea acestei dorin e, inima lui va zvâcni,
pieptul îi va gâfâi, tot corpul va tremura, ca la omul care ia o gur de aer, sau este epuizat dup o
alergare lung . Iubite cititor, cuno ti tu din experien , ce spune autorul Psalmului aici? Ai sim it
aceast durere amar ? Este o am r ciune dulce. Cel mai bine este s tr ie ti în lumina dragostei
lui Dumnezeu; pe locul doi al binelui este s fi nefericit, pân când ni se ofer acest har, i dup
aceea s dore ti în fiecare ceas dup el. Am spus, în fiecare ceas? Nu, setea nu va înceta i nu se
poate uita, i tot a a va fi dorin a permanent dup Dumnezeu. Dac pentru noi este a a de
natural, s dorim dup Dumnezeu, cum dore te cerbul dup ap , atunci starea sufletului nostru
este bun , oricât de chinuitor ar fi sentimentul acestui dor. Putem înv a din versetul acesta, c
putem face uz de ardoarea dorin ei noastre înaintea lui Dumnezeu, i aceasta cu atât mai mult, cu
cât Dumnezeu a dat f g duin e deosebite acelora care Îl caut din toat inima.
2. Sufletul meu: întreaga mea fiin , eul meu cel mai l untric înseteaz . Aceasta este mai mult
decât foamea. Foamea se poate potoli, dar suferin a din cauza setei este îngrozitoare; ea nu se
poate potoli cu nimic i duce în mod inevitabil curând la moarte. Ah, dac noi to i am avea
aceast dorin avid dup binele suprem; c ci aceasta este un semn neîndoielnic al st rii de har.
Dup Dumnezeu. El nu dore te numai dup Templu i altar, ci dup p rt ia cu Dumnezeu însu i.
Numai oamenii duhovnice ti pot s simt împreun cu psalmistul aceast sete. Dup Dumnezeul
cel viu. Deoarece Dumnezeu este Cel viu i ne d apa vie, de aceea dorim dup El. Un dumnezeu
mort este o batjocur , un monstru, pe care îl detest m; dar Cel ce tr ie te ve nic, Izvorul nesecat
al vie ii i luminii, El este dorin a aprins a inimii noastre. Ce sunt aurul, onoarea i pl cerile
lume ti, decât numai idoli mor i? O, dac niciodat nu am tânji dup ei! Când m voi duce i m
voi ar ta înaintea lui Dumnezeu? Cine iube te pe Domnul, are pl cere i de Adun rile în care
Numele Lui este adorat. Toate preten iile la evlavie nu sunt nimic, dac mijloacele exterioare ale
harului nu au nicio putere de atrac ie pentru noi. David nu s-a sim it niciunde acas , ca în Casa lui
Dumnezeu; el nu s-a mul umit cu simpla închinare în cas sau în c m ru ; el nu a p r sit
adun rile celor sfin i, a a cum au unii obicei. Prive te cât de viu prive te el întrebarea, dac va
avea prilejul s fie unit în curând cu mul imea în s rb toare din Casa lui Dumnezeu, i cât de des
prezint el aceast dorin a sa! El dore te cu ardoare dup Dumnezeul s u, Dumnezeul
leg mântului, dup Cel vrednic de laud , ca floarea ofilit dup rou , ca porumbi a singuratic
dup partenerul ei. Ar fi bine dac noi to i am privi întrunirile noastre la serviciile divine ca
înf i are înaintea lui Dumnezeu; c ci atunci ar fi un semn sigur, c st m în har, dac noi avem
pl cere de ele. Dar cât de mul i sunt, care vin numai ca s se arate înaintea predicatorului sau
înaintea semenilor lor, i consider aceasta ca fiind suficient!
