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SITA românească își continuă drumul său de dialog cu cultura și 
incultura timpului nostru cu ajutorul Aquinatului, acest gânditor al 
Bisericii de o surprinzătoare actualitate. El caută mai înainte de toate 
adevărul, a cărui putere este superioară tuturor celorlalte forțe și puteri 
care‑l mișcă pe om. 

în fiecare an SITA românească organizează o întâlnire pentru stu‑
diul unei teme, și apoi se îngrijește de publicarea contribuțiilor. Am 
început la București și am continuat la Sinaia, Oradea, Iași și acum 
suntem la Cluj, în Transilvania. Ne‑am întrebat de ce anume Toma 
nu a intrat pe ușă, așa cum a făcut în alte țări, și nu a fost tradus în 
românește. O anumită prezență a sa nu a lipsit la anumiți cercetători și 
în centrele superioare. în trecut existau câteva mănăstiri dominicane în 
Transilvania, în care Toma era prezent.

SITA vrea să‑și aducă propria contribuție pentru întoarcerea lui 
Toma. Ne aflăm într‑un moment favorabil. Avem la îndemâna tuturor, 
pe Internet, opera lui integrală în limba latină și traducerea în diferite 
limbi a o bună parte din texte. Traducerea Sumei Teologice a început 
deja printr‑un prim volum la care a colaborat un grup de profesori. 
Suntem datori să ne felicităm împreună cu ei și să le urăm numai de 
bine. Primul pas este decisiv.

Prezența reflecției lui Toma este întotdeauna de mare valoare. 
Étienne Gilson, ca un bun istoric, emite o judecată cu privire la acest 
ferment cultural tomist: La religion chrétienne a subsisté et prospéré plus 
de douze siècles sans le thomisme, mais depuis saint Thomas d’Aquin on 
ne se la représente pas sans lui.1 Toma s‑a introdus în misterul Bisericii 
asemenea unui slujitor credincios, și mărturisea aceasta în genunchi în 
ora morții sale.

1. „Avant‑propos“, în A. Piolanti (ed.), San Tommaso: fonti e riflessi del suo pensiero: 
saggi I (Studi tomistici 1), Pontificia Accademia romana di S. Tommaso d’Aquino, Roma 
1978, 5.
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în momentul intrării în mileniul al treilea, privind în urmă, sunt 
mulți aceia care l‑au considerat ca unul dintre marii promotori ai cul‑
turii și Doctor humanitatis. Este de dorit ca în această întâlnire să fie 
contribuții cu privire la Suma Teologică, fie considerată în ea însăși, 
în istoricitatea sa, cât și în stilul de a face teologie. De fapt, această 
lucrare, după mai mult de șapte secole, își păstrează actualitatea și va‑
loarea și merită să fie cunoscută și imitată. întoarcerea lui Toma, pro‑
pusă de papa Leon al XIII‑lea, dădea mai multă atenției filozofului de‑
cât teologului. Astăzi se caută cunoașterea integrală a gânditorului și 
învățătorului creștin, sub călăuzirea teologului. Celui care studiază i se 
impune un fapt: Suma Teologică nu numai că este actuală, ci rămâne 
de asemenea încă nedepășită, și ea se evidențiază în istorie ca hapax 
legomenon.

în loc de a‑i prezenta opera mă limitez la rădăcina acesteia în mintea 
lui Toma, o rădăcină profundă despre care se poate spune că este izvo‑
rul secret al teologului, și anume nevoia de a răspunde la această între‑
bare simplă: Quid est Deus? Discursul propune trei reflecții: punctul de 
plecare este eclipsa actuală a problemei lui Dumnezeu, punctul central 
este căutarea de Dumnezeu, făcută de Toma, și a treia este răspunsul 
tomist și problema actuală a omului în raport cu Dumnezeu.

Situația actuală: eclipsa lui Dumnezeu

Descrierea completă a situației actuale a omului în raport cu Dum‑
nezeu nu este ușoară, pentru a emite o judecată cu privire la ea. Se 
întâmplă des acest fenomen. Ochiul uman are nevoie de o anumită 
distanță pentru a distinge realitățile pe care le are în față, care, pentru 
a fi văzute, trebuie să fie situate în zona vederii, nici prea aproape, nici 
prea departe. De obicei, omul nu este un judecător bun cu privire la 
sine, dar este de asemenea adevărat că nimeni nu‑l cunoaște pe om 
din afară așa cum se cunoaște omul însuși pe sine. Lumea culturală de 
astăzi este atât de complexă, încât pare să accepte toate posibilitățile 
și să realizeze în ea însăși ceea ce se numește coincidentia oppositorum. 
Descrierea raportului actual al omului cu Dumnezeu presupune întot‑
deauna un risc. Nu ajunge să se facă apel la propria conștiință, acesta 
fiind doar un punct de vedere, nu‑i este posibil nimănui să cunoască 

până la capăt cum se situează alți subiecți față de Dumnezeu, nu ajun‑
ge a se conforma fenomenologiei, sau celor spuse de mijloacele de 
comunicare, sau criteriului democratic al majorității. Mă întreb cum 
trebuie făcut pentru a obține o perspectivă justă a acestui raport. De 
atâtea ori mi‑am fixat privirea pe aceasta temă, am luat parte la atâtea 
congrese, care într‑o vreme se ocupau de secularizare, de experiența 
religioasă, mai ales de ateism. Acestea erau argumentele cele mai la 
îndemână pentru a vorbi despre Dumnezeu, dar întotdeauna un pic de 
departe, imitând pe evreii din jurul zidurilor Ierihonului.2 

Raportul omului cu Dumnezeu este descris prin mijlocirea com‑
parației cu alte epoci. Omul tinde în mod natural spre Dumnezeu, spre 
care‑l poartă un anumit instinct de dependență atât în origine cât și în 
destin. Religiozitatea e co‑naturală omului. însă natura poate fi deviată 
de către cultură, și numai în aceasta omul îl descoperă pe Dumnezeul 
de care este legat în mod ascuns. Religiozitatea profundă a omului intră 
în criză odată cu modernitatea, în măsura în care aceasta este înțeleasă 
ca ieșire din minoritate, ca intrare în vârsta adultă, când omul are cura‑
jul de a lăsa credința și a‑și fundamenta convingerile sale profunde în 
limitele rațiunii, urmând motto‑ul: sapere aude! 3 

în Psalmi, cel care nu crede în Dumnezeu este descris drept nebun: 
dixit insipiens in corde suo: non est Deus (Ps 13,1). Poetul medieval spani‑
ol descrie lipsa de religiozitate a anumitor persoane spunând că mănân‑
că înainte de a se ruga: almuerzan antes que fagan oración4. Filozoful 
hegel observă comportamentul omului modernității, care atunci când 
se trezește dimineața, în loc de a se ruga și a‑L lăuda pe Dumnezeu, 
citește ziarul sau ascultă veștile succeselor zilei precedente. heidegger 
descrie situația actuală, din punct de vedere religios, ca îndepărtare de 
zei5. Nietzsche, în luciditatea sa nebunească, a făcut să răsune în întrea‑
ga lume strigătul tulburatului mental care vociferează în piață Gott ist 

2.  Cf. A. Lobato; L’incontro con Dio: gli ostacoli all’incontro con Dio nella cultura 
odierna. ESD, Bologna, 1993, pp. 9‑35: Id. Hombre y Dios en la sociedad de fin de siglo, 
El eclipse de Dios en la cultura actual de Occidente, Pont. Universidad de Comillas, 1992, 
pp. 93‑112. 

