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Timp și Spațiu - 12
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira  

Termene limită

Putem vorbi în practică despre un termen limită atunci când nu este stabilit unul?

Gândește-te la Dumnezeu, Avram și Terah.

Observați contradicția clară între următoarele două pasaje:

„DOMNUL îi zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, 
dintre rudeniile tale și din casa tatălui tău și 
vino în țara pe care ți o voi arăta! Te voi face 
un neam mare și te voi binecuvânta; voi face 
numele tău mare, ca tu să fii o binecuvântare! 
Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, 
dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema!  
În tine vor fi binecuvântate toate familiile 
pământului!“  Avram a plecat, așa cum îi zisese 
DOMNUL, iar Lot a mers împreună cu el. Avram 
avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din 
Haran.” Geneza 12:1-4 NTR

„Terah i-a luat pe fiul său Avram și pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum și pe Sarai, 
nora sa și soția fiului său Avram, și au ieșit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă 
în țara Canaan. Au ajuns în Haran și au locuit acolo. Terah a trăit două sute cinci ani, 
apoi a murit în Haran.” Geneza 11:31-32 NTR
Problema 1: S-au stabilit în Haran până când Terah a murit. Apoi, și doar apoi, Avram 

Se pare că unul dintre 
marii dușmani al 
alinierii noastre în 
timp și spațiu cu planul 
lui Dumnezeu, este 
comunitatea umană
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a finalizat călătoria pe care Dumnezeu l-a chemat să o facă. Având în vedere faptul că 
unul dintre fiii lui Terah a fost numit Haran, putem specula că la origine familia ar fi putut 
proveni din acest oraș. Indiferent de motivul lui Terah de a se stabili acolo, este clar că el, 
nu Dumnezeu, a beneficiat de ascultarea lui Avram.

Problema 2: Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și i-a dat îndrumări, dar Terah a refuzat să 
îl elibereze pe Avram și să-l lase să devină bărbat. Pentru a-și păstra controlul asupra 
clanului, Terah a ascultat doar o mică parte din porunca lui Dumnezeu dată fiului său - 
lăsând Ur - ignorând în mod flagrant restul. 

Problema 3: Lui Avram i s-a spus în mod specific să-și lase părinții și restul familiei în 
urmă. Aparent nu a vrut să facă acest lucru și, aparent, nici ei nu au vrut să fie lăsați.

Întrebarea 1: A existat un termen limită în mintea lui Dumnezeu pentru sosirea lui Avram 
în Canaan, chiar dacă nu a fost anunțat?

Întrebarea 2: Ce ar fi fost diferit în viața lui Avram dacă ar fi ajuns în timp util? Scriptura 
nu specifică că a ratat vreo „comoară” sau că a suferit vreo judecată divină, dar poate o 
persoană să refuze vreodată să se sincronizeze cu Dumnezeu și să rămână nevătămată? 

Observație: de multe ori suntem îndemnați de Dumnezeu să ne schimbăm calendarul 
sau să ne schimbăm locația (spațiul). Cred că unul dintre motivele cele mai răspândite de 
a nu ne sincroniza cu voia lui Dumnezeu este acela că suntem luați ostatici de emoțiile 
altora.

Cu alte cuvinte, se pare că unul dintre marii dușmani al alinierii noastre în timp și spațiu 
cu planul lui Dumnezeu, este comunitatea umană.

Au!
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