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Explica�ii �i cuvinte cheie 

 
   Cu privire la titlu. Acel Core, ai c�rui fiii, sau urma�i, sunt numi�i aici, este cu toat� 
probabilitatea acel levit, care a ini�iat în pustie r�scoala împotriva lui Moise �i Aaron (Numeri 
16). G�sim pe urma�ii lui în timpul lui David, ca fiind o familie levit� cu influen�� mare, sub 
premiza c� noi vedem în ei aceia�i oameni care sunt numi�i Corei�i în 1 Cronici 12, 6, care par s� 
fi în�eles (s� ne amintim de episcopii r�zboinicii din trecut!) s� schimbe la nevoie haina 
preo�easc� cu armura, �i a c�ror mân� era tot a�a de instruit� s� mânuiasc� sabia, cum cântau la 
harf�. Din ace�ti Corei�i fac parte �i unii p�gâni, care s-au strâns la �iclag în jurul lui David, 
avându-l conduc�tor al lor. Potrivit cu 1 Cronici 9, 19, pe timpul lui David, Corei�ii împlineau 
slujba de p�zitori ai pragurilor cortului, a�a cum deja pe timpul lui Moise p�rin�ii lor p�zeau 
intrarea în tab�ra Domnului. În 1 Cronici 26, 1-19 g�sim dou� ramuri ale acestei familii cu copiii 
lui Merari ca p�zitori ai u�ilor Templului, �i în Psalmul 84, 10 avem probabil o aluzie la aceast� 
func�ie. Dar fiii lui Core au fost �i muzicieni �i cânt�re�i renumi�i: dac� citim în 1 Cronici 6, 16-
33, vom g�si pe Heman, unul din cei trei mari cânt�re�i din timpul acela, ca apar�inând familiei 
lui Core (compar� cu 1 Cronici 25). Chiar �i în timpul lui Iosafat (2 Cronici 20, 19) aceia�i 
familie avea renumele de muzicieni (J.J. Stewart Perowne 1864). 
   Comentatorii Evului Mediu atrag aten�ia, c� în cazul fiilor lui Core, a�a cum este cazul deseori, 
a fost voia lui Dumnezeu, s� dea exemple de evlavie, acolo unde ea era mai pu�in de a�teptat. 
Cine s-ar fi gândit, c� din urma�ii omului, care s-a r�sculat a�a de nelegiuit, vor apare acei 
cânt�re�i credincio�i, ai c�ror Psalmi vor constitui mo�tenirea comunit��ii lui Dumnezeu pân� la 
sfâr�itul timpurilor? (John Mason Neale 1860). 
   Cu privire la tot Psalmul. Psalmul 42 cu refrenul s�u »Pentru ce te mâhne�ti, suflete, �i gemi 
în�untrul meu?« l-a folosit urma�ul lui Zwingli, Antistes Heinrich Bullinger (†17 septembrie 
1575) în ultima sa rug�ciune; tot a�a preotul evlavios Aloys Henhöfer �i amiralul eroic Michael 
de Ruyter (1676), c�ruia un proiectil i-a sf�râmat ambele picioare. (A. von Salis 1902). 
 
v.1 Am v�zut în jurul râurilor din marea pustie a Siriei Centrale cum turme întregi de astfel de 
cerbi înseta�i se strângeau, �i care erau a�a de cople�i�i de sete, c� puteai s� vii foarte aproape de 
ei, f�r� ca ei s� fug�. (W. M. Thomson 1859). 
   Be�ivii no�tri, care g�sesc o desf�tare a�a de mare în a merge la cârcium�, nu pot s� viseze, c� 
oamenii evlavio�i au o bucurie mult mai mare în vizitarea Casei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a 
vorbit de mult prin proroci, despre o astfel de bucurie sfânt�: »Îi voi aduce (pe cei care s-au alipit 
de Domnul) la muntele Meu cel sfânt, �i-i voi umplea cu veselie în Casa Mea de rug�ciune« 
(Isaia 56, 7). Cu cât� pl�cere se desf�tau credincio�ii vechiului leg�mânt în cadrul frumoaselor 
servicii divine ale Domnului! Dac� trebuiau s� fie lipsi�i numai pentru scurt timp de ele, inima lor 
se pr�p�dea de dorin��. S�rmanii deporta�i la Babilon nu puteau s� uite cetatea lui Dumnezeu. 
»Dac� te voi uita, Ierusalime, s�-�i uite dreapta mea destoinicia ei!« Da, ei pre�uiau bucuria 
Locului Sfânt mai mult decât orice. »S� mi se lipeasc� limba de cerul gurii, dac� nu-mi voi aduce 
aminte de tine, dac� nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!« (Psalmul 137, 5-6) Poetul 
psalmist spune în Psalmul 84, 10: »C�ci mai mult face o zi în cur�ile Tale, decât o mie în alt� 
parte; eu vreau mai bine s� stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât s� locuiesc în corturile 
r�ut��ii!« �i una din marile dorin�e a lui David a fost s� locuiasc� în Casa Domnului toate zilele 
vie�ii sale. (Zachary Bogan †1659). 
