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1. Motivaţia temei alese 

Niciodată în istoria civilizaţiei moderne , nu apare  mai pregnant ca oricând, necesitatea 

ca acum la început de secol  (XXI)  să ne aplecăm asupra a două  teme considerate contrare 

de cele mai multe ori, respectiv creaţionism-evoluţionism  sau mai bine zis religie versus 

știinţă.  Dintotdeauna, dar mai ales după  apariţia descoperirilor lui Darwin legate de evoluţia 

speciilor și selecţia naturală  a fost o continuă dezbatere,  cu accente extremiste de cele mai 

multe ori, legat de existenţa lui Dumnezeu şi ceea ce ne învaţă religia, în opoziţie cu 

dezvoltarea ştiinţelor şi descoperirile acestora în domenii diverse,  atât în macro-cosmos,  dar  

mai ales în micro-cosmos. Revoluţia stiinţifică a sec. XX, care a luat amploare acum la 

început de sec. XXI, ne descoperă un univers atât de vast încât, deşi mărginit, numerele care 

îl descriu sunt de necuprins pentru mintea omenească şi totuşi el este guvernat de legi fără de 

care noi oamenii nu am fi existat. La fel şi la nivelul sub-atomic, fizica cuantică modernă ne 

descoperă un micro-univers guvernat de numere incomprehensibile (imposibil de cuprins) 

pentru mintea omenească şi legi care sfidează puterea noastră de înţelegere.  

În acest context, mulţi oameni au ajuns la concluzia că religia este ceva perimat, că 

Dumnezeu este în fapt inexistent şi universul  este ceva natural , nu a existat nici o creaţie, iar 

noi oamenii suntem rezultatul unei evoluţii  a acestui univers  de peste  aproximativ 14,5 

miliarde ani (după unele estimări cca 20 miliarde) vechime şi numai  hazardul, sau mai bine  

zis întâmplarea, a fost cel/cea care a condus  la  apariţia Terrei şi a oamenilor.  Filozofii sau 

despărţit de teologi şi au luat-o pe drumuri diferite.  Însăşi oamenii de știinţa s-au împărţit în 

doua tabere, cei care cred în existenţa unui Creator (Dumnezeu) şi văd în multe descoperiri 

recente dovezi  ale prezenţei Creatorului  şi cei care nu cred interpretând aceleaşi dovezi în 

sens contrar al inexistenţei unui Creator. Cu toate acestea se constată că tot mai mulţi oameni 

de știinţă din diverse domenii (astronomie;  fizică;  biologie; astrofizică; fizica cuantică) 

încep să observe semne clare de existenţă a unei cauze primare, deci a unui Creator şi se 

apleacă asupra studiului Vechiului şi Noului Testament. Mai mult ei ajung să devină 

persoane credincioase bazate pe convingeri personale şi discută de existenţa unui aşa numit 

Proiect Inteligent care stă la baza existenţei universului.  Religia creștină, este religia la care 

aceşti oameni de stiinţă fac apel de fiecare dată şi ei cooperează cu teologi –filozofi în 

diverse circumstanţe.  

Aceste fapte m-au determinat să aleg tema Disertaţiei de față, pentru a încerca să 

demonstrez faptul că teologia catolică, nu este în contradicţie cu știinţa, dimpotrivă sunt 

complementare. Biserica Catolică după căderea Imperiului Roman de Vest, în fapt a încurajat 

dezvoltarea știinţelor mai ales în timpul Evului Mediu, iar în epoca modernă nu a rămas 

închistată în dogme aşa cum încă o face uneori Biserica Ortodoxă. Desigur de-a lungul 



4 
 

istoriei celor peste 2000 de ani au avut loc multe erori şi greşeli determinate de contextul 

istoric şi de acţiunile unor clerici, de ex. epoca închiziţiei cu arderile de vrăjitoare dar şi a lui 

Giordano Bruno, când Biserica se opunea descoperirilor și ideilor care păreau a demonta 

baza Credinței. Dar în aceste timpuri, cei mai mari filozofi au fost teologi, de exemplu:  Sf. 

Augustin și Sf. Toma d’Aquino, sau  ulterior erau credincioşi  practicanţi de exemplu: 

Immanuel Kant şi Friedrich Hegel.  

În fapt extremismul, sau mai bine zis interpretarea extremistă a datelor: social/economice; 

stiinţifice; teologice a fost din totdeauna la baza actiunilor unor oameni, cu cele mai 

dezastruase efecte asupra umanitaţii. Ignoranţa; egoismul; invidia; gelozia şi mai ales 

intoleranţa, sunt baza extremismului care orbeşte omenirea şi conduce la interpertarea 

lucrurilor/ situațiilor numai în alb sau negru. În realitate există un gri perpetuu cu acccente 

mai mari sau mai mici spre alb sau negru.  

Religia şi știinţa sunt în fapt dintotdeuna complementare încă de pe vremea antichității 

când teologia/filozofia erau împreună şi celelalte știinţe se dezvoltau în conexiune cu acestea. 

În Evul Mediu Biserica era singura entitate care asigura învățămantul, ințial pentru 

clerici/telologi şi marea nobilime, ulterior pentru orașele care se dezvoltau  în perioada gotică 

a secolelor XII - XIV şi care a declanşat perioada Renaşterii, care la rândul ei a declanşat  

perioada Iluminismului . Biserica a fost din totdeauna de partea învățământului cu toate că 

dogmatismul, conservator uneori, a împiedicat uneori dezvoltarea științelor. Darwin, el însuşi 

un credincios în Dumnezeu, a deschis calea către evoluţionism, deşi el l-a observat numai în 

cadrul evoluţiei animalelor şi plantelor, ulterior oamenii de ştiinţa au putut constata 

evoluţionismul şi în geologie, sistemul solar si ulterior în tot universul.  Evoluţionismul este 

incontestabil, dar el nu este o dovadă a inexistenţei unui Creator, el este o parte a Proiectului 

Inteligent al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat un univers staţionar ci unul dinamic care 

este în permanentă mişcare şi evoluţie de la Big-Bang încoace, fapt incontestabil 

demonstrabil cu date verificabile știinţific. Doar că Dumnezeu  nu poate fi demonstrabil, 

deoarece el fiind Creator este în afara şi în universul nostru totodată, el va scăpa întotdeauna 

oricărei metode de cercetare știinţifică , pentru că niciodată nu se vor putea inventa mijloace 

de detectare directă a existenţei lui. Existenţa lui se poate constata numai tangential, de 

exemplu: bosonul Higgs sau legi specifice unui sistem de referinţă dat, de exemplu.: sistemul 

solar și Terra care se află undeva la marginea galaxiei numită Calea Lactee între doua braţe 

spiralate la adăpost de manifestările violente ale universului. Terra rotindu-se în jurul 

Soarelui la o distanţă ideală, cu o mişcare de precesie care permite alternanţa  vară/iarnă , 

existenţa Lunii la distanţa ideală  faţă de Terra si multe alte constante legate de nivelul de 

radiaţie, rotaţie . În plus existenţa planetei Jupiter care împiedică bombardarea frecventă a 

Terrei de către asteroizi/comete şi enumerarea ar putea continua.  

Complementaritatea se datorează şi faptului că prin religie, Dumnezeu este revelat (nici 

pe departe demonstrat) pe cu totul alte căi decât cele știinţifice. Pornind de la un citat din 

Biblie revelat de Dumnezeu : „Căile voastre nu sunt căile mele / Gândurile voastre nu sunt 
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gândurile mele”, (Is,55) 1 se poate confirma ceea ce am afirmat mai sus, că Dumnezeu nu 

poate fi demonstrat, el poate fi cunoscut numai ca o revelaţie personală, ca un fel de simţire a 

existenţei lui sau ca o constatare a unor elemente care ţin de Creaţie, dar imposibil de 

demonstrat în mod riguros, specific știinţelor exacte. 

Teologia creştină şi știința sunt de aceea complementare şi colaboarea între ele nu numai 

că nu poate fi oprită de extremismul sau conservatorismul oricărei părţi, ea trebuie să fie 

dezvoltată și aprofundată în mod permanent, pentru consolidarea Adevărului care este însuşi 

Creatorul şi comunicarea lui generaţiilor  tinere actuale şi al celor care vor urma.  

Teologia şi știinţa nu au nici un motiv real să intre în contradicţie, pentru că se ocupă de 

domenii diferite. Teologia se ocupa de Dumnezeu si împărăţia cerurillor care, aşa cum am 

spus anterior,  nu are o legatură echilaterală cu universul nostru  deşi îl întrepătrunde fiind 

creat de vrerea Creatorului  pornind de la (Big -Bang): „Și atunci Dumnezeu a zis să fie lumină”      

(Gn 1,3) 2, iar ştiinţa se ocupă  de universul în care noi ne regăsim  (de legile care guvernează 

macro şi micro universul şi tot ceea ce există în acesta). De aceea teologia (religia) şi știinţa 

sunt complementare şi nicidecum antagoniste. Mai mult teologia creștină în sec.XX, în 

special teologia catolică , începând cu Conciliul Vatican II  prin documentele adoptate în 

1967, schimbă în mod decisiv viziunea teologică  faţă de toate ştiinţele, recomandând 

colaborarea continuă  a Bisericii cu oamenii de ştiinţa  pe orice domeniu.   

