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Sesiunea 588
PSALMI Cap. 70:1-73:28

Dragi prieteni, în cadrul ultimei noastre întâlniri pe calea undelor am călătorit, prin
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu în lumea problemelor şi dificultăţilor prin care a trecut
David, autorul psalmului 69, dar şi prin cele trăite de Domnul Isus. Am văzut cu câtă forţă
a reflectat acest psalm profetic, trăirile Domnului Isus în contextul copilăriei şi lucrării Sale.
Poate de aceea psalmul a fost atât de des citat în Noul Testament.
Astăzi mergem mai departe, îngăduind Duhului Sfânt să intervină din nou în inima
noastră pentru a pune acolo sămânţa adevărului veşnic ce se găseşte în Cuvântul Său.
Psalmul cu care deschidem întâlnirea noastră este psalmul cu numărul 70. Este un
psalm destul de scurt iar conţinutul lui poate fi regăsit în ultimile 5 versete ale Psalmului
40. Un critic spunea: "Este un fragment introdus aici in mod accidental". Voi fi de acord cu
acest critic daca el va scoate cuvântul "accidental". Este numit un cântec al eliberării. De
ce se repeta aici? Deoarece memoria mea nu este prea buna si Dumnezeu ştia ca nu va
fi. Parcă mi-l imaginez de Dumnezeu spunând, Când va ajunge Sorin la punctul acesta în
cartea Psalmilor sunt sigur că va fi uitat deja ceea ce am spun în Psalmul 40. Aşa că i-l
voi reaminti". Ce spuneţi, dragi ascultători, are Dumnezeu dreptate? Vă mai aduceţi
aminte de ceea ce am citit în psalmul 40? Deci, Dumnezeu are dreptate. Avem nevoie să
ni-l reamintească, mai cu seamă că sunt câteva lucruri pe care trebuie să ni le amintim.
Psalmul 70:1
v.1 Grăbeşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!
David trecea prin probleme şi avea nevoie de ajutor urgent. De aceea distingem
nerăbdarea din cuvintele sale. Dealtfel în ultimul verset, versetul 5 el arată care este
starea lui.
Psalmul 70:5
v.5 Eu sînt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi Izbăvitorul
meu: Doamne, nu zăbovi!
Dragul meu, Dumnezeu este pentru cei săraci si in nevoi, si continua sa fie ajutorul
nostru si in ziua de azi. Într-o vreme când se pare că nimănui nu-i mai pasă de cei vitregiţi
de soartă, când indiferenţa este în creştere, Dumnezeu ne aduce aminte că El are grijă de
săraci.
Sunteţi de acord că mulţi au nevoie să li se reamintească acest lucruri? Dragii mei,
pentru cel ce este nevoie să se confrunte în fiecare zi cu nevoia banilor, lucrurilor
materiale, nu este greu să uite promisiunea lui Dumnezeu cu privire la purtarea sa de grijă.
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Dar este bine că Dumnezeu întăreşte această promisiunea şi în felul acesta ne
întăreşte şi pe noi.
Următorul psalm este o elegie, tot un psalm de aducere aminte. Evident psalmistul,
posibil David, era de acum un om bătrân cînd a scris acest psalm.
Haideţi să ascultăm cuvintele lui.
v.1 În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămîn de ruşine niciodată!
v 2 Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine, şi ajută-mi.
v 3 Fii o stîncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărît să mă
scapi, căci Tu eşti stînca şi cetăţuia mea.
Psalmistul îşi aduce aminte de experienţele trecutului când Dumnezeu a fost alături de
el.
Psalmul 71:4-5
v 4 Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mîna celui rău, din mîna omului nelegiuit şi asupritor!
v 5 Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea
mea.
