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1

Părtășia

„Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!“ 
(Ps. 133:1). În cele ce urmează vrem să urmărim câteva în-
demnuri și rânduieli pe care ni le dă Scriptura cu referire la 
viața în comun guvernată de Cuvânt.

Faptul că un creștin poate trăi alături de alți creștini nu 
este ceva ce vine de la sine. Isus Hristos a trăit în mijlocul 
dușmanilor Săi. În cele din urmă, L-au părăsit și ucenicii. 
Când atârna pe cruce, era singur, înconjurat de răufăcători 
și batjocoritori. El a venit să aducă pacea celor care erau 
vrăjmași ai lui Dumnezeu. De așijderea, nici creștinul nu 
trebuie să trăiască în izolarea vieții monahale, ci în mijlo-
cul dușmanilor. Aici este locul unde creștinul trebuie să-și 
îndeplinească misiunea și munca. „Tu domnești în mijlocul 
vrăjmașilor tăi. Și cel care nu vrea să sufere acest lucru, nu 
este sub domnia lui Hristos, ci vrea să fie în mijlocul priete-
nilor, să șadă printre crini și trandafiri, nu cu cei răi, ci cu cei 
evlavioși. O, voi hulitori și trădători de Hristos! Dacă Hris-



VIAȚA ÎMPREUNĂ

14

tos ar fi făcut asemenea vouă, cine ar mai fi fost mântuit?“ 
(Luther).1

„Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de 
Mine în țări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se 
vor întoarce“ (Zah. 10:9). Creștinii sunt un popor risipit după 
voia lui Dumnezeu, împrăștiat ca o sămânță „printre toate 
împărățiile pământului“ (Deut. 28:25). Acesta este blestemul 
și promisiunea lor. Poporul lui Dumnezeu trebuie să trăiască 
în țări străine, printre cei necredincioși, însă va fi sămânța 
Împărăției lui Dumnezeu în întreaga lume.

„Le voi fluiera și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat“, 
„și se vor întoarce“ (Zah. 10:8, 9). Când se va întâmpla acest 
lucru? S-a întâmplat deja în Isus Hristos, care a murit ca 
„să-i adune laolaltă pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți“ (Ioan 
11:52) și acest lucru va fi vizibil la sfârșitul vremii, când înge-
rii lui Dumnezeu îi vor aduna pe cei aleși din cele patru vân-
turi, de la un capăt al cerului până la celălalt (Mat. 24:31). Dar 
până atunci poporul lui Dumnezeu rămâne risipit. Unirea 
lui se face doar prin Isus Hristos, prin faptul că, fiind semă-
nat printre necredincioși în țări străine, Îl poartă în gând pe 
Dumnezeu.

Faptul că cei credincioși pot trăi aici în părtășie vizibilă 
cu alți creștini este doar o anticipare milostivă, în intervalul 
de timp dintre moartea lui Hristos și judecata viitoare, a 
lucrurilor de pe urmă. Este harul lui Dumnezeu că o comu-
nitate se poate aduna în mod vizibil în această lume în jurul 
Cuvântului și sacramentului. Nu toți creștinii au însă parte de 
acest har. Cei întemnițați, cei bolnavi, cei singuri și risipiți, cei 
care propovăduiesc Evanghelia în țări păgâne sunt singuri. Ei 
știu că părtășia vizibilă este un har. Aceștia se roagă folosind 

1 Apud K. Witte, Nun freut euch lieben Christen gmein, p. 226, rezumat al 
unui pasaj mai lung din M. Luther, Comentariu la Psalmul 109 (110), 1518, 
WA 1, p. 696 ș.u.
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cuvintele psalmistului: „Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul 
inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de 
mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumne-
zeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei 
mulțimi în sărbătoare“ (Ps. 42:4), dar rămân singuri în țări 
străine, o sămânță împrăștiată după voia lui Dumnezeu. Însă 
ceea ce nu pot trăi în mod vizibil, vor îmbrățișa cu mai multă 
ardoare prin credință. În acest fel sărbătorește ucenicul exilat 
al lui Isus, apostolul Ioan, în singurătatea insulei Patmos, „în 
duhul, în ziua Domnului“ (Ap. 1:10), slujba cerească alături 
de comunitățile sale. Vede șapte sfeșnice, comunitățile sale, 
șapte stele, îngerii acelor biserici, iar în mijlocul lor și peste 
acestea, pe Fiul Omului, Isus Hristos, în slava Celui înviat. El îl 
întărește și mângâie pe ucenic prin Cuvântul Său. Aceasta este 
părtășia cerească de care cel exilat avea parte în ziua învierii 
Domnului său.

