L muriri asupra Genesei: cap. 1 – C.H.M.
CAPITOLUL 1
„La început Dumnezeu a f cut cerurile i p mântul.”
Modul în care Duhul Sfânt începe aceast carte unic este surprinz tor. El ne
duce imediat în prezen a lui Dumnezeu. Orice introducere este l sat deoparte.
Suntem du i direct la Dumnezeu. În acela i timp Îl auzim pe Dumnezeu rupând
t cerea p mântului i Îl vedem luminând întunericul p mântului, pentru a crea
un domeniu, în care s - i poat ar ta puterea ve nic
i divinitatea Sa (Romani
1.20). Aici nu exist nimic care ar putea satisface curiozitatea, nimic pentru
specula iile min ii omene ti. Aici g sim m re ia i realitatea adev rului divin, a a
cum ac ioneaz el în puterea lui moral (etic ) asupra inimii i a min ii. Chiar
dac geologii cerceteaz adâncul p mântului i aduc la lumina zilei rezultatele,
care pretind s întregeasc sau s contrazic documentul divin, chiar dac fac
cercet ri cu privire la trupuri petrificate - un ucenic al Domnului se pleac cu
bucurie sfânt în fa a Cuvântului lui Dumnezeu. El îl cite te, îl crede i se
închin . S începem i noi în acest duh cercetarea acestei c r i! De-am în elege
ce înseamn „a locui toat via a în Casa Domnului“ (Psalm 27.4) i de-am
continua cercetarea con inutului pre ios al Sfintei Scripturi într-un duh de
adev rat adorare!
„La început, Dumnezeu a f cut cerurile i p mântul.“ Cele dintâi cuvinte ale
Sfintei Scripturi ne pun în prezen a Aceluia, care este izvorul nesecat al oric rei
binecuvânt ri. Nu g sim aici dovezi am nun ite pentru existen a lui Dumnezeu.
El Se descoper pe Sine Însu i. Dumnezeu Se face cunoscut prin lucr rile Sale.
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu i întinderea lor veste te lucrarea mâinilor
Lui“ (Psalm 19. 1). „Doamne, toate lucr rile Tale Te vor l uda!“ – „Mari i
minunate sunt lucr rile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice!“ (Apocalipsa
15.3). Numai un necredincios sau un ateu caut dovezi despre existen a Aceluia
care, prin cuvântul gurii Lui, a creat lumea i care S-a descoperit El Însu i ca
Dumnezeul Atot tiutor, Atotputernic i Ve nic. Cine altul decât „Dumnezeu“ a
putut „face“ (crea) din nimic orice lucru? „Ridica i-v ochii în sus i privi i! Cine a
f cut aceste lucruri? Cine a f cut s mearg dup num r, în ir, o tirea lor? El le
cheam pe toate pe nume: a a de mare e puterea i t ria Lui, c una nu lipse te“
(Isaia 40.26). „C ci to i dumnezeii popoarelor sunt ni te idoli, dar Domnul a f cut
cerurile“ (Psalm 96. 5). În cartea Iov, capitolele 38-41, în cuvinte minunate,
Domnul Însu i se refer la lucrarea crea iei, ca o dovad de net g duit a
atotputerniciei Sale. În timp ce aceasta îi arat min ii cea mai l murit i cea mai
puternic dovad a atotputerniciei Sale, ne atinge inima cu bun voin a Sa, care
se descoper în ea. Totul este divin: i m re ia i iubirea, i puterea i bun voin a
plin de duio ie!
