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Tradus de Artur Ille 

Stăpânirea

În a șasea zi, Dumnezeu a creat insecte, animale și oameni. Aceste trei grupuri au fost 
adăugate la peștii și păsările care puteau transforma timpul și spațiul în mișcare și 
sunet printr-un act al voinței lor.

Din cele cinci categorii, Dumnezeu a selectat omenirea și le-a dat mandatul de 
stăpânire pentru a “domni peste” pești, păsări, insecte și restul animalelor.

În multe privințe, celelalte patru categorii de 
creaturi sunt mult superioare nouă în ceea 
ce privește mișcarea. Care dintre noi poate 
plana ca un vultur sau poate zbura ca o pasăre 
colibri? Cine este la fel de mare ca un elefant 
sau atât de neobservat ca un țânțar? Cine 
poate să se bucure de mișcările unui marsuin?

Cu toate acestea, în timp ce le suntem în 
mod semnificativ inferiori în mișcare, avem 
mandatul de a domni asupra mișcării lor. Din 
păcate, cel mai adesea ceea ce facem este să îi 
închidem și să le îngrădim accesul la spațiu și mișcare.

Noi, ca oameni, avem un anume acces la alinierea timp/spațiu a cerului, după cum 
suntem învățați să ne rugăm ca voia din cer a lui Dumnezeu să coboare pe pământ. 
Avem de asemenea chemarea de a anula o mare parte din degradarea produsă 

Suntem chemați să 
administrăm și regatul 
animalelor, extinzând 
protecția care vine în 
urma alinierii divine 
corecte a tuturor 
lucrurilor și asupra lor
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de căderea omului în păcat. Aceasta include extinderea alinierii timp/spațiu asupra 
celorlalte patru categorii de ființe vii.

Gândiți-vă la toate exemplele pe care le avem azi despre dezastre misterioase care se 
întâmplă având ființe vii în prim-plan, cum ar fi balenele care eșuează în mod deliberat 
pe plajele lumii.

În prezent, cu toții avem în viețile noastre aspecte în care timpul și spațiul nu sunt 
aliniate. Avem tendința de a ne concentra asupra rănilor și limitărilor proprii și ne dorim 
să dezvoltăm suficientă autoritate pentru a ne rezolva problemele în mod eficient.

Dar cred că suntem chemați să administrăm și regatul animalelor, extinzând protecția 
care vine în urma alinierii divine corecte a tuturor lucrurilor și asupra lor.

Orice fel de distrugere pe care dușmanul o poate crea, împuternicește împărăția lui. Mă 
întreb cum ar arăta lumea dacă fiii lui Dumnezeu ar umbla într-o asemenea stăpânire 
încât să poată alinia timpul și spațiul pentru animale, privând inamicul de această sursă 
de putere.

Nu suntem încă în acel punct, dar trebuie să ridicăm ștacheta sus, nu doar la o înălțime 
confortabilă.
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