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Profetul Isaia a pronun?at „vai” cu privire la Israel: „Vai - zice Domnul - de copiii r?zvr?ti?i!” (Isaia 30:1). Cuvântul
ebraic pe care Isaia îl folose?te pentru „r?zvr?ti?i” înseamn? a lep?da credin?a, a întoarce spatele, a se
înc?p??âna. De la ce anume se ab?tuse poporul lui Dumnezeu? ?i ce a provocat alunecarea lor înapoi?
R?spunsul este în urm?toarea fraz?: „[Ei] iau hot?râri f?r? Mine, fac leg?minte care nu vin din Duhul
Meu.” (30:1). Aceasta înseamn? c? î?i fac propriile planuri. Mai simplu spus, Dumnezeu le zicea: „Poporul Meu nu
M? mai caut? pentru îndrumare ?i sf?tuire. În schimb, se sprijin? pe bra?ul omenesc. De fiecare dat? când
ac?ioneaz? f?r? s? M? întrebe, c?utând ajutor în lume, ei adun? p?cat peste p?cat. ?i-au p?r?sit încrederea în
bra?ul Meu puternic. ”
Oamenii lui Dumnezeu ?tiau bine c? trebuie s? aib? încredere în Domnul în orice situa?ie, oricât de nesemnificativ?
ar fi fost. Psalmii le reaminteau constant: „Cât de scump? este bun?tatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale
g?sesc fiii oamenilor ad?post.” (Psalmul 36:7) „C?ci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un
loc de sc?pare.” (57:1) „C?ci Tu e?ti ajutorul meu, ?i sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.” (63:7)
Isaia declara faptul c? Dumnezeu le va d?râma toate zidurile lor autoprotectoare: „de aceea, nelegiuirea aceasta
va fi pentru voi ca sp?rtura unui zid înalt care, sp?rgându?se, amenin?? s? cad?, ?i a c?rui pr?bu?ire vine deodat?,
într-o clip?: îl sf?râm? cum se sf?râm? un vas de p?mânt, care se sf?râm? f?r? nicio mil? ?i din ale c?rui sf?râm?turi
nu mai r?mâne niciun ciob m?car.” (Isaia 30:13-14). Dumnezeu le spunea: „Am s? sf?râm în buc??i orice lucru fals
în care v-a?i pus încrederea. Planurile voastre se vor pr?bu?i.”
Apoi Isaia a dezv?luit inima plin? de compasiune a lui Dumnezeu fa?? de poporul S?u. El a îndemnat pe Iuda: „Nu
mai tr?i?i în confuzie. Nu trebuie s? mai îndura?i aceast? pr?bu?ire subit?. Dumnezeu ne-a preg?tit o cale de ie?ire.
„C?ci a?a vorbe?te Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În lini?te ?i odihn? va fi mântuirea voastr?, în senin?tate
?i încredere va fi t?ria voastr?.” (30:15)
Pe scurt, în acest loc, afl?m secretul lui Dumnezeu pentru puterea spiritual?: „Lini?tea ?i încrederea vor fi puterea
voastr?.” Cuvântul pentru „lini?te” în ebraic? înseamn? „a se reface”, indicând calmare, relaxare, eliberare de
orice nelini?te, având un sprijin.

Nu mul?i cre?tini, în zilele noastre, au aceast? lini?te ?i aceast? încredere.
O multitudine de credincio?i sunt implica?i într-o frenezie de activit??i, gr?bindu-se nebune?te s? ob?in?
lucruri. Chiar ?i în slujire, lucr?torii lui Dumnezeu sunt plini de îngrijor?ri ?i temeri, c?utând r?spunsuri prin
conferin?e, seminarii sau prin c?r?ile cele mai vândute. To?i î?i doresc îndrumare, solu?ii, ceva care s? le calmeze
spiritul, cu toate acestea le caut? în orice fel de surs?, numai la Domnul nu.
