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Timp și Spațiu - 15
de Arthur Burk 

Tradus de Ioana Chira  

Sănătate

Sara a avut un copil la 90 de ani.

Impresionant.

Întotdeauna mi-am imaginat această femeie arătând ca o străbunică îngrijind un copil 
cu o mare bucurie. Nu pare o treabă prea grea pentru Dumnezeu să stimuleze sistemul 
ei endocrin pentru acest scop special.

Dar nu în felul acesta au stat lucrurile. 

În Geneza 20, în cele trei luni înaintea conceperii 
lui Isaac, Avram a dus-o în țara de miazăzi, a 
filistenilor. Înainte să meargă el a rugat-o să spună 
că e sora lui și de îndată ce au ajuns acolo, ea a fost 
luată de însuși regele ca să fie parte din haremul lui.

Acum haideți să ne gândim la asta. 

Tu ești un rege. Tu ai un harem. În mod probabil ai fi destul de pretențios pe cine vei 
adăuga în haremul tău. O femeie arătând ca o străbunică nu ar fi in pericol datorită 
ochilor tăi rătăcitori. 

Dumnezeu poate 
face orice excepție 
vrea la alinierea 
timp/spațiu a oricui
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Cu alte cuvinte, Sara nu arăta de 90 de ani. Dumnezeu nu a stimulat sistemul ei endocrin. 
El, fie a oprit îmbătrânirea asupra ei, fie a dat ceasul înapoi cam cu o jumătate de secol 
pentru scopul Său. 

Când Sara era în țara filistenilor, nu avea niciun rid, nicio curbură a coloanei vertebrale, 
nu avea păr grizonat, fără articulații înțepenite, fără pete maronii pe față sau pe mâini, 
fără piele atârnată, fără pastile cu fibre zilnice ca să îi îmbunătățească mobilitatea și fără 
pastile pentru tensiune ca să îi distrugă ficatul. 

Era uimitoarea ”regină a balului” la cei 90 de ani. 

Suficient de vioaie să se joace cu un copil prin curte și să îl arunce jucăuș prin aer.

Cred că asta este o altă expresie a timpului și spațiului. Dumnezeu a manipulat viteza 
(timp și spațiu combinate) milioanelor de aspecte biologice ale corpului ei cu scopul de a 
menține toate sistemele anatomice în perfectă stare de funcționare. 

Suspectez că parte din procesul de îmbătrânire nu este numai diminuarea funcțiilor unui 
sistem, ci și  lipsa sincronizării multiplelor sisteme din organism. 

În cazul ei toate sistemele erau bine sincronizate unul cu altul. 

Pentru că Dumnezeu poate face orice excepție vrea la alinierea timp/spațiu a oricui.

Copyright Februarie 2018 de Arthur Burk


