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III. PSALMII P�RT��IEI 
 

PSALMUL 2 

   

   P�rt��ia noastr� cu Hristos în domnia Sa 
 
 
   În Psalmul de fa�� este exprimat� p�rt��ia într-un chip minunat. Dumnezeu Tat�l �i Duhul 
S�u laud� împreun� meritele lui Hristos Cel lep�dat de to�i. De asemenea Ei sunt una �i în 
ceea ce prive�te partea sublim� care I se cuvine. �i cel credincios se une�te pe deplin în 
mintea sa, a�a c� el dore�te s� vad� cum oamenii I se supun din inim�, Lui, Domnului care va 
veni, Împ�ratului �i Judec�torului, �i el îi someaz� la aceasta (vers. 10-12). 
 
   Primele dou� versete sunt cuvintele profetice  ale   D u h u l u i  l u i  D u m n e z e u. Pentru 
prima dat� ele au devenit realitate la cruce, când "atât Irod cât �i Pilat din Pont, împreun� cu 
na�iunile �i popoarele lui Israel" s-au adunat ca s� se debaraseze de Unsul Domnului, de 
Robul S�u Sfânt, Isus (Fapte. 4,27). Golgota ne-a prezentat un tablou  l i m i t a t  al acestui 
leg�mânt al împ�ra�ilor �i popoarelor împotriva lui Hristos. Îns�, ca în toate profe�iile, aceast� 
r�scoal� general� va deveni realitate în adev�rata ei dimensiune abia la timpul sfâr�itului. În 
fa�a acestor na�iuni adunate împotriva Lui, Domnul - spre deosebire de odinioar�, când le-a 
suportat insultele - va fi Împ�ratul Uns în Sion; �i mânia Sa, care este anun�at� în acest Psalm, 
se va dezl�n�ui împotriva du�manilor S�i. Aceast� strângere împreun� a popoarelor din timpul 
sfâr�itului, are drept scop s� distrug� jugul Domnului, pe care ele îl simt acum. O asemenea 
amenin�are este de nesuportat pentru na�iuni, în timp ce mai înainte au suportat f�r� r�zvr�tire 
îngrozitorul jug al fiarei romane �i al lui Antichrist. Faptul c� aceast� r�scoal� va izbucni pe 
deplin abia în timpul sfâr�itului, cuvintele celui de-al treilea verset nu sunt amintite în Faptele 
Apostolilor: "S� le rupem leg�turile �i s� sc�p�m de lan�urile lor!" 
 
   În versetele 4-6, Duhul Sfânt red� cuvintele Tat�lui despre Acela care a f�cut ce este pl�cut 
înaintea Lui: "Totu�, Eu am uns pe Împ�ratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt!" (vers. 6). 
Dumnezeu nu las� în seama nim�nui, ca s� fac� cunoscut gândurile Sale despre Fiul S�u. El 
veste�te triumful Acestuia, prin aceasta d� o lovitur� în fa�� du�manilor S�i �i dispre�uie�te 
nebunia lor. Ce satisfac�ie trebuie s� fie pentru inima Lui, s� vad� pe Fiul S�u începând s� 
domneasc�! Atunci El va exercita suprema�ia �i autoritatea Sa asupra unei lumi care L-a 
lep�dat - dup� ce El a a�teptat a�a de mult dup� ziua în care Iehova Îl va unge ca Împ�rat 
peste Sion �i Îl va face Domnitor peste întreg p�mântul. Mai târziu vom vedea în Psalmul 110, 
c� deja înainte de acest moment Dumnezeu L-a a�ezat la dreapta Sa ca �i Cap al domniei 
cere�ti. 
 
