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%Neprih]ni[ilor, bucura[i-v] 'n Domnul! 
Oamenilor f]r] prihan] le \ade bine c`ntarea de 

laud].^ 
(Regele David, Ps. 33:1) 

 
 

%Dac] vei avea aur 'n sufletul t]u, 'n lic]riri de 
aur va str]luci tot ce porne\te de la tine.^ 

(Nicolae Iorga)  
 
 

%Voi cânta totdeauna 'ndur]rile Domnului: voi 
spune din neam 'n neam, cu gura mea, 

credincio\ia Ta.^ 
(Etan Ezahitul, Ps. 89:1) 
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Psalmul 107 este primul psalm din cartea a cincea \i cea din urm] a 
psalmilor. E un Psalm de Aliluia, socotit astfel dup] prima expresie 
din versetul 'nt`i, la noi, %L]uda[i pe Domnul,^ care 'n limba ebraic] 
este frumosul %Aliluia!^ 
 
"n luna noiembrie avem S]rb]toarea Mul[umirii (Thanksgiving) aici 'n 
America, dup] obiceiul r]mas de la pilgrimii puritani care au pus 
ancora corabiei Mayflower 'n []rmul st`ncos al coloniei New England 
'n 1620, \i care dup] un an de zile de necazuri \i greut][i au socotit 
totu\i c] Dumnezeu merit] s] primeasc] mul[umiri \i prosl]vire din 
partea lor pentru tot ce primiser]. Astfel c] 'ntreaga lun] noiembrie 'n 
familii, 'n biserici, 'n comunit][ile 'n care tr]im, este o lun] a 
mul[umirii sufletelor noastre 'n fa[a Creatorului, Cel de la care se 
coboar] toate darurile, \i care "\i ridic] m`inile peste noi ca s] ne 
binecuvinteze 'n fiecare zi. Dar nu numai o zi, \i nici doar un an 
'ntreg, ci toat] via[a noastr], s] fie un %L]uda[i pe Domnul!^, s] fie un 
m]e[ \i bineuv`ntat %Aliluia!^ 
 
Semnificativ pentru Psalmul acesta 107 este o expresie, o fraz], care 
apare de patru ori, ca un 'ndemn insistent la mul[umire, uneori ca un 
oftat fa[] de nep]sarea oamenilor, alteori ca o dorin[] s] vedem \i noi 
c] Dumnezeu e bun cu noi. Expresia aceasta este, %O, de ar l]uda 
oamenii pe Domnul.^ O g]sim 'n versetele 8, 15, 21, \i 31. E ca un 
motiv muzical special, artistic, 'nc`nt]tor, obsedant, magnific. Iat] 
cum sun] 'ntreg versetul acesta: %O, de ar l]uda oamenii pe Domnul 
pentru bun]tatea lui, \i pentru minunile Lui fa[] de fiii oamenilor!^  
Din el vom 'ncerca s] lu]m c`teva 'nv][]turi 'n diminea[a aceasta, 'n 
trei motive care ni se dau ca s] fim mul[umitori:. 
 

1. Istoria este dovada bun]t][ii Domnului 
 
Probabil acesta este un psalm al re'ntoarcerii din captivitatea 
babilonian]. Iudeii repatria[i '\i aduc aminte de momentele acelea 
c`nd au plecat din Babilon, c`nd au c]l]torit 'n mijlocul primejdiilor \i 
au fost izb]vi[i de m`na vr]jma\ilor. Ei, cei r]scump]ra[i de Domnul, 
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ei s] strige acum Aliluia. A\a trebuie: Cei r]scump]ra[i s] m]rturiseasc] 
minunile Domnului. Ei s] 'nal[e Numele Domnului. %A\a s] zic] cei 
r]scump]ra[i de Domnul, pe cari i-a izb]vit El din m`na vr]jma\ului.^ 
(v.2). 
 
Asculta[i ce greut][i enorme avuseser] 'n fa[a lor, \i cum i-a sc]pat 
Dumnezeu cu m`n] tare! —  
 

%Ei pribegeau prin pustie, umblau pe c]i neumblate, \i nu g]seau nici 
o cetate, unde s] poat] locui. Sufereau de foame \i de sete; le t`njea 
sufletul 'n ei. Atunci, 'n str'mtorarea lor au strigat c]tre Domnul, \i 
El i-a izb]vit din necazurile lor; i-a c]l]uzit pe drumul cel drept, ca 
s] ajung] 'ntr-o cetate de locuit. O, de ar l]uda oamenii pe Domnul 
pentru bun]tatea lui, \i pentru minunile Lui fa[] de fiii oamenilor!^ 

