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P�RT��IA �I PSALMII P�RT��IEI 

de  H.ROSSIER 
 
 

I. P�RT��IA 
 
   Ce înseamn� p�rt��ia pentru cre�tini? În primul rând, o parte comun� "cu Tat�l �i cu Fiul 
S�u Isus Hristos" (1Ioan 1,3). Ea este rezultatul leg�turii noastre cu Tat�l �i cu Fiul. 
 
   Hristos ne-a descoperit pe Tat�l, ca astfel noi, ca �i copii preaiubi�i, s� putem avea parte 
împreun� cu El, cu Fiul, la dragostea Tat�lui. Tat�l ne-a descoperit pe Fiul �i, prin jertfa 
Acestuia, ne-a dat o parte comun� cu El, cu Tat�l, la obiectul pl�cerii Sale �i ne-a legat cu 
Hristos în toate rezultatele lucr�rii Sale. 
 
   Îns� faptul c� noi avem parte cu Hristos �i suntem lega�i cu El este  numai o latur� a 
p�rt��iei. Aceast� parte o posed� to�i credincio�ii, fie c� ei o în�eleg sau nu. Ei sunt lega�i cu 
Hristos în toate rela�iile cu Dumnezeu; cu El, ca Fiu al lui Dumnezeu n�scut în aceast� lume 
(potrivit cu Psalmul 2,7), ca mo�tenitor, ca Preot, ca Omul cel înviat care st� la dreapta lui 
Dumnezeu. Ei to�i sunt ale�i în El, ca s� fie sfin�i �i f�r� prihan� înaintea lui Dumnezeu în 
dragoste. To�i credincio�ii au murit împreun� cu El, au fost r�stigni�i, au fost înmormânta�i, au 
fost adu�i la via�� �i au înviat împreun� cu El; to�i sunt îndrept��i�i în El, au fost primi�i, au 
fost f�cu�i pl�cu�i înaintea lui Dumnezeu, au fost a�eza�i în locurile cere�ti �i au fost uni�i cu 
El într-un trup; to�i vor fi numi�i fra�i ai S�i, mireasa Sa. Cu toate c� este foarte trist când un 
cre�tin nu cunoa�te aceste lucruri, �i poart� chiar o vin� mare pentru aceast� ne�tiin��, aceste 
binecuvânt�ri sunt partea tuturor r�scump�ra�ilor, fie c� ei le cunosc sau nu. 
 
   P�rt��ia merge totu�i mult mai departe. Ea con�ine p�rt��ia în gânduri �i sentimente, s� fi 
una în sim�ire fa�� de acela�i obiect. Cu un cuvânt, p�rt��ia este  s a v u r a r e a   î n  c o m u n   
a persoanei �i lucr�rilor de care se are parte. 
 
   Aceast� p�rt��ie este pentru noi un izvor  de  b u c u r i e  deplin� (1 Ioan 1,4), c�reia nu-i 
lipse�te nimic �i de care to�i credincio�ii pot avea parte. Noi ne bucur�m cu Tat�l �i cu Fiul în 
gândurile lor, care le au Unul despre Cel�lalt, de toat� des�vâr�irea pe care Unul o g�se�te în 
Cel�lat, �i noi ne bucur�m de gândurile lor, pe care ei le au cu privire la noi. În Ioan 17 este 
exprimat� cel mai clar p�rt��ia dintre Tat�l �i Fiul. Acolo noi înv���m c� tot ce apar�ine 
Tat�lui, apar�ine �i Fiului, �i tot ce apar�ine Fiului, apar�ine �i Tat�lui; c� Tat�l �i Fiul sunt 
una, Tat�l în Fiul �i Fiul în Tat�l. Îns� totodat� afl�m �i c� - �i aceasta este ceva minunat - 
Domnul Isus include �i pe ucenicii S�i în aceast� p�rt��ie: "Ca �i ei s� fie una în noi.  ...Eu în 
ei �i Tu în Mine, pentru ca ei s� fie în chip des�vâr�it una". Pentru noi aceasta înseamn� c� noi 
am fost sfin�i�i, a�a cum este El; am fost trimi�i în lume, a�a cum a fost trimis El; desp�r�i�i de 
lume ca �i El; iubi�i de Tat�l, a�a cum este El �i avem dreptul la propria Sa slav�. Pe scurt: noi 
suntem obiectul dragostei Tat�lui �i Fiului; avem parte de toate ostenelile dragostei Lor. 
 
