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Cine L-a creat pe Dumnezeu? 
 

Când mi-am propus să dezbatem această temă nu mi-am imaginat cât de extinsă şi cât de 
dezbătută este. Am intrat pe zeci de situri ateiste şi am fost uimit să văd cu câtă tenacitate argumentează 
organizaţiile ateiste că Dumnezeu nu există, ba chiar devin tot mai agresive pe zi ce trece în demersul 
lor. Au cumpărat (pe bani foarte mulţi) spaţii de publicitate pe mijloacele de transport în comun, care 
străbat marile metropole ale lumii de la un capăt la altul, ca să vadă cât mai mulţi oameni mesajul lor, au 
pus pe marginea autorstrăzilor pancarte gigantice, care pot fi văzute de la kilometri distanţă, cu mesaje 
de genul: „Nu crezi în Dumnezeu? Nu eşti singurul!” Sau „Milioane de oameni sunt buni şi fără 
Dumnezeu. Şi tu poţi fi!” Începând cu luna iulie a anului 2009, pe străzile mai multor metropole 
americane, canadiene, britanice şi apoi spaniole, au afişat următorul mesaj: „La început omul L-a creat 
pe Dumnezeu!”. Plecând de la presupoziţia că omul este o fiinţă religioasă, homo religiosus, oamenii 
care combat existenţa lui Dumnezeu spun că omul a avut nevoie de cineva în braţele căruia să se 
refugieze atunci când dă de greu, când are probleme pe care nu le poate rezolva, aşa că a început să 
creeze divinităţi cărora să li se închine. Aşa avem zeii capricioşi ai mitologiei elene, zeii babilonieni, 
panteolnul aproape interminabil al romanilor şi aşa mai departe. La fel stau lucrurile şi în ceea ce-L 
priveşte pe Dumnezeu Bibliei, spun ateii. Dumnezeul Bibliei nu a existat niciodată, ci a fost o plăsmuire 
a minţii omenşti, a liderilor religioşi care au dorit şi doresc să controleze masele etc.  

În faţa argumentelor celor ce cred că Dumnezeu există, că El a creat universul şi omul şi că tot ce 
există în univers îşi are cauza sau începutul în El, ateii contraargumentează în felul următor: Dacă 
Dumnezeu există şi El a creat tot ce există, atunci cine L-a creat pe Dumnezeu? Pentru Richard 
Dowkins, profesor la Oxford, biolog şi folozof, probabil cel mai cunoscut ateu de pe planetă la ora 
aceasta, ateul de serviciu al planetei, acesta este argumentul ultim, imbatabil, al non-existenţei lui 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există şi a creat un univers atât de complex, spune Dawkins, nu ar trebui să 
acceptăm faptul că şi El a fost creat de cineva? Dacă El este cauza tuturor lucrurilor, de ce nu ar fi şi El, 
la rândul Lui cauzat de altceva sau altcineva mai mare decât El?  

Vreau să vă spun de la început că întrebarea nu e nouă. Felul acesta de a argumenta non-existenţa 
lui Dumnezeu nu e deloc nou, ci a fost pusă încă din antichitate. Filozofii antici, precum Platon s-au 
confruntat cu o astfel de întrbare în vremea lor. Însă celor care combat credinţa în Dumnezeu le place ca 
lumea să creadă că ei au inventat mersul pe jos şi că sunt capabili să ridice întrebări atât de inteligente 
încât să pună în încurcătură pe oricine.  

Un prim răspuns la această întrebare „Cine L-a creat pe Dumnezeu?”, este dat de adepţii cultului 
lui Mormon, aşa numitul cult al „sfinţilor din zilele de pe urmă”, care spun că Elohim, corespondentul 
Dumnezeului Scripturii, a fost născut de o familie de dumnezei mai mari, tată şi mamă, că a fost cândva 
copil, om ca şi noi, dar care pentru trăirea lui virtuoasă a fost ridicat la rangul de Dumnezeu. La fel s-a 
întâmplat şi cu Adam, care a fost înălţat în aceeaşi poziţie şi poate fi valabil pentru orice om care trăieşte 
potrivit regulilor expuse în cartea lui Mormon. Deci, Elohim a venit în fiinţă prin unirea unei mame 
divine cu a unui tată divin, el fiind doar creatorul şi stăpânul planetei noastre. Această idee se găseşte şi 
în alte religii, în special în cele orientale. 