   Uit�-te cum psalmistul, un om de comp�timit, alungat din patria sa, se comport� în acest necaz 
mare – cât de diferit de Themistokles sau Camillus, sau al�i oameni renumi�i asemenea lor, care 
ca �i el au trebuit s� tr�iasc� în exil. El nu se plânge de nerecuno�tin�a ��rii sale, de r�utatea 
împotrivitorilor lui, sau de nenorocirea care a venit peste el. Nu, nicio cârtire, ci nostalgia îi 
umple sufletul, �i anume nostalgia numai dup� Dumnezeu. (Nathanael Culverwell 1650). 
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v.2 În dorin�a sa dup� Casa lui Dumnezeu �i dup� s�rb�torile Domnului, cânt�re�ul psalmist era 
preocupat cu Dumnezeu. Sufletul lui înseta dup� Dumnezeu. Ia seama, ca tu în rug�ciunile tale, în 
cânt�rile tale, la ascultarea vestirii Cuvântului, �i a�a mai departe, s� savurezi cu adev�rat p�rt��ia 
cu Hristos, �i caut�-L, pân� când �i se descopere. Bradford, martirul (†1555), a spus, c� nu poate 
s� înceteze în a-�i m�rturisii p�catele, pân� când va g�si c� inima lui este zdrobit� cu adev�rat, nu 
va înceta cu implorarea, pân� când inima sa nu va fi umplut� de frumuse�ea binecuvânt�rilor 
dorite, nu va înceta s� mul�umeasc�, pân� când inima lui nu va fi reînviorat� prin mul�umire, nu 
va renun�a s� fie instruit de Dumnezeu, pân� când inima lui nu va fi adus� prin aceasta s� aib� o 
atitudine corect� �i s� fie în p�rt��ie cu Hristos. Tot a�a zice �i Bernhard von Clairvaux  (†1153): 
Nunquam abs te absque te recedam Domine, adic� , niciodat� nu voi vrea s� plec de la Tine, 
Doamne, f�r� Tine. �i Augustinus (†430) spune, c� în discursurile alese ale lui Cicero nu mai 
g�se�te pl�cere (ca odinioar�), deoarece în ele nu poate g�si pe Hristos. Da, este a�a, vorbirile 
înflorate, rug�ciunile �i predicile artistice, dar lipsite de Duhul, nu sunt pâine hr�nitoare pentru 
sufletele însetate dup� Dumnezeu, ci sunt tobe sun�toare, �i sufletul nu se las� satisf�cut cu fraze 
de l�ud�ro�enie, sau cu vorbiri �i cânt�ri care gâdil� urechile, dar care nu vin din inim�, �i de 
aceea nu merg la inim�. Dac� Hristos vorbe�te cu tine, atunci inima va arde în tine (Luca 24, 16, 
32) (Christopher Neß 1679). 
   Dup� Dumnezeul cel viu. Dumnezeul nostru este numit în Scriptur� în trei sensuri Dumnezeul 
cel viu. În primul rând, pentru c� El singur are via�a în Sine �i prin Sine Însu�i, �i prin aceasta este 
începutul vie�ii. În al doilea rând: pentru c� numai El d� via�a oric�rei f�pturi. Via�a natural�, 
via�a spiritual� �i via�a ve�nic� ne vine de la Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu este numit 
Dumnezeul cel viu în opozi�ie cu dumnezeii fal�i. (D. Thomas Horton †1673). 
   Psalmul ne ofer� o privire în adâncul inimii împ�ratului. Faptul c� este desp�r�it de Casa lui 
Dumnezeu îi provoac� mai mult decât orice altceva dureri. Compar� cu 2 Samuel 15, 25: »Dac� 
voi c�p�ta trecere înaintea Domnului, m� va aduce înapoi �i m� va face s� v�d chivotul �i loca�ul 
Lui.« (Prof. Joh. Wichelhaus 1891). 
   Un om f�r� Dumnezeu nu va putea niciodat� s� zic� cu adev�rat: Când m� voi duce �i m� voi 
ar�ta înaintea lui Dumnezeu?, c�ci el va trebui s� apar� în curând înaintea lui Dumnezeu, înainte 
ca el s� vrea, �i f�r� ca el s� vrea. Compar� cum au zis demonii, c� Hristos a venit s�-i chinuiasc� 
înainte de vreme. Întreab� un ho�, sau pe un alt f�c�tor de rele, dac� ar vrea s� ap�r� de bun� voie 
înaintea judec�torului. Nu, te asigur, nu va veni de bun� voie înaintea lui; el dore�te s� nu existe 
judec�tori, înaintea c�rora trebuie s� apar�. �i tot a�a sunt �i oameni lumii înaintea lui Dumnezeu; 
nu-�i doresc nimic altceva mai bun, decât s� poat� r�mâne ascun�i dinaintea Lui. (D. Thomas 
Horton †1673). 
