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PSALMUL 40 
 
 
   P�rt��ia dintre Fiul �i Tat�l 

   P�rt��ia celor r�scump�ra�i cu Fiul 
 
 
   Acest Psalm exprim� într-un mod incomparabil, des�vâr�it, p�rt��ia dintre Fiul �i Tat�l. "Tu nu 
dore�ti nici jertf�, nici dar de mâncare, ci mi-ai str�puns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertf� 
pentru p�cat. Atunci am zis: "Iat�-M� vin;  -  în sulul c�r�ii este scris despre Mine  -  d e s f � t a r e a   
M e a  e s t e  s �  f a c  p l � c e r e a  T a,  D u m n e z e u l  M e u. �i legea Ta este înl�untrul inimii 
Mele" (vers.6-8). 
 
   "Iat�-M�, Eu vin s� fac voia Ta." Acesta era gândul pe care Hristos, ca Întâiul n�scut la sânul 
Tat�lui, l-a avut din ve�nicie în inima Sa �i care a fost înf�ptuit prin venirea Sa ca Fiu al Omului în 
aceast� lume. El Însu�i Se prezint� aici �i spune: "Eu vin." Întregul sistem de jertfe al Legii s-a dovedit, 
atunci când a fost pus la prob�, a fi inapt s� satisfac� cerin�ele drept��ii, sfin�eniei �i dragostei lui 
Dumnezeu. În aceste jertfe era numai o  a m i n t i r e  a p�catelor (Evrei 10,3). Dumnezeu nu putea 
deci s� aibe nici-o pl�cere în ceea ce prezenta permanent p�catul înaintea ochilor S�i. Atunci Hristos a 
spus: "Eu vin." El a împlinit ceea ce era din ve�nicie gândul lui Dumnezeu. Gândurile Fiului s-au 
contopit cu ale Tat�lui, a�a c� ele alc�tuiau o singur� hot�râre. Acesta era caracterul Domnului Isus, pe 
când El a venit aici în aceast� lume. "Mâncarea Mea este s� fac voia Aceluia care M-a trimis" (Ioan 
4,34). "Eu nu caut voia Mea, ci voia Celui care M-a trimes" (Ioan 5,30). "Eu M-am coborât din cer, nu 
ca s� fac voia Mea, ci s� fac voia Aceluia care M-a trimis" (Ioan 6,38). Între Tat�l �i Fiul este o 
deplin� armonie în gândire �i lucrare. "Eu sunt în Tat�l, �i Tat�l este în Mine. Cine M-a v�zut pe Mine, 
a v�zut pe Tat�l" (Ioan 14,10,9). "Ceea ce face Tat�l, face �i Fiul întocmai" (Ioan 5,19). 
 
   Nu exist� o alt� p�rt��ie ca aceea a Tat�lui, nici-o alt� voin��, decât aceea a Tat�lui. Fiul se bucura de 
o dragoste des�vâr�it�. Inima Sa �i-a g�sit bucuria în a fi jertfit ca o jertf� de ardere de tot, ca s� 
împlineasc� gândurile dragostei lui Dumnezeu fa�� de p�c�to�ii s�rmani, pierdu�i. P�rt��ia se exprim� 
în renun�area într-o oarecare m�sur� la propria voie, ca s� faci voia altuia. 
 
   Domnul se prezint� aici ca Acela despre care era scris în sulul c�r�ii hot�rârilor lui Dumnezeu, în 
acele  suluri  ve�nice,  în  care  Dumnezeu  �i-a  însemnat  planurile  Sale. Ce st� deci scris acolo? E l   
Î n s u � i, Fiul, este Acela al c�rui Nume umple aceast� Carte, f�r� de care nici-un gând al lui 
Dumnezeu nu poate fi dus la îndeplinire. Cu privire la noi, aceast� voie a lui Dumnezeu este 
descoperirea deplin� a dragostei unui Dumnezeu, care dore�te s� vad� c�, creatura Sa împ�rt��e�te 
bucuria Sa, savureaz� dragostea Sa �i este p�rta�� Slavei Sale. "S� fac� voia Sa" - aceasta este p�rt��ia 
des�vâr�it� dintre Tat�l �i Fiul, în hot�rârile �i dragostea lor. Aceasta corespunde unei ascult�ri des�-
vâr�ite din partea Fiului. Îns� pentru aceasta era necesar� jertfa Fiului dragostei Tat�lui, a  s i n g u r u - 
l u i  F i u  n � s c u t  î n  s â n u l  T a t � l u i - o expresie care prezint� într-un mod neasemuit ce 
înseamn� p�rt��ia dragostei. De aceea spune El: "Eu vin." El se jertfe�te pe Sine Însu�i, �i Dumnezeu Îl 
face apt pentru aceast� jertf�, prin aceea c� Îi preg�te�te un trup. 
 
