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Gnoseologia divină exprimată prin argumentul 
cosmolologic

-premise teologice-

Religia,  ca punte de legătură între pământ  și  cosmos ca element  de corelație între 

Dumnezeu  și  om,1 este deosebit  de importantă  și  se bazează pe disponibilitatea Celui din 

urmă de a se lăsa cunoscut de cel dintâi.

 În  ceea  ce  privește 

creștinismul,  trebuie  menționat 

faptul că pentru el și existența și 

definirea  lui,  ea  ,,îmbrățișează 

întreaga existență a omului,  cu 

manifestările  ei  lăuntrice  și  cu 

cele din afară”2. 

Astăzi  însă,  în  contextul 

lumii secularizate în care trăim, 

importanţa şi valoarea ei este tot 

mai  mult  contestată.  Ori,  cum 

poate  fi  contestată  mai  lesne 

importanța,  necesitatea, 

veridicitatea  și  fezabilitatea 

religiei,  dacă  nu  contestând 

existența  lui  Dumnezeu?  Din 

acest  motiv  s-au născut  o  serie 

de  contestatari  efervescenți  și 

1 Cf. Antony Flew,  Dicționar de filozofie  și  logică,  traducere D. Stoianovici,  Editura Humanitas, București, 
1996,pp. 293-294
2 Prof. N. Chițescu, pr. prof. I.  Petreuță, pr. prof. Isidor Todoran,  Teologia Dogmatică  și Simbolică, manual 
pentru facultățile de teologie, vol. 1, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2008,  p. 7.
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plini de zel, care au contestat fie întru totul existența lui, fie pronia divină sau alte lucruri de 

acest fel.

În aceste condiții, s-a născut, ca răspuns firesc la acuzele  și criticile lor privitoare le 

ființa  și  existența  religiei,  un  curent  care  dorea  să  confirme  și  să  prezinte  existența  lui 

Dumnezeu.  Inițial,  el  a  pornit  de la  lucrurile  simple,  de la cele  ce se întâmplă  în natură, 

ordinea ei, timpul etc., pentru ca mai  apoi să evolueze spre chestiuni mai complexe, chiar 

spre abstractizări  și teoretizări. Cunoașterea Lui, care este ,,nepătruns în ființa Sa”3, este un 

lucru greu, aproape imposibil, dacă nu e susținută prin credință,4 ori le este cu atât mai puțin 

accesibil celor care nu se îndeletnicesc cu o viață virtuoasă, fapt pentru care, lor li se pare că 

Dumnezeu nu există.

Cei care au reușit totuși să argumenteze existența lui Dumnezeu și-au grupat ulterior 

concepțiile în 5 mari categorii sau argumente, după cum urmează:

1. Argumentul Istoric,

2. Argumentul Teleologic,

3. Argumentul Moral,

4. Argumentul Cosmologic (cu 4 subîmpărțiri, după cum se va vedea 

ulterior în cadrul lucrării),

5. Argumentul ontologic.5

Aceste argumente nu trebuie însă percepute ca realități separate, ele fiind în relație 

unul  cu  celălalt,  completându-se  reciproc  și  aflându-se  într-un  raport  de  explicitare  unul 

pentru celălalt.6

La rândul lui, cel de-al patrulea argument se împarte și el în patru subdiviziuni:

3 Pr. Mihail Pomazanschi,  Teologia Dogmatică Ortodoxă,  traducere Florin Caragiu, Editura Cartea Ortodoxă, 
București, 2009, p. 41.
4 Astfel că, după cum se exprimă prăintele Isidor Todoran: ,, Credința este, pătrundere cu ajutor de sus în sfera  
tainelor dumnezeiești, descoperite pentru cel ce o are; credința  introduce în cunoașterea celor mai presus se  
firea naturală, după cuvântul Apostolilor: ,,Noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu”(Ioan 
6, 69),  credința este asigurare a unor bunuri viitoare neajunse încă și o vedere duhovnicească a celor material  
nevăzute, fiind ea astfel, ,,adeverirea celor nădăjduite și dovada lucrurilor nevăzute (Evrei 11, 1); Pr. prof. dr. 
Isidor Todoran, Simbolul Credinței, o sinteză dogmatică, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, p. 18.
5 Despre acesta, a se vedea: Alexander Baugmarten,  Argumentul ontologic: aspecte tradiționale și interpretări  
moderne,  traducere  Ion  Tănăsescu,  Editura  Pelican,.  Giurgiu,  2004,  precum şi:  Adrian  Miroiu,  Argumentul  
ontologic: o cercetare logico-filosofică,  Editura All, București, 2001, sau: George Marian Panait,  Argumentul  
ontologic la Decartes și antecedentele sale medievale, în rev. ,,Revista de filozofie”, nr. 5, anul 1992, pp. 495-
498, sau, Gheorghe Ștefanov, Kurt Godel, argumentul ontologic, în rev. ,,Revista de filozofie”, nr. nr. 1-2, 2008, 
pp. 107-112.
6 A se vedea, spre exemplu, în acest sens: Pr. prof. dr. Isidor Todoran,  Raportul argumentului teleologic cu 
argumentul cosmologic, în vol. ,,Scrieri alese – volum omagial, Editura Renașterea, Cluj Napoca, 2006, pp. 180-
183, unde părintele profesor arată minuntat legătură care există între cele două, legătură altminteri proprie tuturor 
argunentelor care dovedesc existența lui Dumnezeu  și care, probabil  și datorită unei concepții scolastice, este 
prea puțin fructificată astăzi.
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a. Argumentul cauzalității,

