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DESPRE CREATIE...

- Pdrinte, areau sd fac o obseraa{ie, plechnd de la
aindecarea orbului pentru care, fiindcd nu aaea

globii oculari, Domnul a ,,fdcut tind" (In g, 6) gi

i-a creat. tntrucht Domnul creeazd o parte din "tn-
treg, El e CeI Ce a creat gi tntregul. Agadar, omul
nu se trage din maimuld.

- Acestea sunt [valabile] pentru noi, dragd P.

Necredinciogii nu acceptd nici minunile sdvAr-
gite de Domnuf nici creafia [lumii]. Sd rdmAnd
in necredinfa lor. Pentru noi, firegte, omul este
creatura, fiptura Dreptei Celui Preainalt, nu ro-
dul unei evolulii din animale. Ne-am putea in-
treba: lui Dumnezeu I-ar fi fost cu neputinld,
dacd voia si creeze pe om aga incAt sd fie un
produs al evolufiei? Lui Dumnezeu nimic nu-I
este cu neputinf5. E Atotputernic gi face tot ce

voiegte. Dar Dumnezeu nu l-a fdcut pe om aga.

,,CeEl a zis gi s-au fdcut, El a poruncit gi s-au zi-
dit" (Ps. 32,9) toate. Pentru om a sdvArgit un act
creator aparte, fdcAndu-l ,,dupdchipul gi asem6-
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narea" Sa (Fac.1,26). Omul agadar nu e un pro_
dus al evolufiei din animale, ci fdpturd a Drep-
tei Celui Preainalt. ,,A fdcut pe om gi a suflat in
fala lui suflare de viafd gi s-a fdcut omul fiintd
vie" (Fac.2,7).

- Atunci cdnd Hristos spune ,,Am si alte oi...,, (In
10, 16), se referd la extraterestri?

- Aceasta pAnd azi o tAlcuim, spunAnd cd
Domnul se referd la cei din afara curfii lui Israel.
Dacd o si se descopere extraterestri pe alte pla-
nete, o sd spunem cd Domnul a vorbit in chip
profetic gi despre ei.

- Desigur, Dumnezeu i-a creat gi pe aceia.

- Firegte. Unde existX creafie, ea este de la
Dumnezeu. Creatorul e Unul, qi al lumii materi-
ale, gi al celei spirituale.

- Adam ar fi rdmas aegnic pe pdmdnt dacd nu
pdcdtuia, sau intr-o bund zi Dumnezeu l-ar fi
mutat?

- Asta nu ne-a spus, e treaba Lui. ,,Cregtefi qi
vd irrmul,tifi gi umpleli pdmAntul,, (Fnc. 1,2g),
i-a zis. L-a lisat sd stipAneascd pdmAntul. Da_
cd oarecAnd avea sd-l ducd gi mai departe, nu
ne privegte. S-ar putea spune cd in timp, la un
moment dat, dupi asemdnarea ingerilor, Adam
s-ar fi statornicit fir bine ar fi atins neschimba_
rea, imuabilitatea. Oricum, acestea sunt ipoteze
gi mai bine sd nu discutdm despre ele.
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Adam avea posibilitatea si pdcdtuiascd, dar
nu avea aplecarea spre pdcat. Acelaqi lucru ar
fi fost valabil gi pentru copiii sdi: pe fiecare om
in parte, in orice clipa l-ar fi urmdrit primej-
dia. Consecinfele insi ar fi fost doar pentru el gi

eventual pentru urmagii sii; nu ar fi fost pentru
urmagii altora. La fel ca focul Sodomei qi Gomo-
rei: i-a ars pe sodomeni, pe gomoreni gi pe alfi
locuitori ai Pentapolei care ajunseserd la mdsura
aceasta a riutifii, dar de allii nu s-a atins.

