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PSALMUL 84 
 
   P�rt��ia actual� în Casa Tat�lui �i pe drumul într-acolo. 

   P�rt��ia viitoare în slav�. 
 
 
   Binecuvânt�rile  L o c u l u i  P r e a s f â n t  sunt deseori amintite în Psalmi, �i în acest studiu noi le-
am întâlnit de mai multe ori. În Psalmul 27, locuirea în Locul Preasfânt  d�  sufletului   s i g u r a n � �   
d e p l i n �, îl înal�� peste împrejur�rile vitrege, îl a�az� pe o stânc� care nu se poate cl�tina �i îl umple 
cu cânt�ri de laud� spre Slava lui Dumnezeu. Dac� în Psalmul 63 pare s� fie închis drumul în Locul 
Preasfânt, totu�i prezen�a lui Hristos va fi pentru inim� "un mic Loca� Preasfânt", unde ea va fugi �i 
unde va fi umplut� cu  b u c u r i e. În Psalmul 73, pe care con�tient l-am l�sat de-o parte, Locul 
Preasfânt este locul în care se prime�te  î n � e l e g e r e a. Acolo sunt comunicate credinciosului 
gândurile lui Dumnezeu cu privire la lume, la sine însu�i �i cu privire la Dumnezeu. În Psalmul de care 
vorbim acum, Locul Preasfânt este locul  a f e c � i u n i l o r. De aceea g�sim aici expresia p�rt��iei 
într-o m�sur� mai mare. 
 
   Sunt "locuin�ele pl�cute ale DOMNULUI" �i cur�ile Sale, unde se întâlne�te  D u m n e z e u l  C e l  
V i u, Hristos cel înviat (Mat. 16,16; Rom. 1,4; Apoc. 1,18), �i  a l t a r e l e  lui Dumnezeu, "Mielul ca 
junghiat". Acolo inima cunoa�te realmente toate aspectele crucii lui Hristos �i pre�uie�te aceast� 
singur� jertf�, care a fost prezentat� sub Lege prin diferitele jertfe ("altare") ale c�r�ii Levitic. Acolo 
sufletul g�se�te lini�tea des�vâr�it�, o lini�te a p�rt��iei, în care ea se bucur� cu Dumnezeu Însu�i. Spre 
Mielul junghiat se îndreapt� toate afec�iunile familiei lui Dumnezeu. Nici-o grije, nici-o nelini�te, care 
la noi deseori se aseam�n� cu nelini�tea rândunicii, care în c�utarea unei musculi�e, care pân� la urm� 
tot îi scap�, zboar� încoace �i încolo. Inima �i-a g�sit punctul ei central binecuvântat, pacea, lini�tea, 
hrana  �i cânt�rile  de  laud�. Fericirea  �i  lauda  înso�esc  aceast�  lini�te: "F e r i c e, de cei ce 
locuiesc în Casa Ta, c�ci ei Te vor  l � u d a  neâncetat" (versetul 4). 
 
   Acolo se g�se�te �i fericirea t�riei: "F e r i c e   de omul a c�rui  t � r i e  este în Tine, în a c�rui 
inim� sunt croite drumuri!" (versetul 5). Savurarea dragostei pentru altarele lui Dumnezeu este punctul 
de plecare pentru cel credincios, ca s�-�i împlineasc� c�l�toria în aceast� lume. O asemenea c�l�torie 
cere putere. Îns� o inim� care savureaz� p�rt��ia cu Domnul, g�se�te aceast� t�rie numai în El. 
Aprovizionat în felul acesta, cel credincios se preg�te�te de drum, ca prin multe peripe�ii �i prin locuri 
stâncoase s� ajung� la Casa lui Dumnezeu. El a savurat aceast� cas� ca pe ceva  p r e z e n t,  înainte de 
a face experien�a greut��ilor drumului. Îns� el nu este mul�umit cu o savurare incomplet�, ci dore�te s� 
aibe realitatea deplin� a lucrurilor, dup� care sufletul s�u dore�te �i suspin� (versetul 2). El dore�te s� 
locuiasc� în Casa DOMNULUI "toate zilele sale" (Ps. 27,4), cu o laud� care nu va înceta, care nu va fi 
întrerupt� (versetul 4). Cât de sublim� va fi aceast� laud�, în compara�ie cu actualele noastre cânt�ri 
slabe, care deseori abia se ridic� �i cad iar��i înapoi pe p�mânt, în loc s� se înal�e spre cer! 
 
   Pe drumul care conduce spre cas�, cre�tinul experimenteaz� binecuvânt�rile c�l�toriei. T � r i a   s a   
e s t e   D u m n e zeu. El o scoate din p�rt��ia sa obi�nuit� cu El �i astfel, la orice pas pe care  îl  face, 
câ�tig� puteri noi: "Ei merg  d i n  p u t e r e  î n  p u t e r e." Nu este vorba aici de a aduna putere, ca 
apoi s� dispui de ea a�a cum voie�ti, când se crede c� ai nevoie de ea; c�ci o asemenea acumulare 
exclude necesitatea unei p�rt��ii neîntrerupte. Nu, este vorba de o putere, care iese din izvorul îns��i, �i 
anume de fiecare dat� când cel credincios face un pas nou pe c�rarea sa. El nu va renun�a niciodat� la 
primul obstacol ie�it în calea sa, c�ci acesta  îl va face s� primeasc� putere. 
 