3. Cu lacrimi m hr nesc zi i noapte. Aceasta este o hran s rat , dar ea este s n toas pentru
suflet. Cine are parte de lacrimi, de lacrimi care curg neîncetat în iroaie, care umplu paharul i
farfuria, acela se afl cu adev rat într-o situa ie grea. A a cum cerbului aflat în nevoie îi stau
lacrimile în ochi, tot a a str lucea umezeala s rat din ochii lui David. Orice poft de mâncare i-a
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pierit; el nu numai c i-a mâncat pâinea cu lacrimi, ci lacrimile erau singura lui mâncare, nu
dorea alt mâncare. Probabil c a fost bine pentru el, c inima lui a putut s - i deschid ventilele
de siguran ; exist un necaz la care nu curg lacrimi, care este mult mai îngrozitor decât dac te-ai
sc lda în râuri de lacrimi. Deoarece psalmistul a fost a a de mi cat, c Dumnezeul lui era
batjocorit, lacrimile lui erau ap sfin it , pic turi sfinte, pe care Domnul le strângea în burduful de
lacrimi al S u (Psalmul 56, 9). Când mi se zice f r încetare: „Unde este Dumnezeul t u?”
În ep turi groaznice sunt armele sufletelor la e. Ei trebuiau s -l lase singur cu suferin a lui, pe
cel adânc întristat; el nu putea s plâng mai mult decât plângea. Era un opus supererogationis (o
lucrare în plus) a r ut ii, o încercare de a stoarce mai multe lacrimi dintr-o inim , din care
curgeau deja râuri de lacrimi. Observa i cum îl batjocoreau f r întrerupere i cât de bine au tiut
s -l loveasc în locul cel mai sensibil. La r nit pân la m duv , v zând cum credincio ia
Dumnezeului s u era atacat . Mai bine ar fi fost s -i g ureasc ochii cu acul, decât s arunce
batjocuri asupra Dumnezeului s u. A a a batjocorit imei pe David, când acesta a trebuit s fug
dinaintea lui Absalom. El a zis f r ov ire, c David este un om al sângelui i Dumnezeu îl
pedepse te pentru c el a subjugat pe Saul i casa lui; dorin a era tat l gândului. Cei p c to i tiu
c pentru noi nu poate exista nimic mai r u, decât s pierdem favoarea lui Dumnezeu; ei
îndreapt r utatea lor diabolic , ca s explice, c într-adev r a a este. Mul umiri fie aduse lui
Dumnezeu, este o minciun ; c ci Dumnezeul nostru este în cer, i El este totodat i în cuptorul
de foc cu copiii S i (Daniel 3).
4. Mi-aduc aminte, i-mi v rs tot focul inimii în mine. Deoarece s-a gândit la durerea inimii lui,
inima lui s-a topit ca apa i s-a v rsat în interiorul lui. Dumnezeul lui era ascuns de el, i du manii
se dezl n uiau; - o astfel de durere dubl era în stare s duc la dezn dejde i pe cea mai viteaz
inim . Dar de ce s te predai unor astfel de gânduri întunecate, c ci ele nu aduc niciun folos? Este
absolut f r valoare s - i îndrep i sufletul pur i simplu spre tine însu i, s -l gole ti de sine însu i
în sine însu i; este mult mai bine s - i ver i inima înaintea Domnului! Mai degrab ar putea un
întemni at prin munca lui grea s ajung în cer, decât ca noi s fim adu i mai aproape de
mângâiere, b tându-ne capul cu durerea noastr . Când m gândesc cum mergeam înconjurat de
mul ime, i cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mul imea strig telor de
bucurie i mul umire ale unei mul imi în s rb toare. Ah, cât de pre ios a fost, c el putea s
mearg la Casa lui Dumnezeu în fruntea unei mul imi în s rb toare! Num rul mare de adoratori
ai Domnului i-a m rit foarte mult bucuria, i p rt ia oamenilor evlavio i era o pl cere pentru el.
Într-o procesiune de s rb toare, cu pa i înce i i apoi s rind i dansând, cuprins fiind de o bucurie
sfânt , cu instrumente i cântec, a a mergea el spre Sion împreun cu poporul ales al Domnului,
spre cortul sfânt, locuin a p cii i sfin eniei. Acum, când era departe de Locul sfânt i lipsit de
orice p rt ie divin , omul lui Dumnezeu cheam în amintire orele sfinte i se hr ne te cu
pl cerea dulce-am ruie a detaliilor acelor pelerinaje binecuvântate. Zgomotul puternic al mul imii
în s rb toare, sunetele de bucurie ale trompetelor i corurile cânt re ilor îi r sun în urechi, el
vede înaintea ochilor s i dansurile sfinte. O astfel de zi de bucurie a fost, de exemplu, ziua când
David a adus chivotul leg mântului în cortul nou construit în Sion i semin iile lui Israel s-au
adunat cu gr mada, ca pentru o mare s rb toare na ional . Cât de cu totul altfel este acum totul!
