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„ ?i acum, ?tiu c? nu-mi ve?i mai vedea fa?a, voi to?i aceia în mijlocul c?rora am umblat propov?duind Împ?r??ia lui
Dumnezeu.” (Fapte 20:25).
Pavel a proclamat neîncetat Evanghelia lui Isus Hristos ?i a dat înv???turi bisericilor zi ?i noapte. El a îndurat
persecu?ii severe oriunde s-a dus ?i când fost în în?tiin?at de c?tre Duhul Sfânt c? urma fie martirizat, i-a adunat pe
b?trânii bisericii la Efes. În timp ce le-a împ?rt??it dragostea pentru ei, le-a ?i l?sat o instruc?iune important?.
„?tiu bine c?, dup? plecarea mea, se vor vârî între voi lupi r?pitori, care nu vor cru?a turma, ?i se vor scula din
mijlocul vostru oameni care vor înv??a lucruri stric?cioase, ca s? trag? pe ucenici de partea lor. De aceea, veghea?i
?i aduce?i-v? aminte c?, timp de trei ani, zi ?i noapte, n-am încetat s? sf?tuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.”
(20:29-31). Pavel a emis dou? avertismente: se vor strecura oameni strica?i din afar? ?i chiar ?i dintre ai vo?tri vor
avea înv???turi stric?cioase.
Înv???turile distorsionate pot p?rea a fi aproape corecte, dar sunt suficiente pentru a-i distrage pe credincio?i de pe
calea cea dreapt?. Chiar ?i o simpl? u?oar? modificare a teologiei, o mic? modificare a doctrinei, un fel de
extremism nebunesc îi poate determina pe oameni s? se abat? de la adev?r. Pavel ?i-a petrecut via?a
propov?duind cu pasiune Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca urma?ii s?i s? poat? discerne o imita?ie a acesteia. El
dorea ca ace?tia s? zideasc? bine, astfel încât ei s? nu fie cl?tina?i sau d?râma?i din interior.
„?i acum, fra?ilor, v? încredin?ez în mâna lui Dumnezeu ?i a Cuvântului harului S?u, care v? poate zidi suflete?te ?i
v? poate da mo?tenirea împreun? cu to?i cei sfin?i?i.” (20:32). Pavel dorea ca b?trânii s? se întoarc? la bisericile lor
?i s? verifice dac? Cuvântul lui Dumnezeu este propov?duit cum trebuie.
Tr?im într-o cultur? cre?tin? care este atât de distorsionat? încât cu greu mai poate fi recunoscut?. V? îndemn s?
studia?i Cuvântul lui Dumnezeu ?i s? umbla?i îndeaproape cu Domnul, pentru a putea cre?te în discern?mânt.
Cunoscând adev?rul, nu vei fi atras de ceva contraf?cut.
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