   S� nu uit�m c� dou� lucruri distrug p�rt��ia noastr�, frâneaz� alergarea noastr� �i ne r�pesc orice 
putere. Aceste dou� lucruri sunt mândria �i pl�cerea, care pot fi incluse într-un singur cuvânt; l u m e a. 
Deseori în via�a unui cre�tin se întâmpl� c� dup� un timp de putere tr�im o perioad� de stagnare, care 
este înso�it� de sl�biciune, care se aseam�n� somnului �i câte-o dat� chiar mor�ii. Asemenea cre�tini (�i 
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ei sunt numero�i!), care nici-o dat� nu au savurat fericirea omului a c�rui  p u t e r e  e s t e  î n  E l, î�i 
fac pu�ine gânduri despre aceast� sl�biciune, pentru c� ea constituie starea lor  n o r m a l �  �i pentru 
c� lucrurile sublime i-a l�sat mai mult sau mai pu�in indiferen�i. Sau poate ei au încercat s� înl�ture 
aceast� stare printr-o activitate febril�, care le-a dat  i l u z i a  d e  p u t e r e, dar care i-a împiedecat, 
înainte de toate, s� dea socoteal� de s�r�cia lor spiritual�, de care ei ar fi putut fi con�tien�i dac� în 
lini�te ar fi c�utat prezen�a lui Dumnezeu. Acelora dintre astfel de cre�tini care în timpurile fericite au 
savurat puterea lui Dumnezeu, pierderea acesteia le pricinuie�te nevoi mari �i deseori chinuri. Când ei 
se îndreapt� spre Dumnezeu, ei Îl întreab� de cauzele acestei st�ri, de care ei în�i�i deseori nu sunt 
con�tien�i. R�spunsul nu se las� a�teptat �i ei vor constata totdeauna c� pricina sl�biciunii lor const� în 
lipsa de p�rt��ie �i asem�narea cu lumea, care într-o form� sau alta a întrerupt aceast� p�rt��ie. S� ne 
judec�m sim�irile noastre lume�ti �i vom primi iar��i puteri noi! Îns� în loc ca noi s� facem aceast� 
judecat� pe deplin, deseori noi dorim s� atribuim circumstan�e atenuante. În acest fel noi mergem mai 
departe, îns� cu o inim� nesincer�, �i ne d�m o aparen�� de putere, prin aceea c� desf��ur�m o 
activitate exterioar�. Prin aceasta îns� nu ne în�el�m numai pe noi în�ine, a�a cum este cazul la cei 
indiferen�i, ci ducem �i  p e  a l � i i  în r�t�cire, în  felul acesta mergem pe drumul ipocriziei, unde ne 
pânde�te p�catul �i ne duce la c�dere �i ruin� moral�. Cât de adev�rat este totu�i cuvântul: "Ferice de 
omul a c�rui putere  e s t e   î n  T i n e!" 
 
   Aceasta ne conduce la constatarea c� umblarea frecvent� în Locul Preasfânt, este punctul de plecare 
al oric�rei puteri. În  Psalmul 63,  sufletul  s�turat  de  bucate grase �i miezoase exclam�: "D r e a p t a  
T a  m� sus�ine" (versetul 8). Dup� ce în Psalmul 73 el a intrat în Sfâtul Loca� al lui Dumnezeu, el 
spune: "Tu m-ai apucat de  m â n a  d r e a p t �, Tu m� vei c�l�uzi cu sfatul T�u" (versetele 23-24). 
 
   "Ferice..., în a c�ror inim� sunt croite drumuri!" (versetul 5). Drumul croit, este drumul pustiei, 
drumul care conduce prin "�ara nesem�nat�" (Ieremia 2,2), unde Israel, dup� ie�irea sa din Egipt, a 
urmat pe DOMNUL, Mirele s�u (Isaia 11,16). Acolo unde nu era nici-un drum, a fost ar�tat� totu�i o 
c�rare de c�tre picioarele preo�ilor, care purtau Chivotul, un prototip al lui Hristos. Acestea sunt 
c�r�rile croite. Cei credincio�i sunt �inu�i pe acestea în permanent� dependen�� de Domnul. Numai 
aceste drumuri conduc în �ara f�g�duin�ei (Ieremia 31,21), numai ele sfâr�esc în Casa lui Dumnezeu 
(Isaia 35,8-10). Cât de mult� osteneal� �i dureri au pricinuit aceste c�r�ri croite preaiubi�ilor no�tri 
înainta�i! Atunci pentru noi s� nu fie nici-o încercare? Am putea noi s� ne dorim aceasta? Pierderea pe 
care noi am suferi-o, dac� drumul nostru nu ar avea acest caracter dureros, ar fi incalculabil�. Îns� 
Dumnezeu a îngrijit ca s� nu fie a�a - �i pentru aceasta mul�umiri fie aduse Lui! Valea Baca se întinde 
imprevizibil înaintea credincio�ilor. Este locul lacrimilor, a�a cum sub un alt aspect este "Valea umbrei 
mor�i". Îns� fericit este acela care o str�bate în puterea care este  î n  D u m n e z e u. Încerc�rile devin 
atunci un izvor de înviorare pentru noi �i pentru al�ii. Lacrimile timpului de sem�nat merg înaintea 
ploii roditoare, care la vremea sa va aduce cu sine binecuvântarea pentru orice recolt�. Con�tien�a 
izvorului de ajutor în Hristos �i con�tien�a dragostei Tat�lui, învioreaz� �i bucur� inima pelerinului. 
 
