Cu o precizie care-L onoreazã pe Dumnezeu ºi respectã Scripturile, Jerry Bridges îl însoþeºte pe cititor într-o întâlnire bogatã,
beneficã ºi convingãtoare cu unele adevãruri adesea ignorate.
Sunt foarte mulþumitor pentru prezentarea vindecãtoare ºi
utilã a domnului Bridges.
Rev. Joseph V. Novenson
Pastor senior, Lookout Mountain Presbyterian Church, Lookout
Mountain, TN

Duhul Sfânt i-a dat lui Jerry Bridges darul de a fi în stare sã
explice ºi sã aplice adevãrul biblic cu o claritate ºi o simplitate
neobiºnuitã. Pastorii, diaconii ºi liderii de grupuri mici vor
beneficia în mod special de lecturarea acestei cãrþi, gãsind
ajutor concret pentru a-ºi îndruma bisericile în procesul de a
deveni comunitãþi care-L reflectã pe Cristos ºi sunt ancorate în
Evanghelie. Întrebãrile din ghid adaugã o valoare suplimentarã pentru cei care folosesc aceastã carte într-un context de
grup.
Larry E. McCall
Pastor, Christ s Covenant Church, Winona Lake, IN

Ca pastor al unei biserici mici, dar în creºtere, sunt foarte recunoscãtor pentru cartea aceasta. Pãrtãºia spiritualã, aºa cum
este descrisã ºi recomandatã de Jerry Bridges, îi ia pe oamenii
care sunt spectatori în bisericã ºi-i transformã în participanþi
activi în trupul lui Cristos. Adevãrata comunitate va face parte
din pachetul de cãrþi pe care-l oferim fiecãrui nou membru al
congregaþiei noastre!
Dr. John Yenchko
Pastor, North Shore Community Church, Oyster Bay, NY
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PREFAÞÃ

În urmã cu aproape treizeci de ani am fãcut un studiu al
termenului grecesc koinō nia, aºa cum apare el în diferite forme
gramaticale în Noul Testament. Deºi este tradus prin mai multe
cuvinte ºi are un înþeles bogat ºi variat, cel mai adesea termenul
koinō nia are sensul de pãrtãºie. Însã pe la mijlocul anilor 1980,
pãrtãºia a ajuns sã însemne doar puþin mai mult decât diferite
forme de activitate socialã creºtinã.
Am fost atât de impresionat de marea divergenþã dintre
conceptul nostru de pãrtãºie ºi semnificaþia sa biblicã încât
m-am simþit constrâns sã scriu o carte pe aceastã temã, care s-a
intitulat True Fellowship [Adevãrata pãrtãºie], pentru a explica ce
înseamnã koinonia, aºa cum este prezentat termenul în Noul
Testament.
Mai târziu, într-un efort de a atrage un numãr mai mare de
cititori, cartea a fost redenumitã The Crisis of Caring [Criza
îngrijirii] pentru a lega mesajul cãrþii cu prieteniile mult prea
adesea superficiale ºi cu relaþiile lipsite de profunzime care
caracterizeazã comunitãþile noastre creºtine. Cartea a fost disponibilã sub titlul acesta mai mulþi ani.
Mai recent, s-a manifestat un interes tot mai mare pentru
comunitatea creºtinã, iar unii au simþit cã aceastã carte a
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abordat foarte bine subiectul. Aºadar editura mea, NavPress,
mi-a cerut sã actualizez ºi sã revizuiesc cartea acolo unde era
necesar, pentru a prezenta mai clar modul în care conceptul
neo-testamentar de koinonia este necesar pentru o înþelegere
corectã a comunitãþii biblice. În timp ce lucram la revizuire, am
fost plãcut surprins de cât de des folosisem nu doar termenul,
dar ºi conceptul de comunitate cu aproape treizeci de ani în
urmã. Aºadar, existã într-adevãr o relaþie strânsã între comunitate ºi pãrtãºie, cu condiþia sã acordãm o semnificaþie biblicã
ambelor termeni.
