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     Psalm 20:1-9 
 În Isaia 40:6-11 ni se spune că toţi suntem frumoşi ca nişte flori, doar că...suntem 
trecători. Trecătorule scria pe o piatră funerară:’’cum eşti tu azi, eu eram ieri, cum sunt eu azi,vei 
fi tu mâine’’. Poţi să te făleşti că eşti o floare crescută într-o casă mare, sau să fii umil că trăieşti 
într-o casă mică, săracă,  într-o ţară puternică, sau în Bangladesh, sau Somalia. Floare de 
America, sau floare murdară şi urâtă, tot floare eşti, adică te treci foarte repede. Dacă nu credeţi 
luaţi o fotografie cu voi acum 10-15 ani şi vedeţi cum eraţi atunci şi cum arătaţi acum. Toate 
Neamurile sunt ca un praf pe un cântar, nimeni nu-l vede. Isaia 40:15. Suntem administratori, nu 
Stăpâni. Dumnezeu este Stăpânul ! Şi pentru că suntem atât de trecători, avem nevoie de calitate 
în trăire, căci cantitate (timp ) nu prea este. Deci: 
 

1.Să te asculte Domnul în ziua necazului – adică să te rogi, dacă vrei să te asculte Domnul. Orbul 
Bar-Timeu striga în ciuda împotrivirilor:’’Isuse Fiul Lui David, ai milă de mine’’. Psalm 107:6 , 
13,19,28 (atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor). 
Vrem să vă urăm o viaţă de rugăciune ! 
  
2.Să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov. Ce cuvânt : a ‚’ocroti’’! Este un cuvânt atât de 
duios, de gingaş. Deuter. 33:12; Psalm 5:11;27:5; 91:14; Isaia 31:5; Zaharia 12:8. Evreii au fost 
ocrotiţi la adăpostul sângelui, Rahab la fel de funia cărămizie. Tu eşti la dăpost? Nu îţi împietri 
inima ca Faraon. 
 
3.Să-ţi trimită ajutor din locaşul său cel sfânt. Psalmul 121: de unde îmi va veni ajutorul? Cu 
cine, sau cu ce te lauzi ? Recunoşti tu astăzi că ai nevoie de ajutorul Lui? Eşti conştient că eşti 
foarte sensibil oricât de tare ai fi? Schumacher s-a lovit la schi şi nu se ştie dacă mai scapă cu 
viaţă. Suntem atât de slabi că o coajă de banană este suficientă să ne schimbe viaţa într-o clipă. 
Cuvântul ‚’’ajutor’’ era de obicei folosit în război. Se solicita ajutorul unei alte armate, unei alte 
puteri. Lumea, demonii ne vor ataca. Ajutorul Domnului este real, nu lipseşte niciodată în nevoi. 
 

v.3 ’’El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul..’’. Când piciorul se clatină, înseamnă că eşti la 
capătul puterilor şi nu mai poţi. Atunci El este acolo, aşa ne-a promis. Piciorul alunecă de teama 
celui rău, de teama zilei de mâine, de bătrâneţe, de singurătate, de greutatea poverilor purtate. 
 

v.4 El nu doarme – adică El nu moţăie, nu aţipeşte nici o picătură, El ne păzeşte 24/7. De aceea 
El ne vrea sfinţi permanent, pentru că El permanent veghează. 
 

v.5 Domnul este păzitorul meu.’’Păi ce sunt eu păzitorul fratelui meu, zicea odată Cain?’’ 
  
 Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă ! 
 
Când vezi umbra ? Când eşti în lumină puternică, când Soarele bate pe tine direct. Trăieşti în 
Lumină ? Ioan 8:12. Cum este umblarea ta? Se poate vedea umbra Lui pe tine? Ioan 12.35 Dacă 
zici că umbli în lumină, vezi să nu te cuprindă întunericul. Dacă vrei să fii păzit, stai în lumină. 
Nu te duce la întuneric, căci El nu este acolo. Nu te juca cu întunericul ! A umbla în lumină 
înseamnă Romani 8:1. Şi în Psalmul nr.91:1:’’se odihneşte la Umbra Celui Atotputernic’’. El era 
norul din timpul zilei, stâlpul de foc din timpul nopţii, El este Umbra. Stai la umbră? 



v.6-8 îţi va păzi sufletul. Dacă stai la umbra Lui vei avea la cine să ridici ochii. El îţi promite că 
te va păzi, iar datoria ta este să stai în lumina Lui. 
 