   Psalmul 63 ne-a ar�tat cum este p�strat� p�rt��ia prin izolare. Aici vedem cum, prin greut��ile 
drumului, ea cre�te. Îns� atunci când noi vom ap�rea "înaintea lui Dumnezeu în Sion", p�rt��ia noastr� 
nu va mai avea nici-o gradare �i nici nu va mai fi pericolul s� fie întrerupt�. Dup� ce cel credincios a 
atins �elul c�l�toriei �i a fost introdus în prezen�a lui Dumnezeu, el spune: "Uit�-Te la fa�a Unsului 
T�u!" E u l  a disp�rut complet dinaintea ochilor lui Dumnezeu �i a fost înlocuit prin ceva extraordinar, 
Unsul S�u, pe fa�a c�ruia se reflect� Slava Sa. Dumnezeu este un  S o a r e - noi ne g�sim în deplin� 
lumin�. Dumnezeu este un  s c u t, �i ne a�eaz� pentru ve�nicie în siguran�� fa�� de atacurile 
du�manului. Noi Îl cunoa�tem ca pe Acela care d� "îndurare �i slav�" (versetul 11). În acest loc 
binecuvântat nu este numai o cunoa�tere des�vâr�it� a ceea ce  e s t e  E l, ci �i a ceea ce d �  E l. La 
sfâr�itul unei umbl�ri în p�rt��ie cu Domnul st� o plin�tate de binecuvânt�ri cere�ti �i ve�nice. 
 
   Acest Psalm este într-un mod cu totul deosebit un Psalm al p�rt��iei - un Psalm al p�rt��iei personale 
cu Dumnezeu, fie în savurarea prezent� a tuturor bun�t��ilor Locului Preasfânt, fie pe drumul care 
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conduce într-acolo, fie, în sfâr�it, în savurarea viitoare a Slavei. În gândurile �i în speran�a sa cel 
credincios a ajuns la �elul c�l�toriei sale, în casa Tat�lui. Chiar dac� în realitate el nu se g�se�te acolo, 
el savureaz� mai dinainte binecuvânt�rile Sale. Versetul doisprezece: "Ferice de omul care se încrede 
în Tine!", exprim� sentimentele lui Hristos �i ale ucenicilor S�i în timpul travers�rii scenei acestei 
lumi; primul verset este rezultatul final al tuturor experien�elor acestui Psalm: "Cât de pl�cute sunt 
Loca�urile Tale!" 
 
 
 

PSALMUL 87 
 
 
   P�rt��ia dintre Hristos �i ai S�i în gândurile lor despre Cetatea lui Dumnezeu. 
 
 
   Tema acestui Psalm nu este atr�g�toare numai pentru Domnul Isus, ci �i pentru poporul S�u. Este 
vorba de ora�ul preaiubit, Ierusalimul p�mântesc, în ziua slavei sale viitoare. Pentru noi cre�tinii aceste 
cuvinte se refer� la noul Ierusalim, care va coborâ din cer de la Dumnezeu, la Adunarea Dumnezeului 
cel viu, ora�ul în care va locui în ve�nicie Hristos, �i noi împreun� cu El. S� nu uit�m c� Adunarea este 
privit� când ca mireas� în rela�iile ei de dragoste �i în unitatea ei cu Mirele, când ca ora� ceresc. În 
aceast� ultim� caracteristic�, ea este  r e � e d i n � a  t u t u r o r  c r e d i n c i o � i l o r; �i, privit� sub 
acest aspect, Domnul Isus o iube�te. A�a cum El a iubit Ierusalimul �i acolo �i-a instalat tronul S�u, tot 
a�a El Î�i va descoperi Slava Sa în Ora�ul ceresc �i va locui acolo ve�nic. 
 
   În versetul 1 vorbe�te Duhul lui Dumnezeu, a�a cum noi am citit de mai multe ori. El veste�te 
caracterul lucr�rii lui Dumnezeu, care "pe mun�ii cei sfin�i" a pus o temelie sigur� ora�ului S�u. Acest 
verset cuprinde un fel de sintez� a versetului urm�tor. Este vorba de o lucrare dumnezeeasc�; 
Dumnezeu a înf�ptuit-o - El, Cel care a pus temeliile Sionului. În acela�i sens cu Ierusalimul, Sionul 
este aici totodat� muntele  de  H a r  �i  s f i n � e n i e, pus realmente de-o parte pentru Dumnezeu (Ps. 
2,6; 3,4). Ceea ce Dumnezeu întemeiaz�, are totdeauna acest caracter: sfin�enia Sa nu se poate desp�r�i 
de Harul S�u. Har f�r� sfin�enie ar fi un afront pentru Numele lui Dumnezeu. Prin aceasta s-ar accepta 
c� Dumnezeu, care dovede�te Har, poate permite ca p�catul �i mizeria s� existe înaintea Sa. Ar fi o 
eroare fatal� pentru oameni, dac� ar lua în posesiunea lor Harul �i apoi ar considera c� sunt liberi s� 
fac� r�ul; pe acest drum el va c�dea sub dreapta judecat� a lui Dumnezeu. Pe de alt� parte sfin�enia 
f�r� Har, ar însemna o condamnare ve�nic� pentru oameni. 
 