b. Argumentul mișcării,

c. Argumentul contingenței,

d. Argumentul entropologic.7

Ca și celelalte patru, el dovedește existența lui Dumnezeu. El pleacă în demonstrarea 

ipotezei  sale  de  la  ideea  că  este  vorba  de  ,,o  problemă  metafizică”8,  precum  și  de  la 

constatarea că:

 ,,universul amterial este limitat, determinat și  

dependent, cauzat deci, de o primă cauză veșnică, Dumnezeu”.9

Întrucât  prima  sa  subdiviziune  se  leagă  de  cauzalitate,  despre  care,  ,,nu  există 

unanimitate de vederi  printre gânditori”10,  ne vom opri în rândurile ce urmează  și  asupra 

definirii  ei  propriu-zise.  Părintele  profesor  Isidor  Todoran  pleacă  în  definirea  ei  de  la  un 

exemplu concret:

,,Focul  încălzește  soba.  Această  propoziție  este  o  

constatare de experiență, pentru că percep, conving prin pipăire.  

Observația  îmi  spune aici  că am de-a face cu două fenomene  

care urmează unul după altul: focul  și încălzirea sobei. Dar în  

judecata exprimată prin propoziția ,,focul  încălzește  soba”, se  

cuprinde ceva mai mult decât afirmarea unei simple succesiuni în  

timp între cele două fenomene. Prin aceasta înțeleg nu numai că 

primul fenomen precede pe al doilea, dar că al doilea s-a produs 

prin cel dintâi, așa că nu este vorba numai de succesiune, ci  și,  

mai ales, de producere. Prin propoziția noastră nu se exprimă 

numai un post hoc, ci  și un propter hoc, deci nu o succesiune 

temporală, ci o legătură internă, o înlănțuire necesară, un nex  

cauzal”11.

Altfel spus, acest argument ,,pleacă de la constatarea legii cauzalității în lume; adică 

tot ceea ce se întâmplă trebuie să aibă o cauză”.12 

7 Pr.  lect.  Gheorghe Remete,  Dogmatica Ortodoxă,  manual pentru Seminariile  teologice,  Editura Episcopiei 
Ortodoxe Alba Iuliu, Alba-Iulia, 1996, p. 50.
8 Pr. prof. dr. Isdor Todoran,  Problema cauzalității în argumentul cosmologic,  în vol. ,,Scrieri alese – volum 
omagial, Editura Renașterea, Cluj Napoca, 2006, p. 19 (Ediția este îngrijită și antologizată de bravul ucenic al 
prăintelui profesor Isidor, părintele profesor Ioan Ică sr  și apare cu prilejul aniversării centenarului distinsului 
dascăl sibian).
9 Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 58.
10 Pr. prof. dr. Isdor Todoran, op. cit., p. 21.
11 Ibidem, p. 21.
12 Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 59.
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O  formulare  frumoasă  a  adus  acestui  argument  teologul  apusean  întemeietor  al 

curentului scolastic, Toma de Aquino. El a formulat într-o manieră condensată chintesența 

argumentului astfel: ,,omne quod fit habet causam”(Tot ce există are o cauză),13 cuvinte care 

surprind în raționamente scurte și profunde deopotrivă rolul și importanța acestui argument, 

atât pentru teologie, cât și pentru viața de zi cu zi și buna desfășurare a ei (căci, dacă nu tot ce 

există ar avea o cauză, lumea ar fi asaltată de o sumedenie de fenomene inexplicabile, ba mai 

mult, ar domni peste tot întinsul ei un haos total, și toată lumea ar fi bulversată de dezordinea 

generală care ar caracteriza-o).