Sunt conºtient de faptul cã alþii au scris lucrãri excelente
despre comunitate, aºa încât cartea aceasta nu doreºte sã spunã
tot ce se poate spune despre acest subiect. Mai degrabã, am
încercat sã arãt cã înþelegerea ºi aplicarea conceptului biblic de
koinonie ne va ajuta pe toþi sã practicãm adevãrata comunitate.
Lucrarea de revizuire a fost atât plãcutã, cât ºi provocatoare.
A fost plãcutã, deoarece m-am concentrat din nou pe sensul
bogat ºi variat al termenului koinonia. A fost provocatoare
pentru cã m-am confruntat cu marea nevoie pe care încã o am
de a aplica conceptul în propria mea viaþã. Aºadar, nu trimit
cartea aceasta la tipar ca unul care îi stãpâneºte învãþãtura, ci
mai degrabã ca un tovarãº pelerin care te invitã sã cauþi adevãrata comunitate împreunã cu mine.
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CAPITOLUL 1

O VIAÞÃ COMUNÃ
Deci, ce am vãzut ºi am auzit, aceea vã vestim ºi vouã, ca ºi
voi sã aveþi pãrtãºie cu noi. ªi pãrtãºia noastrã este cu Tatãl
ºi cu Fiul Sãu, Isus Cristos.
1 IOAN 1:3

Termenul comunitate este folosit într-o mulþime de scopuri
pentru a desemna un grup de oameni care au ceva în comun.
De exemplu, putem vorbi despre o comunitate a fermierilor
sau o comunitate academicã a unei universitãþi sau a unui grup
etnic, precum comunitatea italianã dintr-un oraº mare.
În ultimii ani, mulþi lideri ºi pastori creºtini au început sã
sublinieze importanþa comunitãþii creºtine. Aceasta este o corecþie foarte necesarã a tendinþei noastre de a aborda în mod
individualist viaþa creºtinã, însã ea ridicã întrebarea: Ce este
comunitatea biblicã? Existã oare o bazã biblicã pentru folosirea
termenului comunitate în contextul nostru creºtin?
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, trebuie sã analizãm
sensul termenului grecesc koinō nia ºi a termenului pãrtãºie, prin
care este tradus el cel mai adesea. Termenul koinō nia, în diferitele sale forme gramaticale, este tradus în mai multe moduri
în Noul Testament: de exemplu, participare, parteneriat, dãruire
ºi, desigur, pãrtãºie. În cercurile creºtine, termenul pãrtãºie a
ajuns sã însemne activitate socialã. Poate însemna schimbul de
glume în timp ce se serveºte cafeaua sau prãjiturile la bisericã sau funcþia socialã a grupelor de slujire din licee sau
9
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campusurile studenþeºti. Însã nu acesta este sensul termenului
pãrtãºie din Noul Testament.
Termenul pãrtãºie apare pentru prima datã în Noul Testament în relatarea lui Luca despre începutul Bisericii în Ziua
Cincizecimii. Ca urmare a predicii lui Petru, aproximativ 3000
de oameni au crezut în Cristos. Luca spune cã ei „stãruiau în
învãþãtura apostolilor, în legãtura frãþeascã, în frângerea pâinii
ºi în rugãciuni” (Luca 2:42).
Nu ne surprinde faptul cã aceºti noi credincioºi stãruiau în
învãþãtura apostolilor ºi în rugãciune. Însã ne surprinde cã ei
stãruiau în pãrtãºie? Pare ciudatã menþionarea pãrtãºiei alãturi
de învãþãturã ºi rugãciune, dacã pãrtãºia nu însemna nimic mai
mult decât o activitate creºtinã socialã. Sau sã ne gândim la
cuvintele lui Ioan din 1 Ioan 1:3: „Deci, ce am vãzut ºi am auzit,
aceea vã vestim ºi vouã, ca ºi voi sã aveþi pãrtãºie cu noi. ªi
pãrtãºia noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul Sãu, Isus Cristos.” Aºadar
în Fapte 2:42 termenul koinō nia este tradus prin legãturã frãþeascã, iar în 1 Ioan 1:3 prin pãrtãºie. Acesta este sensul de bazã
al termenului koinonia. Înseamnã a avea o viaþã împreunã cu
alþi credincioºi – o viaþã pe care, dupã cum spune Ioan – o
avem cu Dumnezeu Tatãl ºi Dumnezeu Fiul. Este o relaþie, nu
o activitate.