   Faptul c� Sionul este întemeiat pe Har �i sfin�enie, aceasta îl face totodat� s� fie de nezdruncinat, ca 
tot ceea ce construie�te Dumnezeu, �i cur��it de orice r�u, ca s� apar�in� ca proprietate lui Dumnezeu. 
Dac� acesta va fi caracterul Ierusalimului p�mântesc, cu atât mai mult este valabil pentru Ierusalimul 
ceresc. Cu privire la faptul c�, caracterul acestui ora� va fi realizat aici pe p�mânt, se spune: "Temelia 
puternic� a lui Dumnezeu r�mâne." Aceast� temelie const� pe de-o parte în  H a r u l  lui Dumnezeu, 
care cunoa�te pe cei ce sunt ai S�i, pe de alt� parte în  s f i n � i r e a  p r a c t i c �: "Oricine, care 
roste�te Numele Domnului, s� se dep�rteze de f�r�delege!" (2 Timotei 2,19). Despre acest ora� 
vorbe�te �i capitolul al doisprezecelea al Epistolei c�tre Evrei: "Voi a-�i venit la muntele Sionului �i la 
ora�ul Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc" (versetul 22). El este închinat lui Dumnezeu Însu�i, 
al c�rui "arhitect �i constructor" este (Evrei 11,10). În acest ora� nu este nimic care s� nu vin� de la El; 
de aceea El îl i u b e � t e. Noi putem aplica �i la Ierusalimul ceresc, ceea ce se va spune în Psalmul 132 
despre Ierusalimul p�mântesc din timpul împ�r��iei de o mie de ani: "c�ci DOMNUL a ales Sionul, l-a 
dorit ca locuin�� a Sa: acesta este locul Meu de odihn� pe vecie; aici voi locui, c�ci l-am dorit." 
(versetele 13-14). 
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   În versetul 2 Duhul, ca s� zicem a�a, d� cuvânt Domnului: "DOMNUL iube�te por�ile Sionului mai 
mult decât toate locuin�ele lui Iacov." El iube�te por�ile Sionului, por�ile prin care se intr� în ora� 
(Apoc. 21, 25,27), por�ile în care El va ridica scaunul domniei Sale (Iov 29,7; Ier. 38,7; Amos 5,15). În 
Sion se g�se�te chivotul, a�ternutul picioarelor Lui; c�ci acolo David, împ�ratul Harului, a g�sit 
locuin�e pentru puternicul lui Iacov (Ps. 132,5). 
 
   Diferitele  locuin�e  ale  DOMNULUI  în Israel, erau numai provizorii �i nici-o dat� locul pe care  E l  
î l  i u b e a, locul odihnei Sale. Dumnezeu a locuit în Silo (Jud. 18,31; 1 Sam. 1,3; 4,3; 14,3; Ps. 
78,60), în Bet-�eme� (1 Samuel 6,14), în casa lui Abinadab în Chiriat - Iearim (1 Samuel 7,11), în casa 
lui Obed-Edom, gatitul (2 Samuel 6,11) �i pe în�l�imile lui Ghibeon (1 Cronici 21,29; 2 Cronici 1, 3,5). 
Îns� era aria lui Ornan, iebusitul, unde Dumnezeu dorea s� locuiasc� pentru ve�nicie. Acolo �i-a 
dovedit Harul S�u, când acesta a întâmpinat sfin�enia Sa în judecat�. De aceea "a p�r�sit locuin�a Lui 
din �ilo, cortul în care locuia între oameni. Îns� a respins cortul lui Iosif �i n-a ales semin�ia lui 
Efraim, ci a ales semin�ia lui Iuda, Muntele Sionului, pe care îl iube�te" (Ps. 78,60,67,68). 
 
   Tot a�a �i Hristos iube�te Adunarea Sa, cetatea în care El va locui, unde sfin�ii au deja acum 
cet��enia lor, unde îns� ei vor locui  c u  E l, a�a c� ei vor avea un obiect comun al dragostei lor. Tot 
a�a �i omul credin�ei acord� mai mult� valoare Adun�rii, ora�ului lui Dumnezeu, decât orice altceva ce 
au întemeiat oamenii. Din toate acestea nu putem noi to�i s� tragem o înv���tur� serioas�? Iubim noi 
locuin�ele lui Iacov mai mult decât sfântul ora� al lui Dumnezeu? Prefer�m noi sectele  n o a s t r e, 
partidele  n o a s t r e, adun�rile  n o a s t r e? Probabil c� este vorba de locuin�e în care odinioar� 
prezen�a Domnului putea s� fie realizat�  t e m p o r a r; îns� toate aceste corturi ale lui Iacov sau 
Efraim, au tolerat amestecarea Numelui lui Dumnezeu cu idolii. Din p�cate, aceste corturi, care au 
renun�at la Dumnezeu, au ast�zi pentru cre�tini deseori mai mult� valoare decât pre�ioasa Adunare a lui 
Hristos, despre care El spune, chiar în timpuri de dec�dere �i deplin� împr��tiere: "Eu sunt în mijlocul 
acestor doi sau trei." 
 
   În versetul 3, dup� cât se pare, vorbe�te Duhul prin gura r�m��i�ei: "Lucruri pline de slav� au fost 
spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu." Acest ora� va fi nu numai locul Harului �i sfin�eniei lui 
Dumnezeu �i obiectul dragostei Sale, ci el va purta �i Slava Sa! "c�ci DOMNUL va zidi Sionul, Se va 
ar�ta în slava Sa" (Ps. 102,16). Cum ar putea s� fie altfel, c�ci Dumnezeu Însu�i va locui acolo. El este 
ora�ul  l u i  D u m n e z e u; c�ci "Tronul lui Dumnezeu �i al Mielului va fi în el" (Apoc. 22,3). 
"Domnul, Dumnezeu, Cel Atotputernic �i Mielul sunt Templul ei ... �i f�clia ei este Mielul" (Apoc. 
21,22-23). 
 
