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Această lucrare a fost scrisă cu scopul de a demonstra că 

evoluţionismul este incompatibil cu ortodoxia, dat fiind că: 

 

Dacă ar exista evoluţie, n-ar mai exista o fire omenească 

deplină şi mereu aceeaşi, la toţi oamenii şi în toate vremurile, 

pe care Dumnezeu Fiul să o fi luat  pentru mântuirea noastră.  

Aşadar, acceptarea evoluţionismului înseamnă negarea 

Întrupării Fiului lui Dumnezeu. A susţine că există evoluţie 

înseamnă a nega faptul că Hristos este Dumnezeu şi Om 

deplin
1
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 Acceptarea/respingerea teoriei evoluţiei biologice a ajuns, se pare, o alegere dificilă 

pentru credincioşii creştini.  

Ideea conform căreia omul ar fi evoluat din alte fiinţe vine în contradicţie clară cu 

învăţătura de credinţă, care spune, în baza textului Sfintei Scripturi (a Cărţii Facerii), că omul a 

fost creat de Dumnezeu, ca atare, ca om, dintru început. În privinţa creării omului, Facerea 

                                                
1
  Hotărârea Sinodului al Patrulea Ecumenic, de la Calcedon (451) mărturiseşte următoarele: Urmând aşadar 

Sfinţilor Părinţi, noi învăţăm într-un glas că mărturisim pe Unul şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, însuşi 

desăvârşit întru dumnezeire cât şi întru omenitate, Însuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat din suflet raţional şi 

din trup, de-o-fiinţă cu Tatăl după dumnezeire şi de-o-fiinţă cu noi după omenitate, întru toate asemenea nouă afară 

de păcat, născut din Tatăl mai înainte de veci după dumnezeire şi, la plinirea vremii, Acelaşi născut pentru noi şi 

pentru a noastră mântuire din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, după omenitate, Unul şi Acelaşi Hristos, 

Fiul, Domnul, Unul Născut, cunoscându-se în două firi, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără 

despărţire, deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina unimii, ci mai degrabă păstrându-se însuşirile 

fiecărei firi într-o singură persoană şi într-un singur ipostas, nu împărţindu-se sau despărţindu-se în două feţe, ci 

Unul şi Acelaşi Fiu, Unul Născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos, precum [au vestit] de la început 
proorocii, precum El însuşi ne-a învăţat despre Sine şi precum ne-a predanisit nouă Crezul Părinţilor. (Citat din 

Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice, Editura Sfântul Nectarie, Bucureşti, 2003, pag. 20 în ediţia electronică 

disponibilă la http://www.scribd.com/doc/32637/Hotararile-Sfintelor-Sinoade-ecumenice) 
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istoriseşte un act special, diferit de cel al creării celorlalte fiinţe vii. Omul nu a fost „scos” de ape 

sau de către pământ, precum celelalte creaturi, în urma poruncii divine
2
, ci a fost plăsmuit direct, 

în mod nemijlocit, de către Creator
3
.  

În faţa afirmaţiilor ştiinţei moderne, pe de o parte şi a învăţăturii creştine, pe de altă parte, 

omul contemporan se vede pus în încurcătură. Dacă respinge afirmaţiile ştiinţei, ajunge să fie 

privit ca un „obscurantist”, „fanatic religios” şi aşa mai departe. Dacă respinge învăţătura de 

credinţă, cade din ortodoxie, devine eretic. Cel puţin teoretic, nu este posibilă o a treia variantă. 

În practică, unii cred că au găsit soluţia împăcării învăţăturii de credinţă cu afirmaţiile ştiinţei. 

Aceasta ar fi reprezentată de evoluţionismul teist. Evoluţionismul teist admite faptul că fiinţele 

vii ar fi fost create de Dumnezeu, dar şi că acestea ar fi evoluat, după ce au fost create, după cum 

învaţă ştiinţa. 

În alte lucrări
4
, am demonstrat că ipoteza evoluţiei biologice nu a reuşit nicidecum să fie 

dovedită. Pretinsele dovezi sunt interpretări, uneori greşite, alteori, putem afirma, făcute cu rea 

intenţie, ale unor informaţii despre lumea vie, despre speciile de animale şi de plante. Urmărirea 

argumentaţiei din aceste lucrări presupune, însă, răbdare, din partea cititorului. Trebuie să te 

familiarizezi cu elementele ştiinţifice şi să ai răbdare să urmăreşti demonstraţiile. Şi, înainte de 

orice, să nu ai prejudecata conform căreia „majoritatea oamenilor de ştiinţă cred în evoluţie, 

aşadar, evoluţia chiar există”. 

Având în vedere dificultăţile sus-menţionate, vom încerca, aici, să aducem, împotriva 

adoptării de către creştinii ortodocşi a amestecului creaţie - evoluţie, nişte argumente simple. 

Acestea ar trebui să fie pe înţelesul oricui, biolog sau nu, respectiv teolog sau nu. Sunt argumente 

care se bazează doar în mică măsură pe cunoştinţe de biologie sau teologie. Cel mai mult, se 

bazează pe gândire, pe logică, pe bun simţ. Aceste argumente se găsesc în secţiunea a doua a 

lucrării, unde se discută, pe bază de judecată, de raţionament, unde se ajunge, dacă acceptăm 

ideea că fiinţele vii au evoluat. Şi anume, la negarea învăţăturii Bisericii, cum că Dumnezeu Fiul 

S-a întrupat, ca Dumnezeu şi Om deplin, pentru mântuirea noastră. 

Prima secţiune a lucrării conţine fragmente din scrieri ale Sfinţilor Părinţi, prin care se 

contrazice ceea ce susţine evoluţionismul, şi anume că fiinţele vii (speciile de animale, plante şi 

chiar omul) se pot transforma dintr-una în alta. Părinţii Bisericii au lăsat o învăţătură cât se poate 

de clară împotriva transformismului, adică împotriva ideii de schimbare a fiinţelor din ceea ce au 

fost create dintru început să fie, în altceva. Fiecare citat este urmat de un comentariu bazat pe 

citatul în cauză.  

 

Secţiunea întâia. Texte patristice (din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, 

Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Fotie cel Mare) care neagă, direct sau indirect, 

transformismul, adică teoria despre posibilitatea de schimbare a unei specii în alta 
 

1. Sf. Ioan Gură de Aur 

 

<<Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Lui pe care le-a 

făcut >>. S-a oprit, spune Scriptura, de a mai crea şi de a aduce de la nefiinţă 

                                                
2 Facerea, 1, 20: „Apoi a zis Dumnezeu : Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe 

pământ, pe întinsul tăriei cerului! Şi a fost aşa.”; Facerea, 1, 24: „Apoi a zis Dumnezeu: Să scoată pământul 

fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor . Şi a fost aşa.” 
3 Facerea, 2, 7: „Atunci luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de 

viaţă şi s-a făcut omul suflet viu.” Unii spun că Dumnezeu neavând mâini, fiind o Fiinţă nematerială, nu avea cum 

lua ţărâna şi face omul. Dar acesta este un argument fals, să nu spunem prostesc. Nu putem susţine că am şti exact, 

în detaliu, cum anume a lucrat Dumnezeu pe om, aceasta este o taină numai de El ştiută pe deplin şi despre care 

nouă ne-a spus ceea ce se găseşte în Cartea Facerii. Sigur este că pe om l-a creat într-un fel aparte şi l-a dăruit cu 
ceea ce alte creaturi nu au, cu sufletul raţional, cu chipul Său. A "luat ţărâna", într-un fel numai de El ştiut şi a 

plăsmuit omul.  
4 Oana Iftime, Alexandru Iftime, Biologie, manual pentru clasa a XI-a, ed. Teora, 2001 şi ediţiile ulterioare; Oana 

Iftime, Introducere în antievoluţionismul ştiinţific, ed. Anastasia, 2003. 
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la fiinţă. Le-a adus la fiinţă pe toate câte erau de trebuinţă şi a creat pe cel care 

avea să se desfăteze de toate acestea. (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, 

trad. D.Fecioru, în PSB 21, Ed Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 

Bucureşti, 1987, Omilia a X-a, titlul VII) 

 

Prin urmare, facerea, creaţia în sensul aducerii din nefiinţă la fiinţă s-a oprit, după ziua a 

şasea. Lumea funcţiona foarte bine, Dumnezeu crease, deja, toate cele necesare pentru a fi 

posibilă această funcţionare („toate câte erau de trebuinţă“). Fiecare lucru, fiecare fiinţă, cu 

„felul“ său, contribuia la existenţa a ceea ce se numeşte „lume“ şi totul mergea bine.  

