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Timp și Spațiu - 8
de Arthur Burk 

Tradus de Artur Ille 

Alegerea

După patru zile, timp în care creația a fost supusă exclusiv voinței Trinității și legilor 
naturii, în a cincea zi, alegerea cu privire la timp și spațiu a intrat în scenă.

Dumnezeu a creat peștii și păsările. I-a impregnat cu mișcare, care ea însăși este o 
expresie a uniunii perfecte dintre timp și spațiu.

Odată cu mișcarea au apărut și o infinitate de 
alte alegeri, asistate într-o anumită măsură de 
un  program preinstalat de generat dorințe 
care erau urmate fie de consecințe letale, fie 
minunate.

În ceea ce privește spațiul, nu există limite 
fizice stabilite pentru niciun grup viu. Fiecare 
era liber să se deplaseze, să mănânce, să se 
împerecheze și să se odihnească acolo 
unde voiau.

Dar împreună cu acea libertate exista și 
amenințarea de a fi exterminat, dacă respectiva creatură  cu voință nu era chibzuită în 
ceea ce privește realitățile legate de timp sau spațiu.

Urmând timpul rânduit 
de Dumnezeu de a 
fi într-un loc specific 
îmbogățește, în general, 
viața unui pește sau
unei păsări.
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Eșecul migrării în sincronizare cu anotimpurile putea cauza moartea din diverse motive. 
Neatenția în  ceea ce privește mediul ostil din jurul lor în timp ce mâncau putea duce, 
de asemenea, la moartea individului. Ratarea perioadei de împerechere avea ca rezultat 
dispariția acelei specii de viețuitoare.

În schimb, urmând timpul rânduit de Dumnezeu de a fi într-un loc specific îmbogățește, 
în general, viața unui pește sau unei păsări.

Ce pildă plină de înțeles!

Nu există legi morale care să guverneze comportamentul lor în timp și spațiu. Totuși 
există un  “mai bun” și “mai rău” categoric în ceea ce privește poziționarea în natură, atât 
în timp cât și în spațiu. Consecințele unei  judecăți slabe sunt extreme.

Un nou capitol în istoria timpului/spațiului și a creației.

Alegerea.

O variabilă ce complică lucrurile exponențial.
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