   Legea lui Dumnezeu, hot�rârea, a c�rei expresie era, se g�sea "înl�untrul inimii Sale". A fost în 
mijlocul oamenilor ca �i chivotul leg�mântului, înl�untrul c�ruia era ascuns� toat� hot�rârea dragostei, 
care este "con�inutul întregii Legi", a�a c� chivotul nu con�inea nimic altceva (2 Cronici 5,10). 
Heruvimii apleca�i peste capacul isp��irii, priveau aceast� tain� ascuns�. Numai o dorin��, un �el, un 
lucru umplea inima lui Hristos: s� fac� voia Dumnezeului S�u �i s� descopere dragostea Sa. De fapt, 
aceast� ascultare des�vâr�it� nu poate fi desp�r�it� de dragoste. S-a spus: "Dragoste înseamn� ac�iune"; 
�i în privin�a aceasta, dintr-un anumit punct de vedere, nu este gre�it. Îns� mult mai mult ar fi trebuit s� 
se spun�: "A iubi înseamn� a asculta, �i a asculta înseamn� a iubi!" 
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   Avem aici deci un Om, care nu avea nici-o alt� voie, decât a Tat�lui; care S-a dat pe Sine Însu�i, 
pentru c� Dumnezeu voia s�-L dea. �i  unde L-a adus voia �i dragostea lui Dumnezeu? Într-o  g r o a- 
p �  c u   n o r o i (versetul 2)! Cum este posibil aceasta? Putea s� se întâmple a�a ceva? Da, a fost 
posibil, c�ci dragostea nem�rginit� a Tat�lui fa�� de Fiul �i a Fiului fa�� de Tat�l, care s-a ar�tat unor 
creaturi deplorabile ca noi, voia s� ne mântuiasc� �i s� ne aduc� în p�rt��ia Lor! Fiul Cel ve�nic a 
acceptat s� Se fac� nimic, s� fie un "vierme" �i "nu un om", s� fie f�cut p�cat, �i s� ne fac�, împreun�  
c u   S i n e, p�rta�i dragostei lui Dumnezeu. Tat�l ve�nic a acceptat s� dea pe singurul S�u Fiu n�scut, 
ca asfel noi, care eram pierdu�i, s� ob�inem via�a ve�nic� - o via��, o natur�, care este apt� s�-L 
savureze pe El �i s� în�eleag� pentru totdeauna lucrurile care nu se pot exprima, pe care omul nu le 
poate în�elege de la sine însu�i. 
 
   Domnul Isus a împlinit  c u   p l � c e r e  aceast� voie a Lui Dumnezeu. El spune: "desf�tarea Mea 
este s� fac pl�cerea Ta", a�a cum El strig� în alt loc: "Te laud, Tat�... Da, Tat�, pentru c� a�a este 
pl�cut înaintea Ta!" (Matei 11, 25,26). �i El a coborât  s i n g u r   în aceast� mocirl�, pân� a trebuit s� 
strige: "M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile Mele �i nu le mai pot suferi vederea." El S-a f�cut 
una cu p�catele noastre �i a purtat judecata neînduplecat� asupra lor. Abia când totul a fost s�vâr�it, 
când jertfa a fost mistuit�, Dumnezeu a r�spuns la încrederea Sa �i la perseveren�a Sa r�bd�toare, prin 
aceea c� L-a înviat din mor�i. 
 