 
Oare nu sunt st]rile acestea \i st]rile prin care am trecut \i noi? Greut][i 
mari, piedici de netrecut. Dar s] schimb]m perspectiva! S] privim la 
Domnul! C`nd David a 'naintat pe c`mpul unde uria\ul Goliat 'l a\tepta 
gata de lupt], cineva ar fi putut spune: %Ia uita[i-v] ce mare e Goliat fa[] 
de David...^ Dar David, tinerelul acela, neobi\nuit cu lupta, neantrenat 
'n arta r]zboaielor, ciob]na\ul de la oi, a spus: %Ia uita[i-v] nu la mine, 
ci uita[i-v] ce mare e Dumnezeul meu fa[] de Goliat ]sta...^ Perspectiva 
nou] a schimbat frica 'n curaj, teama 'n optimism. Ap. Pavel scrie 
credincio\ilor din Roma: 
 

 %Dumnezeul n]dejdii s] v] umple de toat] bucuria \i pacea pe care 
o d] credin[a, pentru ca prin puterea Duhului Sf`nt s] fi[i tari 'n 
n]dejde!^ 

 
Dumnezeu este nu numai centrul istoriei, ci \i motorul istoriei. Peste 
300 de profe[ii au precedat na\terea Domnului Isus 'n Betleem, atest`nd 
dumnezeirea Lui. Apostolul Pavel scria fra[ilor din Roma despre 
Evanghelia propov]duit] de el: 
 

 %Ea prive\te pe Fiul S]u, n]scut din s]m`n[a lui David, 'n ce 
prive\te trupul, iar 'n ce prive\te duhul sfin[eniei dovedit cu putere c] 
este Fiul lui Dumnezeu, prin 'nvierea mor[ilor; adic] pe Isus Hristos, 
Domnul nostru...^(Rom. 1:3-4). 

 
Participiul %n]scut din s]m`n[a lui David^  'nseamn] %s-a ar]tat a fi^,  
iar verbul A FI 'n esen[] 'nseamn] c] El 'ntotdeauna este, c] n-a fost 
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nici un timp 'n care El n-a fost Fiu al lui Dumnezeu. Ca s] se nasc] 'n 
Betleemul din Iudea, Dumnezeu a dat la o parte imperii, a r]sturnat 
tronuri, |i-a p]strat o r]m]\i[] a poporului S]u, a adus-o din 
dep]rtarea Babilonului, din 'mpr]\tierea unui exil cumplit, le-a deschis 
iar]\i [ara ca s] locuiasc] 'n ea, ca s] existe un Israel, ca s] se nasc] un 
Hristos. 
 
Toat] istoria este mi\carea degetului lui Dumnezeu 'n treburile 
popoarelor, folosindu-se de oameni, locuri \i evenimente: de la 
'mp]ra[ii Asiriei, Tiglat Palasar, Salmanasar, Asurbanipal; sau 
'mp]ra[ii Babilonului, ca Nabopalasar Nabucodonosor, sau chaldeenii 
Cir, Cambise, Dariu, Xerxe; sau macedonienii Filip, Alexandru, \i 
ceilal[i, cu sabia lor lung] p`n] la marginile p]m`ntului; sau romanii 
August, Tiberiu, Caligula, Claudiu, Nero, \i tot \iragul care ajunge 
p`n] 'n vremurile noastre cu dictatori, pre\edin[i, regi, guvernatori \i 
parlamente... 'n majoritate 'mpotrivitori lui Dumnezeu, dar pe care 
Dumnezeu i-a folosit ca mijloace prin care Dumnezeu |i-a 'mplinit 
planul pe care 'l desf]\oar] cu precizie exact] ca s] aduc] 'mplinirea 
vremurilor pentru clipa m]rea[] a 'nnoirii tuturor lucrurilor. |i 
Psalmistul, din fereastra pe care a avut-o el s] vad] istoria, strig]: %O, 
de ar l]uda oamenii pe Domnul pentru bun]tatea lui, \i pentru 
minunile Lui fa[] de fiii oamenilor!^ 
 

2. R]scump]rarea sufletului omenesc 
 
De la versetul 9 se deschide o nou] fereastr]: %El a potolit setea 
sufletului 'nsetat, \i a umplut de bun]t][i sufletul fl]m`nd.^ Aici e 
vorba de o stare a sufletului, o sete l]untric] dup] Dumnezeu, o foame 
dup] bun]t][ile spirituale. Starea lor era disperat] nu numai pentru c] 
erau nenorociri la fiecare pas, dar \i pentru c] nu se puteau ajuta 
singuri, n-aveau puterea s] ias] din primejdiile acelea. De aceea, la 
fiecare nenorocire descris] de psalmist, revine o alt] fraz] care se 
repet]: %Atunci, 'n str'mtorarea lor au strigat c]tre Domnul, \i El i-a 
izb]vit din necazurile lor...^ 
 