   Da,  d r a g o s t e a  este cea mai înalt� expresie a p�rt��iei. Este o dragoste reciproc�, o 
dragoste care se bazeaz� pe Fiin�a lui Dumnezeu, �i care a fost turnat� �i în inimile noastre, 
c�ci noi am fost n�scu�i din Dumnezeu �i posed�m natura Sa. Desigur, dragostea Tat�lui �i a 
Fiului este cu mult mai nem�rginit� �i mai sublim� decât dragostea noastr�; c�ci Dumnezeu 
este  D r a g o s t e - noi nu suntem dragoste. În afar� de aceasta, noi suntem pe acest p�mânt 
ni�te fiin�e limitate, slabe, r�t�citoare �i nedes�vâr�ite. În cer îns�, va fi într-un chip vrednic de 
Dumnezeu (ceea ce nu poate fi cazul în actuala noastr� stare), cu toate c� �i atunci va fi numai 
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rodul nem�rginitei dragoste a lui Dumnezeu, care ne-a d�ruit natura divin� �i ne-a dat dreptul 
s� fim copii ai lui Dumnezeu. 
 
   P�rt��ia care exist� între Hristos �i cei r�scump�ra�i ai S�i î�i g�se�te cea mai frumoas� 
exprimare în rela�iile dintre El �i Adunare, dintre mireas� �i mire. Trei locuri din Cântarea 
Cânt�rilor ne prezint� într-un mod frapant dragostea miresei, în care se poate vedea o oarecare 
cre�tere. În capitolul 2,16 ea spune: "Preaiubitul meu este al meu, �i eu sunt a Lui". Ea se 
gânde�te aici în primul rând la ceea ce posed� ea: "Preaiubitul meu este al meu." Aceasta este 
foarte u�or de în�eles, îns� prin aceasta dragostea Mirelui este minimalizat�. În capitolul 6,3 
mireasa spune: "Eu sunt a Preaiubitului meu, �i Preaiubitul meu este al meu." Acum în inima 
ei ocup� primul loc ceea ce înseamn� ea pentru Preaiubitul ei. Ea cunoa�te starea ei �i de 
aceea �tie cât de pu�in a meritat aceast� dragoste - ea, cea care nu �i-a p�zit propria vie 
(cap.1,6). Îns� cu toate acestea, ea Îi apar�ine! Faptul c�, cu toat� nevrednicia ei, ea este 
obiectul unei asemenea dragoste o mi�c� profund. Astfel, în capitolul 7,10 ea se gânde�te 
numai la ceea ce El face pentru ea: "Eu sunt a Preaiubitului meu, �i dorin�a Sa este dup� 
mine." Dorin�a Lui este dup� mine! Faptul c� dorin�a miresei este dup� Mire, în frumuse�ea �i 
Harul S�u des�vâr�it, nu este de mirare. Dar c� ea este cel mai înalt obiect al dorin�ei Sale, ar 
putea s-o deruteze, dac� ea n-ar �ti c� dragostea Lui este neschimbabil�. Pe când în ea nu era 
nimic de dorit, pe când ea era înc� neagr� �i ars� de soare (cap.1,5-6), atunci El a descoperit-o 
ca pe o perl� foarte pre�ioas�. Cât de des îi spune El în Cântarea Cânt�rilor: "Tu e�ti 
frumoas�" (cap.1,15; 4,1,7; 6,4,10; 7,1,6)! Spre deosebire, ea Îi spune numai o singur� dat�: 
"Tu e�ti frumos, Preaiubitul meu" (cap.1,16). Aceasta arat� clar, diferen�a dintre dragostea 
noastr� �i a Lui. 
 