   Dac� am fost la Biseric�, s� ne verific�m, pentru ce ne-am dus s� vedem acolo. Forme de 
servicii divine frumoase? Sau un vorbitor elocvent la amvon? Atunci, ar fi fost mai în�elept, dac� 
ne-am fi dus în pustie, ca s� vedem o trestie b�tut� de vânt (Luca 7, 24). Putem noi s� spunem, ca 
acei greci, care s-au suit la Ierusalim la s�rb�toarea corturilor: vrem s� vedem pe Isus? (Ioan 12, 
21). Sau ca Absalom (2 Samuel 14, 32): la ce-mi folose�te, c� am venit la Ierusalim, dac� nu pot 
s� v�d fa�a împ�ratului? Ne este de pu�in folos, sau chiar nu ne folose�te la nimic, c� mergem la 
Biseric�, dac� acolo nu c�ut�m pe Dumnezeu �i nu venim înaintea fe�ei Lui. (D. Isaak Watts 
†1748). 
   Vei încerca s� mângâi un bebelu� fl�mând cu tot felul de juc�rii �i lucruri frumoase, dar el nu 
va fi mult timp mul�umit cu ele, ci curând va �ipa dup� pieptul mamei. Tot a�a va fi, când un 
predicator va rosti la amvon tot felul de maxime latine �i grece�ti, sau va duce cu vorba pe 
ascult�torii lui prin fraze care sun� frumos �i istorisiri frumoase. Sufletele fl�mânde nu se satur� 
prin acestea, ele doresc laptele curat al Cuvântului. (Oliver Heywood  †1702). 
 
v.3 Mi se zice f�r� încetare ... Ei nu vorbesc numai despre el, ci vorbesc cu el; îi spun în fa��, c� 
Dumnezeu l-a p�r�sit, ca �i cum în orice moment ar fi gata s�-i dovedeasc� c� a�a este. S� 
batjocore�ti pe cineva pe la spate dovede�te mult� josnicie, dar astfel de repro�uri directe arat� o 
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m�sur� mare de cruzime, de neru�inare �i obr�znicie; �i de astfel de vicii se f�ceau vinova�i în 
acest caz du�manii lui David (D. Thomas Horton  †1673). 
   Unde este Dumnezeul t�u? Copiii lui Dumnezeu, în caracterul lor de oameni, sunt sensibili la 
repro�uri, dar ca cre�tini consider� insuportabil, când ceea ce cred, când Numele lui Dumnezeu, 
c�ruia Îi slujesc, �i rela�ia lor cu El devin �inta atacurilor. Batjocoritorii, care chinuiau zilnic pe 
psalmist cu vorbirea lor dispre�uitoare, nu erau atei�ti obraznici, care s� pun� la îndoial� existen�a 
lui Dumnezeu, cu toate c� nu erau cu mult mai buni; ei repro�au mai de grab� robului Domnului 
leg�tura lui cu Dumnezeu: »Unde este Dumnezeul t�u?« Tu e�ti unul din iubi�ii lui Dumnezeu, tu 
credeai, c� nimeni nu sluje�te lui Dumnezeu, ca �i tine; ai arendat evlavia pentru tine, �i 
Dumnezeu trebuie s� fie în mod deosebit Dumnezeul t�u. Cum stau lucrurile acum? Ce ai din 
toat� râvna �i evlavia ta exagerat�? Ce-i cu Dumnezeul t�u, cu care te-ai l�udat a�a de mult �i în 
care te sim�eai a�a de fericit, ca �i cum El ar fi fost numai Dumnezeul t�u, �i nicidecum �i al 
altuia?  Astfel de vorbiri r�ut�cioase folosesc cu pl�cere cei p�c�to�i împotriva celor mai buni 
oameni, �i în mod deosebit când ace�tia sunt în necaz, �i vrem s� recunoa�tem din aceasta 
r�utatea p�c�to�ilor; c�ci este semnul unei gândiri complet otr�vite �i demn� de a fi blestemat�, 
când nec�je�ti pe un om cinstit cu evlavia lui. Dar ce voiau s� fac� cu aceasta? Scopul era mult 
mai r�u decât cuvintele. Scopul era s�-i zdruncine credin�a, încrederea lui în Dumnezeu, �i 
aceasta îl durea pe el cel mai mult. Diavolul �tie foarte bine, c� osteneala s� chinui un om este 
zadarnic�, atâta timp cât p�rt��ia lui cu Dumnezeu nu este tulburat�. De aceea el caut� s� dezbine 
pe cei doi, acuz� pe Dumnezeu înaintea oamenilor �i pe oameni înaintea lui Dumnezeu. El �tie, c� 
nimic din lume nu se poate împotrivi lui Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu este încrederea 
noastr�, toate atacurile lui sunt zadarnice. De aceea el încearc� s� ne despart� de Dumnezeu. 
»Unde este Dumnezeul t�u?« Cu astfel de întreb�ri a venit chiar �i la Mântuitorul. »Dac� e�ti Fiul 
lui Dumnezeu, porunce�te ca pietrele acestea s� se fac� pâini« (Matei 4, 3). Voia s�-I insufle 
îndoial� cu privire la filia�iunea lui La Dumnezeu. Satana s-a desp�r�it el însu�i cândva de 
Dumnezeu, �i de atunci toat� str�duin�a lui este s� despart� �i pe al�ii de Dumnezeu, el a încercat 
chiar s� fac� o pr�pastie între Dumnezeu Tat�l �i Fiul. Tot a�a lucreaz� el, ca s� despart� pe 
cre�tini de Hristos, Capul lor. O, de am fi mereu con�tien�i de planurile lui! (Richard Sibbes  
†1635) 
   În r�zboaiele religioase franceze, mul�imea fanatic� adunat� �i c�l�ii au folosit Psalmii dup� 
placul lor. La masacrul din Orange, au rupt foile din c�r�ile Psalmilor �i le-au îndesat în r�nile 
celor b�tu�i. Solda�ii Montlucs recitau batjocoritor cuvintele Psalmilor înaintea celor osândi�i, ca 
»Unde este Dumnezeul t�u?«, f�r� s�-�i dea seama sub ce osând� se puneau prin aceasta. Psalmul 
42 �i Psalmul 50 erau cei mai urâ�i Psalmi pentru c�l�i. (A. von Salis 1902). 