Unul dintre contestatarii acestui argument este filosoful Kant, care susține  că aceasta 

se aplică doar în lumea fenomenelor și nu în cea a principiilor, contrazicându-se în acest sens, 

în opera sa intitulată ,,Critica rațiunii pure”14,  în care afirmă că lumea fenomenelor este o 

manifestare a lumii ideilor sau că cea a ideilor este cauză principală a apariției  și evoluției 

lumii fenomenale.15 

În ceea ce privește cel de-al doilea subargument, cel al mișcării,  trebuie menționat 

faptul că acesta pleacă de la constatarea legii mișcării în lume, a faptului că toate se mișcă, de 

la faptul că in lume exista miscare. Si pentru ca orice lucru miscat presupune o cauza care îl 

misca, pe temeiul aceluiași principiu al cauzalității, rezulta în cele din urma un prim impuls 

dat de un primmiscator nemișcat (Aristotel). Acest prim miscator este Insusi Dumnezeu.16

După cum am arătat, el a fost formulat pentru prima dată de filosoful grec Aristotel și 

a fost reluat în perioada medievală de mai-sus pomenitul teolog scolastic, Toma de Aquino, 

care l-a formulat în următorul mod: ,,omne quod movetur, ab alio etiam movetur (,,tot ce se  

mișcă, se mișcă prin altul”).17 Această mișcare trebuie apodictic percepută de către om, atât 

în  planul  concretului,  al  vieții  și  existenței  cotidiene,  cât  și  ,,în  planul  eternizării  în  

desăvârșirea spre care aspiră”.18

13 Ibidem, p. 59.
14 Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, traducere Ilie Pârvu, Ediția a III-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, 
București,  2009. Pentru contradicția lui,  a se vedea,  între altele  și  Pr.  prof.  dr.  Isidor  Todoran,  Argumentul  
teleologic la Kant, în vol. ,,Scrieri alese – volum omagial, Editura Renașterea, Cluj Napoca, 2006, pp. 173-178, 
precum și Idem,  Critici după Kant,  în vol. ,,Scrieri alese – volum omagial, Editura Renașterea, Cluj Napoca, 
2006, pp. 178-180.
15 Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 60.
16 Ibidem,   p. 60. Cf.  http://www.scribd.com/doc/91760308/Argumente-Rationale,  accesat  în data de 10., 05. 
2012.
17 Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 60.
18 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediția a IV-a, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 30.
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Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care ne ajută atât în mișcarea noastră de zi cu zi, El 

este Cel care mișcă, Cel care pune în mișcare toate cele ce se întâmplă în lume și în cosmos, 

însă și mișcarea ascsnsională a vieții noastre duhovnicești i-ol datorăm tot lui. Asta explică și 

dimensiunea  de  dar  a  mântuirii,  rolul  ei  de  slavare,  precum  și  opera  soteriologică  a 

Mântuitorului Hristos.

În zilele noastre, există și o dimensiune modernă a argumentului, care, ,,se întemeiază  

pe faptul  că începutul  mișcării  în univers nu poate fi  material,  mai ales din cauză că în  

Universul  material  nu  există,  nu  s-a  găsit  un  punct  fix,  un  centru  de  forță,  un  punct  

arhimedic”.19

Nu  lipsesc  nici  cei  care  aduc  obiecții 

acestui argument, ei sueținând, spre exemplu, că 

materia are mișcarea în sine, ca pe ceva propriu, 

inerent,  uitând  că  ea  este  prin  sine  însăși 

neînsuflețită, în stare de pasivitate, incapabilă a 

se mișca fără spirit. O altă obiecție este și cea a 

teoriei ,,big-bang-ului”,  despre care vom spune 

doar că,  ,,neavând un punct material fix, acest  

Big-bang nu se poate datora exclusiv sieși”.20 

Tot  în  legătură  cu  el,  unii  teologi  au 

formulat  argumentul  gravitațional,  care  este 

exprimat prin următoarele afirmații: 

19 Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 61.
20 Ibidem, p. 61.
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,,Toate lucrurile din cosmos tind către un centru. Toate  

își  pot  păstra  locul  în  spațiu  numai  datorită  puterii  

gravitaționale care atrage toate spre un centru. Legea gravitației  

ne  arată  un  circuit  al  gravitației  care  duce  la  un  centru 

gravitațional cosmic final și absolut, Dumnezeu”.21

Observăm așadar importanța acestui subargument și complexitatea lui, calități date pe 

de-o parte de profunzimea lui, iar pe de altă parte, de obiecțiile pe care oameni aparținând 

diferitelor  medii  științifice  le-au  ridicat  împotriva  lui,  prin  care  i-au  arătat  adevărul  și 

veridicitatea  afirmațiilor  sale  și  i-au  oferit  un  loc  pe  piedestalul  argumentelor  de  mare 

importanță care dovedesc existența lui Dumnezeu. 