Biserica promovează Evanghelia şi valorile morale creştine dar mai ales iubirea lui 

Dumnezeu faţă de  creaţia lui (sacrificând pe propriul său fiu, Isus Christos  el însuşi 

Dumnezeu)  şi împărăţia cerurilor, care este complet diferită de ceea ce putem cunoaşte prin 

mijloacele noastre umane. De aceea Dumnezeu este imposibil de demonstrat, numai funcţie 

de vrerea lui poate fi doar parţial cunoscut, prin  diverse experienţe mistice şi fac aici referire 

la  cazul Fatima,  unde mii de oameni adunaţi au trăit o experienţă  imposibil de explicat , 

fecioara Maria fiind pe drept considerată mama tuturor oamenilor şi legatura noastră cu 

împărăţia cerurilor. 

Ştiinţa promovează cunoaşterea în profunzime a universului în care trăim prin aflarea 

secretelor acestuia şi eventual utilizarea lor în folosul rasei umane. Dumnezeu nu a îngrădit 

niciodată această cunoaştere, doar ignoranţa şi orgoliul unor oameni din ambele tabere, a 

putut conduce la antagonismul aparent (uneori dus la extrem) dintre teologie şi știinţa. Astfel 

a apărut, după descoperirile lui Darwin,  antagonismul dus la extrem între creaţie şi evoluţie  

pentru că unii oamenii nu puteau concepe că Terra are o vârstă cu mult mai mare decât cea 

                                                           
1Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, traducere Dumitru Cornilescu, Ed. Societatea Biblica. 
2Biblia, după textul ebraic, GENEZA, ediție îngrijită de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, Ed. Humanitas 

Bucuresti 2017 
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care rezultă în mod aparent din interpretarea eronată şi uneori chiar subiectivă a Vechiului 

Testament. Cine poate spune în mod real ce înseamnă o zi pentru Creator?  Este edvident că 

el este în afara timpului:„Eu sunt Alfa şi Omega, sunt începutul şi sfârşitul” (Ap 1,8). Terra, are 

conform descoperirilor actuale o vârstă de cca 4 miliarde de ani şi s-a format prin evoluţia 

continuă a sistemului solar.  Terra a evoluat în mod constant până când a ajuns să fie propice 

pentru apariţia vieţii. Datorită unor extinţii ale ființelor biologice, produse în mai multe 

rânduri (de-a lungul ultimului miliard de ani de existență a Terrei) din diverse cauze, ultima 

fiind cea care a permis dispariţia dinozaurilor şi evoluţia mamiferelor care la rândul ei a 

condus la apariţia omului acum cca. 70 000 de ani . Această extinție a fost datorată 

impactului unui asteroid uriaș (cca 10 km în diametru) cu Pămantul în zona Golfului Mexic, 

peninsula Yucatan, acum cca. 65 milioane de ani. Mai mulți cercetători  din diverse domenii 

științifice au conlucrat pentru demonstrarea existenței acestui crater, pornind de la anomalii 

magnetice detectate în zonă la scanarea sonică a reliefului submarin din golful Mexic, 

detectarea unui strat de iridiu în stratul geologic corespunzător acelei perioade și observarea 

impactului cometei Shoemaker-Levy 9 cu Jupiter în iulie 1994. 

Evoluţia, aşa cum am mai spus are loc în întregul univers, acesta fiind  în totalitatea lui 

într-o continuă mişcare şi este aplicabilă pe Pamânt atât din punct de vedere geologic  cât şi 

din punct de vedere al biosferei , adică a vieţii. Evoluţia este deci o componentă a Planului 

Inteligent , cum este din ce în ce mai mult considerat a exista de către oamenii de ştiinţa şi pe 

care ei îl constată în cercetările lor în toate domeniile din macro şi micro univers.   

Nu toată Biblia poate fi interpretată ad litteram, astfel sau dezvoltat noi şi noi metode de 

cercetare aprofundată a acesteia. Astfel apar noi şi noi interpretări ale vechilor texte, care au 

fost scrise de către numeroși autori, generaţie după generaţie, copie după copie, traducere 

după traducere s.a.m.d.  Ea a fost scrisă la nivelul de cunoştinţe al timpului respectiv, mai 

mult ca o serie de povestiri transmise din tată în fiu, legate strâns de viaţa pe care o duceau în 

acele vremuri şi cu toate acestea apar idei şi informaţii remarcabile, care pot fi înțelese în 

mare măsură în zilele noastre, graţie noilor cuceriri ştiinţifice din sec.XX şi începutul sec. 

XXI. Încă o dovadă că teologia şi știinţa sunt complementare şi nicidecum antagonice. 

Desigur unui om de ştiinţă obişnuit cu raționamente bazate pe cercetare riguroasă cu date 

cuantificabile ( măsurabile şi demonstrabile) nu îi este uşor să creadă în existenţa unui 

Creator  şi invers unui teolog obişnit cu dogme şi rațiunea filozofică (bazată pe ontologie) nu 

îi este uşor să înţeleagă  rigurozitatea metodelor ştiinţifice, dar ei cu bunăvoinţă  precum şi 

sub imperiul valorilor morale creştine, pot colabora înțelegând complementaritatea  şi 

diferenţele între metodele lor de întelegere a realitaţii care nu sunt antagonice. Nu sunt 

antagonice pentru că se ocupă de domenii diferite, chiar dacă se întrepătrund. Adevărul, adică 

Dumnezeu Creatorul, ne acordă libertatea de gândire şi de alegere, nu suntem îngrădiţi, 

numai oamenii ignoranţi şi orgolioşi generează dispute acolo unde în fapt trebuie să fie 

colaborare. Totul pentru avea puterea în această lume efemeră în care viaţa pământeană ar 
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trebui să fie un prilej de desăvarşire şi pregătire pentru viaţa veşnică promisă de Fiul lui 

Dumnezeu. 

Noi oamenii, creaţi după:„Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu” (Gn 1, 26-27)3, ar trebui să 

contemplăm, să cunoaştem şi să ne minunăm de vasta sa creaţie, pe care ştiinţa zilelor 

noastre ne-o dezvăluie. Ar trebui să devenim mai buni și în stare să facem față provocărilor 

datorate dezvoltării omenirii în sec. XXI. Avem libertatea de a alege astăzi să învățăm să 

trăim în comuniune indiferent de convingerile religioase, de rasă și cultură pe acestă planetă 

unică Terra, fără sa ne auto-distrugem, prin salvarea mediului pentru generaţiile viitoare şi 

renunţarea la războaie. Trebuie să învățăm să ne iubim aproapele ca pe sine însuşi.  Pentru 

asta omenirea trebuie să renunțe la:  invidie; gelozie; ură; şiretenie; viclenie; ignoranţă; 

orgoliu; competiţie neloială; rea voinţă s.a.m.d.  Este evident că singuri nu putem reuşii acest 

deziderat fara ajutorul Creatorului, de aceea Biserica ne cheamă la reflecţie şi rugăciune, la 

întoarcerea la valorile creştine şi la promovarea lor în toate societaţile.  Astrofizica și 

cercetările directe prin sonde spatiale și prin telescoapele amplasate pe orbita (Hubble și 

Kepler) ne arată în mod clar că nu avem posibilitatea de a avea accesul la o altă planetă 

asemănătoare Terrei în sistemul solar, cu atât mai puțin intr-unul apropiat, care ar fi oricum 

greu de atins cu mijloacele actuale chiar şi cele imaginare de care am putea dispune. Tot 

ştiinţa este cea care ne pune la dispoziţie soluţiile şi mijloacele cu care am putea rezolva toate 

problemele cu care omenirea se confruntă astăzi , cu condiţia ca toate statele lumii să 

colaboreze  în mod sincer şi cu egalitate de şanse la resurse şi dezvoltarea globală. Terra nu 

mai este  astăzi o planetă divizată pe continente  şi distanţe mari sau cu resurse inepuizabile , 

ea este din ce în ce mai mică, un fel de comună planetară care comunică instant şi  orice 

punct al planetei poate fi atins în mai putin de 24 de ore.  

Încă o dată se demonstreză că religia şi știinţa pot fi şi sunt complementare,  dacă nu 

dorim să ajungem la  modificări globale ale climei  sau mai rău chiar să provocam o nouă 

extinţie a vieţii pe  Pamănt.  De data aceasta nu din cauze naturale, precum evenimentul ce a 

determinat dispariția dinozaurilor , ci din cauza însăşi a oamenilor, incapabili să se ridice la 

nivelul pe care Dumnezeu Creatorul l-a transmis  în mod nemijlocit chiar prin fiul său Isus 

Christos. Clericii spun ca el este prezent între noi cu ocazia celebrării liturghiei ca parte a 

Sfintei  Treimi , ceea ce ştiinţa nu poate nega atât timp cât nu poate cerceta şi cuantifica ceea 

ce transcede universului  în care trăim cu toate că se întrepătrunde cu el. 
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2. Teologia catolică şi Ştiinţele Moderne 

În acest capitol mă voi referi în special la epoca contemporană, adică secolele XX şi XXI, 

dar nu pot să nu iau în considerare faptul că Biserica Romano-Catolică a fost încă de la 

începuturile evului mediu implicată în prezervarea şi dezvoltarea instituțiilor de învăţămant. 

Începând cu perioada  carolingiană şi apoi cu cea romanică şi gotică, apoi continuând cu 

epoca renaşterii, Biserica Catolică a asigurat  continuitatea şi dezvoltarea învățământului şi a 

avut a serie de călugari/teologi – filozofi  vizionari, care au contribuit în mod esenţial la  

punerea bazelor știinţelor moderne de astăzi.  

