
6. Ştiinţele naturii şi cosmologia 

Întemeiate pe studiul fenomenelor observabile cu simţurile, 
ştiinţele naturii, fragmentate prin specializare şi incapabile de o 
privire sintetică a lumii, au intrat destul de repede în conflict cu 
teologia scolastică şi cu abuzurile cenzurii dictaturii papale. Iar 
după secolul al XV-lea, conflictul cu autoritatea eclesiastică 
romană crescând, ştiinţele au eludat cu totul ipoteza divină, 
realitatea metafizică şi acceptarea unor cauze superioare lumii 
pentru explicarea proceselor fizice. Dacă până acum universul 
avea o oarecare sacralitate fiind opera mâinilor lui Dumnezeu, 
de acum înainte ştiinţa propune o altă imagine despre lume, 
lipsită de orice element transcendental. „Ştiinţa are de-a face cu 
spaţiul şi timpul, cu concretul şi particularul, şi nu mai puţin cu 
generalul, cu corpurile în mişcare sub toate manifestările lor 
naturale. Mai mult, ea dezvoltă instrumente matematice pentru 
a analiza şi măsura conexiunile dintre corpuri, încercând să 
explice secvenţele lor cauzale în termeni de coordonare şi 
ecuaţii raţionale. În acelaşi timp, ea caută să atingă concepţii 
de un înalt nivel şi de maximă generalitate, care consimt să 
coordoneze universul fenomenalităţii multiforme în termenii 
unor legi simple, universale şi diferenţiate.”188 

Deşi afirma o ieşire de sub tutela oricărui dogmatism, ştiinţa 
autonomă din secolele XV – XVI îşi formulează dogma propriei 
infailibilităţi, bazându-se pe infailibilitatea raţiunii umane auto- 
nome (lucru fals, întrucât nici o raţiune umană, chiar socială, 
nu poate cuprinde infinita bogăţie a existenţei). După teoria 
adevărului dublu, în cultura apuseană se mai face încă un pas 

__________________________ 
188 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Op. cit., p. 85. 
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înspre ruptura dintre teologie şi ştiinţă. Întemeiată pe experi- 
ment ca metodă de cercetare a realităţii prin repetarea contro- 
lată a unui fapt „obiectiv”, ştiinţa a păstrat separaţia (din gândi- 
rea antică) între obiectul cercetat (materie) şi subiectul 
cercetător – omul (spirit), considerând că obiectul şi subiectul 
nu interacţionează deloc (lucru infirmat azi de fizica parti- 
culelor elementare189). Una ar fi lumea obiectivă, văzută ca 
exterioară omului, şi alta cea subiectivă, interioară190. 
Astfel s-a introdus şi separarea între viaţa publică sau obiec- 
tivă, şi cea privată sau subiectivă a omului, afirmându-se că 
sfera publică intră în domeniul ştiinţei bazate pe analiza şi 
cercetarea obiectivă a faptelor, iar în opoziţie cu ea, credinţa 
este rezultatul unor convingeri subiective care ţin de prefe- 
rinţele personale ale fiecărui om şi nu se pot impune tuturor în 
mod obligatoriu. Experierea lui Dumnezeu a fost închisă doar 
în subiectivitatea umană, deschizându-se astfel porţile 
pietismului şi ale sectarismului. De aceea cunoaşterea ştiin- 
ţifică are valoare publică şi se impune unanim, pe când 
credinţa e o opţiune personală ce ţine doar de sfera privată. Cu 
aceste noi „dogme” false, ştiinţa modernă a avansat în ateism 
acuzând teologia catolică că ar fi impus credincioşilor porunca 

__________________________ 
189 Acesta este aşa-numitul principiu antropic: observatorul şi ceea ce 

observă interacţionează reciproc formând o unitate indivizibilă. Omul 
cunoaşte universul intrând în legătura cu el, dar şi universul îl „întâmpină” 
cumva pe om, descoperindu-şi tainele faţă de el. Cu alte cuvinte, omul şi uni- 
versul nu-şi sunt indiferenţi unul altuia întrucât omul înaintează mereu în 
cunoaşterea cosmosului, dar şi cosmosul e dispus să se lase cunoscut. 
Universul nu „s-a născut” spre a-şi juca rolul în faţa unor bănci goale. Trebuie 
menţionat că acest principiu, dincolo de antropocentrismul lui caracteristic, 
are rădăcini în filozofia evoluţionistă panteistă prezentă la foarte mulţi 
fizicieni contemporani. 

190 Trebuie menţionat că problema adevărului în ştiinţă depinde şi de: a) 
sinceritatea observatorului sau lipsa prejudecăţilor lui, b) prelucrarea corectă 
a datelor, c) acceptarea limitelor de observabilitate ale instrumentelor şi ale 
modelelor folosite, şi d) conştientizarea responsabilităţii morale şi sociale a 
omului de ştiinţă. 
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„crede şi nu cerceta”. Secolele XVI – XIX au adus apoi dez- 
voltarea la nivel pragmatic–tehnic a mentalităţii ştiinţifice 
(raţionaliste) secularizate. 

Lumea n-a mai fost înţeleasă ca mediu străveziu al puterii, 
înţelepciunii şi bunătăţii creatoare a lui Dumnezeu, ci doar un 
sistem mecanic închis în propria imanenţă şi autonomie. 
Imaginea scolastică despre Dumnezeu i-a făcut pe gânditorii 
raţionalişti să confunde, regretabil, transcendenţa lui Dumnezeu 
cu absenţa Lui din creaţie. Structura lumii îşi pierde frumu- 
seţea şi transparenţa ei spiritual – raţională şi este redusă de 
această ştiinţă atee la câteva sisteme descrise de procese fizice  
sau ecuaţii matematice considerate ca obiective în sensul că 
sunt, cu necesitate, aceleaşi pentru toţi oamenii şi indepen- 
dente de observator. Cercetarea ştiinţifică, golită de orice 
contemplaţie a naturii ca zidire a lui Dumnezeu, nu se ocupă 
doar cu explorarea naturii, ci şi cu modelarea ei, vizând prin 
cunoaştere să îi dea o „natură” formal – cognitivă, adică nu doar 
descoperă realitatea, ci îi şi creează modelarea în concepte. Ştiinţa 
aceasta a transferat spaţiul şi timpul din mintea lui Dumnezeu 
în mintea omului, transformându-l pe acesta în legiuitor al 
naturii. Astfel omul a ajuns să se considere ca un dumnezeu pe 
pământ încercând prin ştiinţă şi tehnică nu doar să exploateze 
lumea exterioară, dar chiar să-şi creeze lumi artificiale (virtuale) 
în care să poată face ce vrea, neîngrădit de nimeni. 