   În versetele 7-9  D o m n u l  I s u s  Însu�i ia cuvântul: El poveste�te despre "hot�rârea", 
acea decizie a lui Dumnezeu, pentru a c�rei împlinire a contribuit în cele din urm� pân� chiar 
�i ura oamenilor, a�a cum se spune în Faptele Apostolilor 4,28: "... S� fac� tot ceea ce 
hot�râse mai dinainte mâna Ta �i sfatul T�u." Ce mare valoare are pentru inima lui Hristos 
ceea ce Tat�l a f�cut pentru El! Cât de mult pre�uie�te El cuvintele, din care El Însu�i, ca Fiu 
al Omului, a tr�it! Cu cât� dragoste vorbe�te El despre acestea! "Voi vesti hot�rârea Lui: 
DOMNUL Mi-a zis: "Tu e�ti Fiul Meu! Ast�zi Te-am n�scut" (versetul 7). Despre acest Om, 
n�scut dintr-o femeie �i care de la na�terea Sa a fost repudiat, despre acest Copil micu�, care 
S-a n�scut într-un staul - despre El declar� Dumnezeu, c� El este Copilul S�u �i îngerii s� se 
închine Lui! "Cere-Mi �i-�i voi da popoarele de mo�tenire �i marginile p�mântului în 
st�pânire. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier �i le vei sf�râma în buc��i ca pe vasele unui 
olar" (versetele 8-9). Într-o deplin� supunere, Fiul accept� locul de umilin��, care I-a fost 
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desemnat prin voia lui Dumnezeu. El p�ze�te poruncile Tat�lui S�u �i r�mâne în dragostea Sa. 
Aceasta este mâncarea din care se hr�ne�te El. El prosl�ve�te pe Tat�l pe p�mânt �i se încrede 
în El, în ceea ce prive�te în�l�area Sa. În deplin� dependen��, El a�tept� momentul când 
Dumnezeu va spune: "Cere-Mi!", �i El va fi în�l�at ca Împ�rat peste tot p�mântul. 
 
   Noul Testament ne înva�� îns� c� El va  î m p � r � i  domnia Sa cu Adunarea. El îi va da 
putere peste na�iuni �i ea le va p��una cu o nuia de fier �i le va zdrobi ca pe ni�te vase de lut, 
a�a cum �i El a primit de la Tat�l S�u (Apocalipsa 2,27). S� observ�m îns� c� tot ceea ce se 
vorbe�te în Apocalipsa 2 despre p�rt��ia  n o a s t r �  împreun� cu Domnul Hristos în timpul 
domniei Sale este l�sat la o parte în psalmul nostru. Vom vedea �i alte exemple cu privire la 
aceast� situa�ie; c�ci de îndat� ce este vorba de privilegiile Adun�rii, Vechiul Testament tace. 
Israel  nu  are  aceea�i  parte  ca  �i  noi. El  nu  va domni  î m p r e u n �  cu Hristos, ci va fi 
un popor foarte ascult�tor,  a s u p r a  c�ruia va domni Domnul Isus împreun� cu Adunarea 
Sa. În acela�i timp El va domni împreun� cu ea asupra na�iunilor. În felul acesta noi vom avea 
p�rt��ie împreun� cu El în împ�r��ia Sa. 
 
   Îns� p�rt��ia noastr� cu Domnul Isus este exprimat� �i altfel în acest Psalm. În timp ce cre-
dincio�ii se bucur� de cuvintele pe care Tat�l le adreseaz� Fiului, ei simt nevoia s� vesteasc� 
oamenilor ce se va întâmpla  în  curând. Aceasta va fi "Evanghelia Î m p � r � � i e i", când 
mesagerii r�m��i�ei iudaice vor striga împ�ra�ilor p�mântului: "Sluji�i DOMNULUI cu fric� �i 
bucura�i-v� tremurând!" (versetul 11). Pentru noi cre�tinii, aceast� Evanghelie este ast�zi 
"Evanghelia H a r u l u i". Noi o vestim, înainte ca Domnul Isus s� ne uneasc� cu Sine în 
domnia Sa, în utilizarea "nuielei Sale de fier". Strig�tul nostru spune: arunca�i-v� jos înaintea 
Fiului, ca s� asculta�i de El, cu reveren�a care I se cuvine, cu tremurul, care se cuvine din 
partea voastr� înaintea lui Dumnezeu, dar �i cu bucurie, dac� v� este cunoscut c� lucrarea de 
pe cruce va deschis intrarea la El, în Har. 
 
   Ca �i r�m��i�a iudaic�, noi strig�m din dep�rtare oamenilor: "S�ruta�i pe Fiul, ca s� nu se 
mânie �i s� nu pieri�i pe calea voastr�; c�ci mânia Lui este gata s� se aprind�" (versetul 12). 
El merit� toat� afec�iunea voastr�. Supune�i-v� de aceea Lui, în dragoste �i reveren��, c�ci 
ast�zi El vrea înc� s� v� fie Mântuitor! Va fi El oare �i mâine? Dac� mânia Sa este gata s� se 
aprind�, va fi prea târziu. "Ferice!" este valabil pentru to�i "care se încred în El". 
 