- in ce priaegte potopul: adeplii eoolulionismului
aduc ca argument tntrebarea cum e cu putinld, de

r)reme ce pdmhntul a fost inundat de ape, sd aaem

o asemenea aarietate, cel pulin tn microcosmos.

Mii de insecte...

- Dumnezeu, Care a avut puterea de a le crea
prima datd, n-ar fi avut qi dupd aceea puterea de
a le recrea?

-Nu se menlioneazd nicdieri despre o noud crealie.

- Nu e nevoie sd se menfioneze. Dumnezeu a

voit sd existe toate acestea. Nu are El puterea de
a aduce la viald cAte au fost distruse? Nu putea
sd le readucd la viald pe toate cAte pieriserd?

- De ce au fost ueate diferitele constelalii solare?

- .Din mdrimea si frumuselea fipturilor"
(inlel.13, 5). Ca sd ne facem o imagine despre
mirefia lui Dumnezeu.

- Agadar gi acestea sunt pentru om?
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- Toate sunt pentru om. Dumnezeu oare nu
S-a fdcut om pentru om? Ce e mai insemnat de-
cAt faptul acesta? Ce sunt oare galaxiile in fafa
Intrupdrii lui Dumnezeu? Vd amintifi de tropa-
rul paraliticului? Zice el:,,Nu am om ca atunci
cAnd se va tulbura apa..." qi i se rispunde: ,,pen-
tru tine M-am fdcut om, pentru tine M-am im-
brdcatin trup, iar fu spui oNu am om>>?,, (Dumi-
nica Slibdnogului, slava Litiei).

- Care e scopul crealiei regnului animal gitn gene-
ral al tuturor celor de pe pdmfrnt?

- inainte ca un impdrat si se ageze la palatul
sdu, slugile, curtenii gi al,tii ii pregdtesc palatul,
regedinfa imperiald; i se pregdtesc covoarele,len-
jeia, toate, ca sd nu-i lipseascd nimic. CAnd un
arhiereu se instaleazdla o mitropolie, se are gri-
jd de toate, de tot ce trebuie. Acelaqi lucru a fd-
cut gi Dumnezeu pentru impdratul zidfuii, omul.
I-a pregdtit palatul gi apoi l-a creat gi pe el. Le-a
pldsmuit pe toate acestea spre slujirea omului,
dar gi spre desfdtarea lui, spre a i se desfdta chiar
gi simfurile.

o Referitor la cele,,paisprezece neamuri,, (Mt.
1,,17).

Existd multe sincope in genealogii 9i in Ve-
chiul Testament. De multe ori, pentru cd la mijloc
se aflau niste urmagi mai pufin importanfi, cei ce
alcdtuiau tabelele ii ldsau la o parte gi treceau la
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nepotul de gradul doi sau trei, care era intr-un
anumit fel vestit, vrednic de pomenit.

Sd presupunem cd ar spune cineva, aga cum e
firescin zilele noastre: ,,Dimitrios a ndscut pe Ioan,
Ioan pe Pavel, Pavel pe Atanasie, Atanasie pe Ghe-
orghe g.a.m.d." Altcineva nu amintegte persoanele
care se interpury ci de la strdbunic sare, gtiu eu, la
nepot pentru cd de acesta este interesat. $i zice:

,,Cutare l-a ndscut pe cutare." Nu spune ceva ne-
adevdrat, pur Ei simplu face o omisiune.

Unul dintre noi, cei de fa!d, cAnd zice: Ca sd

mergem de aici la Kalam6ta cu trenuf spre exem-
plu, trecem pe h Aghioi Andrghiroi, Elefsfna
Corint... incepe sd ingire una dupd alta stafiile.
Iar altul amintegte, in loc de treizeci, doar doud-
zecirFdcdndu-ne o descriere incompletd, nu spu-
neneadevdruri.

