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Timp și Spațiu - 3
de Arthur Burk 

Tradus de Artur Ille 

Răspunsul potrivit

După cum am văzut în Apocalipsa 4, în sfințirea timpului și a spațiului există o diferență 
interesantă între cele două genuri de celebrări.

De fiecare dată când făpturile vii dau slavă, cinste și mulțumire Celui ce șade pe tron și 
trăiește în vecii vecilor, ca răspuns, cei douăzeci și patru de bătrâni cad înaintea Celui ce 
șade pe tron și se închină Celui ce trăiește în vecii vecilor. Ei își depun coroanele în fața 
tronului și spun: “Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și 
puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!”

Observați că ambele grupuri se concentrează pe glorie și onoare, dar când cele patru 
făpturi vii au sărbătorit stăpânirea lui Dumnezeu asupra timpului, ei și-au exprimat 
recunoștința, iar atunci când focalizarea s-a mutat pe spațiu, aspectul central a fost pu-
terea.

Aceasta este o dinamică interesantă în ceea ce privește răspunsul nostru față de Dumn-
ezeu, pe măsură ce remarcăm felul în care ne aliniază timpul și spațiul.

Ieri am aterizat pe un aeroport internațional. La ghișeul principal pentru imigrări erau cel 
puțin 500 de oameni la rând înaintea mea. Chiar înainte să mă așez la rând cineva a mai 
deschis un ghișeu și ne-a făcut semn să mergem acolo, iar când m-am așezat la acel rând 
erau doar vreo doisprezece oameni în fața mea.

Timp/spațiu, ambele au fost în joc în acel moment, dar emoțional m-am canali-
zat pe recunoștință pentru timpul economisit.
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Când am ajuns la hotel, am fost cazat într-o cameră apropiată de lift. Asta în ciuda faptului 
că în prealabil primisem un e-mail de la o persoană reală din hotel (nu unul automat de 
la un calculator) întrebând ce preferințe am în timpul șederii mele, și am cerut o cameră 
liniștită, departe de lift și de mașina care produce gheață.

Ea mi-a confirmat cererea și m-a asigurat că se va rezolva. Și nu s-a rezolvat.

Deci, acum mă aflu  într-un spațiu care este exact așa cum NU voiam.

Probabilitatea ca aceasta să fie din cauza incompetenței angajaților hotelului este foarte 
mică.

Probabilitatea ca acesta să fie Dumnezeul timpului și al spațiului, trecând peste toate sis-
temele informaționale ale hotelului, este foarte mare.

Și dacă m-a pus aici, cel mai probabil are legătură cu puterea. Există ceva ce ar trebui să 
primesc, sau ceva ce aș putea să văd de la fereastra acestei camere, sau ceva ce aș putea 
să curăț sau să imprim în acest loc. 

Momentan, tind să cred că trebuie să las aici un pachet de binecuvântări pentru persoana 
care urmează să folosească această cameră după mine, dar nu sunt sigur încă.

Există și o altă variantă, iar aceasta ar fi să mă întâlnesc cu doamna care mi-a scris e-mailul 
prin care confirma cererea mea. Poate că trebuie să 
ne întâlnim față în față (în același spațiu) din anu-
mite motive.

Va trebui să mă hotărăsc înainte să plec, dacă îi 
trimit un e-mail doamnei să văd ce s-a întâmplat, 
sau las lucrurile așa cum sunt și să mă concentrez 
asupra jocului de găsire a „puterii” din această 
cameră.

Deci timp și spațiu - interconectate, dar fiecare cu propria sa nuanță.

În prezent, când văd că Dumnezeu aliniază timpul, sărbătoresc. Când văd că aliniază 
spațiul intru în jocul de căutare a „puterii” pe care o pot manifesta sau dobândi în acel loc.

Deci timp și spațiu - 
interconectate, dar 

fiecare cu propria sa 
nuanță.  
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Totuși, sunt nou în acest “joc”, așa că e posibil să privesc diferit aceste versete peste o sută 
de postări pe blog!
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