
5REVELA}IE {I MISIUNE

REVELA}IE {I MISIUNE

HRISTOS — RA}IUNEA SUPREM| 

{I TEMEIUL RA}IONALIT|}II LUMII

Pr. Prof. Dr. Gheorghe PETRARU

Iisus Hristos Se nume[te pe Sine Dumnezeu [i egal Tat\lui, Cre-
atorul cerului [i al p\mântului. Pe aceste afirma]ii revela]ionale, bi-
blice, st\ [i m\rturisirea de credin]\ cre[tin\. Calitatea de Creator a
Cuvântului Celui ve[nic al Tat\lui implic\ [i o rela]ie a Sa cu totul
special\ cu crea]ia, cu cosmosul, cu via]a lumii, cu omul ca fiin]\ re-
la]ional\ divinului [i ra]ional\, creat\ dup\ chipul Ra]iunii divine,
Hristos, aspecte pe care teologia [i experien]a cre[tine le afirm\ con-
secvent [i imperturbabil. Începând cu modernitatea, aceast\ vizi-
une, concep]ie despre existen]\ este dublat\ [i chiar se vrea înlo-
cuit\ de o viziune filosofic\ sau [tiin]ific\ care caut\ s\ explice, de
o manier\ autonom\, strict naturalist\ [i f\r\ referin]\ la un absolut
metafizic sau la Dumnezeul biblic, cosmosul [i via]a, omul. 

Pentru teologul cre[tin, principiul [i premisa de la care se pleac\
în dialogul cu ra]ionalitatea filosofic\ sau cea [tiin]ific\ este Reve-
latia [i credin]a trinitar\. Fundamentarea dialogului pe Unul meta-
fizic al ra]iunii umane ce postuleaz\ un absolut întemeietor pentru
tot ceea ce exist\ ca diversitate fenomenal\ a dus la e[ecul cre-
din]ei în fa]a ra]iunii [i la viziunea monist materialist\. Un dialog
cu [tiin]ele actuale nu poate începe decât cu ceea ce define[te esen-
]ial teologia cre[tin\ [i Biserica, anume credin]a trinitar\ ce aduce în]e-
legerea transfiguratoare în domeniile spre care teologul cu expe-
rien]a comuniunii în]eleg\toare [i îndumnezeitoare se deschide.1

De fapt, aceast\ exigen]\ nu este una nou\, ci singura alternativ\ via-
bil\, în contextul relativist [i de autonomie axiologic\ actual, iar mo-
delul acesteia este teologia patristic\, care, cu puterea ei transfigu-
ratoare, a adus [i a convertit la Lumina Hristos, Unul din Treime, con-
substan]ial Tat\lui [i Duhului, ra]ionalitatea uman\ în exerci]iul ei
firesc de interpretare [i în]elegere a crea]iei [i a omului. Realitatea

1 F. Leron Shults, Trinitarian Faith seeking transformative Understanding în The

Oxford Handbook of Religion and Science, Edited by Philip Clayton and Zachary

Simpson, Oxford University Press, 2006, p.489.
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Treimii suprafiin]iale, temei al credin]ei Bisericii lui Hristos Cel înviat,
[i abordarea cre[tin\ a domeniului [tiin]elor reprezint\ întoarcerea
[i pozi]ionarea omului în logica divin\, con[tientizarea demnit\]ii
umane ca rela]ional\ divinului în planul lumii în]elese ca crea]ie a
lui Dumnezeu. În acest sens, F. Leron Shults, analizând raportul
credin]\-ra]iune în istoria gândirii europene de la perioada scolas-
tic\ la cea actual\, numit\ postmodern\, trecând prin clasicii filo-
sofiei, Descartes, Pascal, Locke, Hume, Kant, Hegel, Whitehead,
Levinas, propune, pertinent [i programatic, dep\[irea dualismelor
consacrate metodologic, analitic [i, uneori, ideologic în cultura noastr\,
respectiv experien]\-credin]\, adev\r-cunoa[tere, individ-comunitate,
explica]ie-în]elegere, printr-un model integrativ care s\ combine in-
teroga]ii [i r\spunsuri paleoconstructive [i deconstructive la pro-
blema Realului prin sinteze reconstructive ce vizeaz\ „p\strarea in-
tui]iilor tradi]iilor noastre, eliberându-le pentru dialogul interdisci-
plinar transfigurator.”2 

Sugestiile recomandate eviden]iaz\ perenitatea tradi]iei religioase
cre[tine [i e[ecul uman [i civiliza]ional-cultural ce are loc atunci
când se refuz\ divinul ce este coexistent realit\]ii create, sus]inute
ontologic pentru func]ionarea ei de o ra]iune infinit\. Aceasta este
prezent\ tainic [i sacramental în noua crea]ie prin Hristos în Bise-
rica Sa.

Modelul propus va permite o reflec]ie teologic\ [i invita]ia de în-
toarcere la Hristos, Adev\rul [i Via]a, ce este temeiul absolut al exis-
ten]ei [i transcende contingen]a uman\ istoric\. 

1. Experien]a interpretat\ ancoreaz\ toate credin]ele [i o re]ea de
credin]e informeaz\ interpretatrea experien]ei.

2. Unitatea obiectiv\ a adev\rului este condi]ia necesar\ în actul
de c\utare inteligibil\ a adev\rului [i multiplcitatea subiectiv\ a cu-
noa[terii indic\ failibilitatea preten]iilor strict umane de adev\r.

3. Judecata ra]ional\ este o activitate a indivizilor situa]i social [i
comunitatea cultural\ de o manier\ nedeterminat\ mediaz\ crite-
riile de ra]ionalitate.