Importante contribuții  ale oamenilor de știință catolici pe diverse domenii ştiinţifice 

aparțin lui Galileo în astronomie, care, în ciuda procesului din 1633, a publicat un tratat 

privind observaţia sa că  Pămantul se învârte  în jurul soarelui. Mulți alți oameni de știință    

s-au afirmat în diferite domenii: Mersenne – acustică;  Agricola- mineralogie; Lavoiser - 

chimie; anatomie modernă – Vesalius; statigrafie – Steno; bacteriologie Kircher şi Pasteur; 

genetică – Mendel;  geometrie analitică – Descartes; cosmologie heliocentrică – Copernicus; 

teorie atomică - Boscovich; Teoria Big – Bang ca origine a universului – Lemaître şi 

exemplele pot continua. 

Din analiza diferitelor relaţii catolice cu ştiinţa, pot rezulta  definiţii  diverse ale acesteia.  

În timp ce filozofii secularizaţi consideră ştiinţa restrictiv legată de sensul ştiinţei naturale,  în 

trecut  teologii au fost tentaţi sa vadă ştiinţa într-un sens mult mai larg aşa cum este dată 

definiţia ştiinţei  de către  Aristotel  respectiv că ştiinţa este sigură şi evidentă din cunoaşterea 

obţinută din demonstraţii. În acest sens  Biserica Catolică a sustinut autoritatea sa în materie 

de doctrine şi învăţarea ştiintei. O dată cu instaurarea treptată a secularizarii, influenţa 

Bisericii asupra cercetărilor ştiinţifice a scăzut treptat. 

Revenind în secolele XX și XXI se poate spune că toţi papii fără nici o excepție sunt în 

favoarea oricarei lipse de conflict între stiinţa şi credinţa. Dimpotrivă, acestea sunt 

complementare şi  împreună  pot contribui la dezvoltarea umanităţii. 

 

2.1  Papa Pius al XII-lea în Enciclica  Humani Generis  

 

Papa Pius al XII-lea s-a proununţat în mod direct pe tema evoluţiei, în 1950, în Enciclica 

Humani Generis, în care declara că nimic din doctrina catolică nu este  în contradicţie 

intrinsecă cu teoria evoluției. El declara: 

 

În plus, inteligența umană întâmpină uneori dificultăți în formarea unei judecăți despre 

credibilitatea credinței catolice, în ciuda numeroaselor minunate semne externe pe care le-a dat 

Dumnezeu , care sunt suficiente pentru a dovedi cu certitudine numai prin raza naturală a rațiunii 

originea divină a religiei creștine. Pentru că omul poate, fie din prejudecăți, fie din pasiune, fie 

din rea-credință să refuze și să reziste nu numai dovezilor externe disponibile, ci și impulsurilor 

harului real. Dacă cineva examinează starea lucrurilor în afara creșterii, el va descoperi cu 

ușurință tendințele principale pe care nu le urmăresc decât câțiva oameni învățați. Unele 
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persoane, imprudente și indiscrete, susțin că evoluția, care nu a fost dovedită în întregime chiar în 

domeniul științelor naturale, explică originea tuturor lucrurilor și sprijină în mod ciudat opinia 

monistică și panteistă că lumea este în evoluție continua. Teologii și filozofii catolici, a căror 

datorie serioasă este să apere adevărul natural și supranatural și să-l insufle în inimile oamenilor, 

nu își pot permite să ignore sau să neglijeze aceste opinii mai mult sau mai puțin eronate. Mai 

degrabă trebuie să înțeleagă bine aceleași teorii, atât pentru că bolile nu sunt tratate corect decât 

dacă sunt corect diagnosticate și pentru că, uneori, chiar și în aceste teorii false există o anumită 

cantitate de adevăr și, în sfârșit, deoarece aceste teorii provoacă mai subtil discutarea și evaluarea 

adevărurilor filosofice și teologice4 

În concluzie, autoritatea învaţăturii  Bisericii de la mijlocul sec. XX, nu neagă faptul că, 

în  prezenta  dezvoltare a știinţelor umane şi teologia sacră,  cercetari şi discuţii, în privinţa 

experienţelor omului în ambele domenii, au loc cu privire la doctrina evoluţiei atâta timp cât 

se investighează originea materială a corpului uman din materia vie pre-existentă. Totuși, 

pentru Biserica Catolică credinţa ne obligă să recunoaştem că sufletele sunt create în mod 

direct de către Dumnezeu. 

 

2.2  Papa Ioan Paul al II-lea   

 

Papa Ioan Paul al II-lea a revizuit problema evoluţiei în 1996, printr-un  mesaj adresat   

Academiei Pontificale de Stiinţe. Spre deosebire  de Pius al XII-lea, Ioan Paul al II-lea este 

erudit și interesat de stiinţă şi raţiune. El a câştigat respectul  multor oameni de ştiinţă în 1993 

când, în luna aprilie a aceluiași an, l-a reabilitat pe Galilei, la 360 de ani după condamnarea 

sa  din cauza sprijinirii teoriei  heliocentrice a lui Copernicus. Pontiful  şi-a început  discursul 

cu speranţa că „noi vom putea profita de un dialog fructuos si de încredere între Biserică și ştiinţa”5. 

El spune în continuare că evoluţia este „un subiect esenţial, care interesează în mod profund 

Biserica”. El recunoaşte că ştiinţa şi Scriptura uneori par „în mod aparent  în contradicţie”, dar 

atunci când apare un astfel de caz, „o soluţie trebuie gasită” pentru că, „adevărul nu poate fi în 

contradicţie cu adevărul”. Papa a mai punctat că ”modul în care Biserica s-a pus în acord cu 

descoperirile lui Galilei privind natura sistemului solar, poate fi un exemplu în modul în care ştiinţa 

poate inspira Biserica să caute noi şi corecte intrepretari ale cuvântului”6.  

Atunci când  Papa a abordat subiectul meritelor ştiinţifice ale evoluţiei, a devenit imediat 

clar cât de mult s-au schimbat  lucrurile în cei aproape 50 de ani, de când Vaticanul s-a 

prununţat pe domeniu.  Ioan Paul a spus: 

 

Astăzi , la aproape o jumatate de secol de la publicarea enciclicei, noile cunoştinte conduc la 

recunoaşterea că teoria evoluţiei  este mai mult decât o ipoteză. Este într-adevar remarcabil că 

această teorie a fost în mod progresiv acceptată de către cercetători, urmare unei serii de 

                                                           
4Cf.(http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html), 

descărcat la 11.07.2019. 
5Cf. Pope gives Blessing to evolution theory”, în natcath.org/NCR_online/archives/1996, accesat in 09.04.2019 
6 Cf. Ibidem. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html
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descoperiri în diverse domenii ale cunoaşterii. Convergenţa rezultatelor  muncii de cercetare 

nefabricate sau alterate, care au fost independente,  este în sine un argument semnificativ în 

favoarea  acestei teorii.7 

Evoluţia, o  doctrină pe care Papa Pius XII doar o recunoştea ca o posibilitate nefericită, 

Ioan Paul o acceptă, 46 de ani mai târziu, ca pe un fapt efectiv dovedit. 

Pentru a detalia opinia Papei Ioan Paul al II-lea am tradus anumite elemente din ultima parte 

a mesajului său după cum urmează: 

 

Şi pentru a spune adevărul, în loc să discutăm despre teoria evoluţiei ar trebui să discutăm despre 

mai multe teorii ale evoluţiei. În primul rând, această pluralitate are legatură cu explicaţiile 

diferite privind mecanismul evoluţiei, în al doilea rând cu diferite filozofii pe care sunt bazate. De 

aceea existenţa intrepretărilor materialist reducţioniste  şi spiritualiste. Ce trebuie descris aici este 

adevăratul rol al filozofiei şi deasupra ei a teologiei. Magisteriul Bisericii este direct interesat cu 

problema evoluţiei şi implică concepţia omului. Revelaţia ne învaţă că a fost creat după imaginea 

şi asemanarea cu Dumnnezeu. Constituţia Gaudium et spes a explicat în mod magnific această 

doctrină, care este esențială pentru gândirea creştină. Ea aduce aminte că omul este este singura 

creatură pe Pămant care a vrut-o pentru sine. Dar experiența cunoaşterii metafizice, a conştiinţei 

de sine si auto-reflectării, a conştiintei morale, libertatea, sau din nou, a experienţei  estetice şi 

religioase, cad în competenţa analizei fillozofice  şi reflecţiei, în timp ce teologia aduce întelesul 

final potrivit planurilor Creatorului 8  

 

Este evident că Papa Ioan Paul al II-lea confirmă faptul că evoluția este o caracteristică a 

universului în care trăim și este în favoarea complementaritații între creație și evoluție.  

 

2.3  Papa Benedict  

 

Papa Benedict este un om aplecat către filozofie şi având o cultură deosebit de vastă, 

spune în 24 Martie 2010, la o cateheză:„Există o legatură de prietenie între ştiintă si credinţă”9. 

Vorbind depre Sf. Albert cel Mare ca fiind unul dintre cei mai mari învăţatori în teologia 

scolastică şi patron al celor care studiau ştiinţele naturale, el îndeamnă tinerii să ceară 

ajutorul şi îndrumarea lui Dumnezeu pentru proiectul veţii lor. 

Ca profesor şi scriitor din sec. al XII-lea, fiind un om a rugăciunii, ştiinţei şi clarităţii, Sf. 