   Începând cu versetul 4, Sionul însu�i ia cuvântul: "Eu amintesc Egiptul �i Babilonul printre cei ce 
m� cunosc; iat� �ara filistenilor, Tirul cu Etiopia: acolo s-au n�scut." Ierusalimul poate vorbi acelora 
care Îl cunosc �i Îl ascult� �i pot s�-L în�eleag�. Poate ceea ce lumea sl�ve�te �i pre�uie�te a�a de mult, 
��rile �i ora�ele faraonilor, filistenilor, etiopienilor, Babelului �i Tirului - pot toate acestea s� fie 
atr�g�toare pentru aceia care cunosc cetatea lui Dumnezeu? Pentru lume, ceea ce Dumnezeu 
pre�uie�te, Harul S�u �i Slava Sa, sunt ceva str�in. În ea to�i laud� la întrecere na�iunea lor mare, 
capitala lor mare �i înal�� pe oamenii lor mari. Îns� sunt oamenii mari pentru aceia care cunosc Sionul 
�i pe Dumnezeu care locuie�te acolo? Hristos  e s t e  Acela�i ieri, ast�zi �i în ve�nicie. Mai marii 
lumii, dimpotriv� sunt enumera�i �i aminti�i, ca �i cum ei ar apar�ine trecutului, istoriei: "acolo s-au 
n�scut." Ce a r�mas din ei? "Ca un vis la de�teptare, a�a le lepezi chipul, Doamne, la de�teptarea Ta" 
(Ps. 73,20). Toat� aceast� slav� a  t r e c u t. Ace�ti oameni �i-au avut ziua lor �i partea lor aici pe 
p�mânt; acum ei to�i zac în �eol �i a�teapt� ziua judec��ii lui Dumnezeu. "Cei ce sunt mor�i acum nu 
vor mai tr�i, sunt ni�te umbre �i nu se vor mai scula; c�ci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit �i le-ai �ters 
amintirea" (Isaia 26,14). 
 
   În versetul 5 Duhul r�spunde Ierusalimului: "Iar despre Sion este zis: a c e s t a  � i  a c e l a  î n    e l  
s - a u   n � s c u t; �i El Însu�i, Cel-Prea-Înalt îl înt�re�te." Ce contrast fa�� de celelalte ora�e! Sionul 
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este locul de na�tere al preaiubi�ilor DOMNULUI. "Acesta �i acela", "vitejii lui David", pe care 
Dumnezeu îi înregistreaz�, sunt socoti�i ca aceia care sunt n�scu�i în acest ora�. Ei au cet��enia lor în 
Ierusalim. Când noi vorbim despre Ierusalimul ceresc, atunci aceasta cuprinde pe to�i aceia a c�ror 
origine �i cet��enie este în cer �i nu este de pe p�mânt; acolo ei vor fi �i în ve�nicie. În ceea ce prive�te 
Ierusalimul din timpul împ�r��iei de o mie de ani, amintirea oamenilor credin�ei ai acestui ora� va 
r�mâne. Ora�ul va fi c o n s o l i d a t, ca odinioar� stâlpii simbolici ai lui Iachin ("El îi va consolida") 
dinaintea Templului lui Solomon. 
 
   "DOMNUL num�r� popoarele, scriindu-le: a c e s t a  s-a n�scut acolo" (vers.6). Duhul profetic 
vorbe�te aici mai departe pentru DOMNUL �i ne comunic� ce va spune El la num�r�toarea popoarelor. 
Ierusalimul înt�rit (versetul 5) de c�tre Cel-Prea-Înalt (Numele lui Dumnezeu în timpul împ�r��iei de o 
mie de ani) va fi punctul central al binecuvânt�rilor pentru toate na�iunile. DOMNUL, Dumnezeul lui 
Israel, va spune: "Acesta (Omul dreptei Mele) S-a n�scut deasemenea în el." Aceasta este ceea ce, 
înainte de toate, d� valoare ora�ului lui Dumnezeu. Asta nu înseamn� c� Ierusalimul ar fi locul în care 
Hristos a venit în lume, ci el este ora�ul Fiului lui David, ora�ul Marelui Împ�rat, ora�ul împ�r��iei lui 
Hristos. Ochii tuturor popoarelor vor fi îndrepta�i asupra lui Mesia în Sion; numai de la El vor a�tepta 
ele binecuvânt�rile lor. 
 
   În versetul 7 vorbe�te r�m��i�a însu�i: "�i cei ce cânt� �i cei ce joac� strig�: Toate izvoarele mele 
sunt în Tine!" De acum înainte un popor unit, prive�te spre un conduc�tor, spre Acela care "s-a 
n�scut", se preg�tesc s�-L înso�easc� cu cânt�re�i �i cânt�re�i la flaut, cu cânt�ri de laud� �i dansuri, la 
intrarea Sa triumfal� în partea Sa de mo�tenire �i strig�: "Toate izvoarele mele sunt în Tine!" Izvoarele 
cânt�rii sale de laud�, a bucuriei sale, a t�riei sale, izvoarele mântuirii sale, ale unit��ii sale ca popor, 
izvorul tuturor binecuvânt�rilor sale �i al întregii sale sl�vi - toate sunt în aceast� Persoan� vrednic� de 
adorare. Israel, poporul ales, va g�si aceste izvoare în El, în Ierusalimul p�mântesc, unde El Î�i are 
re�edin�a; �i acela�i izvor va înviora în ve�nicie pe sfin�i �i Ierusalimul ceresc, în care El va locui. 
 
   Ca s� rezum�m acest Psalm, eu l-a� intitula a�a: p�rt��ia dintre Hristos �i ai S�i, prin Duhul Sfânt, cu 
privire la ora�ul minunat, în care este p�strat tot Harul S�u �i toat� Slava Sa �i unde El va locui 
împreun� cu to�i r�scump�ra�ii S�i. 
 