3.  E. Kant, Was ist Aufklärung? GW, 8, p. 3. 
4.  Il poema del Mio Cid. F.C. Saiz de Robles, Antologia, Aguilar, 1955, p. 238.
5.  M. heidegger, Vorträge und Aufsätze, Pfüllingen 1954, p. 56.
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tot.6 însă poate că cea mai bună descriere a acestei situații cu privire la 
raportul omului cu Dumnezeu și la prezența lui Dumnezeu în timpul 
nostru este aceea făcută de Martin Buber, care vorbește despre „eclipsa 
lui Dumnezeu“. Eclipsa începe printr‑o întunecare progresivă, trece la 
o fază de noapte întunecată, pentru a se întoarce mai apoi din nou la 
zona de lumina. Niciodată în istoria trecutului nu a mai avut loc un 
fenomen asemănător celui din secolul XX, și anume ateismul.

Omul liber este în măsură să spună da și nu lui Dumnezeu. în cele‑
bra descriere a lui Maimonide, sunt puțini aceia care, după mult timp 
și cu erori abundente, afirmă existența lui Dumnezeu doar prin rațiune, 
pe când majoritatea face aceasta deoarece crede.7 însă credința trebu‑
ie să fie liberă. Rămâne așadar pentru om libertatea de a spune nu 
lui Dumnezeu. în cultura modernă, care pune ca fundament libertatea, 
necredința a devenit ceva normal. Conciliul Vatican II afirmă că ateis‑
mul este fenomenul cel mai grav al omului din vremurile noastre.8 Au 
existat întotdeauna de‑a lungul istoriei oameni fără credință, oameni 
atei. însuși Socrate era condamnat pentru impietatea sa, creștinii erau 
duși ad bestias pentru faptul de a nu‑l recunoaște pe împărat ca zeu. 
Dar ca o bună parte din oameni să devină atei nu s‑a întâmplat nicio‑
dată. Sistemul comunist, fondat pe materialismul dialectico‑istoric, l‑a 
exclus pe Dumnezeu în mod absolut, ca dușman al omului, și a impus 
ateismul prin violență. Această noutate istorică s‑a răspândit larg în 
cele două straturi opuse ale societății, acela al lumii muncitoare și acela 
al lumii de așa‑ziși intelectuali. De‑a lungul multor ani lumea a rămas 
astfel divizată în două blocuri opuse: unul deschis lui Dumnezeu, în 
timp ce în celălalt a‑L numi pe Dumnezeu sau a săvârși acte de cult 
constituia un delict grav. Se putea observa un paradox în această divizi‑
une; în timp ce lumea zisă liberă și deschisă spre religie devenea din ce 
în ce mai materialistă și legată de această realitate prezentă, în lumea 
zisă comunistă se răspândea o anumită mistică a eliberării și a căutării 
omului viitorului. Ubi Lenin, ibi Ierusalem, proclama Ernst Bloch9. 

6.  F. Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Der Narr, GW, IX, p. 203.
7.  Maimonide, Dux perplexorum, III, 31. Cf. Toma de Aquino, Summa contra Gentes, 

I, 4.
8.  Conc. Vatican II, Gaudium et spes, 19‑20.
9.  Cf. E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, c. 19.

Această eclipsă a lui Dumnezeu a fost fatală pentru umanitate. 
Nebunul care striga în piață Gott ist tot chema la o reflecție asupra 
consecințelor unui astfel de eveniment. Dacă Dumnezeu nu există, fi‑
ind fundamentul realității, nimic nu poate fi considerat stabil, totul se 
prăbușește, în natură și în cultură. „Ce sens are steaua mea de căpitan, 
dacă Dumnezeu nu există?” — spune unul din personajele lui Dosto‑
ievski. Cum va putea continua lumea după „moartea lui Dumnezeu“? 
Dacă Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu, cum poate El muri? De 
fapt, proclamata moarte a lui Dumnezeu, în semnificația sa, este un 
fenomen cultural, nu metafizic. Semnifică același lucru ca și „nihilis‑
mul”. Omul secolului XX a ales să trăiască „ca și cum Dumnezeu n‑ar 
exista”.10

Astăzi putem descoperi parcursul pe care l‑a avut această „eclip‑
să”. Câteodată am enumerat cele șapte trepte pe care le‑a parcurs 
cultura occidentală pentru a ajunge la ateism. Pleacă de la principiul 
imanenței, se încrede numai în rațiune, concede primatul libertății și 
eliberarea, visează împreună cu progresul pentru a ajunge la regnum 
hominis, se dizolvă în istoricitate, proclamă sfârșitul metafizicii, și de 
la deism trece la agnosticism, la moartea lui Dumnezeu, și așadar la 
ateism. Acest proces bine înlănțuit este o scară descendentă, asemănă‑
toare aceleia parcurse de fiul risipitor din Evanghelie când se îndepăr‑
tează de casa tatălui (Lc, 15, 11‑20). Și aici este valabil dictonul virgilian: 
Facilis descensus Averno.11 Cele șapte trepte descendente pot fi reduse 
la trei: exaltare a subiectului liber, pierdere a transcendenței, o lume 
fără Dumnezeu12. De la primul om până la noi rămâne acea tentație ra‑
dicală, și anume de a voi să fim ca Dumnezeu. Omul modern, liber, l‑a 
considerat pe Dumnezeu un rival al propriei libertăți, și, prin urmare, 
este înclinat să‑L nege pentru a rămâne liber. Filozoful Sartre este acela 
care exprimă această tentație modernă: „Dacă Dumnezeu există, atunci 
eu nu sunt liber“.13 Și, fiind convins de libertatea sa, povestește înce‑
putul ateismului său stupid: „într‑o dimineață, neștiind ce să inventez, 

10.  Cf. M. Galliardo, La tentazione attuale di ateismo, nel vol. „Pensare Dio a 
Gerusaleme”,Roma,PUL, Mursia, 2000, p. 255‑262.