4. Explicarea vizeaz\ în]elegerea universal\, transcontextual\ [i
în]elegerea deriv\ din explica]ii particulare contextualizate.3

Credin]a cre[tin\ m\rturise[te c\ Dumnezeu Treime este Cre-
atorul lumii. Tat\l a creat toate prin Fiul (Ioan 1,2-3) în Duhul,
Cuvântul lui Dumnezeu ca Persoan\ treimic\ revelat în Persoana

2 Ibidem, p. 496.
3 Ibidem, p.493.
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[i lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Însu[i numele de Cuvânt
al celui de al doilea ipostas treimic indic\ statutul, calitatea aces-
tuia de a comunica [i de a Se comunica pe Sine [i, odat\ cu aceasta,
ceva din misterul inefabil al fiin]ei divine. Este un fapt evident c\
omul se define[te ca fiin]\ cuvânt\toare, posed\ limbaj, este în-
zestrat cu ra]iune [i comunic\ prin cuvinte cu cel asemenea lui.
Prin cuvinte receptate de la semenul s\u [i transmise mai departe,
se formeaz\, se dobândesc cuno[tin]e, informa]ii. Mai mult, el tran-
sfer\ în limbaj, codific\ realitatea obiectiv\. Extrapolând aceast\ rea-
litate din lumea uman\ la dimensiunea divinului, la Cuvântul ipos-
tatic ve[nic al lui Dumnezeu, putem afirma c\ Acesta ne ofer\ prin
cuvinte ceea ce este, ne informeaz\ pe noi, oamenii, despre inten-
]ia divin\ pentru om [i cosmos. Mai mult, în opera divinit\]ii, res-
pectiv natura [i omul, se remarc\ [i anvergura gândirii divine, am-
ploarea procesului creator, sustenabilitatea minunat\ a acestuia prin
interac]iunea divin\ cu crea]ia, posibilitatea pentru om de a accede
ra]ional la Dumnezeu (Romani 1, 20). Având în vedere experien]a
cre[tin\ real\ a comuniunii cu Dumnezeu revelat în cuvinte [i de-
plin în Cuvântul (Evrei 1, 1-3), adev\rul, coeren]a, eficacitatea trans-
figuratoare [i universalitatea discursului teologic, putem afirma cu
t\rie „structura hristic\”4 a crea]iei, în sensul c\ aceasta reflecta ra-
]iunile divine [i ne informeaz\ despre atot[tiin]a, în]elepciunea lui
Dumnezeu. În acest sens, A. Peacocke, legând intim revela]ia de
hristologie, afirm\ c\ întruparea Cuvântului este, pe lâng\ dimen-
siunea, coordonata soteriologic\ implicit\, formulat\ de dogma cre[-
tin\, [i „un proces de informare” a omului din partea lui Dumnezeu
despre în]elesul, sensul existen]ei.5 

Pe temeiul structurii hristice a crea]iei, corelat cu adev\rul teo-
logic m\rturisit [i experiat real de cre[tin în comunitatea eclesial\,
putem sugera, a[a cum procedeaz\ teologul Christoph Theobald, o
„deschidere mesianic\”6 [i un „sens eshatologic”7 al universului stu-
diat de [tiin]e.   

4 Christoph Theobald, Bernard Saugier, Jean Leroy, Marc le Maire, Dominique

Grésillon, L’Univers n’est pas sourd. Pour un nouveau rapport sciences et foi,

Bazard, Paris, 2006, p. 356. 
5 Arthur Peacocke, Evolution, the Disguised Freind of Faith. Selected Essays,

Templeton Foundation Press, Philadelphia and London, 2004, p.198, 206. 
6 Christoph Theobald, On Finality in Creation Theology:Epistemological and

Theological Considerations în Design and Disorder. Perspectives from Science
and Theology, Editors Niels Henrik Gregersen and Ulf Gorman, T/T Clark-A
continuum print, London, New York, 2002, p.162

7 Idem, L’Univers n’est pas sourd, p.325.
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1. Structura hristic\ a crea]iei

Pentru gândirea clasic\ este un fapt evident c\ opera trimite la
autorul ei [i c\ ea reflect\ gândirea, planul, voin]a, un sens al aces-
tuia ce se voaleaz\ tainic în structura, inten]ionalitatea [i func]io-
nalitatea ei. Aceasta este valabil [i pentru lumea care în perspectiva
teologiei cre[tine este opera Cuvântului ve[nic divin, în rela]ie crea-
toare cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt. Spiritul integrativ al teologiei patris-
tice [i, mai ales, viziunea Sf. Maxim M\rturisitorul, a corelat Cuvânt [i
crea]ie, Hristos [i lume în binomul explicativ [i func]ional Ra]iune-
Logos [i ra]iuni ale crea]iei pe care omul, ca fiin]\ teologic\ [i ecle-
sial\, este chemat s\-l în]eleag\ spre m\rturia adev\rului divin.
Pentru teologul bizantin, asemenea Sf. Evanghelist Ioan, Logos este
Iisus Hristos, Ra]iunea etern\ a Tat\lui în rela]ie dinamic\ cu toate
cele din crea]ie, a c\rei structur\ reflect\ [i este sus]inut\ de Ra]iu-
nea ve[nic\, de Logosul divin ipostaziat în Iisus Hristos. Pentru Sf.
Maxim, filosofie, stiin]e [i teologie, ca discursuri umane interogative
[i explicative pentru sensul existen]ei, au fundament în ra]ionali-
tatea uman\, în cea  a celor create [i în Dumnezeu Care Se reve-
leaz\ [i spre Care se mi[c\, converg în lucrarea de unificare haric\
toate cele ce exist\ pentru ca adev\rul [i lumina Sa s\ iradieze în
toate. El afirm\: „Cine, cunoscând prin ra]iune [i în]elepciune c\
lucrurile au fost aduse din nimic la existen]\ de c\tre Dumnezeu
[i îndreptându-[i cu judecat\ puterea contemplativ\ a sufletului spre
nesfâr[ita deosebire [i varietate a lucrurilor [i distingând cu o ra]iune
cercet\toare  ra]iunea dup\ care au fost create toate, nu ar cunoa[te
Ra]iunea cea Una, ca multe ra]iuni, ce st\ împ\r]it\ în chip neîm-
p\r]it în varietatea f\pturilor, precum arat\ însu[irea lor de a se re-
feri una la alta [i, totu[i, de a r\mâne fiecare ea îns\[i în chip ne-
amestecat. {i nu ar cunoa[te iar\[i multele ra]iuni ca Una, prin
referirea tuturor la Ea, care exist\ pentru Sine în chip neameste-
cat, fiind Cuvântul fiin]ial [i ipostatic al lui Dumnezeu [i Tat\l, ca
obâr[ie [i Cauz\ a tuturor”.8 Extrapolând o terminologie consacrat\
hristologic la întreaga crea]ie, Sf. Maxim gânde[te unitatea acesteia
în Hristos, aceasta prin actul de credin]\ cu fundament în Revela]ia
divin\ cu finalitate universal\, chiar dac\ evenimentul revela]ional

