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II. P�RT��IA ÎN PSALMI 
 
   G�sim deja în Vechiul Testament toate felurile de p�rt��ie, ca parte a credincio�ilor - cu 
excep�ia tr�s�turilor specifice care sunt în legatur� cu descoperirea Tat�lui �i a lucrurilor din 
cer, care apar�in exclusiv Noului Testament. În  P s a l m i  ne este prezentat subiectul 
p�rt��iei într-un chip cu totul deosebit. Desigur, Psalmii nu dep��esc niciodat� orizontul 
limitat al lui Israel. Dar �i în rela�iile Sale iudaice, g�sim pe Hristos ca Mire (Ps. 45), ca Mare 
Preot �i Cap al familiei preo�e�ti (Ps. 135), ca Vi�a de vie, adev�ratul Israel (Ps. 80), ca Fiu al 
Omului (Ps. 8), ca Fiu al lui Dumnezeu (Ps. 2 �i 102), ca Omul înviat (Ps. 22 �i 110) �i ca 
P�storul (Ps. 23), ca s� nu mai vorbim despre împ�r��ia Sa, care este una din temele principale 
ale Psalmilor. Persoana Sa umple tot Vechiul Testament. Nu-L prezint� chiar �i Legea - pe El, 
adev�rata locuin�� a lui Dumnezeu, Chivotul leg�mântului, Capacul isp��irii, Perdeaua, 
Altarul, Mielul? Nu se refer� toate jertfele la El? 
 
   Pretutindeni unde în Psalmi este prezentat� Persoana Domnului Isus, iese în eviden�� 
caracterul p�rt��iei într-un mod remarcabil. Ca în nici-o alt� parte a Cuvântului lui Dumnezeu, 
este exprimat� aici p�rt��ia dintre Dumnezeu �i Hristos - afec�iuni comune, gânduri, bucurii �i 
nevoi comune, cântare de laud� comun�. R�m��i�a credincioas� are totdeauna parte de 
acestea. 
 
   Aceasta este originea discu�iilor minunate dintre credincio�i �i Dumnezeu, dintre credincio�i 
�i Hristos, �i dintre Dumnezeu �i Unsul S�u, cu privire la cei credincio�i, a�a cum noi le 
întâlnim în numero�i Psalmi. Acestea sunt cele mai sublime lucruri pe care noi le întâlnim în 
Psalmii alc�tui�i în form� de dialog. Ele ne dau un gust anticipat al discu�iilor cere�ti viitoare. 
De aceea eu i-am numit deseori în mod deosebit "Psalmii p�rt��iei", f�r� ca prin aceasta s� 
vreau a-i desp�r�i de Psalmii în care p�rt��ia este prezentat� într-un mod personal. Unele 
locuri din profe�i, ca de exemplu cel din Isaia 53, au acela�i caracter. Dac� în cele ce urmeaz� 
eu m� voi ocupa în mod deosebit de Psalmii concepu�i sub form� de dialog, totu�i p�rt��ia 
personal� cu Hristos în umblare, m�rturie �i suferin�� ocup� un spa�iu mult mai mare în 
aceast� Carte, ca s� po�i trece în t�cere pe lâng� aceasta. 
 
   Noi am v�zut deja, c� p�rt��ia f�r� Duhul Sfânt este imposibil�. Mereu auzim vocea lui în 
Psalmi, vorbind prin gura oamenilor inspira�i de El. El este cel care ne împ�rt��e�te Cuvântul 
lui Dumnezeu. El este de asemenea, �i Cel care pe de alt� parte, aduce înaintea lui Dumnezeu 
gândurile, rug�min�ile �i Cânt�rile de laud� ale psalmi�tilor, deci profetic, ale r�m��i�ei. 
 
   În Psalmii dialog, de cele mai multe ori noi întâlnim numai doi vorbitori, îns� niciodat� mai 
mul�i de patru: pe Jehova, Mesia, pe Duhul Sfânt (fie c� El Însu�i vorbe�te, fie c� El se 
folose�te profetic de experien�ele psalmistului) �i r�m��i�a (sau credincio�ii în parte), care 
vorbe�te sub c�l�uzirea Duhului Sfânt.1 Lumea nu în�elege absolut nimic din aceste 
convorbiri. Chiar �i cei credincio�i, din cauza sl�biciunii �i nedes�vâr�irii lor, se pot bucura de 
rela�iile lor cu Hristos numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Sentimentele naturale �i în�elegerea 
ra�ional� e�ueaz� total în aceast� privin��. De aceea în Psalmi vedem pretutindeni Duhul lui 
Hristos în r�m��i��. Numai El d� în�elegere �i bucurie în gândurile lui Dumnezeu. În Psalmii 
de care noi vrem s� ne ocup�m g�sim o p�rt��ie des�vâr�it� între Jehova, Mesia �i Duhul, care 
înf�ptuie�te aceast� p�rt��ie în cei credincio�i. 
 
