Patimile lui Isus Hristos – John Pieper
11. Hristos a suferit şi a murit ...
CA SĂ DESĂVÂRŞEASCĂ ASCULTAREA CARE NE VA FI SOCOTITĂ NOUĂ CA NEPRIHĂNIRE
„...S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.“
Filipeni 2.8
„Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin
ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.“
Romani 5.19
„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El.“
2 Corinteni 5.21
„... nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci cea care se capătă prin credinţa în
Hristos.“
Filipeni 3.9
Îndreptăţirea nu înseamnă numai anularea vinei mele. Odată cu îndreptăţirea mi se acordă şi neprihănirea
lui Hristos. Nu pot sta înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea mea proprie. Eu Îi pot explica lui Dumnezeu:
„Nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos“
(Filipeni 3.9).
Este neprihănirea lui Hristos. Ea îmi este socotită. Aceasta înseamnă: Hristos a fost în totul neprihănit şi
această neprihănire îmi este socotită şi mie prin credinţa pe care o am. Eu am fost socotit neprihănit.
Dumnezeu a privit la neprihănirea desăvârşită a lui Hristos şi prin această neprihănire a lui Hristos mă
socoteşte şi pe mine neprihănit.
Există deci două motive pentru care nu este o grozăvie pentru Dumnezeu să socotească neprihănit pe cel
păcătos (Romani 4.5). În primul rând, Hristos a plătit prin moartea Sa datoria fărădelegilor noastre (a se
vedea capitolul anterior). În al doilea rând, prin ascultarea lui Hristos, noi am primit neprihănirea ca dar,
care era necesară ca în judecata lui Dumnezeu să fim socotiţi neprihăniţi. Pentru a primi viaţa veşnică,
Dumnezeu nu cere numai ca fărădelegile noastre să fie anulate, ci şi ca neprihănirea noastră să fie
desăvârşită.
Suferinţa şi moartea lui Hristos constituie baza ambelor condiţii. „Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre“ (Isaia 53.5). Dar suferinţa şi moartea Sa au fost şi punctul
culminant şi desăvârşirea ascultării Sale, care constituie baza îndreptăţirii noastre. El „a fost ascultător până
la moarte, şi încă moarte de cruce“ (Filipeni 2.8). Moartea a fost punctul culminant al ascultării Sale. La
aceasta se referă Biblia în versetul: „Tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi
neprihăniţi“ (Romani 5.19).
De aceea moartea lui Hristos a fost baza iertării şi a desăvârşirii noastre. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun
păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El“ (2 Corinteni 5.21). Ce
înseamnă că Dumnezeu a făcut păcat pe Hristos, Cel fără păcat? Înseamnă că păcatele noastre au fost
socotite ca fiind ale Lui şi El a devenit iertarea noastră. Şi ce înseamnă că noi (păcătoşii) vom deveni
neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos? Înseamnă că neprihănirea lui Hristos ne va fi socotită nouă şi că ea
este desăvârşirea noastră.
Lui Hristos I se cuvine onoarea pentru victoria, pe care a obţinut-o pentru noi în suferinţa şi în moartea
Sa! Lui I se cuvine onoarea pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru faptul că El a lucrat neprihănirea
noastră. Să-L adorăm pentru acest mare câştig al nostru, să-L lăudăm şi să ne încredem în El!
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12. Hristos a suferit şi a murit ...
CA SĂ ÎNDEPĂRTEZE DE LA NOI CONDAMNAREA NOASTRĂ
„Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi
mijloceşte pentru noi!“
Romani 8.34
Suferinţa şi moartea lui Hristos au drept consecinţă: „Acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei
ce sunt în Hristos Isus“ (Romani 8.1). Să fii „în Hristos“ înseamnă să ai, prin credinţă, relaţie cu El.
Credinţa în Hristos ne leagă aşa de mult de Hristos, încât moartea Lui devine moartea noastră şi
desăvârşirea Lui devine desăvârşirea noastră. Hristos a purtat pedeapsa noastră (pe care noi nu trebuie
s-o mai suportăm) şi a devenit desăvârşirea noastră (pe care noi nu putem s-o împlinim).
Credinţa nu constituie baza, pentru ca Dumnezeu să ne primească. Numai singur Hristos este baza.