 
v. 4 Când m� gândesc. Binecuvântarea serviciilor divine este a�a de mare, c� numai aducerea 
aminte de ele p�streaz� sufletul nelini�tit s� nu ajung� la dezn�dejde. (Gen. –sup. D. Bernhard 
Moll †1878). 
   Amintirea bucuriei, pe care a savurat-o odinioar�, l-a f�cut pe cânt�re�ul Psalmului s� verse mai 
multe lacrimi. În suferin�� se m�re�te jalea noastr�, gândindu-ne c� odinioar� am fost ferici�i. A 
existat un timp, se plânge sufletul s�rman, când gândul la Dumnezeu m� mângâia foarte mult, 
deoarece Îl puteam numi Dumnezeul meu. S� pierzi pe un astfel de Dumnezeu, care era bucuria �i 
desf�tarea mea, este cea mai rea pierdere, dintre toate pierderile mele �i cea mai îngrozitoare 
groaz� a mea. Odinioar� puteam s� m� rog Lui cu încredere, �i inima mea se u�ura în rug�ciune; 
dar acum îmi lipse�te curajul, s� vin înaintea Lui, nu mai am nici o n�dejde, c� voi fi ascultat, �i 
nu v�d nici un rezultat al rug�ciunilor mele. A fost un timp, când citeam cu bucurie Cuvântul lui 
Dumnezeu, înregistram în inim� f�g�duin�ele �i puteam s� v�d �ara f�g�duit� ca fiind mo�tenirea 
mea; dar acum aproape c� nu îndr�znesc s� arunc privirea în Biblie, de team� s� nu g�sesc în ea 
condamnarea mea. Duminica era odinioar� pentru mine gustul anticipat al cerului, dar acum ea 
este ca oricare alt� zi, o zi trist�, înnorat�. Numele lui Isus era odinioar� pl�cerea mea, st�team 
»la umbra Lui« (Cântarea Cânt�rilor 2, 3) �i savuram dragostea Lui; dar sufletul meu este acum 
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asemenea pustiei Arabiei, sunt uscat de c�ldura dogoritoare. Odinioar� înverzeam �i înfloream în 
Cur�ile Domnului, dar acum toat� roada mea este pârjolit� �i ofilit�. Dac� nu a� fi auzit 
Evanghelia, nu a� fi a�a plin de jale, cum sunt acum; dac� nu a� fi cunoscut pe Dumnezeu, starea 
mea ar fi fost îngrozitoare, dar nu a�a de înfior�toare ca acum. O, dac� a� fi ca în lunile trecute, 
când lumina lui Dumnezeu str�lucea deasupra capului meu (Iov 29, 2-3) (Timothy Rogers 
†1729). 
   Dac� psalmistul ar fi trebuit s� piard� pe tat�l s�u, pe mama sa, so�ia, copiii, averea, libertatea, 
da, via�a sa, nu i-ar fi fost a�a de greu, ca aceast� lips� de p�rt��ie cu Dumnezeu (Henry Smith 
†1591). 
   De ce este legat� inima noastr� se vede evident din lucrurile care constituie subiectul amintirilor 
noastre duioase. (Henry March 1823). 
 
v. 5 Athanasius cel Mare (†373) a sf�tuit pe unul din prietenii lui, s� citeasc� acest Psalm 42, 
atunci când ajunge în vre-un necaz; ar fi o metod� s� vindeci ceva prin ceva, ca �i prin contrariul. 
Pentru ce te mâhne�ti? S� se observe forma activ� a verbului, textual: pentru ce te pleci la 
p�mânt, sufletul meu? Din aceasta putem deduce, c� copiii lui Dumnezeu pot fi foarte mâhni�i din 
propria vin�. Nu Dumnezeu, �i nici diavolul, nu te apas� a�a de mult, ci tu singur o faci 
(Christopher Love †1651). 
   Ori de câte ori te cuprinde durerea, pune sufletului t�u întrebarea, pe care cânt�re�ul Psalmului 
�i-o pune aici de trei ori: pentru ce te mâhne�ti, suflete, �i gemi în�untrul meu? F�r� îndoial� 
sufletul î�i va r�spunde. Triste�ea �i nelini�tea mea vin din necredin��. Po�i s� recuno�ti boala din 
medicamentul prezentat în cuvintele urm�toare. N�d�jduie�te în Dumnezeu. Toat� durerea inimii 
î�i are cauza propriu zis� în necredin�a noastr�, �i nu în m�rimea nenorocirii, care ne-a cuprins. 