11.  Virgiliu, Aeneis, VI, 126
12.  Cf. A. Lobato, L’incontro con Dio, ibid. pp.18‑25‑
13.  J. P. Sartre, Le diable et le bon Dieu, partea a III‑a, pag. 321.
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decisei să cuget despre cel atotputernic. Imediat el făcu un salt în al‑
bastru și dispăru fără a‑mi da nici o explicație: «nu există», mi‑am spus 
mie însumi cu o ciudată bună‑creștere, și astfel totul rămase închis în‑
tre mine și El”.14 

Când vrea să descopere cauzele și rădăcinile ateismului modern, 
omul secolului XX, în afară de argumentul propriei libertăți, nu este 
capabil să prezinte alte argumente decât cele două binecunoscute anti‑
cilor: autonomia și ordinea lumii care nu pare să aibă nevoie de niciun 
motor, totul se poate explica și fără de el, etsi Deus non daretur, și acela 
teribil și de nedepășit al prezenței răului în lume. Toate acestea sunt 
adevărate dificultăți pentru omul de astăzi. Sunt argumente binecunos‑
cute lui Toma, care nu le ascunde, ci le propune imediat când tratează 
despre existența lui Dumnezeu și caută soluția. Problema cea mai ar‑
zătoare, deja experimentată în dramatismul ei de Augustin, este aceea 
a răului. Rațiunea găsește soluții pentru argumentul libertății și argu‑
mentul suficienței naturii, pentru că libertatea umană este reală, însă 
este finită și trebuie să fie înrădăcinată în adevăr, iar natura este făcută 
și condusă de Dumnezeu, de la care primește ordinea și stabilitatea în 
procesele sale, astfel încât știința nu face altceva decât să descopere 
urma pe care înțelepciunea Creatorului a lăsat‑o în lucruri. Dumnezeu 
s‑a ascuns în lucrarea Sa, pentru că El este un Deus absconditus (Is 
45, 15). în ceea ce privește problema răului însă, aceasta a fost atât de 
persistentă în secolul XX încât i‑a stimulat pe filozofi să întrebe dacă, 
după Auschwitz, putem să ne punem întrebarea dacă omul încă mai 
există. Problema răului merge întotdeauna mână în mână cu problema 
lui Dumnezeu. Augustin găsește rădăcina în atotputernicia lui Dum‑
nezeu, care permite răul pentru că din acesta El produce binele. Toma 
adaugă că soluția radicală se află în misterul pascal: pătimirea, moartea 
și învierea lui Cristos. Adevăratul rău, care este întotdeauna o lipsă a 
binelui, este păcatul, personificarea răului este diavolul, iar aceste doua 
realități sunt învinse în victoria lui Cristos15.

O lume fără Dumnezeu este o lume redusă la materie, la întâmplare 
și la necesitate. Omul fără Dumnezeu nu are sens, este un absurd, dat 
fiind faptul că acesta nu poate respira în lume fără Dumnezeu. henri 

14.  J. P. Sartre, Paroles, 1965, pp. 160.
15.  Toma de Aquino, QD De Malo, I, 1.

de Lubac a demonstrat care este tragedia umanismului ateu. Lumea 
fără Dumnezeu este o corăbioară în ocean, lăsată în derivă. Omul fără 
Dumnezeu este condamnat să adore dumnezei falși pe care și‑i fabrică 
singur, de aceia care au ochi și nu văd, picioare și nu umblă, lucrarea 
mâinilor omului (Ps 115, 5‑7). O lume fără Dumnezeu nu mai este lume 
și trebuie să fie ca o anticameră a infernului, acesta din urmă fiind ade‑
văratul loc al depărtării de Dumnezeu. O lume fără Dumnezeu va putea 
fi lumea diavolului, dar nu a omului16.

Sfântul Toma: căutarea de Dumnezeu

Cei ce‑l cunosc pe Sfântul Toma și‑i citesc scrierile știu în ce mă‑
sură acesta este un geniu al sintezei, al principiilor, al adevărului și al 
ființei. în schemele sale el are o preferință evidentă pentru procesele 
circulare, asemănătoare celor din natură, ca acela al soarelui care în 
fiecare dimineață își începe drumul și se întoarce în punctul de plecare, 
sau ca cel al apei care iese din mare, se urcă la nori, cade pe pământ 
și se reîntoarce din nou în mare. Această imagine și acest exemplu 
erau centrul primei sale lecții la Paris, inspirat fiind de Psalmul 103, 13: 
Rigans montes. Se întoarce la acest proces atunci când scrie prologul 
comentariului său din tinerețe la cartea a III‑a a Sentințelor: Ad locum 
unde exeunt flumina, revertuntur, ut iterum fluant (qoh 1,7). Schema 
neoplatonică exitus‑reditus este preferată de Sfântul Toma în operele 
mari, precum cele două Sume. Principiul conține in nuce întregul pro‑
ces. Mica sămânță are virtutea și puterea de a deveni un copac mare. 
în acest sens întreaga operă a Sfântului Toma, cuprinzând aproximativ 
nouă milioane de cuvinte, care ocupă cele 52 de volume ale lucrării In‑
dex thomisticus, răspunde unei întrebări scurte. Aristotel, geniul meta‑
fizic, spunea că tot ceea ce au căutat oamenii din trecut și din prezent și 
vor continua să caute în viitor este răspunsul la această mică întrebare: 
„ce este ființa?”.17 La începutul întrebărilor despre adevăr Toma reve‑
lează secretul vieții intelectuale: are un punct de plecare, un proces și 
o întoarcere: Primum quod a mente concipitur, et in quod omnia resolvit 

16.  Cf. C. Fabro, Introduzione all’ateismo moderno, Roma, 1964. I. p. 235 ‑246.
17.  Aristotel, VII Met. 1028.
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est ens.18 Procesul minții este doar oglinda procesului realității. Ideea 
urmează lucrul și este doar un mijloc de descoperire a adevărului aces‑
tuia. De aceea, nu este suficient a căuta ființa, care este o participare fi‑
nită în existență, trebuie să cunoaștem existența, și în această înclinație 
a minții înspre adevăr își are originea toată cunoașterea umană. De aici 
putem conclude că întrebarea radicală ridicată de Toma de‑a lungul 
întregii sale vieți și la al cărei răspuns știa că nu se ajunge în întregime 
era întrebarea despre ființa lui Dumnezeu, problema primă și ultimă 
era despre Dumnezeu. întregul Toma se regăsește în întrebarea pe care 
o punea încă de mic călugărilor: Dic mihi, quid est Deus? Toma, un copil 
norocos, tânăr cu intuiții mari, învățător pe care toate îl înnoiesc, nu 
face altceva decât să încerce un răspuns precis la întrebarea radicală, 
întrebarea despre Dumnezeu; are o nevoie vitală de a cunoaște nu nu‑
mai existența sa, ci de a ajunge cel puțin la marginile misterului său. 
Acesta este și punctul de plecare și esența procesului, aceasta este cuce‑
rirea pe care el o oferă umanității. Deși ceea ce putem cunoaște despre 
Dumnezeu este puțin, acest puțin valorează mult mai mult decât multe 
alte cunoștințe pe care omul de poate dobândi. 

