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Timp și Spațiu - 18
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira 

Rămâi sincronizat cu Dumnezeu

Imaginează-ți următoarea situație: 

Conduci o afacere medie și te descurci destul de bine. Are o valoarea netă pe hârtie 
de vreo 25 milioane de dolari și destul de mulți bani cash în bancă pentru orice fel de 
jucării îți dorești. 

Pentru fabricarea produsului tău este nevoie de 
un anume tip de mineral rar care se găsește, în 
special, în China. Ai un contract de lungă durată 
cu chinezii și totul merge bine. 

Statele Unite ale Americii și China intră într-un 
conflict comercial fără ca tu să ai vreo vină. Dintr-o 
dată aprovizionarea ta este întreruptă. Cauți în 
toate părțile să găsești surse de înlocuire dar 
costurile sunt enorme. 

Ani de-a rândul te lupți ca să salvezi afacerea. 
Devine obsesia ta zi și noapte. Încerci o linie 
diferită de produse, cu un design diferit, dar an după an, volumul afacerii tale scade și 
profiturile dispar. 

Te afli aproape de vârsta de pensionare și în fața ta este falimentul. 

Ai ieșit din durere 
în ceea ce privește 
circumstanțele reale 
ale vieții dar încă ești 
împovărat de durerea
de ieri? 
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Dintr-o dată mineralul rar de care ai nevoie este descoperit într-o mină de cupru din 
Arizona și ai posibilitatea să îl cumperi la un preț mult mai bun decât în cazul anterior, 
fără aproape niciun cost de livrare, și în același timp guvernul te abordează cu o 
comandă enormă pentru produsul tău. 

În doar o zi, ești din nou în afacere cu competențele tale cheie, cu o ofertă premium 
pentru resursele necesare, și un contract guvernamental pentru a livra unul din 
dispozitivele tale fiecărui membru al forțelor armate cu un model nou care să înlocuiască 
toate celelalte vechi în doar trei ani. 

Ești salvat și din nou in joc. 

Schimbă povestea. Înlocuiește-l pe Iacov cu tine. 

El pleacă de la bogăție la sărăcie în Canaan, apoi la statutul de refugiat în Egipt și în cele 
din urmă la bunăstare și statutul de privilegiat în Egipt. 

Acestea sunt ASPECTE ale mediului său înconjurător extern. 

Dumnezeu a schimbat mediul în care el era (spațiul) într-o perioadă foarte scurtă de 
timp, executând cu precizie un plan gândit cu mult timp în urmă (timp). 

Niciun defect din partea lui Dumnezeu. 

Întrebarea este dacă Iacov s-a putut sincroniza emoțional cu Dumnezeu și să intre în 
acest nou sezon cu bucurie deplină. 

S-ar părea că nu. 

Se pare că acest schimb a avut loc când Iacov îl întâlnește pe Faraon.

Și Iacov i-a spus lui Faraon “… Anii pribegiei mele sunt o sută treizeci. Zilele anilor vieții 
mele au fost puține și grele. Ele n-au ajuns zilele anilor vieții părinților mei în timpul 
pribegiei lor.” Geneza 47:9 NTR
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Este un anumit adevăr în ceea ce el a spus. Datorită alegerilor sale deplorabile, 
a dat-o-n bară de câteva ori în drumul lui. DAR, ca să primești libertate, avere și 
privilegii de la Faraon și să te concentrezi încă la trecut în loc să privești spre viitor, 
sugerează că Iacov avea o traumă legată de trecut. 

Deci înapoi la tine. Te afli în mijlocul unei dureri mari acum? Atunci acest blog nu 
este pentru tine. Ai ieșit din durere în ceea ce privește circumstanțele reale ale vieții 
dar încă ești împovărat de durerea de ieri? 
Atunci, ar fi de dorit să iei măsuri pentru a-ți alinia emoțiile cu realitatea externă, în 
așa fel încât să fi întreg în același timp și spațiu, și nu fragmentat. 
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