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L
a ce te gândești înainte să adormi? În general, clipele dinaintea 
somnului ne pot influența simțămintele, trăirile inimii și liniștea 
somnului. Ba mai mult, acestea își vor pune amprenta chiar și 

asupra începutului noii zile! Numai că, în liniștea orelor înserării, la 
ușa inimii noastre bat adesea tocmai lucrurile ce ne îngrijorează și ne 
întristează, ce ne împovărează sau ne înspăimântă.

Dar e important să știm că nu suntem singure și că ne putem 
vărsa frământările inimii înaintea lui Dumnezeu. La El ne putem 
găsi liniștea. Cum anume? Exemplul cel mai elocvent este cel al 
psalmiștilor; ei își exprimă cu toată sinceritatea, fără ocolișuri, 
gândurile și sentimentele înaintea lui Dumnezeu, fie ele de teamă și 
mânie, de fericire și mulțumire, ori dezamăgire, rușine și durere, dar 
și bucurie și speranță … Indiferent de starea inimii tale, în Psalmi îți 
vei regăsi propriile gânduri și sentimente. Vei fi cu siguranță uimită 
să constați cât de mult te poți identifica, din acest punct de vedere, cu 
scriitorii lor. Dar nu numai atât: alăturându-te rugăciunilor sfinților, 
vei găsi un izvor de putere și încurajare. Recunoscând profunzimea 
gândurilor și a sentimentelor, te vei simți încurajată să fii la rândul 
tău sinceră înaintea lui Dumnezeu și să îți înnoiești încrederea în El.

Nevoia de a ne ruga sălășluiește în adâncul ființei noastre – așa 
ne-a creat Dumnezeu. Cu toate acestea, nu este de mirare că ne vine 
greu să vorbim cu un Dumnezeu ale cărui cuvinte au creat întregul 
univers. Uneori, pur și simplu nu știm ce să spunem. Indiferent cât de 

Psalmul din inima mea

Ç7



volubile suntem în general, când e vorba să ne rugăm, rămânem parcă 
fără cuvinte. Psalmii dau glas inimii noastre. Probabil tocmai acesta 
este și motivul pentru care, de mii de ani, mulți credincioși se roagă 
recitând psalmi – chiar și Isus.

Îmi aduc bine aminte cum am învățat eu să mă rog. Într-o zi, în 
care m-am confruntat cu o problemă majoră, pentru că nu știam cum 
să mă rog, o doamnă credincioasă mi-a dăruit o hârtie pe care era 
scris un psalm.

— Acum, du-te acasă și roagă-te rostind cuvintele acestui psalm, 
mi-a zis ea.

În timp ce m-am rugat, citind psalmul, am rămas surprinsă. 
Cuvintele nu erau dintre cele mai sofisticate, nici frumos ticluite. 
Am înțeles atunci că rugăciunea nu trebuie să fie o rostire elevată, ci 
o exprimare sinceră și directă. O discuție personală cu Dumnezeu. 
Prin intermediul Psalmilor am învățat că sinceritatea vulnerabilă din 
rugăciune ne poate aduce vindecare lăuntrică.

Aceste rugăciuni te pot însoți și încuraja de-a lungul anilor. Vei 
vedea cât este de bine să îți închei ziua cu un psalm și o rugăciune, 
găsindu-ți ocrotirea în Dumnezeu pe parcursul nopții.

Îți doresc din adâncul inimii să simți prezența lui Dumnezeu 
seara și să ai parte de un somn liniștit noaptea.

Elizabeth Mittelstaedt 
Editor

„Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele 
și cugetele inimii mele, Doamne, 
Stânca mea și Izbăvitorul meu!“

—Psalmul 19:14
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Cartea întâi

Psalmul 1

Calea celui evlavios
și calea celui lipsit de Dumnezeu
1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe 

calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!
2. Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă 

la Legea Lui!

3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la 
vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce 
la bun sfârșit.

4. Nu tot așa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă 
vântul.

5. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici 
păcătoșii în adunarea celor neprihăniți.

6. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea 
păcătoșilor duce la pieire.

T
ată, Tu ești Creatorul timpului. Și acum, în pragul nopții, îmi 
ești aproape și îmi dăruiești ocrotirea Ta. Îți mulțumesc pentru 

toate lucrurile bune pe care și astăzi mi le-ai dăruit Tu. M-ai condus 
pe parcursul zilei cu brațul Tău iubitor.