   De aceea "Psalmii p�rt��iei" sunt cei mai sublimi din toat� Cartea Psalmilor. Ei ne prezint� 
des�vâr�irea lui Hristos. Desigur asta nu înseamn� c� în restul Psalmilor, Duhul Sfânt nu 
                                                 
1 În mod corespunz�tor g�sim în perioada Harului: pe Dumnezeu Tat�l, pe Dumnezeu Fiul �i pe Duhul Sfânt, 
care pe de-o parte vorbe�te în Numele Tat�lui �i al Fiului, iar pe de alt� parte, prin Adunare, sau prin credincio�i. 
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vorbe�te prin gura r�m��i�ei credincioase. Hristos ia parte la suferin�a acesteia �i o aduce 
înaintea lui Dumnezeu. Prin Duhul S�u, El strig� c�tre Dumnezeu, Î�i pune încrederea �i 
speran�a în El, �i întreab� ca �i r�m��i�a: "Pân� când?" În felul acesta El exprim� în chip 
des�vâr�it toate sentimentele r�m��i�ei. Dumnezeu r�spunde la aceast� exprimare a inimii lui 
Hristos. R�m��i�a ia parte în mod con�tient la toate aceste lucruri �i laud� pe Dumnezeu 
pentru tot ceea ce El face în favoarea ei. De aceea în cea mai mare parte a lor, Psalmii sunt 
rug�ciuni, pe care credincio�ii în necazurile lor le îndreapt� spre Dumnezeu. La aceasta îns�, 
ei trebuie s� aibe totdeauna certitudinea ascult�rii lor; c�ci rug�ciunile care sunt rostite prin 
Duhul lui Hristos sunt totdeauna pl�cute. Al�i Psalmi con�in gândurile unor credincio�i izola�i, 
singuratici, al�ii dau înv���tur�, al�ii sunt sinteza c�ilor lui Dumnezeu cu poporul S�u, etc. În 
afar� de aceasta, g�sim permanent în Psalmi, aten�ion�ri serioase adresate oamenilor nelegiui�i 
�i cu privire la judecata lui Dumnezeu asupra lor. Îns� toate acestea nu au nimic a face cu 
p�rt��ia. 
 
   Pe de alt� parte, adorarea ve�nic�, prezent� �i viitoare, st� în legatur� strâns� cu tema 
"p�rt��ia", a�a c� ea se va întâlni în mod necesar �i în studiul nostru. Cum îns� este imposibil 
ca o astfel de tem�, cu un con�inut a�a de bogat, s� fie tratat� în totalitate în cadrul acestui 
studiu, nu m� voi opri mult la Psalmii de laud� ("Haleluia"). 
 
   Înainte de a încheia aceste cuvinte introductive, doresc s� pun pe inima cititorului înc� un 
adev�r deosebit de practic. Acest studiu nu ne va aduce nici-un folos, dac� nu ne va conduce 
ca fiecare în parte s� ne întreb�m personal în ce m�sur� inima noastr� se g�se�te în p�rt��ie cu 
Domnul. S� nu uit�m, c� nu este nimic mai sublim, dar �i nimic mai u�or de distrus ca 
p�rt��ia! O  a d i e r e ,  o zguduie,  u n  g â n d  r�u, o  p o r n i r e  de înc�p��ânare, de care 
noi poate nici nu suntem con�tien�i, o distruge - ca s� nu mai vorbim de miile noastre de 
p�cate. Cum ar putea Dumnezeu s� aibe p�rt��ie chiar numai cu o singur� dorin�� p�c�toas�? 
Cât de important este de aceea s� veghem permanent asupra noastr�, ca s� nu l�s�m s� 
p�trund� nimic care ar putea într-un fel oarecare s� distrug� p�rt��ia, care va fi în cer izvorul 
bucuriei noastre ve�nice �i al laudei noastre ve�nice. 
 
   Iacov a g�sit p�rt��ia cu Dumnezeu abia în Betel, dup� ce �i-a îngropat idolii sub terebin�ii 
din Sihem. Pân� în acest moment via�a sa lung�, s-a derulat far� o adev�rat� p�rt��ie cu 
Domnul, cu toate c� el poseda pre�ioasa certitudine c� el apar�ine Domnului. De am face �i 
noi ca Iacov la Sihem! 
 