 
 

PSALMUL 91 
 
 
   P�rt��ia cu Hristos, al doilea Adam 
 
   Acest Psalm minunat exprim� cea mai înalt� treapt� a p�rt��iei; c�ci  el  vorbe�te  numai  de  Hristos, 
despre  H r i s t o s  S i n g u r. Toate celelalte dispar dinaintea Lui. Chiar �i nenum�ratele 
binecuvânt�ri, pe care El le-a câ�tigat pentru noi prin jertfa Sa, nu sunt amintite. El Î�i g�se�te bucuria 
în Jehova, Dumnezeu î�i g�se�te bucuria în El, �i chiar credincio�ii pot prin Duhul s�-�i g�seasc� 
bucuria în El. El nu se gânde�te nicidecum la Sine Însu�i, ci numai la Dumnezeu; toat� încrederea Sa �i 
toat� simpatia Sa este pentru El. Când El se gânde�te la oameni, atunci o face numai cu scopul c� El 
Însu�i, ca al doilea Adam, prin ascultarea Sa vrea s� restaureze rela�iile cu Dumnezeu, pe care omul le-
a întrerupt într-un mod a�a de îngrozitor, dezonorând pe Dumnezeu prin p�catele sale. 
 
   Duhul vorbe�te numai  d e s p r e  E l; Dumnezeu vorbe�te numai  d e s p r e  E l; El vorbe�te numai  
l u i  Dumnezeu; credincio�ii vorbesc numai  L u i  �i numai  d e s p r e  El. To�i î�i g�sesc bucuria în 
El, a�a cum El Î�i g�se�te bucuria în Dumnezeu! 
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   Acest Psalm nu con�ine nici-un cântec de laud� în adev�ratul sens al cuvântului, îns� toate inimile 
sunt umplute cu admira�ie, prin aceea c� se gândesc la des�vâr�irea acestui Om. S� observ�m c� aici 
nu este vorba de Slava Sa ca Fiu al lui Dumnezeu (al�i Psalmi ne prezint� aceasta), ci de caracterul S�u 
ca Fiu al Omului smerit �i umilit. În aceast� postur� El se limiteaz� s� spun� o s i n g u r �  f r a z � 
(versetul 2); îns� aceste cuvinte coboar� binecuvât�ri ve�nice asupra Lui. 
 
   În "rug�ciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu", din Psalmul anterior (Ps. 90), ne este prezentat omul, 
întâiul Adam, ca acela care de la începutul neascult�rii sale este supus p�catului �i tuturor 
consecin�elor lui (versetele 2-6). El se întoarce înapoi în ��rân�; judecata îl ia ca un �uvoi. El este ca un 
vis diminea��; abia începe s� înfloreasc�, c� este cosit �i se usuc�. Soarta sa devine mult mai rea, dup� 
ce responsabilitatea sa  s u b  L e g e  este pus� la prob�. F�r�delegile sale  aduc asupra lui mânia lui 
Dumnezeu ca un foc mistuitor �i furia Sa îngrozitoare (versetele 7-11). În viitor îl va atinge judecata 
necru��toare �i chiar pe p�mântul acesta el nu atinge nici m�car m�sura scurt� a zilelor sale ... 
 
   Îns� aici în Psalmul 91 ni se prezint� un Om, cel de-al doilea Adam, care este cel de-al doilea Israel. 
În încrederea în cuvintele Psalmului anterior: "Doamne, Tu ai fost locul nostru de ad�post în toate 
genera�iile", prin Duhul Îi este l�sat� decizia cu privire la alegerea aceluia care s� fie locuin�� a Sa. Va 
fi  C e l - P r e a - Î n a l t  �i locuin�ele Sale ascunse în  e r? (Acest titlu, care aminte�te de suprema�ia 
Sa absolut�, Dumnezeu îl ocup� în leg�tur� cu domnia Sa viitoare asupra lumii.) Va fi C e l   A t o t -  
p u t e r n i c, cu protec�ia pe care El o acord�  p e  p � m â n t? (Acest titlu îl ia Dumnezeu în leg�tur� 
cu patriarhii. El aminte�te de suveranitatea Sa, pe care El o arat� în slujba Sa fa�� de str�inii s�rmani �i 
c�l�torii lipsi�i de protec�ie.) Ce va r�spunde acest Om? 
 