Credinţa ne leagă cu Hristos, aşa că neprihănirea Lui ne este socotită nouă. „Fiindcă ştim că omul nu
este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în
Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că
nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii“ (Galateni 2.16). Să fii „socotit neprihănit prin
credinţă“ şi să fii „socotit neprihănit în Hristos“ (Galateni 2.17) este acelaşi lucru. Prin credinţă noi
suntem în Hristos, şi de aceea suntem neprihăniţi.
Dacă se ridică întreabă: „Cine ne va osândi?“, răspunsul se prevede. Nimeni! Apoi se prezintă
argumentul: „Hristos Isus a murit.“ Moartea lui Hristos ne salvează de la condamnare. Faptul că noi nu
vom fi condamnaţi este tot aşa de sigur ca şi faptul că Hristos a murit. În sala de judecată a lui
Dumnezeu nu se dă pedeapsă dublă. Noi nu vom fi pedepsiţi de două ori pentru o faptă rea. Hristos a
murit o dată pentru păcatele noastre. Noi nu vom mai fi condamnaţi pentru ele. Condamnarea nu va
mai fi pentru faptul că ea nu există, ci pentru că ea a avut deja loc.
Dar cum este cu condamnarea din partea lumii? Nu este ea răspunsul la întrebarea: „Cine ne va
osândi?“ Nu sunt creştinii osândiţi de către lume? Au existat deja mulţi martiri. Răspunsul este: nimeni
nu ne poate condamna cu succes. Se pot aduce acuzaţii, dar în cele din urmă niciuna nu va rezista.
„Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socoteşte
neprihăniţi!“ (Romani 8.33). Este acelaşi lucru ca şi întrebarea Bibliei: „Cine ne va despărţi pe noi de
dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de
îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?“ (Romani 8.35). Răspunsul la această întrebare nu este că
creştinii vor fi scutiţi de toate acestea. Răspunsul este: „Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit“ (Romani 8.37).
Lumea ne va mai condamna, poate chiar prin sabie. Dar noi ştim, că judecata supremă a decis în
favoarea noastră: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?“ (Romani 8.31).
Nimeni nu ne va condamna cu succes. Dacă ei ne vor respinge, El ne va primi. Dacă ei ne vor urî, El ne
iubeşte. Dacă ne vor duce la închisoare, El va elibera duhul nostru. Dacă ne vor răni, El ne va curăţi
prin acest foc. Dacă ne vor omorî, prin aceasta ne vor crea drumul spre Paradis. Ei nu ne pot birui.
Hristos a murit. Hristos a înviat. Noi trăim în El. Şi în El nu mai este nicio condamnare. Nouă ni s-a
iertat totul, am fost socotiţi neprihăniţi. „Cel neprihănit se simte sigur ca un leu tânăr“ (Proverbe 28.1).
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13. Hristos a suferit şi a murit ...
CA SĂ ANULEZE TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI TOATE RITUALURILE, CA ELE SĂ NU MAI CONSTITUIE BAZA
MÂNTUIRII

„Cât despre mine, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur ... Atunci pricina de poticnire a
crucii s-a dus.“
Galateni 5.11
„Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu
sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos.“
Galateni 6.12
Din cauza tăierii împrejur au existat certuri mari în Biserica de la început. Tăierea împrejur a fost un
obicei biblic practicat mult timp, prescris de Dumnezeu în Geneza 17.10. Hristos a fost iudeu. Toţi cei
doisprezece ucenici ai Lui au fost iudei. Aproape toţi care s-au convertit la credinţa creştină au fost
iudei. Scrierile iudaice au fost (şi sunt) o parte a Bibliei creştinilor. Nu ne surprinde faptul, că ritualurile
iudaice au avut influenţă asupra Bisericii creştine.
Şi aşa a fost: cu ele a venit cearta. Vestea despre Hristos s-a răspândit în cetăţi neiudaice, ca de
exemplu în Antiohia din Siria. Păgânii au crezut în Hristos. S-a născut întrebarea stringentă: care era
relaţia dintre afirmaţia centrală a Evangheliei şi ritualul tăierii împrejur? Care era relaţia dintre ritualuri
şi Evanghelia lui Hristos – mesajul, că păcatele ţi-au fost iertate şi eşti îndreptăţit înaintea lui
Dumnezeu, dacă crezi în El?
Ucenicii vesteau în toată lumea păgână iertarea şi îndreptăţirea numai pe baza credinţei. Petru vestea:
„Toţi prorocii mărturisesc despre El (Hristos) că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea
păcatelor“ (Faptele Apostolilor 10.43). Pavel vestea: „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte
iertarea păcatelor; şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin
Legea lui Moise“ (Faptele Apostolilor 13.38-39).