   Trebuie oare s� ne descurajeze fragilitatea p�rt��iei? S� renun��m oare la dorin�a de a nu o 
mai înf�ptui neîncetat? Tocmai un asemenea gând ar fi un p�cat; c�ci aceasta ar însemna c� 
noi am vrea s� fugim de Satana. Împotrivitorul �tie c� noi devenim prad� a lui în momentul în 
care noi consim�im la vre-o tulburare a p�rt��iei noastre cu Domnul. Îns� nu vrea tocmai 
Domnul ca bucuria noastr� s� fie deplin�  c h i a r  a i c i  p e  p � m â n t (Ioan 15,11; 16,24; 
17,13; 1 Ioan 1,4)? 
 
   Dac� suntem neferici�i, din cauz� c� pre�ioasa p�rt��ie cu Domnul s-a pierdut, nu ar trebui 
s� uit�m c� avem un izvor nesecat în slujba Mântuitorului nostru preaiubit ca  A p � r � t o r. 
El nu a�teapt� ca s� exercite aceast� slujb� abia atunci când noi în�ine ne-am pus la ad�post. 
Dac� El ar a�tepta dup� aceasta, s-ar putea întâmpla ca noi s� ne petrecem toat� via�a f�r� 
savurarea rela�iilor noastre de încredere cu Tat�l �i cu Fiul. El exercit� slujba Sa ca Ap�r�tor, 
f�r� ca noi s� ne gândim m�car, �i chiar înainte ca noi s� fi înf�ptuit vre-un p�cat. A�a a fost 
de exemplu la Simon Petru. Este vorba deci de o slujb�   p e r m a n e n t �. "�i dac� a 

p�c�tuit cineva - n o i  a v e m  un Ap�r�tor la Tat�l (nu: noi vom avea un Ap�r�tor), pe Isus 

Hristos, Cel Neprih�nit" (1 Ioan 2,1). Noi experiment�m realitatea activit��ii Sale de 
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Mijlocitor, când vedem cum El se pleac� ca s� ne spele picioarele prin Cuvânt. Ce umilitor 
trebuie s� fi fost pentru apostolul Petru, c� Domnul Slavei a trebuit s� se plece din pricina lui - 
f�r� sp�larea picioarelor el n-ar fi putut avea "nici-o parte (asta înseamn� p�rt��ie) cu El" în 
ceea ce prive�te pozi�ia minunat�, pe care El atunci a ocupat-o în mod simbolic, acum îns� 
realmente în cer. Tot a�a se comport� El �i cu noi. F�r� Ap�r�torul nostru noi nu am mai 
redobândi niciodat� p�rt��ia pierdut�. S� ne gândim îns� mereu la faptul c� numai atunci o 
putem reg�si, când ne m�rturisim zilnic sau imediat Tat�lui, p�catele  noastre. E l  e s t e   c r 
e d i n c i o s  în  ceea ce prive�te f�g�duin�ele, pe care ni le-a dat, �i drept cu privire la Isus 
Hristos, Ap�r�torul nostru, care st� tot timpul înaintea Lui. El ne va ierta p�catele �i ne va 
cur��i de toate nelegiuirile, prin care a fost întrerupt� p�rt��ia noastr� cu El (1Ioan 1,9). 
 
   Ar trebui totdeauna s� ne smereasc� adânc faptul c� d�m prilej Domnului s� ne spele 
picioarele. �i cât de bun� este aceast� smerenie pentru noi! S� ne ferim îns� s� oblig�m pe 
Ap�r�torul nostru s� ne slujeasc� în acest fel. Noi  a v e m  p�rt��ie cu Tat�l �i cu Fiul; s� nu 
ne-o pierdem! �i dac� ne-am pierdut-o spre paguba noastr� �i din propria vin�, atunci s� ne 
m�rturisim p�catele cât mai repede  posibil: n o i   a v e m   u n  A p � r � t o r! 
 
   Doresc ca aceste rânduri s� contribuie la faptul, ca noi s� pre�uim mai mult p�rt��ia cu El �i 
s� ne p�zim tot mai mult, ca s� n-o pierdem! Domnul s� ne dea Har, ca împreun� cu oaia, ale 
c�rei urme le g�sim în Psalmul 23, s� putem striga: "El îmi învioreaz� (sau: restaureaz�) 
sufletul; m� c�l�uze�te pe c�r�ri drepte, din pricina Numelui S�u". 
 