Acum ne aflăm în lumea de după izgonirea din Rai, lumea căzută, în care acest mod de a 

funcţiona nu se mai regăseşte, nu mai este valabil. Ştiinţa nu poate studia ceea ce a fost înainte 

de căderea în păcat a primilor oameni, ea cercetează tocmai lumea căzută. Din aceste motive, 

unii susţin că teoria evoluţiei biologice ar putea fi adevărată, fiindcă, poate, aşa stau lucrurile în 

lumea căzută. Adică, poate că fiinţele vii evoluează, în lumea de după izgonirea din Rai, chiar 

dacă înainte, demult, atunci când le-a creat Dumnezeu, ele au fost făcute exact cum trebuia şi nu 

evoluau.  

De ce nu au cum avea dreptate, cei care spun aceasta?  

Cartea Facerii vorbeşte limpede despre felul în care s-a raportat Creatorul la creaţia Sa, 

cum că a făcut toate, a terminat în şase zile ceea ce a dorit să facă şi mai apoi nu a mai creat: „Şi 

S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Lui pe care le-a făcut”. A făcut o lume 

care avea, deja, în ea, toate cele necesare pentru ca să funcţioneze foarte bine, a creat ceva 

închegat, terminat, bine zidit, bine întocmit, care nu mai avea nevoie de modificări. 

Ţinând cont de acest fapt, să vedem ce întrebări apar dacă acceptăm ideea de evoluţie: 

a) Dacă în - fiinţare, adică aducere de la nefiinţă la fiinţă nu se poate fără Dumnezeu şi, 

dacă Scriptura nu minte şi, deci, creaţia a încetat, în ziua a şasea, atunci cum mai pot apărea 

„feluri“ noi? Însuşi Creatorul ne-a spus, prin Moise, în Cartea Facerii, că El a încetat, după ziua a 

şasea, de a mai în-fiinţa, de a mai crea ceva de vreun fel nou, care să nu mai fi existat. 

b) Sau - dacă fiinţele, odată scoase din nefiinţă, evoluează, şi anume dirijat, sub 

conducerea lui Dumnezeu, Care, dacă voieşte, le transformă în „feluri“ noi, făcând, deci, să 

existe specii noi care nu provin din în-fiinţare ci din schimbarea celor preexistente, în-fiinţate 

cândva, atunci cum de ne spune că „S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrurile Lui pe care le-a 

făcut“? Ori este vorba despre toate lucrurile Lui, caz în care continuarea creaţiei, sub orice 

formă, nu poate fi acceptată, ori, dacă nu a fost vorba chiar despre toate lucrurile Lui, urmează 

că Dumnezeu nu ne-a spus adevărul. Iar a susţine aşa ceva, că Dumnezeu nu ne-a spus adevărul, 

este o mare blasfemie.  

Chiar şi dirijând, numai, o posibilitate de transformare pe care ar avea-o fiinţele în ele, tot 

ca şi Creator ar interveni. Ar crea, folosind posibilitatea de schimbare a fiinţei pentru a face fiinţe 

de un „fel“ nou, inexistent până atunci. Şi acest „fel“ nou tot creaţia Lui ar fi, tot lucru făcut de 

El, chiar dacă pe o cale „ocolită“
5
. 

                                                
5 Oricum, o astfel de „posibilitate de schimbare“ a fiinţelor nu există. A se vedea, mai jos, unde se ajunge la textele 

Sfântului Maxim Mărturisitorul, discuţia despre raţiunile neschimbate ale creatului, care, uneori, sunt dirijate către 

un alt mod, de către Creator, dar în nici un caz transformate în alt fel de raţiuni, noi. „Raţiune” a unui element din 

creaţie, fie acesta lucru sau fiinţă, înseamnă ideea lui Dumnezeu pe care El a pus-o în practică, atunci când a creat 

acel lucru sau acea fiinţă. Idei noi de lucruri sau de fiinţe ale lui Dumnezeu, cugetarea de către Creator a unor raţiuni 

noi a însemnat şi înseamnă creaţie, în-fiinţare. Modurile noi de manifestare a raţiunilor preexistente sunt, desigur, 

declanşate şi susţinute prin lucrare dumnezeiască, dar nu una de creaţie, ci, după cum spune Sfântul Maxim, de 

„conducere şi îndrumare“. Altfel spus, ideile sunt mereu aceleaşi, apa a gândit-o Dumnezeu ca apă, şi apă rămâne, 

omul a fost gândit ca om şi om rămâne, şi aşa mai departe. Doar că, tot prin lucrare dumnezeiască, dar alta, nu cea 

de creaţie, felul de a fi al cutărei ape sau al cutărui om se poate arăta diferit de ceea ce suntem noi obişnuiţi să 

vedem. Aici se intră pe teritoriul miraculosului. Anume – spre exemplu, Sfânta Scriptură spune cum apa s-a făcut ca 
sângele, prin minune, cum oameni care erau prea bătrâni pentru a mai avea copii au avut copii, tot prin minune, 

adică prin voinţa lui Dumnezeu ca ceea ce el a creat să funcţioneze, în anumite cazuri, altfel decât funcţionează de 

obicei. Un alt exemplu- Mântuitorul a înviat morţi, a întors sufletele lor în trupuri, le-a redat viaţa, dar cei înviaţi tot 

oameni erau, şi după înviere, nu s-au transformat în altceva.  
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Desigur, Dumnezeu intervine, în continuare, în apariţia fiecărei fiinţe vii, dar nu în felul 

în care a intervenit în zilele creaţiei. Nu prin lucrarea de creaţie a unor „feluri” noi, ci prin 

lucrarea Sa de susţinere în existenţă a celor ce există. În continuare, vom urmări dezvoltarea 

acestei idei, de la abordarea simplă şi clară a Sfântului Vasile cel Mare şi până la cea oarecum 

mai complicată, dar cel puţin la fel de lămuritoare, a Sfântului Maxim Mărturisitorul. 

 

2. Sf. Vasile cel Mare 

 

<<Şi a văzut Dumnezeu că este frumos>>. Prin aceste cuvinte Scriptura nu 

vrea să spună că cele făcute de Dumnezeu I-au încântat ochii lui Dumnezeu, nici 

că Dumnezeu priveşte frumuseţile făpturilor cum le privim noi; ci frumosul, în 

înţelesul dat aici de Scriptură, este ceea ce-i făcut în chip desăvârşit şi serveşte 

bine scopului pentru care a fost făcut. Deci Dumnezeu, punând mai dinainte un 

scop precis creaţiei Sale, a examinat cu raţiunile Sale de Creator pe cele create, 

parte cu parte şi le-a lăudat pentru că împlinesc scopul pentru care au fost 

create. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, trad. D. Fecioru, în PSB 17, 

Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1986, Omilia a III-a, Despre tărie, 

titlul X). 

 

Dacă cele create îşi îndeplineau bine scopul propriu pentru fiecare şi au fost lăudate de 

Dumnezeu ca fiind desăvârşite, ca fiind întru totul conforme planului creaţiei, unde mai încape 

ideea de transformare? Care ar fi necesitatea care să ceară transformarea, şi care ar fi ţinta finală 

a transformării?  

Să urmăm şi o altă cale. Dacă, întru început, creaţia era desăvârşită, fiind lăudată de 

Dumnezeu ca atare, înseamnă că nu putem susţine, logic, pentru a nu contrazice această primă 

idee, decât că transformarea s-ar produce în sensul nedesăvârşirii, al decăderii, al stricării.  