Trebuie subliniat faptul c] 'n c`ntarea aceasta psalmistul folose\te ca 
nume al Domnului acela de IEHOVA, (IAHWEH) nume care 
cuprinde trei calit][i descriptive ale Domnului Isus Hristos: 
 (1) El este Domnul, St]p`nul, Creatorul \i Proprietarul de drept al 
tuturor lucrurilor. Nu omul e st]p`nul, nu diavolul e st]p``nul, ci 
Dumnezeu, Creatorul tuturor lucurilor, El este St]p`nul, Domnul 
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tuturor lucrurilor v]zute \i nev]zute!.  
 (2) Apoi, El este Cel care exist] f]r] 'nceput \i f]r] sf`r\it, EL 
Este Cel ce este, 'naintea c]ruia timpul este un ve\nic prezent, este 
dintotdeauna existent de Sine. Trecutul, Prezentul \i viitorul sunt 
'naintea Lui un ve\nic ACUM.   
 (3) |i al treilea lucru, El este R]scump]r]torul, Cel care aduce 
m`ntuirea pentru cei pe care-i scoate de la moarte. Acesta este Numele 
Lui prin care arat] c] El e activ 'n m`ntuirea noastr]. 
 
De aceea, expresia urm]toare cu care se leag] numele de %Iehova 
Domnul^ este %'ndurarea Lui^, %c]ci 'n veac [ine 'ndurarea Lui^. |i 
aici e cuv`ntul ebraic %CHESED^, 'ndurare, o dragoste f]r] m]sur], 
inegalabil], inexplicabil], ve\nic]. Psalmistul aminte\te de unii care au 
fost nebuni (exact a\a 'i nume\te 'n v. 17), fiindc] au f]cut ce nu 
trebuie, care au fost nenoroci[i prin purtarea lor vinovat], \i ajunseser] 
l`ng] por[ile mor[ii, dar au strigat c]tre Domnul, iar El i-a izb]vit din 
necazurile lor. O, Dumnezeu, r]scump]rarea noastr]! 
 
Aici este tabloul fiec]rui om, 'n starea de p]c]to\enie, stare din care 
nu se poate m`ntui singur. Oamenii nu pot s] ias] din lan[ul p]catului. 
Trebuie s] vin] un R]scump]r]tor \i s] le 'ntind] m`na ca s]-i 
elibereze din lan[uri. Acesta e Hristos Domnul. 

Da, a mai fost un ceas de har 
A\a cum n-a mai fost vreodat], 

C`nd Dumnezeu a cobor`t 
"n lumea noastr] fr]m`ntat]! 

Aici e ieslea grajdului din Betleem, aici Golgota cu suferin[ele crucii 
Domnului Isus, aici e isp]\irea p]catelor noastre 'n s`ngele Lui v]rsat 
pentru r]scump]rarea noastr]. 
 

3. Ajutorul dat la vreme de nevoie 
 
Cu puterea Sa nemaipomenit], Dumnezeu vine 'n ajutorul celor slabi 
care se 'ncred 'n El. "n cuvintele psalmistului, ce face Dumnezeu 
pentru preaiubi[ii Lui este ceva f]r] egal, adev]rate minuni. Iat] doar 
c`teva lucruri amintite aici: 

 • v.29, A oprit furtuna, a adus lini\tea, \i valurile s-au potolit. 
 • v.30, A lini\tit valurile \i i-a adus la limanul dorit. 
 v.33, El preface r`urile 'n pustiu, \i izvoare de ap] 'n p]m`nt uscat 
(El schimb] nu numai istoria ci \i geografia) 
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 • v.35, El preface pustiul 'n iaz, \i p]m`ntul uscat 'n izvoare de ape 
(preface pustia 'ntr-o gr]din] a Sa), \i a\eaz] acolo pe cei fl]m`nzi. 

