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Timp și Spațiu - 17
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira 

În culise

Spre avantajul nostru, noi putem vedea acum imaginea de ansamblu in situația lui 
Iosif: vise, Egipt, soția lui Potifar, închisoare, paharnic, Faraon, vis, prim-ministru, Iacov 
se mută în Egipt, reconciliere.

Sunt o mulțime de interacțiuni timp/spațiu în acest ansamblu care fac povestirea să nu 
fie doar o mulțime de puncte neconectate între ele.  

În timp ce Iosif făcea închisoare pentru un viol 
pe care nu l-a comis, era greu să vadă imaginea 
de ansamblu.  

În dimineața în care Faraon s-a trezit agitat, 
Iosif s-a trezit plictisit. Nimic nu se schimbase. 
El nu avea de unde să știe ca Dumnezeu va da 
peste cap vremea, economia, somnul lui Faraon 
și că în aceeași zi Dumnezeu a dat tuturor 
magicienilor și înțelepților de la palat o doza 
dublă de buimăcire. 

Dar....fie că a văzut sau nu, așa s-a întâmplat. 

Dintr-o dată a apărut un mesager fără suflare lovind ușa și Iosif a fost catapultat din 
închisoare direct la duș, la frizerie, la galanterie și apoi la palat unde a și rămas. 

Dumnezeu, de fapt, a 
aliniat tot felul de lucruri 
în timp și spațiu de-a 
lungul decadelor în timp 
ce viața lui Iosif părea că 
merge mai mult sau mai 
puțin în neant
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Dumnezeu, de fapt, a aliniat tot felul de lucruri în timp și spațiu de-a lungul decadelor în 
timp ce viața lui Iosif părea că merge mai mult sau mai puțin în neant. 

Ce zici despre viața ta?

Este foarte ușor să celebrăm darurile lui Dumnezeu legate de alinierea timp/spațiu atunci 
când le vedem. Dar de departe, este mult mai nobilă închinarea noastră când celebrăm 
prin credință că Dumnezeu a aliniat lucrurile pentru tine azi, lucruri care vor avea un 
impact în viața ta doar anul viitor! 
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