Din păcate, unii chiar susţin ideea aceasta, în teologie, deşi nu este corectă. Învăţătura 

ortodoxă spune că păcatul Evei şi al lui Adam a afectat creaţia întreagă. Asta nu înseamnă, însă, 

că s-au stricat raţiunile lucrurilor şi ale fiinţelor. Dacă spunem asta, spunem că păcatul omului a 

stricat ideile lui Dumnezeu, ceea ce este imposibil, neadevărat şi hulitor. Păcatul a modificat 

ceva, în lume, dar nu raţiunile creaţiei, acelea nu aveau cum să se schimbe, fiind gândurile lui 

Dumnezeu. S-a schimbat starea lumii, către „mai puţin bun“, dar lucrurile şi fiinţele au rămas 

aceleaşi, ca şi „feluri“. Ca o imagine care se întunecă, dar continuă să fie alcătuită din aceleaşi 

linii, culori, şi aşa mai departe. 

Nu doar că ideea de transformare a lumii înspre nedesăvârşire este greşită teologic şi, din 

acest motiv, nici nu ar merita să o mai discutăm. Dar, totodată, o asemenea idee ar veni în 

contradicţie exact cu teoria evoluţiei, pe care unii dintre cei care spun că lumea se transformă 

cred că o susţin, de fapt, acceptând posibilitatea aceasta de transformare. Teoria evoluţiei 

biologice susţine că fiinţele se transformă către mai bine, „mai desăvârşit“, mai în acord cu 

necesităţile mediului.  Aşadar, şi dacă accepţi, dintr-un punct de vedere teologic (şi acela greşit, 

de altfel) că poate exista transformare, tot nu serveşte cu nimic evoluţionismului, fiindcă acesta 

susţine că fiinţele se tot perfecţionează. Tot la o contradicţie se ajunge. Erezia (constând în a 

susţine că raţiunile creatului se schimbă) se străduie să facă acceptată de către ortodoxie o teorie 

greşită din ştiinţă (teoria evoluţiei) şi de-abia că ajunge să contrazică acea teorie, în loc să o 

susţină. Iată, astfel, şi un frumos exemplu de cum ceea ce nu urmează Adevărului pică în tot felul 

de contradicţii, de absurdităţi, de căi întortocheate care, până la urmă, nu duc decât la prostii. 

Să mai comentăm un fapt. Este evident că interpretarea de mai sus, cum că lumea se 

poate transforma, dar numai către nedesăvârşire, nu ţine cont de noua chemare către desăvârşire, 

dată în urma Întrupării. Dar, chiar şi această chemare, înseamnă, oare, schimbarea „felurilor”? 

Nu, şi trebuie să avem în vedere următoarele: 
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a) Este vorba despre un alt fel de desăvârşire, cea întru, sub şi prin har, care nu modifică 

esenţa fiinţelor (raţiunile, gândurile lui Dumnezeu, care sunt neschimbătoare) ci le conduce către 

realizarea cât mai deplină a potenţialului lor, prin cooperarea liberă a omului cu Dumnezeu. 

Toate cele create rămân, fiecare, ceea ce sunt, doar că li se schimbă starea, iar aceasta porneşte 

de la om.  

Omul se poate apropia de Dumnezeu, din ce în ce, starea lui schimbându-se, prin 

primirea harului. Şi astfel, prin cooperarea omului cu Dumnezeu, se poate sfinţi şi creaţia, se 

poate schimba starea ei, către mai bine, către ceea ce a fost la începuturi, înainte de păcatul 

primilor oameni. Acestea se pot face numai dacă omul acceptă pe Hristos şi, după credinţă şi 

fapte, dar în primul rând din mila Lui, primeşte harul dumnezeiesc. Adică, Dumnezeu trimite 

asupra omului lucrarea Sfântului Duh, spre binecuvântare, spre sfinţire, spre trecerea la o stare de 

mai mare apropiere de Dumnezeu. 

b) Şi dacă, în mod complet greşit, neortodox, acceptăm că această desăvârşire sub har ar 

implica esenţa fiinţelor (ar schimba raţiunile lor) tot intrăm în contradicţie cu teoria evoluţiei 

biologice. De ce? Fiindcă aceasta susţine că fiinţele au evoluat dintotdeauna, adică şi înainte de 

Întrupare şi deschiderea posibilităţii noi de cooperare Dumnezeu- om, de revenire către starea de 

dinainte de păcatul Evei şi al lui Adam.  

Întruparea s-a făcut la un moment dat. Or, lumea exista şi înainte de acel moment. 

Aşadar, evoluţia avea unde să acţioneze şi ar fi acţionat, în lume, şi înainte de momentul 

Întrupării. Or, în conformitate cu teoria ştiinţifică a evoluţiei, fiinţele merg mereu către „mai 

bine“, „mai adaptat“, „mai desăvârşit“ (forţăm aici şi limba română, atribuind în mod impropriu 

grade de comparaţie unui adjectiv precum „desăvârşit“). Mereu, adică şi înainte de Întrupare. Ba, 

după teoria evoluţiei biologice, şi dacă n-ar fi fost Întruparea, fiinţele tot ar fi mers spre mai bine, 

fiindcă această teorie aceasta susţine, că evoluţia este ceva caracteristic pentru fiinţele vii, şi care 

se întâmplă neapărat şi mereu. 

 

<<Să răsară pământul iarbă verde, care să semene sămânţă după fel>>. (…) 

Colţişorul trestiei nu odrăsleşte măslinul, ci din trestie iese altă trestie, iar din 

seminţe răsar plante înrudite cu seminţele aruncate în pământ. Şi astfel, ceea ce 

a ieşit din pământ la cea dintâi naştere a plantei, aceea se păstrează şi până 

acum; iar răsărirea în continuare păstrează << felul>>. (Sf. Vasile cel Mare, 

Omilii la Hexaemeron, trad. D. Fecioru, în PSB 17, Ed. Institutului Biblic şi de 

Misiune al BOR, 1986, Omilia a V-a, Despre odrăslirea pământului, titlul II). 

 

 Aici transformismul este negat în mod direct, pe baza a înseşi cuvintelor Scripturii, 

precum şi a unor observaţii despre lumea vie, aflate la îndemâna oricui.  

Unii ar putea spune că există specii care se încrucişează şi dau urmaşi diferiţi de părinţi. 

Procesul de încrucişare a unor specii diferite se numeşte „hibridare“, iar astfel de fiinţe provenite 

din părinţi din specii diferite se numesc „hibrizi“. Observaţia mersului lucrurilor în natură a 

arătat, însă, că, în general, hibrizii: 

a) Fie sunt sterili, sterpi, nu au urmaşi, neputând, deci, pune început unei noi specii (d.ex. 

catârul şi bardoul, rezultaţi din încrucişarea armăsar- măgăriţă, respectiv iapă- măgar); or, 

evoluţia în sensul propus de către teoria din biologie presupune apariţia unor specii noi, prin 

schimbarea celor vechi- aşadar, iată că hibridarea nu constituie bază a presupusei evoluţii; 

b) Fie, după succedarea generaţiilor, urmaşii „trag“ către una dintre speciile parentale, cu 

care se aseamănă din ce în ce (d.ex. hibrizii rezultaţi din încrucişarea unor specii de peşti sau de 

amfibieni -  tritoni, broaşte). Nepoţii, strănepoţii, stră-stră-nepoţii şi aşa mai departe sunt din ce 

în ce mai asemănători cu una dintre speciile din care făceau parte acele fiinţe care s-au încrucişat, 

iniţial, pentru a da urmaşi „cu sânge amestecat“. 
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Rareori apar hibrizi stabili, „corcituri“ care să aibă, la rândul lor, urmaşi asemănători, tot 

din categoria respectivă de „corcitură“. Dar aceştia nu au un material genetic
6
, o informaţie 

„proprie“, nouă, rezultată din amestecarea informaţiei, a materialelor genetice ale speciilor 

părinţilor lor. Ei păstrează, alăturate, materialele genetice ale speciilor care au participat la 

formarea hibrizilor în cauză (d.ex. grâul de cultură, rezultat al hibridării mai multor specii de 

cereale).  

Altfel spus, firile nu se amestecă, se pot, cel mult, alătura, într-o structură compozită, 

alăturare care, însă, nu rezistă în timp, sau, dacă rezistă, tot nu depăşeşte stadiul de alăturare, 

pentru a se produce o amestecare reală. La vedere, hibrizii sunt diferiţi, dar, privind în 

profunzime, ei sunt modul de manifestare al punerii în comun a zestrei unor firi diferite şi nu al 

topirii caracteristicilor acestor firi diferite în ceva nou şi care să fie, esenţialmente, altceva, faţă 

de părinţi.  