   Din ultimele versete ale acestui Psalm înv���m deci, c� p�rt��ia cu Domnul Isus este �i 
punctul de plecare al  a c t i v i t � � i i   e v a n g h e l i c e. 
 
 
 

PSALMUL 8 
 
   Unirea noastr� cu Fiul Omului în domnia Sa universal� 
 
 
   În primul verset al acestui Psalm este r�m��i�a, �i nu Duhul, ca în ceilal�i Psalmi, care 
prive�te puterea sublim� a DOMNULUI, exprimând: "DOAMNE, Domnul nostru, cât de 
minunat este Numele T�u pe tot p�mântul! Slava Ta se înal�� mai presus de ceruri." Iehova, 
acest Domn al r�m��i�ei, este  H r i s t o s. Ochii credincio�ilor parcurg parc� p�mântul �i v�d 
pretutindeni scris Numele Fiului Omului, acest Nume minunat, pe care oamenii Îl vestesc în 
mare grab� uni altora. Aceia�i ochi privesc cerurile care au fost create �i v�d pe Fiul Omului, 
cum  E l  d o m n e � t e  p e s t e  c e r u r i,  l u c r a- r e a  m â i n i l o r  S a l e, în Paradisul 
lui Dumnezeu. El  este  prezentat  în  m�re�ia Sa ca Acela care  E l  Î n s u � i  S-a a�ezat peste 
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ceruri. Aceasta ne aminte�te de cuvântul pe care îl g�sim în Evrei 1,3: "a f�cut  p r i n  S i n e  
cur��irea p�catelor �i S-a  a�ezat la dreapta M�ririi, în locurile prea înalte." 
 
   Îns� cine Îl va l�uda în ziua Slavei Sale? La na�terea Sa, îngerul Domnului, împreun� cu o 
mul�ime de oaste cereasc� au vestit mai dinainte sosirea zilei care este anun�at� în Psalmul 
nostru: "Slav� lui Dumnezeu în locurile prea înalte �i pace pe p�mânt între oamenii pl�cu�i 
Lui!" (Luca 2,14). �i când El a intrat în Ierusalim ca Împ�rat al p�cii, mul�imea poporului, 
prin Duhul profetic, a anticipat momentul de care este vorba aici, stigând: "Pace în cer �i 
slav� în cele preaînalte!" (Luca 19,38). Timpul de pace �i slav� pe p�mânt nu venise înc�. 
Dimpotriv�, se apropiase timpul în care s� fie vestite cele referitoare la "cele preaînalte", la 
care El urma s� se urce curând, pe baza puterii învierii Sale. Dac� mul�imea poporului ar fi 
t�cut, atunci ar fi strigat pietrele; c�ci Dumnezeu voia s� arate profetic totul mai dinainte, s� 
arate care va fi partea Domnului Isus în lumea viitoare, a�a cum El a descoperit ucenicilor pe 
muntele schimb�rii la fa��. 
 
   Îns� cine Îl va pream�rii deci, atunci când El ca Fiu al Omului va primi domnia Sa 
universal�? Nu vor fi îngerii, ci copiii: "Din gura copiilor �i a pruncilor care sug, �i-ai scos o 
înt�ritur� de ap�rare împotriva protivnicilor T�i, ca s� astupi gura vr�jma�ului �i omului cu 
dor de r�zbunare" (versetul 2). În fa�a unei asemenea slave, Dumnezeu vrea s� nimiceasc� 
orice arogan�� omeneasc�. Privilegiul de a l�uda pe Fiul Omului revine pruncilor care sug �i 
copiilor. Numai pe ei se întemeiaz� puterea Sa; c�ci trebuie s� fi n�scut din nou, ca s� po�i 
intra în împ�r��ia Sa. 
 