Nu putem pretinde altceva decât a urma pas cu pas itinerarul aces‑
tui căutător de Dumnezeu, poate cel mai mare din istorie, trebuie să ne 
mulțumim cu trei formule scurte: ex ungue leonem!

Bernard Gui, unul din biografii Sfântului Toma, ne transmite între‑
barea copilului Toma către călugării din Montecassino: Dic mihi, quid 
est Deus? Istoricitatea întrebării pare probabilă. Toma este adus de către 
tatăl său de la Roccasecca la Montecassino și este încredințat monahi‑
lor pentru a fi educat în litere. Exista pentru copiii burghezi de‑a lungul 
Evului Mediu două căi de educație, aceea a armelor pentru război și 
aceea a literelor, mai potrivită călugărilor și preoților. Frații lui Toma 
au fost educați pentru război și pentru curtea împăratului Frederic al 
II‑lea, unde cultura poeziei nu era exclusă. Unul din primele sonete 
ale limbii italiene, care cântă iubirea, este atribuit lui Rinaldo, fratele 
lui Toma, care avea să fie decapitat de împărat pentru conspirația din 
Capaccio. Toma a fost destinat formării literare, clericale. Avea doar 
cinci sau șase ani când, în 1230, își părăsi familia, castelul nativ, pentru 
a intra la școala călugărilor. Ceea ce astăzi considerăm a fi o lacună a 

18.  Toma de Aquino, QD De Veritate,1,1

fost pentru Toma o comoară. De‑a lungul a nouă ani a fost inițiat în 
cultura și viața monahilor, împreună cu alți copii de vârsta sa și care 
aparțineau clasei sale sociale. în școală a învățat literele, adică mate‑
riile trivium‑ului și quadrivium‑ului. Când, în 1230, a fost transferat la 
Napoli, și‑a continuat studiile în filozofie în Studium‑ul lui Frederic 
al II‑lea, prima universitate laică. în acești ani, copil, adolescent, uni‑
versitar, Toma a asimilat fundamentele culturii timpului său, nu nu‑
mai cea latină, ci și aceea care venea din Orient, mult mai bogată în 
tradițiile greacă, ebraică și arabă. Toma, la sfârșitul acestei lungi peri‑
oade, cunoaște Biblia, a asimilat sinteza culturii creștine și se deschide 
filozofiei lui Aristotel și a gânditorilor arabi, traduși în latină în școlile 
din Palermo, din Toledo și Napoli. întrebarea despre Dumnezeu ia 
naștere în Toma în acest context cultural foarte precis. Este o întrebare 
radicală, existențială, întâi trăită și apoi formulată. întrebarea despre 
Dumnezeu l‑a condus la alegerea fundamentală a vieții sale, și anume, 
aceea a vocației dominicane, pe care a apărat‑o cu atâta curaj în fața 
fraților, a părinților, chiar a benedictinilor. Vocația sa dominicană este 
rodul acestei căutări pasionate de Dumnezeu. Carisma dominicană îl 
eliberează de munca manuală, însă îi impune o mare datorie, aceea a 
studiului, a cercetării, a muncii intelectuale, a predicării ca exercițiu 
profetic al vestirii mântuirii19. Această primă etapă a formării lui Toma, 
de la 5 la 19 ani, este aceea a interogării, nu a răspunsului. Niciuna din 
întrebările pe care el le‑a pus în școală nu era așa de importantă pentru 
el ca aceasta: Dic mihi, quid est Deus?

întrebarea ca atare este constitutivă pentru viața intelectuală. Pe 
de o parte indică ignoranță, pe de altă parte însă implică o anumită 
cunoaștere. întrebăm tocmai pentru a cunoaște mai bine ceea ce știm 
că nu cunoaștem. Nu căutăm decât ceea ce am găsit deja într‑o anu‑
mită măsură atunci când începem căutarea. Fără îndoială că Toma a 
ascultat răspunsurile monahilor, da niciunul nu l‑a satisfăcut pe deplin, 
ci l‑au lăsat cu și mai multă foame și sete de Dumnezeu. Ca și poetul, 
el caută întâlnirea cu Dumnezeu, dincolo de răspunsuri. Niciun mijlo‑
citor nu este suficient: no saben decirme lo que quiero.20

19.  Cf. A. Lobato; Filosofia y teologia. El uso y abuso de la filosofia en las primeras 
obras de Santo Tomás (Studi tomistici, 59) LEV, 1995, pp‑ 59‑84.