   "Eu spun despre DOMNUL: El este locul Meu de sc�pare �i cet��uia Mea; D u m n e z e u l  Meu în 
care M� încred" (versetul 2). El alege pe  D O M N U L (pe Dumnezeul lui Israel, al c�rui popor a 
c�lcat Legea �i la ofensat, �i care în marea Sa mânie �i-a ascuns fa�a de casa lui Iacov) ca  D u m n e - 
z e u  (Elohim, Dumnezeu Creatorul, de care omul n-a ascultat) al S�u. Pe acest Dumnezeu, care a fost 
a�a de dezonorat de oameni, vrea s�-L prosl�veasc� Hristos, prin deplin� dependen�� �i încredere 
necondi�ionat�. Numai El putea s� fac� aceasta, ca al doilea Adam, ca adev�rata vi��, singurul Israel, 
pe care Dumnezeu putea s�-L primeasc�; c�ci despre El a spus Dumnezeu prin profet: "Am chemat pe 
Fiul Meu din Egipt." În acest al doilea scurt verset, Domnul renun�� s� a�tepte dup� împ�r��ia Celui 
Prea Înalt, ca s� primeasc� binecuvânt�rile acesteia în cer �i pe p�mânt. El alege mult mai mult 
Numele DOMNULUI, ca s� restaureze Slava Sa �i prestigiul S�u �i s� înal�e iar��i acest Nume, care a 
fost acoperit cu ru�ine de c�tre poporul c�l�uzit de Satana. El spune: "DOMNUL este Dumnezeul 
Meu." Aceasta nu mai putea s-o spun� Israel. "În El vreau s� M� încred" - În aceste cuvinte, a�a cum 
am v�zut, este cuprins tot drumul S�u pe acest p�mânt. El se încrede în Dumnezeu, pe care Israel L-a 
dezonorat, �i a C�rui mânie se va descoperi în mod sigur fa�� de cei r�i. Cu o asemenea încredere vine 
Hristos înaintea lui Dumnezeu! Îns� ce izvor de ajutor reprezint� aceasta pentru necredinciosul popor 
Israel! Prin faptul c� Hristos a luat locul acestuia, în mod necesar El a preluat �i întreaga 
responsabilitate, toate consecin�ele comport�rii lui Israel. Minunat Har! Dac� mânia lui Dumnezeu 
trebuia s� cad� asupra acestui popor, cum putea s� nu-L ating� pe Acela care îl reprezenta? Îns� nimic 
nu putea s�-L opreasc� pe Domnul Isus. Cu orice pre� El ia ap�rarea Slavei Dumnezeului S�u, a 
Sfin�eniei Sale, a drept��ii Sale, a judec��ii Sale. Acest loc El  îl  o c u p �  de bun� voie. El nu se duce 
nici sub ocrotirea Celui Prea Înalt în cer, nici nu este acoperit pe p�mânt de umbra Celui Atotputernic. 
Nu în aceste tr�s�turi de caracter a fost dezonorat Dumnezeul s�u. Oricare ar putea s� fie consecin�ele - 
DOMNUL, Dumnezeul lui Israel, trebuie prosl�vit cu orice pre�! 
 
   În versetele 3-8, Duhul lui Dumnezeu r�spunde Domnului, asemenea unui cheza� al DOMNULUI. 
Pe baza ascult�rii Sale El Îi recunoa�te dreptul de a lua în posesiune toate dovezile Harului, pe care 
Israel ar fi putut s� le savureze dac� ar fi mers pe acela�i drum ca �i Domnul Isus. "El te va acoperi cu 
penele Lui." De câte ori a vrut Domnul s� fac� acela�i lucru pentru Israel, a�a cum clo�ca î�i strânge 
puii sub aripi - �i Israel  n-a  v r u t. DOMNUL veste�te lui Hristos c� El Însu�i a dobândit acum acest 
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loc sub aripile Sale. Îns� consecin�a minunat� a acestui fapt va fi c� vechiul Israel, care �i acum este 
vinovat, în viitor va fi adus în siguran�� în El, ca Israelul cel nou. Îns� din tot ceea ce va lovi pe 
poporul necredincios �i r�zvr�tit, nu va atinge acum nimic pe Omul dreptei lui Dumnezeu. Dac� o mie 
ar c�dea lâng� El �i zece mii la dreapta Lui, El va r�mâne nev�t�mat în mijlocul acestei b�i de sânge �i 
va vedea cum judecata va veni peste cei nelegiui�i. Aceste versete sunt f�g�duin�a deplinei siguran�e în 
care DOMNUL va p�zi pe Alesul S�u - pe El, singurul Om care L-a onorat printr-o încredere absolut� 
�i smerit�. 
 
   S-a împlinit aceast� asigurare dat� de Duhul lui Dumnezeu? Din contra! L-a ajuns nelegiuirea �i L-a 
înconjurat. El a fost cel care a suferit mânia lui Dumnezeu. El a fost Cel care n-a fost cru�at în timp ce 
zeci de mii de vinova�i au triumfat �i L-au str�puns cu s�ge�ile lor. 
 
   S� fi min�it Dumnezeu �i s� fi în�elat pe acest Om, adev�ratul Israel, în încrederea Sa? În mod sigur 
nu; îns� hot�rârile de Har ale lui Dumnezeu cu acest popor nelegiuit trebuiau s�-�i g�seasc� împlinirea 
lor. "Este mai bine s� moar� un Om pentru popor, ca s� nu piar� toat� na�iunea." Acesta este 
r�spunsul, dar  a c e s t  P s a l m  n u  î l  d �. Al�i Psalmi vorbesc despre lucrarea de substituire a lui 
Hristos, îns� acest Psalm nu are în vedere  l u c r a r e a  lui  Hristos, ci  P e r s o a n a  Sa �i 
consecin�ele pe care El le va culege din ascultarea Sa. Pentru El toate aceste binecuvânt�ri sunt înc� în 
viitor. În timp ce El st� la dreapta lui Dumnezeu în cer, El a�teapt� ca ele s� devin� parte a Sa, când El 
Î�i va lua în posesiune împ�r��ia Sa pe p�mânt. 
 
   În versetele 9-13 se întâlne�te un nou partener de discu�ie. Este un  p o p o r  n e p r i h � n i t, care s-
a alipit de Acela care a suferit din partea celor nelegiui�i, un popor sfânt, un Israel nou, care a r�s�rit 
din noua vi��, pe care DOMNUL a plantat-o. Este luminat de Duhul Sfânt �i este în deplin� 
concordan��, deplin� p�rt��ie cu gândurile lui Dumnezeu despre Hristos. Aceast� r�m��i�� 
credincioas� prive�te de asemenea înainte la slava împ�r��iei de o mie de ani, care va fi partea lui 
Hristos. Ace�ti credincio�i posed� deja acum pe Domnul ca loc de sc�pare al lor, îns� în perspectiv� la 
timpul când   C e l - P r e a - Î n a l t  va instala pe Cel de la dreapta Sa în domnia asupra p�mântului: 
"Pentru c� zici: D O M N U L   este  l o c u l  M e u  d e   a d � p o s t  �i faci  din  C e l - P r e - Î n a l t   
locuin�� a Ta." Acest timp este într-adev�r viitor, îns� r�m��i�a este în deplin� p�rt��ie cu Duhul lui 
Dumnezeu, care a vorbit mai dinainte lui Hristos. Duhul a spus cu privire la DOMNUL: "El Te va 
izb�vi, El Te va acoperi ..." În p�rt��ie cu Duhul, r�m��i�a strig� acum: "El va porunci îngerilor S�i 
pentru Tine." 
 