În loc s fie în Sion, este în pustie; în loc de preo i în haine albe, este înconjurat de r zboinici cu
armuri de fier; în locul cântecelor de laud , în urechile lui r sun batjocurile; în loc s cânte
Aleluia, trebuie s plâng ; în loc s se bucure în Dumnezeul s u, este întristat, c Domnul este a a
departe de el! Într-o ar str in , întunecat , înconjura i de slujbe idolatre, am sim it i noi acela i
dor de cas dup Casa Domnului, descris aici, i am strigat: O, Sion, tu, Adunarea Dumnezeului
cel sfânt, mama mea, patria mea, când te voi revedea, când voi auzi iar i psalmi i rug ciunile
tale sfinte, i voi privi pe Domnul în mijlocul poporului S u! Cântecele pelerinilor veni i la
s rb toare par s fi r mas foarte pl cut întip rite în amintirea poetului Psalmului, i f r îndoial
cântarea este partea cea mai sublim a slujbei divine i ea se apropie cel mai mult de adorarea
care va avea loc în cer. Ce dezonorare este, s înlocuie ti cântarea întregii Adun ri lucrat de
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Duhul, cu efectele teatrale minore ale unui cvartet care cânt pentru bani, cu produc iile artistice
ale unui cor, sau cu simpla fanfaronad a unor cavaluri i foale neînsufle ite! Am putea tot a a de
bine s punem ma inile s se roage, i cu ele s l ud m pe Dumnezeu.
5. Pentru ce te mâhne ti, suflete? Poetul Psalmului se adreseaz lui însu i, ca i cum ar fi o
personalitate dubl . Credin a lui încearc s înving teama sa, n dejdea lui încearc prin dovezi
s -l conving în grijile lui. Aceste nevoi prezente, vor dura ele totdeauna? Este culmea bucuriei
du manilor mai mult decât p l vr geala de art ? Sau, este lipsa mea de la s rb torile sfinte o
exilare pe toat via a? Pentru ce aceast mare descurajare, aceast dezn dejde la , aceast
triste e lipsit de credin ? A a cum b trânul John Trapp (1669) spune: David îl zguduie pe
David, mustrându-l în întristarea lui întunecat , i în privin a aceasta este un model pentru to i
care sunt aproape de descurajare. Cercetarea cauzei întrist rii noastre este deseori cel mai bun
medicament împotriva întrist rii. Necunoa terea de sine i neîn elegerea propriei persoane nu este
o nenorocire minor . Cea a ne tiin ei m re te cauzele spaimei noastre; când privirea este clar ,
monstruozitatea se reduce la un m run i neînsemnat. i gemi în untrul meu. De ce mi-a disp rut
lini tea? Dac nu pot participa la s rb toarea de odihn împreun cu marea adunare, pentru ce s
nu fie în sufletul meu odihn ? De ce sunt tulburat, ca o mare agitat de furtun , i pentru ce url
gândurile în mine, ca o mul ime de popor r sculat ? Oricât de trist ar fi starea mea, ea nu m
îndrept e te s m predau dezn dejdii f r nici un fel de opozi ie. Sus, inima mea! La ce
folose te triste ea? Fii b rbat i vei fi ridicat din marea ta doborâre i de la nelini tea chinuitoare
vei veni la pacea lini tit . N d jduie te în Dumnezeu! Dac din vasul Pandorei se vars un r u
dup altul, speran a r mâne aceea i. Dumnezeu nu se schimb , de aceea harul Lui este
fundamentul speran ei care nu se schimb . Dac aici jos totul este întunecat, ziua se va ivi totu i,
i între timp stelele str lucesc pe cerul nop ii. Lampa speran ei nu este dependent de faptul c
voi îi da i untdelemn din afar ; lumina ei este între inut de cercet rile l untrice ale harului lui
Dumnezeu, care învioreaz mereu curajul. C ci iar i Îl voi l uda (sau: mul umi). Suspinele mele
vor face loc cânt rilor de bucurie, plângerile mele se vor transforma în cânt ri de biruin . Dac
pe moment îmi lipse te sim mântul dulce al dragostei lui Dumnezeu, prin aceasta n-am pierdut
dragostea lui Dumnezeu; podoaba pre ioas exist i este a mea, chiar dac nu str luce te pe
pieptul meu. Speran a tie care este posesiunea ei înt rit prin documente, chiar dac ea nu poate
citi clar certificatul. Ea a teapt lini tit i cu încredere deplin ceea ce i-a fost promis, chiar dac
pe moment soarta st cu mâinile goale înaintea ei. El este mântuirea mea i Dumnezeul meu.