Pentru cel credincios, prezența fizică a altor creștini este 
o sursă neasemuită de bucurie și întărire. Apostolului Pavel, 
în ultimele sale zile în temniță, îi este foarte dor de „preaiu-
bitul său fiu în credință“, Timotei, dorind să-l revadă și să-l 
aibă alături. Pavel nu a uitat lacrimile pe care le-a vărsat 
Timotei la ultima despărțire (2 Tim. 1:4). Cu un dor fierbinte 
după părtășia comunității din Tesalonic, Pavel se roagă „zi și 
noapte... nespus să vă putem vedea chipul...“ (1 Tes. 3:10), la 
fel ca apostolul Ioan, care știe că se va putea bucura pe deplin 
de ai săi doar atunci când va ajunge la ei și le va vorbi „gură 
către gură“, mai bine decât prin scrisori și cerneală (2 Ioan 12). 
A dori părtășia fizică a altor creștini nu este o rușine pentru 
cel credincios, ca și când cei care caută astfel de lucruri ar 
fi prea firești. Dimpotrivă, omul a fost creat în trup și tot în 
trup a venit Fiul lui Dumnezeu, de dragul nostru, pe pământ. 
În trup a fost El înviat și tot în trup Îl întâlnește credinciosul 
pe Domnul Hristos în sacrament, iar învierea morților va 
aduce părtășia deplină a făpturilor lui Dumnezeu în trupuri 
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Prefața autorului

„Doamne, învață-ne să ne rugăm!“1 i-au cerut ucenicii lui Isus, 
recunoscând prin aceasta că nu se puteau ruga de la ei înșiși. 
Acest lucru trebuie învățat. A învăța să ne rugăm sună oare-
cum contradictoriu. Noi spunem că fie ne rugăm atunci când 
inima ne este atât de plină că începe de la sine să se roage, 
fie nu învață niciodată să se roage. Greșim foarte mult când 
considerăm că inima se poate ruga de la natură și această idee 
periculoasă este răspândită tot mai mult astăzi printre creștini. 
Dorințe, speranțe, suspine, strigăte de bucurie – inima este 
capabilă de toate acestea – sunt confundate cu rugăciunea. 
Dar gândind așa confundăm pământul cu cerul, omul cu 
Dumnezeu. Rugăciunea nu înseamnă pur și simplu revărsarea 
inimii, ci aflarea drumului spre Dumnezeu și comunicarea cu 
El, indiferent dacă inima este plină sau goală. Nimeni nu poate 
face acest lucru de unul singur, ci are nevoie de Isus Hristos.

1 Luca 11:1.



PSALMII - CARTEA DE RUGÃCIUNI A BIBLIEI

116

Ucenicii doreau să se roage, însă nu știau cum. Ar putea 
fi un mare chin să dorim să vorbim cu Dumnezeu și să nu 
putem, să stăm muți înaintea Lui, să simțim că orice strigăt 
se stinge în propriul eu, că inima vorbește o altă limbă decât 
gura, că Dumnezeu nu vrea să ne asculte. În asemenea impas, 
căutăm oamenii care ne-ar putea ajuta, care știu ceva despre 
rugăciune. Ne va fi de ajutor dacă cineva care știe să se roage 
ne va include și pe noi în rugăciunea lui sau dacă vom putea 
rosti rugăciunea acestuia. Creștini cu mai multă experiență ne 
pot ajuta în acest sens, însă numai prin Acela care îi ajută și 
pe ei, spre Care ne îndreaptă și pe noi, dacă ei sunt învățători 
autentici, adică spre Isus Hristos. Prin faptul că ne alătură 
Lui în rugăciune, ne permite să spunem rugăciunea Lui, ne 
conduce pe calea spre Dumnezeu și ne învață să ne rugăm, 
ne eliberează astfel de chinul nepriceperii în rugăciune. Isus 
Hristos vrea să facă acest lucru. Vrea să se roage cu noi, ne 
lasă să rostim rugăciunea Lui. Putem astfel să fim bucuroși și 
siguri că Dumnezeu ne ascultă. Când voința și inima noastră 
sunt cuprinse în rugăciunea lui Hristos, atunci ne rugăm cu 
adevărat. Ne putem ruga numai prin Isus Hristos și numai prin 
El suntem ascultați.