   În versetele 3-8 nu mai este r�m��i�a în greneral, care laud� Slava Fiului Omului, ci fiecare  
credincios  p e r s o n a l. Cu privire la minunea crea�iunii, duhul omenesc nu poate pricepe c� 
cerurile cu miriadele lor de stele au fost create pentru omul (Enos) muritor, care din cauza 
c�derii lui în p�cat stau sub judecata mor�ii. Da, ar fi fost de neîn�eles dac� ele ar fi fost f�cute 
numai pentru fiul omului (Adam), pe când acesta era înc� nevinovat �i nu c�zuse înc� în 
p�cat. Îns�  D u h u l  S f â n t  ne d� dezlegarea acestei enigme. În gândurile lui Dumnezeu 
toat� crea�iunea este a�ternut picioarelor numai  C e l u i   d e - a l  d o i l e a   A d a m, pentru 
c� El, Fiul lui Dumnezeu devenit Om, din pricina suferin�elor mor�ii a fost pentru pu�in  mai  
prejos  decât  îngerii �i pentru c� El a devenit Om, pentru ca  s �  p o a t �  murii �i s� 
împlineasc� hot�rârile lui Dumnezeu cu privire la mântuire. 
 
   Ochiul credinciosului vede aici pe Hristos în trecut, prezent �i viitor: 
 
   În trecut toate lucrurile au fost create pentru El - "Cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale". 
 
   În prezent, dup� ce a fost coborât pentru pu�in mai prejos decât îngerii, El este la dreapta lui 
Dumnezeu, încoronat cu slav� �i cu cinste. În viitor   t o a t e   v o r   f i   p u s e   l a 
p i c i o a r e l e   L u i. 
 
   Aici p��e�te Noul Testament în prim plan, ca s� ne descopere ceea ce nu putea fi f�cut 
cunoscut nici în Psalmi �i nici în vre-o alt� carte a Vechiului Testament: l e g � t u r a   n o a s- 
t r �  c u  E l, ca Adunare a Sa. Noi �tim, c� noi avem parte de tot �i vom savura tot ceea ce 
Dumnezeu I-a dat pe baza lucr�rii Sale. Noi vom fi p�rta�i ai Slavei Sale, a�a cum �i El a fost 
p�rta� la starea noastr� josnic�, prin aceea c� El a luat asupra Lui p�catele noastre. Dumnezeu 
I-a supus toate la picioarele Lui, îns� El "L-a dat s� fie �i  C a p  p e s t e  t o a t e  l u c r u r i- 
l e  Adun�rii, care este trupul Lui, plin�tatea Celui ce pline�te totul în to�i" (Efes. 1,22-23). 
A�a cum noi am v�zut deja în Psalmul 2, aceast� unire �i p�rt��ie a Adun�rii cu El este trecut� 
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complect cu vederea �i în Psalmul 8, c�ci acest Psalm pune în prim plan numai Slava Sa 
personal�. 
 
   Dac� Dumnezeu L-a înviat dintre cei mor�i, pe El Întâiul, cu siguran�� �i noi vom fi învia�i 
la venirea Sa. �i cum Dumnezeu Îi va supune picioarelor Lui �i pe ultimul du�man, moartea, 
�i noi vom fi pu�i peste toate lucrurile �i vom fi îmbr�ca�i în nemurire. Atunci moartea va fi 
pentru noi înghi�it� de biruin�� (1 Corinteni 15,27,54), �i Însu�i Dumnezeul p�cii va nimici pe 
Satana sub picioarele noastre (Romani 16,20). 
 
   Potrivit cu Filipeni 3,21, Hristos, care "poate s�-�i supun� toate lucrurile", va folosi aceast� 
putere la venirea Sa, ca s� ne transforme asemenea trupului S�u de slav�. În Evrei 2, 8-10 
citim c� dac� El a suferit, atunci El a f�cut-o cu scopul ca "s� aduc� pe mul�i fiii la Slav�", în 
timp ce El a�teapt� ca toate s�-I fie supuse. 
 
   În orice privin�� deci, noi avem parte cu El în rezultatele minunate ale lucr�rii Sale. De 
aceea noi putem, cu deplin� bucurie s� l�ud�m pe Acela care, dup� ce a fost pentru pu�in� 
vreme mai prejos decât îngerii, I-a pl�cut s� ne uneasc� cu Sine Însu�i - mai presus de "aceste 
duhuri slujitoare" -, ca astfel noi s� ne putem bucura împreun� cu El de Slava Sa ca Fiu al 
Omului. 
 