Albert s-a bucurat de o mare autoritate în intervenţiile sale la diferite evenimente ale Bisericii  

şi societăţii timpului său.„A fost ceva prodigios în cultura domicanilor”, spune papa Benedict, 

explicând că în afara filozofiei şi teologiei, interesul lor enciclopedic a inclus toate celelalte 

discipline ale timpului, respectiv fizica, chimia, astronomia şi chiar şi botanica şi zoologia.   

                                                           
7 Cf. Ibidem  
8 Cf. Ibidem.  
9Cf.(https://www.catholicnewsagency.com/news/science_and_faith_are_not_opposed_pope_benedict_teaches)JD 

FlynnCNA Editor-in Chief Catholic News Agency accesat 09.04.2019 
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Papa Benedict contiună și spune că „Învățătorul Sf. Thomas Aquino are multe încă sa ne 

înveţe şi punctează totodată că: Sf. Albert ne arată că nu există opoziţie între credinţă şi ştiinţă. Sf. 

Albert ne aduce aminte că este o legatură de prietenie între ştiinţă şi credinţă şi oamenii de ştiinţă pot, 

prin vocaţia lor, să studieze natura urmând calea autentică a sfinţeniei. Un om al credinţei şi 

rugăciunii, a fost în stare să cultive în mod senin studiul ştiinţelor naturale şi să crească nivelul de 

întelegere a micro şi macro-cosmosului şi astfel să îşi potolească iubirea sa de Dumnezeu”. Biblia, 

punctează Sfântul Parinte „ne vorbeşte despre creaţie ca despre un prim limbaj prin care Dumnezeu 

ne revelează nouă ceva despre el însuşi”10. 

Referindu-se la Cartea Înţelepciunii îndeosebi, el spune că „fenomenele naturale  sunt 

însoţite de frumuseţe şi grandoare şi sunt confirmate: ele sunt ca şi lucrările unui artist, prin care, 

prin analogie, putem să îl cunoaştem pe Autorul  creaţiei” 11. 

Toţi oamenii de ştiinţă care sunt inspiraţi în munca lor, ca şi sfântul Albert, văd o lume 

care „pare şi apare a fi o muncă bună a unui Creator întelept şi iubitor”, notează   Sfântul Parinte. 

Totodată, el observă „Studiul ştiinţific este astfel transformat într-un imn al slavei”12. 

Papa Benedict încheie cu următoarea afirmație:   

 

Deseori, în anii tinereţii, Dumnezeu ne vorbeşte şi ne indică nouă proiectul vieţii noastre. La fel 

ca şi lui Albert, deasemeni pentru toate rugăciunile noastre personale inspirate de Cuvântul lui 

Dumnezeu, în asociere cu Sacramentele şi ghidarea spirituală a unui om iluminat sunt căile să 

descoperim şi să urmăm glasul lui Dumnezeu.13 

 

Papa Benedict ridică pe un nou nivel drumul deschis de predecesorul său privind legătura 

de prietenie între știință și credință  sau evoluție și creație. Biserica  Catolică se adaptează în 

timp revoluției științifice din secolele XX și XXI. 

 

2.4.Papa Francisc  

 

Papa Francisc îşi exprimă opinia, în ceea ce priveşte legatura dintre ştiinţă şi credinţă, pe 

27 octombrie 2014, la Vatican.  El spune, legat de dezbatera contradictorie privind originile 

vieţii umane, că teoria Big Bang  nu este contradictorie cu rolul unui creator divin, ba chiar 

mai mult, o şi cere. 

Papa s-a adresat plenarei  adunării Academiei Pontificale a Ştiinţelor, care s-a reunit la 

Vatican pentru a discuta evoluţia conceptelor despre natură.  

 

Când citim despre Creaţie în Geneză, apare riscul să ni-l imaginăm pe Dumnezeu că a fost un 

magician cu o incredibilă abilitate de a face totul. Dar nu este aşa. El a creat fiinţele umane şi le-a 

                                                           
10 Cf. Ibidem. 
11 Cf. Ibidem, p 2  
12 Cf. Ibidem, p 2  
13 Cf. Ibidem, p 3  
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lăsat să evolueze conform unor legi interne pe care le-a dat fiecăruia astfel ca acestea să ajungă la 

împlinirea lor.14  

 

Papa Francisc spune că începutul lumii nu a fost „rezultatul unui haos”, ci a fost creat pe 

baza principiul iubirii. Uneori, competiţia între diversele credinţe privind creaţia şi evoluţia 

pot co-exista. 

Dumnezeu nu este un magician, ci un Creator care a dat fiinţă tuturor entităţilor.  Evoluţia 

în natură nu se opune noţiunii de Creaţie, deoarece evoluţia presupune crearea lucrurilor care 

evoluează. 

În mod diferit faţă de Protestantismul evanghelic din Statele Unite, învăţăturile  

tradiţionale ale catolicismului nu  au fost împotriva evoluţiei. În 1950, Papa Pius al XII-lea  a 

proclamat că nu există nicio opoziție intrinsecă între evoluţie şi doctrina catolică. În 1996, 

Sfântul Ioan Paul al II-le a reafirmat cele spuse de Pius al XII-lea. Unii s-au întrebat dacă 

Emeritul Papă Benedict al XVI-lea va dori să schimbe ceva când  unii dintre apropiaţi păreau 

să adere la teoria Proiectul Inteligent, adică ideea prin care lumea este considerată mult prea 

complexă ca să evolueze conform  teoriei lui Charles Darwin  privind selecţia naturală. 

Gionavanni Bignami, profesor şi preşedinte al Institutului Naţional Italian de Astrofizică, 

a apreciat comentariile Papei Francisc, spunând  că a îngropat pseudo-teoriile  creaţioniştilor. 

Declaraţiile Papei sunt importante, potrivit agenţiei Italiene de ştiri Adnkronos. Noi suntem 

descendenţi direcţi din Big Bang  care a creat universul. Evoluţia vine din Creaţie.15 

Este mai mult decât evident faptul că  Biserica Romano-Catolică, prin autoritatea maximă 

a declaraţiilor Papilor din secolele XX şi XXI, confirmă că nu există  nicio contradicţie 

intrinsecă între credinţă şi știinţă, dimpotrivă, acestea sunt complementare şi pot coexista fară 

a se opune uneia alteia.  De fapt, teologia și știința sunt de cele mai multe ori în contradicție 

din cauza modului de abordare unilateral - aș putea spune chiar îngust sau inflexibil16 - pe 

care unii teologi  sau oameni de știință înteleg să îl adopte atunci când vorbesc despre creație 

și evoluție, fară a renunța la unele slăbiciuni omenești, precum orgoliul sau ignoranța. Spre 

bucuria omenirii, cei mai mulți teologi și oameni de știință17 au renunțat  în mare masură la 

acest tip de abordare, începand cu a doua parte a secolului XX. Papii catolici au determinat în 

mare masură această schimbare  prin încurajarea dialogului continuu între clerici și oamenii 

de știință. Mai mult, așa cum de-a lungul timpului Biserica Catolică a fost susținătoarea 

școlilor și universităților și cei mai mulți oameni de știință ai acelor timpuri aveau la bază o 

formare teologică,  Papii au sustinut dezvoltarea activităților științifice în secolele XIX și 

XX.  De aceea, știința modernă nu ar fi existat astăzi fără acest sprijin continuu și 

contribuțiile unor mari teologi deveniți oameni de știință18.  

                                                           
14 Cf. (Pope Francis Comments on Evolution and the Catholic Church”, în usnews.com, Oct 27, 2014 by Josephine 

McKenna, Religion News ServiceVatican), descărcat la 20.04.2019. 
15 Ibidem. 
16 Din cauza modului de abordare limitat la orizontul lor. 
17 Fizicieni, biologi, matematicieni, astrofizicieni.  
18 Vezi următorul capitol.  

https://www.ncronline.org/authors/josephine-mckenna
https://www.ncronline.org/authors/josephine-mckenna
https://www.ncronline.org/authors/religion-news-service
https://www.ncronline.org/authors/religion-news-service
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3. Creație – Evoluție ( religie versus știință) 

3.1. Aspecte istorice  

Datorită unei anume înclinații  a rasei umane către egocentrism - sau, mai bine-zis a unor 

oameni ajunși în poziții de conducere, decizie, descoperiri, formare de opinii - în a-și susține 

ideile într-un mod absolutist, ca și cum ar fi singurii deținători ai gralului științei și adevărului de 

orice natură și fără a ține cont de părerile contrare, în permanență au avut loc situații extreme 

care s-au repercutat asupra evoluției și istoriei umanității.  De aceea, istoria ne arată o 

permanentă situație conflictuală între cei ajunși la putere și cei care nu sunt de acord cu 

impunerea condițiilor gândite și elaborate de puterea vremelnică. Situația tensionată permanentă 

o regăsim în dezvoltarea cunoașterii lumii în evoluția ei  din antichitate până în prezent. În 

funcție de nivelul de cunoaștere la un moment dat, care a evoluat sau involuat din cauza 

condițiilor istorice, toate științele/credințele s-au dezvoltat prin critica celor afirmate anterior 

epocii contemporane celui care face critica și aduce schimbări în viziunea asupra lumii conform 

celor cunoscute sau intuite în acea epocă contemporană. De aceea, credința și știința au evoluat 

în mod permanent, fiind într-o stare mai mult sau mai putin conflictuală, în funcție de contextul 

istoric și de atitudinea celor ajunși vremelnic la putere, legat de credință și științe. Nu se poate 

nega influența, de cele mai multe ori negativă a politicului, în exacerbarea stărilor tensionate 

între religie și știință datorită atidudinii extremiste  a unor reprezentanți de ambele părți. 