(textual: pentru mântuirea fe ei Sale, sau: c El îmi ajut cu fa a Sa). Tot ajutorul, toat
mântuirea, ne vine de la Fa a divin îndreptat în har spre noi; de aceea speran a i dorin ele
cânt re ului Psalmului se îndreapt spre El. Prin credin , el este sigur c Domnul va face ca Fa a
Lui s str luceasc peste el. i prin aceasta orice necaz va înceta; aceasta, i nimic altceva, va
înviora curajul lui dec zut, va face de ru ine pe du manii s i care îl batjocoresc i îi va reda toat
bucuria acelor zile sfinte i fericite, care sunt de ne ters întip rite în amintirea lui. Asemenea
cânt rii de laud a lui Pavel i Sila (Faptele Apostolilor 16, 25), versetul acesta rupe lan uri de
fier i sf râm u ile din fa ale închisorii. Cine poate s aibe o vorbire a a de eroic în orele de
necaz, acela are biruin a asigurat . În gr dina speran ei cresc laurii biruin ei viitoare, trandafirii
bucuriei care se ive te, crinii p cii care se apropie.
6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule; de aceea la Tine m gândesc, din ara
Iordanului, din Hermon, i din muntele Mi ear.
7. Un val cheam un alt val, la vuietul c derii apelor Tale; toate talazurile i valurile Tale trec
peste mine.
8. Ziua Domnul îmi d dea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui, i în l am o rug ciune
Dumnezeului vie ii mele.
9. De aceea, zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce m ui i? Pentru ce trebuie s umblu plin
de întristare, sub ap sarea vr jma ului?”
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10. Parc mi se sf râm oasele cu sabia când m batjocoresc vr jma ii mei, i-mi zic neîncetat:
„Unde este Dumnezeul t u?”
11. Pentru ce te mâhne ti, suflete, i gemi în untrul meu? N d jduie te în Dumnezeu, c ci iar i
Îl voi l uda; El este mântuirea mea i Dumnezeul meu.
6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Cântarea se înal din nou cu tonuri sc zute. O
final a a de pl cut este de valoare, c psalmistul începe din nou. Descurajarea cânt re ului nu a
luat sfâr it i accesele de dezn dejde revin; curaj, el vrea s mai ia înc o dat harfa i s -i
probeze puterea la sine însu i, a a cum în tinere ea lui i-a v zut influen a asupra lui Saul, când
acel duh r u venea peste el. În a doua parte a Psalmului, cântarea începe cu Dumnezeu; observ m
i o oarecare lini te la cânt re . Dorin a lui nu mai este prezentat a a de audibil i vizibil, ca în
versetul 2, necazul lui s-a retras în lini tea inimii. Sufletul lui este mâhnit în el – i este adev rat,
nu este de mirare, atâta timp cât gândurile lui se îndreapt spre interior, i nu spre înainte. Dac
am fi dependen i de noi în ine, ca mângâierea s-o scoatem din noi, atunci vom avea parte de
pu in r bdare! Întocmirea gândurilor oscilante ale inimii noastre nu ne ofer o baz solid pe
care s ne putem sprijini. Este bine, dac spunem Domnului, care este situa ia inimii noastre, i cu
cât aceast m rturisire este mai simpl , cu atât David se aseam n mai mult cu un copil bolnav
care vorbe te cu mama sa, i noi ar trebui s înv m din aceasta. De aceea la Tine m gândesc.
Ferice de noi, dac ne vom g si refugiu la Dumnezeul nostru. Acolo este terra firma. Acesta este
necazul binecuvântat, care ne face s ne c ut m refugiu pe o stânc a a de sigur , cum e ti Tu,
Doamne! În ceea ce prive te în elesul cuvintelor urm toare, comentatorii sunt de p reri diferite.