De când Iluminismul a decretat că ştiinţa este mijlocul prin 
care omul poate cunoaşte şi domina lumea înconjurătoare, 
omul de ştiinţă, rupt de orice demers duhovnicesc – contem- 
plativ, a intrat într-o adversitate faţă de natura creată de 
Dumnezeu, desacralizând-o continuu. Aspiraţia lui constantă 
din ultima vreme e să modifice totul, să transforme toate  
produsele naturale şi să le înlocuiască cu altele care să nu fie  
decât creaţia sa. Omul ştiinţei secularizate caută să înlocuiască 
universul real cu un univers artificial. Dar pe cât 
omul se îndepărtează de lumea reală, făcută şi chivernisită de 
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Dumnezeu, pentru a evada în lumea sa artificială, pe atât îşi sub- 
minează propria existenţă ca fiinţă umană pierzând legătura 
prin har cu Dumnezeu şi cu mediul său natural, şi aducând ast- 
fel pagube considerabile atât vieţii sale proprii, cât şi ecologiei 
planetare şi chiar cosmice. 

Ştiinţa a adus multe înlesniri omului, dar nu l-a făcut 
automat mai bun, mai sensibil comuniunii cu altul. Ba dim- 
potrivă, parcă l-a izolat şi mai mult într-o existenţă satisfăcută 
de sine, fără nici o deschidere faţă de Dumnezeu şi faţă de 
semeni. Discrepanţa între progresul tehnologic şi regresul 
moral – spiritual al omului, precum vedem cu toţii, au destabi- 
lizat progresiv omenirea, căci cu tot entuziasmul raţionaliştilor 
din secolul al XIX-lea, „paradisul pământesc, pe care omul a 
vrut să-l edifice ca o sfidare a paradisului ceresc cu ajutorul 
unei ştiinţe care nu vrea să ştie de Dumnezeu şi nici de aspi- 
raţia fundamentală a fiinţei umane către eternitate, se întoarce 
împotriva lui şi tinde să devină un real infern”191. Secolul XX 
nu pare a fi cu nimic mai luminos raţional, ba încă ştiinţa, din 
slujitoare a vieţii oamenilor a ajuns să fie slujitoare a morţii 
(poluare, războaie, avorturi prin „mijloace moderne”, expe- 
rienţe genetice, intoxicarea şi manipularea mediatică, etc.). 

După ce a depăşit teoria mecanicistă (clasică) a secolelor 
precedente, fizica particulelor elementare a pus în evidenţă 
ordinea raţională (logică) ce se află la temelia universului văzut 
şi legătura care există între toate particulele şi fiinţele lui. 
Spaţiul, timpul, materia, energia şi conştiinţa nu mai sunt 
văzute ca dimensiuni independente ale realităţii192, ci sunt 
__________________________ 

191 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Op. cit, p. 103. 
192 În ontologia cuantică, universul este văzut ca o sumă globală de stări 

cuantice virtuale actualizate de prezenţa şi intervenţia omului, deci, a 
conştiinţei personale. Obiectul cercetat şi subiectul cercetător sunt astfel în 
dialog şi interacţiune. Depăşind separatismul şi determinismul cauzal strict al 
ontologiei fizicii clasice (newtoniene), ontologia cuantică ajunge la frumoase 
concluzii care confirmă solidaritatea şi responsabilitatea omului faţă de cos- 
mos, legătura dintre spirit (conştiinţă) şi materie. 
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văzute într-un continuum unitar, într-o intercondiţionare reci- 
procă. Întrebarea pe care şi-o pun tot mai mulţi fizicieni con- 
temporani nu mai este: ce este universul?, ci: de ce este uni- 
versul aşa?. Se vehiculează tot mai mult principiul antropic, 
potrivit căruia noi vedem universul aşa cum este deoarece 
dacă ar fi fost diferit, noi nu am fi existat ca să-l vedem. Omul 
şi cosmosul sunt într-o interdependenţă reciprocă. Cosmosul 
este organizat aşa pentru a fi contemplat de om şi pentru a fi 
modelat de om prin activitatea lui creatoare. Oamenii de ştiinţă 
au început să-şi dea seama de abuzurile raţionalismului 
reducţionist şi de interpretările subiectiviste, şi că, obiectiv, 
dincolo de realitatea materială a lumii care până mai ieri părea 
dominată de legile atomizării, ale necesităţii cauzale şi ale 
hazardului, există „o raţionalitate care depăşeşte universul mate- 
rial”193, o realitate care nu pare să fie făcută din materie, ci din 
informaţie, dintr-un fel de „logos” (un element raţional, o 
ordine) care reglează şi conduce lumea şi face ca această lume 
să nu fie un haos universal, ci o simfonie cosmică raţională. 
Dar necunoscând cosmologia biblică şi patristică, unii oameni 
de ştiinţă şi filozofi apuseni (şcoala neognostică New Age), au 
alunecat progresiv într-o concepţie panteist – orientală, idola- 
trizând această ordine şi energie impersonală care mişcă  
evolutiv lumea, reactualizând monismul panteist antic194.  
„Începând cu speculaţiile cosmologice ale lui Einstein, simţul 
totalităţii sau al totalizării cosmice şi-a făcut intrarea  
în ştiinţa oficială. În laboratoarele de la Princeton se 
aflau şi fizicieni japonezi sau chinezi şi astfel gândirea bud- 
dhistă a pătruns prin intermediul lor.”195 Şi totuşi omul nu 
__________________________ 

193 John Barrow, Originea universului, traducere de B. Merticaru, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 57. 

194 Această concepţie se poate regăsi nu numai în materialele bibli- 
ografice menţionate la sfârşitul prezentei teze (*), ci şi în diversele sin- 
cretisme gnostic–orientale promovate de mişcarea New Age. 