Deci trebuie să învățăm să ne rugăm. Copilul învață să 
vorbească prin faptul că tatăl său vorbește cu el. Învață limba 
tatălui. Tot așa învățăm și noi să vorbim cu Dumnezeu, fiind-
că Dumnezeu a vorbit cu noi și vorbește în continuare. Prin 
limba Tatălui din ceruri învață copiii Lui să vorbească cu El. 
Repetând propriile Lui cuvinte începem să ne rugăm Lui. Pu-
tem vorbi cu Dumnezeu și El ne va asculta, dacă vorbim limba 
clară și curată cu care Dumnezeu a vorbit cu noi în Isus Hristos 
și nu o limbă falsă și neclară a inimilor noastre.

Limba în care Dumnezeu ne-a vorbit în Isus Hristos 
o întâlnim în Sfânta Scriptură. Dacă dorim să ne rugăm cu 
certi tudine și bucurie, cuvintele Sfintei Scripturi trebuie să 
fie fundamentul rugăciunii noastre. Știm că aici, Isus Hristos, 
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Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață să ne rugăm. Cuvintele care 
vin de la Dumnezeu vor fi trepte pe care urcăm spre Dumne-
zeu.

În Sfânta Scriptură este o carte care se deosebește de 
toate celelalte prin aceea că este alcătuită numai din rugă-
ciuni. Este vorba despre cartea Psalmilor.2 Este uimitor fap-
tul că în Biblie există o carte de rugăciuni. Știm că Scriptura 
este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, iar rugăciunile sunt 
cuvintele oamenilor. Cum de sunt atunci incluse în Biblie? 
Nu trebuie să fim derutați de acest lucru. Și psalmii incluși 
în Biblie sunt tot Cuvântul lui Dumnezeu. Deci și rugăciunile 
către Dumnezeu sunt tot Cuvântul Său? Acest lucru pare greu 
de înțeles. Vom pricepe doar dacă ne gândim că numai de la 
Isus Hristos învățăm să ne rugăm corect, că Psalmii sunt, deci, 
cuvântul adresat lui Dumnezeu Tatăl, care trăiește în veșnicie, 
de către Fiul, care trăiește printre noi, oamenii. Isus Hristos 
a adus înaintea Tatălui toată suferința, bucuria, mulțumirea 
și speranța oamenilor. În gura Sa, cuvintele oamenilor devin 
cuvintele lui Dumnezeu și rostind rugăciunea Lui, cuvintele 
omului devin cuvintele lui Dumnezeu. În felul acesta, toate 
rugăciunile din Biblie sunt rugăciuni pe care le rostim împre-
ună cu Isus Hristos, rugăciuni în care suntem incluși și duși 
în fața lui Dumnezeu. Rugăciunile care nu sunt rostite așa nu 
sunt rugăciuni, fiindcă numai în și cu Isus Hristos ne putem 
ruga corect înainte lui Dumnezeu.

De aceea, dacă vrem să citim și să ne rugăm prin cuvin-
tele din Biblie și mai cu seamănă prin Psalmi, nu trebuie 
să ne întrebăm ce au acestea a face cu noi înșine, ci cu Isus 
Hristos. Să ne întrebăm dacă înțelegem Psalmii mai întâi ca 
pe cuvintele lui Dumnezeu și abia apoi să îi rostim ca rugă-
ciuni. Deci nu este important dacă Psalmii exprimă ceea ce 
simțim în prezent în inimile noastre. Poate că este necesar să 

2 Pentru înțelegerea Psalmilor, vezi Viața împreună, cap. 2.