RELAÞIE
Primii creºtini din Fapte 2 nu stãruiau într-o activitate socialã,
ci într-o relaþie – o relaþie care consta în a împãrtãºi tocmai viaþa
lui Dumnezeu prin locuirea Duhului Sfânt. Ei au înþeles cã au
intrat în aceastã relaþie prin credinþa în Isus Cristos, nu prin
faptul cã au devenit membrii unei organizaþii. ªi au priceput cã
pãrtãºia lor cu Dumnezeu i-a adus în pãrtãºie unul cu celãlalt.
Prin unirea lor cu Cristos, ei au devenit o comunitate spiritualã
organicã. Erau pietre vii care formau o casã spiritualã (vezi
1 Pet. 2:5), mãdulare ale Trupului lui Cristos. Dupã cum s-a
exprimat William Hendriksen: „Aºadar, de fapt koinonia
10
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înseamnã o relaþie comunitarã.”1 Nu este în primul rând o activitate, ci o relaþie.
Aceastã relaþie spiritualã organicã constituie baza adevãratei
comunitãþi creºtine. Nu formãm o comunitate pentru cã ne
unesc unele scopuri sau obiective comune, ci mai degrabã
pentru cã toþi avem o viaþã în Cristos. Existã multe organizaþii,
atât seculare, cât ºi creºtine, ai cãror membri lucreazã împreunã
pentru îndeplinirea unor scopuri comune. Unele dintre aceste
grupuri se numesc pe ele însele comunitãþi. Însã comunitatea
biblicã merge mult mai în profunzime decât împãrtãºirea unor
scopuri comune, deºi implicã ºi aceasta. Comunitatea creºtinã
înseamnã în primul rând împãrtãºirea vieþii în Cristos. Doar
dupã ce pricepem adevãrul acesta putem începe sã înþelegem
ce este adevãrata comunitate.
PARTENERIAT
De asemenea, koinōnia înseamnã a fi parteneri. Atât scriitorii
greci clasici, cât ºi autorii Noului Testament, au folosit koinō nia
pentru a se referi la un parteneriat de afaceri. Platon a vorbit de
anularea koinō niei – a unui parteneriat de afaceri.2 Luca a folosit
o formã a termenului koinō nia atunci când a vorbit despre
parteneriatul lui Petru cu Iacov ºi Ioan în ce priveºte pescuitul
(vezi Luca 5:10).
În domeniul spiritual, Pavel s-a considerat partener cu
scumpul lui prieten Filimon, ºi I-a mulþumit lui Dumnezeu
pentru parteneriatul în Evanghelie cu credincioºii din Filipi
(vezi Fil. 1:17; Filip. 1:5). Atunci când Pavel a mers la Ierusalim
ca sã li se opunã legaliºtilor cu privire la necesitatea circumciziei, el a spus: „Iacov, Chifa ºi Ioan, m-au acceptat pe mine ºi
pe Barnaba ca parteneri” (Gal. 2:9, NEB). Conceptul de pãrtãºie
ca parteneriat spiritual este foarte clar în modul de folosire a
termenului koinonia în Noul Testament.
