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Timp și Spațiu - 10
de Arthur Burk 

Tradus de Artur Ille 

Dizolvarea timpului și spațiului

”Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nimeni nu l-a mai găsit, pentru că îl luase 
Dumnezeu (la El)” GEN 5:24 BVA

Mi-am văzut câțiva prieteni murind lent, decimați de boli necruțătoare.

Privind apoi la moartea lui Iacov am fost uimit. Știa că era timpul. Cu toate acestea, el 
a avut forța emoțională de a duce o bătălie a voințelor cu prim-ministrul Egiptului și 
să câștige. Duhul lui era ferm, în timp ce servea 
blesteme și binecuvântări fiilor lui. Apoi, s-a 
așezat, și după ce a bifat toate lucrurile pe care 
le-a avut de făcut, a plecat acasă.

Oh, o moarte ca aceasta! Este greu să te gândești 
la o îmbunătățire a acestui proces.

Dar prin comparație, moartea lui Enoh ar fi o 
modalitate și mai bună de a “muri” dacă o poți 
numi moarte. Cel puțin așa pare să fie.

De ce să nu visăm?

Ce-ar fi să începem 
să binecuvântăm 
tranziția rânduită
de Dumnezeu de la 
acest timp și spațiu 
la celălalt timp și 
spațiu? 
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Alinierea supremă a timpului/spațiului ar trebui să aibă loc la sfârșitul sezonului nostru. 
De ce nu ar fi moartea creștinilor complet diferită față de restul lumii?

Ce-ar fi să începem să binecuvântăm tranziția rânduită de Dumnezeu de la acest 
timp și spațiu la celălalt timp și spațiu? Cum s-ar simți și cum ar arăta dacă am sfinți 
acel eveniment cu mult timp înainte, în loc să îl ignorăm zeci de ani și apoi să luptăm 
nebunește împotriva lui atunci când vine?
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