8 Sf. Maxim M\rturisitorul, Ambigua,7, traducere din grece[te, introducere [i

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, în „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, 80, Edi-

tura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1983,

pp. 79-80.
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este circumscris spa]ial [i temporal, istoric. Interpretându-l în cheie
hermeneutic\ actual\ pe teologul bizantin, P\rintele Dumitru St\-
niloae consider\ c\ lumea creat\, toate cele ce exist\ reprezint\ de
fapt „plasticiz\ri [i sensibiliz\ri”9 ale ra]iunilor divine, legate dinamic
de Logos, Fiul lui Dumnezeu. Posibilitatea de a cunoa[te a omului
î[i are temei în ra]ionalitatea crea]iei ce poart\ pecetea ra]ionali-
t\]ii divine infinite. De aceea, „ra]ionalitatea crea]iei este pentru om
[i culmineaz\ în om; nu omul este pentru ra]ionalitatea lumii. O
persoan\ s-a gândit la Persoana omului când a creat lumea”10, res-
pectiv Dummezeu Care a creat toate prin [i în Cuvântul S\u ipos-
tatic [i ve[nic. Afl\m aici [i o confirmare a principiului antropic
tare, fundamentat teologic [i adev\rat totodat\ [i în perspectiva prin-
cipiului enun]at mai sus, anume c\ explica]ia vizeaz\ inteligibi-
litatea universal\ [i transcontextual\ plecând de la particularitatea
experien]ei credin]ei întemeietoare, actualizate permanent, vie [i una,
în Biserica lui Hristos, cu credin]a de la început.

O sintez\ între viziunea platonic\ a separa]iei inteligibilului de
sensibil, cea aristotelic\ ce une[te cele dou\ planuri în unitatea
„substan]\ [i acciden]i” sau „fiin]\ [i act” cu cea modern\ a persona-
lismului în dinamica vie]ii, cu fundament în defini]ia calcedonian\ a
ipostasului hristic confer\ o viziune ampl\, complex\ pentru omul
ca fiin]\ ra]ional\ [i spiritual\, angajat\ în experien]a mundan\ a în-
]elegerii [i ac]iunii, în rela]ie ontologic\ cu Dumnezeu. În acest sens,
tot P\rintele St\niloae afirm\ expres c\ „natura îns\[i se dovede[te
a fi f\cut\ pentru con[tiin]\ [i nu con[tiin]a pentru natur\. Natura
se dovede[te ca o ra]ionalitate plasticizat\ care poate fi în prin-
cipiu modelat\ la nesfâr[it de con[tiin]\ [i transferat\ complet în
con]inuturile con[tiin]ei interumane iubitoare”.11 De aceea, lumea
creat\ pentru subiectele umane are un caracter antropocentric12,
desigur, nu în sensul absolutiz\rii umanului relativ, finit [i creat, ci
al în]elegerii de sine [i a lumii ca dar de la Dumnezeu pentru co-
muniunea cu El [i des\vâr[ire spiritual\ proprie în iubire de Dum-
nezeu [i semeni, iubirea fiind expresia [i realitatea ontologiei uma-
nului dorite de Creator. Astfel, ra]ionalitatea lumii dovede[te caracterul
spiritual al Creatorului [i, implicit, ordinea spiritual\ pentru care a

9 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1978, p. 349.
10 Ibidem, p.351.
11 Ibidem, p.327.
12 Ibidem, p.339.
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fost creat omul, pervertit prin p\cat, dar restaurat prin jertfa hris-
tic\, readus la comuniunea cunoa[terii [i iubirii cu Dumnezeu. Ea
confirm\ dimensiunea personal\ a Creatorului Care a gîndit-o [i a
adus-o la existen]\, precum [i a omului care poate s\ o cunoasc\, s\
sesizeze sensurile ei în Dumnezeu [i s\ fructifice creator [i trans-
figurator experien]a spiritual\ a creativit\]ii în planul culturii [i
civiliza]iei. 

Omul are con[tiin]a clar\ a unei lumi deschise spre Creatorul ei
[i în rela]ie permanent cu El, ca Sus]in\tor al ei. Acesta este un as-
pect al ra]ionalit\]ii umane ce se apleac\ interogator, investigator
spre pânz\tura lumii, în care surprinde rela]ia tainic\ cu Creatorul,
prezen]a t\cut\, dar evident\ a Lui în ea, posibilitatea de a utiliza
cele din crea]ie combinativ, pragmatic, creator, spre scopurile sale
mundane, pentru care trebuie s\ mul]umeasc\ Celui care a înzes-
trat ceea ce este în contingen]a lumii cu virtualit\]i nesfâr[ite. Ceea
ce omul intuie[te [i caut\ dincolo de cele ce se v\d, multiple, com-
puse, dar unitare în dinamica lor se deschide, se ofer\, este pentru
el, dar [i deschide spre mai mult decât el, spre infinitul divin ine-
puizabil [i mereu tainic [i întreg. De aceea, a[a cum afirm\ P\rin-
tele St\niloae, „ra]ionalitatea lucrurilor implic\ o persoan\ crea-
toare care le-a gândit [i continu\ s\ le gândeasc\. Mai mult, orice
ra]ionalitate este o ra]ionalitate interpersonal\. În cazul lumii exist\
o prim\ persoan\ care le gânde[te [i le creeaz\ [i altele c\rora le
sunt adresate spre împreun\-gândire. Iar gândirea lor de c\tre noi
înseamn\ c\ noi, ca subiecte gânditoare, suntem dup\ chipul Cu-
vântului, Care le-a gândit [i le-a creat pentru un dialog cu noi.”13

Structura crea]iei trimite la un subiect creator absolut, transcen-
dent, care î[i propune lui o alteritate ce reflect\ gândirea sa, o al-
teritate diferit\ substan]ial [i alta decât el însu[i, dar nu necesar\,
în sensul c\ Fiin]a infinit\ nu ar fi deplin\ ontologic f\r\ aceasta, ci
creat\ liber, din iubire, pentru a extinde un prea plin fiin]ial din-
colo de sine spre proprie existen]\ bun\ [i fericit\. În subiectul
ra]ional creat, omul, exist\ ontologic inten]ia cognitiv\ [i comunio-
nal\ spre subiectul creator infinit care informeaz\, la rândul S\u
despre Sine, atât cât poate p\trunde finitudinea creat\ în avântul ei
natural spre transcenden]\, nepervertit de prejudec\]i [i de eroare,
de refuzul unei eviden]e ce se propune tainic [i irezistibil. În acest
sens, este evident faptul c\ ceea ce transcende subiectul uman, fie