În timp ce relaþiile îi prezintã pe credincioºi ca o comunitate,
parteneriatul îi prezintã ca o comunitate în acþiune. Parteneriatele
11
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în afaceri se formeazã pentru atingerea unui obiectiv, precum
asigurarea unui serviciu public care sã le aducã profit partenerilor. În acelaºi mod, conceptul de parteneriat spiritual
sugereazã faptul cã acesta a fost fãcut cu scopul de a-L glorifica
pe Dumnezeu. Dumnezeu este glorificat atunci când creºtinii
cresc în asemãnarea lui Cristos ºi când necredincioºii sunt
aduºi în Împãrãþia Sa. Aºadar, comunitatea biblicã încorporeazã ideea aceasta a unui parteneriat activ în promovarea
Evangheliei ºi zidirea credincioºilor.
COMUNIUNE CU ALÞII
Un al doilea sens al termenului koinonia din Noul Testament
este de a împãrþi cu alþii ceea ce avem. La fel cum a avea în
comun are douã subînþelesuri (relaþie ºi parteneriat), a avea
împreunã are douã subînþelesuri. Primul dintre acestea se poate
numi comuniune unul cu altul. Aici termenul este folosit pentru
a desemna o comunicare intimã sau o împãrtãºire la nivel personal ºi spiritual. Ar putea însemna împãrtãºirea a ceea ce ne
învaþã Dumnezeu din Scripturã sau ar putea însemna un cuvânt de încurajare al unui credincios pentru altul. Elementul
principal este cã subiectul se concentreazã atât asupra lui Dumnezeu, cât ºi asupra Cuvântului Sãu ºi a lucrãrilor Sale. Dupã
cum a afirmat J. I. Packer: „În primul rând este împãrtãºirea cu
ceilalþi credincioºi a lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a descoperit despre El Însuºi, în speranþa ca astfel sã-i putem ajuta
sã-L cunoascã mai bine ºi sã-ºi îmbogãþeascã pãrtãºia cu El.”3
Conform textului din Fapte 2:5, primii credincioºi care au
format Biserica în Ziua Cincizecimii au provenit din „toate
neamurile de sub cer”. Probabil cã înainte de convertirea lor,
ei se relaþionau unii la alþii precum bilele de biliard, izbindu-se
unii de alþii. Însã imediat dupã ce au intrat în comunitatea
relaþionalã a Trupului lui Cristos, au început sã experimenteze koinonia ºi sã-i preþuiascã efectul în propria viaþã. Dupã
cum am vãzut deja, versiunea The New English Bible spune
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în Fapte 2:42 cã ei „se întâlneau în mod constant pentru a
asculta învãþãturile apostolilor ºi a-ºi împãrtãºi viaþa”. The
New International Version redã astfel: „Ei… stãruiau în
legãtura frãþeascã.” Nu se sãturau de învãþãturã, pãrtãºie ºi
rugãciune.
Acei primi creºtini din Ziua Cincizecinii erau toþi evrei. Ei
cunoºteau bine Scripturile Vechiului Testament, însã în timp ce
ascultau învãþãturile apostolilor ºi erau luminaþi prin Duhul
Sfânt, începeau sã vadã acele Scripturi într-un mod nou. Cãpãtau zilnic o nouã înþelegere a acestora. ªi, în timp ce asimilau
în mod individual învãþãtura apostolilor, împãrtãºeau unii cu
alþii ceea ce învãþau. Aceasta înseamnã pãrtãºia – sã împãrtãºeºti cu alþii ceea ce Dumnezeu te învaþã prin Scripturi – ºi ea
este o parte importantã a adevãratei comunitãþi.
Cât de diferit este conceptul nostru contemporan de pãrtãºie? Sã luãm de exemplu acele momente tipice de „pãrtãºie
la cafea”. Discutãm despre toate – mai puþin despre Scripturã.
Vorbim despre locurile noastre de muncã, ceea ce studiem,
echipele noastre sportive preferate, vreme – despre aproape
orice în afarã de ceea ce Dumnezeu ne învaþã din Cuvântul
Sãu ºi prin lucrãrile Sale în viaþa noastrã. Pentru a redobândi
conceptul neo-testamentar de pãrtãºie în comunitate, trebuie
sã învãþãm sã mergem dincolo de chestiunile trecãtoare ale
zilei ºi sã începem sã împãrtãºim unii cu alþii la un nivel care
ne va îmbogãþi relaþiile spirituale unii cu alþii ºi cu Dumnezeu.