Vorbesc despre acea triste�e, care pustie�te sufletul, c�ci întristarea care este dup� voia lui 
Dumnezeu are bucuria divin� ca înso�itoare. Nu este atât de mult greutatea sarcinii, care r�ne�te 
spatele, �i chinuie pe s�rmanul animal purt�tor de poveri, a�a cum nu este ap�sarea, care vine de 
la necazul din afar�, care ne chinuie �i ne nelini�te pe noi fiin�ele s�rmane, ci mult mai mult este 
faptul c� con�tiin�a noastr� a fost r�nit� �i nu a fost cur��it� �i vindecat�. (Matthew Lawrence 
1657). 
   Gânde�te-te sufletul meu, de câte ori ai avut parte de c�l�uzirea lui Dumnezeu în necazurile 
tale! A venit ceva asupra ta, f�r� ca Dumnezeu s� �tie? Atunci de ce e�ti a�a de nelini�tit? Tat�l 
�tie necazul t�u, �i cu siguran�� l-ar fi împiedecat s� vin�, dac� ar fi fost bine pentru tine. A venit 
necazul t�u, f�r� s� fi poruncit Dumnezeu? Dac� nu, atunci de ce e�ti a�a de nelini�tit? Este 
paharul, pe care Tat�l �i-l d�, nu vrei s�-l bei? Este voin�a Tat�lui t�u s� suferi, �i tu vrei s� I te 
împotrive�ti? �i-a dat Dumnezeu mai mult� sup�rare decât trebuia s�-�i dea? Pentru ce murmuri, 
ca �i cum El �i-ar fi f�cut o nedreptate? Nu este �i c�l�uzirea aceasta una din faptele Lui în�elepte? 
Cum po�i s� a�ezi voin�a ta nebun� peste în�elepciunea Sa nem�rginit�? Nu este drumul S�u un 
drum al harului? Cum se face c� tu te împiedici pe el, ca �i cum ar fi plin de pietre? Este bine ce a 
venit înaintea ta? Pentru ce te cer�i cu Dumnezeu, ca �i cum El ar fi un r�u? Nu suferi tu mai pu�in 
decât al�i oameni, decât al�i copii ai lui Dumnezeu, da, decât a suferit Singurul Fiu al lui 
Dumnezeu? Ai motive s� te plângi? Suferi pe drept, �i chiar mai pu�in decât meri�i? S� se plâng� 
un om, c�ruia Dumnezeu i-a dat via�a, c� este pedepsit pentru p�catele lui? Te pedepse�te 
Domnul cu m�sur�, �i b�utura amar� î�i este prescris� cu grij� de mâna Medicului, în por�iuni 
mici, în raport exact cu ce po�i tu suporta �i cu puterea pe care El Însu�i �i-o d�? Pentru ce e�ti a�a 
de agitat? Nu este scopul pedepsei ca s� te cur��e de toate p�catele �i s� te p�zeasc� de altele noi? 
Nu remarci deja acum ceva din eficien�a ei? Ei bine, atunci lini�te�te-te, mângâie-te, Dumnezeu 
va duce la bun sfâr�it! (John Collinge 1652). 
   �i gemi în�untrul meu? Cuvântul este folosit deseori pentru vuietul �i agita�ia m�rii, de 
exemplu în Isaia 17, 22; Ieremia 5, 22; 6, 23; 51, 55 (Henry March 1823). 
   N�d�jduie�te în Dumnezeu. Dac� necazul �i ner�bdarea ta te descurajeaz� �i dac� te chinuie 
duhul de nemul�umire, nu te gândi c� este destul dac� ai reu�it s�-�i lini�te�ti inima, ca s� nu mai 
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cârteasc� împotriva lui Dumnezeu, ci nu te odihni, pân� când nu �i-ai adus inima s� se încread� pe 
deplin în Dumnezeu. �i  poetul acestui Psalm �i-a mustrat sufletul nu numai din cauza nelini�tii, 
ci i-a cerut s� n�d�jduiasc� cu credin�� în ajutorul sigur al lui Dumnezeu. (William Gurnall 
†1679). 