Bineînţeles o astfel de interpretare este cât se poate de fantezistă şi ilogică, pentru că, la umra 
urmei întrebarea te duce tot acolo: Dacă Dumnezeu a fost creat de alt Dumnezeu, pe acela cine l-a creat? 
şi pe creatorul lui cine l-a creat?, şi tot aşa multiplicăm divinităţile până la infinit şi ne învârtim în jurul 
căzii fără să oferim adevăratul răspuns. Dacă cineva L-a creat pe Dumnezeu, atunci si acel „cineva” 
trebuia sa aiba un creator, apoi si „creatorul” celui care L-a creat pe Dumnezeu ar fi trebuit sa aibă un 
creator, si mergând tot aşa prin regresie la infinit, ajungem la concluzia că  trebuie să existe Cineva care 
este necreat şi cauza întregii creaţii, izvor al mişcării şi al energiei în univers. 
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Vreau să analizăm problema aceasta împletind afirmaţiile Sfintei Scripturi cu concluziile ştiinţei. 
Aş putea să încep argumentarea mea din multe perspective, dar aleg să o încep de acolo de unde cred că 
contează cu adevărat şi anume de la revelaţia Biblică, de la Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Mai întâi, 
Biblia, spune că, la început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Ştiinţa, oricât de mult ar vrea să 
împingă punctul de început al universului mai în umră, acceptă aproape unanim că a acesta avut un 
început, că timpul, spaţiul, materia şi energia au un început. Tot ce vedem şi nu vedem, tot ce există în 
universul material, cuprins între limitele spaţio-temporare, are un început. Prin urmare, dacă 
recunoaştem că universul material are un început, trebuie să recunoaştem că are o cauză. Aici este 
punctul de unde pleacă cei ce combat existenţa lui Dumnezeu: Dacă totul are o cauză înseamnă că şi 
Dumnezeu are o cauză, asta înseamnă că şi pe El l-a creat cineva. Dacă legea cauzalităţii se aplică 
universului material, de ce nu i s-ar aplica şi lui Dumnezeu?  

Răspunsul meu este următorul: Legea cauzalităţii spune că tot ce are un început, are o cauză. 
Dar, prin definiţie, Dumnezeu este etern. A existat dintotdeauna şi va exista pentru totdeauna. El a adus 
totul în fiinţă, El a cauzat totul, dar El este, aşa cum Îl numea teologul catolic din secolul al XIII-lea, 
Thomas Aquinas, „Cauza necauzată” şi „Mi şcătorul nemişcat”. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este 
„Creatorul necreat”. Cum putem argumenta acest răspuns? Teoria relativităţii generale a lui Einstein, 
care are un suport experimental destul de solid şi este aproape unanim acceptată de oamenii de ştiinţă, 
demonstrează că timpul este legat de materie şi spaţiu. Prin urmare, timpul a început, a venit în fiinţă, 
dacă putem spune aşa, odată cu materia şi spaţiul. Câtă vreme nu a existat materie şi spaţiu nu a existat 
nici timp. Dar Dumnezeu transcende timpul. Înainte de a fi timpul, Dumnezeu a existat. În cartea 
profetului Isaia, un om cu o viziune extraordinară a lucrurilor sfinte, Dumnezeu i se descoperă în felul 
următor: „Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui nume este sfânt: “Eu 
locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie” (57:15). Dumnezeu e dincolo de timp şi spaţiu. Cu mult înainte 
de a fi timp, spaţiu sau materie, Dumnezeu a existat, pentru că doar în felul acesta le-a putut aduce în 
fiin ţă. Cineva care trancende timpul poate da un început timpului.  