Agadar, fiindcd cel ceintocmea cataloagele ge-
nealogice nu era interesat de verigile intermedi-
are, ci de cea imediat urmdtoare, ajunge direct la
ea, prezentAndu-l [pe cel de care este interesat]
ca pe fiu al persoanei menfionate imediat ante-
rior, degi e un urmaq de alt grad. Dacd s-au pe-
trecut multe lucruri de acest fef e posibil ca anii
sd fie mult mai mulfi. Nu are importanld cAli ani
sunt. Fie cd sunt opt, fie cd sunt zece mii de ani.
in urma calculului cam pe acolo se ajunge.

De unde gtim prin urmare ci existd sincope?
Se gtie incidental, pentru cd in alte cirfi aIe Ve-

chiului Testament se intAmpld sd existe intr-un ar-
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bore genealogic un tabel mai amdnunfi! care cu-
prinde si persoanele omise.

- Care e rsdrsta aproximatiad a omului tn acord cu
Biblia?

- Nu reiese cu exactitate. Pentru ci existd, aga
cum v-am spus, cAteva sincope intre generafii.
Oricum nu reiese cd existenfa omului pe pimAnt
este de milioane de ani. Nu! Dar nici nu putem
spune cu foarte mare exactitate: sd fie, qtiu eu,
8252 de ani. Nu. Cu siguranli nu e vorba de mi-
lioane, nici de sute de mii de ani.

- Pdrinte, se susline cd fructul oprit din Rni a fost
rela[iile trupegti din cuplul celor difiAi oameni?

- Sd vd spun un proverb popular? ,,Nu tot ce
sclipegte e a1rt"7. Copilul meu, Sfhnta Scripturd
aratd clar: Dupd ce au iegit din Rai, ,,a cunoscut
Adam pe Ev4 femeia sa, gi ea, zillrrrislind, a nds-
cut pe Cairt" (Fac.4,1). Scripturaprecizeazd. acest
lucru clar gi categoric. in Rai nu exista legitu-
ra [trupeasci]. Dacd, desigur, nu ar fi picdtuit,
inmulfirea neamului omenesc, dupd pdrinfi, ar
fi avut loc tn acelagi fel. Asta ne aratd anatomia
trupurilor. Ar fi fost insd un act lipsit de patimd
gi pldcere.

- Pdrinte, ,,nlt se oa cldtina tn oeacul oeacului"
(Ps. L03, 6) nu se opune cuadntului ,,ca pe un ae1-
mdnt aei schimba cerurile" (ps, 1-01,27)?

-lil".tg-"l 
"Mintea ta gi-o lir6 (To puaAo oou KqL pn Ai-

pq)" = a fi nesocoti! nechibzuit (n. trad.).
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- Nu! CAt timp Dumnezeu va voi, pimAn-
tul va ddinui gi-gi va urma cursul. Atunci cAnd

Dumnezeu va hotiri lucrurile se vor schimba.

- $tim din cartea Facerii Pdrinte, cd Domnul a

creat mai tnt6i pdmilfiil, apoi stelele...?

- Copilul meu, asta e o intrebare pe care o for-
muleazd necredinciogii, cei ce tdgdduiesc: cum a
pufut exista luminainainte de a fi soarele. Pentru
cd soarele a fost fdcut inziua apatra, iar lumina,
inziuaintai. Ca gi cum ai spune ci Moise era atAt
de necugetat, incAt nu a priceput lucrul acesta gi

de asta rr1J a aEezat soarele din prima zi. Dar gi el
gtia cd soarele e sursa luminii. Ca si aqeze soarele
inziua apatra, inseamnd cd aceasta a fost desco-

perirea de la DumnezeLL. Nu era nerod si nu pri-
ceapd cd in lipsa soarelui nu putea exista lumina.
,,La Dumnezeu nu e nimic cu neputinld."l

- Cum tnlelegem dialogul lui Dumnezeu cu

Adam, de areme ce preistoria ne aratd cd omul s
dobilndit treptat cuodntul oral, la inceput nu ror-
bea, dupd aceea au tnceput [sd apard] sensurile gi

mai thrziu...