   Acesta este momentul în care începe noua  n o a s t r �  istorie: "Dar  dup� ce Î�i va da via�a ca jertf� 
pentru vin�, va v e d e a  o  s � m â n � �  d e  u r m a � i" (Isaia 53,10). Istoria noastr� cea veche s-a 
încheiat: "Eu am fost r�stignit împreun� cu Hristos"; cea nou� începe: "Am fost adu�i la via�� 
împreun� cu El �i am fost învia�i". Acum noi Îi apar�inem, suntem d i n  E l, "s�mân��" a Sa. Suntem 
lega�i cu El, �i primul rezultat al acestei leg�turi const� în aceea c� noi suntem acum ap�i "s� facem 
voia lui Dumnezeu" (1 Ioan 2,17). Noi am fost schimba�i prin înnoirea min�i noastre, ca s� putem 
deosebi, ceea ce El putea din ve�nicie, îns� s-a realizat prin venirea Sa ca Om în aceast� lume: "care 
este voia lui Dumnezeu cea bun�, pl�cut� �i des�vâr�it�" (Rom. 12,2). Noi suntem chema�i ca s� fim 
des�vâr�i�i, a�a cum este El, �i s� st�ruim în toat� voia lui Dumnezeu (Coloseni 4,12). Ca El, a�a �i noi, 
dup� ce am f�cut aceast� voie �i am perseverat r�bd�tori, vom ob�ine f�g�duin�a (Evrei 10,36). Noi 
avem deci  p � r t � � i e  c u  E l  î n   a s c u l t a r e. 
 
   Psalmul nostru ne prezint� �i alte caracteristici ale p�rt��iei noastre cu Hristos cel înviat din mor�i. El 
spune: Tu "ai pus  î n  g u r a  Mea o cântare nou�, o laud� pentru D u m n ez e u l  n o s t r u" 
(versetul 3). În Vechiul Testament cântarea cea n o u �  este totdeauna cântarea care înso�e�te intrarea 
triumfal� a lui Hristos în împ�r��ia Sa �i instaurarea acestei împ�r��ii pe p�mânt (Ps. 33,3; 40,3; 96,1; 
98,1; 144,9; 149,1; Isaia 42,10). În Noul Testament o reg�sim numai de dou� ori, îns� într-un sens 
mult mai cuprinz�tor. În Apocalipsa 5,9, cântarea cea nou�  î n  c e r, laud� toate rezultatele mântuirii 
s�vâr�ite prin Mielul junghiat. Victoria Sa d� sfin�ilor domnia, fie în cer, fie pe p�mânt, �i face din ei o 
familie împ�r�teasc� de preo�i. Al doilea loc, Apocalipsa 14,3, introduce cântarea cea nou� în 
contextul triumfului asupra puterii r�ului, prin care se creeaz� posibilitatea r�m��i�ei lui Iuda s� intre în 
binecuvânt�rile împ�r��iei lui Hristos pe p�mânt. Aceast� leg�tur� cu El în lauda împ�r��iei Sale, este 
deci �i partea noastr�. 
 
   "Doamne, Dumnezeul  M e u, Tu ai înmul�it lucr�rile Tale minunate �i planurile Tale fa�� de  n o i; 
nimeni nu poate s� le în�iruie înaintea Ta. A� vrea s� le vestesc �i s� vorbesc despre ele, dar num�rul 
lor este prea mare ca s� le istorisesc" (versetul 5). G�sim aici iar��i leg�tura credincio�ilor cu Hristos 
în mul�imea binecuvânt�rilor care constituie partea r�scump�ra�ilor S�i. Pentru r�m��i�a lui Israel vor 
fi binecuvânt�ri p�mânte�ti, pentru noi sunt binecuvânt�ri cere�ti. Dumnezeu le-a înmul�it  f a � �  d e  
n o i  � i  f a � �  d e  E l. Rezultatul lor este un cântec ve�nic de laud�: "S� se bucure �i s� se veseleasc� 
în Tine to�i cei ce Te caut�! Cei ce iubesc mântuirea Ta s� zic� f�r� încetare: "M�rit s� fie 
DOMNUL!" (versetul 16). 
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PSALMUL 41,1-3 
 
 
   P�rt��ia cu un Hristos care sufere 
 
 
   Acest Psalm ne prezint� o parte foarte pre�ioas� a p�rt��iei. Citim aici: "Ferice de cel ce în�elege pe 
cel  s � r a c!" Aici nu se spune ca în Psalmul 40,4; "Ferice de omul care î�i pune încrederea în 
DOMNUL" �i ca r�spuns al acestei încrederi, este condus la învierea lui Hristos. Din contra, este vorba 
aici de un om care prive�te �i pre�uie�te pe Acela, care în smerirea Sa spune în versetul 17 al Psalmului 
anterior: "Eu sunt s�rac �i lipsit". Domnul Isus S-a lipsit El Însu�i de toat� Slava Sa, când a venit pe 
acest p�mânt, ca aici s� slujeasc� �i s� sufere. În afar� de aceasta El S-a  l � s a t  s� I se jefuiasc� toate 
privilegiile Sale ca Mesia. El a fost "ca o oaie mut�, înaintea celor ce o tund", ca s� poat� înf�ptui 
lucrarea de r�scump�rare. 
 