Dacă observaţi, psalmistul spune că din tinereţe s-a încrezut în Dumnezeu. I-am auzit
pe mulţi spunând: „O să-mi reglez eu conturile cu Dumnezeu când o să fiu mai bătrân,
atunci când mă voi fi bucurat de toate plăcerile vieţii!” Ce nebunie! Adevărata plăcere a
vieţii este aceea de a umbla cu Dumnezeu. Să nu mai vorbim despre faptul că nimeni nuşi cunoaşte clipa când va sfârşi umblarea lui pe pământ. Se prea poate ca mulţi să fie
nevoiţi să-şi încheie conturile mult de vreme decât îşi planifică ei şi balanţa nu prea va fi
de partea lor. Deci, din tinereţe, dragi ascultători să ne apropiem de Dumnezeu. Chiar
dacă nu mai sunteţi tineri, nu văd nici un motiv să amânaţi acel moment în care să-i cereţi
lui Dumnezeu să călăuzească viaţa voastră în continuare. Spuneţi ceea ce spune şi
psalmistul în următorul verset:
Psalmul 71:9
v 9 Nu mă lepăda la vremea bătrîneţei; cînd mi se duc puterile, nu mă părăsi!
Vedeţi? Este un psalm bun pentru orice om de vârsta a treia. Poate că pentru mine nu
este de actualitate dar sper că va fi.
Psalmul 71:14-16
v 14 Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.
v 15 Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mîntuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
v 16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea
Ta şi numai pe a Ta.
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Acum observaţi o alta definiţie referitoare la vremurile vechi:
Psalmul 71:18
v 18

Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrîneţe cărunte, ca să vestesc tăria Ta

neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
Acum, dragul meu, daca eşti un om de vârsta a treia, da-mi voie sa-ti spun: nu te
înghesui intr-un colt stând pe un scaun (balansoar). Dumnezeu nu te-a uitat, si daca El tea ţinut până acum pe pămînt, înseamnă ca are un scop cu tine.
Eu unul mă rog să nu-mi doresc niciodată să intru în inactivitate. Este drept că acum
nu mă văd stând într-un fotoliu şi savurându-mi ceaiul dar sper ca şi la bătrâneţe să fiu în
stare să fac ceva pentru Dumnezeu.
Mă gândesc că sunt generaţii de tineri creştini care au nevoie de sfaturile acelora
care au trecut prin ani de experienţe cu Dumnezeu.
Psalmul 71:22-23
v 22 Şi te voi lăuda în sunet de alăută, Îţi voi cînta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda
cu arfa, Sfîntul lui Israel!
v 23 Cînd Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul, pe care mi l-ai
izbăvit;
Pe măsura ce înaintam in vârstă, haideţi sa nu vorbim numai de dureri si de boli, ci sa
ne bucuram in Domnul si să-I cântăm laude.
În memoria mea este vie o persoană în vârstă care era o mare încurajare pentru mine. Din
perspectiva noastră a oamenilor această persoană avea toate motivele să se plângă
întruna. Îşi pierduse de multă vreme vederea, nu auzea şi nici nu putea vorbi prea bine
astfel încât nu toată lumea înţelegea ce spunea. Ei bine, atunci când o vizitam şi o
întrebam cum se simte îmi spunea că îi mulţumeşte lui Dumnezeu că acum are timp să se
roage pentru toţi cei pe care îi cunoştea şi pentru problemele lor. Niciodată nu am auzit-o
plângându-se de ceva. Alte persoane care o vizitau au confirmat de fiecare dată această
atitudine. Eu zic că este una minunată şi un bun exemplu pentru fiecare dintre noi.
Psalmul 71:24
v 24 şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sînt
ruşinaţi şi roşi de ruşine.
Este bine să păstrăm vii amintirile, daca este vorba de bunătatea lui Dumnezeu.
Psalmistul spune: "limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta".
Dragii mei, eu spun că psalmul 71 este un psalm minunat pentru orice vârstă dar
parcă în mod special pentru cei mai în vârsta!
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Dar să vedem ce învăţăm şi din urmă torul psalm, psalmul cu numărul 72. El este
numit "Un Palm pentru Solomon". Anumiţi critici susţin că însuşi Solomon este cel care a
scris acest psalm. Acum nu ştiu cum explică ei afirmaţia versetului care concluzionează
psalmul. Afirmaţia este următoarea: "Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai". Numai,
ştiţi cum este, criticii de obicei au explicaţii pentru orice. Pentru mine, psalmul 72 este un
psalm pe care David l-a scris fiului sau Solomon.