 
Ce Dumnezeu m]re[ avem! Cuvintele care urmeaz] a\ vrea s] le iau 
chiar personal: Dumnezeu spune astfel: 
 

%Ei 'ntemeiaz] o cetate ca s] locuiasc] 'n ea; 'ns]m`n[eaz] ogoare, 
s]desc vii, \i-i culeg roadele. El 'i binecuv`nteaz], \i se 'nmul[esc 
nespus, \i nu le 'mpu[ineaz] vitele.^  

 
De ce amintesc lucrul acesta? Fiindc] Biserica Betel, care transmite 
aceste programe nu are acum un loc al ei 'nc] (•••). Ne adun]m cu 
chirie, pentru motive pe care majoritatea celor care ne asculta[i le 
cunoa\te[i. |i de fapt mai bine a\a, elibera[i de ap]sare \i team], 
bizuindu-ne cu totul pe Cuv`ntul Sf`nt al Domnului Isus, 'n pace \i 
lini\te, 'n dragoste, armonie \i umilin[], 'n harul bucuriilor unei 
adun]ri sfinte. Suntem ni\te pribegi. Suntem ca \i cei din psalmul 107. 
|i vine un frate predicator din alt] biseric] \i la desp]r[ire, 'mi 
m]rturise\te bucuria pe care a sim[it-o la noi, \i face o urare: %Frate, 
doresc s] se 'mplineasc] \i cu voi versetul care spune c] ei pribegeau 
prin pustie, umblau pe c]i neumblate, \i nu g]seau nici o cetate, unde 
s] poat] locui.. Dar 'n cele din urm] au ajuns s] 'ntemeieze o cetate ca 
s] locuiasc] 'n ea, \i Domnul 'i binecuv`nteaz], iar ei se 'nmul[esc 
nespus...^  Ce har am sim[it atunci, de parc] "nsu\i Domnul Isus S-a 
aplecat spre noi s] ne spun]: %Pe voi, cei fl]m`nzi \i s]raci, b]tr`ni \i 
tineri \i copii, n]c]ji[i, batjocori[i, \i f]r] cas], pe voi v] voi a\eza 'ntr-
o gr]din], \i ve[i 'ntemeia o cetate, \i v] voi 'nmul[i nespus de mult!^ 
Cuvintele acestea au fost \i sunt pentru mine o mare 'ncurajare. O, ce 
Dumnezeu m]re[ avem, Care vine 'n ajutorul nostru la vreme de 
nevoie, 'n restri\tea necazurilor noastre! 
 
V] 'ndemn, iubi[ii mei, lua[i cuvintele acestea 'n mod personal. Lua[i 
'ndemnul Psalmului 107, fiecare pentru sine. 
 Dumnezeul nostru, Cel sf`nt \i adev]rat este un Dumnezeu al 

••• Predica a fost [inut] la Radio WEEF Highland Park 'n 2013, 
c`nd Biserica Betel nu avea un loc stabil al ei pentru adun]rile 
duminicale. Din luna Aprilie 2014, are un loca\ frumos de 
'nchin]ciune, cump]rat prin d]rnicia \i jertfa fra[ilor \i 
surorilor,  la 330 Touhy Avenue, 'n Park Ridge. 
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istoriei, care se implic] 'n via[a noastr], e Dumnezeul nostru, un 
Dumnezeu care ne num]r] pa\ii de pribegi, care str`nge 'n burduful 
S]u p`n] \i lacrimile noastre, ne vede, ne cunoa\te, ne c]l]uze\te. %O, 
de ar l]uda oamenii pe Domnul pentru bun]tatea lui, \i pentru 
minunile Lui fa[] de fiii oamenilor!^ 
 Apoi, Dumnezeul nostru este R]scump]r]torul, \i-a dat via[a 
pentru sufletele noastre, \i suntem scumpi 'naintea Lui chiar dac] 
suntem batjocori[i 'n lumea aceasta de f]r]delegi \i p]cate, o lume 
plin] de r]utate. El ne-a izb]vit prin s`ngele v]rsat la Golgota. %O, de 
ar l]uda oamenii pe Domnul pentru bun]tatea lui, \i pentru minunile 
Lui fa[] de fiii oamenilor!^  
 |i, Dumnezeul este Ajutorul nostru. M`na Lui ne ap]r]. 
Atotputernicul este cu noi. Psalmul 46 are o explozie de bucurie atunci 
c`nd strig]:  

%Dumnezeu este ad]postul nostru \i spriinul nostru, un ajutor care 

nu lipse\te niciodat] 'n nevoi... Domnul o\tirilor este cu noi, 
Dumnezeul lui Iacov este un turn de sc]pare pentru noi.^  

%O, de ar l]uda oamenii pe Domnul pentru bun]tatea lui, \i pentru 
minunile Lui fa[] de fiii oamenilor!^ 
 
 %Mul[umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne d] biruin[a prin 
Domnul nostru Isus Hristos!^ (I Cor. 15:57). — Amin. 
 