Ca să folosim o comparaţie care să uşureze înţelegerea fenomenului hibridării, hibrizii 

sunt precum nişte obiecte făcute din metal şi piatră, de exemplu, sau alte două materiale care nu 

se amestecă, ei NU sunt ca nişte obiecte făcute din metale topite împreună şi amestecate într-un 

aliaj. 

 

 <<Să scoată pământul suflet viu, de dobitoace, de fiare şi de târâtoare>>. 

Gândeşte-te la cuvintele lui Dumnezeu, care străbat creaţia! Au început de 

atunci, de la facerea lumii şi lucrează şi acum şi merg mai departe până la 

sfârşitul lumii. După cum sfera, dacă se împinge şi este pe un loc înclinat, merge 

la vale datorită construcţiei sale şi a însuşirii locului, şi nu se opreşte înainte de 

a ajunge pe un loc şes, tot aşa şi existenţele, mişcate de o singură poruncă, 

străbat în chip egal creaţia, supusă naşterii şi pieirii, şi păstrează până la sfârşit 

continuarea speţelor, prin asemănarea celor ce alcătuiesc speţa. Din cal se 

naşte un cal, din leu un leu, din vultur un vultur şi fiecare din vieţuitoare îşi 

păstrează speţa prin continui naşteri până la sfârşitul lumii. Timpul nu strică, 

nici nu pierde însuşirile vieţuitoarelor, ci, ca şi cum acum ar fi fost făcute, merg 

veşnic proaspete împreună cu timpul. (Sf. Vasile cel Mare, Omilii la 

Hexaemeron, trad. D. Fecioru, în PSB 17, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al 

BOR, 1986, Omilia a IX-a Despre cele de pe uscat, titlul II). 

 

 Iarăşi, transformismul este negat direct. Sf. Vasile detaliază, adânceşte cauza potrivnică 

transformării, în înseşi porunca divină. Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele, fiecare după felul 

său propriu şi ele continuă să fie în virtutea poruncii iniţiale, urmând mereu, ascultând mereu 

                                                
6 Materialul genetic sau materialul ereditar (gene, cromozomi, ADN) este un fel de carte de instrucţiuni despre cum 

să fie şi să funcţioneze corpul unei fiinţe vii. El se găseşte în fiecare din cele mai mici unităţi („cărămizi“) care 

compun corpul, unităţi numite celule. După sunt scrise informaţii diverse în cărţi, aşa şi acest material ereditar 

conţine informaţii, scrise nu cu litere, ci în alt mod, cu ajutorul unor substanţe anume. Instrucţiunile (informaţiile) se 
folosesc pe parcursul funcţionării fiinţei, dar nu trebuie să se creadă că aceste instrucţiuni sunt esenţa, şi cu atât mai 

puţin raţiunea fiinţei. A crede că o fiinţă este definită suficient numai de ADN-ul, genele, cromozomii, materialul 

său ereditar nu doar că este neconform cu învăţătura creştină despre trup şi suflet şi cu cea despre raţiunile creatului 

ca şi gânduri ale lui Dumnezeu, dar nu are nici logică elementară, şi iată de ce - după cum o carte nu se citeşte 

singură, şi ceea ce este scris în ea nu înseamnă nimic decât dacă intervine un cititor, nici materialul ereditar nu are 

nici o putere, în sine. Nu vom mai pune şi eventuale întrebări de bun simţ, despre cum s-ar fi putut alcătui o astfel de 

informaţie cu sens din pură întâmplare, sau prin încercare şi eroare, deja am intra într-un alt tip de argumentaţie 

împotriva evoluţionismului şi a materialismului, în general. Rămânem pur şi simplu la ideea cărţii care nu se poate 

citi singură. Este o observaţie, sau un argument simplu. Noi ştim şi mărturisim că fiinţele nu sunt numai materia 

grosieră din care sunt compuse corpurile lor, ele au suflet şi sunt ţinute să fie şi să trăiască de lucrarea dumnezeiască, 

de energiile dumnezeieşti necreate. „Citirea“ instrucţiunilor depinde de partea nevăzută, fără de care materia nu 

„ştie“ şi nu face nimic. O celulă moartă, respectiv un corp mort conţin, în continuare, acele instrucţiuni, materialul 
ereditar, dar degeaba, fiindcă ceea ce îl făcea să fie citit şi pus în practică nu mai este acolo. De remarcat că ştiinţa 

materialistă nu numai că nu poate defini ce este viaţa, dar toate încercările de a obţine viaţă din neviu (după cum 

presupun materialiştii că ar fi apărut viaţa în trecutul Pământului) au dat greş total (nu mai vorbim de imposibilitatea 

de a readuce la viaţă fie şi o singură celulă moartă...). 
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porunca pe care Creatorul a dat-o, în zilele creaţiei. Speciile se înnoiesc mereu doar în sensul 

succesiunii generaţiilor, în sensul că unii mor, alţii se nasc.  

S-ar putea spune că, într-un mod simplu, se prefigurează, aici, teologia raţiunilor, atât de 

clar expusă de către Sfântul Maxim Mărturisitorul şi asupra căreia ne vom opri, în cele ce 

urmează. Sfântul Maxim îşi construieşte argumentaţia din necesitatea combaterii tezelor eretice 

ale lui Origen, ajungând, însă, treptat, la afirmaţii general valabile asupra raţiunilor creaţiei. 

Textul său pune la dispoziţia celor confruntaţi cu transformismul explicaţii clare despre esenţa 

neschimbată a fiinţelor (nu prin ele însele, ci din poruncă divină, întru „gândurile lui Dumnezeu“ 

care fac posibilă orice fiinţare).  

După cum am mai spus, raţiunile sunt esenţa elementelor creaţiei, aşa cum le-a gândit 

Dumnezeu, raţiunea este felul, categoria identică sieşi a lucrurilor şi fiinţelor. Există, spre 

exemplu, specia elefant, şi când ne gândim la aceasta vedem în minte un animal cu anumite 

trăsături care îl indică drept ceea ce numim „elefant“, trăsături care se repetă, de la generaţie la 

generaţie şi de la individ la individ. Repetarea se face în virtutea a ceea ce se numeşte raţiune şi 

care stă, neschimbată, dincolo de existenţa fiecărui animal din categoria elefant. Raţiunea este un 

numitor comun neschimbabil, pe care Dumnezeu l-a cugetat ca atare, o schiţă divină a celor ce 

sunt să fie. Concretizarea acestei schiţe divine, fiecare punere a ei în practică, exemplar de 

exemplar, situaţie concretă după situaţie concretă, reprezintă actualizarea raţiunii. 

Am dat exemplul cu elefantul fiindcă este uşor de înţeles şi fiindcă slujeşte în  mod 

particular discuţiei noastre despre evoluţia fiinţelor vii, a speciilor biologice. Atragem, însă, 

atenţia, asupra faptului că în perspectivă teologică termenul „specie“ nu priveşte numai speciile 

biologice, ci este folosit în înţelesul său extins, de „fel“, de categorie existenţială, precum şi în 

filozofie. Fiece categorie din creaţie îşi are raţiunea ei - apa, raţiunea de apă, focul, pe cea 

proprie, de foc, etc. Sfântul Maxim comentează pe larg faptul că minunile, spre exemplu, se fac 

tot prin manifestarea uneia şi aceleiaşi raţiuni, neschimbate, a lucrului implicat în săvârşirea 

minunii, dar pe care Dumnezeu, fără să o altereze, o „conduce şi îndrumă“ într-un alt mod decât 

cel (considerat) obişnuit - „[Dumnezeu] a aprins focul fără ardere spre chemarea slujitorului 

(Ieşire 3, 2) “ (Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. D. Stăniloae, Ed. Institutului Biblic şi de 

Misiune al BOR, 2006, 114. Cum se face înnoirea lucrurilor ce se înnoiesc rămânând 

neschimbate după fire). 