 
 

PSALMUL 16 
 
   Unirea noastr� cu Hristos în slujire 
 
 
   În lumina Noului Testament am v�zut în Psalmul 2 unirea noastr� cu Hristos în Domnia Sa: 
Psalmul 8 ne-a ar�tat p�rt��ia noastr� intim� cu Fiul Omului, când toate vor fi supuse la 
picioarele Lui. În Psalmul 16 vedem cum Hristos, ca Slujitorul des�vâr�it, se face una cu aceia 
care sub influen�a Duhului Sfânt se c�iesc �i m�rturisesc p�catele lor înaintea lui Dumnezeu. 
Ace�tia sunt aceia pe care El îi nume�te "sfin�ii care sunt pe p�mânt" �i "cei mai ale�i". El nu 
se poate face una cu ceva care vine din carne; c�ci în carne nu locuie�te nimic bun, �i 
niciodat� nu poate sta împreun� ceea ce este sfânt cu ceea ce este r�u. Îns� tot ceea ce 
Dumnezeu lucreaz� într-o inim� este bun �i demn de El, în orice direc�ie ar îndrepta El 
consecin�ele acestei lucr�ri; �i cu o asemenea lucrare Domnul se poate uni pe deplin. P�c�to�ii 
care se poc�iesc sunt pentru El "cei mai ale�i de pe p�mânt"; �i când El vede c� prin 
m�rturisirea p�catelor lor ei se smeresc pân� la botezul poc�in�ei, El se face una cu ei în 
aceasta.1 
 
   Pe de alt� parte acest Psalm exprim� �i  d e p l i n a  p � r t � � i e  c u  D u m n e z e u, care 
umplea inima lui Hristos, pe când El era ca Slujitor în aceast� lume: "C�ci Fiul Omului nu a 
venit ca s� I se slujeasc�, ci ca s� slujesc�" (Marcu 10,45). Partea a doua a acestui verset: "�i 
s�-�i dea via�a ca pre� de r�scump�rare pentru mul�i", nu este amintit� în Psalmul 16 (aceasta 
devine realitate abia în Psalmul 22), în timp ce aici orice detaliu contribuie la schi�area unui 
tablou complet al Slujitorului des�vâr�it. În lucrarea Sa de r�scump�rare, Domnul Isus st� 
absolut singur; acesta este singurul punct în care noi nu putem avea nici-un fel de p�rt��ie cu 

                                                 
1 Psalmul 2 ne prezint� pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, Fiul lui David, Mesia �i Împ�ratul, a�a cum noi Îl 
vedem în Evanghelia dup� Matei. Psalmul 8 ne arat� pe Hristos ca Fiu al Omului, ca �i Evanghelia dup� Luca. În 
Psalmul 16 El este Slujitorul, ca �i în Evanghelia dup� Marcu. 
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El. Totu�i noi avem, a�a cum vom vedea mai târziu, p�rt��ie cu El în   t o a t e   r e z u l t a -    
t e l e  lucr�rii Sale. 
 
   În Psalmul 16, p � r t � � i a  n o a s t r �  c u  E l  î n  l u c r a r e  poate fi des�vâr�it�. Pe de-
o parte nu ne r�mâne nimic altceva de f�cut, decât numai s� ne plec�m în adorare, atunci când 
privim drumul S�u inimitabil ca Slujitor des�vâr�it, drum de pe care nimic nu putea s�-L 
abat�. Pe de alt� parte, prin slujba Sa El ne-a l�sat un exemplu. F�r� îndoial�, copia nu va fi 
niciodat� ca �i modelul. Îns� noi trebuie s� studiem tr�s�turile de caracter ale Modelului 
nostru, ca s� slujim lui Dumnezeu într-un chip pl�cut �i s� reflect�m înaintea lumii, tr�s�turile 
Domnului Isus. Domnul Însu�i dore�te ca noi s� avem deplin� p�rt��ie cu El în slujire: "Dac� 
Îmi sluje�te cineva, s� M� urmeze; �i unde sunt Eu, acolo va fi �i slujitorul Meu. Dac� Îmi 
sluje�te cineva, Tat�l îl va cinsti" (Ioan 12,26). 
 
   S� revenim acum mai aproape la înv���turile pre�ioase ale acestui Psalm. 
 
