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Încredințează Domnului  
grijile tale și El te va 
hrăni!                                       (Ps 55,24a)                                                 
_____________________________________           

Ia îngrijorările mele! 
Take away my sorrows! 

 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
     

Dragi prieteni al cuvântului! 
 

O zicătoare ne învață: „Dacă păsările îngrijorării și a durerii zboară peste capul tău, nu 
poți să schimbi asta. Dar poți să împiedici să nu-și facă cuib în părul tău.“ – Dar cum putem să 
învățăm să tratăm îngrijorările noastre astfel încât să nu ne ia aerul de respirație?  
 
 Evanghelistul Luca zice despre doi prieteni a lui Isus că după moartea Lui ei aproape 
au pierit. S-au dus departe de Ierusalim, unde Isus – speranța lor – a murit. Pe drum se plânge 
unul de altul de durerile lor. Această jale nu le ajută deloc, mai degrabă le trage într-un 
întuneric din ce în ce mai adânc.  „Întâmplător“ se întâlnesc cu cineva, care le întreabă. 
„Despre ce vorbiți pe drumul vostru?“ Ei reacționează enervat și îl întreabă dacă nu a auzit ce 
s-a întâmplat în Ierusalim. Străinul rămâne cu ei și le întreabă: „Ce s-a întâmplat?“ Ei încep să 
povestească despre speranțele, visurile, dezamăgirea și disperarea lor. Se simt așa de bine, 
zicând toate astea! Se îndreaptă și își pot ridica privirea din nou. Dintr-o dată înțeleg totul, 
Dumnezeu le-a întâlnit prin acest „străin”. A fost El însuși, le-a luat îngrijorările – prin 
„întrebări enervante”.  
 
 Dragi prieteni al cuvântului, să ne ajutăm unii pe alții ca grijile să nu-și facă cuib în 
părul nostru. Deseori sunt doar întrebări simple, poate formulate haios, care ne ademenește 
inima: „Oh, cutele pe fruntea ta au fost mai puțin numeroși mai demult, nu?“ Hai să ne ajutăm 
să ne povestin grijile, atunci Isus este între noi, prin urmare să-i „aruncăm” grijile noastre. El 
dorește să-ți ia îngrijorările, vrea să te vadă fericit. De aceea putem să-l rugăm:   
Ia îngrijorările mele! - Take away my sorrows! 
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