ÎMPÃRTÃªIREA BUNURILOR MATERIALE
În timp ce analizãm ceea ce ni se spune despre atitudinea
acestor primi credincioºi, vedem cã ei nu ºi-au limitat conceptul de koinonia la a împãrtãºi unii cu alþii doar lucruri
spirituale. ªi-au împãrþit ºi posesiunile materiale cu cei care
aveau nevoi (vezi Fapte 2:44-45).
Una dintre cele mai uzuale utilizãri ale termenului koinonia
13
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în Noul Testament este aceastã împãrtãºire a resurselor materiale cu alþii. De exemplu, Pavel ne îndeamnã sã-i ajutãm „pe
sfinþi, când sunt în nevoie” (Rom. 12:13). În 2 Corinteni 9:13, el
vorbeºte despre „dãrnicia ajutorului vostru faþã de [alþii]”.
Autorul cãrþii Evreii ne îndeamnã: „Sã nu daþi uitãrii binefacerea ºi dãrnicia” (13:16). Termenii ajutor ºi binefacere din
pasajele acestea sunt traduceri ale termenului koinō nia. Disponibilitatea de a dãrui altora posesiunile noastre este un aspect
foarte important al adevãratei comunitãþi biblice.
A dãrui altora din bunurile noastre ar trebui sã fie o consecinþã fireascã a înþelegerii cã o pãrtãºie biblicã reprezintã atât
o relaþie, cât ºi un parteneriat. Pavel a afirmat cã toate mãdularele trupului ar trebui sã fie preocupate unele de altele (vezi
1 Cor. 12:25-26). Suntem preocupaþi de nevoile celorlalþi doar în
mãsura în care vedem comunitatea în primul rând ca o relaþie
reciprocã în Cristos ca mãdulare ale aceluiaºi trup spiritual.
Pãrtãºia de a dãrui celor aflaþi în nevoie înseamnã mai mult
decât a le arãta compasiune sau bunãvoinþã. Chiar ºi necredincioºii fac lucrul acesta. Pãrtãºia de a ne dãrui bunurile în
cadrul trupului reprezintã o recunoaºtere tangibilã a faptului
cã facem parte dintr-o comunitate relaþionalã ºi cã atunci când
un membru din comunitate suferã, suferim toþi împreunã cu
el. Atunci când un pãrinte împlineºte o nevoie a unuia dintre
copiii sãi, nu privim actul acesta ca o expresie a bunãvoinþei, ci
ca o expresie a relaþiei. Este atât privilegiul sãu, cât ºi datoria sa
de a împlini acea nevoie pentru cã el este pãrintele. În acelaºi
mod, credincioºii au atât privilegiul, cât ºi datoria de a-ºi împãrtãºi bunurile unii cu alþii ca mãdulare ale aceluiaºi trup.
La fel, într-un parteneriat, partenerii îºi împart atât veniturile, cât ºi cheltuielile, atât activele, cât ºi pasivele acelui
parteneriat. Nimeni nu încheie un parteneriat de afaceri în care
un partener ia toate veniturile, iar celãlalt plãteºte toate impozitele. Ei împart atât aspectele pozitive, cât ºi pe cele negative.
La fel ar trebui sã fie ºi în comunitatea bisericii. Pentru cã
suntem parteneri în Evanghelie, trebuie sã ne împãrþim bunurile
14
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unii cu alþii înþelegând cã nu suntem proprietari, ci doar administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredinþat (ni
le-a încredinþat, nu ni le-a dãruit).
Vedem aplicarea acestui principiu al parteneriatului în
2 Corinteni 8:13-14:
Aici nu este vorba ca alþii sã fie uºuraþi, iar voi strâmtoraþi;
ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum,
prisosul vostru sã acopere nevoile lor, pentru ca ºi prisosul lor sã acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aºa ca
sã fie o potrivire.