13 Ibidem, vol. II, p. 9.
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în ordinea finit\, transubiectiv\, fie în cea a absolutului metara]io-
nal, metapersonal, transcendent\, întemeietoare [i sus]in\toare se
deschide natural acestuia spre cunoa[tere, comuniune [i ac]iune
liber\ [i creatoare. Acest aspect al ra]ionalit\]ii lumii trebuie receptat
[i în]eles ca informa]ie despre existen]a unui real ireductibil la cate-
goriile create [i, implicit, ca sens propus ordinii contingente a rea-
lit\]ii. Totul se înscrie în ceea ce grecii au în]eles a fi „unitatea onto-
logic\ a fiin]ei”14 în care teologia patristic\, prin geniul capadocie-
nilor, a introdus conceptul de persoan\ ce ipostaziaz\ fiin]a [i este
modul de a fi a acesteia. Existen]a ra]ional\, spiritual\ nu exist\ decât
ca persoan\ [i în comuniunea de persoane, ceea ce face saltul de
la monismul substan]ialist la ontologia rela]ional\ existen]ial\, la
fiin]a – comuniune, respectiv Treimea necreat\ [i ve[nic\ [i Bise-
rica –Trupul tainic, sobornicesc al lui Hristos.15

Lumea este crea]ia Treimii pentru comuniunea cu Treimea a
omului creat în chipul lui Dumnezeu [i restaurat în Hristos pe
Cruce, prin moartea [i învierea Sa. De aceea, tot ceea ce exist\,
exist\ în sistemul creat de Dumnezeu, este în corela]ie ontologic\,
dinamic\ cu El. Create prin cuvânt, toate cele ce sunt se structu-
reaz\ rela]ional Cuvântului ipostatic ca logoi în structura crea]iei.
Fiecare logos creat, finit are o rela]ie intrinsec\ cu Logos-ul sub-
stan]ial, ipostatic, divin manifestat istoric în Mântuitorul Iisus Hristos
ce a unit umanul cu divinul în istorie în mod personal, irepetabil
[i unic. Despre acest adev\r teologic cu deschidere spre filosofie
[i [tiin]e afirm\ P\rintele St\niloae urm\toarele: „Venind la existen]\,
venim spre Cuvântul, singurul existent cu adev\rat, atra[i de El din
nimic, dar venim nu ca ni[te obiecte, ci ca ni[te subiecte, pentru c\
atragerea la existen]\ este, în acela[i timp, o chemare la un dialog
etern cu El. Cuvântul Î[i d\ prin aceasta un alter-ego creat sau o
mul]ime de alter-ego-uri. El d\ consisten]\ unui obiect care e un fel
de proiec]ie gândit\ [i creat\ a Sa proprie. Dac\ noi putem gândi
[i cunoa[te lucrurile, este pentru c\ ele sunt chipuri create plasti-
cizate ale ra]iunilor unei Ra]iuni personale supreme. Dac\ le putem
exprima prin cuvinte, este pentru c\ sunt cuvinte plasticizate ale
Cuvântului adresate nou\ la nivelul nostru. Noi gândim ra]ional [i
vorbim, pentru c\ suntem parteneri ai Persoanei care este Ea îns\[i

14 Alexei V. Nesteruk, Design in the Universe and Logos of Creation: Patristic Syn-

thesis and Modern Cosmology  în Design and Disorder, pp. 174-175. 
15 John Zizioulas, Being as Communion, St. Vladimir Press, New York, 1997, p. 83.

G.L. Prestige, God in Patristic Thought, SCM Press, London, 1952.
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Cuvântul personal [i a pus în fa]a noastr\ gândirea Sa sau chipul
creat al gândirii Sale plasticizate, la nivelul ra]iunii [i al putin]ei
noastre create de exprimare, cu o putere creatoare pe care noi nu
o avem. Noi ne sim]im mâna]i s\ adun\m ra]iunile lucrurilor în noi
[i s\ le exprim\m pentru c\ prin ele ne realiz\m, pentru c\ ele ne
sunt adresate ca mijloace ale dialogului nostru cu Cuvântul lui Dum-
nezeu [i de cre[tere a noastr\ în comuniunea cu El”16. Cuvintele
teologului ortodox trebuie luate în sensul realismului  filosofic [i
teologic, anume c\ ele atunci când se refer\ la Logos exprim\ Rea-
litatea divin\ cognoscibil\ omului în actele revela]ionale ce culmi-
neaz\ cu întruparea Cuvântului ve[nic al lui Dumnezeu pentru
cunoa[terea de c\tre noi oamenii a adev\ratului [i unicului Dum-
nezeu pentru mântuire [i via]\ ve[nic\ (Ioan 17, 3). Astfel, Cuvân-
tul lui Dumnezeu reveleaz\ pe Dumnezeu [i voin]a Sa prin Sine
Însu[i pentru fiecare fiin]\ uman\ care ia parte la misterul existen-
]ei, spre via]a autentic\ a cunoa[terii [i comuniunii sacramentale
cu Cuvântul care este Adev\r, Via]\, Lumin\, Pâinea euharistic\ a
învierii [i nemuririi. Dac\ no]iunea de Logos a constituit calea pen-
tru a aduce la Cuvântul f\cut trup pe evrei sau pe cei din cultura cla-
sic\ a antichit\]ii, atunci tot prin Logos cultura filosofic\ [i [tiin]ific\
actual\ poate fi cre[tinat\, poate fi transfigurat\ spiritual, euharistic.17  

Problema Unului a fost [i este una religioas\, filosofic\, dar este
[i una [tiin]ific\ pentru c\ ast\zi se caut\ [i în [tiin]e „o viziune uni-
ficat\”18 asupra lumii. Astfel, perspectiva teologic\ maximian\ pro-
mova un sens al unit\]ii, plecând de la contemplarea multiplici-
t\]ii pentru a o unifica mental în intelectul purificat de patimi [i unit
apoi mistic cu Logosul, cu Hristos. Aceast\ cale transcende per-
cep]ia empiric\, dar [i în]elegerea mental\, fiind de fapt viziune
spiritual\, vedere a lui Dumnezeu în lumina necreat\ pe baza c\-
reia intelectul unit haric [i informat de Dumnezeu în energiile
ve[nice în]elege [i vede real tot ceea ce exist\ ca având temei în
Dumnezeu, fiind purtat spre plinirea în Dumnezeu a[a cum arat\
Revela]ia Sa în cuvinte [i în Cuvântul întrupat. Ceea ce formuleaz\
intelectul prin ra]ionalitate [i discursivitate se unific\ cu viziunea ca
informa]ie [i în]elegere pe care o ofer\ `n dar Dumnezeu min]ii

16 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. II, p. 10.
17 Gerald O’Collins S.J. The Tripersonal God, Understanding and Interpreting the