   Îns�, dac� între Mire �i mireas� exist� o asemenea p�rt��ie de dragoste, ce trebuie atunci s� 
fie p�rt��ia dintre Tat�l �i singurul Fiu de la sânul Tat�lui, �i p�rt��ia dintre Fiul devenit Om �i 
Tat�l! "Eu r�mân în dragostea Lui", spune Fiul în Ioan 15,10. Nici-un om nu va putea 
vreodat� s� p�trund� în adâncimea acestei p�rt��ii. �i totu�i ea este valabil� nu numai între 
Tat�l �i Fiul, ci �i pentru noi. Îns� în ceea ce ne prive�te pe noi, aceast� p�rt��ie este 
condi�ionat�; noi putem s-o deranj�m sau s-o întrerupem. De aceea Domnul spune: "A�a cum 
M-a iubit Tat�l, a�a v-am iubit �i Eu pe voi; r�mâne�i în dragostea Mea" (Ioan 15,9). "Dac� 
M� iube�te cineva, va p�zi Cuvântul Meu, �i Tat�l Meu îl va iubi, �i noi vom veni la el �i vom 
locui împreun� cu el" (Ioan 14,23). P�rt��ia noastr� cu Tat�l �i cu Fiul este legat� deci de 
condi�ii. 
 
   Noi putem s� savur�m aceast� p�rt��ie personal, sau în comun. Al�turi de aceasta, aspectul 
p�rt��iei este lucrul cel mai sublim; c�ci din aceasta curge lauda comun�, adorarea �i slujba 
divin� a copiilor lui Dumnezeu. Apostolii, c�rora le-a fost descoperit direct partea lor de 
p�rt��ie cu Hristos, vestesc aceasta credincio�ilor, ca astfel s� poat� avea p�rt��ie cu ei (1 Ioan 
1,3). Ace�tia puteau s� se bucure împreun� cu apostolii de rela�iile intime dintre Tat�l �i Fiul 
�i cei r�scump�ra�i. Deci, dac� savurarea p�rt��iei cu Tat�l �i cu Fiul se g�sea la apostoli �i la 
credincio�i, atunci în mod necesar era �i între credincio�i. Ei aveau "p�rt��ie unul cu altul" (1 
Ioan 1,7). Pe baza pozi�iei lor binecuvântate, în care au fost a�eza�i ei to�i pe baza lucr�rii 
Domnului, ei puteau s� se bucure împreun� în rela�iile lor comune cu Tat�l �i cu Fiul. 
 
   Noi nu trebuie s� uit�m niciodat� c� Duhul Sfânt ca Persoan� divin� are todeauna parte la 
aceast� p�rt��ie �i este indinspensabil legat de ea. De aceea în 2 Corinteni 13,13 ea este 
numit� �i "p�rt��ia Duhului Sfânt". Duhul descopere pe Hristos �i ne înva�� s� în�elegem c� 
noi suntem în El �i El este în noi. El ne introduce în p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul. El ne înva��, 
ne veste�te lucrurile privitoare la Hristos �i ne conduce în tot adevarul.  
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   Aceast� ac�iune a Duhului Sfânt în noi este legat� totodat� de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Duhul Sfânt folose�te Cuvântul, ca s� realizeze �i s� men�in� p�rt��ia, a�a cum El l-a folosit �i 
la na�terea din nou (Ioan 3,5). Cuvântul lui Dumnezeu vorbe�te despre Hristos. Îl descopere 
pe El, care �i El la rândul Lui ne-a  descoperit pe Tat�l, a�a cum este El acum în cer. Îns� ni-L 
arat� �i pe p�mânt �i ne leag� cu El în umblare �i în m�rturie. Duhul lucreaz� prin Cuvânt la 
inima credinciosului. Când acesta prime�te Cuvântul, acesta devine cea mai mare posesiune a 
sa. Îi descopere lucrarea lui Hristos �i consecin�ele ei minunate. Credinciosul î�i g�se�te 
bucuria în Cuvânt, a�a cum Tat�l �i Fiul se bucur� ca s� i-L dea. Inimile noastre se hr�nesc, 
da, tr�iesc din el; c�ci este un Cuvânt viu. Prin Duhul ne aduce în legatur� direct� cu 
Dumnezeu �i cu Hristos. Ne descopere adâncimile lui Dumnezeu �i se aplic� la cele mai 
m�runte lucruri ale vie�ii noastre zilnice, a�a cum citim în Psalmul 119. 
 
   Lumea nu cunoa�te nimic din aceast� p�rt��ie. Ea nu are nici-o parte cu Tat�l (în afar� de 
sensul din Efeseni 4,6, ca �i Creatorul) �i cu Fiul, nici-o parte în lucrarea Sa �i credin�a în 
aceasta. Ea nu cunoa�te nici pe Duhul Sfânt, care ne face s� savur�m aceast� lucrare. 
 
