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Timp și Spațiu - 13
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira 

Prezent și Viitor

Dumnezeu l-a adus pe Avraam în Canaan ca să administreze țara. În schimb, el a 
profitat de ea.

Și înțelegerea lui despre administrare a fost așa de sumbră încât a oferit pe nedrept 
jumătate din pământ nepotului său, care avea un software anti-administrare rulând în 
fundal.

Pe lângă faptul că Dumnezeu s-a supărat 
pe Avraam și l-a mustrat pentru asta, El nu a 
recunoscut transferul de proprietate sub nicio 
formă, iar pământul a aparținut în continuare 
lui Avraam și urmașilor lui. 

Mai mult, Dumnezeu l-a sâcâit pe Avraam să 
se ridice din scaunul lui confortabil de sub 
Stejarii lui Mamre și să străbată întreaga țară, s-o 
inspecteze și să-i observe „activele si pasivele”. 
Dumnezeu a vrut ca Avraam să se comporte ca 
un administrator din moment ce a fost chemat 
să fie unul. 

Impulsul pe care l-a primit a fost că sămânța lui Avraam va lua în stăpânire pământul 
aproximativ jumătate de mileniu mai târziu.

El îți va spune ceea ce 
dorește să faci acum. 
S-ar putea să îți spună 
sau nu pentru cine este, 
sau când rezultatul 
acțiunilor tale va 
deveni vizibil
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Jack Welch a fost renumit pentru “întinderea obiectivelor” în următorul trimestru. Cele 
mai multe companii trebuie să împărtășească cu analiștii financiari obiectivele lor 
economice pentru următoarele 90 de zile. Demnitarii aleși au un ciclu electoral de doi ani 
care îi sâcâie încontinuu. Cei mai îndrăzneți oameni de afaceri își planifică obiectivele pe 
5 sau 10 ani. 

Întrebare: Ce faci cu un Dumnezeu care vrea să acționezi în acest loc (spațiu) la 
momentul prezent, având în vedere faptul că acțiunile tale vor avea consecințe peste 400 
de ani – un interval de timp destul de diferit? 

Răspuns: Fie Îl ignori la fel cum a făcut Avraam, în timp ce te focalizezi pe beneficiile 
alinierii timpului și spațiului în prezent, ori te maturizezi și te sincronizezi cu El, acționând 
ca un Urmaș Nobil, nu ca un consumator. 

El îți va spune ceea ce dorește să faci acum. S-ar putea să îți spună sau nu pentru cine 
este, sau când rezultatul acțiunilor tale va deveni vizibil. 

Dacă noi vom face doar ceea ce e important în intervalul de timp atât de minuscul a trei 
generații, atunci ne-am limitat utilitatea pentru Dumnezeul Întregii Istorii.
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