   Da, El va fi p�zit. Îngerii vor fi slujitori ai S�i, ca s�-L poarte pe bra�e, a�a c� picioarele Lui nu vor fi 
r�nite prin atingerea de vre-una din pietrele de pe drum. Satana a folosit cândva aceste locuri ca s� 
îndep�rteze pe Domnul de dependen�a Sa �i s�-L fac� s� pun� la îndoial� ajutorul lui Dumnezeu. Îns� 
El S-a încrezut în f�g�duin�ele Sale, a a�teptat dup� timpul lui Dumnezeu �i a renun�at s� fac� uz de 
f�g�duin�ele care i-au fost date; c�ci El dorea s� înf�ptuiasc� lucrarea Sa �i jertfa Sa. El avea toate 
suferin�ele înaintea ochilor S�i, lep�darea, p�r�sirea, moartea �i mânia lui Dumnezeu - toate lucruri, 
care erau împotriva f�g�duin�ei. Cu toate acestea El nu S-a îndoit un moment, nu �i-a pus nici-o dat� 
întrebarea dac� Dumnezeu Î�i va împlini f�g�duin�ele. El nu a  i s p i t i t  pe Domnul, Dumnezeul S�u, 
ci S-a sprijinit pe cuvântul DOMNULUI, care împotriva aparen�elor exterioare va fi dus la îndeplinire. 
Picioarele Sale sfinte, care s-au lovit de orice piatr� de pe drum, care au fost str�punse de cuie, 
picioarele Sale, care f�r� nici-o ezitare au mers în deplin� sfin�enie pe drumul plin de dureri �i au fost 
obiectul jignirilor din partea oamenilor - ele vor fi încredin�ate griji pline de dragoste �i ging��ie a 
îngerilor. Aceste picioare, al c�ror c�lcâi a fost zdrobit de �arpe, ele în�ile vor zdrobi pe �arpe. F�r� 
efort, în puterea dumnezeeasc� �i suveran�, ele vor trece peste lei �i peste n�pârci (versetul 13). 
 
   Va veni timpul, spun credincio�ii aici, când toate puterile spirituale, care s-au ridicat împotriva Ta, 
vor alc�tui drumul peste care va trece picioarele Tale. În timp ce privesc des�vâr�irea acestui Om, prin 
credin�� anticipeaz� nimicirea deplin� a r�ului, pe care o va aduce ziua Sa. 
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  În versetele 14-16 Dumnezeu Însu�i are ultimul cuvânt în pre�uirea Preaiubitului S�u. El nu vorbe�te 
aici L u i, ci vorbe�te  d e s p r e  E l. Duhul �i r�m��i�a vorbesc Domnului Isus; îns� ca to�i s� aud�, 
DOMNUL veste�te ce va face El pentru oamenii care �i-au pus încrederea în El. Cu privire la 
mântuirea ce urma s� se înf�ptuiasc�, Dumnezeu nu a r�spuns la strig�tul S�u �i L-a p�r�sit. Îns� pe 
baza încrederii, pe care El �i-a pus-o în DOMNUL, El Îl va  s a l v a. De aceea putea Domnul Isus s� 
spun�: "Tu M-ai izb�vit din coarnele bivolului." De dou� ori repet� DOMNUL aici: "Îl voi sc�pa 
(respectiv, elibera)." Aceast� eliberare este ast�zi împlinit�: Dumnezeu L-a în�l�at la dreapta Sa �i L-a 
"pus în siguran��", pentru c� El a cunoscut  N u m e l e  S � u (versetul 14). Aici este vorba de Numele 
S�u în leg�tur� cu Israel; c�ci rela�iile mult mai sublime ale Fiului cu Tat�l sunt tot a�a de pu�in 
amintite aici, ca �i în ceilal�i Psalmi. 
 
   "Voi fi cu El în strâmtorare." În "marele necaz", pe care r�m��i�a credincioas� a lui Israel îl are de 
parcurs, El nu o va p�r�si, în m�sura în care to�i ace�tia au adoptat pozi�ia lui Hristos, vor fi elibera�i 
a�a cum a fost El. Ultimul r�spuns va fi s l a v a: "Îl voi elibera �i Îl voi prosl�vi", când El va intra în 
împ�r��ia Sa. La sfâr�it (versetul 16), El va fi s�turat cu lungimea vie�ii �i Dumnezeu Îl va l�sa s� vad� 
mântuirea Sa, asta înseamn� rezultatul deplin �i minunat al ascult�rii Sale. 
 
   Doresc s� întreb: am putea noi s� g�sim în alt� parte un exemplu mai sublim al p�rt��iei? Toate 
privirile cerului, toate privirile p�mântului, sunt îndreptate spre acest singur lucru. P�mântul �i cerul 
discut� unul cu altul, ca s�-�i împ�rt��easc� gândurile cu privire la des�vâr�irea Sa. Îngerii Îl privesc �i 
se gr�besc s�-I slujeasc�. �i toat� des�vâr�irea este cuprins� în "încrederea" Omului des�vâr�it, a�a 
cum în Psalmul 16 în "ascultarea" Slujitorului des�vâr�it. 