195 Raymond Ruyer, Gnoza de la Princeton. Savanţii în căutarea unei 
religii, traducere de Gina Argintescu-Amza, Editura Nemira, Bucureşti, 1998. 
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poate fi satisfăcut niciodată doar de frumuseţea unitară şi de 
complexitatea uriaşă a universului. Persoana umană tinde na- 
tural spre o viaţă eternă fericită de comuniune superioară 
determinismului fatalist şi aparent fără sens al acestei lumi, 
simţind în adâncurile conştiinţei taina Realităţii şi a prezenţei 
divine, a Comuniunii supreme care o cheamă la dialog, la un 
dialog iubitor şi cunoscător deopotrivă. 

Alţi savanţi au recunoscut că ordinea universului are un 
suport raţional nevăzut, are originea în gândirea divină şi că 
nimic din lume nu e rezultatul hazardului şi al necesităţii 
oarbe, ci rezultatul lucrării creatoare şi proniatoare neîncetate 
a lui Dumnezeu Cel personal în lume, din interiorul şi nu din 
exteriorul ei. Aceşti oameni de ştiinţă au observat că legea 
determinismului cauzal recurent (considerată motorul mişcării 
şi evoluţiei cosmice) este şi ea condusă de o lege a finalităţii. 
Sunt avansate astfel ideile de proiect (plan) şi de finalitate a 
lumii şi a lucrurilor din ea196. Savanţii creştini susţin astfel, într-un 
mod argumentat ştiinţific, că universul material nu este un sis- 
tem închis, ci este deschis interacţiunii cu lumea spirituală, 
este permeabil energiilor divine imateriale. Aceşti savanţi au 
sesizat că fibrele realităţii materiale sunt de natură infor- 
maţională, inteligibilă, şi sunt mişcate spre un sens progresiv – 
transfigurarea tuturor prin harul dumnezeiesc şi îndumnezeitor. 
Au pus în evidenţă raţionalitatea internă a creaţiei aducând în 
actualitate cuvintele Sfântului Grigorie de Nyssa care spunea că 
materia este o condensare de calităţi logice. „Ştiinţa astăzi, după 
ce a reuşit să pătrundă mai adânc în Taina universului, începe 
să bată la porţile Raţiunii transcendente.”197 

Sensurile (raţiunile) prezente în gândirea divină din eterni- 
tate cheamă lucrurile ca nişte atractori, conducându-le mişcă- 
rile lor în chip armonic. Universul nu „evoluează” autonom spre 
__________________________ 

196 A se vedea lucrarea profesorului Nicolae Paulescu, Noţiunile de suflet 
şi de Dumnezeu în fiziologie, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999. 

197 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Op. cit., p. 109. 
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o stare de echilibru termodinamic, de haos, de entropie (dezor- 
dine) maximă, aşa cum afirmă teoria sistemelor închise (legea a 
doua a termodinamicii), ci, printr-o minunată mişcare naturală 
(susţinută de energiile divine necreate) de diversificare – com- 
plexificare, se deschide suflării de viaţă a Creatorului lui spre 
o stare superior – ordonată, infinit superioară lumii neraţionale, 
spre om, iar omul spre Dumnezeul – Om, Iisus Hristos, Logosul 
întrupat. Omul cuprinde în trupul său sinteza întregului 
univers, deoarece în trupul omenesc structura materiei şi 
raţionalitatea ei atinge maxima complexitate, iar în conştiinţa 
sa omul deţine suflul viu după chipul cel personal şi nemuritor 
al lui Dumnezeu, şi tinde mereu spre o existenţă spirituală tot 
mai fericită, mai plină de comuniune şi de sens. Această viaţă 
îi devine posibilă prin Hristos şi în Biserică. Iar de la Cinci- 
zecime, Biserica mijloceşte prin Hristos intensificarea suflării 
dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt asupra oamenilor şi asupra 
întregii creaţii. 

Dacă până la începutul secolului XX ştiinţa opera doar cu 
concepte referitoare la lumea imanentă observabilă, cu calităţi 
ale materiei şi energiei fizice, acum vorbeşte de o informaţie, 
de o ordine implicită198 ascunsă în însăşi structura materiei şi 
a conştiinţei, ordine care se desfăşoară şi se înfăşoară într-un 

__________________________ 

198 David Bohm, Plenitudinea lumii şi ordinea ei, traducere de H.-R, 
Patapievici şi Sorin Părăoanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995. Şi acest 
fizician încearcă o unificare între existenţa cosmică şi cea raţională umană, 
între viaţa religioasă, gândirea ştiinţifică şi celelalte forme de cunoaştere (filo- 
zofie şi artă). D. Bohm afirmă că „mintea înfăşoară materia în general şi, prin 
urmare, trupul în particular. Asemănător, trupul înfăşoară nu numai mintea ci, 
de asemenea, într-un anume sens, întregul univers material. Starea de mişcare 
la un moment dat se înfăşoară printr-o forţă a necesităţii mai lăuntrică, ine- 
rentă în această stare atotcuprinzătoare de lucruri, pentru a da naştere la una 
nouă în momentul următor” (p. 293). Detaliind legătura dintre minte şi trup el 
susţine că „mişcările amândurora sunt rezultatul proiecţiilor corelate ale 
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dinamism neîntrerupt, constituind fundamentul lor comun, şi 
care le conduce într-o direcţie convergentă, dialogală, pe 
amândouă. Ştiinţa contemporană, depăşind absolutismul 
reducţionist al raţionalismului tinde, iată, spre o abordare apo- 
fatic – estetică a lumii, mulţi savanţi recunoscând că raţionali- 
tatea (inteligibilitatea) şi taina cosmosului trimit spre Realitatea 
transcendentă, spre Dumnezeu, Creatorul şi Proniatorul tutu- 
ror. Aceasta ne face să apreciem o dată în plus perspectiva teo- 
antropo – cosmică a Ortodoxiei, perspectivă pe care au avut-o 
toţi Sfinţii Părinţi şi care ne oferă adevărata valoare a relaţiei 
dintre Dumnezeu, om şi lume. , 