20.  Cf. Ioan al Crucii, Poesia, Cántico espiritual, strofa 6.
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Un al doilea moment în itinerarul lui Toma este acela al căutării 
intelectuale, al răspunsului minții. Toma a avut multă încredere în ca‑
pacitatea minții de a cunoaște adevărul. Omul se distinge de alte cre‑
aturi prin condiția sa de ființă inteligentă. Inteligența cere exercițiu, 
dezvoltare, virtuți intelectuale, asimilarea personală a problemei și răs‑
punsul exact. Augustin mărturisește că a ajuns într‑un punct în care 
și‑a provocat o confuzie enormă, magna quaestio21; quid sum ergo, Deus 
meus? — Toma nu a devenit o problemă pentru el însuși, problema 
sa este Dumnezeu. zece ani mai târziu, aproximativ în 1254, după ce 
i‑a ascultat pe învățători și a primit primul titlu al carierei sale spre 
profesorat, Toma propune intuiția sa din tinerețe, care este de fapt un 
răspuns la întrebarea despre Dumnezeu. O expune într‑un mic text, 
pe care‑l dedică confraților săi și‑l intitulează De ente et essentia. Este 
un răspuns transparent, lucid și nou. Răspunsul despre Dumnezeu 
implică întregul proces al vieții intelectuale. Toma nu ascunde izvoa‑
rele, îi lasă să vorbească pe filozofii care sunt capabili să folosească 
limbajul rațiunii umane. întreaga știință se concentrează în problema 
ființei. Ființa însă exprimă un raport la existență și la esență. Ceea ce 
cunoaștem reprezintă esența lucrurilor, compuse sau simple, substanțe 
sau accidente. Modul normal de cunoaștere este un proces care merge 
de la lucrurile sensibile la cele inteligibile, de la cele compuse la cele 
simple. El descoperă astfel scara care duce de la corpuri la spirite și de 
la ființe la existență. Inteligența umană are ființa ca obiect. în aceasta, 
ea descoperă cele două sfere ale realului, cea a potenței și cea a ac‑
tului și, între acte, în susul scării, se găsește drept cauză și principiu, 
existența pură, ceea ce el numește ipsum esse subsistens. Dumnezeu 
este existența, plinătatea realității: unul, adevărat, bun și frumos. Și, 
din înălțimea acestei scări a ființelor, este posibilă coborârea, pe calea 
participării, intrându‑se pe calea multiplicității în măsura în care se 
găsesc potențe noi care primesc actul existenței. Gradul inferior ultim 
este materia primă, potența pură, capabilă de toate formele, realitatea 
cea mai îndepărtată de Dumnezeu22.

21.  Augustin, Conf. X, 23. 12.
22.  Cf. A.Lobato, De ente et essentia. Introduzione e traduzione italiana. Città Nuova, 

1989.

Toma, în căutarea sa de Dumnezeu cu primul instrument încredințat 
omului, a ajuns să dea primul său răspuns, acela al naturii, al inteligenței, 
al minții umane care este deschisă plinătății, fiind astfel capax Dei, 
după cum îi place lui Augustin să spună. Tânărul Toma adună în acest 
răspuns toate contribuțiile filozofilor, fie ei aristotelici sau neoplatoni‑
cieni. Avicenna a fost de mare ajutor pentru Toma în acea metafizică 
ce ajunge la Dumnezeu și care ține cont de creația în care actul de a 
fi purcede doar de la existența care este Dumnezeu. în această căuta‑
re, Toma rămâne satisfăcut atunci când observă că chiar acest adevăr 
despre Dumnezeu ca existență este acela pe care Dumnezeu însuși l‑a 
revelat lui Moise, și‑l numește sublimis veritas23.

O a treia metodă în căutarea de Dumnezeu este cea pe care Toma 
o folosește ca profesor de teologie. El și‑a luat în serios slujba sa de 
profesor, și de la bun început își propune să parcurgă itinerarul în care 
se răspunde cu adevărat la întrebarea despre Dumnezeu. La începutul 
lucrării Summa contra Gentiles el ne lasă o fereastră deschisă înspre 
interiorul lui Toma teologul, acela care vrea să vorbească numai despre 
Dumnezeu. El a ales slujba de „înțelept”, care ordonează și judecă. Man‑
datul său este acela de a propune adevărul, care profesează credința 
catolică, și aceasta într‑un mod integral, adică nu numai cu cuvintele, 
ci și cu toate celelalte mijloace umane de exprimare, cu însăși viața, 
cu faptele. A vorbi despre Dumnezeu și nu a tăcea despre Dumnezeu. 
Numai Dumnezeu vorbește bine despre Sine însuși, însă vorbește oa‑
menilor, prin două cărți pe care le‑a scris cu propriul deget: natura și 
Scriptura. Despre Dumnezeu vorbesc toate creaturile, și este necesar ca 
acest limbaj să fie ascultat: a ignora creaturile înseamnă a‑L ignora pe 
Dumnezeu24. Doctrina sacră pe care trebuie s‑o propună teologul este 
aceea care ajunge să vorbească întotdeauna despre Dumnezeu, fie în 
El însuși, fie ca principiu și finalitate a toate25. Două sunt problemele 
care trebuiesc puse cu privire la Dumnezeu: existența și esența. Prima 
este mai ușoară, și se face parcurgând drumul ființei, plecând de la 
datele experienței și urcând pe scară pe baza principiului cauzalității, 
parcurgând cinci căi, la sfârșitul cărora se ajunge la principiul pe care‑L 

23.  Toma de Aquino, Summa contra Gentes, I, 22.
24.  Toma de Aquino; Summa contra Gentes, II, 4
25.  Toma de Aquino, Summa Theologiae, I, 7
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numim Dumnezeu26. Suntem în fața lui Dumnezeu, însă întrebarea ra‑
dicală încă rămâne: Dic mihi, quid est Deus? Teologul pune problema 
esenței și se află astfel între doi poli: Dumnezeu este mister și Dumne‑
zeu se descoperă și se manifestă omului. El trebuie așadar să reconcilie‑
ze aceste două lucruri, care sunt ambele adevărate. Cum să facă? Toma 
parcurge acest drum al răspunsului: se începe pe calea negativă, pentru 
că putem spune mai ușor ce nu este Dumnezeu – și este un mod de 
abordare; trecem apoi la calea pozitivă și avem două moduri de a urca 
până la Dumnezeu: unul, prin analiza perfecțiunilor ființelor partici‑
pante și care se află așadar în Dumnezeu într‑un mod originar, cauza‑
tiv; altul, pe calea eminenței, Deus semper maior. în acest fel este posibil 
să reconciliem două afirmații contrastante, și anume că „pe Dumnezeu 
nimeni nu l‑a văzut“ (In 1, 18) și că „îl vom vedea pe Dumnezeu față 
către față, așa cum este“ (1 Cor 13,12; 1 In 3,2). Numai Dumnezeu se 
înțelege pe deplin pe Sine însuși. Pentru noi și pentru toate celelalte 
creaturi Dumnezeu rămâne un mister destinat adorației27. 

Și astfel, în măsura în care‑L cunoaștem pe Dumnezeu, îl putem 
numi. Toma, ca și Dionisie, a meditat îndelung la numele lui Dumne‑
zeu. Cel revelat lui Moise: „Eu sunt“ (Ex 3, 14), care este unul sacru și 
care este întotdeauna respectat, este acela care indică esența ca prin‑
cipiu și finalitate a tuturor lucrurilor, adică Dumnezeu. Acest nume 
ne oferă o anumită comprehensiune și nu se opune misterului care‑l 
caracterizează întotdeauna pe Dumnezeu.28

Teologului îi rămâne însă o cale mai accesibilă pentru a vorbi despre 
Dumnezeu, și aceasta este calea principală în măsura în care chiar El 
este Acela care s‑a prezentat pe Sine astfel: Eu sunt Calea (In 14, 6). în 
școala sa, Toma punea astfel problema: dacă un student ar ști că există 
o carte în care este conținută toată știința, atunci acesta ar căuta‑o 
imediat și ar începe să studieze o așa de mare comoară. însă noi sun‑
tem în această situație: toată știința noastră despre Dumnezeu este cu 
adevărat conținută într‑o carte pe care o putem dobândi: această carte 
este Isus Cristos, în care adevăratul Dumnezeu se revelează oamenilor. 