   "P�ze�te-M�, Dumnezeule, c�ci în Tine M� încred!" (versetul 1). Aceste cuvinte: "În Tine 
M� încred" sunt expresia întregii vie�i a lui Hristos ca Slujitor pe acest p�mânt. Aceast� 
caracteristic� iese în mod deosebit în eviden�� în cel de-al doilea capitol al Epistolei c�tre 
Evrei (versetele 12-13). Dup� ce pe baza învierii Sale ne-a f�cut una cu Sine, în primul rând în 
ceea ce prive�te   r e l a � i i l e   Sale cu Dumnezeu, Tat�l, apoi ca Adunare în  c â n t a r e a  d 
e  l a u d � (potrivit cu Psalmul 22), El ne une�te cu Sine, potrivit cu Isaia 8,18, �i în ceea ce 
prive�te m�rturia: "Iat�, Eu �i copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu." Îns� între cântarea de 
laud� �i m�rturie, potrivit cu Isaia 8,17 �i primul verset al Psalmului nostru, El spune: "Eu 
vreau s�-Mi pun încrederea în El" (vezi Evrei 2,11-13). Aici nu este vorba nici de adorare �i 
nici de slujire, ci de  s l u j b a  S a  p e r s o n a l �. Mai trebuie ad�ugat c� în aceste cuvinte 
este cuprins� nu numai slujirea Sa, ci �i întreaga Sa via�� personal�? 
 
   Expresia "Eu vreau s�-mi pun încrederea în El", revine mereu în Psalmi, �i anume cu 
privire la toate împrejur�rile r�m��i�ei, care �i-a luat pe Hristos ca model.2 
 
   Credincio�ii trec prin momente de fric�, stâmtorare �i tot felul de pericole. Ei sunt 
înconjura�i de du�mani; ur�, def�im�ri �i calomnieri se revars� asupra lor �i moartea îi 
amenin�� continuu. Hristos a luat parte la toate aceste strâmtor�ri. El S-a încrezut în 
Dumnezeu �i a fost p�zit; El putea spune: "Chiar �i trupul Mi se odihne�te în siguran��. C�ci 
nu vei l�sa sufletul Meu Locuin�ei Mor�ilor... Îmi vei ar�ta c�rarea vie�i." Aceast� încredere 
deplin� este cea care face din El ca Slujitor, un model des�vâr�it pentru to�i câ�i Îl urmeaz� �i 
ca �i El g�sesc pe acest drum izvorul bucuriei depline: "De aceea inima mi se bucur� �i 
sufletul mi se vesele�te" (versetul 9). 
 
   Primul verset al Psalmului nostru ne arat� c� încrederea în Dumnezeu exclude orice 
încredere în sine însu�i. Hristos nu ar fi fost Slujitorul des�vâr�it, dac� El nu ar fi spus: 
"p�ze�te-M�, Dumnezeule!" Aceasta este des�vâr�irea Sa ca Om. Îns� în ceea ce ne prive�te 
pe noi, s� rostim sentimentul nedes�vâr�irii noastre. Sl�biciunea noastr� d� na�tere în noi la 
                                                 
2 Cuvântul "î n c r e d e r e" este o expresie caracteristic� în Psalmi. În ebraic� îi corespund trei cuvinte: c h a s a 
h (în Psalmul 16,1) înseamn�: refugiu �i protec�ie în privin�a pericolelor, du�manilor �i a unui viitor amenin��tor. 
Aceast� expresie caracteristic� (când este vorba s� cau�i protec�ie �i refugiu la Domnul) se întâlne�te de 24 de ori 
în Psalmi �i de 5 ori în restul Vechiului Testament. 
   Cel de-al doilea cuvânt  c h a k a h, este foarte rar folosit, se g�se�te numai de dou� ori în Psalmi �i potrivit 
Septuaginta este citat în Evrei 2,13, ca traducere la Isaia 8,17. Are un caracter foarte general: s� te încrezi în 
Domnul, s�-�i pui încrederea în El. Cel de-al treilea cuvânt, b a t a c h, este folosit deseori �i se întâlne�te de 
multe ori în Psalmi. Înseamn�: s� te încrezi în Dumnezeu, s� te reazimi pe El sau s� pui asupra Lui tot ceea ce 
vine de la El; �i este mereu în opozi�ie cu tot pe ceea ce se bazeaz� oamenii. 
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nevoia de a fi p�zi�i, în timp ce la Hristos era tocmai pozi�ia des�vâr�irii, pe care El a primit-o 
prin Har, care L-a f�cut s� vorbeasc� a�a. 
 
