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Timp și Spațiu - 14
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira 

Unde era Credința?

Iacov și Esau se luptau în pântec. Rebeca s-a plâns lui Dumnezeu pentru faptul că 
sarcina ei mult așteptată devenise un coșmar, însă El doar a ridicat din umeri – în 
pântecul ei avea loc un conflict internațional de milenii. 

Of!

Timpul a trecut. 

Rivalitatea dintre frați a crescut și s-a schimbat după 
cum împrejurările s-au schimbat. 

Apoi a avut loc întâlnirea dintre timp și spațiu când 
Esau avea o nevoie profundă, iar Iacov avea resursele 
necesare pentru a răspunde acestei nevoi. 

Iacov știa profeția că va domni peste fratele său. De 
asemenea știa că fratele său a fost foarte dominant in 
toți acei ani. 

A folosit, deci, momentul să-și subordoneze fratele forțat de nevoie. 

Dumnezeu a orchestrat timpul și spațiul ca să-l apropie de împlinirea cuvântului 
profetic. 

Atunci când 
Dumnezeu aliniază 
timpul și spațiul nu 
este întotdeauna 
ca o îmbrățișare 
plăcută. 
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A fost așa? 

Tatălui meu îi plăcea să sublinieze faptul că avantajul de-a exista o cușetă disponibilă 
pentru Iona pe corabia din Iafo nu era venită în mod necesar din mâna lui Dumnezeu. 

David a respins imediat sugestiile oamenilor săi în peșteră, cum că acela ar fi fost 
momentul lăsat de Dumnezeu să-l ucidă pe Saul. Ei au crezut că timpul și spațiul au fost 
aliniate de Dumnezeu pentru moartea inamicului. David a considerat că timpul și spațiul 
au fost aliniate ca să îi ofere încă o ocazie de-a câștiga încrederea lui Saul.

Două vederi foarte diferite asupra aceleiași alinieri exacte a timpului cu spațiul. 

Dar, dacă episodul cu Esau și supa lui Iacov a fost un test de la Dumnezeu, nu un dar de la 
Dumnezeu? Dacă Dumnezeu dorea ca Iacov să-l abordeze într-un mod benefic, dătător 
de viață, pe fratele cu care și-a încrucișat cărările încă de la început? 

Cei mai mulți dintre noi am considera că Dumnezeu nu avea nevoie de ajutorul Rebecăi 
pentru ca Isaac să îi dea binecuvântarea lui Iacov. A fost o chestiune 100% forțată, 
aranjată, manipulată și furată.

Incidentul cu supa nu implica absolut nicio înșelăciune. Iacov a acționat flagrant și 
neclintit în exploatarea deschisă, deliberată și intenționată a nevoii lui Esau. 
Mă întreb daca Dumnezeu avea nevoie de ajutorul lui Iacov acolo. 

Toate acestea sunt pur speculative. Așa au fost ei. Eu sunt o persoană diferită într-o lume 
diferită fără ca un asemenea conflict congenital să mă urmărească.

Ca personalitate, sunt diametral opus lui Iacov. Mai degrabă îmi ocolesc dușmanii decât 
să caut ocazia de-ai învinge. 
 
Cum ar fi dacă Dumnezeu ar aranja timpul și spațiul pentru mine ca eu să pot arăta milă 
unui adversar? 

Și dacă aș evita cu mult tact să fiu în același spațiu, în același timp cu cineva care m-a 
rănit în trecut? 
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Există cu adevărat vreo diferență între faptul că Iacov a denaturat o ocazie de a arată milă 
unui rival și escapismul meu față de aceste ocazii în care să arăt milă adversarului?

Poate că nu. 

Atunci când Dumnezeu aliniază timpul și spațiul nu este întotdeauna ca o îmbrățișare 
plăcută. 

Uneori este un eveniment extrem de dureros, strategic, care va colora istoria pentru 
milenii. 
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