În cartea „Proverbelor”, avem un paragraf intitulat: „Originea Înţelepciunii”. Înţelepciunea lui 
Dumnezeu este personificată de Solomon şi vorbeşte astfel: „Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de 
a fi orice început, înainte de a fi pământul... Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea 
dintâi fărâmă din pulbearea pământului... primul atom de materie din univers, Când a întocmit Domnul 
cerurile, eu eram de faţă, când a tras o zare pe faţa adâncului, când a pironit norii sus şi când au ţâşnit 
cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când 
a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El” (Prov. 8:23,26-30). Cuvântul care 
se repetă aici este „înainte să fie... înainte de a face.. eu eram”. Prin definiţie, Dumnezeu este etern, nu 
are început şi sfârşit. Dacă Dumnezeu ar avea un început, dacă ar avea o cauză, dacă ar fi existat vreun 
moment când El să nu fi fost, atunci El nu ar mai fi Dumnezeu. Un Dumnezeu creat nu este Dumnezeu. 
Ca să fie Dumnezeu trebuie să fie dincolo de limitele spaţio-tenporare. Şi El este. În 2 Timotei 1:9 citim 
că: „El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi 
după harul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte de veşnicii”. 

Ştiţi care este una dintre cele mai mari probleme ale noastre în înţelegerea acestei probleme şi a 
multor altora? Aceea că ne slujim de un limbaj imperfect şi limitat ca să definim o Persoană perfectă şi 
nelimitată. Asta este cea mai mare problemă a noastră. Oamenii care combat existenţa lui Dumnezeu ar 
vrea să înţeleagă cu mintea lor limitată ceea ce este de nepătruns şi ar vrea să exprime prin limbajul 
căzut şi pervertit ceea ce este de nedescris. Ca oameni, trăim în cercul nostru strâmt, cum spune 
Eminescu, şi nu putem înţelege pe dedeplin nemărginirea fiinţei lui Dumnezeu. 

Cu o astfel de situaţie s-a confruntat Moise pe muntele Horeb. Deşi s-a născut într-o familie de 
evrei, Moise a fost crescut de o prinţesă egipteană, de, fapt, de fiica Faraonului Egiptului şi ni se spune 
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despre El că a învăţat toată înţelepciunea Egiptului. Asta ehivalează că un stagiu de pregătire intensivă 
sau cun un program de dosctorat la una dintre marile universităţi ale lumii. Moise aflase şi de Dumnezeu 
de la părinţii lui, dacă ţinem cont că mama lui a fost cea care a continuat să-l alăpteze. Printr-un concurs 
de împrejurări, Moise a ajuns să ucidă un egiptean şi a trebuit să fugă din Egipt pentru a nu fi condamnat 
la moarte. Dup 40 de ani de şedere în Madian, timp în care s-a ocupat cu păstroitul, Moise a ajuns într-o 
zi undeva unde nu mai ajunsese niciodată înainte, pe muntele Horeb. Acolo, Dumnezeu i s-a descoperit 
în flacăra unui rug ce ardea, dar nu se consuma. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să se întoarcă în Egipt 
pentru a ajuta poporul Israel să iasă din robie. Şi după o serie de scuze, văzând că nu are încotro, ci 
trebuie să meargă, Moise L-a întrebat pe Dumnezeu: Cine eşti, cum te cheamă? „Moise a zis lui 
Dumnezeu: Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: Dumnezeul părinţilor voştri m-a 
trimis la voi, şi mă vor întreba: Care este Numele Lui?, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: 
EU SUNT CEL CE SUNT!” (Ex. 3:13).  