   � e l u l  p r i n c i p a l  al unui cre�tin în aceast� lume ar trebui s� fie p�rt��ia; c�ci orice 
activitate, orice slujire, orice rod, pe care el îl poate aduce (Ioan 15,4), toat� via�a sa, î�i 
primesc puterea numai din aceast� p�rt��ie. Ea ne p�ze�te de pa�ii gre�i�i, de r�t�cire în 
umblare �i înv���tur�; ea ne �ine în desp�r�ire real� de lume �i principiile ei �i ne p�ze�te chiar 
aici pe p�mânt în pace �i bucurie.  P � r t � - � i a  e s t e   i z v o r u l   c e l  m a i   a d â n c   a 
l  c r e � t i n i s m u l u i   p r a c t i c. De aceea, cât este de dorit, s� între�inem permanent 
p�rt��ia cu Tat�l �i cu Fiul ca pe cea mai mare comoar� a noastr�! 
 
 P�rt��ia cu Persoana lui Hristos 
 
   P�rt��ia este înainte de toate p�rt��ia cu  o   p e r s o a n �, �i aceast� Pesoan� este Fiul lui 
Dumnezeu. A�a se spune în 1 Corinteni 1,9; "Credincios este Dumnezeu, care va chemat la 
p�rt��ia cu Fiul S�u Isus Hristos, Domnul nostru." F�r� El noi n-am fi putut avea nici-o 
p�rt��ie; c�ci El Însu�i spune: "Cine M-a v�zut pe Mine, a v�zut pe Tat�l". �i la urm� El ne 
spune: "M� duc la Tat�l Meu �i Tat�l vostru, la Dumnezeul Meu �i Dumnezeul vostru." 
 
   Îns� aceast� legatur� se putea înf�ptui numai prin moartea �i învierea Sa. F�r� acestea noi n-
am fi putut avea nici-o parte cu Dumnezeu �i Tat�l Domnului nostru Isus Hristos �i cu Hristos 
Însu�i. De aceea El este Acela pe care Duhul Sfânt, înainte de toate, Îl pune înaintea ochilor 
no�tri. �i ce subiect este El, Mântuitorul, Mielul, Mirele Adun�rii Sale, Capul trupului S�u, 
Întâiul n�scut dintre mai mul�i fra�i, Capul familiei preo�e�ti, P�storul oilor, Domnul �i 
Împ�ratul! S�-L ai pe El �i s�-L cuno�ti înseamn� s� fi a�ezat în mijlocul binecuvânt�rilor 
ve�nice. În El ni S-a descoperit Dumnezeu. Prin El am fost adu�i la Dumnezeu. El este Cel 
care men�ine p�rt��ia dintre noi �i Dumnezeu �i o reface atunci când ea s-a pierdut. 
 
 
 P�rt��ia cu Hristos în rezultatele lucr�rii Sale 
 
   Noi nu avem p�rt��ie numai cu Persoana lui Hristos, ci �i cu El în   r e z u l t a t e l e   l u c r 
� r i i    S a l e. El a înf�ptuit deja lucrarea pe care I-a încredin�at-o Tat�l. Cu privire la rela�iile 
noastre cu Tat�l, lucrarea Sa este des�vâr�it�. În ceea ce prive�te scopul S�u cu noi, acesta a 
fost pe deplin atins, a�a c� El se poate bucura deja de acum de noi. Lui Îi mai r�mâne s� ne 
introduc� în Slava Sa. Atunci El va savura rodul muncii sufletului S�u �i va fi pe deplin 
satisf�cut; �i noi vom împ�rt��i bucuria Sa. "Bucura�i-v� împreun� cu Mine!", spune Hristos 
ca P�stor în Luca 15,6. "Bucura�i-v� împreun� cu mine!", spune femeia (Duhul Sfânt) în Luca 
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15,9. "Dar trebuie s� ne veselim �i s� ne bucur�m", cere în sfâr�it tat�l întregei case a sa în 
Luca 15,32; c�ci fiul pierdut a fost g�sit. Hristos nu numai ne-a r�scump�rat, ci ne-a adus la 
Dumnezeu. Acolo noi putem sta în des�vâr�irea Persoanei �i lucr�rii Sale, pe care El a f�cut-o 
pentru mântuirea noastr�. A�a cum El este neprih�nit �i sfânt, suntem �i noi prin El �i suntem 
îndrept��i�i �i sfin�i�i în El. El a înviat �i st� la dreapta lui Dumnezeu; noi am înviat împreun� 
cu El �i am fost a�eza�i împreun� cu El în locurile cere�ti. El este prosl�vit �i noi suntem în El. 
"Pe aceia care i-a îndrept��it, i-a �i prosl�vit." Hristos  ne-a introdus împreun� cu El în lumina 
curat� a prezen�ei lui Dumnezeu. 
 