Revenind la fiinţele vii, raţiunea este, aşadar, ceea ce face ca specia să aibă o identitate 

bine definită, exprimată în aceea că fiecare exemplar al speciei are o serie de caracteristici prin 

care poate fi identificat ca aparţinând respectivei specii şi numai ei. Procesul de manifestare la 

nivel individual a acestor trăsături, existenţa individului în modul tipic lui, de exemplar al unei 

specii anume, este actualizarea raţiunii. Raţiunile speciilor, ca gânduri ale lui Dumnezeu, pot fi 

privite ca abstracte, precum proiectele în mintea proiectantului, dar ele capătă, tot prin lucrarea 

Lui, concreteţe, în cele create, precum obiectele sunt construite după proiecte. După cum un 

proiect poate fi concretizat, tradus în practică într-o mulţime de obiecte realizate în conformitate 

cu el, aşa şi raţiunile se manifestă concret în multe entităţi de acelaşi fel. Constatarea acestui fapt 

nu conduce, însă, în nici un caz, la transformism - dimpotrivă. Ori de câte ori s-ar manifesta 

raţiunea, ea rămâne neschimbată, neschimbată fiind cugetarea divină şi voia lui Dumnezeu ca 

cele schiţate în raţiuni să existe.  

Ne vom opri aici, citatele din Sf. Maxim nu vor mai fi comentate pas cu pas - am 

considerat că nu are rost, că nu mai avem ce dezvolta, faţă de expunerea centrată pe problemă, 

extrem de limpede şi de coerentă pe care o face sfântul autor, şi care nu mai lasă putinţă de 

interpretări în sens transformist. Preferăm să îndemnăm cititorul să parcurgă cu maximă atenţie 

textul Sfântului Maxim. 

Un singur lucru vom mai spune, în chip de sinteză a celor expuse de Sfântul Maxim:  

Transformarea unor specii în altele nu este posibilă fiindcă Dumnezeu a cugetat speciile 

aşa cum sunt ele şi gândurile Lui nu se schimbă, neschimbată fiind şi voia Lui ca speciile să 

existe, fiecare după felul ei, aşa cum El le-a gândit şi le-a făcut.  
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Raţiunea fiecărei specii nu se poate modifica, ci doar manifesta în moduri diferite, sub 

conducerea şi îndrumarea dumnezeiască, datorită căreia şi prin care sunt posibile minunile, 

adică arătarea raţiunilor în alt chip decât cel (considerat) obişnuit. Exemple: naşterea de fii de 

către cupluri în vârstă, aprinderea focului fără consumarea materiei care arde, luarea de către 

apă a chipului sângelui şi toate câte sunt descrise în Scripturi şi în Tradiţie ca minuni. 

 

3. Sfântul Maxim Mărturisitorul 

 

Toate citatele au fost preluate din: Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. D. Stăniloae, 

Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 2006. 

 

112. Către cei care spun că sufletele există înainte de trupuri  

 

Iar cele a căror substanţă a fiinţei stăruie, după facere, nestrămutată de la existenţă la 

nefiinţă îşi au raţiunile stabile şi ferme, având ca singură obârşie a existenţei înţelepciunea, din 

care şi pentru care există şi de la care au puterea de a exista în chip neclintit. Dar despre cele 

ale căror raţiuni există statornic la Dumnezeu se poate spune şi că voinţa a-toate-Făcătorului 

Dumnezeu cu privire la ele este neschimbătoare. Căci voia lui Dumnezeu nu se circumscrie 

nicidecum între margini temporale, nici nu se schimbă prin transformare, alternându-se cu 

făpturile. De aceea şi acestea îşi au subzistenţa
7
 în mod evident şi neîndoielnic nepieritoare

8
.  

 

113. Către cei care susţin că trupurile există înaintea sufletelor 

 

Iar dacă, împinşi de forţa adevărului, trebuie să recunoaşteţi că embrionul are şi suflet, 

se cuvine că sunteţi datori să spuneţi voi înşivă ce şi cum este acesta şi cum poate fi înţeles şi 

numit. Dacă afirmaţi că are numai suflet nutritiv şi cauzator de creştere, adică numai ca al unei 

plante, şi nu ca al omului, în baza acestui cuvânt, trupul va fi- ceea ce e hrănit şi făcut să 

crească. Dar oricât de mult aş cugeta, nu înţeleg cum poate fi omul tată al plantei, care nu are 

                                                
7
 Recomandăm citirea modul existenţei. Părintele Stăniloae foloseşte adesea termenul de subzistenţă, pentru modul 

concret de a exista al unei entităţi, pentru felul precis, propriu, în care aceasta fiinţează, vezi şi nota de subsol 1, din 

aceeaşi lucrare, traducerea la Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 

2006, pag. 66: „Termenii ούσα, ούσία vin de la είναι şi exprimă existenţa în general. Termenii ύφίσταται, 

ύφεσταναι, ύφίσταενι exprimă modul existenţei concrete ca întreg de sine a ceva şi, când se referă la entităţi 

conştiente indică ipostasul, sau persoana. “. Traducerea „subzistenţă“ („a subzista“) este nefericită, având în vedere 

sensul termenului în limba română, inadecvarea lui devenind evidentă mai cu seamă atunci când se face referire la 

Prea Sfânta Treime: „Deoarece e o singură Dumnezeire, ce fiinţează (ούσα) unitar şi subzistă (ύφίσταενι) 

treimică.“ (din traducerea la textul Sf. Maxim, Ambigua, Partea întâi, 1, La cuvântul Sf. Grigorie Teologul: „De 

aceea unimea, mişcându-se de la obârşie la doime, se opreşte în Treime”…, cf. originalului grecesc al textului Sf. 
Maxim, 5ος Τόμος – 14 Δ, A, disponibil la http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/maximos/diongregapor5.html: καί 

μία θεότης οΰσά τε μοναδικώς, καί ύφισταμένη τριαδικώς.) În exemplul dat, părintele Stăniloae păstrează, între 

paranteze, termenii greceşti, ceea ce, însă, nu se întâmplă peste tot. ύφίσταενι ar fi putut fi tradus pur şi simplu prin 

„există în chip (= mod) “ sau chiar „există“, pur şi simplu: „o singură Dumnezeire, ce fiinţează (ούσα) unitar şi 

există [în chip] (ύφίσταενι) treimic. “ „A subzista- subzistenţă“ apare ca destul de periculos. O posibilă consecinţă 

ar fi înţelegerea greşită a dogmei Sfintei Treimi, cu raporturi de subordonare, sau cu o nedeplinătate a dumnezeirii în 

fiecare dintre cele trei ipostasuri, în raport cu o deplinătate a unităţii formate de către Acestea. Revenind la citatul 

din Sf. Maxim, textul original foloseşte termenul ύπρξεις, care înseamnă, practic, tot existenţă, condiţia de a exista.  
8 În original, άδιάφθοροι = nestricăcios, incoruptibil, neschimbabil. Termenul are importanţa sa aparte. Dacă 

spunem, aici, că raţiunile sunt „nepieritoare“, se rupe logica argumentului referitor la minuni, care apare în acelaşi 

text, în alt loc. Această calitate de a fi neschimbabil vine, într-adevăr, în contrast cu manifestările minunate ale 

raţiunilor şi subliniază originea minunilor, în atotputernicia Creatorului: deşi, prin voia lui Dumnezeu, raţiunile sunt 
neschimbabile, tot prin voia Lui, Care le conduce şi le îndrumă, uneori, în chip deosebit, raţiunile se manifestă 

deosebit, şi astfel se produc minunile. „Nepieritor“ nu serveşte demonstraţiei, nevenind în acest contrast cu 

manifestare deosebită a raţiunilor, prin schimbarea conducerii şi îndrumării lor. 

 

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/maximos/diongregapor5.html
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nicidecum, după fire, existenţă de la om. Iar dacă atribuiţi omului numai sufletul înzestrat cu 

simţire, embrionul va fi recunoscut având la zămislire, desigur, un suflet de cal sau de bou, sau 

de alte animale, de uscat şi de aer, şi- după voi, omul nu ar mai fi, după fire, tată al omului la 

începutul formării lui, ci, precum am zis, al vreunei plante sau vreunui animal dintre cele de pe 

pământ. Şi ce ar fi mai absurd şi mai nebunesc decât aceasta?  