Încercaţi să vă imaginaţi că ar trebui să explicaţi teoria relativităţii unui copil de doi ani! Ar fi 
pur şi simplu imposibil. Ai căuta termenii cei mai simpli, ai reduce tot ce înseamnă această teorie la 
câteva cuvinte şi te-ai chinui să explici ceva foarte complex unei minţi ce nu poate pricepe aşa ceva. În 
această situaţie s-a aflat Dumnezeu când a fost nevoit să-i explice lui Moise cine este şi care-i este 
Numele, aşa că, folosind acest limbaj omenesc atât de imperfect, atât de căzut şi pervertit, Dumnezeu 
spune: Numele Meu este EU SUNT CEL CE SUNT! Însă acest nume este mult mai mult decât un nume, 
este un nume descriptiv, un nume care incumbă câteva dintre cele mai importante caracteristici ale lui 
Dumnezeu. 
- Acest nume înseamnă că Dumnezeu există în şi prin Sine Însuşi. Dacă tot ce cunoaştem are un 
început, o cauză, şi existenţa lui depinde de cineva, Dumnezeu u depinde de nimeni. Dacă vedem un 
obiect, şi ne întrebăm cine l-a făcut, putem răspunde că a fost făcut într-o fabrică, dar cine a făcut 
fabrica, noşte ingineri foarte inteligenţi, şi cine i-a făcut pe ingineri, părinţi lor, şi pe părinţi, părinţi lor şi 
ajungem în cele din urmă la Dumnezeu. De aici nu mai poţi merge mai departe. El este începutul tuturor 
lucrurilor. Nu are nevoie de nimeni şi de nimic ca sp existe. Pur şi simplu, există în şi prin sine însuşi. 
Matthew Henry a spus odată că Cel mai bun om din lume trebuie să spună: Prin harul lui Dumnezeu 
sunt ceea ce sunt. Dar numai Dumnezeu poate sa spuna: Sunt cel ce sunt. Existenta lui Dumnezeu 
nu depinde de nimeni. 
- Apoi, acest nume înseamnă că Dumnezeu este veşnic. Eu sunt cel ce sunt! Nu are început al zilelor şi 
nu are sfârşit al zilelor, este veşnic. Moise a învăţat acest lucru şi într-o cântare pe care o avem în 
Psalmul 90, el spune: „Tu, Doamne, ai fost locul nostru de adăpost, înainte ca să se fi născut munţii şi 
înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! (Ps. 90:1-2). 
Patriarhii din vechime, deşi nu au înţeles fiinţa lui Dumnezeu atât cât ar fi vrut, au recunoscut că 
Dumnezeu e veşnic. De exemplu, Avraam a recunoscut că Dumnezeu este un Dumnezeu veşnic (Gen 
21:33). În cartea Apocalipsa, Cristos se prezintă ca fiind „Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” (1:8). 
 Pentru noi, acestea pot părea atribute destul de abstracte, dar sunt de o importanţă critică pentru 
că ele Îl deosebesc pe Dumnezeu de oameni, pe Creator de creaţia Sa. Gândiţi-vă la următorul lucru: 
Dumnezeu este dragostea absolută, perfectă, în cea mai pură stare, dar şi oamenii iubesc, manifestă o 
formă sau alta de dragoste; Dumnezeu este standardul absolut şi sursa înţelepciunii, dar şi oamenii 
manifestă o oarecare înţelepciune. Deci avem ceva din aceste caracteristici ale Sale, pentru că am fost 
creaţi după chipul şi asemănarea Sa. Dar, în schimb, nu la fel stau lucruile în ceea ce priveşte existenţa 
în sine şi veşnicia lui Dumnezeu. El nu depinde de nimeni, noi depindem de mii şi mii de lucruri: apă, 
aer, hrană, şi în ultimă instanţă, depinde de El. El e veşnic, noi suntm trecători, El este infinit, noi 
suntem finiţi. 
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 Cine L-a creat pe Dumnezeu? Întrebarea este lipsită de sens în faţa măreţiei Lui. Este ca şi cum 
ai întreba: Ce gust are culoare roşie? Culoarea roşie nu face parte din grupul lucrurilor cu gust, deci e 
ilogic să întrebi aşa ceva. Sau este ca şi cum ai întreba: Cum e să fii burlac căsătorit? Burlacii, prin 
definiţie sunt oameni necăsătoriţi, întrebarea nu are logică. Sau e ca şi cum ai întreba: Dacă un bărbat ar 
naşte un copil ce ar fi: băiat sau fată? Bărbaţii nu nasc, deşi unii încearcă cu disperare şi fac tot felul de 
schimbări fizice. E imposibil. Sau e ca şi cum ai întreba: Cum defineşti un adevăr fals? N-are sens, sunt 
întrebări ilogice. La fel de ilogic este să întrebi: Cine L-a creat pe Dumnezeu? Dumnezeu este singura 
fiin ţă care nu face parte din categoria lucrurilor create. Este veşnic... Din veşnicie în veşnicie, Tu eşti 
Dumnezeu! El există în şi prin Sine Însuşi”.  
 

A Lui să fie gloria, în veci! Amin. 
 
 
 