26.  Toma de Aquino, Summa Theologiae, 2,3.
27.  Toma de Aquino, In Ioannem,1, l8, lect. 11. 
28.  Cf. J. P. Torrell, Saint Thomas, maitre de vie spirituelle, Fribourg, Cerf, 1996, pp. 

58‑63.

Toma a dedicat acestei căi ultima parte din Summa, în care tratează des‑
pre Cristos, qui secundum quod homo, via est nobis tendendi in Deum29. 

Toma a căutat de‑a lungul întregii sale vieți răspunsul adecvat la 
întrebarea despre Dumnezeu. în realitate, discursul său îmbrățișează 
totalitatea, dar întotdeauna din punct de vedere formal; el vorbește 
despre Dumnezeu și vorbește inteligenței umane. Există un loc care 
concentrează întregul discurs despre Dumnezeu și despre om, iar aces‑
ta este comentariul la psalmul 8, care este în principiu o interogație 
despre om. însă în fond este vorba despre înțelegerea omului în fața lui 
Dumnezeu. Dumnezeu este Acela care a făcut lucruri mari, și cea mai 
mare minune din cosmos este chiar omul. Se pot distinge, după Boetius, 
două categorii de oameni: cei simpli, din popor, și cei învățați. în mod 
normal cei învățați sunt capabili să‑L cunoască pe Dumnezeu mai mult 
și mai bine decât cei simpli. însă câteodată de întâmplă exact contrariul, 
atunci când cei învățați sunt deviați de erori. în aceste cazuri cei simpli 
sunt aceia care au un raport just cu Dumnezeu, spre care se îndreaptă 
printr‑un anumit instinct infailibil, în timp ce cei învățați și deviați 
spun împreună cu nebunul că Dumnezeu nu există. Psalmul compară 
lumea universală și omul. Din punct de vedere al cantității, universul, 
lucrare a degetelor lui Dumnezeu, depășește omul, care devine parva 
res. însă în fața lui Dumnezeu omul are o valoare mai mare decât imen‑
sul univers: Dumnezeu îl vizitează, are grijă de el, l‑a făcut cu puțin 
mai mic decât îngerii și l‑a încununat cu slavă, cu daruri, pentru a‑i 
încredința stăpânirea lumii. Raportul just al omului este de a coopera 
cu Dumnezeu, conducând lumea spre împlinirea destinului ei, de a da 
slavă lui Dumnezeu. Psalmul vorbește despre om în plinătatea sa, care 
se realizează în Cristos30. 

Toma era un om al căutării de Dumnezeu. Itinerarul său durează 
toată viața sa și‑i conferă acesteia o unitate splendidă. Dacă la început 
pune o întrebare care persistă de‑a lungul itinerarului, dacă pe la mij‑
loc aude glasul lui Cristos care‑l încurajează să continue: Bene scripsisti 
de me, Thoma!, la sfârșit are senzația că‑i mai rămâne foarte mult până 
la a găsi un răspuns, că totul este încă paie și nu grâu. Cel care caută 

29.  Toma de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 2 prol.
30.  Toma de Aquino, In Psal. 8. Cf. A.Lobato, El hombre en cu erpo y alma, Valencia, 

EDICEP, 1994. pp.55‑71
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găsește. Toma nu este doar teologul întrebării pure, ci se convertește 
în teologul răspunsurilor despre Dumnezeu, pentru toți aceia care‑L 
caută.

Să facem om

Intrarea în mileniul al III‑lea este pentru noi în același timp un har 
și un angajament responsabil. Pe umerii noștri, asemenea unor noi 
Atlanți, apasă toată greutatea trecutului creștin, iar minții noastre și 
mâinilor noastre le sunt încredințate construirea viitorului. Pe acest 
versant răsună cu toată puterea lor cuvintele originare ale începutului 
umanității: „Să facem om“ (Gen l, 26). Acest imperativ la plural are 
două sensuri complementare, pe de o parte invitația lui Dumnezeu 
pentru fiecare om în parte la a colabora cu El, creator al omului, co‑
laborare fără de care omul nu ajunge la măsura sa, și, pe de altă parte, 
invitația pentru toți oamenii de a duce înainte acest angajament, în 
calitate de comunitate și familie umană din care nimeni nu se poate 
simți exclus. în acest sens papa invită la colaborare în vederea noului 
umanism creștin, Să‑l salvăm pe om. Să‑l salvăm cu toții, împreună. 
Exemplul lui Toma ne încurajează să punem cu fermitate temelia aces‑
tei construcții, ca niște arhitecți înțelepți, după cuvintele Sfântului Paul 
(1 Cor, 3,10), ca niște oameni prudenți care‑și construiesc casa pe stâncă 
(Mt 7, 24‑27). Prin mijlocirea acestei colaborări la plural, cu Dumnezeu 
și cu oamenii cei noi, toți devenim „zidirea lui Dumnezeu“ (1 Cor 3, 9), 
constructori ai omului, ai casei și ai cetății (Ps 126, 1). 

Construcția casei în arhitectura modernă poate începe de sus, cu 
camerele superioare. în realitate și omul începe de sus. Atâta timp cât 
sufletul, forma materiei, nu este creat de Dumnezeu și introdus în cor‑
pul organizat, nu există nici omul, ființă personală. La începutul tra‑
tatului De Anima, Aristotel face o comparație între om și copac, gura 
omului fiind asemenea rădăcinilor copacilor. Această imagine s‑a dez‑
voltat în Evul Mediu. Omul este un fel de copac, însă cu rădăcinile în 
sus. Albert cel Mare se roagă în acest fel: „învață‑mă, Doamne, să‑mi 
introduc rădăcinile copacului meu în cer și nu în pământ...”.31 Biologia 
actuală a descoperit cum își începe omul existența și cum își continuă 