Căci a susţine că nu coexistă, de la prima constituire a celor existente, determinantele 

proprii ale subzistenţei lor, conform diferenţei naturale neschimbate, înseamnă a amesteca toate 

între ele şi a afirma că nici una dintre existenţe nu este în chip propriu ceea ce este şi se 

numeşte. Iar răul şi mai mare e că această afirmaţie implică în chip vădit cea mai mare 

calomnie la adresa înţelepciunii şi puterii dumnezeieşti. Căci, dacă toate cele ce sunt în orice fel 

au deplinătatea în raţiunea proprie, înainte de facerea lor, după preştiinţa lui Dumnezeu, e vădit 

că încă din clipa în care încep să existe sau sunt aduse la existenţă conform raţiunilor proprii 

vor avea în chip neştirbit deplinătatea în act. Căci dacă făpturile au, după preştiinţă, 

deplinătatea, iar când sunt aduse la existenţă şi făcute, nedeplinătatea, sau cele făcute nu sunt 

cele preştiute, ci altele în loc de acestea, ele ar fi semnul unei slăbiciuni vădite şi clare a 

Făcătorului, Care nu poate înfăţişa în chip deplin prin facere, în act (κατά την ενέργειαν) ceea 

ce este după fiinţă (κατά την ούσίαν) existenţa preştiută.  

 

114. Cum se face înnoirea lucrurilor ce se înnoiesc rămânând neschimbate după fire 

 

 Căci toată înnoirea, vorbind în general, se referă la modul lucrului ce se înnoieşte, dar 

nu la raţiunea firii. Pentru că o raţiune înnoită alterează firea, întrucât nu mai are raţiunea 

după care există neslăbită. Dar modul înnoit cu păstrarea raţiunii celei după fire arată puterea 

minunii, întrucât indică o fire suportând o lucrare ce lucrează peste rânduiala ei. 

Raţiunea firii omeneşti este ca firea să fie suflet şi trup; iar modul este chipul în care 

lucrează şi suportă o lucrare în mod natural, chip ce se alternează şi se schimbă adeseori, fără 

să se schimbe, odată cu sine, câtuşi de puţin şi firea. 

La fel se întâmplă şi cu orice alt lucru când Dumnezeu voieşte să înnoiască ceva referitor 

la zidirea Sa, din purtarea de grijă pentru cele providenţiale şi în scopul arătării puterii sale, ce 

le cuprinde şi le străbate pe toate. Astfel, arătând din vechime măririle minunilor şi semnelor, S-

a folosit de modul înnoirii, mutând spre alt chip de viaţă decât cel supus stricăciunii (coruperii) 

pe fericiţii Enoh şi Ilie, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii şi îndrumării ei. 

(…) Şi toate celelalte câte se zice că a făcut Dumnezeu în ţara dobândită, şi cele câte au venit 

peste vechiul Israel, când a păcătuit, le-a făcut înnoind firea celor ce s-au înnoit în ce priveşte 

modul lucrării, dar nu raţiunea existenţei. Iar după acelea toate, săvârşind taina cu adevărat 

atotnouă, pentru care şi prin care au fost acelea, cea a întrupării Sale pentru noi a înnoit firea 

în ce priveşte modul, dar nu raţiunea, luând trupul prin mijlocirea sufletului mintal, zămislindu-

Se negrăit fără de sămânţă şi născându-Se fără stricăciune cu adevărat, ca om adevărat, având 

suflet mintal cu trup de la însăşi zămislirea cea negrăită.  

 

115. Toată firea îşi are deplinătatea ei finală în raţiunea ei 

 

 Căci, vorbind în general, nici o fire inteligibilă şi sensibilă, sau simplă şi compusă, de 

orice fel ar fi, nu primeşte niciodată printr-o parte a ei începutul aducerii la existenţă, nici nu 

poate subzista printr-o jumătate. Ci, dacă e fire compusă, subzistă întreagă, deplină, cu părţile 

proprii depline dintr-o dată, neavând să parcurgă vreo distanţă de timp până la ea înseşi sau 

până la unele părţi din care este compusă. Iar dacă e fire simplă sau inteligibilă, de asemenea, 

subzistă deplină deodată cu raţiunile ei depline, fără nici o lipsă, nedespărţind-o nicidecum 

vreun timp de raţiunile ei proprii. 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, 
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odată cu existenţa nu primesc- prin aducerea lor la existenţă şi în fiinţă conform cu raţiunile lor- 

nici un adaos sau ştirbire din cele ce le sunt necesare spre a fi ceea ce sunt.  

 

4. Sfântul Fotie cel Mare 

 

Patru lucrări vedem ale Făcătorului, dintre care cea dintâi este înseşi zidirea şi 

facerea cea de la început a celor ce sunt - şi în înţelesul acesta s-a zis: <<şi în 

ziua a şaptea S-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile Sale>>. Pentru că 

Făcătorul, săvârşind şi înfiinţând în şapte zile firile (physis) tuturor celor ce sunt, 

n-a mai zidit nimic. A doua este dăinuirea şi împreună – păstrarea de atunci şi 

până acum, a celor odată statornicite, care nu îngăduie nicidecum ca o specie să 

piară şi să treacă în nefiinţă: această lucrare şi împreună – păstrare se numeşte 

pronie şi purtare de grijă dumnezeiască, şi raţiunea cea adevărată ştie că aceasta 

nu are nicicând vreo încetare cât timp acest sistem al cărui centru este pământul 

va avea existenţă concretă. Vedem la Făcător şi o a treia lucrare, în temeiul 

căreia fiecare fire (physis), făcând cele proprii sieşi, nu produce nimic 

neasemănător cu sineşi ori străin sineşi, ci diferenţiind şi formând în direcţia a 

ceea ce îi este propriu şi asemănător cu sineşi ceea ce odrăsleşte, prezintă o 

continuitate nealterabilă. (Sf. Fotie cel Mare, Amfilohia, întrebarea a doua, EPE, 

vol. 30, pag. 98-99, traducere de Adrian Tănăsescu Vlas
9
) 

 

Textul Sfântului Fotie sintetizează foarte frumos ideile celorlalte texte citate:  

a) încheierea în ziua a şasea a aducerii în fiinţă;  

b) caracterul neschimbător al raţiunilor firii, respectiv al speciilor;  

c) continuitatea speciilor în timp, neschimbate, ca specii, prin descendenţă (urmaşi) de 

acelaşi „fel“ (de aceeaşi fire).  

Pe lângă că vorbeşte despre caracterul neschimbător, sfântul autor spune clar că această 

continuitate se datorează nu lucrării de zidire, ci celei proniatoare, care ţine să fie (să continue să 

existe) firile (speciile) cândva zidite. Nu creaţie, nu în- fiinţare, ci susţinere în existenţă a firilor, 

pe fiecare după raţiunea sa. 

 

Secţiunea a doua. Argumentaţia logică împotriva adoptării teoriei evoluţiei biologice de 

către creştinii ortodocşi 

 

Premize obiective, necesare şi suficiente sau ceea ce trebuie să avem în vedere sau să ţinem 

în minte pentru a urmări argumentele 

 

1. Teoria evoluţiei biologice susţine nu doar că speciile se transformă, ci şi că această 

transformare este continuă, că evoluţia nu se opreşte nicicum şi nicicând. Nu se acceptă excepţii, 

de nici un fel. 

2. Creştini ortodocşi sunt aceia care cred (odată cu toate celelalte, expuse în învăţătura de 

credinţă) în Hristos, Dumnezeu şi Om, în două firi neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi 

nedespărţite, Dumnezeu şi Om deplin, Care a venit să ne mântuiască, împreună lucrători cu 

Dumnezeu fiind, la mântuirea noastră, până la sfârşitul veacurilor. 

 

Argumentaţie 

 

                                                
9 Text nepublicat. Mulţumim traducătorului pentru bunăvoinţa cu care ni l-a pus la dispoziţie. Am oprit citarea aici, 

nemaiadăugând şi cele spuse despre cea de a patra lucrare, pentru a nu încărca mai mult textul. Pentru argumentaţia 

de faţă interesează cu deosebire primele trei lucrări. 
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 Unii susţin că putem accepta teoria evoluţiei biologice, cu amendamentul (modificarea, 

observaţia suplimentară) că fiinţele care au pornit să evolueze ar fi fost, totuşi, create de 

Dumnezeu şi, eventual, că El continuă să intervină şi în această transformare a speciilor.  