   "S� în�elegi pe cel s�rac" înseamn�: cu o în�elegere dat� de Dumnezeu s� �ti s� apreciezi pe Hristos 
Cel dispre�uit �i înjosit, pe când El era obiectul batjocurilor �i hulelor �i în cele din urm� a fost ajuns de 
pedepsele pentru nelegiuirile noastre, pe care El le-a luat asupra Lui (Ps. 40,12). "S� în�elegi pe cel 
s�rac" înseamn�: s� ne preocup�m cu aceast� dragoste care L-a f�cut s� ia chip de Rob �i s� devin� 
s�rac, ca astfel noi, prin   s � r � c i a   Lui, s� devenim boga�i; cu dragostea care L-a f�cut "s� aibe 
nimic", pe când El p�r�sea scena acestei lumi, ca s� pream�reasc� pe Dumnezeu, pe care noi L-am 
dezonorat, �i ca s� ne mântuiasc�. "S� în�elegi pe cel s�rac" înseamn�: s� ai p�rt��ie cu El în  s l � b i-  
c i u n e a  �i  s u f e r i n � e l e  Sale (Rom. 8,17).1  
 
   S� în�elegi pe Cel s�rac nu înseamn� s�-L prive�ti dup� ce Dumnezeu L-a scos din groapa mocirlei �i 
în înviere I-a a�ezat picioarele pe o stânc�, ci a�a cum El era în momentul când dragostea L-a f�cut s� 
coboare din suferin�� în suferin��, pân� când în cele din urm�, la sfâr�itul drumului S�u, a g�sit 
Golgota, unde fost r�stignit  î n  s l � b i c i u n e. Asta înseamn� f�r� îndoial�, s� în�elegi �i plângerea 
Sa: "Eu îns� sunt s�rac �i lipsit." Acest strig�t era îns� înso�it de con�tien�a c� Dumnezeu se gânde�te 
la El �i Îl va salva. 
 
   Încheierea acestui Psalm se ocup�, începând cu versetul 4, cu împrejur�rile r�m��i�ei, care nu fac 
obiectul studiului nostru de acum. Ceea ce ne intereseaz� mai mult aici, este faptul c� "p�rt��ia 
suferin�elor Sale" (Filip. 3,10; 1 Petru 4,13) este un privilegiu deosebit, cu care ar trebui s� se laude 
to�i aceia care cunosc pe Mântuitorul nostru vrednic de adorare. 
 
   "F e r i c e  de cel ce în�elege pe cel s�rac!" Cât de des este reluat în Psalmi cuvântul "ferice"!2   Îns� 
acest "ferice" nu întrece pe toate celelalte? S� cuno�ti pe Domnul Isus ca pe Omul smerit, ca pe Omul 
durerii, care era obi�nuit cu suferin�a; s� te a�ezi împreun� cu El, Cel obosit de c�l�torie, la fântâna 
Sihar; s� str�ba�i împreun� cu El o lume, în care El, ca un str�in s�rman, n-a avut nici-un loc unde s�-
�i plece capul; s� ne facem una cu El, prin aceea c� lu�m asupra noastr� partea noastr� din batjocurile 
acelora care Îl ur�sc; s� umbli aici ca �i El, necunoscut de oameni, dar cunoscut foarte bine de 
Dumnezeu �i pe lâng� aceasta s� po�i spune cu bucurie: ce-mi poate lipsi? Nu am eu privilegiul ca în 
toate aceste lucruri s� fiu ucenicul unui astfel de Înv���tor? Dac� noi îns� suntem lega�i cu El în 
suferin�ele Sale, vom avea parte �i de rezultatele smeririi Sale: "dac� suferim cu adev�rat împreun� cu 
El, ca s� fim �i sl�vi�i împreun� cu El" (Rom. 8,17). 
 