   În versetele 2 �i 3 r�m��i�a, s-au mai exact, Duhul lui Dumnezeu în r�m��i��, se refer� la 
Domnul: "Eu zic DOMNULUI: "Tu e�ti Domnul meu! Bun�tatea Mea nu ajunge pân� la 
Tine! Sfin�ii, care sunt în �ar�, oamenii evlavio�i, sunt toat� pl�cerea mea." Bun�tatea 
Slujitorului ca Om, nu se ridic� la cea a Maestrului s�u, pe care El Îl recunoa�te ca Domn. Ce 
cuvânt minunat din gura Lui Hristos! "Pentru ce M� nume�ti bun? Nimeni nu este bun, afar� 
de Unul singur: Dumnezeu" (Marcu 10,18). Domnul ocup� aici locul unui om, care este  
dependent de bun�tatea lui Dumnezeu, ca s� fie p�zit. El nu vrea s� fie p�zit prin propria 
bun�tate, pe care cu siguran�� s-ar fi putut baza. Unde ar fi r�mas atunci pozi�ia Sa ca Om 
dependent �i de Slujitor? El nu a f�cut ca primul Adam, care "a socotit ca un lucru de apucat 
s� fie deopotriv� cu Dumnezeu", ci "S-a dezbr�cat pe Sine Însu�i �i a luat  c h i p   d e  r o b, 
f�cându-Se asemenea oamenilor. La înf��i�are a fost g�sit ca un om,  S - a   s m e r i t  �i S-a 
f�cut ascult�tor pân� la moarte, �i înc� moarte de cruce." Aceast� smerenie de bun� voie a 
Fiului a fost pl�cut� Tat�lui, a�a cum aceia care s-au coborât în botezul lui Ioan �i s-au poc�it, 
au fost pl�cu�i Fiului. De aceea în acela�i moment s-a deschis cerul deasupra Lui �i Duhul S-a 
coborât ca s� pecetluiasc� aceast� des�vâr�ire �i s�-I dea dreptul s� boteze cu Duhul Sfânt 
(Ioan 1,33). 
 
   Aceste dou� tr�s�turi de caracter ale des�vâr�irii Sale ca Slujitor - încrederea Sa în 
Dumnezeu �i facerea Sa una, cu orice pre�, cu aceia care au f�cut primul pas pe calea credin�ei 
�i care au fost pentru El "cei mai ale�i" �i "sfin�ii care sunt în �ar�"- ele I-au adus declara�ia 
Tat�lui: "Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Eu am g�sit toat� pl�cerea Mea". 
 
   "Ei sunt toat� pl�cerea Mea." Când Domnul Isus S-a l�sat botezat de Ioan, aceasta a fost o 
treapt� de umilire, pe care numai crucea putea s-o întreac�. Îns� tot a�a, aceast� fapt� era o 
expresie a dragostei, care numai la cruce a str�lucit într-o m�sur� mult mai mare. Aceast� 
dragoste L-a mânat jos pe p�mânt, ca s� slujeasc� lui Dumnezeu �i oamenilor. Ea a g�sit un 
loc de odihn� numai acolo unde Harul a aruncat primele semin�e de sem�nat în inimile 
s�rmanilor p�c�to�i. 
 
   Dup� ce r�m��i�a sub c�l�uzirea Duhului, s-a îndreptat spre Hristos în versetele 2 �i 3, în 
versetul 4 ia ea îns��i cuvântul. Ea nu î�i mai  ridic�  privirea  spre   D u m n e z e u   sau  spre   
s f i n � i, ci spre  l u m e. Acolo ea g�se�te numai întuneric �i dep�rtare de Dumnezeu - o 
scen� resping�toare pentru Robul Domnului. Ei "alearg� unul dup� altul" (în realitate 
Antichrist î�i va supune pe iudeii necredincio�i); jertfele lor sunt o urâciune pentru Slujitorul 
Domnului; numele lor nu va fi pe buzele Sale. Lumea este pentru El ceva complet str�in. El 
tr�ie�te ca adev�ratul nazireu, cu totul închinat lui Dumnezeu. 
 
   Ce contrast, când vorbe�te El apoi Domnului (versetele 5-6)! El este adev�ratul Slujitor, 
adev�ratul Levit, care nu are  pentru  Sine  nici-o  parte  aici  pe  p�mânt. Partea  Sa  de 
mo�tenire, lozul S�u, este  D O M N U L  Î n s u � i (Iosua 13,33). Cu El st� El deasupra 
tuturor pericolelor, greut��ilor �i du�manilor; nici-o furtun� nu-L face s� Se clatine. Cine ar fi 
spus la vederea unui asemenea drum neted, netulburat �i plin de bucurii, c� acest drum 
conduce peste pr�pastii, prin valurile înfuriate ale m�rii, c� el duce în jos spre cruce - mereu 
mai jos, pân� la judecat�, pân� la p�r�sirea de c�tre Tat�l, �i la moarte? 
 
