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Tradus de Artur Ille 

Așa cum am împărtășit în transmisia live de Anul Nou despre schimbarea sezonului 
pentru SLG, unul dintre lucrurile care ne stau înainte pentru 2018 este cel de a face față 
provocărilor legate de timp și spațiu. 

La birou dispunem de o autoritate foarte mare asupra timpului și o autoritate exagerată în 
ce privește spaţiul. Dar, acest lucru nu se extinde și asupra voluntarilor. Când cineva ni se 
alătura într-un anumit proiect, de obicei, acesta este scos din schemă prin devorarea tim-
pului său. Așa că trebuie să găsim o modalitate prin care să ridicăm nivelul de autoritate în 
acest domeniu pentru întregul trib.

Plănuiesc să folosesc o serie de instrumente, blogul acesta fiind unul din ele. Voi parcurge 
Scriptura scoțând în evidență ilustrații despre modul supranatural în care Dumnezeu a 
alinat timpul și spațiul pentru a avansa împărăția Lui.

Speranța mea este că, pe măsură ce medităm asupra acestor povestiri biblice, se va pro-
duce o schimbare.

Ori de câte ori observați o asemănare între povestirea biblică și viața voastră și o 
împărtășiți cu noi în secțiunea pentru comentarii a blogului, aceasta va îmbogăți procesul.

De exemplu, modul în care Sara a rămas însărcinată a fost o chestiune legată de timp și 
spațiu. În acest caz, părerea mea e că Dumnezeu a blocat alinierea acestora, timp de dece-
nii, prevenind  astfel concepția.  

Tocmai am vorbit cu o doamnă care a încercat atât de mult să rămână însărcinată, însă 
fără succes. Apoi a avut parte de vindecare, iar în luna următoare a rămas însărcinată.

Ea este convinsă că Dumnezeu i-a întârziat sarcina până când a trecut de acea piatră de 
hotar, pentru că odată ce curățirea a fost făcută, trupul ei a fost locul ideal pentru concep-
erea și purtarea unui copil la termen. 
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Acest amestec a povestirilor biblice cu cele similare din viața contemporană ne va porni în-
tr-o călătorie spre dobândirea unui nivel înalt de autoritate corporativă în alinierea corectă 
a timpului și a spațiului.

În mod  individual, țintesc, în general, 
spre 100.000 de acțiuni corecte în de-
cursul a 20 de ani, crescând astfel nive-
lul de autoritate. Asta înseamnă în jur 
de 5.000 de gânduri și alegeri corecte 
pe an sau mai mult de o duzină pe zi. 
Pentru a schimba atmosfera spirituală 
la nivel de trib, anticipez că voi avea 
nevoie de mult mai mult decât atât.

Prin urmare, voi alege să fac acest 
lucru neîncetat. Autoritatea spirituală nu cade din cer. Trebuie să te concentrezi în mod 
intenționat asupra adevărului găsit în Cuvânt, să îți “marinezi” duhul și sufletul în acele 
ilustrații biblice, iar apoi să le conectezi la viața de zi cu zi.

Din fericire, să aleg este ceva ce știu să fac bine!

Aceasta este strategia mea de pornire.  

Va urma…
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Trebuie să te concentrezi în mod 
intenționat asupra adevărului găsit 
în Cuvânt, să îți “marinezi” duhul 
și sufletul în acele ilustrații biblice, 
iar apoi să le conectezi la viața 
de zi cu zi.
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