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Unii oameni se tem că, acceptând limbajul biblic într-un sens prea
metaforic, noi "spiritualizăm" realitatea până la negarea ei. Sperăm ca nimeni
să nu facă aşa. Cerul şi pământul sunt foarte reale. Să clarificăm acest lucru.
Planeta Terra a fost în cer până la păcatul lui Adam. După păcat,
suntem pe pământ. În lucrurile seculare, noi măsurăm timpul cu î.d.H (înainte
de Hristos) şi d.H. (după Hristos). În lucrurile spirituale, timpul şi conceptele
se măsoară prin î.d.p (înainte de păcat) şi d.p. (după păcat) Cerul este
complet diferit de pământ. Pavel a fost într-o scurtă vizită, dar nu a putut să
povestească nimic. Pentru ce a văzut acolo, nu avea nici cuvinte, nici
concepte.
În Eden - când acesta era în cer, î.d.p. - evenimentele nu pot fi
descrise prin cuvinte pământeşti, cuvinte care sunt moştenirea noastră de
d.p. Minunea pe care o vom studia de-a lungul veşniciei, Biblia, a fost scrisă
sub inspiraţie. Ea descrie momente istorice într-un limbaj capabil să ascundă
în el gândul lui Dumnezeu despre momentul respectiv. Criticii au oarecare
dreptate când pretind că Biblia nu este o carte de istorie. Scopul ei este să
arunce o punte între î.d.p. şi d.p., să pună concepte ale marii controverse
într-un limbaj pământesc. Iar noi ne minunăm de splendoarea produsului
final: Omul Isus Hristos.
Moise a scris Geneza. Dacă ar fi fost prezent la faţa locului, cu pixul şi
a4 în mână, raportul lui ar fi fost exact acelaşi, deoarece el era d.p. Dar
pentru îngeri, scena a fost complet diferită.
Chiar în lucrurile strict pământeşti, ochelarii diferiţi produc concluzii
diferite. Să luăm un eveniment contemporan, de exemplu, 9/11. Ce va şti
despre el generaţia viitoare? Pentru membrul guvernului, a fost un atac
terorist. Pentru omul politic, a fost ciocnirea dintre civilizaţii. Pentru
religiosul de rând, fiii lui Alah ne plătesc pentru cruciade. Pentru creştinul
fundamentalist, a fost mânia lui Dumnezeu în toată splendoarea ei. Pentru
conspirator, generalul Klovenbach şi servii lui din spionajul internaţional
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pregătesc schimbarea constituţiei. Pentru admiratorii caracterului lui
Dumnezeu, a fost grava afectare a "stratului de ozon" al protecţiei harului,
printr-o insistentă respingere a căilor lui Dumnezeu. El a fost gonit din
treburile oamenilor, iar consecinţele năvălesc, în vidul creat, la viteze de
3GHz.
***
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