Cunoașterea  este legată de informația preluată din realitate prin simțuri, apoi supusă rațiunii, 

legat de cadrul de referință  și gândirii critice. Cunoașterea necesită nu numai aplicația rațiunii, 

dar și dezvoltarea unui punct de vedere consistent în conformitate cu cadrul de referință sau de 

înțelegere. Cheia obținerii cunoașterii este gândirea critică. Din punct de vedere istoric, 

conceptul de știință legat de cunoaștere apare mai târziu, legat de așa numitele activitați 

științifice,  în special din antichitate și parțial din evul mediu, efectuate de către filozofii naturii 

și, pentru o bună perioadă de timp,  denumirile de știință și filozofie naturală erau folosite 

concomitent.  Biserica Catolică a avut o relație directă cu știința mai bine de 800 de ani, de aceea 

a existat o interdependență între filozofie, teologie și știință. Filozofia și componentele ei 

(epistemologia și metafizica)  au fost strâns legate de Biserică după căderea Imperiului Roman și 

apariția evului mediu până în sec. al –XVII-lea.19   

Ramurile metafizicii sunt cosmologia (studiul lumii în totalitatea ei) și ontologia (studiul 

ființei). Științele naturii au evoluat din filozofie, adică din filozofia naturală. Biserica Romano–

Catolică a avut un rol proeminent în civilizația occidentală și a fost esențială în stabilirea bazelor 

științei moderne, începând  cu evul mediu și continuând cu perioada modernă. De aceea, religia 

și știința au fost în mod permanent legate de evoluția cosmologiei și filozofiei naturale.   

Începuturile gândirii sistemice au loc în antichitate, când oamenii încep să caute răspunsuri 

despre toate într-un mod rațional. Filozofia greacă, începând cu cu sec. al VII-lea î.C., este cea 

                                                           
19 Cf. Dancă W., Cursuri  Cristologie Filozofică din  anul I, sem.II, 2018  și  din anul II, sem.I ,  Master Com. 

Biblică şi Eclezială. 
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care a infuențat gândirea sistemică în Europa pentru mai bine de 2000 de ani. Leagănul 

civilizaței grecești care a produs această influență s-a aflat în perimetrul Mării Egee, în special pe 

coasta Asiei mici: Thales, Pitagora, Anaximander, Anaximenes erau materialiști, ei credeau într-

un principiu unificator care este baza întregii realități. Ei sunt precursorii filozofiei elene și 

căutau unitatea din spatele diversitații și ordinea din spatele haosului, lăsând zeii în afara gândirii 

lor, fiind conștienți de necesitatea de a-și susține și argumenta validitatea teoriilor lor apelând la 

logică și argumentare. Materialismul sec. al VI-lea î. C. a fost fundamentat în sec. al V-lea de 

catre Leucip și Democrit care, în mod absolut uimitor, intuiesc atomul și comportamentul 

acestuia, confirmat astăzi de fizica sec. al  XX-lea.  Acești atomiști timpurii aveau o viziune 

asupra realității ca fiind rezultatul deplasării și natura atomilor și faptului că nicio divinitate nu 

intră în aceasta lume, nu există loc pentru scop sau libertate, necesitatea fiind cea care dictează 

totul. Această viziune mecanică va fi înlocuită de către Platon, Aristotel și  urmașii lor. Deși 

atomismul a supraviețuit în evul mediu fiind un subiect de abuz sau interes grav, el revine cu 

putere în sec. al XVII-lea, fiind o forță puternică în discuțiile științifice de astăzi.20  

Heraclit și Parmenide schimbă modul de gândire luând în considerare ca orice există este 

ființă și dacă ceva nu este o ființă înseamnă ca este o neființă care nu este nimic, de aceea 

schimbarea este o imposibilitate logică de aceea nu trebuie să avem încredere în simțuri.21 

Socrate schimbă pentru totdeauna filozofia, deși nu a scris nimic, fiind condamnat la moarte 

și executat pentru nerespectarea zeilor. Metoda dialectică este una dintre contribuțiile lui majore 

la filozofie și aplicată examinării conceptelor morale. Abordarea dialectică se constată astăzi în 

utilizarea metodei științifice, ipoteza fiind prima etapă, de aceea dialectica este cea mai durabilă 

contribuție a lui Socrate, împreună cu filozofia politică, etica și filozofia morală.  

Platon studentul său este cel care a  notat ceea ce a spus Socrate si el va deveni,  împreună cu 

Aristotel, cei mai mari filozofi care au influențat dezvoltarea Europei Occidentale și a Bisericii 

Catolice. Platon scrie în majoritate dialoguri și înființează o școlară proprie „Academia„.  

Viziunea lui Platon despre univers „vorbește despre un Demiurg” care este creatorul binevoitor 

al acestuia, care a creat lumea din materiale imperfecte, cosmosul a fost creat conform unei idei a 

formelor perfecte, lumea în care trăim este o replică imperfectă a acestora. Formele reprezintă 

realitatea, în timp ce lumea corporală reprezintă o existență secundară. El rezolvă problema 

schimbării, ridicată de Parmenide, pentru că în domeniul ideilor nu există schimbare. Platon 

spune ca aceste forme există într-o stare abstractă independentă de minte în propriul lor domeniu. 

Din punct de vedere politic, Platon spune că numai oamenii speciali sunt apți să conducă, 

conducătorul ideal fiind un rege filozof pentru că numai filozofii au capacitatea de a discerne 

formele, de aceea, când o astfel de persoană ajunge la putere, cetățenii statului vor avea ocazia să 

vadă lumina. 

Aristotel urmează lui Platon, fiind elev al acestuia în Academie, unde rămane aproape 10 ani. 

Devine tutorele lui Alexandru  cel Mare. După ocuparea Atenei de către Macedonia, revine aici 

                                                           
20 Cf. Dan Cautiș, Cursuri  Biserica și Știința – o perspectivă Istorică  martie-aprilie 2019,  Master Patrimoniu 

Cultural European 
21 Cf. Ibidem. 
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și creează liceul, un loc frecventat de profesori. A scris aproximativ 150 tratate, din care au 

supraviețuit 30; din acestea rezultă un sistem de filozofie cuprinzător, care continuă sa aibă 

influență și astăzi. El dezvoltă epistemologia si metafizica . Din punct de vedere al 

epistemologiei, Aristotel conduce căutarea cunoașterii către lumea materială a indivizilor, ce este 

cunoscută prin simțuri. Prin procesul de abstractizare, capacitatea minții numită inteligență, este 

capabilă să formeze reprezentări ale obiectelor particulare, concepute în ceea ce privește 

trăsăturile lor în privința cărora nu diferă unul de altul. Cunoașterea este empirică și dobândește 

statutul de cunoaștere când este pusă sub forma unei demonstrații deductive. Din punct de vedere 

al metafizicii, Aristotel pune bazele schimbării, stabilind cele patru cauze ale acesteia: forma 

(cauza formală); materia care stă la baza lucrului, agentul care aduce schimbarea (cauza 

eficientă); scopul schimbării (cauza finală). Aristotel vorbește despre teleologie, prin care el 

descrie o lume care nu este inertă, mecanică a atomilor, nu este o lume a șansei și coincidenței, ci 

o lume foarte ordonată, în care lucrurile se dezvoltă înspre scopuri determinate de natura lor. 

Există un motor care ține universul în mișcare. 

Legat de mișcarea lucrurilor, Aristotel  intuiește cele patru tipuri de elemente, adică: pământ, 

aer, foc și apă, echivalente astăzi celor 4 forme de agregare a materiei, adică: solidă, gazoasă, 

plasmă și lichidă. Totul se mișcă așa cum o face din cauza felului de element care este, iar 

aceasta este cauzată de forma sa. Aceasta este modalitatea care determină locul natural al 

lucrurilor. 

Aristotel este cel care vorbește despre Dumnezeu astfel mișcarea veșnică a naturii necesită o 

mișcare sau o cauză veșnică. Acest motor nemișcat etern este Dumnezeu. Dumnezeu este cauza 

finală a tuturor lucrurilor, toate lucrurile tind spre Dumnezeu ca stare finală sau scop. Dumnezeu 

este văzut ca o activitate perfectă sau o formă pură, este Gândirea care se Gândește pe Sine 

însăși.22 

Legat de natura umană și fericire, Aristotel spune că forma esențială a ființelor umane este 

rațiunea și aceasta determină țelul sau scopul final. Rațiunea este capacitatea de a separa forma 

de materie prin gândirea abstractă. Scopul nostru final este să ne separăm de forma noastră, de 

materia noastră, ca să devenim la fel ca Dumnezeu, formă pură sau gândire. 

Filozofia lui Aristotel este o realizare impresionantă. Prin filozofia sa naturală a tratat în mod 

sofisticat toate problemele ridicate de pre-socratici și Platon în privința naturii fundamentale a 

lucrurilor, problemelor în schimbare și cauzalitate, structura cosmosului. El a creat de la zero 

discipline noi precum: fizica, meteorologia, astronomia planetară, biologia, teoria luminii și a 

vederii. Influența sa va fi foarte puternică începând cu secolul al XIII-lea  până în perioada 

Renașterii, datorită puterii explicative a sistemului său filozofic și științific.  