                                                 
1 Cuvâtul ebraic care aici este tradus prin "s�rac" este d a l, �i înseamn�: slab, suferind. În Psalmul 40,17 st� un alt cuvânt,  
a n i, care are sensul de "constrâns". 
2 Se întâlne�te de 25 de ori în Psalmi �i de 170 de ori în tot restul Vechiului Testament. 
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   Hristos a spus în Psalmul 40,17: "Tu e�ti ajutorul Meu �i Salvatorul Meu." Acum Duhul Sfânt, care 
a�a de des ia cuvântul la începutul unui Psalm, strig� acelora care în�eleg pe cel s�rac: "În ziua 
nenorocirii, DOMNUL îi scap�" (Ps. 41,1). Dumnezeu, a�a ne spune Duhul, a f�cut deja aceasta pentru 
Hristos; El va face acela�i lucru �i pentru aceia care au corespuns gândurilor Sale, prin aceia c� s-au 
f�cut una cu suferin�ele Preaiubitului S�u. 
 
   Versetele 2 �i 3 vorbesc despre binecuvânt�ri deosebite, care vor fi partea r�m��i�ei, când ea va fi 
recunoscut valoarea Aceluia, pe care poporul L-a dispre�uit �i alungat: "DOMNUL îl p�ze�te �i-l �ine în 
via��. El este fericit pe p�mânt �i nu-l la�i la bunul plac al vr�jma�ilor lui. Domnul îl va sprijini pe 
patul de z�cere; Tu îi primene�ti tot patul în boala sa." Aceste f�g�duin�e se potrivesc   î n t r - o  o a - 
r e c a r e  m � s u r �  �i pentru aceia care sunt pl�cu�i ast�zi lui Dumnezeu, prin aceia c� ei urmeaz� 
drumul Celui "s�rac". A�a cum vedem în prima epistol� a lui Petru, ei alc�tuiesc o parte component� a 
domiei Sale în favoarea acelora care s-au f�cut una cu suferin�ele lui Hristos. 
 
   Remarcabil este în sfâr�it �i cât de mult se intereseaz� Duhul de cei credincio�i, cum El intervine 
pentru ei �i le face cunoscut gândurile lui Dumnezeu cu privire la ei. Despre acela care în�elege pe cel 
s�rac, El spune: "D O M N U L   îl va sprijini", "D O M N U L  îl va p�zi." El se adreseaz� apoi lui 
Dumnezeu Însu�i, �i adaug�: "Tu nu-l la�i la bunul plac al vr�jma�ilor lui." În continuare, Duhul lui 
Dumnezeu spune: "D O M N U L  îl va sprijini"; �i apoi iar��i; "T u  îi  primene�ti patul în boala sa." 
Duhul garanteaz� pentru ceea ce Dumnezeu face pentru aceia care s-au  f � c u t  u n a  cu un Hristos 
slab �i suferind. 
 
 

PSALMUL 45 
 
 
   Leg�tura cu Hristos ca Biruitor �i împ�rat. 

   Unirea cu Mirele 
 
 
   Acest Psalm este opozi�ia Psalmului 41. Acolo cel credincios a stimat "pe Cel s�rac"; aici el laud� pe 
Împ�rat  în  f r u m u s e � e a  Sa (Isaia 33,17) ca Biruitor, pe Fiul Omului, pe Fiul lui Dumnezeu, ca 
Mire. Ai impresia c� se ascult� tonul c â n t � r i i  n o i, care este amintit� a�a de des în Psalmi. Inima 
noastr� clocote�te; Duhul ne înva�� s� ne ordon�m gândurile noastre despre Împ�rat �i s� le exprim�m 
în poezie. Gura noastr� nu poate r�mâne mut�; lauda se revars� maiestuos ca un râu; se gr�be�te într-
acolo ca pana unui scriitor iscusit, care se îndreapt� spre �int� – în�l�area "Preaiubitului" - f�r� s� se 
opreasc�; c�ci El este Acela pe care Îl cânt� Psalmul acesta. 
 