   Scriitorul acestor rânduri �tie foarte bine c� este mult mai bine  s�   s a v u r e z i   p�rt��ia, 
decât  s�   v o r b e � t i  despre ea. Cel mai mare �el al nostru ar trebui  s�  fie   p � s t r a r e a  
ei. 
 
   În câteva cuvinte, vreau s� reiau cele spuse pân� acum. P�rt��ia este savurarea intim� a 
p�r�ii comune, pe care noi o avem cu Tat�l �i cu Fiul. Expresia ei cea mai înalt� o g�si�i în 
p�rt��ia dintre Tat�l �i Fiul. În afar� de aceasta, p�rt��ia cuprinde �i bucuria asupra faptului c� 
toat� pl�cerea lui Dumnezeu se odihne�te asupra noastr� �i c� în Hristos ni s-a descoperit  
dragostea Sa nesfâr�it� - o dragoste care întrece orice cuno�tin��. Aceast� p�rt��ie este izvorul 
�i mobilul oric�rei activit��i cre�tine. Ea este puterea în umblare, în m�rturie �i în slujire. 
 
   Dac� ne ocup�m cu modul �i felul în care se întâlne�te p�rt��ia în Psalmi, ne atrage aten�ia 
în mod deosebit urm�toarea caracteristic�: în deplina ei m�sur� g�sim p�rt��ia numai în 
Psalmii care ne prezint�  P e r s o a n a   l u i   H r i s t o s, a�a cum a fost El ca Om aici pe 
p�mânt, cum st� El acum ca Om la dreapta lui Dumnezeu �i cum va ap�rea El în Slav�. To�i 
Psalmii care exprim� numai nevoile, dorin�ele �i a�tept�rile celor credincio�i, nu intr� în 
discu�ia noastr�, cu toate c� ei vorbesc despre o credin�� puternic� �i o deplin� încredere. 
Acela�i lucru este valabil �i pentru Psalmii în care credincio�ii în frica lor, în respingerile �i 
necazurile lor strig� c�tre Dumnezeu - �i acest caracter îl au foarte mul�i Psalmi. Cu toat� 
aceast� limitare, vreau totu�i s� ar�t c� p�rt��ia va fi descoperit� în adev�rata ei dimensiune 
abia în Noul Testament. În Psalmi vedem ce este Hristos pentru Dumnezeu. Noul Testament 
ne arat� în ce ne-a legat El cu Sine, pe noi r�scump�ra�ii S�i. Când în Psalmi este vorba de 
asemenea rela�ii, atunci totdeauna este temelia iudaic�. Vom vedea deseori, c� anumite 
principii ale iudaismului le putem aplica în întregime la noi. 
 
   Dac� vrem s� savur�m cu adev�rat p�rt��ia, atunci întreaga aten�ie a inimii noastre ar trebui 
s� fie atras� de Persoana lui Hristos. La aceasta nu ar trebui s� uit�m c�, în primul rând El ne 
este  prezentat  ca   C e l   r � s t i g n i t; c�ci   p e   c r u c e   El a înf�ptuit lucrarea care 
constituie temelia oric�rei p�rt��ii cu Dumnezeu. 
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   Psalmii cu care ne ocup�m, a�a cum a fost amintit, apar�in la ceea ce este mai sublim în 
toat� cartea. Ei se aseam�n� cu vârfurile acoperite de z�pad�, care se înal�� din lan�ul mun�ilor 
Alpi, �i se ridic� mai presus de to�i Psalmii în care credincio�ii rostesc înaintea Domnului 
m�rturisirea vinei lor, chem�rile �i implor�rile lor, dorin�ele �i speran�ele lor. 
 
   În sfâr�it, vreau s� mai spun înc� odat�, c� aceste expuneri asupra "Psalmilor p�rt��iei" nu 
au preten�ia s� fie complete. Nici nu este inten�ia mea s� fac o expunere continu� a c�r�ii 
Psalmilor - al�ii au f�cut-o deja mult mai bine decât a� putea s-o fac eu. Eu vreau s� ar�t în ce 
const� p�rt��ia �i care sunt consecin�ele ei. Faptul c� numai Noul Testament ne descopere 
leg�tura celor credincio�i cu Hristos cel prosl�vit  î n   c e r,  vom  reveni  mereu,  de  la  
Psalmul  care  ne  vorbe�te   n u m a i   d e  H r i s t o s, la p�rt��ia  s f i n � i l o r  cu El. Eu voi 
aplica deseori, ceea ce se spune în Psalmi despre Domnul, Unsul S�u �i r�m��i�a iudaic�, la 
Tat�l, Fiul �i r�m��i�a cre�tin�. 