În următorii 2000 de ani, Aristotel va deveni mentorul științei, logicii și tehnologiei moderne. 

Platon este purtătorul de cuvânt al  teologului și al misticului. Unul ne  oferă o imagine a 

realității ca fiind multiformă și în continuă evoluție, celălalt - o realitate veșnică și una. Unul ne-a 

învățat cum trebuie să gândim ca să înțelegem lucrurile așa cum sunt, inclusiv pe noi înșine. 

                                                           
22 Cf. Dancă W., op. cit.  
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Celălalt a spus că trebuie să gândim cum ar trebui să fie lucrurile, inclusiv noi înșine și societatea 

umană. De aceea, unul a modelat contururile creștinismului, celălalt ideile Iluminismului. 

Un alt filozof al Greciei antice, Epicur, își aduce contribuția la evoluția cunoașterii. Scopul  

filozofiei, în opinia sa, este asigurarea fericirii prin concentrarea asupra chestiunilor etice. Calea 

spre fericire se poate obține prin eliminarea de teamă în fața necunoscutului și supranaturalului, 

de aceea filozofia naturală era cea ideală. El concepe universul ca fiind etern, constând într-un 

vid infinit, în care o infinitate de atomi se angajează în mișcare perpetuă ca niște particule de praf 

într-o rază de lumină. Toate lucrurile și toate fenomenele din lumea noastră și din infinitul altor 

lumi care există sunt reductibile la atomi și la vid, zeii înșiși trebuie să aibă o compoziție 

atomică.23 

El spune despre calitățile sensibile ale lucrurilor - cum ar fi aroma, culoarea și căldura - că nu 

au nicio existență în atomul individual, singurele proprietăți autentice fiind forma, mărimea și 

greutatea. Epicur revine la materialism, spunând că este o lume mecanică a atomilor pasivi și o 

cauzalitate mecanică. Nu există nicio minte de guvernare, nici providență divină, nici destin, nici 

viață după moarte și nu există cauze finale. El, fără să știe, prefigurează definiția moleculei, cea 

care într-adevar are legătură cu calitățile sensibile ale lucrurilor. Este o revenire la materialismul 

lui Leucip și Democrit, dintr-un alt unghi de vedere mult mai radical, dar care nu era departe de 

realitățile lumii materiale în care ne regăsim. 

Am ales să fac o incursiune în  dezvoltarea gândirii în lumea Antică a Greciei pentru a 

observa continua  relația dintre  creație și evoluție - religie și știință - și care va influența 

perioada creștină a lumii după nașterea lui Isus Cristos.  Creștinismul se dezvoltă în mod 

paradoxal pornind de la o mică sectă evreiască, dintr-un colț îndepărtat al Imperiului Roman, 

într-o forță religioasă majoră în secolul al III-lea, devenind religie de stat a imperiului, începând 

cu sec. al IV-lea. Biserica creștină  se divide și ea o dată cu împărțirea  Imperiului Roman în 

Imperiul de Vest și de Est, cel din Est, denumit și bizantin, rezistând practic până la căderea 

Constantinopolului în mâinile imperiului Otoman. 

Biserica Catolică Romană trebuie să facă față  căderii Imperiului Roman de Vest și perioadei 

de decădere ce a urmat datorită invaziilor popoarelor migratoare, care au afectat mai ales 

Occidentul.  Cu toate acestea, creștinismul va reuși să dea lumii teologi-filozofi de mare valoare, 

precum Sf. Augustin (sec. al IV-lea) și apoi Sf. Toma de Aquino (sec al XII-lea), și teologi 

savanți care vor contribui la începerea revoluției iluministe științifice din sec. al XVII-lea, 

reprezentativi fiind Newton, Galileo și Descartes. 

Revenind la tema acestui capitol, creație – evoluție  (religie – știință), se observă cu ușurință 

faptul că  evoluția este o componentă sau o calitate permanentă a universului. Unii  filozofi greci 

au abordat din punct de vedere al evoluției ambele poziții, respectiv creația  universului de către 

un Dumnezeu sau Universul materialist existent prin sine însuși, fără a necesita existența unui  

creator divin.  Contradicția creație/evoluție  a fost, în mod simplist, relaționată  sau raportată în 

sec al XIX-lea numai la teoria lui Darwin legată de creația/evoluția ființelor vii. Observăm că  

                                                           
23 Cf. Dan Cautiș, op. cit.  
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filozofii antici greci abordează tema creației/evoluției la totalitatea universului și încearcă din 

unghiuri de vedere diferite să explice lumea înconjurătoare în totalitatea ei, nu numai legat de 

ființele vii sau numai de om, animalul rațional așa cum îl denumește Aristotel.  Totuși, la nivelul 

de cunoștințe al acelei perioade sunt intuite anumite elemente ale filozofiei naturale care, în sec. 

al XX-lea și acum în sec. al XXI-lea, au putut fi demonstrate sau confirmate funcție de sistemul 

de referință luat în considerare.    

Trebuie însă să remarc că, în acea perioadă, niciun mare gânditor nu a putut observa sau 

imagina în totalitate complementaritatea creației și evoluției (ca părți ale unei realități imposibil 

de observat în totalitate)  sau, mai bine-zis, faptul că evoluția este o componentă a creației divine 

prezentă în macrounivers, și nici nu au putut observa legități universale ale evoluției, neavând 

cunoștințele necesare. Este de remarcat însă faptul că materialiștii Leucip, Democrit și Epicur au 

intuit în mod excepțional microuniversul care stă la baza macrouniversului. Într-un fel, 

extremismul – datorat vanității, mândriei, noncomunicării sau geloziei - este ceva specific 

umanității și acesta a provocat și atunci moartea lui Socrate, cum avea să se întâmple peste două 

milenii cu Giordano Bruno în 1600, pentru că avea alte păreri filozofice ce au părut  a fi 

amenințătoare la adresa divinității, dar care au fost în fapt speculate politic.  De aceea, este 

absolut remarcabil că  Biserica Catolică, prin glasul papei Ioan-Paul al II-lea, și-a exprimat 

„profunda durere”24, regretând eroarea comisă prin condamnarea la moarte a lui Giordano Bruno.  

Așa cum am mai spus, noi fiind obiect al creației și în interiorul ei, nu vom putea înțelege pe 

deplin creația și divinitatea, ea poate fi numai intuită într-o foarte mică măsură și de cele mai 

multe ori revelată parțial celor mistici.  Dar remarcabil este ceea ce spune Aristotel despre scopul 

umanitații: „acela de a deveni ca și Dumnezeu”.  

Deoarece voi aprofunda în mod extensiv perioada evului mediu, a renașterii, a iluminismului 

și a revoluției industriale în următorul capitol - Creștinismul legat de cunoaștere - am să trec 

direct la tema creației/evoluției, așa cum este văzută ea la nivelul secolelor  XX-XXI. 

 

3.2 Contribuții ale gânditorilor contemporani 

Creația/ evoluția sunt în general studiate legat de macrounivers/microunivers și 

biologie/antropologie în mod special. Pentru a avea o imagine asupra acestor eforturi însoțite în 

permanență de controverse și dileme, am studiat câteva cărți prezente în biblioteca Facultații de 

Teologie Romano-Catolică din București. Am fost plăcut surprins să descopăr un fond de cărți 

de specialitate foarte bine alese.  

 

  3.2.1 Am să încep cu cartea lui Dan Pavelescu, Computerizarea Universului, a vieții, a 

morții, a învierii25 sau, mai bine-zis,  o pleadorie pentru așa numitul „Proiect Inteligent”, care 

pare să existe în  universul în care ne regăsim. Dr. Pavelescu remarcă lucrarea fizicianului 

                                                           
24 https://ro.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno, accesat la 17.07.2019. 
25 Dan Pavelescu, Computerizarea Universului, a Vieții, Morții, a Învierii, Ed. Triumf, 2008.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
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Frank Tipler care, prin tratarea matematică a universului și lumilor sale, merge până la 

punctul Omega (Dumnezeu), pe baza mecanicii cuantelor.  El abordează în cartea sa, legat de 

justificarea necesitatii computerizării universului, unele probleme ale fizicii, astronomiei 

religiei și filozofiei cum sunt: 

 

nașterea Universului prin acel Big-Bang sau Marea Explozie și dovedirea acestui incredibil 

fenomen; evoluția Universului și componența lui ( galaxii, materia neagră, stele, găuri negre, 

planete), expansiunea Universului, creierul uman și echivalentul lui ca supercomputer; evoluția 

supercomputerelor până la atingerea caracteristicilor unor astfel de mașini gigantice care să 

permită optimizarea parametrilor funcționali ai Universului pe care oamenii de știința i-au 

evidențiat în lucrările lor.26 

 