Ei nu realizeaz? c? Dumnezeu a rostit deja un cuvânt pentru ei prin profetul Isaia. El descrie ceea ce era presupus
c? neprih?nirea lui Dumnezeu va face în noi: „Lucrarea neprih?nirii va fi pacea; roada neprih?nirii: odihna ?i lini?tea
pe vecie.” (Isaia 32:17) Dac? umbl?m cu adev?rat în neprih?nire, vie?ile noastre vor purta rodul unui duh calm, unei
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inimi lini?tite, rodul p?cii cu Dumnezeu.
Petru vorbe?te despre „cur??ia nepieritoare a unui duh blând ?i lini?tit, care este de mare pre? înaintea lui
Dumnezeu” (1 Petru 3:4). Un astfel de duh nu are de-a face cu temperamentul sau personalitatea cuiva. Unii
oameni sunt înclina?i în mod natural s? fie calmi ?i timizi, în timp ce al?ii, pur ?i simplu, sunt molatici. Nu, duhul
blând ?i lini?tit la care se face referire este doar Duhul Sfânt. El Îl d? tuturor celor care au încredere deplin? în
Domnul, în toate lucrurile.
Când Isaia privea în jur, a v?zut pe copiii lui Dumnezeu fugind în Egipt pentru ajutor, încrezându-se în oameni,
bazându-se pe cai ?i care. Profetul a avertizat: „C?ci egipteanul este om, nu Dumnezeu, ?i caii lui sunt carne, nu
duh. Doar mâna s?-?i întind? Domnul ?i ocrotitorul se va cl?tina, iar cel ocrotit va c?dea, ?i vor pieri cu to?ii.” (Isaia
31:3)
Ambasadorii veneau ?i plecau. Liderii ?ineau întâlniri de urgen?? pentru strategie. Toat? lumea era panicat? ?i se
plângea: „Ce putem face? Asirienii ne vor ?terge de pe fa?a p?mântului.”
Isaia i-a asigurat: „Nu ar trebui s? se întâmple astfel. Întoarce?i-v? din dep?rtarea voastr?! Poc?i?i-v? de rebeliune,
de a v? pune încrederea în ceilal?i! Întoarce?i-v? la Domnul ?i El v? va acoperi cu o mantie a p?cii! El v? va oferi
lini?te ?i odihn? în tot ceea ce face?i.”

Duhul Sfânt ne d? putere atunci când noi pred?m toate nevoile noastre în mâinile lui
Dumnezeu ?i avem încredere în puterea Lui.
Rut este un exemplu de astfel de încredere. Dup? ce so?ul ei a murit, Rut a locuit cu soacra sa, Naomi, care era
destul de în vârst?. Naomi era îngrijorat? de bun?starea lui Rut ?i voia s?-i asigure viitorul nurorii ei. Ea a sf?tuit-o
pe Rut s? se pun? la picioarele bogatului Boaz ?i s?-l roage s?-?i îndeplineasc? obliga?ia fa?? de ea ca rudenie.
În acea sear?, dup? ce se terminase munca, Boaz s-a a?ezat. „Boaz a mâncat ?i a b?ut, … Rut a venit atunci încet
de tot, i-a descoperit picioarele ?i s-a culcat.” (Rut 3:7). A doua zi diminea??, acesta se trezise uluit, g?sind o
femeie întins? la picioarele lui. (Nu a fost nimic imoral prin prezen?a lui Rut acolo, era un obicei comun din acea
vreme.) „?i a zis: «Cine e?ti tu?» A?a c? ea a r?spuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-?i poala hainei peste
slujnica ta, c?ci ai drept de r?scump?rare.” (3:9) Ea spunea, în esen??: „Î?i vei asuma obliga?ia unei rude pentru
mine? Te vei oferi?” Pe scurt, ea a întrebat: „Vrei s? te c?s?tore?ti cu mine?”
Aceasta nu a fost o metod? manipulatoare. Rut ?i Naomi f?cuser? totul dup? rânduiala divin?. Putem fi siguri de
acest lucru, fiindc? descenden?a lui Hristos a venit prin Rut. Când Rut s-a întors acas? în acea diminea??, Naomi a
întrebat-o: „Tu e?ti, fiica mea?” (3:16) Ea o întreba, cu alte cuvinte, „A? putea s? te numesc „Rut, cea logodit??”
Sau e?ti înc? v?duva Rut?”