   O oarecare Alice Benden st�tea închis� din cauza credin�ei împreun� cu al�ii în castelul 
Canterbury, dar dup� un timp, la porunca episcopului, a fost mutat� într-un beci adânc, unde nu 
putea s� vin� niciunul din tovar��ii ei de credin��. Ea st�tea acolo pe câteva paie, lâng� un zid, cu 
picioarele în butuci. Hrana care i se d�dea – pu�in� pâine �i bere – o ajuta numai s� nu moar� de 
foame, �i nici nu era voie s� i se dea mai mult, nici m�car pe banii ei. Aceast� situa�ie trist� a 
ap�sat-o a�a de mult, c� î�i plângea cu amar soarta, se jelea �i gândea insistent, pentru ce Domnul, 
Dumnezeul ei, a lovit-o a�a de r�u, �i de ce El a permis ca ea s� devin� lipsit� de p�rt��ia 
mângâietoare a celorlal�i întemni�a�i plini de dragoste. A r�mas în aceast� stare de deprimare pân� 
când �i-a adus aminte de cuvintele psalmistului »Pentru ce te mâhne�ti, suflete, �i gemi în�untru 
meu? N�d�jduie�te în Dumnezeu«, �i alte cuvinte: „Dar am zis: eu trebuie s� suf�r toate acestea; 
mâna dreapt� a Celui prea înalt poate s� schimbe toate acestea”, prin care a fost foarte mângâiat� 
în necazul ei. Dup� aceea a r�mas bucuroas�, pân� când a venit ora eliber�rii ei. (Samuel Clarke  
†1682) 
   P�s�rica nebun�, care st� închis� în camer�, ale c�rei u�i �i ferestre sunt încuiate, se love�te de 
pere�i �i ferestre, î�i rupe penele �i se r�ne�te grav, pe când, dac� ar a�tepta cu r�bdare, pân� i se 
deschide ie�irea, ar putea s� iese de acolo nev�t�mat�. Exact a�a ne merge nou�, c�ci dac� 
Domnul ne încuie �i pentru un timp ne ia libertatea, noi vrem s� ne creem singuri sc�parea, facem 
multe planuri �i vrem chiar s� str�pungem pere�ii previziunii Sale; iar dac� am a�tepta timpul lui 
Dumnezeu, ne-am baza pe Cuvântul Lui �i ne-am l�sa în mâna Lui, am putea suporta mult mai 
u�or închisoarea �i la timpul potrivit am putea s� ajungem în libertate cu pu�ine pagube. C�ci 
Dumnezeu nu se schimb�, ce ne-a promis, cu siguran�� va face. (John Barlow 1618). 
   C�ci iar��i Îl voi l�uda. Dac� se poate spune: »Doamne, Cel pe care Tu îl iube�ti este bolnav«, 
atunci se poate spune �i »Boala aceasta nu este spre moarte« (Ioan 11, 3 �i urm�toarele). Cine se 
putea gândi, când Iona a fost în mare, c� el va predica în Ninive? Sau cine putea crede despre 
Nebucadne�ar, pe când era în lan�uri de fier �i p��tea iarb� împreun� cu animalele pe câmp, c� el 
va sta iar��i pe scaunul de domnie în Babilon? Cine s-ar fi gândit, c�, dup� ce Iosif a fost vândut 
de fra�ii lui, fra�ii lui vor c�uta s�-i vad� fa�a, ca �i cum ei ar sclavii lui? Cine ar fi putut visa, c�, 
pe când Iov �edea pe gr�mada de cenu��, �i se sc�rpina cu ciobul, cu casele lui arse, cu animalele 
jefuite, �i copiii mor�i, el va ajunge mai bogat decât a fost vreodat�? Da, acestea sunt minunile 
îndur�rii divine, pe care le laud� cei neprih�ni�i. (Henry Smith †1591). 
 
v. 6 Dumnezeul meu. Cine are curajul s� numeasc� a�a pe Creatorul lumii, pe Majestatea cereasc� 
sublim�? Un deportat, care r�t�ce�te încoace �i încolo f�r� odihn� �i f�r� patrie, un repudiat; un 
om, pe care to�i l-au p�r�sit, îl dispre�uiesc �i batjocoresc; un nenorocit, al c�rui suflet este foarte 
nelini�tit �i zdruncinat; acela are curajul. �i ce îl îndrept��e�te s� fac� a�a? O face pe baza 
leg�mântului. (Henry March 1823). 
   De aceea. Tocmai pentru c� sufletul meu este nec�jit �i descurajat, de aceea m� gândesc la 
Tine. Vreau s� m� gândesc, cum Te pleci permanent spre ai T�i, atunci când sunt în nenorocire �i 
suferin��; c� Tu e�ti totdeauna gata s�-i strângi la pieptul T�u, atunci când sunt p�r�si�i de oameni 
sau sunt alunga�i; cât de prietenos �i r�bd�tor ascul�i plângerile lor, când î�i revars� sufletele 
înaintea Ta. Vreau s� m� gândesc, cât de bun ai fost cu mine în timpul trecut, cum mi-ai v�zut 
suferin�a, mi-ai ascultat cererea mea �i m-ai salvat din necaz, sau mi-ai dat putere s� îndur 
necazul. Vreau s� m� gândesc cât de des mi-ai f�cut parte în harul T�u de apropierea Ta, când am 
intrat în Locul Preasfânt înaintea Ta �i acolo Te-am l�udat împreun� cu sfin�ii T�i. Vreau s� m� 
gândesc cine e�ti Tu, cât de pre�uit e�ti Tu, pentru c� un p�r�sit �i întristat ca mine, poate s� se 
încread� în Tine. C�ci dac� eu sunt s�rac, Tu e�ti bogat, dac� sunt slab, Tu e�ti puternic; dac� sunt 
foarte nefericit, Tu e�ti cel fericit. �i vreau s� m� gândesc, c� Tu e�ti Dumnezeul meu, c� Te-ai 
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descoperit sufletului meu, c� mi-ai dat har, s� Te aleg pentru mine, �i c� în încrederea mea în 
Tine niciodat� nu am fost f�cut de ru�ine. Vreau s� m� gândesc la cuvintele f�g�duin�ei, la care 
m� la�i s� sper, �i în care Te-ai dovedit credincios, �i cu siguran�� vei fi �i în viitor. Cât de fericite 
sunt sufletele în necazurile lor, care în ispite pot s�-�i ia sc�parea la Tine. (Henry March 823). 