- in primul rAnd, ca sd vorbeascd Dumnezeu
cu Adam era nevoie de sunef de vocale? Nu
putea sd vorbeascd in sufletul lui? $r, in sfArgif
in ce limbi i-ar fi vorbit? incd nu existau limbi-
le: in ce limbd i S-ar fi adresat? in swahili? Cum
aqadat, se zice, vorbea Dumnezeu cu Adam, de

1Cf. loa 10,73 (LXX);42,70 (Biblia sinodald).
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vreme ce preistoria ne spune cd la inceput omul
nu scotea sunete articulate gi mai apoi a dobAn_
dit cuvAntul oral? Acestea sunt cuvintele celor ce
cred ci omul s-a desprins din [regnul] animaf
ci nu avea cuvAnt oraf nu avea vorbire articula-
td. Noi, care sustinem cd omul nu este produs al
evolufiei, ci creatie a Dreptei Celui preainalt, cre_
dem cd din prima clipd a apariliei omului pe pe_
mAnt avea si cuvAnt lduntrig gi cuvAnt ora1.

- Eu socotesc cd existd comunicare, pdrinte, si fd_
rd sd existe aorbire articulatd. Oamenii pot sd nu
aorbeascd, dar pot comunica. Asa cum aafitn ain_

la aiitoare.

Bineinfeles. Vorbirea lui Dumnezeu cu
Adam putea fi ca o iluminare misticd in inima
sa. Precum in cazul prorocilor: ,,Grdit_a Dom_
nul" cu profetul cutare sau cutare. Nu este ex_
clus, desigur, sd fi fost gi un glas real, pe care
prorocul sd-l fi auzit. Sd fi fost o voce, .rn glu, u._
ticulat. Dumnezeu nu e impiedicat de nimic sd
creeze o voce si sd vorbeasci cu cineva. Totugi
ar fi putut sd fie gi nigte licdriri mistice in inima
profetului sau a lui Adam. Si acestea erau glasul
Domnului. Glas nu inseamnd pur gi simplu cu_
vAnt articulat. Dumnezeu vorbeste de multe ori
in chip mistic in inimile sfin,tilor. Nu e nevoie sd
fie perceput de simful hzic al auzului.

. Vasile cel Mare spune cd,,dupd chipul,, es_
te alcituit din patru elemente: capacitatea inte_
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lectuald, de autodeterminare, stipAnitoare si so-
ciald. Omul are intelect, gAndire, cugef minte.
Are capacitatea de a se autodetermina, adicd li-
bertatea de voin!5; omul e liber sd sdvArseasci
binele sau riul, sd-L urmeze sau sd-L pdrdseas-
ci pe Dumnezeu. Are capacitatea stipAnitoare:
precum Dumnezeu este stipAn, stipAnitor asu-
pra zidirii, aga gi omul domneEte asupra creafiei;
Dumnezeu insugi spune asta: toati zidirea, zice,

!i-am aservit-o (cf. Fac.1,28). Animalele, pegtii,
gerpii, pdmAntuf toate se afld sub om. Omul este
regele creafiei. Are, agadar, capacitatea stdpAni-
toare care este un element al Dumnezeului Trei-
mic. Este inzestrat gi cu capacitatea de a fi social:
precum existd coqruniune intre Persoanele Sfin-
tei Treimi, aga gi omul are capacitatea de a comu-
nica cu aproapele, de a-liubi, de a se ir:rduioga.

Acestea sunt elementele Dumnezeului Trei-
mic, gi ale Tatilui si ale Fiului gi ale SfAntului Duh
pe care Dumnezeul Treimic le-a dat gi omului gi

care alcdtuiesc chipul lui Dumnezeu din om.
E reprezentativ faptul ci omul, fiinld mdrgini-

t6, poate sd facd salturi atAt de mari gi in gtiinld,
gi in tehnologie; aceasta adeveregte neindoiel-
nic cd omul este plSsmuit dupd chipul lui Dum-
nezeu; al unui Dumnezeu desivArgit, Creator a

toate, atotiscusit g.a.m.d.

