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Timp și Spațiu - 7
de Arthur Burk 

Tradus de Artur Ille 

Astronomie

La prima vedere, acesta pare a fi un subiect epuizat.

E vorba despre volume impresionante de spațiu. Cantități impresionante de materie.

Toate în mișcare, tot timpul, cu o precizie fascinantă. 

Putem stabili unde va fi o stea sau o planetă 
peste 127 de ani, 37 de zile și douăzeci și nouă 
de secunde de acum. 

De fapt nu noi, ci anumite persoane care pot 
face asta cu ajutorul tehnologiei.

Deci, ce ar mai fi de spus, în afară de acel WOW 
pe care l-am exprimat deja?

Apoi am văzut o componentă demnă de 
uimire.

“Cerul relatează despre gloria lui Dumnezeu; și bolta cerească vorbește despre lucrările 
făcute de mâinile Lui. O zi transmite alteia acest mesaj; și o noapte anunță altei nopți 
această cunoaștere. Dar totul se întâmplă fără vorbe și fără cuvinte – 
fără să li se audă vocea”. Psalmi 19:1-3 BVA

A fost nevoie de o 
orchestră de 200 de 
miliarde de galaxii 
pentru a putea exprima 
măcar puțin din 
imensitatea și măreția 
Dumnezeului nostru.
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În timp ce gloria lui Dumnezeu este manifestată în diferite feluri, cum ar fi designul ani-
malelor, păsărilor și al peștilor (Iov 12: 7-8), El a pus sunet în univers.

Sunetul înseamnă vibrație. Vibrația este timp și spațiu aliniate într-un anumit fel.

Sunetul/vorbirea/limba/vocea cerului, toate sunt încorporate în lumina (timp/spațiu) 
emanată din cosmos.

De ce acolo?

Pentru că nimic de pe acest bulgăre, pe care-l numim Pământ, nu era suficient de mare 
pentru a capta  imensitatea lui Dumnezeu.

A fost nevoie de o orchestră de 200 de miliarde de galaxii pentru a putea exprima măcar 
puțin din imensitatea și măreția Dumnezeului nostru.
 
Și aceasta este o slujbă cu normă întreagă, întrucât bolta cerească se prezintă necontenit 
și acoperă întreaga suprafață a pământului (spațiu). Timp/spațiu fără pauză și fără înce-
tare.

Aceasta este o închinare fără egal adusă de cea mai vastă expresie a spațiului pe care am 
putea-o concepe vreodată, un spațiu sincronizat în timp cu o precizie uimitoare.

Ce orchestră de excepție!
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