„P mântul era pustiu i gol; peste fa a adâncului de ape era întuneric“ (versetul
2). Iat într-adev r un loc în care numai Dumnezeu putea s lucreze! Acolo omul
nu avea niciun loc, pân când i el, ca toate celelalte, a devenit un obiect al
puterii creatoare. Dumnezeu era singur în crea ie. Din locuin a ve nic a luminii,
El privea p mântul pustiu i gol, pe care trebuia s se împlineasc planurile i
hot rârile Sale minunate i unde Fiul ve nic trebuia s tr iasc , s lucreze, s
m rturiseasc
i s moar , ca s descopere lumii perfec iunile minunate ale
divinit ii. Peste tot era întuneric i haos; dar „Dumnezeu este un Dumnezeu al
luminii i al orânduielii.“ „Dumnezeu este lumin
i în El nu este întuneric“ (1
Ioan 1.5). Niciun fel de întuneric i neorânduial (natural , moral , intelectual
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sau spiritual ) nu poate s d inuiasc în prezen a Lui.
„ i Duhul lui Dumnezeu se mi ca pe deasupra apelor“ (versetul 2). El Se mi ca
urzind deasupra locului ac iunii Sale viitoare. Într-adev r, un loc întunecos, un
loc care Îi oferea un câmp întins de lucru Dumnezeului luminii i al vie ii. Numai
Dumnezeu putea s lumineze întunericul acesta i s fac s â neasc via a din
el, înlocuind haosul cu rânduiala i creând o întindere între ape, unde via a
putea s se r spândeasc f r team de moarte. Lucr rile acestea erau vrednice
de Dumnezeu.
„Dumnezeu a zis: „S fie lumin ! i a fost lumin “ (versetul 3). Ce simplu, i
totu i divin! „C ci El zice i se face; porunce te i ce porunce te se face“ (Psalm
33.9). Necredinciosul vrea s tie: Cum i când? - R spunsul este: „Prin credin ,
pricepem c lumea a fost f cut prin Cuvântul lui Dumnezeu, a a c tot ce se
vede n-a fost f cut din lucruri care se v d“ (Evrei 11.3). Acest r spuns
mul ume te un suflet care vrea s se lase pov uit. În elepciunea lumii poate
zâmbi dispre uitor cu privire la aceste lucruri i le poate numi ne tiin
sau
credulitate, potrivit unei epoci barbare, dar nedemne pentru oameni care tr iesc
într-un secol progresist al istoriei lumii, în care tiin a ne-a familiarizat cu fapte,
despre care niciun scriitor inspirat n-a tiut. Ce în elepciune! Ce tiin ! Nu, mai
degrab ce nebunie! Ce absurditate! Ce incapacitate de a în elege scopul i
inten ia Sfintei Scripturi! Desigur, Dumnezeu nu vrea s fac din noi oameni de
tiin . Inten ia Sa este s ne conduc în prezen a Sa, ca închin tori, cu inimile
i min ile luminate i c l uzite de Sfântul s u Cuvânt. Dar aceasta nu este
suficient pentru a a-numitul filozof. Nu, el dispre uie te prejudec ile obi nuite i
meschine, cum le nume te el, ale ucenicilor fideli Cuvântului i ia plin de
încredere telescopul pentru a descoperi lumile îndep rtate. Sau coboar în
adâncimile p mântului pentru a cerceta straturile, forma iile, petrific rile, care
dup p rerea lui, ar completa ceea ce ne spune Sfânta Scriptur , dac nu stau
chiar în contradic ie cu aceasta.
În ce ne prive te, noi cei credincio i, nu avem nimic a face cu „împotrivirile
tiin ei, pe nedrept numite a a“ (1 Timotei 6.20). Credem c toate descoperirile
adev rate, fie în univers, fie pe p mânt, se vor potrivi întotdeauna cu cele scrise
în Cuvântul lui Dumnezeu. Dac nu, atunci trebuie respinse de cel care este un
prieten al Scripturii. Aceasta d inimii celui credincios o mare lini te într-un timp
plin de specula ii savante i de teorii pompoase, care din p cate dezv luie doar
ra ionalism i necredin . Este foarte necesar ca inima s fie bine întemeiat cu
privire la autoritatea, perfec iunea i inspira ia divin a C r ii sfinte, c ci în
aceasta se afl singura arm de ap rare împotriva ra ionalismului pe de o parte
i a supersti iei pe de alt parte. Cele mai importante cerin e pentru timpul de
acum sunt o cunoa tere adânc a Cuvântului i o supunere des vâr it la tot ce
spune el. S dea Dumnezeu ca, prin harul S u mare, aceast cuno tin
i
aceast supunere s creasc în mijlocul nostru!