4.Să te sprijine din Sion ! 2 Cronici 16:9 ’’Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, 
ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. ‘’. Cât din inima ta, din banii tăi, din 
timpul tău este predat Domnului ? 
 
5. v.3 Să-şi aducă aminte de tine...şi anume ce i-ai adus, ce daruri, cât de darnici am fost. I-ai 
adus jertfe de dărnicie, ai dat din prisos, sau ai dat vita beteagă, lucruri pe care oricum le 
arunci....depinde...ştii de ce? Că va veni vremea arderii-de-tot : adică vremea cercetării. Nu te 
mai ai decât pe tine, nu mai ai ce să dai atunci, căci eşti gata de plecare, pe tine te mai ai. Ai vrea 
ca atunci să îţi primească Domnul arderea de tot, sau ai vrea să ţi-o respingă? Aici avem o privire 
în trecut şi una în viitor. Prosperitate în dărnicie ! Cât te-ai hotărât să dai Domnului anul acesta? 
Tâlharul de pe cruce a zis:’’Doamne adu-ţi amine şi de mine când vei veni în ÎmpărăţiaTa’’! 
 
6.v.4’’ să îţi dea ce-ţi doreşte inima şi nu numai atât, ci şi să-ţi împlinească toate planurile tale. 
Ce ceri Solomoane, orice Îţi voi da. Ce ceri Estero? Orice îţi voi da !Ce ceri Elisei (o putere 
îndoită). Ce ceri Ezra, ce ceri Neemio?  Ce ceri tu astăzi? Prov.2:1-9.Asta arată cum este viaţa ta, 
în funcţie de ceea ce ceri. 
 
7.Biruinţă.v.5-9, dar acolo spune biruinţa ta. A cui ? Vom ieşi mai mult decât biruitori prin cine?  
Romani 8.37. Psalm 20:8 ‚’’ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm (cădem dar nu rămânem 
acolo), şi rămânem în picioare. 
 
 ’’Facă-mi-se totdeauna după sfântul Tău Cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile 
la pământ !’’ – Cântare ! 
 
Ai grijă la hoţii de timp. Este un film,îi spune ’’In Time’’! Este ceva interesant cu privire la hoţii 
de timp. Ce ne fură timpul: Tv.Netul, (azi nu am avut net, şi am descoperit că sunt nişte oameni 
la mine în familie.Hmm, par oameni de treabă). 
Timpul este o avere dată de Dumnezeu. Aveţi grijă că vi se fură viaţa.Apoc.18:13 
Italienii de Revelion aruncă pe fereastră tot ce nu le mai trebuie, ce nu le mai place. Ce bine ar fi 
dacă ne-am îndura să renunţăm la vechiturile din viaţa noastră, la obiceiurile rele care strică 
prietenii le bune. Românul are un obicei, tot ce găseşte pe stradă duce acasă.Nu că-i trebuie dar 
să fie acolo, cine ştie, nu se ştie niciodată. 
Închei cu Evrei 10:25’’să nu părăsim adunrea noastră cum au unii obicei!’’ Ce înseamnă a o 
părăsi: 
 
-Să nu îţi pese de ce se întâmplă, sau chiar sa nu dai pe acolo decât când vrei tu. 
Psalmul 19 – Soarele iese din odaia de nuntă ! 
Psalmul 20 – promisiunea făcută ! 
Psalmul 21 – promisiunea împlinită ! Cui ? Împăratului ! Cine sunt fii Împăratului ? 
Psalmul 22 – Suferinţa Împăratului, nu a noastră ! 
Psalmul 23 – Isus este Păstorul Cel Bun ! 
Psalmul 24 – Isus Împăratul slavei ! 
 