Trinity, Paulist Press, New-York/Mahwah, N.J., 1999, p. 80.  
18 Jan G. Barbour, Religion and Science. Historical and contemporary Issues, SCM

Press, London, 1998, p. 89.
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iluminate instantaneu, dar [i antrenate în procesul ra]ional de în]ele-
gere a sensului existen]ei [i totodat\ în comuniune cu Dumnezeu.
Este o cale antinomic\, paradoxal\ de cunoa[tere-experien]\ asce-
tic\ [i spiritual\, prin care se [i unific\ orizontul a ceea ce clasic în
filosofie sunt domeniile sensibilului [i inteligibilului pe care mo-
nismul naturalist [i evolu]ionist actual, [tiin]a experimental\ mediat\
de aparatur\ tehnic\ o eludeaz\. Pentru aceast demers cognitiv [i
existen]ial este necesar saltul spre lumea simbolului cu limbajul spe-
cific dar [i a matematicii care deschide calea spre entit\]i concep-
tuale dincolo de m\sura uman\ precum global, total, infinit, ab-
solut, de fapt un meta-domeniu în func]ie de care se regularizeaz\
[i se ordoneaz\ ra]ionalitatea uman\. Aceast\ ra]ionalitate este as-
cuns\ îns\ în taina persoanei, în Cuvântul întrupat al lui Dumne-
zeu, Logosul,19 care ]ine toate intercorelate, în structur\ organiza-
toric\ [i func]ional\, în spectacolul, în jocul cosmic. Dumnezeu este
Treime de Persoane ve[nice distincte [i unice, ceea ce face ca [i
în crea]ia Sa fiecare existent s\ fie unic [i originat prin crea]ie în
divin, rela]ional acestuia în derularea cosmic\ [i temporal\.20 În acest
sens, teologul J. Moltmann afirma c\ „în via]a Treimii imanente
totul este unic. Numai pentru c\ totul în fiin]a lui Dumnezeu este unic,
pot fi recunoscute drumurile [i operele lui Dumnezeu ca origi-
nare pentru celelalte. În înv\]\tura despre Treimea imanent\ nu
este voie de fapt decât s\ relat\m, nu îns\ s\ subsum\m. Trebuie s\
r\mânem concre]i, c\ci, precum arat\ istoria, ereziile se ascund în
abstrac]ii”21.    

2. Deschiderea mesianic\ a [tiin]ei [i sensul eshatologic al 
crea]iei

Pentru a opera cognitiv eficient între domeniile realit\]ii, este ne-
cesar\ o ierarhie a fiin]ei [i a cunoa[terii pe care teologia patristic\
o propune pertinent [i pe care o sintetizeaz\ astfel Calist, patriarh al
Constantinopolului, timp de [apte luni, în anul 1397. El vorbe[te de
o cunoa[tere a lui Dumnezeu [i a lumii v\z\toare [i f\ptuitoare, de o
cunoa[tere care vine din Scriptur\ [i de o cunoa[tere din f\pturi.

19 Alexei V. Nesteruk, op..cit. p.185.
20 Ibidem, p.187.
21 Jurgen Moltmann, Treimea [i Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Contribu]ii la înv\-

]\tura trinitar\ despre Dumnezeu, traducere din limba german\ [i postfa]\ de Lect.

Univ. Dr. Daniel Munteanu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 238. 
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Astfel, „cel ce urmeaz\, precum s-a zis, credin]ei, se închin\ în ade-
v\r [i în Duh lui Dumnezeu, Care îl înva]\ pe el cele ale credin]ei.
{i, de aceea, el poate fi numit f\ptuitor [i v\z\tor. Iar cel ce se ocup\
cu cuno[tin]a f\pturilor [i a Sfintei Scripturi [i de la acestea e ri-
dicat, dup\ cuviin]\, ca de la ceea ce e v\zut [i gr\it, la Dumnezeu,
cum e ridicat cineva de la trup la cele ale în]elegerii, e v\dit c\ e
urcat la Duh [i prin aceasta, nemijlocit, la ceea ce e mai presus de
minte, adic\ la Dumnezeu, Adev\rul mai presus de orice ade-v\r,
[i se închin\ în chipul cel mai limpede în Duh [i Adev\r lui
Dumnezeu”22. Cu alte cuvinte, întreaga cunoa[tere [i experien]\ uman\
în istorie trebuie s\ duc\ la cunoa[terea [i glorificarea lui Dumne-
zeu care, prin aceasta, aduce bucurie [i fericire omului.

Dumnezeu este prezent pretutindeni [i întotdeauna în crea]ia Sa;
1. pentru omul religios, m\rturisitor de o manier\ rela]ional\, co-

munional\ prin iubirea ce vede [i tr\ie[te intens, existen]ial via]a în
Dumnezeu, Acesta este o eviden]\ prezent\ [i lucr\toare indubita-
bil\ în ordinea interioar\, a con[tiin]ei, [i în cea exterioar\, cosmic\; 

2. prin textul revelat [i actualizat ce leag\ istoria noastr\ pre-
zent\ de sau cea databil\ de istoria primordial\, de începuturi, „ener-
gia începutului”23, dup\ expresia lui P. Ricoeur, [i implicit informa-
]ia constitutiv\ fiin]ei create, ne fac capabili s\ în]elegem „puterea ins-
tauratoare inaugural\, fondatoare a începutului”24, dar [i ipseita-
tea în lumina textului sacru într-o refigurare religioas\ în context
istoric propriu în diacronia tradi]iei;25

3. cuno[tin]a f\pturilor reprezint\ ceea ce numim, propriu-zis [tiin-
]ele prin care se cunoa[te crea]ia, ele definind capacitatea cognitiv\
a omului, microtheos [i microcosmos, totodat\, capacitatea sa pen-
tru construc]ia epistemologic\, întemeiat\ în ra]ionalitatea [i discur-
sivitatea sa, în ordinea ontologic\ ra]ional\ creat\ de Dumnezeu.
Modernitatea a dezvoltat asimetric acest model cognitiv, în dauna
celui teologic sau filosofic, creând dezechilibrele evidente în ordi-
nea moral\ a umanit\]ii [i în ecosisteme. 

Aceast\ ordine a ierarhiei fiin]ei se poate reg\si [i în gândirea
filosofic\ sau [tiin]ific\ actual\ unde se vorbe[te de Primeitate,

22 Scrierile lui Calist Patriarhul, Capete despre rug\ciune, în Filocalia, 8, Edi-
tura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,
1979, p. 256.