CAnd in epoca de atunci, in care oamenii se

aflau intr-o stare, cel pulin relativ, primitivi -
nu, desigur, in sensul evolulionistilor, ci in sen-
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sul de astdzi al evolutiei gtiinfifice gi tehnologice
-, Moise afirmi cd omul a fost creat dupd chi-
pul lui Dumnezeu gi noi vedem astdzi cum igi
exploateazd, capacitatea sa, cum ajunge acolo un-
de ajunge teeazd nave spafiale si atAtea altele,
nu putem spune decAt c5, intr-adevir, Moise a
fost de Dumnezeu insuflat cAnd a vorbit de acest
,,dupd chipul", fiindcd neindoielnic se vede cum
omul este inzestrat cu o putere nemateriali pe
care i-a dat-o Dumnezeu.

insd, firegte, omul are pAnd la un punct capa-
citatea de stipAnire; nu e domn al creatiei asa
cum este Dumnezeu. PAni la un punct ridicd ba-
raje, construieste poduri s,a.m.d., dar, cAnd [vine]
un cutremur de pdmAnt, zice: ,,DumnezeuImeu,
unde sd fug de mAnia Ta?" Astapentru ci nu es-
te intr-adevdr la aceeagi indllime cu Dumnezeu.
lgi intinde stdpAnirea asupra creatiei pAnd la un
anumit punct. Mai departe Marele Dumnezeu
este Cel Ce vegheazd de sus asupra pdmAntului
,,gi-l face pe el de se cutremurk" (Ps.103, 33). Da,
spune dragd S...

- in ce relalie este cu libertatea [sensul aersetu-
luil ,,Cel Ce m-a ales din phntecele mamei mele"
(GaL.1, L5)?

- Nu putem pitrunde noi judecdfile lui Dum-
nezeu. E cu neputinfd.,, Cine va cerceta multimea
pdcatelor mele gi abisul judecdfilor Ta\e?"l; ,,Ci-

1Troparul Casianei (slava stihoavnei) de la denia din Mar-
lea Mare.
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ne a fost sfetnicul Llui?" (Rm. L1.,34). Dumnezeu
a fdcut ceea ce a fdcut in acord cu voia Sa pe care
o bdnuim. Mai multe nu putem afirma pentru cd
Dumnezeu nu ne-a descoperit amdnunte despre
aceste lucruri.

-Nu trebuie sd confunddm aenirea Harului dum-
nezeiesc, care ne intdregte mintea, deschide noi
perspectiae gi dimensiuni, fdchnd omul sd atingd
tn felul ncestfl, tn ceea ce ti priaegte pe marii Sfinli
Pdrin[i, pe Apostoli, un niael care e deja absolut,
cu faptul cd toli oamenii, indiferent dacd au sau nu
credinld, sunt tnzestra{i cu intelect. Oamenii de

gtiin[d se pot iai gi din lumea musulmand, gi din-
tre atei q.a.m.d.

- Dar gi ei au acest element pe care Dumnezeu
l-a dat intregului neam omenesc.

- Da, pe care tl au prin naturd.

- Bineinfeles.

- Harul oine prin Duhul gi prin neooin{d, credinld,
impdrtdgire.

- Oricum, dezvoltarea pe care omul o atinge
in sfera realitilii cognoscibile este dovada acti-
virii capacitililor cu care Dumnezeu l-a inzes-
trat, fie cd e cregtiru fie ci nu.

- $tim cd oamenii au suflet. Animalele au? Adese-

ori auzim zicindu-se despre un animal: nu-l chi-
nui, gi el are suflet.

-Animalele nu au suflet nemuritor, imateriaf
ca omul. ,,Nu-llovi; are gi el suflet" inseamnd cd