7. Cosmologia autonomă şi cosmologia teonomă 

Cu toate acestea însă, şi datorită unor cercuri politice influ- 
ente, ştiinţa a devenit slujitoarea şi paravanul unor ideologii 
ateiste anticreştine. Astfel, s-a impus în cultura occidentală, 
începând cu „secolul luminilor” (al XVIII-lea), o concepţie 
autonomă despre lume care „a eliminat pe Dumnezeu din 
creaţia văzută, pentru a-L izola într-o transcendenţă inaccesi- 
bilă. La originea acestei concepţii deiste şi autonome despre 
lume se află o gravă eroare a teologiei creştine raţionaliste, 
care a confundat, aşa cum arăta Adunarea Generală a Consi- 
__________________________ 

unui fundament comun de dimensiune mai înaltă” (p. 294). Savantul 
neognostic, afectat de mistica orientală, eşuează într-un monism pancosmic 
impersonalist, nesesizând fundamentul personal – comunitar al omului 
(întrucât prototipul său este Subiect suprem, este Logosul divin) în virtutea 
căruia omul are libertate deplină sau „voie de sine stăpânitoare” potrivit 
căreia îşi poate forma viitorul, şi nu doar şi-l poate accepta în mod fatalist 
(cum susţine mai sus D. Bohm ideea de karma numind-o „forţă a necesităţii” 
sau „rezultatul proiecţiilor corelate ale unui fundament comun de dimensiune 
mai înaltă”). El pune deasupra persoanei umane o esenţă sau o lege imper- 
sonală care îi dictează implacabil toate mişcările minţii (inclusiv voia liberă) 
şi ale trupului. 
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liului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra (1991), transcen- 
denţa lui Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie.”199 

În această concepţie, Dumnezeu – dacă ar exista – ar fi creat 
lumea, dar apoi oricum S-a înstrăinat de ea. În virtutea unor 
„raţiuni seminale” (cum le denumea Augustin), sau „cauze 
secunde imanente, separate de cauza lor primă transcendentă, 
lumea funcţionează ca o maşină, în mod independent şi 
autonom de Dumnezeu.”200 Alimentându-şi astfel fuga de 
Dumnezeu şi propria mândrie, omul a luat locul lui Dumnezeu 
pe pământ, încercând să domine lumea prin ştiinţă şi tehnolo- 
gie. Exilându-L pe Dumnezeu din lume şi apoi şi din propria 
conştiinţă, omul şi-a creat „drepturi ale omului” care să-i per- 
mită orice abuz moral. Astfel, omul secularizat a obţinut cu 
ajutorul tehnicii o oarecare putere asupra lumii materiale exte- 
rioare, dar şi-a pierdut busola spirituală şi sensul vieţii, 
devenind prizonierul patimilor interioare şi al unui nihilism fără 
ieşire din lumea vidată de prezenţa lui Dumnezeu. 

Preocupările spirituale ale omului secularizat s-au restrâns la 
câteva acte formaliste, la extazuri provocate şi la spectacole 
distractive cu premii. Plăcerile egoiste şi calculele economice 
au luat locul rugăciunii şi al comuniunii. Pentru omul care nu 
ştie decât de plăceri şi de afaceri, modul lui de viaţă e domi- 
nată de lozinca „time is money”. În mentalitatea consumismu- 
lui occidental de azi, care ne contaminează şi pe noi, însăşi 
ideea de păcat e perimată. Manipularea prin mass–media 
generează un nou tip de conştiinţă umană, o formă primitivă de 
fapt, subjugată instinctelor şi patimilor inferioare prin reclame 
de genul „plăcerea maximă aici şi acum”. Deja pe plan social – 
politic se promovează ideologia unei noi ere (New Age), 
postcreştine sau, mai exact, anticreştine. 
__________________________ 

199 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, EIBM- 

BOR, Bucureşti, 1998, p. 35. 

200 Ibid. 
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În opoziţie cu această gândire care duce inevitabil la o 
degradare tot mai mare a omului şi a cosmosului, teologia 
ortodoxă afirmă că Dumnezeu a creat lumea potrivit cu planul 
Său etern şi o susţine în existenţă neîncetat prin energiile Sale 
necreate, mişcând raţiunea naturală din fiecare făptură spre 
împlinirea scopului ei. Astfel, Iisus Hristos, Logosul divin 
Creator şi Mântuitor, deşi este Unul din Treimea Cea mai presus 
de fire, este prezent în viaţa Bisericii şi a lumii prin energiile 
necreate ale Dumnezeirii ca să conducă creaţia spre cerul nou 
şi pământul nou al Împărăţiei lui Dumnezeu. Prezenţa Duhului 
Sfânt în lume încă de la creaţia ei (Facerea 1.2), cât şi 
revenirea Lui asupra Apostolilor şi a creaţiei ca Duh sfinţitor în 
ziua Cincizecimii, arată că „lumea nu este destinată secula- 
rizării, în virtutea absenţei lui Dumnezeu din creaţie, ci transfi- 
gurării ei în Hristos şi în Biserică prin lucrarea Duhului: Trimite- 
vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului 
(Psalmul 103.31).”201 Evenimentul eshatologic, Parusia Domnului 
Hristos, ca sfârşit al timpului, nu poate fi înţeles altfel decât  
ca înnoirea lumii în Duhul Sfânt, ca Cincizecimea univer- 
sală, când întreaga creaţie va deveni un Tabor generalizat. „Ziua 
a opta şi prima, mai bine zis una şi netrecătoare, este venirea 
curată şi atotluminoasă a lui Dumnezeu, ce va avea loc după 
oprirea în stabilitate a celor ce se mişcă. Atunci, în cei ce s-au 
folosit de raţiunea existenţei prin voinţă conform firii, Se va 
sălăşlui după dreptate întreg în ei întregi şi le va procura 
veşnica existenţă bună prin împărtăşirea de El.”202 

Principalul fundament al cosmologiei teonome ortodoxe 
este comuniunea supremă a Sfintei Treimi dumnezeieşti care 
se reflectă şi în creaţie. Dumnezeu este iubire, este lumină. 
Lumina spirituală este slava iubirii interpersonale divine. 
Pentru noi, românii, cosmosul este plin de lumină spirituală, 
__________________________ 

201 Ibid., p. 36. 

202 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 157, p. 334. 
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de înţelesuri şi de taine care trimit la Iisus Hristos – Lumina 
lumii, şi de aceea se numeşte „lume”, de la latinescul „lumen” 
(lumină). Iubirea intratrinitară divină umple totul de lumină şi 
de sens. Lumea însăşi este puntea de dialog dintre Dumnezeu 
şi oameni, este mijlocul prin care şi oamenii îşi pot spori prin 
Duhul Sfânt intensitatea şi interioritatea perihoretică a iubirii 
lor după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi. 