„Dumnezeu a v zut c lumina era bun ; i Dumnezeu a desp r it lumina de
întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte“
(versetele 4, 5). Avem aici cele dou mari simboluri a a de des folosite în tot
Cuvântul lui Dumnezeu. Prezen a luminii d na tere zilei; lipsa luminii d
na tere nop ii. Tot a a este i starea sufletelor. Sunt fii ai luminii i fii ai
întunericului; deosebirea este cât se poate de vizibil . To i aceia pe care i-a
luminat lumina vie ii, i-a cercetat R s ritul cel de sus (Luca 1.78), to i aceia care
au v zut lumina cuno tin ei lui Dumnezeu, prin Isus Hristos (2 Cor. 4.6), ori cine
ar fi i ori unde s-ar afla, sunt fii ai luminii i ai zilei. Pe de alt parte, to i aceia
care sunt din fire în întuneric, orbire i necredin , i ale c ror inimi n-au fost
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luminate prin credin
de razele Soarelui drept ii, sunt înveli i în întunericul
nop ii spirituale i sunt fii ai întunericului, fii ai nop ii.
Drag cititor! Stai pu in i întreab -te în prezen a Aceluia care cerceteaz
inimile, din care din aceste dou categorii de oameni faci parte. Nu exist nici o
îndoial : stai ori de o parte, ori de alta. Po i s fii s rac, dispre uit sau ne tiutor;
îns , dac harul a ac ionat i te-a pus în leg tur cu Fiul lui Dumnezeu, care
este lumina lumii (Ioan 1. 4), atunci e ti un fiu al zilei, i, în curând, vei str luci
ca o stea în slava cereasc , în care Mielul înjunghiat va fi punctul central pe veci.
Lucrul acesta nu vine de la tine, ci este rezultatul hot rârii i al ac iunii lui
Dumnezeu Însu i, care i-a dat lumin , via , bucurie i pace prin Isus i jertfa
Sa des vâr it . Dar, dac înc nu cuno ti ac iunea i influen a luminii divine i
dac nu i-au fost înc deschi i ochii, ca s vezi frumuse e în Fiul lui Dumnezeu,
- chiar dac ai o inteligen mare i ai toate comorile filozofiei, chiar dac ai b ut
din toate izvoarele în elepciunii omene ti, chiar dac ai toate atestatele pe care le
pot da colile acestei lumi, - e ti un fiu al nop ii i al întunericului (1 Tesaloniceni
5.5). Dac mori în aceast stare, vei fi înv luit de întunericul i de spaima unei
nop i ve nice! Opre te-te deci, nu mai f niciun pas m car pân nu te
încredin ezi bine dac e ti un fiu al zilei sau al nop ii!
Urm torul punct, spre care doresc s m îndrept, este crearea lumin torilor.
„ i Dumnezeu a zis: «S fie ni te lumin tori în întinderea cerului, ca s despart
ziua de noapte; ei s fie ni te semne care s arate vremile, zilele i anii; i s
slujeasc de lumin tori în întinderea cerului, ca s lumineze p mântul.» i a a a
fost. Dumnezeu a f cut cei doi mari lumin tori, i anume: lumin torul cel mai
mare ca s st pâneasc ziua, i lumin torul cel mai mic ca s st pâneasc
noaptea; a f cut i stelele“ (versetele 14-16).