   F r u m u s e � e a (versetul 2) acestui Om biruitor �i triumf�tor const� înainte de toate în aceea c� pe 
buzele Sale este turnat  H a r u l. M � r e � i a  Sa este rodul  b l â n d e � e i  �i al  d r e p t � � i, pe care 
El le-a dovedit în timpul vie�ii Sale de smerenie aici pe p�mânt (versetele 2-4). 
 
   Duhul recunoa�te c� Dumnezeu a ridicat pe Fiul Omului la rang de Împ�rat �i veste�te valabilitatea 
împ�r��iei Sale (versetele 6-7): "Scaunul T�u de domnie, Dumnezeule, este ve�nic." Dumnezeu Însu�i 
Îl nume�te  F i u l  S � u, �i prin aceasta declar� c�  A c e s t  O m  e s t e   D u m n e z e u. Niciodat� nu 
a fost vestit� dumnezeirea Fiului Omului, intrat în împ�r��ia Sa, într-un mod mai absolut. 
 
   Îns� ce realitate minunat�, r�scump�ra�ii S�i au parte cu El �i se bucur� cu El de Slava împ�r��iei 
Sale. Dumnezeul S�u, care odinioar� la botezul lui Ioan L-a uns, ca Om, cu Duhul Sfânt pentru slujba 
Sa public�, Îl unge acum cu  u n t d e l e m n   d e  b u c u r i e,  al bucuriei Duhului Sfânt. Pe lâng� 
aceasta El Îi asociaz� tovar��i, pe care El i-a câ�tigat prin jertfa Sa �i care împart cu El bucuria Sa. F�r� 
îndoial� bucuria Sa va fi totdeauna mai mare decât a noastr�, pentru c� El Însu�i r�mâne mai mare 
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decât noi, chiar dac� El face din noi tovar��ii Lui. (Aceste rela�ii se refer� în Psalmi la viitoarea 
r�m��i�� iudaic�, dar sunt valabile �i pentru noi ast�zi.) Totu�i, bucuria noastr� va fi deplin�. Bucuria  
S a  va consta în aceea c� a salvat ni�te creaturi care odinioar� erau murdare �i s�rmane, care prin 
sângele S�u au fost f�cute apte s� împ�rt��easc� împreun� cu El Slava împ�r��iei Sale: "Va vedea 
rodul muncii sufletului Lui �i va fi mul�umit." B u c u r i a  noastr� va fi faptul c� am fost învrednici�i la 
aceasta �i am fost f�cu�i aceia în care  E l  va fi admirat. Îns� noi nu vom fi executan�ii triumfului S�u; 
c�ci urzitorul acestuia este  n u m a i  E l  s i n g u r. Bucuria Sa va fi triumful dragostei Sale cu privire 
la noi. În �efania 3,17 El spune: M� bucur de tine cu mare bucurie, M� odihnesc în dragostea Mea, nu 
voi mai putea de veselie pentru tine, voi cânta. Dac� prin Duhul Sfânt noi suntem p�rta�i la bucuria Sa, 
totu�i noi nu avem niciodat� izvorul ei în noi în�ine: t o a t e  i z v o a r e l e  n o a s t r e  s u n t î n  E l. 
 
   Versetele 8-15 ne arat� rela�ii mult mai intime, acelea dintre mire �i mireas�. Miresei i se cere s� uite 
toate rela�iile na�ionale �i familiare, oricât de pre�ioase ar fi acestea, ca s� apar�in� Mirelui ei: "Uit� pe 
poporul t�u �i casa tat�lui t�u!" Nu a renun�at El Însu�i la cele mai pre�ioase leg�turi fire�ti, 
descenden�a Sa iudaic�, ca s� Se uneasc� cu Adunarea? "De aceea va l�sa omul pe tat�l s�u �i pe 
mama sa �i se va lipi de so�ia sa �i cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare; dar vorbesc 
despre  H r i s t o s  � i  d e s p r e  B i s e r i c �" (Efeseni 5,31-32). "Cine este mama Mea �i cine sunt 
fra�ii Mei?" (Matei 12,48). Adunarea înva�� ce este sfin�irea practic�, deplina punere deoparte pentru 
Dumnezeu, supunerea �i dependen�a, prin aceea c� ea cunoa�te pe Omul care în toate acestea a fost 
modelul des�vâr�it. Pentru ea nu mai este vorba de patriotismul despre care, din p�cate, vorbesc mul�i 
cre�tini în zilele noastre, c�ci pentru El n-a fost niciodat�. Propria voie �i independen�a nu se mai 
potrivesc; c�ci El nu le-a cunoscut pe acestea. Aceast� pozi�ie de  d e p e n d e n � �  face frumuse�ea 
miresei în ochii Mirelui: "Împ�ratul î�i va dori frumuse�ea." Tot a�a  H a r u l  lui  Hristos face 
frumuse�ea Sa în ochii lui Dumnezeu �i ai oamenilor (versetul 2). 
 