Dac prelu m traducerea lui Bäthgen: De aceea la Tine m gândesc, departe de ara Iordanului,
a Hermonului, i a muntelui Mi ear. Vrea poetul prin aceasta s descrie ara Canaan, din care a
fost alungat? Cheam el în amintire timpurile fericite, pe când avea p rt ie scump cu
Dumnezeu pe râurile i pe mun ii rii sfinte, i în mod deosebit pe „muntele mic”, pe Sion, unde
dragostea lui Dumnezeu i s-a descoperit în chipul cel mai minunat? Facem bine, dac p str m în
amintire ocaziile deosebite, când am fost învrednici i de Domnul s avem parte de p rt ie
deosebit ; vom avea curând nevoie de astfel de amintiri, în timpurile când Domnul ne va duce în
pustie i inima noastr va fi bolnav de necaz. Bun tatea lui Dumnezeu, de care am avut parte în
trecut, a fost o înviorare mare pentru unele suflete zdrobite; asemenea unei sufl ri line, aducerea
aminte de acestea a aprins într-o flac r luminoas fitilul care se stinge, i a îndreptat i legat
trestia frânt . O, tu vale Acor (valea necazului), cum a putea s te uit? Tu ai devenit pentru mine
o poart de speran (Osea 2, 15). O, voi timpuri pre ioase, a i disp rut, dar a i l sat o lumin
înapoia voastr , care îmi lumineaz întunericul de acum!
Dac traducem: De aceea la Tine m gândesc, din ara Iordanului, din Hermon, i din muntele
Mi ear („muntele mic”). Se refer poetul la inutul de r s rit al Iordanului, în care a fost alungat,
i el vrea de acolo s se gândeasc la Domnul?2 Vrea s spun prin aceasta, c , uitând timpul i
locul, el prive te Iordanul tot a a de binecuvântat ca i izvoarele Siloamului, Hermonul tot a a de
sfânt ca i Sionul, i chiar i acea movil neînsemnat Mizear este tot a a de minunat , ca i
mun ii din jurul Ierusalimului? Ferice de cel ce poate s cânte: Acolo unde Îl am pe El, acolo este
patria mea.
7. Un val cheam un alt val, la vuietul c derii apelor Tale. Este ca i cum comportarea Ta aspr
fa de mine agit întreaga natur împotriva mea, ca s m atace. Apele cerului, p mântului i
apele subterane se cheam unele pe altele i se provoac unele pe altele la o conspira ie
îngrozitoare, ca s -mi ia lini tea. A a cum la o tromb de ap , apele de sus i de jos î i dau mâna,
a a se p rea poetului, c cerul cu p mântul se unesc, ca s descarce vijelia asupra lui. Suferin ele
lui erau o permanent durere cople itoare. Un val venea dup un alt val, zgomotul valului care se
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sp rgea era urmat de un alt val. Durerile trupului d deau na tere la team în suflet, în inima lui se
furi au oapte fanatice, care erau în concordan cu presim irile lui suspicioase, iar bubuiturile de
tr snet ale necazurilor venite din exterior constituiau înso itorii îngrozitori ai oftatului izvorât din
frica l untric . Era ca i cum sufletul lui trebuia s piar în acest potop de necaz, peste ale c rui
valuri p ea ca un stâlp de ap providen a divin , a c rei majestate înfior toare îl umplea de fric
i groaz . Celui încercat a a de greu i se p rea c este ca o barc singuratic în largul m rii, în
jurul c reia se dezl n uie furia furtunii, sau ca un naufragiat, mânat încoace i încolo, ag at de
catargul sf râmat i care a teapt s fie înghi it în orice moment de valurile furioase. Toate
talazurile i valurile Tale trec peste mine. Poetul Psalmului vrea s spun , c toate necazurile,
care pot exista, s-au n pustit deodat asupra lui. Dar aceasta era o exagerare a imagina iei lui
suprasolicitate; c ci toate talazurile i valurile lui Dumnezeu nu au venit niciodat asupra unui
om, în afar de Mântuitorul nostru. Exist adâncimi ale suferin ei, pe care Domnul în dragostea
Lui nu le las s fie cunoscute de copiii Lui. Este normal ca o inim greu încercat , s prezinte
durerea ei în culori cât se poate de întunecate; este bine, c dup aceea se constat , c Domnul în
harul S u, nu a ac ionat a a cum ne-am temut noi. Dar starea psalmistului era trist . El era în
continuare singur în valuri; valurile atlantice se succed f r întrerupere peste capul lui; tromba de
ap se apropie tot mai mult; oceanul întreg este agitat împotriva lui, el luptându-se cu greutate
împotriva valurilor învolburate. Nu sunt pu ini aceia, care au dreptul la cer, i care pot s - i
imagineze viu ce spune psalmistul aici, deoarece i ei au trecut prin astfel de situa ii. Despre acest
fel de experien e adânci nu tiu aceia care sunt înc copii din punct de vedere spiritual; dar ele
sunt foarte cunoscute cre tinilor maturi, care sunt obi nui i cu apele adânci ale necazului. Pentru
ace tia este o mângâiere, s li se aduc aminte, c Domnul este St pânul valurilor i talazurilor:
talazurile Tale, valurile Tale, spune David. Fiecare în parte este trimis de Dumnezeu, El le
conduce pe toate, i ele trebuie s asculte de planurile Lui. A a po i s - i lini te ti i tu inima,
copil al lui Dumnezeu!