Soarele este izvorul luminii i punctul central al sistemului nostru. În jurul lui
se mi c alte corpuri cere ti mai mici, care primesc lumin de la el. De aceea
soarele poate fi privit ca un simbol adecvat al Aceluia, care va r s ri în curând ca
s aduc t m duirea sub aripile Lui pentru cei care se tem de Domnul (Maleahi
4.2). Aceast imagine se arat
i mai luminoas pentru cel ce a v zut vreodat ,
dup o noapte de veghe, soarele r s rind i aurind v zduhul cu razele sale
str lucitoare. Cea a i umbra nop ii se risipesc i parc toat f ptura ureaz bunvenit lumin torului zilei. A a va fi când Soarele neprih nirii va r s ri; umbra
nop ii va fugi i toat f ptura se va bucura de aceste zori de diminea f r nori,
începutul unei zile de slav f r sfâr it.
Luna, întunecoas în sine, î i prime te mereu lumina de la soare (este
interesant c printr-un telescop bun luna ofer imaginea unei naturi ruinate).
Dup ce soarele apune se arat luna i r sfrânge asupra lumii înv luite în
întuneric razele captate. Dac este vizibil ziua, luna se vede doar ca o lumin
pal ; aceasta este urmarea apari iei sale în prezen a unei str luciri mult mai
mari. Câteodat , p mântul i influen ele sale se intercaleaz
i ascund prin nori
sau cea lumina argintie a lunii.
Soarele este o imagine a lui Hristos, iar luna este o imagine a Bisericii sau a
Adun rii. Hristos, izvorul luminii ei, nu poate fi v zut acum de ochiul natural.
Lumea nu Îl vede, dar Biserica Îl vede i este r spunz toare s r sfrâng razele
Sale peste o lume cufundat în întuneric. Biserica lui Dumnezeu ofer lumii o
cale de a înv a ceva despre Hristos. „Voi sunte i epistola noastr , cunoscut
i
citit de to i oamenii“, zice apostolul; i mai departe: „Voi sunte i ar ta i ca fiind
epistola lui Hristos“ (2 Corinteni 3. 2-3).
Ce pozi ie plin de r spundere are Biserica! Cât de mult ar trebui Biserica s
vegheze ca nu cumva s se iveasc vreo piedic în calea oglindirii luminii cere ti a
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lui Hristos! Cum poate Biserica s oglindeasc aceast lumin ? Prin faptul c o
las s lumineze asupra ei în toat str lucirea. Dac Biserica ar umbla doar în
lumina lui Hristos, ar reflecta f r îndoial aceast lumin
i astfel i-ar împlini
chemarea pe care o are în lume. Luna nu are o lumin a ei proprie. A a este i cu
Biserica. Ea nu este chemat s fie în aten ia lumii, ci este chemat s r sfrâng
lumina pe care o prime te. Biserica trebuie s cerceteze de aproape calea pe care
a umblat Domnul i s calce pe urmele Lui, prin puterea Duhului Sfânt care este
în ea. Dar vai! Lumea cu cea a i cu norii ei, se a az , deseori, în calea luminii i
o ascunde i p teaz epistola, a a c lumea abia mai poate z ri câte o lic rire
slab de tot din tr s turile de caracter ale lui Hristos în cei care poart numele
lui Hristos (cre tini). A a se face c nu rareori lumea descopere în cre tini mai
degrab o jalnic deosebire decât o asem nare cu Hristos. S -L contempl m tot
mai mult pe Hristos, într-un duh de rug ciune, ca s fim i mai mult în stare s
prezent m o imagine fidel a Lui!
Stelele sunt ni te lumin tori foarte îndep rta i, care lumineaz pe alte t râmuri
i nu se afl în leg tur direct cu sistemul nostru solar, iar noi z rim numai
sclipirea lor. „Chiar o stea se deosebe te în str lucire de alt stea“ (1 Corinteni
13.41). A a va fi în împ r ia viitoare a Fiului. El va str luci într-o lumin vie i
ve nic , Trupul S u, Biserica, va r spândi în jurul ei razele Lui binef c toare,
iar, în acela i timp, fiecare credincios, la locul lui, va str luci cu str lucirea
deosebit pe care dreptul Judec tor o va da fiec ruia ca r splat pentru slujba
fidel din timpul nop ii celei întunecoase, când Domnul nu era cu trupul între ei.