Cea  de-a  treia  subdiviziune  a  argumentului  cosmologic  o  reprezintă  cel  al 

contingenței,  care pleacă în dovedirea existenței lui  Dumnezeu de la premisa că în lume 

există lucruri care pot să fie sau care pot să nu fie.  Ele au un început  și un sfârsit, deci și o 

21 Ibidem,  pp.  61-62.  Cu  toate  acestea,  părintele  Remete  se  arată  rezervat  față  de  acest  argument:  ,,Nu 
considerăm că argumentul gravitațional, fondat pe o constatare  științifică, este foarte convingător, însă face  
parte de fapt din argumentul mișcării și trebuie tratat în cadrul lui”. Ibidem, p. 62.
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perioada de neexistenta. Din faptul că într-un timp dat ele nu existau, rezultă că ar fi putut să 

nu  existe  niciodată.  Dar,  dupa  cum  vedem,  ele  există,  prin  urmare  trebuie  sa  admitem 

existența  unei  ființe 

necontingente  care  le-a 

creat.  Această ființă este 

Dumnezeu,  creatorul  și 

proniatorul  suprem.El 

arată așadar că nu există 

nimic izolat,  ci numai în 

legătură cu alte existențe, 

fiind  exprimat  în  Sfânta 

Scriptură  prin  sintagma 

,,Eu  sunt  cel  ce  sunt”  

(Ieș 3, 14).22

Susținătorii  teoriei 

preexistenței  materiei  se 

numără  printre  primii 

care  au  obiectat  acestui 

argument,  susținând   că 

ea este veșnică și nu depinde de alceva din afară. Cu toate acestea:

,,Argumentul contingenței rămâne însă valabil și pentru cei care 

susțin că materia există din eternitate.  Căci materia, chiar prin  

însușirile  ei,  rămâne  ceva  dependent,  limitat,  relativ,  deci  

contingent. Chiar  și veșnică, materia rămâne tot materie, adică  

tot existență relativă, limitată, contingentă”.23

Cea  de-a  patra  subdiviziune  a  argumentului  cosmologic  se  bazează  pe  entropie, 

definită inițial ca:

,,Un concept  termodinamic  ce  măsoară gradul  în care energia unui  sistem închis  este  

utilizată pentru a efectua lucrul mecanic; în preyent are implicaţii mai largi”24.

22 Ibidem, p. 62.
23 Ibidem, p. 62.
24 Antony Flew, op. cit., p. 111.
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El  pleacă  așadar  în  dovedirea  existenței  lui  Dumnezeu  de  la  principiile 

termodinamicii25,  principii  care  demonstrează  faptul  că  mișcarea  universului  va  avea  un 

sfarsit.  Legea cauzalitătii  însa, ne spune că ceea ce are un sfârșit  trebuie să fi avut  și  un 

început.  Legea  conservării  energiei  arată  ca  în  univers  nimic  nu  se  pierde,  ci  totul  se 

transformă în energie. Legea entropiei (a deprecierii energiei) afirmă ca un sistem evoluează 

catre  un  grad  din  ce  în  ce  mai  sporit  de  dezordine  (energia  care  organiza  sistemul 

netranformându-se toata  în  timpul  unui proces,  ci  o parte  din ea pierzandu-se).  Acesta se 

bazează deci pe încetarea oricăror procese de mișcare  și  tranformare din univers,  ceea ce 

înseamnă că el are ca ipoteza faptul ca energia din univers va avea un sfarsit. 

 Daca va avea un sfârșit, inseamnă că trebuie sa fi avut  și un început. Dar de unde 

provine această energie, daca ea a avut un început ? E clar ca de la ceva diferit de lume, în 

afara ei, ceva fără început și sfârșit. Si acest ceva nu poate fi decat Dumnezeu.

O obiecție care se aduce acestui  argument  este aceea că el nu dovedește existența 

propriu-zisă și incontestabilă a unui Creator, ci numai un început al energiei și funcționării ei 

în univers. De asemenea, el este, relativ și vulneralbil, mai mult decât celelalte,26 având însă 

importanța  lui  în  dovedirtea  existenței  lui  Dumnezeu  și  în  explicarea  ei  prin  intermediul 

elementelor care ne înconjoară. 

Observăm așadar frumusețea și importanța acestui argument, bogăția de adevăruri de 

credință pe care el le reliefează și profunzimea pe care el o are. Conchizând, putem afirma că 

el este de mare importanță și că ne este de mult folos în dovedirea și afirmarea existenței lui 

Dumnezeu,  ajutându-ne  să  reliefăm  prezența  și  atributele  lui  din  elemente  care  vizează 

cosmosul sau alte fenomene din lumea noastră.

 

25 Datorate legii stabilite de Lavoisier. Ea se datorează însă descoperirilor lui Clausius și ale lui Thomson, care 
le-a formulat amănunțit. Cf. Pr. lect. Gheorghe Remete, op. cit., p. 63.
26 Ibidem, p. 64.
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