Dar ce este cu tăierea împrejur? Unii din Ierusalim o considerau necesară. Antiohia a devenit centrul
acestor controverse. „Câţiva oameni, veniţi din Iudea, învăţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi
împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi“ (Faptele Apostolilor 15.1). S-a convocat o
adunare pentru a discuta această temă.
„Atunci unii ... au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, şi să li se ceară să păzească Legea lui
Moise. … s-a sculat Petru şi le-a zis: Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o
alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă. … de ce
ispitiţi pe Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug, pe care nici părinţii noştri, şi nici noi nu
l-am putut purta? Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus. Toată Adunarea
a tăcut“ (Faptele Apostolilor 15.5-12).
Nimeni n-a putut să clarifice această temă mai bine decât apostolul Pavel. Tot sensul suferinţelor şi
morţii lui Hristos era pus în joc. Era suficientă credinţa în Hristos, pentru a ne împăca cu Dumnezeu?
Răspunsul era clar. Dacă Pavel vestea tăierea împrejur, atunci „pricina de poticnire a crucii s-a dus“
(Galateni 5.11). Crucea înseamnă libertate din dependenţa de sclav faţă de ritualuri. „Hristos ne-a
izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei“ (Galateni 4.31b 5.1).
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14. Hristos a suferit şi a murit ...
CA SĂ NE ADUCĂ LA CREDINŢĂ ŞI SĂ NE PĂZEASCĂ PRIN EA
„Şi le-a zis: Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.“
Marcu 14.24
„Voi încheia cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine, şi le voi
pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.“
Ieremia 32.40
Biblia vorbeşte despre „legământul vechi“ şi despre „noul legământ“. Prin noţiunea de legământ se
înţelege o convenţie sfântă, care intră în vigoare printr-un jurământ făcut de cele două părţi şi prin care
ambele părţi se obligă să respecte anumite obligaţii. În Biblie, legămintele făcute de Dumnezeu cu
oamenii au pornit din partea Lui. El pune condiţii. Condiţiile puse de El sunt determinate de scopul pe
care El vrea să-l atingă.
„Legământul vechi“ se referă la înţelegerile pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel şi sunt cuprinse în
Legea lui Moise. Slăbiciunea legământului consta în aceea că el nu provoca nicio schimbare spirituală.
De aceea el a fost întrerupt şi nu a adus viaţa. El a fost scris în piatră şi nu prin Duhul pe inimă.
Prorocii au vestit un „legământ nou“, care va fi de altă natură. El va fi „nu al slovei, ci al Duhului“.
„Căci slova omoară, dar Duhul dă viaţă“ (2 Corinteni 3.6).
Noul legământ este cu totul altfel decât legământul vechi. El se bazează şi îşi are existenţa în
suferinţele şi moartea lui Isus. „De aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou“ (Evrei 9.15). Isus a
spus că sângele Lui va fi „sângele legământului“, care se va vărsa pentru mulţi (Marcu 14.24). Aceasta
înseamnă că sângele lui Isus a obţinut puterea şi făgăduinţele legământului nou. Este deosebit de
eficient, căci pentru aceasta a murit Hristos.
Care sunt acum condiţiile legământului, pe care El ni l-a garantat prin sângele Său? Ieremia descrie
unele: „Voi face un legământ nou ... iată legământul pe care-l voi face ... Voi pune Legea Mea înăuntrul
lor, o voi scrie în inima lor ... căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul
lor“ (Ieremia 31.31-34). Suferinţa şi moartea lui Isus Hristos garantează schimbarea spirituală a
urmaşilor Lui (Legea, care este scrisă în inima lor) şi iertarea păcatelor lor.
Pentru a garanta că acest legământ nu va eşua, Hristos ia iniţiativa, ca să dea naştere la credinţă la
urmaşii Lui şi să le garanteze credincioşia. El dă naştere unui popor care aparţine noului legământ,
scriind Legea în inima lor, şi ne mai gravând-o pe piatră. În opoziţie cu „slova“ de pe piatră, El spune
că „Duhul dă viaţă“ (2 Corinteni 3.6). „Dar Dumnezeu ... măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a
adus la viaţă împreună cu Hristos“ (Efeseni 2.4-5). Aceasta este viaţa spirituală care ne face apţi să
vedem slava lui Dumnezeu şi s-o credem. Această minune dă naştere la poporul legământului nou.