   "El este Domnul t�u; a d o r � - L!" (versetul 11). Vedem aici înc� o dat� splendoarea Mirelui fa�� de 
mireasa Sa, a�a cum am v�zut splendoarea Împ�ratului fa�� de tovar��ii S�i. Mirele, pe care mireasa Îl 
iube�te, este  D o m n u l  ei. A d o r a r e a  este singura comportare care se cuvine pentru ea, când 
înso�itorii ei întâlnesc suita regal�, care iese în întâmpinarea ei ca s-o conduc� în palatul împ�r�tesc. 
 
   Exist� deci o p�rt��ie între Hristos �i Adunarea Sa în bucuria reciproc� a des�vâr�irii ei. În timp ce 
des�vâr�irea Sa se cuvine Lui Însu�i, a noastr� este totdeauna numai str�lucirea Slavei Sale. 
 
   Cât de pre�ioas� este pentru Adunare p�rt��ia cu Mirele! Nimic n-ar putea vre-o dat� ceva s-o 
înlocuiasc�. Deja acum ea este partea noastr�. S-o îngrijim cu aten�ie în fiecare zi; numai prin faptul c� 
noi ne sfin�im practic ajungem la ea. Aceast� p�rt��ie va fi comoara noastr� pre�ioas� pentru ve�nicie! 
 
 
 

PSALMUL 63 
 
   Bucuria p�rt��iei 
 
   În acest Psalm este exprimat� p�rt��ia personal� a sufletului cu Dumnezeu. Aici nu este vorba de un 
schimb de gânduri cu El despre Hristos, ci numai de faptul: cum poate un suflet, c�ruia i-au fost luate 
toate lucrurile, chiar �i binecuvânt�rile, pe care el le-a g�sit cândva în p�rt��ia sfin�ilor, care se g�se�te 
complet singur �i f�r� nici-un izvor de ajutor într-o lume care pentru el nu este decât un pustiu - cum 
poate un asemenea suflet s� ob�in� o p�rt��ie netulburat� cu Dumnezeu în cer? R�spunsul nu se las� 
a�teptat. 
 
   Puterea Duhului lui Dumnezeu, a�a cum a putut ea s� fie sim�it� �i bucuria de odinioar� a 
credincio�ilor pot lipsi. Cel credincios a cunoscut-o bine cândva, �i a apreciat-o, când mergea înc� 
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împreun� cu mul�imea �i mergea în fruntea ei "cu strig�te de bucurie �i de laud� ale unei mul�imi în 
s�rb�toare" (Psalmul 42,4). Acum îns�, când toate îi lipsesc, chiar �i acest izvor de ajutor al p�rt��iei 
sfin�ilor, e l  î � i  i a  a d � p o s t u l  l a  i n i m a  l u i  D u m n e z e u: "Bun�tatea Ta este mai bun� 
decât via�a." Bun�tatea Sa este o parte a Slavei Sale; c�ci  b u n � t a t e a  lui Dumnezeu este r�spunsul 
sublim, care poate fi dat unui credincios, care, ca �i Moise în Exod 33, 18-19, dore�te s� vad� puterea 
�i Slava lui Dumnezeu. Aceast� parte a slavei Sale nu ne va lipsi niciodat�. Dragostea lui Dumnezeu 
este mult mai pre�ioas� pentru inim� �i va fi mult mai bine savurat�, când puterea, care voia s� se vad� 
(versetul 2), ca �i orice ajutoare din afar�, lipsesc. "Noi ne l�ud�m în Dumnezeu", se spune în Romani 
5,11. Bucurie în ceea ce  E l  este  î n  S i n e  Î n s u � i: "Împ�ratul se va bucura  î n  D u m n e z e u" 
(versetul 11) - aceasta este cea mai superioar� treapt� de p�rt��ie, care este partea �i a celui mai 
singuratic dintre oameni. Un model des�vâr�it al acesteia îl avem în Domnul Isus. 
 