 
v. 7 Chiar �i lucrurile frumoase, da, cele mai frumoase, ofer� celor întrista�i analogii �i tablouri 
pentru experien�ele lor triste, care fac ca întristarea s� creasc� �i mai mult. (Prof. D. Fr. W. 
Schultz 1888). 
   Un val cheam� un alt val, la vuietul c�derii apelor Tale. �inuturile înconjurate de multe ape, în 
care se afla poetul, l-au inspirat s� foloseasc� acest tablou expresiv pentru descrierea st�rii lui 
suflete�ti. El a v�zut c�derile de ap� care se aruncau asupra stâncilor, a auzit ecoul lor, �i i se 
p�rea c� ele strig� unele la altele dup� ajutor împotriva lui; a�a, spune el, merg toate talazurile �i 
valurile  Tale, acestea sunt durerile �i ispitele, peste mine. (John Morison 1829). 
 
v. 8 Ziua �i noaptea sunt la fel pentru un om mântuit. C�ci ce noapte poate s� existe pentru acela 
care are pe Dumnezeu totdeauna cu el, c�ruia El îi este Soare �i pav�z�, lumin� �i protec�ie �i las� 
s� str�luceasc� fa�a Lui totdeauna pentru el? El poate spune: dac� stau în întuneric, totu�i Domnul 
este lumina mea (Mica 7, 8), �i:  Domnul, Dumnezeul meu, Îmi lumineaz� întunericul meu 
(Psalmul 18, 28). Da, orele lini�tite de noapte sunt deseori foarte pl�cute pentru copilul lui 
Dumnezeu, deoarece atunci poate s� savureze nederanjat p�rt��ia cu Dumnezeul s�u. Noaptea, 
cântam laudele Lui, spune psalmistul aici; cântecul s�u, �i anume acel cântec, pe care El mi-l 
insufl�, El, Cel care insufl� cânt�ri de veselie noaptea (Iov 35, 10). Oamenii fire�ti ar putea s� 
gândeasc� c� noi vis�m, �i muzica �i cânt�rile de laud�, despre care vorbim, nu sunt nimic altceva 
decât închipuiri ale unei min�i bolnave; dar a�a cum a m�rturisit Petru în ziua cincizecimii despre 
aceia, asupra c�rora coborâse Duhul Sfânt: »Ace�tia nu sunt be�i, dup� cum crede�i voi«, tot a�a 
r�spundem �i noi: nu, cei ferici�i în Dumnezeu nu �i-au pierdut min�ile, a�a cum gândi�i voi, �i 
cânt�rile lor din noapte nu sunt produse ale fanteziei lor bolnave, ci sunt un dar al harului 
Dumnezeului lor. (Zachary Bogan †1659). 
 
v.9. Dumnezeu, Stânca mea. David era un fugar, aproape f�r� nici un mijloc de ap�rare �i 
permanent urm�rit de mul�i du�mani puternici. �inutul, în care r�t�cea el, era muntos �i el a 
c�utat �i �i-a g�sit refugiul pe vârful stâncilor abrupte, sau în pe�terile �i cr�p�turile din stânci. 
Deoarece no�iunea de sc�pare �i siguran�� împotriva atacurilor era pentru el a�a de strâns legat� 
de stânci �i cr�p�turi în stânc�, cât de natural a fost pentru el s� numeasc� pe Dumnezeu, ca 
Ap�r�tor, ca Stânc� a lui (sau, cum de fapt este aici: ad�postul s�u). Pentru ce m� ui�i? Psalmistul 
nu gândea c� el a fost realmente uitat de Dumnezeu �i p�r�sit; el avea înc� suficient� încredere în 
credincio�ia lui Dumnezeu, ca s�-�i caute ad�postul la El �i s� n�d�jduiasc� în harul S�u. 
Cuvintele trebuie privite ca expresie a ceea ce sim�ea el, �i nu ca sentin�� a min�ii. Dup� aparen�e 
�i dup� sim��mintele lui, p�rea ca Dumnezeu s�-l fi uitat. Dovezile vizibile �i palpabile ale 
bun�voin�ei divine, care odinioar� i-au înviorat inima a�a de mult �i care erau dovezi evidente, c� 
Dumnezeu se gânde�te la el, îi disp�ruser� acum, tocmai în momentul când i se p�reau foarte 
necesare �i de dorit în starea de p�r�sire �i strâmtorare în care se afla; din cauza aceasta i se p�rea 
c� Dumnezeu l-a uitat �i l-a p�r�sit. (Henry March 1823). 