Să vedem ce consecinţe ar avea această perspectivă asupra teologiei ortodoxe, ce 

întrebări se pot ridica şi unde duc ele: 

 

a)  Dacă omul provine din altceva, de când (şi până când) este el om, adică unitatea trup-suflet 

purtând chipul lui Dumnezeu?  

Altfel spus, când, în ce moment istoric devine omul identic sieşi? Când „începe“ să fie 

purtător al chipului lui Dumnezeu (şi să fie chemat la asemănarea Lui), având în vedere că 

transformarea „ne-omului“ antropoid (rudă a maimuţei) în om este, conform teoriei evoluţiei 

biologice, un proces lent, gradat? Unii ar putea spune (şi au şi spus-o, vezi Alexander Kalomiros) 

că la momentul descris în Cartea Facerii, când i s-a dat (sau a devenit) „suflet viu“
10

. Bun, dar 

teoria evoluţiei biologice nu scuteşte pe om de schimbarea neîncetată, ea spune că transformarea 

continuă. Aşadar, momentul în care omul este identic sieşi este trecător, fulgurant, având în 

vedere că forţele evoluţiei deja acţionează asupra noii specii, încă de la apariţia ei. Ce se 

întâmplă, în aceste condiţii, cu unitatea trup-suflet purtând chipul lui Dumnezeu?  

Şi, cel mai important, având în vedere că Întruparea s-a produs la un timp oarecare după 

crearea omului, Cuvântul a mai luat deplin firea omenească, sau nu, dat fiind că, în 

conformitatea cu teoria evoluţiei, aşa ceva (firea omenească) nu are cum exista în mod constant? 

Trebuie să subliniem, iarăşi, faptul că nu ignorăm învăţătura ortodoxă, conform căreia 

păcatul originar ar fi afectat, cumva, firea omenească. Dar ceea ce înţelegem noi prin fire (sau 

natură) umană este ceea ce înţelege Sfântul Maxim, atunci când vorbeşte despre raţiunea fiinţei 

omeneşti, despre cugetarea dumnezeiască asupra a ceea ce este omul. Păcatul impietează asupra 

firii (afectează firea) dar nu într-un mod fundamental, în sensul schimbării ei totale şi 

ireversibile, al transformării ei în altceva. Restaurarea firii este mereu posibilă sub har, dacă 

alegem să conlucrăm cu Dumnezeu în scopul mântuirii noastre.  

Se poate face o paralelă cu ceea ce Sfântul Maxim spunea despre minuni, doar că faptul 

nu este neapărat miraculos - harul dumnezeiesc ne conduce către desăvârşire, anume către un alt 

mod al existenţei, pe care firea omenească este perfect capabilă să-l suporte, să-l exprime. 

Raţiunea firii omeneşti nu se schimbă, ci se traduce într-un alt mod al existenţei, de asemenea 

omenesc, dar îmbunătăţit, nu în esenţa sa, în raţiunea despre care am văzut că este 

neschimbabilă, ci în manifestare. În mod corespunzător, păcatul aduce o anume alterare în om, 

dar acesta continuă să fie om, o individualitate prin care sau în care se exprimă raţiunea firii 

omeneşti aşa cum a cugetat-o Dumnezeu. Ortodoxia învaţă că, oricât am păcătui, chipul lui 

Dumnezeu continuă să rămână în noi, şi de asemenea, că numai conlucrând cu Dumnezeu şi 

dobândind harul Său putem să ne ridicăm către asemănarea cu El. 

Omul readus prin har aproape de condiţia de dinainte de păcatul originar este îmbunătăţit, 

dar este tot om. Dumnezeu Fiul S-a întrupat ca Om, Om fără de păcat, dar Om deplin, ca raţiune 

a firii Sale omeneşti.  

Să avem în minte ceea ce spun articolele din Crez despre Hristos: „[Cred] Şi întru Unul 

Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de 

                                                
10 Kalomiros chiar susţine că trupul lui Adam ar fi fost un trup de maimuţă şi că sufletul uman (sau ceea ce înţelege 

Kalomiros prin „suflet viu“) a fost „insuflat“ într-un trup de animal, continuând apoi evoluţia fizică spre tipul uman 

actual. Oamenii de astăzi ar fi, în această perspectivă, mult mai diferiţi în trup faţă de acest „Adam“, decât era el sau 

erau descendenţii lui imediaţi, faţă de părinţii lui lipsiţi de suflet omenesc. Unitatea trup-suflet este astfel ruptă, iar a 

recunoaşte întreg chipul lui Dumnezeu în om devine imposibil, omul începutului fiind fizic mai apropiat de animal. 

(„Nu aş fi surprins dacă trupul lui Adam ar fi fost în toate privinţele un trup de maimuţă“ scria Kalomiros către 

Seraphim Rose - citat în S. Rose, „Cartea Facerii, crearea lumii şi omul începuturilor“ trad. rom., ed. Sophia, 2001, 
p. 249). Sfântul Maxim subliniază: „Raţiunea firii omeneşti este ca firea să fie suflet şi trup, sau constând din suflet 

raţional şi trup. “ (op. cit., 113 a). Sufletul raţional este, în om, cel după chipul lui Dumnezeu. Prin intermediul 

sufletului raţional s-a făcut şi Întruparea, după cum învaţă tot Sfântul Maxim. Omul nu avea, aşadar, cum fi decât 

om deplin, identic sieşi, de la început, iar fenomenul imaginat de Kalomiros contrazice logica învăţăturii ortodoxe.   
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toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel 

de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră 

mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a 

făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a 

înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iaraşi va 

să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.“  

Prin Întrupare (luarea firii omeneşti) şi cele din iconomia mântuirii care au urmat, El a 

deschis drumul pe care omul poate ajunge iar a gusta „frumuseţea spirituală“ (cum spune Sfântul 

Vasile cel Mare în omilia „Dumnezeu nu este autorul răului“). Frumuseţe de care omul putea 

avea parte înainte de cădere şi pe care o poate regăsi, în Hristos. Un drum pe care Hristos nu doar 

că l-a deschis, astfel încât nu-l puteam începe fără El, dar pe care nici nu putem înainta fără El.  

Şi a cărui ţintă finală, de fapt, tot El este
11

. 

 

b)  Chiar dacă presupunem că forţele evoluţiei acţionează doar în lumea de după cădere- şi tot 

ajungem în acelaşi impas: 

De la cădere până la Întrupare tot a trecut un răstimp, în care forţele evoluţiei au putut 

acţiona, alterând identitatea omului cu sine însuşi, făcându-l să difere, întrucâtva, de primii 

oameni creaţi. Firea luată de Fiul tot nu avea cum fi la fel de omenească, sau, simplu spus, 

aceeaşi precum cea de la momentul creării omului ca om.  

Deci, de aici ar urma că Dumnezeu nu S-a întrupat ca Om deplin, iar această întrupare, de 

altfel, nu mai are cum servi mântuirii celor de dinainte (protopărinţii - Adam şi Eva, drepţii din 

vechime) şi nici celor viitori, fiindcă firea lor nu este una şi aceeaşi cu cea luată de Fiul atunci 

când S-a întrupat. 

 

c) Să presupunem că, pentru a nu nega adevărul Întrupării, spunem că, din voia lui Dumnezeu, 

Care le poate face pe toate câte le voieşte, omul, odată creat, a rămas identic sieşi, şi aşa va 

rămâne, până la sfârşitul veacurilor.  

Da, dar, aceasta neagă teoria evoluţiei biologice, de la care am pornit şi care, reamintim, 

spune că evoluţia acţionează mereu şi nu se opreşte niciodată, indiferent despre ce specie este 

vorba, om sau altă vietate. 

 

d) În fine, pornind din partea opusă, să presupunem că acceptăm că evoluţia, care face ca 

transformarea să fie continuă, acţionează pe parcursul unor intervale foarte lungi de timp.  

 Aşadar, omul creat (sau cel căzut, admiţând că evoluţia se manifestă doar în lumea 

căzută
12

) ar fi identic, la nivel de specie, cu omul din vremea Întrupării şi cu cel din vremea 

eshatonului (celei de a doua veniri a Mântuitorului).  