Această viaţă spirituală este sigură şi garantată, căci Hristos a cumpărat-o cu propriul Lui sânge.
Şi minunea nu este numai creaţia nouă a credinţei noastre, ci şi garantarea credincioşiei noastre. „Le
voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine“ (Ieremia 32.40). Când a murit Hristos,
El a garantat pentru poporul Său nu numai o inimă nouă, ci a creat o siguranţă nouă. Hristos nu va
permite, ca poporul să se depărteze de El. El îl va păzi. Ei vor persevera. Sângele legământului
garantează aceasta.
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15. Hristos a suferit şi a murit ...
CA SĂ NE SFINŢEASCĂ, SĂ NE FACĂ FĂRĂ PATĂ ŞI DESĂVÂRŞIŢI
„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.“
Evrei 10.14
„El va împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
sfinţi, fără prihană şi fără vină.“
Coloseni 1.22
„Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos,
Paştele noastre, a fost jertfit.“
1 Corinteni 5.7
Ceea ce provoacă cel mai mult durere în viaţa creştină este faptul că noi ne schimbăm foarte încet.
Auzim cerinţele lui Dumnezeu, ca să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată
puterea (Marcu 12.30). Dar vom obţine noi vreodată această stare desăvârşită a dragostei şi dăruirii?
Oftăm mereu, ca şi apostolul Pavel: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de
moarte?“ (Romani 7.24). Oftăm chiar şi atunci când luăm hotărâri noi: „Nu că am şi câştigat premiul,
sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de
Hristos Isus“ (Filipeni 3.12).
Tocmai această afirmaţie este cheia pentru a persevera şi a te bucura. „Am fost apucat de Hristos
Isus.“ Toată alergarea mea, toată dorinţa şi toată năzuinţa mea nu este ca să aparţin lui Hristos (căci Îi
aparţin deja), ci ca să împlinesc ce îmi lipseşte, pentru a fi asemenea Lui.
Unul din izvoarele cele mai mari ale bucuriei şi perseverenţei creştinilor credincioşi este conştienţa că
noi, cu toată maturizarea noastră nedesăvârşită, am fost deja de mult făcuţi desăvârşiţi – aceasta o
datorăm suferinţelor şi morţii lui Hristos. „Căci printr-o singură jertfă (şi anume, prin Sine Însuşi!) El a
făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi“ (Evrei 10.14). Este uimitor acest fapt! În
aceeaşi propoziţie se spune „sunt sfinţiţi“ şi „a făcut desăvârşiţi“.
A deveni sfânt înseamnă că noi nu suntem perfecţi, ci ne aflăm într-un proces de transformare. Noi
suntem, sau devenim, sfinţiţi. Şi aceştia sunt aceia - şi numai aceia - care deja au fost făcuţi desăvârşiţi.
Îmbucurătoare aici este îmbărbătarea, că dovada desăvârşirii noastre înaintea lui Dumnezeu nu este
desăvârşirea pe care noi am trăit-o, ci progresul pe care-l vom face în privinţa desăvârşirii. Vestea bună
este: dovada că noi am ajuns ţinta constă în faptul că suntem în călătorie.
Biblia descrie aceasta şi prin pilda cu aluatul şi drojdia. În pildă, aluatul dospit simbolizează răul. Noi
suntem plămădeala curată. Se spune: „Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi
sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit“ (1 Corinteni 5.7). Creştinii sunt „o
plămădeală nouă, fără aluat“. Ei nu mai au aluat – răul – în ei înşişi. Noi am fost deja făcuţi desăvârşiţi.
Din acest motiv „să măturăm aluatul cel vechi“. În Hristos suntem o plămădeală nouă. Umblarea
noastră trebuie să corespundă acestei stări, ea trebuie să fie fără aluat dospit. Cu alte cuvinte, să
devenim ceea ce suntem deja.
Temelia pentru aceasta este: „Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit“. Suferinţele lui Hristos aşază
desăvârşirea noastră pe o temelie aşa de sigură, că deja acum ea este realitate. De aceea noi luptăm
împotriva păcatelor noastre, nu pentru a deveni desăvârşiţi, ci pentru că suntem deja desăvârşiţi.
Moartea lui Isus este cheia pentru lupta împotriva nedesăvârşirii noastre pe temelia tare a desăvârşirii
noastre.
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