Pavel ºi-a imaginat un flux continuu de bunuri spre cei care
erau în nevoie. Acesta este o manifestare a koinoniei, o expresie
importantã a adevãratei comunitãþi.
Pavel îi îndemna pe credincioºii din Corint sã aibã pãrtãºie cu
niºte creºtini pe care nu i-au întâlnit niciodatã ºi pe care nu-i
vor întâlni niciodatã: credincioºii sãraci din Ierusalim. Ei nu
aveau sã serveascã cafea ºi gogoºi cu aceºti oameni în nevoi, ci
urmau sã-ºi bage mâna adânc în buzunare pentru a ajuta la
împlinirea nevoilor acestor credincioºi care aveau împreunã cu
ei o viaþã comunã în Cristos.
Aºadar, putem vedea cã aceste douã concepte – comunitate ºi
pãrtãºie – sunt atât de strâns legate încât nu putem avea o
comunitate adevãratã dacã nu practicãm o pãrtãºie adevãratã.
De fapt, conceptele de comunitate biblicã ºi pãrtãºie biblicã
sunt atât de strâns legate încât eu folosesc uneori termenii
comunitate ºi pãrtãºie în mod interschimbabil. De aceea ceea ce
face comunitatea în vederea pãrtãºiei determinã caracterul ºi
imaginea comunitãþii. Aºadar, în acest prim capitol, am vãzut cã
termenul koinonia este folosit în Noul Testament pentru a
exprima patru dimensiuni diferite, dar legate între ele ale pãrtãºiei:
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•
•
•
•

Relaþie comunitarã
Parteneriat
Comuniune
Dãruire de bunuri materiale

Primele douã sunt dimensiuni ale koinoniei ca împãrtãºire,
iar ultimele douã ca dãruire. Datoritã faptului cã avem o viaþã
comunã în Cristos suntem chemaþi sã dãruim altora ceea ce
avem, atât resurse spirituale, cât ºi resurse materiale.
În capitolele urmãtoare vom analiza implicaþiile acestor
patru expresii ale koinoniei. Însã, înainte de a face lucrul acesta,
ne vom uita la temelia koinoniei noastre unii cu alþii: pãrtãºia
cu Dumnezeu. Este important sã ne luãm timp pentru a pune
aceastã temelie pentru cã nu putem avea o pãrtãºie semnificativã unii cu alþii dacã nu experimentãm în mod individual
pãrtãºia cu Dumnezeu.
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CAPITOLUL 2

UNIREA CU DUMNEZEU
Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la pãrtãºia cu
Fiul Sãu Isus Cristos, Domnul nostru.
1 CORINTENI 1:9

Am vãzut cã adevãrata comunitate implicã în primul rând o
relaþie spiritualã organicã cu toþi ceilalþi membri ai comunitãþii.
Avem o viaþã comunã, suntem parteneri într-o cãutare comunã
ºi împãrtãºim unii cu alþii atât din punct de vedere spiritual, cât
ºi material. Însã existã ceva mai important pentru adevãrata
comunitate decât relaþia noastrã unii cu alþii: relaþia noastrã cu
Dumnezeu. Fãrã aceastã relaþie cu Dumnezeu, nu poate exista
nicio relaþie spiritualã între noi.
Dar ce înseamnã cuvântul relaþie ? Indicã o realitate obiectivã
sau o experienþã subiectivã? De exemplu, dacã spun: „Am o
relaþie bunã cu fiul meu”, ce vreau sã spun? Evident, mã refer
la faptul cã între noi existã o stare de lucruri pozitivã; vorbesc
despre experienþa noastrã subiectivã. Noi folosim termenul
relaþie în felul acesta tot timpul. Vorbim despre importanþa
relaþiilor în grupurile noastre de studenþi, în bisericile locale ºi
în grupurile de studiu biblic din case. În contextele acestea,
subliniem importanþa de a cunoaºte, de a ne iubi, de a ne
accepta ºi de a ne încuraja unii pe alþii. Toate aceste acþiuni
relaþionale vorbesc despre experienþa noastrã unii cu alþii în
viaþa noastrã de zi cu zi.
