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Pavel	  şi	  contrafacerile	  religioase	  

	  

	  

Sâmbătă,	  24	  februarie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
Pavel	  a	  fost	  printre	  cei	  puţțini	  din	  generaţția	  lui	  care	  au	  înţțeles	  subtilităţțile	  atacurilor	  

împotriva	  bisericii	  lui	  Hristos,	  şi	  au	  vorbit	  despre	  ele.	  El	  observa,	  şi	  deplângea,	  predispoziţția	  
naturii	  umane	  de	  a	  îmbrăţțişa	  contrafacerea,	  naivitatea	  cu	  care	  credincioşii	  se	  lasă	  purtaţți	  de	  
orice	  vânt	  de	  învăţțătură.	  El	  spunea	  corintenilor:	  

„În	  adevăr,	  dacă	  vine	  cineva	  să	  vă	  propovăduiască	  un	  alt	  Isus	  pe	  care	  noi	  nu	  l-‐am	  
propovăduit	  sau	  dacă	  este	  vorba	  să	  primiţți	  un	  alt	  duh	  pe	  care	  nu	  l-‐aţți	  primit,	  sau	  o	  altă	  
Evanghelie	  pe	  care	  n-‐aţți	  primit-‐o,	  oh,	  cum	  îl	  îngăduiţți	  de	  bine!”	  (2	  Cor	  11:4).	  

Cum	  se	  face	  că	  străjerii	  de	  pe	  zidurile	  Sionului	  spiritual	  nu	  înţțeleg	  astăzi	  că	  există	  „un	  
alt	  Isus,”	  „un	  alt	  Duh”	  şi	  „o	  altă	  evanghelie”?	  De	  ce	  se	  angajează	  ei	  alături	  de	  toţți	  cei	  care	  
„propovăduiesc	  pe	  Hristos,”	  fără	  să	  se	  întrebe	  dacă	  nu	  cumva	  este	  vorba	  despre	  „un	  alt	  
Hristos”?	  

Şi	  cum	  putem	  şti	  dacă	  nu	  cumva	  propovăduim	  „un	  alt	  Hristos,”	  nu	  ne	  rugăm	  pentru	  
„un	  alt	  duh,”	  şi	  nu	  îmbrăţțişăm	  „o	  altă	  evanghelie”?	  

Hristos	  

a)	  este	  Fiul	  Omului,	  ridicat	  „din	  sămânţța	  lui	  David”;	  

b)	  în	  El	  Duhul	  Sfânt	  locuia	  ca	  într-‐un	  templu;	  

c)	  a	  descoperit	  caracterul	  lui	  Dumnezeu	  în	  contrast	  marcant	  cu	  înţțelegerea	  
oamenilor;	  

d)	  a	  stricat	  lucrările	  diavolului,	  clarificând	  cine	  este	  stăpânitorul	  acestei	  lumi;	  

e)	  a	  susţținut	  şi	  a	  împlinit	  legea	  morală,	  pe	  care	  o	  numea	  „poruncile	  Tatălui	  Meu”;	  

f)	  credea	  că	  tot	  ce	  face	  se	  datorează	  locuirii	  lui	  Dumnezeu	  în	  El,	  şi	  nicidecum	  puterii	  
proprii.	  

Duhul	  Sfânt	  

a)	  va	  continua	  lucrarea	  lui	  Hristos;	  
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b)	  convinge	  pe	  oameni	  despre	  neprihănire,	  păcat,	  judecată;	  

c)	  nu	  vine	  în	  templul	  inimii	  decât	  atunci	  când	  este	  invitat;	  

d)	  nu	  va	  locui	  deplin	  în	  templul	  inimii	  decât	  după	  ştergerea	  păcatului,	  la	  ziua	  ispăşirii	  
finale;	  

e)	  descoperă	  păcatele	  ascunse,	  şi	  nicidecum	  nu	  le	  acoperă;	  

f)	  nu	  produce	  trăiri	  extatice	  şi	  experienţțe	  senzuale,	  ci	  aduce	  o	  statornicie	  în	  adevăr	  
imposibil	  de	  zdruncinat;	  

Evanghelia	  

a)	  este	  puterea	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  mântuire,	  nicidecum	  o	  soluţție	  ieftină	  de	  
păcătuit	  în	  voie;	  

b)	  descoperă	  o	  credinţță	  care	  este	  şi	  duce	  la	  neprihănire,	  nu	  la	  acoperirea	  fărădelegii;	  

c)	  este	  vestea	  bună	  despre	  o	  împărăţție	  interioară,	  care	  schimbă	  inimi,	  nu	  o	  împărăţție	  
pământească	  alcătuită	  din	  păcătoşi	  neschimbaţți;	  

d)	  rolul	  ei	  principal	  este	  să	  slujească	  de	  mărturie,	  este	  un	  etalon	  despre	  ce	  vrea	  să	  
facă	  Dumnezeu	  din	  fiecare	  persoană,	  arătând	  la	  Hristos.	  

Acolo	  unde	  nu	  se	  regăsesc	  aceste	  minime	  elemente	  de	  identificare,	  de	  siguranţță,	  
puteţți	  fi	  siguri	  că	  este	  vorba	  despre	  „o	  altă	  evanghelie,”	  „un	  alt	  duh”	  şi	  „un	  alt	  Hristos.”	  

	  


