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Ezra 8.31: Mâna Dumnezeului nostru era peste noi şi ne-a scăpat. 

 
Ca în fiecare dimineață, am călătorit cu tramvaiul. Tocmai trecuse pe lângă un mare șantier de 
construcții. Astăzi aici totul stătea nemişcat - cel puțin așa mi s-a părut mie. Într-adevăr, unii 
lucrători se aflau în jurul unei bucăți mari de beton, dar păreau neputincioși și nu făceau 
nimic. Apoi am văzut cârlige și lanțuri coborând brusc de sus pentru a duce sarcina grea. 
Când m-am aplecat puțin și am urmărit lanțurile în sus, am văzut braţul uriaș al unei macarale 
mari. Până atunci nu reușisem să-l văd prin porţiunea de fereastră a tramvaiului. 
 
Am simțit cum îmi vorbea imaginea. Mie mi se părea o misiune de nerezolvat, şi ca o 
nedumerire și inactivitate. Dar eu nu recunoscusem componenta esențială a rezolvării - pentru 
că nu am privit în sus! 

 
M-am gândit la problema mea profesională, care mă frământa de câteva zile și care nici măcar 
noaptea nu mă lăsa să am linişte. Și la viața fiicei noastre, care a ridicat atâtea întrebări. Și la 
un prieten drag, care era grav bolnav. Păreau să fie situații de nerezolvat, în care nu se poate 
face nimic. Nimic - în afară de a ne ruga! Unde era de altfel o mână, pe care eu nu o puteam 
vedea, dar care era prezentă, era mâna bună a lui Dumnezeu! 
 
Pavel scrie: „În necaz de orice fel, dar nu strâmtoraţi; în încurcătură, dar nu fără ieşire; … 
trântiţi jos, dar nu nimiciţi.” El simţea propria fragilitate – însă el ştia despre „măreţia puterii 
lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.7-10). 
 
Poate că și problema ta pare mare și de nerezolvat. Te simți neajutorat și suferi, pentru că nu 
poți face nimic. Atunci gândește-te la mâna de sus, la mâna bună a lui Dumnezeu de deasupra 
ta! 
 

„Mâna cea bună a Dumnezeului său era peste el” (Ezra 7.9) 
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