23 Jean Greisch, Le Buisson ardent et les lumières de la raison, Tome III, Vers une

paradigme hermeneutique, Cerf, Paris, 2004, p. 838. 
24 Ibidem, p. 839.
25 Ibidem, p. 867.
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Secunditate sau Ter]eitate, Monad\, Diad\ sau Triad\, de fapt, „clase
de rela]ii”26 în ordinea existen]ei. Inferen]a acestor domenii reve-
leaz\ structura rela]ional\ a întregii ordini a lumii [i a acesteia cu
Dumnezeu, Acesta fiind [i temei pentru unitatea obiectiv\ a ade-
v\rului, ca [i condi]ia necesar\ pentru cunoa[tere, chiar dac\ aceasta,
în plan uman, este fragmentat\ [i risc\, acolo unde egiosmul, pa-
tima, ideologicul predomin\, trecerea de la Unul de la începuturi
[i prezent permanent în cosmos [i istoria uman\ la anarhia final\,
la o stare de babelizare [i barbarie, de nedorit [i fatal\, dar posi-
bil\ f\r\ raportarea la judecata ra]ional\ a tradi]iei comunit\]ii reli-
gioase [i culturale unde idealul particular al sfin]eniei confer\ uni-
versalitate adev\rului.

Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu pentru lume [i în lume pentru
ca aceasta s\ cunoasc\ adev\rul suprem, pe Tat\l ca Unul de la
Care, prin Care [i pentru Care exist\ toate în crea]ia cu voca]ie de
Împ\r\]ie a lui Dumnezeu, dar [i cu valoarea ei intrinsec\ în sens
de structur\ cognoscibil\ spiritului uman investigator [i creator, în
dilogul cu [tiin]ele poate fi o necesar\ [i de neocolit cale de
medita]ie metafizic\ pentru sondarea misterului ontologic [i cos-
mic.27 Aceasta, deoarece Cel ce este Alfa [i Omega, în actul de cre-
din]\ [i în comuniunea intuitiv\ [i cognitiv\, în experien]a vizi-
unii extatice ofer\ cadrul, câmpul vie]ii, cu tainele ei nenum\rate
ce atrag pe om la în]elegerea legilor ce fac ca tot ceea ce exist\ s\
stea împreun\ spre structuri viabile [i func]ionale, s\ confere sens
[i bucurie, recuno[tin]\ pentru ceea ce este receptat ca dar de din-
colo de sine, din t\râmul unei transcenden]e presupuse logic, refu-
zate agnostic, dar revelate deplin pentru mântuire [i sfin]enie în
Iisus Hristos. 

În acest sens, actul creator divin [i plinirea eshatologic\ a crea-
]iei în Dumnezeu, în viziune teologic\, este un eveniment înteme-
ietor pentru o derulare a crea]iei în durata istoriei ca interval de
existen]\ uman\ în [i cu Dumnezeu spre înve[nicirea umanului în
existen]a cea bun\ pe care prin nici o „urm\ documentar\”28 nu-l

26 F. Leron Shults, Trinitarian Faith seeking transformative Understanding, p.
495; Basarab, Nicolescu, Noi, particula [i lumea, traducere din limba francez\ de
Vasile Sporici, Editura Polirom, Ia[i, 2002, p. 222; Adrian Lemeni, Sensul eshato-
logic al crea]iei, Editura ASAB, Bucure[ti, 2004, p. 452.

27 André Leonard, Foi et philosophie. Guide pour un déscernement chrétien,

Editions Lesius, Bruxelles, 1991, p.278.
28 Bernard Sesboûé, Pedagogie du Christ. Elements de christologie fonda-

mentale, Paris, 1997, p.227. 
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putem apropria, în]elege sau reprezenta în totalitate, cu toate te-
oriile [tiin]ifice verosimile. Aceasta pentru c\ este vorba despre un
act transcendent divin de crea]ie pe care îl relateaz\ textul sacru,
revelat [i receptat ca adev\r de credin]\ de comunitatea m\rturisi-
toare, text a c\rui hermeneutic\ suport\ concep]ii deschiz\toare
de sensuri [i se îmbog\]e[te ca în]elegere prin teoriile [i viziunile cul-
turale [i [tiin]ifice diacronice. Textul trimite la un eveniment real
fiind prin aceasta un adev\r fundamental pe care cercetarea em-
piric\ în decursul istoriei nu-l poate descifra integral,. Doar în con-
di]ia eshatologic\ de plinire a tuturor în Dumnezeu cunoa[terea va
fi pentru om mai deplin\ în lumina ra]iunilor divine care vor avea
impactul cognitiv de anvergur\ maxim\ pentru intelectul uman în-
ve[nicit. Cheia hermeneutic\ este Hristos, Logosul divin, a C\rui
existen]\ ontic\, ca Persoan\ divin\ din Treimea ve[nic\ ce a unit fi-
rea uman\ în condi]ia istoriei noastre, ne permite exprimarea onto-
logic\ asupra tuturor problemelor umane [i cosmice în competen]\
teologic\, dup\ Învierea Sa29.   

A verifica adev\rul teologic transcendent, apofatic în condi]ia
istoric\ este posibil par]ial pentru omul credin]ei, având în vedere
faptul c\ „printre consecin]ele apari]iei limbajului uman [i a gân-
dirii reflexive se poate remarca [i posibilitatea unei recunoa[teri
reciproce între Creator [i lumea creat\. Din zorii umanit\]ii, s-a per-
ceput, mai mult sau mai pu]in confuz, faptul c\ existen]a lumii [i
evenimentele ce se produc în ea se datorau ac]iunii unor puteri cu
care s-a c\utat s\ se intre în rela]ie pentru a ob]ine bun\voin]a lor.”30

În contextul Revela]iei iudeo-cre[tine, cuvintele de la Dumnezeu
(Evrei 1, 1-3) [i Cuvântul întrupat (Ioan 1, 14) au precizat rela]ia cu
divinul în perspectiva cognoscibilit\]ii acestuia [i a experien]ei rela-
]ionale personale [i eclesial-comunitare [i transfigurator-mântuitoare,
prin Domnul Iisus Hristos cre[tinul tr\ind intimitatea cu Dum-
nezeu, în condi]ia împlinirii idealului sfin]eniei. Despre aceast\
realitate a experien]ei îndumnezeitoare [i vectorul ei cognitiv, P\rin-
tele D. St\niloae afirm\ urm\toarele: „Experierea aceasta existen]ial\
a lui Dumnezeu se îmbin\ cu experierea lui apofatic\, punând
îns\ mai accentuat în relief caracterul patetic personal al lui Dum-
nezeu în raporturile Lui cu noi, decât în experien]a apofatic\, care
vede lumina lui Dumnezeu într-o fel de cople[ire a lumii. Dar ea
se îmbin\ [i cu cunoa[terea lui Dumnezeu ca Creator [i proniator al
lumii, (cunoa[terea catafatic\) f\când pe Dumzeu cunoscut ca atare