Dacă în concepţia autonomă despre lume lucrurile sunt pri- 
vite ca entităţi separate care se leagă prin relaţii doar exte- 
rioare, în concepţia teonomă, după expresia Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, creaţia este întemeiată ca o comuniune dina- 
mică şi reciprocă a făpturilor care, deşi sunt distincte, sunt 
unite armonic în aceeaşi mişcare a unificării tuturor cârmuită 
de Logosul divin. Iar diferenţele specifice făpturilor nu sunt 
anulate, ci sunt trăite ca participare reciprocă (perihoreză). 
Aceasta arată că lucrurile există „mai degrabă unele pentru 
altele decât pentru ele însele, prin această relaţie unifica- 
toare”203. Toate lucrurile sunt legate unele de altele şi sunt 
aduse în existenţă unele pentru altele, într-o minunată înlănţuire 
raţională. Fiecare lucru îşi are astfel un rol precis în armonia 
întregului cosmos condus de Logosul dumnezeiesc: „În felul 
acesta Dumnezeu le va face pe toate să se mişte armonic şi 
identic întreolaltă şi cu întregul, nemaiavând cele particulare o 
voie deosebită de-a celor generale, ci una şi aceeaşi raţiune 
văzându-se în toate împărţită de modurile de a fi ale acelora 
cărora li se atribuie la fel.”204 

8. Creaţionism şi evoluţionism 

Cosmologia teonomă, specifică ortodoxiei, afirmă că orga- 
nizarea lumii şi mişcarea ei se săvârşesc din iniţiativa lui 
Dumnezeu şi cu aportul energiilor divine necreate, dar în coo- 
__________________________ 

203 Mystagogia, cap. VII, p. 27. 
204 Răspunsul 2 către Talasie, Fil. rom., vol. 3, p. 45. 
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perare cu mişcarea şi cu puterea naturală a făpturilor. Cu alte 
cuvinte, este afirmată relaţia internă dintre facerea lumii şi 
providenţa ei. Energiile necreate se împletesc cu cele create 
într-o armonie dinamică neîncetată. „Creaţia lumii nu este un 
dat static, ci un eveniment dinamic. Prăpastia uriaşă dintre 
necreat şi creat e depăşită prin coborârea energetică a lui 
Dumnezeu spre lume şi prin urcuşul acesteia spre El.”205 
Aceasta este poziţia ortodoxă, specifică teologiei biblice şi 
patristice. În cultura eterodoxă însă, lucrurile sunt privite altfel. 

Trăgându-şi seva din panteismul antic şi din concepţia cos- 
mologică deistă a creştinismului occidental, precum şi din dis- 
puta între credinţă şi ştiinţă a culturii moderne, au răsărit ast- 
fel două teorii opuse referitoare la originea şi mişcarea lumii. 

Pe de o parte „teoria evoluţionistă încearcă să explice ori- 
ginea vieţii şi dezvoltarea ei pe pământ prin intermediul (exclu- 
siv al) unor cauze naturale care fac abstracţie de intervenţia lui 
Dumnezeu în creaţie. Cu toate că se înfăţişează ca o teorie 
ştiinţifică, ea face apel, pentru a explica evoluţia vieţii pe 
pământ, la cauze neştiinţifice şi iraţionale, cum ar fi hazardul 
sau întâmplarea.”206 Evoluţionismul207 afirmă că universul 
__________________________ 

205 Preot Profesor univ. Dr. Dumitru Popescu şi Diacon Doru Costache, 
Op. cit., p. 122. 

206 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Op. cit., p. 39. 
207 „În anul 1859, biologul britanic Ch. Darwin lansa o teorie care încer- 

ca să explice originea speciilor de plante şi animale altfel decât prin creaţie. 
Conform acestei teorii, speciile ar evolua în mod natural unele din altele, de 
la forme mai simple la forme mai complexe, şi astfel ar fi luat naştere toate 
vieţuitoarele existente astăzi, inclusiv omul, despre care se afirmă că ar 
proveni dintr-o specie de maimuţă. Această teorie nu a fost demonstrată 
niciodată, dar unele partide politice, fiind interesate mai ales de aspectul 
moral al problemei (dacă omul se trage din maimuţă atunci suntem liberi să 
ne comportăm ca animalele), au preluat idea şi au reuşit să o impună ca 
teorie oficială. Astfel, s-a ajuns ca în toate şcolile din ţările guvernate de 
asemenea partide, să se înveţe că omul se trage din maimuţă.” - biofizician 
Dimitrie Gherasim, Genetica şi evoluţionismul, manuscris, Mănăstirea Antim, 
Bucureşti, 2000, p. 1. 
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este într-o curgere veşnică şi autonomă şi că toate speciile de 
fiinţe vii ar proveni unele din altele prin selecţii şi prin mutaţii 
spontane (aleatoare), susţinând teoria transformării continue; 
dar nu poate explica stabilitatea speciilor actuale şi înnobilarea 
lor existenţială. Această teorie a devenit apoi stindardul unor 
ideologii care caută să promoveze pe scară mondială ateismul 
şi iresponsabilitatea morală. Cu toate că foarte mulţi savanţi 
contestă această teorie tot cu probe ştiinţifice208, evoluţionis- 
mul va rămâne prezent în gândirea multor oameni, ca justifi- 
care comodă a propriilor păcate. 
__________________________ 

208 A se consulta în acest sens lucrările lui N. Paulescu, Op. cit., precum 

şi Henry N. Morris şi Gary E. Parker, Introducere în ştiinţa creaţionistă, tra- 

ducere de Emil Silvestru, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000. Pe de o parte, 

teoriile astrofizice actuale propun un scenariu care derulează evoluţia cos- 

mică şi biologică a lumii pe parcursul a 14 miliarde de ani (cosmogonia de tip 

Big–Bang). Această concepţie este acceptată şi de unii teologi ortodocşi con- 

temporani, însă cu unele amendamente. Pe de altă parte, nu pot fi acceptate 

scenariile creaţioniştilor neoprotestanţi care susţin că zilele genezei biblice ar 

fi fost de 24 de ore iar lumea ca operă a creaţiei divine, fiind încheiată, ar 

avea vârsta de numai 7000 de ani. Actul creării lumii (cosmogeneza) este 

opera iubirii, libertăţii şi a puterii divine absolute care nu sunt îngrădite de 

anumiţi parametri ai lumii create. Timpul, constantele şi legile fizice deter- 

ministe ale universului material au fost întemeiate prin porunca Logosului 

Atotţiitor, dar pot fi schimbate şi reaşezate instantaneu printr-o nouă poruncă 

a Lui. Însăşi teoria relativităţii susţine neuniformitatea spaţiului şi a timpului 