Pe de altă parte, psalmul încheie secţiunea pe care noi am întitulat-o „Exod”. Cred
că vă mai aduceţi aminte cum se încheia cartea Exod. În finalul cărţii am văzut cum gloria
Domnului a umplut cortul întâlnirii. Si psalmul este plin de această glorie când avem în
vedere că este un psalm profetic. Mesajul lui profetic este acela că Mesia însuşi vine şi Îşi
stabileşte împărăţia Lui glorioasa pe pămînt. V-aş mai ruga să observaţi că El este
prezentat ca Dumnezeul neprihănirii:
Psalmul 72:1-3
v 1 Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
v 2 Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
v 3 Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
De asemenea versetul 7.
Psalmul 72:7
v 7 În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă nu va mai fi lună.
Neprihănirea este un moto, pe care nici un candidat politic nu l-a avut până acum după părerea mea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Isus va domni in
neprihănire intr-o zi. Acest psalm descrie Împărăţia Lui glorioasa.
Psalmul 72:17-19
v 17 Numele lui va dăinui pe vecie: cît soarele îi va ţinea numele. Cu el se vor binecuvînta
unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
v 18 Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!
v 19 Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pămîntul să se umple de slava Lui!
Amin! Amin!
Aparent, Dumnezeu I-a dat lui David aceasta mare viziune a împărăţiei si domniei lui
Cristos, cînd întreg pămîntul va fi umplut de gloria Lui. Pentru asta s-a rugat David. Dar în
final el spune:
Psalmul 72:20
v 20 Sfîrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.
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David spune: "Rugăciunile mele s-au sfârşit; Am terminat de rugat". Ceea ce s-a rugat
David se va realiza. Nu mai avea pentru ce sa se roage!
Îmi aduc aminte că am discutat cu cineva cât este necesar să te rogi pentru o problemă.
Unii spun că trebuie să te rogi până la rezolvare. Alţii spun că odată ce te-au rugat pentru
ea este suficient deoarece Dumnezeu nu este nici uituc nici surd. Adevărat, dar uităm că
adesea ne rugăm pentru noi nu pentru că Dumnezeu nu aude.
În cele din urmă concluzia noastră a fost că este nevoie să ne rugăm până primim o pace
a inimii. În momentul acela ştim că inima noastră este împăcată cu soluţia pe care o va
găsi Dumnezeu fie că este cea pe care ne-o dorim şi o aşteptăm, fie este alta.
Aceasta însă, dragi ascultători, presupune o relaţie veritabilă cu Dumnezeu.
Cam aceste sunt lucrurile cu care încheiem secţiunea Exod a cărţii psalmilor.
După cum am mai spus si la început, am împărţit Cartea Psalmilor conform cu
Pentateu. Primii 41 de psalmi ii numim secţiunea Geneza. Psalmii 42-72 sunt cunoscuţi ca
secţiunea Exod. Acum am ajuns la Psalmul 73 care ne aduce la începutul secţiunii Levitic
deoarece in aceasta secţiune - chiar si in Psalmul 73 - altarul este proeminent. Vedeţi,
cartea Levitic este o carte a închinării in cortul întâlnirii şi mai târziu in templu. Este una
dintre cele mai măreţe cărţi ale Bibliei. Acum, pe măsura ce ne apropiem de secţiunea
Levitic a Cărţii Psalmilor, găsim accentul pus pe altar si in mod particular, asupra a două
aspecte ale casei lui Dumnezeu. Cartea Levitic subliniază două lucruri: ca Dumnezeu este
sfînt si cel de al doilea: că fără curgere de sânge nu exista eliberarea de păcat - cuvintele
cheie sunt sfinţenie si sacrificiu.
Acestea aspecte vor apărea frecvent în temele psalmilor din această secţiune.
Dar să începem cu psalmul 73:
Psalmul 73:1
v1

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
După cum puteţi observa, încă de la început ne este atrasă atenţia asupra faptului

că "Dumnezeu este bun cu Israel". Înseamnă aceasta ca Dumnezeu este bun cu fiecare
israelit? Nu! Bunătatea Lui este limitata la aceia care au o inima curata. Cine ar fi aceştia?