Din carte aflam că universul conține miliarde de galaxii care, la rândul lor, conțin 

miliarde de stele. Galaxia noastră, Calea Lactee, se estimează a conține cca. 100 miliarde de 

stele și ar avea un diametru de cca 100 000 de ani lumină. Ca formă se aseamănă  cu alte 

galaxii observabile cu mijloacele optice de astăzi, de exemplu Galaxia NGC 5907 care, 

vazută din lateral, are un centru globular aplatizat, înconjurat de un disc ce se subțiază de la 

centru către margine. De sus are o formă de spirală cu două brațe care pornesc din centrul 

globular. Galaxia se rotește în planul axial, sistemul nostru solar având o viteză tangențială 

de cca 225 km/sec.  Un circuit complet al orbitei sistemului solar are o durată de cca 200 

milioane de ani. Sistemul solar nu urmează o orbită stabilă față de planul  eliptic al galaxiei, 

ea are o traiectorie ondulatorie (de tip sinusoidal), ceea ce face ca sistemul solar sa treacă 

prin acest plan de mai multe ori o dată la cca. 30 000 de ani. Galaxia noastră face parte dintr-

un grup local de galaxii, împreună cu galaxia Andromeda, aflată  la o distanță de cca 2 

milioane ani lumină și care se îndreaptă către noi și, conform observațiilor specialiștilor, va 

intra în coliziune cu  Calea Lactee undeva într-un viitor foarte îndepartat.  Totul în univers se 

mișcă fie prin rotire în jurul  unui obiect cosmic  foarte greu - la galaxii în jurul unei găuri 

neagre - fie prin deplasare comună prin spațiul cosmic împreună cu sistemul din care face 

parte. Această mișcare perpetuă demonstreză în mod cert că totul este în evoluție în 

macrocosmos. Creația poate fi legată de Big-Bang,  de aceea papa Paul Ioan al II-lea spune 

că este bine să se studieze evoluția Universului după acest eveniment, dar nu Big-Bangul 

însuși, deoarece acela a fost momentul Creației și, deci, lucrul lui Dumnezeu. Dovezile 

privind existența acestui moment sunt descoperite uneori întâmplator, precum radiația de 

microunde de fond - relicva fosilă  de 3,7 grade Kelvin - confirmată în 1965.  Însuși Stephen 

Hawking  spune că „Dumnezeu a ales confiugurația inițială a universului din motive pe care noi nu 

putem spera să le înțelegem27. Tot el spune că „dacă ne punem  întrebarea de ce universul este așa 

cum îl vedem, atunci răspunsul este simplu: dacă ar fi fost altfel, noi nu am fi fost aici”28. 

                                                           
26 Cf. Dan Pavelescu, op. cit., p.9 
27 Cf. Ibidem, p. 39. 
28 Cf. Ibidem. 
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Dr. Dan Pavelescu îl citează pe astrofizicianul vietnamez Thuan,  care precizează, după 

ce tratează aspectele științifice, filozofice și religioase care privesc Universul după Big-Bang, 

după cum urmează „Dumnezeul Creștinismului rămâne transcendental și imuabil în natura Sa 

veșnică, chiar dacă se implică permanent în istoria universului”29. 

Mărimea universului este estimată în funcție de ce putem observa prin mijloacele actuale 

de care dispunem, până la o distanță de cca, 14,7 miliarde ani lumină. Iar ce vedem astăzi  la 

această distanță este ca și cum ai privi în trecut, așa cum arăta Universul acum 14,7 miliarde 

de ani. Deși unii cosmologi susțin că diametrul Universului ar fi de cca. 100 miliarde ani 

lumină și, datorită faptului că nu se poate observa de pe Pământ lumina tuturor galaxiilor, 

Lee Smolin afirmă că este probabil ca raza Universului să fie mult mai mare decât valoarea 

de 14,7 miliarde de ani lumină.  Universul este în plină expansiune la scară mare, nu și la 

scară locală. Este ceea ce se observă cu mijloacele actuale prin deplasarea spre roșu a luminii 

ce vine din colțurile cele mai îndepartate observabile. Încă o dovadă a evoluției permanente 

și la o scară uriașă descrise de numere incomprehensibile pentru mintea omenească și care ar 

putea fi computerizate cu ușurință.  De aceea, Dr. Dan Pavelescu ne descrie câteva numere 

esențiale pentru existența universului și legile lui.  Gravitația este una dintre cele mai slabe 

forțe printre cele care guvernează și depinde de marimea maselor și a distanței dintre cele 

doua mase. Legile fizice ale universului sunt guvernate de câteva numere numite „constante 

fundamentale ale naturii”. Unul dintre aceste numere este constanta G a gravitației. Pentru 

stabilizarea universului ar fi probabil necesare între 10 până la 15 de astfel de numere 

constante, care nu au fost descoperite toate încă. Din cele pe care le știm astăzi  putem 

enumera: viteza luminii, masa electronului, sarcina electronului, constanta lui Plank. Însă 

cele mai interesante numere sunt așa- numitele Numere ale Vieții, fără de care viața pe Terra 

nu ar putea exista. Dr. Dan Pavelescu ne evidențiază elementele specifice Terrei, care 

permite ca o planetă sa fie locuită și anume: are atmosferă care este capabilă să protejeze 

lumea vie de efectele nocive ale radiației ultraviolete; are o masă suficient de mare ca să 

rețină gravitațional atmosfera și nici prea mare, ca să nu fie prea densă, astfel încât să 

împiedice lumina soarelui, sursă de energie; nu se rotește prea repede, astfel ca structurile 

cristaline să fie dizlocate; o gravitație ce permite existența ființelor umane cu o înălțime în jur 

de 2  metri. Thuan crede că 15 constante fizice conjugate cu condițiile inițiale ale universului 

au permis apariția vieții, conștiinței și inteligenței.  Aceste constante au fost astfel reglate cu 

extremă precizie pentru ca universul să străbată etapele care duc de la particulele elementare 

la viața biochimică, trecând prin etapele galaxii, stele și planete ale unora dintre ele. Dacă ar 

fi existat o modificare cât de mică, atunci Terra nu ar fi existat ar fi fost sterilă și lipsită de 

observatori. Exemple de astfel de parametri - 6 la număr -, de a căror reglare extrem de fină 

depinde viața și par a fi prestabiliți la declanșarea Marii Explozii inițiale, Big–Bang, fără de 

care actuala structură a Universului și însăși viața pe Terra nu ar fi fost posibile:    

                                                           
29 Cf. Ibidem, p. 40  
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- Numarul N cu o valoare uriașă (10 la puterea 36) măsoară intensitatea forțelor electrice 

care menține împreună atomii. Dacă N ar fi fost mai mic cu câteva zerouri nu ar fi putut 

exista decât un Univers în miniatură și nu ar fi existat timp pentru evoluția biologică.  

- Parametrul  cel mai mic, cu valoarea de 0,007, determină cât de mult pot trăi stelele, 

respectiv soarele nostru. El reflectă transformarea masei solare în energie atunci când 

hidrogenul fuzionează formând heliu. Dacă ar fi depășit 0.008, nu am fi putut exista 

deoarece hidrogenul nu ar mai fi supraviețuit momentului Big-Bang și nici apa nu ar mai 

fi existat. 

Numărul cosmic Omega măsoară cantitatea de materie din univers atât din galaxii cât și 

materie neagră. Omega, dacă ar fi mai mic sau mai mare decât valoarea unu, ar conduce 

la comportamente diferite ale universului față de cel cunoscut acum. 

Și exemplele continuă arătând cât de fin este reglat Universul, în așa fel ca noi să 

existăm. Faptul că noi suntem în viață se datorează valorilor optime ale celor 6 parametri, 

cele mai mici erori ar fi condus la inexistența Terrei sau ar fi avut o temperatură neadecvată 

și lipsită de apă și viață, cel mult poate câteva insecte, așa cum arată planeta Marte.  De 

aceea, Dr. Dan Pavelescu consideră a fi ridicol, pierderea timpului cu calcule asupra 

existenței noastre prin hazard și a nu recunoaște că datorăm totul, și desigur gratuit, unei 

Super-Inteligențe Milostive, pe care o denumim Dumnezeu. Totodată, trebuie să recunoștem, 

pe baza cercetărilor efectuate de savanții timpurilor noastre, că Universul a fost desigur 

computerizat. 

Punctul Omega, originea acestui termen pleacă de la paleontologul Theillhard de 

Chardin, om de știință, preot romano-catolic, mebru al ordinului iezuit. Omega este descris 

ca un punct de convergență naturală a omenirii, care va permite speciei umane să se elibereze 

de moarte și, îndeosebi, de „moartea termică” a Terrei. Este sfârșitul unui proces. De aceea, 

punctul Omega îl sugerează pe Dumnezeu nu doar ca fiind cauza lumii  ci, mai ales, scopul 

final spre care tind nevoile și aspirațiile ei. Frank Tippler este citat pentru că spune că esența 

Teoriei Punctului Omega este similară aceleia a religiilor revelate, exprimată prin două 

enunțuri:  

- Dumnezeu există (conform Genezei, El ne-a creat asemenea Lui); 

- Dumnezeu ne iubește și într-o zi ne va învia pe toți ca să trăim veșnic. 

Frank Tipler, în cartea sa Fizica Nemuririi, afirmă că punctul Omega este veșnic, 

informația stocată devine infinită în Punctul Omega, deci Dumnezeu este omniscient.  

Apropierea Punctului Omega a devenit omniprezentă odată cu ziua a cincea  și a șasea din 

Geneză, Punctul Omega însuși  se dovedește omnipotent. 

Interesant cum oamenii de știință ajung să gândească prin prisma celor descoperite și 

verificate la conluzia existenței creației, care are ca și componentă evoluția și, mai ales, să 

ajungă la concluzia scopului acesteia, așa cum este revelat el în Biblie. 

