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Îm-pieli�at �i în-chipuit. 2 Corinteni 11:14 
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Textul din 2 Corinteni con�ine un cuvînt rar: 

metaschematizo care înseamn� a schimba aparen�a, pe dinafar�. 
Aceasta este lucrarea diavolului. Contextul imediat vorbe�te 
despre minciun�, r�st�lm�cire, în sens negativ.  

 
El, Domnul, s-a în-trupat ca noi s� putem deveni ca El.  
 
Numai diavolul este îm-pieli�at. El nu se poate în-trupa, 

nu î�i poate asuma umanitatea, dar urm�rile lucr�rilor sale 
asupra omenit��iii rezult� în dezumanizare.  

Din aceast� cauz�, diavolul se poate doar în-chipui �i 
poate produce închipuiri, dar nu se poate întruchipa. Diavolul 
î�i poate trage piei de lumin� peste el, dar sinele îi r�mîne 
neschimbat.  

 
Chipul Dumnezeului nev�zut este Domnul, El, Întrupatul 

a întru-chipat Dumnezeirea fa�� de noi �i întru-chipeaz� 
omenitatea r�scump�rat� fa�� de Tat�l. Fiul-Dumnezeu s-a 
întrupat, iar sfin�ii care Îl urmeaz� Îl întruchipeaz� fa�� de 
lume. Noi nu suntem ni�te împieli�a�i, nu tragem chipul lui 
Cristos peste noi. El locuie�te ÎN noi. De aceea nici nu Îl în-
chipuim pe Cristos, dar nici nu îl în-trup�m, pentru c� 
întruparea Sa este unic�, în El �i numai în El. Noi suntem 
Cristo-fori, purt�tori ai lui Cristos într-un trup de moarte.  

                                                 
36 2 Corinteni 11:14  �i nu este de mirare, c�ci chiar Satana se preface într-un 

înger de lumin�. 



 88 

 
Toat� aventura sfin�eniei se petrece între El, noi, cel�lalt, 

aproapele, �i cel care nu este de numit, în�el�torul. Între 
primejdia de a împieli�a doar cre�tinismul, lucru radical 
diabolic, �i a întru-chipa pe Domnul nostru în lume st� distan�a 
dintre fariseism �i cre�tinismul autentic. Distan�a dintre 
preten�ia întrup�rii lui Cristos prin [NM2]lume �i dorin�a de a-L 
întruchipa pe Cristos este distan�a dintre arogan�� �i tr�irea 
umil� a adev�rului „Cristos în noi n�dejdea slavei”.37 Cristos s-
a întrupat ca noi s�-L putem întruchipa, nu s�-I mim�m faptele 
�i s�-I copiem Cuvintele, nu s�-I împieli��m asem�narea. 

Noi suntem adev�ra�ii Cristo-fori, purt�tori ai Chipului 
s�u, oglindire a Lui fa�� de lume, de vreme ce El este Oglindire 
a Tat�lui fa�� de noi.   

                                                 
37 Coloseni 1:27  c�rora Dumnezeu a voit s� le fac� cunoscut care este bog��ia 

slavei tainei acesteia între Neamuri, �i anume: Hristos în voi, n�dejdea 
slavei. 