Însã sensul fundamental al termenului relaþie are de a face
cu o realitate obiectivã. Dicþionarul defineºte relaþia ca fiind
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condiþia sau realitatea de a fi legaþi, ca într-o relaþie de cãsãtorie. Când un bãrbat ºi o femeie se cãsãtoresc, ei intrã într-o
relaþie. Pe mãsurã ce anii trec, relaþia lor poate deveni mai bunã
sau mai rea. Însã, indiferent de experienþa lor, rãmâne realitatea cã ei au o relaþie obiectivã unul cu celãlalt.
În capitolul 1, am vãzut cã koinonia exprimã în primul rând
semnificaþia relaþiei în acest mod obiectiv. Toþi credincioºii sunt
legaþi unii de alþii, în sensul cã toþi avem o viaþã comunã în
Cristos. Relaþiile noastre unii cu alþii derivã din relaþia noastrã
obiectivã. Doar cei care sunt în pãrtãºie unii cu alþii (o realitate
obiectivã) pot avea pãrtãºie unii cu alþii (o experienþã subiectivã).
Aceastã realitate obiectivã a relaþiei reprezintã conceptul de
bazã al pãrtãºiei dintre credincioºi, dar ea reprezintã ºi conceptul de bazã al pãrtãºiei cu Dumnezeu. Trebuie sã avem mai
întâi o relaþie obiectivã ºi vie cu Dumnezeu pentru a ne putea
bucura de o relaþie cu El. Trebuie sã fim uniþi cu Cristos prin
credinþa mântuitoare înainte sã putem avea pãrtãºie zilnicã cu
El.
Adevãrata pãrtãºie cuprinde atât aspectele obiective, cât ºi
aspectele experienþiale ale relaþiei noastre cu Dumnezeu.
Teologii din trecut s-au referit la aceste douã aspecte ale pãrtãºiei ca unire ºi comuniune cu Dumnezeu. Când analizãm
subiectul pãrtãºiei cu Dumnezeu, ar trebui sã ne uitãm la
ambele aspecte: cele obiective ºi cele legate de experienþã. Doar
dacã ne înþelegem unirea obiectivã cu Cristos, vom putea
experimenta pe deplin bucuriile comuniunii cu El.
ÎMPÃRTÃªIND VIAÞA LUI CRISTOS
În 1 Corinteni 1:9, Pavel afirmã urmãtoarele: „Credincios este
Dumnezeu, care v-a chemat la pãrtãºia cu Fiul Sãu Isus Cristos,
Domnul nostru.” Mulþi dintre noi am folosit acest verset ca
bazã biblicã pentru un timp de pãrtãºie dimineaþa, un timp în
care credincioºii pot avea o comuniune regulatã cu Dumnezeu.
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Le spunem noilor credincioºi despre acest privilegiu extraordinar de a fi chemaþi de Dumnezeu la o astfel de comuniune
specialã cu Fiul Sãu Isus Cristos. Cu toate cã lucrul acesta este
într-adevãr parte a ceea ce spune Pavel, el nu reprezintã principala idee a afirmaþiei sale. În acest verset, de fapt Pavel
ancoreazã siguranþa mântuirii corintenilor în ziua revenirii lui
Cristos în credincioºia lui Dumnezeu, care i-a chemat la o
relaþie cu Cristos.