 
v. 10. Vr�jma�ii mei. Diavolul nu s-a poc�it înc�, �i el nu se va schimba niciodat� în bine; c�ci el 
este prins în c�tu�ele de nedezlegat ale p�catului, el nu mai poate s� fac� altceva. El este, în ceea 
ce prive�te starea lui interioar�, deja în iad, cu toate c� are o anumit� libertate s� produc� 
nenorocire pe p�mânt. Atâta timp cât diavolul nu a devenit mai bun, copiii lui Dumnezeu nu vor 
fi lipsi�i de du�mani. El nu va deveni niciodat� mai bun, de aceea cei neprih�ni�i s� nu uite c� vor 
avea tot timpul du�mani, atâta timp cât diavolul mai are libertate de ac�iune pentru r�utatea lui în 
lume. Trebuie s� lu�m seama la du�manii care nu î�i ascund r�utatea. Ar fi ceva deosebit, dac� �i-
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ar l�sa r�utatea s� fiarb� �i s� spumege numai în inim�; dar aceluia, a c�rui inim� este plin�, i se 
va rev�rsa �i gura. (Richard Sibbes 1635). 
   Neîncetat, textual toat� ziua. Prive�te cât de st�ruitori sunt ei în r�utatea lor. În fiecare zi �i 
toat� ziua batjocoresc, vorbesc de r�u �i în�eap�. Încep diminea�a devreme �i continu� pân� vine 
noaptea, a�a cum obi�nuiesc s� fac� bârfitorii; încep s�pt�mâna a�a, �i continu� pân� în 
s�pt�mâna nou�, când vechea r�utate î�i începe din nou lucrarea. Psalmistul nu putea s� vin� cu ei 
în contact, f�r� s� aud� astfel de vorbiri din gura lor. (D. Thomas Horton †1673). 
   Oricât de mici ar fi frânele, ele duc la disperare calul de ras�. Tot a�a a suferit �i David sub 
în�ep�turile du�manilor lui. (Frederick W. Robertson †1853). 
   Unde este Dumnezeul t�u? David ar fi putut s� le spun� mai înainte: Unde v� sunt ochii? C�ci 
cu toate c� a fost alungat de la Locul Preasfânt p�mântesc, Dumnezeu avea totu�i un loc preasfânt 
în sufletul lui (compar� cu Isaia 57, 15). Dar ace�ti oameni fire�ti nu aveau ochi s� vad� partea 
divin� din David, �i tot a�a de pu�in au în�eles c�ile tainice, pe care Dumnezeu conduce pe copiii 
S�i. De aceea întrebarea lor lipsit� de în�elepciune este un semn al felului lor de a gândi f�r� 
Dumnezeu. (Richard Sibbes 1635). 
   Dumnezeu înso�e�te pe copiii Lui, nu numai atunci când ei sunt într-un paradis al pl�cerilor, ci 
�i în pustie. Când odinioar� o ceat� de cre�tini a mers în exil, unul dintre cei care privea coloana 
trist� a zis: s�rmanii de ei, este trist c� ei sunt exclu�i în felul acesta din societatea oamenilor �i 
sunt f�cu�i tovar��ii animalelor de pe câmp. Un altul a zis: de fapt, starea lor ar fi trist�, dac� ar fi 
exila�i într-un loc unde ei n-ar putea g�si pe Dumnezeul lor; dar ei sunt plini de curaj, c�ci 
Dumnezeu merge cu ei, �i El îi va face s� simt� prezen�a Lui mângâietoare, oriunde s-ar afla ei. 
(Thomas Brooks †1680). 
 
v. 11. Imit� exemplul psalmistului, în loc s�-�i faci tot felul de sup�r�ri �i gânduri inutile. Adu-�i 
sufletul înaintea scaunului de judecat� al duhului t�u �i interogheaz�-l cu privire la cauza 
necazului lui. Fii neutral; va urma o alt� judecat�, mult mai aspr�. Fii st�ruitor, asemenea 
psalmistului, întoarce-te mereu la cercetarea situa�iei. F�-o cu rug�ciune, c�ci altfel s-ar putea s� 
fi în�elat de dragostea de sine sau de în�el�toria inimii tale. De aceea roag�-te Domnului: 
Cerceteaz�-m� Dumnezeule, �i cunoa�te-mi inima. (Thomas Brooks †1680) 
    Într-o zi de februarie ai v�zut soarele str�lucind, cerul era albastru, în tufi�uri au început s� iese 
mugurii, ghioceii î�i zâmbeau, p�s�rile cântau prin tufi�uri, �i te-ai gândit, a venit prim�vara cu 
splendoarea �i parfumul ei. Dar dup� câteva zile au venit din nou norii, aerul s-a r�cit, p�s�rile au 
t�cut �i z�pada acoperea p�mântul – atunci te-ai gândit, prim�vara nu va mai veni. Tot a�a este �i 
cu cel întors de curând la Dumnezeu: toat� teama i-a disp�rut, mângâierea adus� de Evanghelie îi 
umple inima, lauda �i mul�umirea îi curg de pe buze. �i el se gânde�te c� necazul �i întristarea au 
disp�rut pentru totdeauna. Dar dup� un timp devine cuprins iar��i de îndoial�, bucuria dispare, 
lumina nu mai lumineaz� a�a de clar, inima lui devine biruit� de întristare, �i în grab� trage 
concluzia; mântuirea cu toate binecuvânt�rile ei nu este pentru el. Dar prim�vara revine 
biruitoare, chiar dac� el va trebui s� lupte un timp cu iarna. (H. G. Salter 1840). 