29 Walter Kasper, Jesus le Christ, Cerf, Paris, 1976, p.164.
30 Christoph Theobald, L’Univers n’est pas sourd, p.369.
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într-un mod mai intim omului, dar în acela[i timp l\rgindu-se ea
îns\[i prin cea din urm\.”31   

În Tradi]ia Ortodox\, acest adev\r este exprimat cel mai bine în
practica isihast\ a rug\ciunii lui Iisus, când, prin invocarea neînce-
tat\ [i dup\ canonul prescris sau întru întâlnirea entuziast\ [i de mare
intensitate a bucuriei spirituale, omul experiaz\ taina prezen]ei lu-
minoase [i mântuitoare a Treimii [i a comuniunii cu Aceasta în har.
Dumnezeu devine „acas\”, „Ad\postul-Persoan\”32 al omului, în cre-
a]ia Sa, prin excelen]\ în Biserica Sa, orizont al comuniunii în-
dumnezeitoare. 

Faptul de a numi [i invoca prezen]a lui Dumnezeu în Hristos
reprezint\ un act esen]ial pentru om pentru c\ în perspectiva bi-
blic\ [i teologic\ numele d\ valoare, profilul uman, reala perso-
nalitate  în lume, a omului care [i el d\ nume celor de care este în-
conjurat, fiin]elor [i lucrurilor cu care vine în contact. Mai mult,
numele implic\ o ac]iune din partea celui ce nume[te spre ceea ce
este numit [i invers, un feed-back al reciprocit\]ii deschise [i totali-
zante, aceasta cu atât mai mult când este vorba despre numele di-
vin, pentru c\ „orice nume pe care omul îl acord\ lui Dumnezeu
trimite la o ac]iune a lui Dumnezeu pentru umanitate”33. Astfel, nu-
mindu-L bun, El manifest\ bun\tatea Sa fa]\ de noi, numindu-L
Sfânt, noi ne sfin]im [i a[a mai departe. În acest sens, pentru c\ cu-
vintele noastre exprim\ realul, faptele, evenimentele [i semnifica]ia
lor, existen]a noastr\ devine una lingvistic\34, ancorat\ în Realita-
tea infinit\, transcendent\ a lui Dumnezeu ce inaugureaz\ prin
crea]ie lumea [i modul uman de a fi istoric, paralel divinului în timp
dar [i sacramental, în comuniune a cunoa[terii [i iubirii cu acesta,
deschis\ totodat\ misterului eshatologic ca plinire a tuturor, în Dum-
nezeu, cu p\strarea [i definitivarea distinc]iei individuale, perso-
nale [i nu o topire în sens panteist în vreun absolut impersonal.
Ne facem ceea ce trebuie s\ fim prin Cel ce este, prin Dumne-
zeu, în numirea [i invocarea Lui ca Persoan\ atotiubitoare pentru
noi în rug\ciunea transfiguratoare, prin relectura [i revizitarea nara-
tivului scripturistic [i în]elegerea acestuia ca istorie a noastr\ cu

31 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., vol. I,  p. 145.
32 .Idem, Teologia Moral\ Ortodox\, vol. III, Spiritualitatea Ortodox\, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1981, p. 176.
33 Hilarion Alfeyev, Le nom grand et glorieux. La vénération du nom de Dieu et

la prière de Jésus dans la tradition orthodoxe, Cerf, Paris, 2007, p.15.
34 Adolphe Gesché, Le Christ, Cerf, Paris, 2006, p.131.
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Dumnezeu [i de manier\ spiritual\, ca pentru noi, aici [i acum, a[a
cum a fost in illo tempore, cu aceea[i anvergur\, finalitate [i pli-
nire spre înviere [i ve[nicie. Dac\ am aplica principiul verifica]io-
nismului din pozitivismul logic afirma]iilor teologice [i realit\]ii pe
care acestea o exprim\, nu putem s\ spunem decât c\ acestea sunt
reale, dar cu m\sur\, par]iale, deschise acolo unde Dumnezeu vo-
ie[te s\ se biruiasc\ rânduiala firii. Confirmarea, adeverirea va fi de-
plin\, verificat\ în sensul [tiin]elor empirice în starea eshatologic\
ce trece prin condi]ia pascal\ [i resurec]ional\ a omului cu funda-
ment în Hristos Cel `nviat (I Corinteni 15, 14)35.   

Din punct de vedere teologic, [tiin]a opereaz\ în contingent. Na-

tura poate fi interpretat\ [i în]eleas\ drept crea]ia lui Dumnezeu din
iubire sau o form\ de autoorganizare complex\ ce culmineaz\ cu

omul în urma unui proces evolutiv incon[tient, aceasta în func]ie de

nivelul [i de specificul discursului, [tiin]ific sau teologic-spiritual.36

Cert este faptul c\ interpretarea teologic\ se fundamenteaz\ obiec-

tiv pe Revela]ia divin\ [i pe actul haric al credin]ei, iar cea [tiin]ific\,
pe obiectivitatea [i legitatea ordinii cosmice [i pe subiectivitatea

discursului [tiin]ific ce poate opera deschiderea mesianic\ spre Crea-

torul atotputernic [i atotîn]elept, cognoscibil în cuvintele [i expe-
rien]a religioas\, spiritual\. {i teologia [i [tiin]ele, ca arii de discurs

subiectiv, articulat realit\]ii obiective, Dumnezeu [i crea]ia, poart\
amprenta unui nominalism subiectiv, antropologic, în sensul c\ ale

noastre cuvinte definesc o realitate ce ni se deschide tainic, cog-

noscibil\ în cuvinte, formule matematice, experimente cu extrapolare

universal\ [i totalizant\. 