în univers. Această posibilitate de transformare ontologică a cosmosului (de 

depăşire a legilor fizice naturale, de transfigurare a lui) îşi are temelia în atot- 

prezenţa şi atotputernicia Logosului divin şi a Duhului Sfânt. Prin energiile 

Sale necreate, Dumnezeu poate interveni în creaţie oriunde şi oricând în chip 

minunat (supranatural). Numai aşa putem intui transfigurarea materiei şi a uni- 

versului prin har, învierea tuturor şi îndumnezeirea eternă a creaţiei. Nu 

putem absolutiza câteva concluzii ştiinţifice (limitate) aplicându-le asupra 

lucrării celei nepătrunse şi nelimitate a lui Dumnezeu, întrucât la acest pol al 

infinităţii divine orice reper uman fix dispare. „Pe Cel Atotputernic nu putem 

să-L ajungem cu priceperea noastră. El este atotînalt în putere şi bogat în 

judecată.” (Iov 37.23) 
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Afirmând că raţiunile tuturor făpturilor sunt eterne în  
Logosul divin dar sunt plasticizate la un moment dat, precis, în 
timp, prin voia şi prin lucrarea Creatorului, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul combate cu multe veacuri înainte ideea trans- 
formismului autonom evoluţionist.209  

„Căci n-a fost vreo fire din cele ce sunt, nici nu este, nici nu va fi, 
care să fie după raţiunea ei ceea ce nu este încă acum, sau care este 
acum sau va fi mai pe urmă ceea ce nu era mai înainte. Căci cele ale 
căror raţiuni au avut la Dumnezeu deplinătatea, odată cu exis- 
tenţa nu primesc prin aducerea lor la existenţă şi în fiinţă, con- 
form cu raţiunile lor, nici un adaos sau ştirbire din cele ce le 
sunt necesare spre a fi ceea ce sunt.”210 

Aşadar, toate făpturile sunt aduse în existenţă de Dumnezeu 
când binevoieşte El pe o matrice a raţiunilor Sale veşnice şi a 
energiilor Sale necreate care le susţin neîncetat. Însă ordinea 
creaţiei făpturilor este una treptată, logic–progresivă, de la sim- 
plu la complex, speciile inferioare cuprinzând în sine premise- 
le (condiţiile, mişcarea şi mijloacele) apariţiei unor specii supe- 
rioare. Dar asta nu înseamnă că ele însele constituie cauzele 
care au produs în mod autonom speciile superioare, cum 
afirmă ipoteza evoluţionistă. Asemănarea unor organe biolo- 
gice ce aparţin unor fiinţe din specii diferite nu implică în mod 
necesar descendenţa autonomă a speciilor. Saltul dintre specii, 
lipsa verigilor intermediare şi stabilitatea genetică a speciilor 
deja existente stau mărturie pentru aceasta. Fiecare făptură şi 
fiecare nouă specie de fiinţe vin în existenţă printr-o nouă faptă 
__________________________ 

209 Tema evoluţiei, ca lege atotputernică ce guvernează lumea, este mult 

dezvoltată şi în lucrările unor fizicieni contemporani (Erwin Schrödinger, 

Fritjof Capra, David Bohm ş.a.) care susţin că există un fundament comun 

tuturor lucrurilor, că spiritul şi materia sunt într-o relaţie reciprocă. Dar con- 

cepţia lor metafizică este un evoluţionism pancosmic ateu impregnat cu idei 

din filozofiile orientale. 

210 Ambigua, 115, p. 294. 
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creatoare a lui Dumnezeu, faptă ce stă în legătură logică (potri- 
vit raţiunilor divine veşnice unite în Logosul divin) cu o alta 
precedentă. Totuşi, o oarecare „evoluţie” variată a fiinţelor vii se 
poate explica şi prin implicarea potenţială a unor rase noi în 
altele mai vechi şi prin variaţiile mediului, dar nicidecum nu se 
poate explica pe baza unor transformări fundamentale (de 
natură, de specie) autonome dominate de hazard.211 

Pe de altă parte, creaţionismul filozofic consideră că lumea 
a fost perfectă de la crearea ei, lucrurile neavând un scop 
superior spre care să se îndrepte. Astfel, ar apărea o ciclicitate 
monotonă şi un fixism imobil al făpturilor care, fiind deja 
desăvârşite, n-ar mai avea spre ce să tindă. Singura mişcare a 
creaturilor ar fi fost conservarea stării iniţiale. Unii teologi 
creştini de confesiune protestantă care aderă la creaţionism 
susţin că păcatul introdus de om în lume a făcut ca lumea, de 
atunci, să aibă o mişcare de degradare continuă, degradare 
care n-a putut fi oprită nici măcar de întruparea şi învierea 
Mântuitorului Hristos. Numai la a doua Sa venire, afirmă ei, 
Mântuitorul ar restaura lumea în armonia ei iniţială per- 
fectă.212 Dar şi această teorie extremistă, care dă lumii o 
determinare exclusiv supranaturală (Deus ex machina), 
__________________________ 

211 În foarte recenta teorie a haosului, hazardul nu mai este înţeles ca un 
eveniment pur aleator şi fără rost, ci ca unul care are la bază o ordine supe- 
rioară înţelegerii clasice a cauzalităţii. Hazardul apare ca un agent care diri- 
jează microcosmosul spre un scop precis. Însă „există numeroase aspecte 
asupra cărora înşişi evoluţioniştii nu se înţeleg între ei. Practic, majoritatea 
biologilor sunt conştienţi de lipsurile evoluţionismului (speculaţii, ipoteze 
nedemonstrate, dovezi false), sau cel puţin de o parte dintre ele, singurul 
motiv pentru care mai este încă menţinut fiind refuzul adepţilor lui de a 
accepta existenţa lui Dumnezeu.” – biofizician Dimitrie Gherasim, Op. cit., p. 
20. Ne propunem să abordăm problema aceasta mai pe larg într-o altă 
lucrare. 