8. Ziua Domnul îmi d dea îndurarea Lui. Nu este f r road , s te gânde ti la Domnul, a a cum a
f cut psalmistul începând cu versetul 6; vedem aceasta în versetul acesta din vorbirea
mângâietoare a credin ei. Poate s vin orice, va fi întotdeauna un tainic ceva, care va îndulci tot
ce este amar. Harul lui Dumnezeu este un loc sigur de salvare, care ne ine deasupra apelor pe
marea furtunoas . Lumina zilei se poate transforma oricând în întunericul ciudat al miezului de
noapte; dar dragostea lui Dumnezeu, care din ve nicie a fost hot rât s fie partea ve nic a celor
ale i, nu va lipsi nici m car o or pentru ace tia, ea este dreptul lor de neclintit. Niciodat nu va
începe o zi pentru un mo tenitor al harului, în care el s fie p r sit de Dumnezeu. Domnul
guverneaz , i ca St pân trimite, cu des vâr irea puterii Sale, harul pentru ale ii Lui. Iar noaptea.
Ambele jum t i ale zilei sunt luminate de dragostea deosebit a lui Dumnezeu, i nici o furtun a
necazurilor nu va putea s întunece aceast lumin . Dumnezeul nostru este atât Dumnezeul nop ii
noastre, cât i al zilei noastre; nimeni nu va g si vreodat pe Israelul lui Dumnezeu
nesupravegheat, la orice or ar veni. Cântam laudele Lui. Cânt rile de mul umire pentru harul
primit fac întunericul nop ii s devin luminos. Necazul ar putea s ne sting lumânarea; dar dac
el nu poate face s amu easc cântarea noastr , lumina va lumina în curând. i în l am o
rug ciune Dumnezeului vie ii mele. Rug ciunea i mul umirea merg mân în mân . Dumnezeul
cel viu este Dumnezeul vie ii noastre; de la El am primit via a, în p rt ia cu El o tr im în
rug ciune i cântare de laud , Lui i-o închin m, i în El î i va g si cândva des vâr irea. Fiind
siguri, c atât suspinele noastre cât i cânt rile noastre de laud p trund la Dumnezeul nostru
mare, în cea mai trist situa ie avem motiv s sper m.