Aceia care au venit cu sacrificiile lor, aceia care au o dorinţa să-L slujească pe Dumnezeu
si sa umble cu El.
Dragul meu, dacă eşti mântuit şi vrei sa mergi cu Dumnezeu si sa ai părtăşie cu El,
trebuie sa ai o inima curata. Aceasta trebuie sa fie la fel cum după o noapte vine
dimineaţa. Noi nu putem veni la Cristos şi să-L acceptam ca Salvator si apoi sa continuam
să trăim ca mai înainte. Dacă se întâmplă aşa cu tine, nu pot crede că tu ai fost într-adevăr
mântuit de prima data. Părerea mea este că trebuie să fim mult mai atenţi la modul în care
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oamenii îşi mărturisesc dorinţa de a fi parte a bisericii. Adesea dorinţa de a intra într-o
anumită comunitate este mare şi nici măcar cei ce doresc nu sunt conştienţi care este
adevărata lor motivaţie. Noi trebuie să ştim că atunci cînd acceptăm ceea ce a făcut
Domnul Isus Hristos, pe cruce pentru noi, avem si iertarea de păcate; suntem spălaţi. Un
alt lucru pe care trebuie să-l mai ştim este acela că nu suntem spălaţi numai in sângele lui
Cristos, ci şi de Cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfinţeşte si apoi ne învaţă cum sa
umblam in prezenta Lui căutând sa-I facem plăcere în toate lucrurile.
Acum acest om, Asaf, care a venit in prezenta lui Dumnezeu a spus: "Dumnezeu
este bun cu Israelul" poate că a avut o problema. Problema este aceasta: "De ce
Dumnezeu permite prosperitatea celor rai?" De multe ori, ca si pastor, mă găsesc si eu la
răscruce. Am văzut poporul lui Dumnezeu încercat. Am văzut copii de-ai lui Dumnezeu
suferind. Am văzut belşugul celor rai si a fost greu pentru mine să înţeleg acest lucru.
Poate că auzind această mărturisire te gândeşti:” Păi atunci cum dai sfaturi altora, cum îi
mângâi?
Ei bine, iţi voi spune cum. Deşi nu am răspunsul, eu ştiu ca Dumnezeu ştie, si ca El
mi-a spus sa merg cu El prin credinţa. El mă testează punându-mă în întuneric ca apoi sa
întind mina către El şi să o iau pe a Lui. In Cuvântul Lui El ne spune că putem să ne
încredem in El. Sunt sigur că într-o bună zi El îmi va da răspunsurile la toate întrebările din
viata mea.
Asaf a spus deja ca Dumnezeu este bun cu Israel – rămăşiţa credincioasă din care
făcea si el parte - dar aceasta întrebare l-a deranjat într-adevăr. Iată ce mărturiseşte el mai
departe.
Psalmul 73:2-3
v 2 Totuş, era să mi se îndoaie piciorul, şi erau să-mi alunece paşii!
v 3 Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, cînd vedeam fericirea celor răi.
Asaf a spus: "Mă uit in jurul meu la popoare si observ ca cei rai, in mijlocul poporului
meu, sunt cei care prospera, iar cei neprihăniţi nu"
Psalmul 73:4
v 4 Într'adevăr, nimic nu-i turbură pînă la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
"Nimic nu-i tulbura până la moarte" - nu au chinuri şi dureri până la moartea lor.
Psalmul 73:5-6
v 5 N'au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sînt loviţi ca ceilalţi oameni.
v 6 Deaceea mîndria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
N-ai sesizat niciodată aroganţa unor astfel de oameni? Psalmul 73:7
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v 7 Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decît le-ar dori inima.
Iată aici una din caracteristicile unei clase de îmbogăţiţi care nu ştiu ce este echilibrul.
Dar să urmărim în continuare cum îi descrie Asaf pe cei fără Dumnezeu care se
îmbogăţesc şi-l uită pe Dumnezeu.
Psalmul 73:8
v 8 Rîd, şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
Lor nu le pasă dacă îi călca pe cei săraci în picioare. Oricine altcineva trebuie să se
supună legilor, dar nu ei. Dragii mei, vă mărturisesc că sunt uimit de acurateţea descrierii
acestui Asaf. Parcă ar fi contemporanul nostru.