Gândul acesta ar trebui s ne fac s devenim tot mai asemenea Domnului
nostru (Luca 19. 12-19).
Acum apar creaturile mici ale crea iei. Marea i p mântul trebuiau s fie pline
de fiin e vii. Unii cred c trebuie s vad în lucr rile fiec rei zile a crea iei o
imagine a unei dipensa iuni i principiile ei caracteristice. Doresc s remarc c ,
dac cineva vrea s cerceteze astfel Scriptura, este necesar s vegheze asupra
puterii imagina iei i s - i îndrepte aten ia asupra concordan ei generale a
Scripturii, altfel exist pericolul de a c dea în erori. Eu nu doresc s interpretez
în acest mod i m voi restrânge doar la ceea ce recunosc ca fiind un sens clar al
textului.
Ajungem acum la locul omului, a ezat peste lucr rile mâinii lui Dumnezeu.
Dup ce toate lucrurile au fost puse în rânduial , crea ia avea nevoie de un cap.
„Apoi Dumnezeu a zis: «S facem om dup chipul Nostru, dup asem narea
Noastr ; el s st pâneasc peste pe tii m rii, peste p s rile cerului, peste vite, i
peste tot p mântul, i peste toate târâtoarele cari se mi c pe p mânt.»
Dumnezeu a f cut pe om dup chipul S u, l-a f cut dup chipul lui Dumnezeu;
parte b rb teasc
i parte femeiasc i-a f cut. Dumnezeu i-a binecuvântat, i
Dumnezeu le-a zis: «Cre te i, înmul i i-v , umple i p mântul, i supune i-l; i
st pâni i peste pe tii m rii, peste p s rile cerului, i peste orice vie uitoare care
se mi c pe p mânt»“ (versetele 26-29). S remarc m schimbarea în expresii: „l-a
f cut“ i „i-a f cut“ (versetul 27). De i despre facerea femeii nu ni se vorbe te
decât în capitolul 2 al Genesei, totu i, Dumnezeu, chiar în capitolul 1, i-a
binecuvântat i le-a dat st pânire peste tot p mântul. Toate f pturile mai mici
sunt puse sub st pânirea lor: Eva a fost binecuvântat cu orice binecuvântare în
Adam, i tot prin el, a c p tat ea toat vrednicia. De i nu exista înc , totu i, în
sfaturile lui Dumnezeu, era socotit ca o parte a omului: „Când nu eram decât un
plod f r chip, ochii T i m vedeau; i, în cartea Ta, erau scrise toate zilele care
îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele“ (Psalm 139.16).
Tot a a este i cu Biserica, mireasa celui de al doilea Om. Mai înainte de a fi
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veacurile era v zut în Hristos, Capul i Domnul ei, dup cum este scris în
Efeseni 1.4: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca s fim
sfin i i f r prihan înaintea Lui.“ Când înc niciun m dular al Bisericii nu avea
suflu de via , toate erau cuprinse în planul ve nic al lui Dumnezeu, to i erau
rândui i mai dinainte s fie asemenea chipului Fiului S u (Romani 8.29).
Conform hot rârilor lui Dumnezeu, Biserica este o parte de neap rat trebuin
pentru Hristos. De aceea Biserica este chemat s fie: „Plin tatea Celui ce
pline te totul în to i“ (Efeseni 1.23). Iat un nume minunat, care arat toat
vrednicia, importan a i slava Bisericii!
Ne-am obi nuit cu gândul s privim binecuvântarea i siguran a fiec rui suflet
în parte ca singurul scop al r scump r rii; dar o astfel de p rere despre
r scump rare este neînsemnat
i incomplet . Desigur, r scump rarea aduce
binecuvântarea i siguran a fiec rui om în parte, dar aceasta e numai o parte - i
poate cea mai neînsemnat - din adev rul mântuirii. Un alt adev r, mult mai de
seam , este c slava lui Hristos este strâns legat de Biseric sau Adunare. Dac ,
pe temeiul Sfintei Scripturi, sunt în drept s m socotesc ca o parte de neap rat
trebuin pentru Hristos, atunci nu m pot nicio clip m car îndoi c
i Hristos
îmi este de neap rat trebuin . Nu este de trebuin Hristos pentru Biseric ?
