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Tradus de Artur Ille 

Semințe

Se poate observa o progresie interesantă în primele patru zile ale creației.

În prima zi, prin crearea luminii, timpul și spațiul au fost aliniate cu precizie, la viteza 
mișcării moleculare.

În cea de-a doua zi, a existat o aliniere mult 
mai puțin riguroasă, foarte flexibilă a timpului 
cu spațiul. Legile științei care controlează 
evaporarea și condensarea apei au un anumit 
grad de precizie, dar mișcarea unui nor de 
ploaie și deplasarea lui pe o rază de 800 
de kilometri este produsul a zeci de forțe  
competitive. Este o aliniere mult mai liberă a 
timpului cu spațiul decât în cazul luminii.

În a treia zi, Dumnezeu a creat semințe 
conținând viața lui Dumnezeu în ele. Aceste 
semințe cad dintr-un copac într-un mod 
aleatoriu, în decurs de câteva zile. Pot să cadă din cauza intervenției unei păsări,  unei 
furtuni, sau pur și simplu din cauza îmbătrânirii și uscării codiței care le ținea atașate de 
plantă.

Această combinație 
de stimuli trezește o 
forță puternică ce a fost 
prezentă tot timpul 
perioadei în care 
sămânța a fost în 
stare latentă.
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Apoi, stând în locul în care au căzut întâmplător, e posibil să germineze devreme sau 
târziu, sau să fie mâncate de un șoarece sau de o pasăre.

Totuși, în acest proces aparent aleator, există un anumit grad de precizie în alinierea 
timpului cu spațiul. Acea sămânță care cade pe pământ în luna octombrie poate rămâne 
în viață, dar inertă timp de mai multe luni, până când sunt îndeplinite condițiile de 
căldură și umiditate necesare pentru germinare.

Această combinație de stimuli trezește o forță puternică ce a fost prezentă tot timpul 
perioadei în care sămânța a fost în stare latentă. Se declanșează atunci  germinația, iar 
acțiunile aleatorii încetează. Secvența de diviziune și multiplicare celulară are loc de-a 
lungul unor procese incredibil de precise și bine delimitate.

Deci, Dumnezeu perpetuează viața vegetației de-a lungul mileniilor printr-un amestec 
uimitor între întâmplare - a lăsa semințele la mila nenumăraților factori ce pot interveni, 
și în același timp, precizie – făcându-le subiectul unui control strict.

Numai Dumnezeu poate face așa ceva!
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