Psalmul 73: 9
v 9 îşi înalţă gura pînă la ceruri, şi limba le cutreieră pămîntul.
Adesea cei bogaţi monopolizează informaţiile încercând să ne facă să credem că
valorile lor sunt cele normale. Dar, va veni o zi în care această stare de lucruri se va
schimba.
Psalmul 73: 10
v 10 Deaceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
Până în acea zi însă, este foarte adevărat, oamenii cată să se aşeze în jurul celor
bogaţi şi să ajungă la fel. Ce înşelătorie.
Psalmul 73:11
v 11 şi zice: ,,Ce ar putea să ştie Dumnezeu, şi ce ar putea să cunoască Cel Prea Înalt?``
Aceasta este culmea aroganţei şi trebuie să recunoaştem că este o aroganţă care îi
intimidează pe mulţi copii ai lui Dumnezeu.
Psalmul 73:12
v 12 Aşa sînt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
v 13 Degeaba dar mi-am curăţit eu inima, şi mi-am spălat mînile în nevinovăţie:
v 14 căci în fiecare zi sînt lovit, şi în toate dimineţile sînt pedepsit.
v 15 Dacă aş zice: ,,Vreau să vorbesc ca ei,`` iată că n'aş fi credincios neamului copiilor
Tăi.
Ce bine ar, dragi ascultători dacă ne-am trezi şi noi cât mai repede din acest vis urât în
care dorinţele noastre cunosc această orientare greşită.
Pe Asaf l-a îngrijorat această problemă. De ce prospera cei rai? Se întreba mereu de ce?
v 16 M'am gîndit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda,
S-a întâmplat însă un lucru care a schimbat perspectiva lui Asaf şi sun sigur poate să o
schimbe şi pe a noastră.
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v 17 pînă ce am intrat în sfîntul locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta dela
urmă a celor răi.
Când Asaf a intrat in templul lui Dumnezeu, el a înţeles "sfârşitul" celor rai. El a câştigat
perspectiva asupra sfârşitului. El a văzut ce este păstrat pentru cei răi.
Cred că din această cauză şi Domnul Isus a ales pentru a ilustra cum stau lucrurile
cu sfârşitul vieţii, o pildă ale căror personaje erau un om bogat şi unul sărac. Pilda este
prezentata in Luca 16:19-31.
Dragul meu, astăzi, trebuie sa stai aproape de Dumnezeu, altfel vei avea parte de
amărăciune si cinism. Asaf a găsit răspunsul la altar. Nu ştiu răspunsul la întrebările tale
deoarece nu-l ştiu nici pe al meu, prea bine, dar ştiu pe Cineva care îl ştie. El nu a promis
că ne va da răspunsul pe loc. El a zis "Încrede-te in Mine, Eu ştiu răspunsul". Intr-o zi in
prezenta Lui, ne va explica tuturor toate răspunsurile. Mai ştiu ca El este gata să îmi arate
ca a făcut ce este mai bine pentru mine. Nici aceasta nu o înţeleg totdeauna dar ştiu că El
ştie ce face.
Până atunci însă să luăm aminte la aceste cuvinte din încheierea psalmului.
Psalmul 73:23
v 23 Însă eu sînt totdeauna cu Tine, Tu m'ai apucat de mîna dreaptă;
v 24 mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
v 25 Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pămînt nu-mi găsesc plăcerea în
nimeni decît în Tine.
v 26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stînca
inimii mele şi partea mea de moştenire.
v 27 Căci iată că ceice se depărtează de Tine, pier; Tu nimiceşti pe toţi ceice-Ţi sînt
necredincioşi.
v 28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
Iată care este declaraţia fericirii lui Asaf: Fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu.
Dragii mei acesta este o importantă lecţie. Adesea noi ne propunem anumite lucruri
pentru a găsi fericirea şi ceea ce ne propunem nu face decât să ne îndepărteze de
adevărata fericire.
Fie ca şi pentru noi, definiţia fericirii să fie apropierea de Domnul.

Fiţi binecuvântaţi!