Îți mulțumesc că mă însoțești, chiar și în timpul somnului. 
Ajută-mă să Îți încredințez toate neliniștile și să mă las cuprinsă 
pe deplin de prezența Ta. Ferește-mi inima și gândurile, ca să nu 
zăbovească prin acele locuri ce nu Îți sunt pe plac, și înrădăcinează 
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cuvintele Tale în mine în acest ceas de seară. Atunci voi fi ca un 
pom mereu verde, pe care arșița zilei și vremurile de secetă nu îl vor 
secătui de vlagă.

Da, Tată, Tu mă înviorezi prin Cuvântul Tău. Te rog să îmi 
dăruiești acum un somn odihnitor. Îți mulțumesc că Tu veghezi 
asupra mea și asupra tuturor celor dragi mie.

Psalmul 2

Victoria lui Dumnezeu
și domnia Fiului Său
1. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele 

lucruri deșarte?
2. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc 

împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând:
3. „Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor!“

4. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul Își bate joc de ei.
5. Apoi, în mânia Lui, le vorbește și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:
6. „Totuși, Eu L-am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu 

cel sfânt.“
7. „Eu voi vesti hotărârea Lui, zice Unsul. Domnul Mi-a zis: «Tu 

ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
8. Cere-Mi și-Ți voi da neamurile de moștenire și marginile 

pământului în stăpânire!
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul 

unui olar.»“

10. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune! Luați învățătură, 
judecătorii pământului!
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11. Slujiți-I Domnului cu frică și bucurați-vă, tremurând.
12. Dați-I cinste Fiului, ca să nu Se mânie și să nu pieriți pe calea 

voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toți câți 
se încred în El!

P
ărinte îndurător, Îți mulțumesc pentru Fiul Tău, Isus, care 
a venit în lumea aceasta ca să poarte pe cruce durerile și vina 

noastră. El a luat asupra Lui pedeapsa noastră, a suferit, pentru ca 
noi să nu suferim veșnic, ci să putem avea, alături de Tine, bucuria 
negrăită a cerului. Cât de mulțumitoare Îți sunt pentru aceasta!

Da, Tu Îi dai Fiului Tău moștenire țările lumii – oameni din 
toate popoarele lumii, care cred în Numele Lui. Și Îți mulțumesc, 
Tată, pentru privilegiul de a-mi îngădui să contribui și eu la aceasta! 
Te rog să înflăcărezi în mine pasiunea de a le spune celor ce mă 
înconjoară despre Isus – chiar aici, în locul în care m-ai așezat. Dar 
Te rog și pentru misionarii care răspândesc în alte țări mesajul Tău 
prețios: ocrotește-i de orice pericol și dăruiește-le o recoltă bogată, 
astfel ca mulți oameni să afle calea ce duce la Tine, până în ziua când 
toate popoarele se vor strânge înaintea tronului Tău.

Psalmul 3

Un cântec de dimineață în vremuri de restriște
Un psalm al lui David, fcut cu prilejul fugii lui dinaintea 
fiului su Absalom.
1. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală 

împotriva mea!
2. Cât de mulți zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la 

Dumnezeu!“ (Oprire)
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3. Dar, Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi 
înalți capul!

4. Eu strig cu glasul meu către Domnul, și El îmi răspunde din 
muntele Lui cel sfânt. (Oprire)

5. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul 
meu.

6. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din 
toate părțile.

7. Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu îi bați 
peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi.

8. La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul 
Tău. (Oprire)

D
oamne, am nevoie de ajutorul Tău! Ce să mă fac cu toate aceste 
probleme ce se ivesc ca ciupercile după ploaie? Nu întârzia, 

Doamne! Dumnezeul meu, ajută-mă! Adevăratul ajutor vine doar 
de la Tine. Tu mi-ai promis că nicio armă îndreptată asupra mea 
nu mă va doborî și că orice limbă ce se va ridica împotriva mea va fi 
găsită vinovată. Aceasta este partea mea de moștenire ca fiică a Ta. 
Dreptatea mea vine de la Tine (Isaia 54:17). Tu ești speranța mea. 
În seara aceasta mă las din nou în grija Ta, fără rezerve, și vreau să 
Te urmez necondiționat și să ascult de Tine.

Acum mă voi culca – fără teamă și fără îngrijorare. Plină de 
încredere că Tu îmi vei da tot ce am nevoie pentru ziua de mâine: 
ajutorul Tău, puterea Ta și binecuvântarea Ta.