F r îndoial . „Nu este bine ca omul s fie singur; am s -i fac un ajutor potrivit
pentru el“ (Genesa 2.18), i: „În adev r, nu b rbatul a fost luat din femeie, ci
femeia din b rbat; i nu b rbatul a fost f cut pentru femeie, ci femeia pentru
b rbat. Totu i, în Domnul, femeia nu este f r b rbat, nici b rbatul f r femeie,
i toate sunt de la Dumnezeu“ (1 Corinteni 11.8-12). Cum f r Eva ar fi fost o
lips în crea ie, tot a a ar fi fost i în noua crea ie, o lips f r Mireasa, Biserica.
S ne gândim acum pu in i la modul în care a fost chemat la via Eva, cu
toate c lucrarea aceasta face parte din capitolul urm tor. În toat crea ia nu se
g sea niciun ajutor potrivit pentru Adam. De aceea a trebuit s cad într-un
somn adânc i, dintr-o parte a fiin ei lui, s fie alc tuit tovar a, care avea s fie
p rta cu el la st pânire i binecuvântare. ,,Atunci Domnul Dumnezeu a trimis
un somn adânc peste om, i omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din
coastele lui, i a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om,
Domnul Dumnezeu a f cut pe femeie, i a adus-o la om. i omul a zis: Iat în
sfâr it aceea, care este os din oasele mele i carne din carnea mea! Ea se va numi
femeie pentru c a fost luat din om“ (capitolul 2. 21-23).
Dac îi privim pe Adam i Eva ca o imagine a lui Hristos i a Bisericii, din
aceste versete se vede l murit c moartea lui Hristos a trebuit s fie un fapt
împlinit, înainte ca Biserica s poat fi format , cu toate c dup planul lui
Dumnezeu a fost v zut i aleas în Hristos, înainte de întemeierea lumii. Este o
mare deosebire între gândurile tainice ale lui Dumnezeu i descoperirea i
împlinirea acestor sfaturi. Ca s se poat înf ptui pe deplin gândul lui Dumnezeu
cu privire la alc tuirea Bisericii, mai întâi Fiul a trebuit s fie batjocorit i
r stignit. El a trebuit s ocupe locul s u în cer, pentru ca Duhul Sfânt s coboare
pentru strângerea într-un singur Trup a tuturor credincio ilor. Aceasta nu
înseamn c înainte de moartea lui Hristos n-au fost mântuite suflete. Adam i
dup el multe alte mii de oameni au fost mântui i prin jertfa lui Hristos, chiar
dac aceast jertf nu fusese înc s vâr it . Dar mântuirea fiec rui suflet în
parte i alc tuirea Bisericii prin Duhul Sfânt sunt dou lucruri diferite. Din
nefericire nu se ine seama de lucrul acesta; chiar i acolo unde este ap rat
turii, se g sesc rareori rezultate practice care ar trebui s rezulte
conform înv
dintr-un adev r a a de m re . Dac s-ar cunoa te mai bine locul unic al Bisericii,
leg tura deosebit , pe care o are ea cu Omul al doilea, Domnul venit din cer,
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drepturile ei deosebite, i ar fi acceptate prin puterea Duhului Sfânt, ar rezulta
roade bogate i frumoase (Efeseni 5. 22-33).
Dac privim tabloul care este înaintea noastr , ne putem face o anumit
imagine despre rezultatele care ar trebui s rezulte din în elegerea pozi iei
Bisericii. Ce iubire îi datora Eva lui Adam! Ce apropiere savura ea! Ce leg tur
strâns era între ei! Ea lua parte la toate gândurile sale! Erau una în vrednicie i
slav ! El nu st pânea asupra ei, ci amândoi st pâneau împreun . El era st pânul
întregii crea ii, iar Eva era una cu el. Ea era v zut
i binecuvântat în el. Ea a
fost f cut pentru om. Omul a fost creat cel dintâi, iar femeia este v zut în el i
f cut din el.