Referitor la pasajul acesta, F. W. Grosheide a scris: „Cuvântul
pãrtãºie... este indiciul pentru înþelegerea calitãþii de a fi fãrã vinã
din versetul 8. Cum este posibil ca credincioºii din Corint sã fie
fãrã vinã în ziua lui Cristos? Datoritã faptului cã ei sunt în
relaþie cu El ºi au parte de roadele lucrãrii Sale.”1 Sau dupã cum
se exprimã Matthew Henry: „Cel care ne-a adus într-o relaþie
apropiatã cu Cristos, în dulcea ºi intima comuniune cu Cristos,
este credincios; putem avea încredere în El referitor la cele mai
dragi preocupãri ale noastre.”2 În mod similar, Charles Hodge
a scris despre acest pasaj: „Pãrtãºia include uniune ºi comuniune. Termenul original (koinō nia) semnifica participarea…
Suntem chemaþi sã fim parteneri cu Cristos; pãrtaºi ai vieþii
Sale, ca mãdulare ale Trupului Sãu.”3
Astfel, în timp ce termenul pãrtãºie aºa cum este folosit în
1 Corinteni 1:9 include atât unirea, cât ºi comuniunea cu
Cristos, unirea, relaþia obiectivã cu El, este în prim plan. Prin
credinþa în Cristos suntem mãdulare ale Trupului Sãu.
Termenul Trupul Sãu nu înseamnã doar proprietate, aºa cum ar
putea sugera expresia casa sa sau maºina sa. Mai degrabã, el
înseamnã unire sau ataºament real, ca în expresia mâna sa sau
inima sa.
Mâna ta ºi inima ta nu doar cã îþi aparþin în sensul de proprietate, dar ele fac parte integrantã din tine. În acelaºi mod,
noi, mãdularele Trupului lui Cristos, nu doar cã-I aparþin Lui
(deºi în sine lucrul acesta este cu siguranþã adevãrat), dar ºi
suntem din punct de vedere spiritual parte a Lui „pentru cã…
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suntem mãdulare ale trupului Lui” (Efes. 5:30). El este viaþa
noastrã ºi noi suntem Trupul Sãu, primind fiecare frânturã a
vieþii noastre spirituale de la El.
Apostolul Ioan vede ºi el pãrtãºia cu Dumnezeu în primul
rând în termenii unei relaþii obiective. El afirmã:
Deci, ce am vãzut ºi am auzit, aceea vã vestim ºi vouã, ca
ºi voi sã aveþi pãrtãºie cu noi. ªi pãrtãºia noastrã este cu
Tatãl ºi cu Fiul Sãu, Isus Cristos… Dacã zicem cã avem
pãrtãºie cu El, ºi umblãm în întuneric, minþim, ºi nu trãim
adevãrul. Dar dacã umblãm în luminã, dupã cum El
însuºi este în luminã, avem pãrtãºie unii cu alþii; ºi sângele
lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curãþeºte de orice pãcat.
1 IOAN 1:3, 6-7, ITALICELE APARÞIN AUTORULUI

Cele patru expresii puse în italice din acest citat reprezintã
toate traduceri ale cuvântului grecesc koinō nia. Este clar cã Ioan
se concentreazã pe relaþia pe care o are cu Dumnezeu ºi doreºte ca cititorii lui sã aibã acelaºi tip de relaþie vitalã.
Mulþi dintre noi suntem obiºnuiþi sã ne gândim la conceptul
de pãrtãºie folosit în 1 Corinteni 1:9 ºi 1 Ioan 1:3, 6-7 numai în
ceea ce priveºte comuniunea cu Cristos printr-un timp zilnic de
pãrtãºie, meditaþie asupra Scripturii ºi rugãciune. Prin urmare,
cu riscul de a insista asupra ideii mele, vreau sã subliniez din
nou cã ideea principalã a acestor pasaje este aceea a unirii cu
Cristos. Aºadar citez din nou alte autoritãþi.
W. E. Vine, autorul bine cunoscutei lucrãri Vine’s Expository
Dictionary of New Testament Words, spune despre 1 Ioan 1:3:
„Viaþa [lui Cristos] s-a arãtat nu doar pentru a-L revela pe
Dumnezeu, dar ºi pentru a-i aduce pe cei rãscumpãraþi în
relaþie cu El.” Comentând versetul 6, Vine spune: „Pentru a
umbla în luminã trebuie sã fim pãrtaºi naturii Sale.” ªi apoi, la
versetul 7, spune: „Mai întâi existã unire ºi apoi comuniune.
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