   Inima Sa se bucur�. Cum este posibil aceasta? Bucurie în fa�a mormântului? Da, c�ci: "�i 
trupul Mi se odihne�te în lini�te." Bucurie în fa�a �eolului, a locuin�ei sufletelor dup� moarte? 
Da, c�ci: "Nu vei l�sa sufletul Meu Locuin�ei Mor�ilor." Bucurie în fa�a mor�ii trupului �i a 
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putrezirii, care inevitabil a�teapt� pe orice om muritor? Da, c�ci: "Nu vei îng�dui ca Sfântul 
T�u s� vad� putrezirea." În fa�a tuturor acestor lucruri îngrozitoare, pentru Domnul nu era 
decât un singur drum. Drumul mor�ii, spui tu? Nu, cel al  v i e � i i, drumul care Îl conduce 
prin moarte înaintea Fe�ei lui Dumnezeu, la dreapta Sa, în savurarea deplin� a p�rt��iei f�r� 
margini cu Tat�l S�u. Aceasta este ceea ce în Evrei 12,2 este numit "bucuria care Îi era pus� 
înainte". Aceasta este �i bucuria noastr�; c�ci bucuria Lui este bucuria noastr�. Noi putem s-o 
savur�m deja acum, a�a cum a savurat-o El în slujba Sa aici pe acest p�mânt. El  nu  spune: 
"Înaintea Fe�ei  Tale   v o r  f i  bucurii nespuse", ci, "s u n t   înaintea Fe�ei Tale". Ele erau 
pentru El aici  î n  a c e a s t �  l u m e, a�a cum ele sunt acum pentru El în cer. Aceast� 
mo�tenire pre�ioas�, prezent� �i ve�nic� ne-a l�sat-o El nou� aici jos - p�rt��ia în slujire �i 
bucuria deplin� a p�rt��iei cu Dumnezeu. Sunt oare mul�i Psalmi între Psalmii p�rt��iei, care 
s� se asemene cu acesta? Dumnezeu ne-a chemat la p�rt��ia Fiului S�u Isus Hristos, �i Acesta 
ne-a introdus în p�rt��ia cu Tat�l S�u. Noi îns� n-ar trebui s� uit�m c� noi avem nevoie de 
lumina Noului Testament, ca s� putem în�elege din acest Psalm p�rt��ia noastr� cu Hristos - 
p�rt��ia noastr� cu El în slujire, în desp�r�irea de lume, în devotamentul fa�� de Dumnezeu, în 
superioritatea fa�� de împrejur�ri, în siguran�a deplin� a unui viitor minunat de cealalt� parte a 
mor�ii, p�rt��ia noastr� cu El în bucuria deplin� �i prezent� înaintea Tat�lui �i savurarea 
binecuvânt�rilor cere�ti, în timp ce noi a�tept�m realizarea deplin� a tuturor acestor lucruri în 
slav�. Da, numai Noul Testament ne descopere ce înseamn�  s �  f i  u n a  c u  E l  î n  b u c u 
r i a  S a. "V-am spus aceste lucruri, pentru ca  b u c u r i a  M e a  s� fie în voi �i bucuria 
voastr� s� fie deplin�."   "Spun  aceste  lucruri  în  lume, pentru  ca  s� aibe în ei  b u c u r i a  
M e a  deplin�" (Ioan 15,11; 17,13). Acelea�i sunt valabile �i în ceea ce prive�te desp�r�irea de 
lume. Dac� în Psalmul 16 Îl vedem ca pe adev�ratul �i singurul Nazireu �i Levit, Îl auzim spu-
nând în Noul Testament: "Lumea i-a urât, pentru c� ei nu sunt din lume, a � a  c u m  n i c i   
E u   n u   s u n t  d i n  l u m e" (Ioan 17,14.16). �i a�a cum Dumnezeu I-a f�cut cunoscut 
drumul vie�ii, �i noi  cunoa�tem  acest  drum  î n  E l, Cel care este calea, adev�rul �i via�a. El 
ne-a adus la Tat�l, pentru ca acolo unde este El, s� fim �i noi cu El (Ioan 17,24). 