212 De aceea în protestantism şi la secte nu există sfinţire şi îndum- 
nezeire. Toată viaţa spirituală este redusă într-un plan intelectual şi cel mult 
etic, omul neavând cum să stăvilească procesul de degradare universală care-l 
cuprinde şi pe el. Este şi aici o rămăşiţă a dualismului antic spirit – materie. 
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sfârşeşte până la urmă tot în autonomie şi în ateism. „Însă atât 
ideea perfecţiunii depline originare a lucrurilor, cât şi exclu- 
derea intervenţiei creatoare a lui Dumnezeu în desăvârşirea 
făpturilor sunt rezultatul unei concepţii care Îl vede pe  
Dumnezeu doar ca pe o Cauză externă a creaţiei, iar creaţia,  
ca pe o maşină ce funcţionează independent de Dumnezeu.”213 

Cosmologia teonomă ortodoxă depăşeşte atât evoluţionis- 
mul (panteist), cât şi creaţionismul fixist (deist), promovând 
ideea de creaţie continuă şi progresivă a Logosului divin, care 
a început prin facerea lumii şi se va încununa prin cerul nou şi 
pământul nou al Împărăţiei lui Dumnezeu. Acest lucru este 
menţionat în Sfânta Liturghie prin rugăciunea arhiereului: 
„Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via 
(lumea) aceasta pe care a sădit-o (zidit-o) dreapta Ta şi o 
desăvârşeşte pe ea!”. După Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
acest fapt este posibil fiindcă Dumnezeu păstrează o legătură 
internă cu lumea prin energiile necreate ale Duhului Sfânt care 
susţin şi se împletesc cu mişcarea naturală a făpturilor.  

„Duhul Sfânt nu este absent din nici o făptură şi mai ales din 
cele ce s-au învrednicit de raţiune. El o susţine în existenţă pe 
fiecare, întrucât Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu Se află, prin 
puterea providenţiatoare, în toate. Şi El mişcă raţiunea naturală din 
fiecare.”214  
Modelul şi motorul acestei sinergii este unirea ipo- 

statică a celor două firi, divină şi umană, în Persoana  
Mântuitorului Iisus Hristos. Căci lucrarea Sa teandrică este 
începutul transfigurării, al îndumnezeirii, întregului cosmos. 

9. Criza ecologică şi sfârşitul lumii 

Înstrăinarea tot mai mare a omului de Dumnezeu, de se- 
meni şi de cosmos prin păcate duce, în condiţiile secularizării 
actuale, la o profundă şi tot mai grea criză morală şi spirituală. 
__________________________ 

213 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Op. cit., p. 42. 
214 Răspunsul 16 către Talasie, Fil. rom., vol. 3, p. 67. 
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Pe de o parte fiecare om vrea să-şi extindă câmpul dominării 
sale asupra celorlalţi şi asupra lumii, pe de altă parte fiecare 
om este asaltat de stări psihice (nevrotice) tot mai accentuate 
din cauza patimilor proprii215. Criza se extinde implicit şi în plan 
social, astăzi asistând cu stupoare la o amplificare crescândă a 
fenomenului infracţional, la o dezumanizare furibundă a rela- 
ţiilor interumane (înşelăciune, violenţă şi erotism). Dar aceste 
consecinţe şi repetări amplificate ale păcatului strămoşesc 
provoacă mari daune şi în planul cosmic. 

Concepţia deistă conform căreia Dumnezeu este separat de 
lume a provocat şi separaţia (adversitatea) omului faţă de cos- 
mos. Această gândire dualistă „a dat naştere la structuri şi la 
scheme de dominaţie care au favorizat exploatarea nemiloasă 
a naturii de către om.”216 Omul s-a folosit de tehnologie pentru 
a-şi satisface apetitul pătimaş, intervenind iresponsabil în 
armonia dintre făpturi şi creând dezbinare şi între ele. Dez- 
echilibrul introdus de om în natură, în condiţiile în care se con- 
tinuă ritmul actual al secularizării şi al poluării, tinde să 
cuprindă întreaga planetă şi să ne înghită pe toţi într-o uriaşă 
necropolă. Azi omul autonom vrea să înlocuiască lucrurile na- 
turale (fructe, flori, peisaje, fenomene) create de Dumnezeu cu 
simulări artificiale ale calităţilor lor sensibile care dau în 
aparenţă simţurilor acelaşi efect. Omul autonom şi ateu îşi 
duce la apogeu autonomia sa, încercând să-şi satisfacă plăce- 
rile simţurilor cu produse care să fie numai opera sa. Aproape 
că şi-a creat tot arsenalul necesar unui paradis artificial în care 
să nu mai aibă nevoie nici de Dumnezeu, nici de semeni, nici 
de natură, nici de cosmos. Şi dacă omul continuă în această 
__________________________ 

215 Omul contemporan chinuit de mustrarea conştiinţei încearcă să-şi 
depăşească crizele doar făcând apel la psihiatru sau la psihanalist, evitând 
Biserica şi Taina Spovedaniei. Dar simpla consolare omenească îl poate oare 
descătuşa de lanţurile propriilor păcate? 

216 Preot Profesor Dr. Dumitru Popescu, Teologie şi Cultură, p. 119. 
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direcţie, victoria diavolului va fi deplină asupra lui, iar starea 
de schizofrenie şi de alienare a omului va deveni totală. 

Ca o reacţie la această mentalitate autonomă şi secularizată 
au apărut în Occident o serie de curente şi de organizaţii paci- 
fiste şi ecologiste care promovează nu numai nişte îndemnuri 
care să-l sensibilizeze pe om faţă de fenomenul distrugerii 
naturii, ci (ceea ce este mai subtil) o întreagă ideologie 
neopăgână, un ciudat amestec al tuturor religiilor şi filozofiilor 
care se propune lumii ca religie a viitorului. Departe de a-şi 
susţine o teorie oficială coerentă, mişcările hippy, flower 
power, New Age, reprezintă un amalgam confuz ce cuprinde 
scientismul occidental şi misticismul extrem–oriental, teozofia, 
ocultismul şi adorarea naturii. Nu este de mirare că în rândurile 
adepţilor acestei mişcări, revoltaţi şi frustraţi de plictiseala şi 
monotonia unei vieţi interioare şi sociale anormale, există 
tendinţa explorării unor domenii existenţiale noi, cunoscute 
sub numele de experienţe paranormale sau extrasenzori- 
ale217. Însă aceste experienţe nu au nici un fundament spiri- 
tual creştin. O parte din aceste experienţe mult căutate azi ţin 
exclusiv de domeniul fanteziei şi al escrocheriei ieftine, o altă 
parte de domeniul ocultismului şi al demonismului şi, în fine, 
o altă parte de domeniul patologicului (de multe ori se şi 
întrepătrund). De aceea găsim amestecate în aceste experienţe 
felurite incantaţii hipnotice şi practici de magie şi de sugestie, 
iar adeseori chiar folosirea muzicii şi a drogurilor psihedelice. 
Dar aceste experienţe paranormale nu-i pot aduce omului 
niciodată viaţa veşnică şi adevărata fericire care nu vin decât 
__________________________ 