31.  Albert cel Mare, Summa de Homine, I, 1, 3. Borgnet, 35 p. 3.

dezvoltarea, ca arhitect al lui însuși, plecând de la cap, de la sistemul 
neurovegetativ, cu o precizie admirabilă, edificând în același timp cor‑
poralitatea și propria casă, pe cheltuiala sânului matern în care este 
oaspete. Toma a cunoscut aceste procese și a meditat îndelung asupra 
embriologiei umane, prima formare a omului, încredințată naturii32. El 
ne‑a deschis însă o altă cale, care poartă la desăvârșire ceea ce face 
natura, și aceasta este sarcina familiei. Părinții nu sunt chemați la a 
coopera cu Dumnezeu numai în conceperea copiilor. Copilul nu este 
o copie a părinților, este o persoană bine diferențiată de ei. Aristotel 
spusese aceasta în mod clar și repetat: „Socrate nu naște un alt Socrate, 
ci un alt om”.33 Toma merge mai departe. Dacă natura, ca lucrare a lui 
Dumnezeu, este suficientă cu procesele ei pentru dezvoltarea copilului 
în uterul matern, ea lasă părinților grija noii ființe umane pentru ca 
aceasta să poată dobândi perfecțiunea umană. Educația și promovarea 
copiilor este sarcina familiei. Omul este o ființă educabilă, o ființă care 
nu se mulțumește cu ceea ce primește de la natură, ci se conformează 
culturii. Aceasta este noblețea sarcinii familiei34.

Procesul artei educative trebuie să fie similar procesului natural, ars 
imitatur naturam in quantum potest. Toma, folosind o imagine plastică, 
vorbește despre familie ca de un uter spiritual35. Pe aceste presupoziții 
se bazează construirea noului umanism și a noilor oameni ai mileniu‑
lui. Biserica parcurge calea omului36. Și ea este la rândul ei o familie, a 
cărei sarcină este una constructivă, edificatoare, întrucât este trimisă 
în lume pentru a învăța și a face posibilă mântuirea omului în Cristos 
(Mt 28, 16).

Fundamentul prim și de neînlocuit al omului este Dumnezeu. Omul 
se reînnoiește și găsește răspunsul la vocația sa în măsura în care se 
raportează la Dumnezeu. Malraux avea o vorbă, și anume că omul în 
secolul viitor fie va fi religios fie nu va fi deloc. Toma a mers mult mai 
departe în a arăta care este calea omului care duce la noua umanitate. 
Omul, în structura și vocația lui profundă, este o ființă în raport cu 

32.  Toma de Aquino; qD De Potentia, 3, 9.
33.  Aristotel, De generatione animalium, IV, 4 771° 1‑19.
34.  Toma de Aquino, In IV Sent. D. 26. q.1.a 1
35.  Toma de Aquino, Summa Theol. II‑II, 10, 12.
36.  Cf. A. Lobato, L’uomo, via della Chiesa, Roma, PUST, 1991. 
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Dumnezeu, adică teologală, teotropică, legată de Dumnezeu ca de un 
principiu și finalitate37. Această condiție a sa trebuie să fie fundamentul 
noului umanism creștin, deja parțial actualizat, însă încă de actualizat 
în majoritatea oamenilor, până când se va ajunge la toți, în întreaga 
lume. Omul este o ființă în fața lui Dumnezeu, capabilă de Dumnezeu, 
de la Care vine și spre Care tinde. Fiind însă liber prin natură, el poate 
lua una din cele trei poziții: teist, ateu, agnostic. Toma ne călăuzește 
spre depășirea agnosticismului, spre evitarea ateismului și spre con‑
struirea omului integral, care îl cunoaște și‑L iubește pe Dumnezeu, 
care se manifestă în Isus Cristos. 

în circumstanțele actuale ale începutului celui de‑al treilea mi‑
leniu, noul umanism creștin implică trei mari sarcini: recuperarea 
transcendenței, conceperea omului în integralitatea sa și conformarea 
cu Cristos, omul deplin, imaginea perfectă a lui Dumnezeu. Orizontul 
care se deschide în fața noastră este fascinant și este decisiv pentru 
soarta omului de‑a lungul acestui nou mileniu creștin. Parcurgerea 
acestor căi cere tempus et oleum. Aici trebuie să ne mulțumim cu fap‑
tul de a arăta căile, lăsând parcursul sub călăuzirea lui Toma.

Recuperarea transcendenței este o sarcină foarte dificilă. Discipo‑
lul lui Toma știe care este contribuția sa cea mai calificată la cultura 
filozofică a Occidentului: descoperirea transcendenței actului de a fi. 
Acest lucru nu ar fi fost posibil fără pașii precedenți, pe care același 
Toma îi enumeră. Pe calea accesului la transcendență, omul a parcurs 
urcarea paulatim et pedetentim în trei momente: nivelul fizic al cor‑
purilor, nivelul ființei ca substanță, nivelul actului de a fi și originea 
ființei, nu numai în actul ei de a fi, ci al existenței ca act pur. Chiar dacă 
Toma atribuie acest al treilea pas marilor gânditori ai filozofiei grecești, 
Platon și Aristotel, este foarte clar faptul că el este acela care a făcut 
pentru prima dată în istorie acest pas definitiv38. Cuceririle culturale 
însă nu au stabilitatea pe care o au munții, ele riscă uitarea în cursul is‑
toriei și sunt supuse dispariției în uitare. Este foarte semnificativ faptul 
că această contribuție a lui Toma nu este cunoscută de toți discipolii 

37.  Cf. A. Lobato, Sentieri aperti verso il nuovo umanesimo, RTL, 2000, 443‑461.
38.  Cf. Toma de Aquino, De Potentia, 5,7; Summa Theologiae, I, 45. A. Lobato, 

Fundamento y desarrollo de los trascendentales en Santo Tomás de Aquino, in „Aquinas” 
34 (1991) pp. 203‑222.

săi, sau că ea suferă o anumită întunecare pe parcursul istoriei. Fap‑
tul cel grav s‑a petrecut în gândirea modernă, care începe odată cu 
proclamația kantiană a principiului imanenței și neagă posibilitatea 
metafizicii. Uitarea existenței schimbă fața culturii. Problema existenței 
lasă locul problemei cunoașterii, pentru a trece curând la problema 
vorbirii sau a limbajului. Obstacolele transcendenței sunt astăzi acelea 
ale materialismului, ale hedonismului, ale estetismului. Dumnezeu este 
absent și omul este lăsat pradă numai fenomenologiei, științei empirice, 
imanenței. Quantum mutatus ab illo39. Fără recuperarea transcendenței, 
faptul de a găsi stânca de temelie pentru noua antropologie nu va fi 
o sarcină ușoară. Dumnezeu s‑a îndepărtat de orizontul modernității. 
Prima sarcină a acțiunii noastre de a merge înspre om este aceea numi‑
tă removens prohibens, luarea din cale a obstacolelor. Omul modern are 
mari dificultăți în a face aceasta. Pare asemenea anticului Sisif, care era 
condamnat să împingă o piatră până pe vârful muntelui, cu un efort 
enorm, și când îi părea să fi ajuns la jumătate piatra se rostogolea cu 
rapiditate la vale și se întoarce în adânc, în timp ce Sisif era condamnat 
să înceapă din nou infinitul și inutilul efort.