                                                
11 După cum spune frumosul Cuvânt al Sfântului Tihon din Zadonsk, despre aspiraţiile omului şi singura noastră 
împlinire adevărată, care este Hristos: Căutaţi binele? Tot binele este la Mine şi de la Mine vine. Căutaţi fericirea? 

Nu este nicăieri în afara Mea. Căutaţi frumuseţe? Ce este mai frumos decât Mine şi în afară de Mine? Căutaţi 

nobleţe? Cine este mai nobil decât Fiul lui Dumnezeu? Căutaţi lucruri înalte? Cine este mai înalt decat Împăratul 

Cerurilor? Căutaţi slava? Cine este mai slăvit decât Mine? Căutaţi bogăţie? La Mine şi în mâna Mea este toată 

bogăţia cea nestricăcioasă. Căutaţi înţelepciune? Eu sunt Înţelepciunea lui Dumnezeu. Căutaţi prietenie? Cine este 

mai plăcut şi mai iubitor decât Mine care mi-am pus sufletul pentru toţi? Căutaţi ajutor şi ocrotire? Cine vă va 

ajuta si vă va ocroti, dacă nu Eu? Căutaţi doctor? Cine vă va vindeca dacă nu Eu, doctorul sufletelor şi al 

trupurilor? Căutaţi desfătare, veselie şi bucurie? Cine vă va desfăta şi vă va veseli dacă nu Eu? Căutaţi tihnă şi 

pace? Eu sunt pacea şi odihna sufletului şi nicăieri nu le veţi găsi decât numai la Mine. Doriţi lumina? Eu sunt 

Lumina lumii şi oricine îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric. Vreţi să veniţi la Dumnezeu, nu vreţi să vă 

amăgiţi şi să vă ratăciţi, nu vreţi să muriţi ci să trăiţi în veci. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 
12 În măsura în care scenariul evoluţionist mai este compatibil cu ideea de păcat strămoşesc (şi, de aici, cu cea de 
necesitate a Întrupării, pe de o parte şi de universalitate a consecinţelor jertfei Mântuitorului, pe de altă parte) având 

în vedere că evoluţia omului, conform teoriei darwiniste, are loc la nivel de populaţie, în care variantă Adam şi Eva 

nu mai sunt singuri (acelaşi Kalomiros, contrazicându-se – vezi nota de mai sus – plasează în alte scrieri pe Adam şi 

Eva în epoca fierului, printre multe alte populaţii umane: vezi „Sfatul cel veşnic“, p. 112, în Ică, I., ed., „Sfinţii 
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Observăm, însă, că acest raţionament conţine o contradicţie, fiindcă transformarea 

continuă tot îşi cere drepturile. Odată acceptată teoria evoluţiei, transformarea ar fi mereu 

prezentă, ea este cea care pregăteşte non-identitatea omului cu sine însuşi, ca specie
13

. 

Transformarea continuă ar face ca specia om să devină altceva. Altfel spus, o alterare, cât de 

mică, a firii omeneşti tot va exista, în momentele de după crearea (sau căderea) omului
14

.  

Oricum am aborda problema, odată asumată ca adevărată teoria evoluţiei biologice, fire 

omenească integră (deplină) care să se perpetueze (să se regăsească, să meargă mai departe), 

mereu la fel, identică sieşi în momente succesive de timp nu are cum exista.  

Pentru a recapitula cele de mai sus şi a spori în clarificarea esenţei argumentaţiei, să 

facem nişte precizări concluzive: 

- Una este transformarea privită din perspectivă biologică, adică schimbarea netă a speciei 

dintr-una în alta. Evoluţie în sens deplin ar însemna separarea ca „fel“ a speciei noi de cea 

veche, din care ar fi provenit. La nivel biologic, această separare între specii se recunoaşte prin 

incapacitatea de a da, împreună, urmaşi. Odată schimbată total o specie în alta, cea „nouă“ nu 

s-ar mai putea încrucişa, nu ar mai putea avea urmaşi cu cea „veche“, din care „s-ar fi tras“. 

În raport cu această perspectivă am putea accepta ca necontrazicând logica faptul că omul 

ar fi tot om pentru o lungă perioadă de timp, până să se acumuleze schimbările care l-ar face să 

devină, de la un punct încolo, altceva.  

- Cu totul altfel se prezintă, însă, această presupusă transformare dacă o privim din latura 

teologică.  

Aici nu este atât de important dacă omul a devenit altă specie, în sens biologic, faţă de ce 

era în momentul „umanizării iniţiale“ sau al căderii, ci faptul că acelaşi proces, care transformă 

speciile una în alta, animalul în om şi omul în altceva, este considerat ca prezent şi 

manifestându-se în orice modificare biologică a speciei umane. Omul, odată creat (sau odată 

căzut în păcat) s-ar fi transformat şi s-ar transforma continuu. 

Dar, o schimbare, oricât de mică, în felul (respectiv, firea) omului, chiar fără nu ar fi atât 

de mare încât să schimbe specia total (şi dintr-odată), în altceva, şi tot ar altera unitatea trup-

suflet. Şi, cel mai important, ar face imposibilă şi/sau inutilă Întruparea.  

Dacă omul ar fi evoluat, n-ar mai exista o natură umană deplină şi mereu aceeaşi, la 

toţi oamenii şi în toate vremurile, pe care Fiul să o fi asumat pentru mântuirea noastră.  

Aşadar, ori acceptăm, ca şi creştini, Întruparea, scopul şi consecinţele ei şi ne vedem 

obligaţi a nu accepta teoria evoluţiei biologice ca adevărată şi adecvată teologiei ortodoxe, ori, 

dacă ţinem să acceptăm „adevărul“ acestei teorii din ştiinţă, va trebui să ne acceptăm şi 

condiţia de eretici care aruncă îndoială asupra Întrupării.  

Ambele nu au cum fi adevărate în acelaşi timp, anume, pe de o parte teoria evoluţiei 

biologice, care susţine că speciile se transformă continuu şi, pe de altă parte, asumarea firii 

omeneşti, în deplinătate, de către Fiul, pentru mântuirea celor trecuţi, prezenţi şi viitori. 

 

* 

* * 

                                                                                                                                                       
Părinţi despre originile şi destinul cosmosului şi omului“, ed. Deisis, 2003). De unde numeroase alte posibile 

speculaţii, de asemenea neconforme cu învăţătura ortodoxă. 
13 Aşa cum este ea asumată în mediile ştiinţifice, teoria evoluţiei nu face o diferenţiere între variabilitatea în 

interiorul unei specii şi trecerea de la o specie la alta (transformarea, evoluţia unei specii în alta). Variabilitatea este 

denumirea dată, în biologie, faptului că indivizii dintr-o specie nu sunt cu totul identici între ei. După cum au, cu 

toţii, caracteristici care arată specia din care fac parte, aşa au şi trăsături care îi individualizează. Din perspectiva 

teoriei evoluţiei biologice, variabilitatea şi trecerea de la o specie la alta sunt considerate a se continua una pe 

cealaltă. Altfel spus, variaţia în interiorul unei specii este percepută ca a fi de natură a induce transformarea acelei 

specii, în timp, până la alte, mai multe, noi specii. Ideea de raţiune a firii la vietăţi (care este compatibilă cu variaţia 

în interiorul speciei- vezi comentariile de mai sus, despre elefant ca specie- dar nu cu transformarea ei în altă specie 
sau alte specii) este, astfel, negată de teoria evoluţiei. 
14 Unii evoluţionişti susţin, chiar, existenţa de subspecii „primitive“ ale speciei Homo sapiens, ale omului – de ex. 

H. sapiens idaltu (vezi White, T şi colab., 2003, Nature, 423: 742-747) sau chiar hibridarea omului cu alte specii 

cum ar fi Homo neanderthalensis, „omul“ de Neanderthal. 



 14 

 Autorii doresc să mulţumească tuturor celor care le-au fost alături cu sugestii, încurajări 

şi prin orice altă formă de sprijin, pe parcursul elaborării acestei lucrări, mai ales dragilor lor 

prieteni Dorotei ier., Hrisanti, Ion şi Dorin. Este un principiu eclezial a nu face nimic singur şi 

dăm, aici, mărturie, că, supunând „judecăţii“ altora materialul, lucrurile au ieşit cu mult mai bine 

decât dacă am fi lucrat singuri. 