217 A se citi vrăjitorie, bioenergie, radiestezie, parapsihologie, medium-ism, 
yoga creştină (însăşi denumirea cuprinde o blasfemie, yoga neavând 
absolut nimic creştin), etc. Aceste curente ideologice pun în circulaţie nu 
numai nişte deşertăciuni esoterice ale păgânismului antic pe care le speram 
demult îngropate, ci şi un anumit misticism bolnav dominat de ignoranță (în 
materie de cultură creştină) şi de o stare de frică (apocaliptică) de natură 
ocultă. 

143 

COSMOLOGIA ÎN ORTODOXIE ÞI ÎN OCCIDENT 



prin experienţa duhovnicească a iubirii lui Iisus Hristos,  
Dumnezeul – Om şi a semenilor, iubire care nu poate fi dobân-
dită, trăită corect şi sporită necontenit decât în Biserică.218 

Dacă în Occident ruptura „iluministă” dintre sacru şi profan, 
dintre viaţa religioasă (privată) şi cea ştiinţifică (publică), a 
creat perspectiva unei antiteze dintre om şi cosmos, în Răsăritul 
creştin cultura plămădită cu aluatul Ortodoxiei şi întemeiată pe 
dimensiunea liturgică a întregii lumi afirmă nu antiteza, ci soli- 
daritatea dintre om şi natură, dintre om ca preot al creaţiei şi lume 
ca biserică. „Socotesc necesar ca civilizaţia noastră să revină la 
concepţia conform căreia superioritatea omului în comparaţie cu 
restul creaţiei nu stă numai în raţiunea pe care o posedă, ci în 
posibilitatea lui de a comunica, adică de a crea relaţii de aşa 
natură încât flecare fiinţă în parte să fie eliberată de egocentris- 
mul şi de limitele ei şi să se raporteze la ceva dincolo de sinele 
propriu, la Cineva «de dincolo» de lume, la Dumnezeu.”219 

Salvarea omenirii şi a lumii din criza în care se zbate azi nu 
poate veni decât prin Mântuitorul Iisus Hristos şi prin 
Biserica Sa Dreptmăritoare. Teologia ortodoxă, aşa cum susţin 
şi Sfinţii Atanasie cel Mare, Maxim Mărturisitorul şi Grigorie 
Palama, afirmă că fără Domnul Iisus Hristos noi nu putem face 
nimic. Doar unindu-ne real cu El prin Sfintele Taine ale Bisericii, 
putem conlucra cu El la mântuirea noastră şi a lumii. 
Cosmologia teonomă ortodoxă nu numai că are meritul de a 
depăşi atât panteismul cât şi deismul lumii păgâne şi seculari-
zate, întrucât afirmă că Logosul divin lucrează neîncetat în lume 
__________________________ 

218 Majoritatea sectelor neoprotestante şi a mişcărilor „harismatice” aduc cu 
ele ca învăţătură eshatologică pe de o parte o concepţie fatalistă, îmbibată 
de idei privind sfârşitul violent al lumii actuale, concepţie care anulează orice 
optimism transfigurator, iar pe de altă parte o concepţie pur materialistă şi 
exaltantă, care susţine înnoirea acestei lumi prin simpla intrare a Pământului 
într-o nouă conjunctură stelară. Şi aici vedem în opoziţie deismul occidental 
cu panteismul oriental. 

219 Ioannis Zizioulas, Mitropolit de Pergam, Creaţia ca Euharistie, tradu- 
cere de Caliopie Papacioc, Editura Bizantină, Bucureşti, 1999. 
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şi în Biserică prin „harul care îndumnezeieşte toate”220, dar se şi 
oferă lumii contemporane ca singura soluţie de ieşire din criza 
ecologică mondială. Taina mântuirii este taina materiei 
transfigurate în Hristos. Iar acest lucru este dus la desăvârşire prin 
Duhul Sfânt care plineşte toate. Mântuirea adusă nouă de 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos are dimensiune cosmică deoarece 
El a răscumpărat lumea pe care a zidit-o după bunăvoinţa lui 
Dumnezeu – Tatăl şi prin împreună – lucrarea Duhului Sfânt. 

Potrivit învăţăturii ortodoxe, cosmosul are o raţiune 
şi o finalitate euharistică. Universul a fost chemat de Dumnezeu 
la existenţă ca participant la minunata şi nesfârşita 
Liturghie cosmică. Primit de oameni în dar de la Dumnezeu 
spre a-l lucra (transfigura), cosmosul are menirea de a fi oferit 
de aceştia la rându-le Stăpânului tuturor ca jertfă, ca dar de 
mulţumire al Bisericii, pus înainte şi afierosit Atotţiitorului prin 
harul Prea Sfântului Duh. Iar la plinirea vremii acestui veac 
Dumnezeu îl va restitui oamenilor preschimbat şi transfigurat 
întru Împărăţia Sa, într-un cer nou şi pământ nou, plin de 
lumină şi de har. Trupul înviat al Creatorului întrupat va străluci 
atunci prin toate ca şi centrul real şi preaslăvit al atracţiei şi al 
adorării cosmice care le atrage la Sine pe toate cu dorire ne-
grăită. Iată ce ne mărturiseşte despre aceasta cartea Revela- 
ţiei (Apocalipsa) în capitolele 21 şi 22: 

„Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Şi am văzut cetatea 
sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, 
gătită ca o mireasă pentru mirele ei, având slava lui Dumnezeu. Şi 
templu n-am văzut în ea, pentru că Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul 
şi Mielul, este templul ei. Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici 
de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu o luminează 
şi făclia ei este Mielul. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în 
ea şi slugile Lui Îi vor sluji Lui. Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui 
va fi pe frunţile lor. Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de 
lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul 
Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.” 

__________________________ 

220 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsul 2 către Talasie, Fil. rom., vol.3, p.45. 
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