Posibilitatea cunoa[terii [i a acumul\rilor de informa]ie în is-

toria uman\, de la condi]ia omului religios dintru început ce se per-

petueaz\, de manier\ cognitiv\ [i soteriologic\, pân\ ast\zi, în sens

de adev\r absolut, pân\ la savantul agnostic sau ateu al culturii secu-

larizate actuale, ce propune adev\rurile sale [tiin]ifice relative, per-

tinen]a unui centru suprem de cunoa[tere [i informa]ie ca surs\
pentru cunoa[terea [i informarea oamenilor se impune logic, necesar

[i tot a[a de solid dup\ cum p\mântul ne sus]ine via]a [i mijloa-

cele de a o men]ine [i îmbun\t\]i. În acest sens, chiar dac\, pentru

unii, „un Dumnezeu Care ar fi izvorul de informa]ie al universului

ar bulversa a[tept\rile noastre nu prin deta[area [i imutabilitatea Sa,

35 Christoph Theobald, op. cit., p.
36 Ibidem, pp. 302-303.
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ci prin amploarea cooper\rii Sale tainice, coextensiv\ la toat\ du-

rata procesului compozi]iei cosmice, cu o lume a c\rei emergen]\

a voit-o progresiv, for]at\ într-un fel s\-[i caute calea cea mai si-

gur\, anticipând statutul paradoxal al unei creaturi ra]ionale pe care
Dumnezeu niciodat\ n-a acceptat s\ o mântuiasc\ f\r\ colabo-

rarea acesteia”37 este greu de în]eles, acest lucru, pentru omul cre-

din]ei, iluminat de Hristos Dumnezeu, este Cel ce este [i le sus]ine
pe toate, a[a cum afirma]iile teologice propun cu fermitate.

Teologia cre[tin\, experien]a eclesial\ în Hristos, cunoa[terea spi-
ritual\ în sfin]enie, [tiin]a smerit\ [i deschis\ spre infinitul divin, cu-
mulate hermeneutic, informative [i formative pentru complexi-tatea
personalit\]ii omului, ne îndrept\]esc s\ afirm\m, în respectul cri-
teriilor epistemologice asumate, c\ atât cunoa[terea teologic\, cât
[i cea filosofic\ sau [tiin]ific\ poate fi definit\ drept credin]\ ade-
v\rat\, justificat\, demonstrat\38 într-o istorie proprie, posibil\ în
lumea crea]ie din iubire a lui Dumnezeu, chemat\ la a celebra multi-
plu prezen]a [i lucrarea Sa în timp spre înve[nicirea bun\ eshatologic\.    

Dincolo de ideologizarea [i politizarea mondialist\ a discursului
[tiin]ific,39 cu marginalizarea celui teologic creativ [i integrativ, pen-
tru savantul cre[tin cu credin]a [i viziunea sa universaliste, în logica
Tradi]iei Bisericii, pe baza Revela]iei scripturistice [i a hermeneu-
ticii patristice, Hristos nu este o anex\ la o teorie [tiin]ific\, ci
plinirea acesteia, a[a cu afirm\ W. Dembski. Astfel, „temeinicia con-
ceptual\ a unei teorii [tiin]ifice nu poate fi men]inut\ în afara lui
Hristos. Hristos este via]a [i lumina lumii. Toate au fost create prin
El [i pentru El. Hristos define[te umanitatea, lumea [i destinul ei.
De aici deducem c\ un savant, în încercarea sa de a în]elege unele
aspecte ale lumii, în primul rând este preocupat de aspecte legate
de Hristos – [i acesta este un adev\r, indiferent dac\ savantul ~l cu-
noa[te sau nu pe Hristos. Doar în al doilea rând îl prive[te pe sa-
vant ob]inerea unei în]elegeri pragmatice care, inevitabil, se va
articula oric\rei elabor\ri teoretice pe care le formuleaz\ acesta.
Hristos este indispensabil oric\rei teorii [tiin]ifice, chiar dac\ cei
ce o practic\ nu au nici un indiciu despre El. Aspectele pragma-
tice ale teoriilor [tiin]ifice pot fi, cu siguran]\, urmate f\r\ a recurge

37 Philippe Gagnon, La théologie de la nature et la science à l’ère de l’infor-

mation, Les Editions de Cerf / Fides, Paris / Montreal, 2002, p. 418.
38 J.P. Moreland, William Lane Craig, Philosophical Foundations for a Chris-

tian Worldview, IVP Academic, Downers Grove, Illinois, 2003, p. 73.
39 Christoph Theobald, op.cit., p. 174.
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la Hristos. Dar temeinicia conceptual\ a teoriei poate, în cele din
urm\, numai în Hristos s\ fie a[ezat\. Hristos, ca împlinire a teori-
ilor noastre [tiin]ifice, men]ine temeinicia conceptual\ a calculelor
matematice aplicate. Hristos {i-a asumat plin\tatea umanit\]ii noastre
[i a intrat în orice loc al realit\]ii noastre. Prin aceasta, El face din tot
ceea e studiem un studiu despre El”.40 Nu putem s\  nu remarc\m în
aceste reflec]ii [i s\ nu le apropiem de viziunea teologic\ paulin\ sau
cea patristic\ a lui Hristos în toate. Este relevant\ apropierea [i, mai
mult, o specificare, în registru cultural actual, a m\rturiei despre Hris-
tos, la care Acesta ne invit\ pe to]i, prin cuvintele Sale din Evan-
ghelie actualizate liturgic [i în experien]a spiritual\, prin icoana din
care ne prive[te [i din comuniunea euha-ristic\ prin care ne hristi-
fic\m [i facem din lume locul vizibilit\]ii Sale luminoase [i bune prin
fapte [i cuvinte. A se deschide spre Hristos nu înseamn\ a sacri-
fica intelectul în favoarea inimii, ci a uni mintea v\z\toare de Dum-
nezeu cu inima înfl\c\rat\ de iubire pentru Dumnezeu [i semeni, în
lucrarea cea bun\ din lume, cu deschidere soteriologic\ [i esha-
tologic\.      

40 William A. Dembski, Intelligent Design. The Bridge between Science and

Theology, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1999, p. 210; Pr. Gheorghe Pe-

traru, Lumea, crea]ia lui Dumnezeu. Perspective biblice, teologico-patristice [i [tiin-

]ifice, Editura Trinitas, Ia[i, 2002, p. 195. 
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Christ — the Supreme Reason 
and the foundation of the rationality of the World
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In this theological research, Rev. Prof. Dr. Gheorghe Petraru

analyses the doctrine of the Church about Christ – the supreme Rea-

son or Logos, and the structure of created reality as rational / logi-

cal according to a goal of the world written in her by the Logos. 

Fighting the rationalism of philosophy, naturalism or other

narrow empirical streams of thinking, the author proves that the

order of the created world is a witness of the love of the Most Holy

Trinity. There is a “Christological structure of the creation” that can

be realized through the human mind and search for beauty and

eternity. In addition the author states that the science has a „mes-

sianic openess” because of the eschatological meaning of creation.