Nu mai puțin laborios apare efortul descoperirii adevărului întreg 
despre om. După Kant omul a devenit întrebarea radicală a gândirii, 
aproape unica întrebare, pentru că aceea a lumii este lăsată științei, în 
timp ce aceea a lui Dumnezeu este lăsată deoparte, agnosticilor sau 
ateilor. Există două etape ale acestei noi perspective asupra omului, cea 
inițiată de Kant și cea încercată de Max Scheler. în realitate nu a apărut 
o antropologie, însă cultura modernă se găsește în mijlocul pădurii 
antropologiilor, cea mai mare parte din ele fiind în conflict una cu cea‑
laltă; în timp ce unele sunt produsul științelor omului, altele izvorăsc 
din perspectivele filozofilor, și sunt de asemenea multe propuse de te‑
ologi40. Cu adevărat, așa cum apăruseră într‑o vreme, plecând de la ar‑
borele aristotelic, atâtea psihologii fără suflet [ψυχή], la fel putem găsi 
astăzi așa‑zisele antropologii fără om. în această situație babelică este 
necesar, ca etapă secundară a gândirii spre noul umanism, să se parcur‑
gă căile care conduc la adevărul integral despre om. Care sunt acestea? 
într‑o sinteză atentă la esențial, sub călăuzirea lui Toma, eu am propus 

39.  Cf. A. Lobato, L’incontro con Dio, ESD, 1993, pp. 20‑25.
40.  Cf. A. Lobato, El hombre en cuerpo y alma, EDICEP. Valencia, 1994, pp‑ 72‑95.



22 ABELARDO LOBATO  OMUL îN CăUTAREA LUI DUMNEzEU 23

cinci cărări de parcurs spre antropologia viitorului omului. Omul tre‑
buie să fie văzut în existența sa din cinci perspective complementare, și 
anume: integrală, personală, relațională, culturală și teologală41. 

Mai departe, noul umanism pentru mileniul al treilea este cel creștin. 
Acesta este umanismul propus și dezvoltat de Toma. Ca teolog creștin, 
care decide să vorbească despre Dumnezeu și apoi despre toate lucru‑
rile în raport cu Dumnezeu, el ne‑a lăsat un program uriaș. Omul cel 
nou trebuie să fie acela care se conformează cu omul așa cum este el 
în proiectul lu Dumnezeu și care se probează în omul creat de Dum‑
nezeu, și încă cu mult mai bine în Isus Cristos, omul Dumnezeu. Acest 
om nou cere atenție la cele trei momente: început, proces și model. 
începutul se găsește în lucrarea trinitară, care în primul rând iubește și 
proiectează omul din veșnicie. Toma îl vede pe om în originea sa ca pe 
un proiect al lui Dumnezeu. înainte de a fi obiect, și tocmai pentru a‑l 
face subiect, omul își are rădăcinile în proiectul divin. Dumnezeu iubire 
naște pe Fiul, și din veșnicie proiectează omul. Acest proiect stă la ori‑
ginea noii umanități42. Procesul realizării omului în doctrina Sfântului 
Toma implică cele două mari etape ale mântuirii, aceea a exitus‑ului, 
și aceea a reditus‑ului. Omul este creat de Dumnezeu din iubire, este 
pus în lume ca un chip al Său, personal și familial, punte între spirit și 
materie, inel în scara ființelor, cel mai mic dintre spirite și cel mai mare 
dintre trupuri. Marea sa demnitate ființială se dezvoltă prin devenire, 
prin itinerarul libertății, care este drumul omului spre Dumnezeu, un 
itinerar lung în care natura, potențele, habitus‑urile, harul și ordinea 
supranaturală a virtuților și viciilor, a carității și a carismelor face po‑
sibilă plinătatea umanității. Acest itinerar ascendent are însă un model, 
o cale care trebuie să fie acceptată, întâlnirea cu Isus Cristos, Dumne‑
zeul făcut om, pentru ca toți oamenii să poată fi conformi cu El. Urma‑
rea, imitarea și conformitatea cu Cristos reprezintă adevăratul drum 
pentru noul umanism. Toma, prietenul lui Cristos, teologul misterelor 

41.  Cf. A. Lobato, I cinque sentieri aperti verso l’uomo, RTL, 2000, pp. 443‑461. 
42.  Cf. A. Lobato; Jesucristo y el proyecto hombre, Barcelona. Actas SITA, 1999, pp. 

297‑311.

lui Cristos, calea mântuirii, indică această cale a conformării ca fiind 
marele itinerar al noului umanism43. 

Sub călăuzirea lui Toma, noul umanism este posibil în mileniul al 
III‑lea în măsura realizării acestui triplu itinerar. Sărmana situație ac‑
tuală, încă purtând sechelele eclipsei lui Dumnezeu, trebuie să facă loc 
noutății creștine și prezenței lui Dumnezeu printre oameni, și aceasta 
nu numai în modul radical al prezenței, esenței și puterii, ci de aseme‑
nea în modul transfigurant al conformării fiecăruia dintre oameni cu 
omul, imaginea lui Dumnezeu, Isus Cristos. Ateismul superficial și fals 
lasă locul omului creștin, religios, care contemplă chipul lui Dumnezeu 
în om.

*

Putem să ne încheiem discursul în această sesiune a simpozionului, 
pentru a‑l aplica în viață în moduri concrete. 

E de bun augur faptul că SITA românească a ales să traducă Suma 
și să o popularizeze în România. în această perspectivă este drept să 
privim împrejur și să vedem ce fac alte secțiuni ale SITA: secțiunea 
poloneză a inițiat publicarea Enciclopediei Filozofice, și sunt multe vo‑
lume și este prima care se face în poloneză; SITA germană împreună 
cu cea olandeză și cu Universitatea din Navarra în Spania își asumă 
publicarea Buletinului Tomist. 

SITA română nu trebuie să rămână în urma niciuneia!

Cluj, Rusalii 2007.

43.  Cf. Toma de Aquino, Summa Theologiae, III, 24; J. P. Torrell, Le Christ et ses 
mystères, Desclée 1999.