   P�rt��ia cu Persoana Sa cuprinde deci p�rt��ia cu El în rezultatele lucr�rii Sale; c�ci numai 
pentru faptul c� noi avem parte de aceste rezultate putem s� st�m în prezen�a lui Dumnezeu în 
des�vâr�irea lui Hristos, pe care El a câ�tigat-o pentru noi ca pre� al mor�ii Sale pe cruce. De 
aceea se spune în 1 Corinteni 10,16: "Paharul binecuvânt�rii, pe care-l binecuvânt�m, nu este 
el p�rt��ia sângelui lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea p�rt��ia trupului lui 
Hristos?" 
 
 
 P�rt��ia cu Hristos în cântarea de laud� 
 
   P�rt��ia cu Hristos în rezultatele lucr�rii Sale are drept consecin�� p�rt��ia cu El în cântarea 
de laud�. El Însu�i spune: "Eu vreau s� Te laud în mijlocul Adun�rii." Lauda pe care El o 
intoneaz� aici împreun� cu ai S�i, se îndreapt� spre Dumnezeu. Tat�l caut� astfel de 
închin�tori. Subiectul laudei este Mântuirea pe care Dumnezeu a lucrat-o pentru Hristos, �i 
Hristos pentru noi. Aceast� laud� va fi adus� Tat�lui. A�a este prezentat Mielul sfin�ilor din 
cer, în Apocalipsa 5, ca obiect al laudei �i bucuriei lor comune. El Însu�i va g�si atunci 
bucuria Sa în rodul muncii sufletului S�u: "El se va bucura de tine cu mare bucurie, va t�cea 
în dragostea Lui �i nu va mai putea de veselie pentru tine, va cânta." (�efania 3,17). 
 
 P�rt��ia cu Hristos în rug�ciune 
 
   R�spunsul la  r u g � c i u n i l e noastre este, potrivit cuvintelor Domnului, de asemenea un 
rezultat al p�rt��iei: "Dac� r�mâne�i în Mine ("a r�mâne" înseamn� totdeauna: s� fi în 
p�rt��ie) �i dac� r�mân în voi cuvintele Mele, cere�i orice ve�i vrea �i vi se va da" (Ioan 15,7). 
El Însu�i este modelul des�vâr�it chiar �i cu privire la p�rt��ia în rug�ciune: "Tat�, Î�i 
mul�umesc c� M-ai ascultat. �tiam c� totdeauna M� ascul�i" (Ioan 11,41,42). O inim� care 
este în deplin� concordan�� cu gândurile lui Dumnezeu va primi imediat r�spuns atunci când 
î�i va îndrepta rug�ciunea spre Dumnezeu. Duhul Sfânt va da curs rug�ciunii �i va da r�spuns 
nemijlocit. Îns� acest r�spuns noi putem s�-l primim �i prin Cuvânt, pe care Duhul Sfânt îl 
îndreapt� spre inima noastr� �i în felul acesta El vine în întâmpinarea nevoilor noastre, pe care 
noi le-am rostit în rug�ciune. Aceste lucruri apar�in experien�elor noastre zilnice. 
 
   Este îns� deseori �i a�a, cum noi deseori g�sim în Psalmi, c� o rug�ciune, cu toate c� este o 
fapt� de credin��, nu este o expresie a p�rt��iei. Acesta este, de exemplu, cazul cu toate 
strig�tele în nevoie din Psalmi �i din profe�i. Ele sunt tot a�a de pu�in expresia p�rt��iei, ca �i 
strig�tul pe cruce al Mântuitorului nostru Preaiubit, când El, pentru a ne salva, a fost p�r�sit 
de Dumnezeu. De aceea strig� El: "Dumnezeul Meu! Strig ziua, �i Tu nu-Mi r�spunzi; strig �i 
noaptea, �i tot n-am odihn�" (Psalmul 22,2). 
   Felurile de p�rt��ie, despre care am vorbit pân� acum, se desf��oar� înainte de toate în 
locurile cere�ti, chiar dac� ele î�i g�sesc expresia �i pe p�mânt. Sunt îns� anumite laturi ale 
p�rt��iei care sunt în legatur� cu p�mântul. 
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 P�rt��ia cu Hristos în umblare 
 
