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Timp și Spațiu - 19
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira   

A aștepta în prezent

A fost Iosif un băiat bun sau unul rău?

Sau puțin din amândouă?

Mie nu îmi place faptul că s-a căsătorit cu fiica unui preot păgân. Îmi pun întrebări 
despre cerințele spirituale ale socrului său pentru el. 

A pus întâiului său născut un nume cu referire la 
a uita casa tatălui său. Grav!

Folosea un pahar de argint pentru ghicire. 

A distrus cu desăvârșire un sistem capitalist și a 
transferat regelui toată bogăția lichidă și non-
lichidă a națiunii, aducând națiunea la sclavie. 
Nu cred ca Dumnezeu l-a trimis în Egipt pentru 
a distruge națiunea, și cred că motivul pentru 
care egiptenii i-au înrobit în cele din urmă pe evrei este că un evreu a înrobit în mod 
nejustificat egiptenii. 

Pe de-altă parte, în mod clar a fost ales de Dumnezeu pentru această sarcină, și el a 
interpretat vise prin puterea Singurului Dumnezeu Adevărat, dându-i credit pe deplin 
Lui pentru acest dar. 

Acest lucru e o formă 
de artă – să trăiești pe 
deplin în prezent cât 
încă mai sunt chestiuni 
neterminate în trecut
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Băiat bun/băiat rău? Tu alegi. 

Ceea ce îmi place la el este că el a putut să trăiască în prezent fără să respingă trecutul 
său.

Se pare că era pe deplin dedicat funcției de prim-ministru, fără să ceară justiție pentru 
sine sau să aducă din nou în vizor problemele din trecut.  În mod clar avea încă inimă 
pentru tatăl său și pentru fratele mai mic (nu atât de mult pentru ceilalți zece). Dar el a 
trăit în prezent și şi-a folosit puternic abilitățile de dezvoltător. 

Când Dumnezeu a adus trecutul în prezent prin aducerea lui Iacov și a lui Beniamin la  
el, Iosif a fost gata instantaneu să facă față trecutului într-un mod benefic – în primul 
rând prin aducerea fraților săi la pocăință, iar apoi prin restaurarea averii familiei prin 
conexiunile sale politice. 

Acest lucru e o formă de artă – să trăiești pe deplin în prezent cât încă mai sunt chestiuni 
neterminate în trecut. El și-a însușit harul timpului prezent pe măsură ce-i permitea lui 
Dumnezeu să orchestreze alinierea trecutului și a prezentului într-un fel în care putea 
face față.

Dar în același timp, a putut să se dedice deplin treburilor neterminate din trecut atunci 
când  Dumnezeu le-a adus înaintea lui. 

Pe cât de mult nu îl plac, pe atât de mult apreciez modul în care a gestionat timpul. 

O mamă frustrată a unui profet a spus, “Ea are opt degete în viitor și două în trecut.”

Nu însă și Iosif. El avea 10 degete în prezent. 

Până când Dumnezeu a aliniat timpul și spațiul ca să aducă trecutul în prezent. 

Apoi El a folosit prezentul ca să vindece trecutul. 

Un model strălucit pentru o trăire înțeleaptă. 
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