9. De aceea, zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce m ui i?” Este permis credin ei s cear
de la Dumnezeu explica ii cu privire la cauzele dizgra iei în care se afl ; da, îi este permis chiar,
într-un anumit sens, s - i revendice dreptul înaintea lui Dumnezeu, i anume, s -I aduc aminte
de f g duin ele Lui i de ce, dup cât se pare, nu le împline te. Dac c ut m cu adev rat refugiu
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la Domnul i nu g sim, atunci este timpul s întreb m: De ce este a a? Dar nu trebuie s p r sim
din cauza aceasta locul nostru; cu toate acestea, Domnul trebuie s r mân stânca noastr : stânca
mea. Noi trebuie s ne leg m de El, El fiind singura noastr n dejde, i niciodat s nu renun m
la ce este al nostru din partea Lui. Pentru ce trebuie s umblu plin de întristare, sub ap sarea
vr jma ului? El, Cel care S-a l sat întrebat de prietenul S u Avraam (Geneza 18, 23 i versetele
urm toarele), ne permite i nou s -I aducem întreb rile inimii noastre înfrico ate, ca s afl m
motivul severit ii Lui fa de noi. Cu siguran nu-I face pl cere s vad fa a robului S u
acoperit cu lacrimi i desfigurat ; nu-i face nicio satisfac ie asprimea cu care se poart du manii
fa de el. Este imposibil ca tirania, cu care satana îi chinuie, s -I fac pl cere. De ce d El, pe cei
ce sunt ai Lui, s fie batjocori i de împotrivitorii lor? Cum poate Dumnezeul puternic, care st
tare i neclintit ca o Stânc , s fie tot a a de aspru i de neclintit ca o Stânc fa de aceia care se
încred în El? Astfel de întreb ri arz toare, aduse cu smerenie înaintea Domnului, u ureaz
deseori sufletul. Dac tim cauza pentru care avem necaz, atunci suntem pe drumul cel mai bun,
s recunoa tem, cum putem sc pa de suferin , sau cel pu in, cum o putem suporta. Lipsa de
cump nire atent ne face ca deseori s vedem nenorocirea mult mai neagr i mai lipsit de
speran , decât este în realitate. Suntem cuprin i de compasiune adânc , când vedem c unui om
trebuie s i se amputeze un m dular, dar dac tim c opera ia a fost necesar , ca s -i salveze
via a, ne bucur m la vestea c ea a fost înf ptuit cu succes. Tot a a, necazul îl vom purta mai
u or, dac tim scopul pentru care Dumnezeu l-a trimis.
10. Parc mi se sf râm oasele cu sabia când m batjocoresc du manii mei. Batjocurile crunte
p trund mai adânc decât în carne; poetului psalmului i se pare c du manii, prin vorbirea lor
batjocoritoare, îl distrug, ca i cum oasele lui ar fi sf râmate cu lovituri de ciomag. Dac
repro urile batjocoritoare nu omoar , ele sf râm totu i; durerea, pe care ele o provoac , este
asemenea torturii, i astfel de r ni se vindec greu. i-mi zic neîncetat: „Unde este Dumnezeul
t u?” Aceasta este lovitura nemiloas , care se poate da unui copil al lui Dumnezeu, când este
atacat atât credincio ia Domnului, cât i caracterul robului S u persecutat. Du manii lui David
erau a a de r i, c atunci când li s-a oferit ocazia au pus imediat aceast întrebare, i nu numai o
singur dat , ci de mai multe ori, mereu, zi de zi, îndreptat direct asupra lui David. Este
adev rat, l tratul neîncetat al câinilor, care erau mereu pe urmele lui, ar fi fost de ajuns s -l fac
s - i piard min ile, i probabil c s-ar fi ajuns a a de departe, dac nu i-ar fi g sit refugiul în
rug ciune i dac prigoana împotrivitorilor lui nu l-ar fi f cut s cear ajutor de la Dumnezeu.
11. Pentru ce te mâhne ti, suflete, i gemi în untrul meu? Psalmistul a pus din nou înaintea lui tot
necazul s u, dar nu a g sit niciun motiv, ca s fie a a de nelini tit. A privit în fa toate temerile
lui i le-a g sit c nu sunt de nebiruit, a a cum p reau, c ci erau ascunse în întuneric.
N d jduie te în Dumnezeu. Las - i ancora înfipt în acest teren sigur. Dumnezeu este credincios,
El este dragoste, de aceea este loc i teren sigur pentru speran . C ci iar i Îl voi l uda; El este
mântuirea mea i Dumnezeul meu. Aceasta este aceea i sentin plin de speran , ca i cea din
versetul 5. Aceasta arat c psalmistul s-a înt rit în încrederea credin ei lui i este în stare s
r spund cu curaj la întrebarea perfid „Unde este Dumnezeul t u?” Dumnezeul meu este aici,
da, El este aici, ca s m salveze. Nu m ru inez s -L numesc Dumnezeul meu, cu toate
împuns turile voastre i batjocurile voastre, c ci El m va sc pa din mâinile voastre. A a conduce
credin a lupta spre victorie. Cea mai întristat fa trebuie s devin mult mai senin , când ia pe
Dumnezeu pe cuvânt i n d jduie te în ajutorul Lui.
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