   Exist� �i o p�rt��ie în  u m b l a r e. În privin�a aceasta, în timpul umbl�rii Sale pe p�mânt, 
Hristos a fost modelul des�vâr�it, pe care noi ar trebui s�-L urm�m. "Cine zice c� r�mâne în 
El, este dator s� umble a�a cum a umblat El" (1 Ioan 2,6). Enoh �i Avraam au umblat cu 
Dumnezeu. Ast�zi îns� Hristos ca Om este modelul nostru în umblare. Noi am fost numi�i  p r 
i e t e n i  ai Lui, �i aproape c� nu se g�se�te o expresie mai potrivit� pentru aceast�  p�rt��ie 
în umblare.1 El ne nume�te �i  p r i e t e n i  ai S�i. Cât de nimerit exprim� �i aceast� expresie 
p�rt��ia! Un prieten este cineva pentru care te jertfe�ti, cineva care ne împ�rt��e�te secretele 
sale (Ioan 15,15) �i c�ruia noi putem s�-i încredin��m pe ale noastre. Noi putem s�-i acord�m 
încredere deplin�, �i el are aceia�i încredere fa�� de noi. El nu se intereseaz� numai de 
problemele n o a s t r e, ci ne ini�iaz� �i pe noi în ale  s a l e. 
 
 P�rt��ia cu Hristos în slujire �i în m�rturie 
 
   În ceea ce prive�te  s l u j i r e a, noi to�i suntem slujitori împreun� cu Hristos. Ca �i El, noi 
suntem chema�i s� slujim în mijlocul fra�ilor no�tri. A�a cum El ne spal� picioarele, ar trebui 
�i noi s� ne sp�l�m reciproc picioarele. Astfel noi putem fi unelte în restaurarea p�rt��iei 
pierdute a fra�ilor no�tri. Domeniul slujirii este foarte mare. El nu r�mâne limitat la familia lui 
Dumnezeu, ci se extinde la toat� lumea. "A�a cum Tu M-ai trimis în lume, a�a i-am trimis �i 
Eu pe ei în lume" (Ioan 17,18). Noi a�tept�m, ca �i El, bucuria care a fost promis� robului 
credincios. Prin faptul c� noi ne smerim asemenea Lui, putem s� ne ridic�m capul ca �i El. 
 
   În ceea ce prive�te  m � r t u r i a  în mijlocul unei lumi în care Mântuitorul nostru dispre�uit 
�i lep�dat, a fost un str�in �i un c�l�tor - este aceea�i m�rturie pe care a depus-o El Însu�i �i 
Duhul Sfânt. Din p�cate noi ar trebui s� spunem mai dinainte c� m�rturia noastr� a�a  a r  t r e 
b u i   s �   f i e. Nu a spus Domnul: "El (Duhul Sfânt) va m�rturisi despre Mine. Îns� �i voi 
ve�i m�rturisi" (Ioan 15,26,27)? 
 
 P�rt��ia cu suferin�ele lui Hristos 
 
   M�rturia include în mod necesar  s u f e r i n � a. De aceea dorea apostolul Pavel s� cunoasc� 
"p�rt��ia suferin�elor Lui" (Filipeni 3,10). De aceea �i apostolul Ioan putea s� scrie c� el era 
împreun� cu fra�ii s�i, un tovar�� al suferin�elor �i perseveren�ei lui Isus Hristos (Apocalipsa 
1,9). Domnul poate s� spun� bisericii din Filadelfia: "Tu ai p�zit Cuvântul r�bd�rii Mele" 
(Apocalipsa 3,10). Suferin�a împreun� cu El este legat� de nedesp�r�it cu bucuria �i p�rt��ia 
noastr� (Faptele Apostolilor 5,41). 

                                                 
1 Expresiile "a umbla cu El" �i "a-L urma", caracterizeaz� acela�i grad al p�rt��iei. La prima, accentul cade mai 
mult pe încredere, la cea de-a doua, mai mult pe dependen��. 