În Psalmul 8, g sim o prezentare minunat a omului, pus de Dumnezeu peste
toate lucr rile Sale: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna i stelele,
pe cari le-ai f cut, îmi zic: «Ce este omul, ca s te gânde ti la el? i fiul omului ca
s -l bagi în seam ? L-ai f cut cu pu in mai pe jos decât Dumnezeu, i l-ai
încununat cu slav
i cu cinste. I-ai dat st pânire peste lucrurile mâinilor Tale,
toate le-ai pus sub picioarele lui: oile i boii laolalt , fiarele câmpului, p s rile
cerului i pe tii m rii, tot ce str bate c r rile m rilor»“ (Psalm 8.3-8). Aici ne este
prezentat numai omul, f r s fie amintit i femeia. Ea este v zut în b rbat.
În niciun loc din Vechiul Testament nu g sim o descoperire direct despre taina
Bisericii. Apostolul spune clar: „Care n-a fost f cut cunoscut fiilor oamenilor în
celelalte veacuri în felul cum a fost descoperit acum sfin ilor apostoli i prooroci
ai lui Hristos prin Duh“ (Efeseni 3.1-11). Din acest motiv, în Psalmul 8 este
prezentat numai omul; dar tim c b rbatul i femeia sunt socoti i împreun .
Toate aceste imagini î i vor avea, în veacurile viitoare, împlinirea lor des vâr it .
Atunci, Omul adev rat, Domnul cerului va edea pe scaunul S u de domnie cu
Biserica, mireasa Lui, i va împ r i peste crea ia reînnoit . Biserica, care a ie it
vie din mormântul lui Hristos, face parte din trupul S u, din carnea i din oasele
Lui. Domnul Isus, ca i Cap, i Biserica, ca i Trup, formeaz împreun un om,
cum citim în Efeseni 4: „Pân vom ajunge to i la unirea credin ei i a cuno tin ei
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la în l imea staturii plin t ii lui
Hristos.“ Pentru c Biserica este o parte din Hristos, va avea parte de un loc
deosebit în slav . Nicio fiin nu era legat de Adam ca Eva, pentru c nicio alt
fiin nu era o parte din el însu i. Tot a a Biserica va avea parte de locul cel mai
apropiat de Hristos în slava viitoare.
Nu numai ce va fi Biserica, ci chiar i ceea ce este, ne pune în uimire. Acum ea
este Trupul lui Hristos. Este i templul în care locuie te Dumnezeu. Dac aceasta
este vrednicia prezent
i viitoare a Adun rii, din care prin harul lui Dumnezeu
facem i noi parte, se cade s umbl m în sfin enie, s avem o via predat în
totul lui Dumnezeu, desp r it de cele lume ti i tr it numai pentru Dumnezeu.
S dea Dumnezeu ca, prin puterea Duhului Sfânt, s în elegem aceste lucruri,
pentru ca s ne d m mai bine seama de felul cum trebuie s ne purt m, potrivit
cu chemarea pe care o avem. ,,Dumnezeu s v lumineze ochii inimii, ca s
pricepe i care este n dejdea chem rii Lui, care este bog ia slavei mo tenirii Lui
în sfin i, i care este fa de noi, credincio ii, nem rginita m rime a puterii Sale,
dup lucrarea puterii t riei Lui, pe care a desf urat-o în Hristos, prin faptul c
L-a înviat din mor i, i L-a pus s
ad la dreapta Sa, în locurile cere ti, mai
presus de orice domnie, de orice st pânire, de orice putere, de orice dreg torie, i
de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci i în cel viitor.
El i-a pus totul sub picioare, i L-a dat c petenie peste toate lucrurile Bisericii,
care este trupul Lui, plin tatea Celui ce pline te totul în to i“ (Efeseni 1.18-23).
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