   S� observ�m c� pentru acest credincios  singuratec  t o t u l  e s t e  b u c u r i e. Aceast� bucurie este 
exprimat� în cântare: "Buzele mele Te vor l�uda" (versetul 3). "Gura mea Te va l�uda cu buze pline de 
bucurie" (versetul 5). "Eu voi cânta plin de veselie la umbra aripilor Tale" (versetul 7). 
 
   Aparent cel credincios a pierdut totul, în realitate el a g�sit totul: el a g�sit pe  D u m n e z e u, �i cea 
mai  i n t i m �  familiarizare cu El. Vezi pentru aceasta  "T u", care se întâlne�te pretutindeni în acest 
Psalm. 
 
   Inima, care p�rea a�a de singuratic�, a ajuns acum la izvorul apelor vie�ii, ca acolo s� bea �i râurile 
acestor ape s� curg� din ea în afar�. S-a a�ezat la masa lui Dumnezeu �i se satur� de bucate grase �i 
miezoase, un Hristos înviat �i prosl�vit, care este hrana Casei lui Dumnezeu, de care credinciosul este 
deosebit de legat. În momentul în care sufletului i se pare c� toate i-au fost luate, el este mai bogat �i 
mai îndestulat decât oricând a fost el vre-o dat�. Cât de des Îl auzim noi spunând în Psalmi: "Noi vom 
fi s�tura�i de bun�t��ile Casei Tale, de sfin�enia Templului T�u." El este hr�nit "cu cel mai bun grâu �i 
cu miere din stânc�." El cunoa�te râul, "ale c�rui pâraie înveselesc Cetatea lui Dumnezeu" (Ps. 65,4,9; 
81,16; 46,4). 
 
   Tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi, este cuprins în Persoana lui Hristos. Dac� noi suntem 
credincio�i, nici-o piedic�, nici-o greutate a drumului nu ne va putea s� ne r�peasc� aceast� bucurie. 
Singur�tatea, nop�ile f�r� somn, suferin�ele, a�teptarea în mijlocul întunericului, vegherile din timpul 
nop�ii (versetul 6), care dau na�tere la dorin�a dup� strig�tul coco�ului �i la lic�rirea zorilor dimine�ii - 
toate acestea vor fi un izvor nou de bucurie, un prilej de a dori dup� Domnul.  
 
   Da, bun�tatea lui Dumnezeu este mai bun� decât via�a. Îns� în timpul zilelor c�l�toriei sale, cel 
credincios dore�te totdeauna o p�rt��ie tot mai intim� cu El, prin aceea c� el urmeaz� drumul pe care l-
a croit picioarele Domnului: "Sufletul meu Te urmeaz�" (versetul 8). El vrea s� aibe p�rt��ie cu El pe 
acelea�i c�r�ri, c�r�rile drept��ii. Înconjurat de pericolele amenin��toare ale pustiei, departe de Locul 
Preasfânt, totu�i inima nu g�se�te nimic altceva decât bucurie. Tot a�a a umblat �i Enoh, în zilele când 
amenin�a potopul, singur cu Dumnezeu. 
 
   Când îns� ne gândim la noi în�ine, descoperim în noi lipsa de putere, ca s� p�zim p�rt��ia cu 
Dumnezeu pe drumul pe care îl mai avem de parcurs. Cum am putea-o noi s-o men�inem? "Dreapta Ta 
m� sus�ine" (versetul 8). În felul acesta noi mergem din putere în putere; c�ci t�ria noastr� este în El. 
 
   Ce privilegiu pentru un cre�tin, când el este con�tient de aceste lucruri în mijlocul încerc�rilor �i 
singur�t��ii! Chiar dac� în jurul lui totul este pustiu �i întuneric, totul este lumin� �i bucurie în p�rt��ie 
cu Acela care a spus: "Dac�-i �in dep�rta�i printre popoare, dac� i-am risipit în felurite ��ri, totu�i le-
am fost  u n  m i c  L o c a �  S f â n t  în �ara în care au venit" (Ezechel 11,16). Toate acestea înseamn� 
putere pentru cel credincios; c�ci este scris: "Bucuria DOMNULUI este t�ria voastr�" (Neemia 8,10). 