Rut i-a povestit lui Naomi toate cele întâmplate. Acum asculta?i sfatul evlavios al soacrei sale: „Fii lini?tit?, fiica
mea, pân? vei ?ti cum se va ispr?vi lucrul acesta, c?ci omul acesta nu va avea odihn? pân? nu va sfâr?i lucrul chiar
ast?zi.” (3:18) Naomi s-a rugat cu privire la aceast? situa?ie, c?utând îndrumarea lui Dumnezeu, iar El i-a dat sfatul
potrivit. Domnul i-a amintit de legea r?scump?r?rii rudei (care era un tipar ?i o prefigurare a lui Hristos). Naomi era
încrez?toare c? ea ?i Rut ?i-au f?cut partea lor. Acum era timpul s? stea neclintite ?i s? aib? încredere în Dumnezeu
pentru a îndeplini ceea ce a promis.
Ea spunea: „Este totul în mâinile Domnului acum, Rut. Tu doar s? stai lini?tit? ?i calm?. Dumnezeu va lucra
supranatural pentru tine, a?a c? nu trebuie s?-?i faci griji, s? te fr?mân?i sau s? manipulezi ceva. Las? ca lini?tea ?i
încrederea s? fie for?a ta. Dumnezeu nu-l va l?sa pe Boaz s? se odihneasc? pân? nu va pune un inel pe degetul
t?u.”
Lini?tea ?i pacea s-au a?ternut în casa lui Naomi. Nimeni nu era nelini?tit, încât s? stea s?-?i road? unghiile ?i s? se
întrebe: „Oare va împlini Dumnezeu? Când se va întâmpla?” Aceste dou? femei credincioase puteau s? se
relaxeze, s? cânte ?i s?-L laude pe Domnul pentru bun?tatea Lui.
Ce po?i s? spui despre casa ta? Este o locuin?? calm? ?i pa?nic?? Sau este un loc de îndoial?, de întreb?ri,
anxietate ?i nelini?te? Alergi aici ?i acolo, înfrico?at: „Cum o s??mi pl?tesc facturile?” Când vin problemele, Îl cau?i
pe Dumnezeu cu st?ruin?? înaintea oric?rei alte surse? Ascul?i tot ce-?i spune s? faci? În cele din urm?, e?ti în
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continuare lini?tit, având încredere în El pentru ce va rezulta? Dac? este a?a, atunci casa ta ar trebui s? fie una
plin? de calm ?i pace.

Isaia enumer? lucrurile bune pe care le primesc cei care Îl a?teapt? pe Domnul în toate.
„Ferice de to?i cei ce n?d?jduiesc în El... nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi,
te va asculta. Urechile tale vor auzi dup? tine glasul care va zice: "Iat? drumul, merge?i pe el!", când ve?i voi s? v?
mai abate?i la dreapta sau la stânga. Voi îns? ve?i cânta ca în noaptea ... ve?i fi cu inima vesel?...” (Isaia 30:18-19,
21, 29). Isaia spunea: „Dac? numai vei a?tepta de la Domnul - dac? vei striga din nou c?tre El ?i te vei întoarce ca
s? te încrezi în El - va face pentru tine tot ce am spus ?i multe altele.”
Dumnezeu poate s? rosteasc? doar un cuvânt ?i vr?jma?ul ar c?dea în fa?a noastr?: „Atunci asirianul va tremura
de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa.” (30:31) Nu exist? nimic pe care Tat?l nostru s? nu poat? rezolva,
nicio lupt? pe care s? nu o poat? câ?tiga pentru noi, printr-un simplu cuvânt rostit. Isaia spune „suflarea Domnului”
va mistui totul în calea noastr? (vezi 30:33).
Drag? sfânt cre?tin, El vrea totul: s?n?tatea ta, familia ta, viitorul t?u. Vrea s??I încredin?ezi orice problem? ?i vrea
s? tr?ie?ti în lini?te, încredere ?i odihn?. Du-te în camera ta secret? ?i stai singur cu Domnul. Adu totul înaintea
Lui. El a promis: „Îmi vei auzi cuvântul spunându-?i pe ce cale trebuie s? mergi. Aceasta este calea. Acum, umbl?
pe ea!”
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