 

3.2.2  Owen Gingerich, astronom american, în cartea sa Universul Lui Dumnezeu,  face 

referire la Proiectul Inteligent, el crezând într-un univers creat, dotat cu o copleșitoare 
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complexitate și frumusețe, își pune problema dacă există vreo diferență între a crede în 

proiect și a accepta Proiectul Inteligent. Ca astronom, el face referire la un meteorit denumit 

Allende, care a explodat deasupra Mexicului în 1969 și la analizele efectuate care au permis 

o datare foarte precisă a vârstei lui de 4,6 miliarde de ani. Acest meterorit este cel mai vechi 

obiect cunoscut pe Pământ, cântărește o tonă și datează din perioada nașterii sitemului solar, 

timp în care rocile de pe Pământ au fost reprocesate continuu, de aceea nu păstreză urme ale 

vechimii lor originare.  Vârsta lui Allende, ca și a altor meteoriți, se potrivește cu vârsta 

Soarelui, dedusă prin modele computerizate detaliate ale structurii solare interne și prin 

calcularea ratei cu care atomii de hidrogen se transformă în heliu, principala sa sursă de 

energie. Universul pe care noi îl obeservăm acum este de aproape trei ori mai vechi decât 

meteoritul Allende. Se poate calcula momentul Big-Bangului, estimat a fi fost cu 13,7 

miliarde de ani în urmă.  Owen face referire la similitudinea cuvintelor din Geneză,  „Să fie 

lumină”, cu ipoteticul Bing-Bang, prin care universul a început printr-o explozie puternică, 

întreg universul fiind concentrat într-un punct dens de energie pură, un punct mai mic decât o 

sferă ce poate trece prin urechile unui ac, după unii fizicieni chiar mai mic decât un atom.  

Cel mai mic dezechilibru al acestei explozii între energia de expansiune și forțele 

gravitaționale ar fi perturbat universul așa cum îl vedem noi astăzi. Acest echilibru inițial  

trebuia să fie exact 1 din 10 la puterea 59, adica o cifră incomprehesibilă pentru mintea 

umană, un raport între 1 la 1 urmat de cinzeci și nouă de zerouri. Dacă energia Big-Bangului 

ar fi fost mai mică, universul s-ar fi retras în sine fără a constitui elementele necesare vieții. 

Dacă energia ar fi fost mai mare, densitatea și atracția gravitațională a materiei s-ar fi 

diminuat rapid pentru ca stelele și galaxiile să se formeze. Precizia sau reglajul fin  între 

forțele de expansiune și forțele de frânare ale gravitației este atât de mare încât pare că 

Universul a fost proiectat în mod special pentru umanitate. Big-Bangul  a fost întra-devăr 

reglat fin, spun astrofizicienii și cosmologii, ce rezultă „cu siguranță un Creator binefacător a 

lucrat la producerea universului, potrivit pentru viața inteligentă”.  

Astrofizicienii pot calcula evenimente îndepărtate tot mai aproape de început, astfel au 

ajuns la momentul de 10 la puterea – 43 secunde față de punctul zero, după care fizica lor se 

destramă datorită principiului incertidudinii. Timpul, așa cum îl știm, aparține universului 

nostru. Înaintea începutului nu exista timp. Se nasc întrebări la care încă se caută raspunsuri, 

unul fiind scenariul inflaței, propus de Alan Guth acum cca. 30 de ani. Evenimentul de 

dinaintea exploziei trebuie să fi fost diferit de această explozie. Inflația a avut loc și a 

dispărut într-o clipă, fiind o subtemă suprapusă Big-  Bangului, un eveniment scurt, ale cărui 

consecințe au modelat universul pe care îl cunoaștem azi. 

Owen remarcă faptul că Milton Munitz, în cartea sa din 1986 „Cosmic Understanding”, 

declară în mod argumentat că avem o cosmologie care conduce în mod logic la ideea unei 

trancendențe situate dincolo de timp și spațiu. Transcendentul, deși incognoscibil, poate să 

comunice cu noi  prin revelație, deși sfidează logica, dar nu contrazice coerența. De aceea, 

Dumnezeu s-a revelat prin profeți în toate epocile și mai presus de orice în viața lui Isus 

Cristos. Galilei este cel care scrie că realitatea lumii este exprimată dual atât în cartea 
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Scripturii cât și în cea a naturii „aceste două cărți nu se pot contrazice una pe alta, întrucât 

Dumnezeu este autorul amândorura” 

Pornind de la variațiile care apar în univers dar și în celulele ființelor vii, denumite și 

mutații, de cele mai multe ori neașteptate, surprinzatoare, Owen se întreabă dacă acestea nu 

sunt în fapt aleatorii. Fizica limitează metafizica dar nu o determină, așa cum fundația unei 

case limitează ceea ce poate fi construit pe ea, dar nu și forma edificiului.  Putem crede că 

unele dintre căile evoluției sunt atât de complicate, încât sunt absolut improbabile după 

regulile întâmplarii dar, dacă nu credem în acțiunea divină, va trebui să spunem pur și simplu 

că întâmplarea a fost extraordinar de norocoasă, deoarece rezultatul este vizibil.  Din 

perspectiva subiectivă, metafizică pare că universul are mai mult sens dacă la acest nivel 

operează o entitate divină care a proiectat universul cu un scop, nu poate fi nici negată și nici 

demonstrată  în sens științific. Un citat problemă este cel al astrofizicianului și cosmologului 

Fred Hoyle, care, privind câteva „dovezi” antropice, spune:  

 

Nu sunteți tentat să gândiți că proprietațile atomului de carbon trebuie să fi fost proiectate de un 

intelect cu o extraordinară putere de calcul, astfel ca șansa mea de a găsi un astfel de atom prin 

forțele oarbe ale naturii ar fi nemaipomenit de mică  . O intrepretare de bun simț a faptelor 

sugerează că un intelect superior s-a jucat cu fizica, chimia și bilologia și că în natură nu există 

forțe oarbe care merită să vorbim despre ele.30 

 

Această afirmație este legată de faptul că atomul de carbon, care stă la baza a tot ce este 

viu, permite lanțuri de legături moleculare complexe, imposibil altfel de realizat. 

Owen compară imaginea creată de Paley, aceea a unui Dumnezeu cu păr alb din Capela 

Sixtină, care renunță la tron și intră în atelier, pentru a mai repara ceva, cu cea creată de 

Hoyle,  aceea a unui Dumnezeu care se duce la calculator și începe să socotească. Probabil 

acel Dumnezeu care intră în gradină și îi spune Evei: „Pentru ce ai făcut asta?”. Pornind de 

aici, el se întreabă dacă îndraznește un teolog să creadă în proiectul inteligent?  Răspunsul 

este foarte simplu: teologii sistematici știu că Dumnezeu este Spirit, că Dumnezeu este 

Lumină, că Dumnezeu este Iubire  și nu vor fi derutați, însă teologii amatori ca el însuși pot fi 

încurcați ușor, mai ales dacă se vorbește despre proiect. Dumnezeul care are forța creatoare 

de a fi făcut întregul univers accesibil observaței noastre, dintr-un punct dens de energie pură, 

este incomprehensibil, fiind dincolo de puterea umană de imaginație. Și totuși, putem vedea 

consecințele acestui act creator inimaginabil de puternic și un univers prietenos cu 

formațiunea supremă a vieții, viața care naște inteligență ce poate pune întrebări cărora știința 

nu le poate raspunde. De aici concluzia că undeva, în universul lui Dumnezeu, este posibil să 

existe o altă viață reflexivă, poate din abundență, iar știința ar putea să dea în cele din urmă 

un răspuns la întrebarea dacă există o altă viață inteligentă. 

 

                                                           
30 Owen Gingerich, Universul lui Dumnezeu, Curtea Veche, București, 2010. 
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3.2.3  Carl Sagan este unul dintre cei mai mari gânditori ai secolului XX. Am găsit în 

bibliotecă cartea Diversitatea Experienței Științifice – o viziune personală asupra căutarii lui 

Dumnezeu, editată în 200631, după moartea sa. În introducere, Carl Sagan este descris ca un 

cercetător asiduu al religiilor lumii, dar și un om cu o poftă neostoită de învățătură pentru 

subiectele științifice. Nu a înțeles niciodată de ce cineva ar vrea să separe știința, care este 

doar calea de a căuta adevarul, de ceea ce considerăm sacru, adică acele adevăruri care 

inspiră iubire și venerație. El nu a dus o dispută cu Dumnezeu, ci cu cei care au crezut că 

înțelegerea sacrului este de acum completă. El credea că cercetarea adevărului prin știință nu 

se termină niciodată și că este o abordare suficient de smerită pentru a fi vrednică de 

universul care ni se revelează. Metodologia științei, cu mecanismul său de corectare a 

erorilor, care să ne mențină în sfera adevărului în ciuda tendințelor noastre cronice de a 

proiecta, de a nu înțelege și chiar de a ne minți pe noi înșine, ca și pe alții, constituia pentru el 

culmea disciplinei spirituale. ”Dacă ești în căutarea cunoașterii sacre și nu doar a unui 

paliativ, atunci te pregătești să devii un sceptic”32, afirma el. A fost împotriva credinței - a 

unei convingeri lipsite de dovezi care să poată fi probate - ca fiind o cale suficientă de 

cunoaștere. Carl Sagan  a susținut numeroase conferințe pe tema concepței asupra relației 

dintre religie și știință și asupra cautărilor sale proprii, legate de înțelegerea naturii sacrului. 

Aceste conferințe s-au materializat ulterior într-o carte extraordinar de influentă, Diversitatea 

experienței religioase33. El admira definiția dată de filozoful  american William James 

religiei, ca fiind „sentimentul de a fi acasă în univers”34.  Carl Sagan este un critic al lipsei de 

cooperare între credință și știință  în lume. El remarcă ce puțin s-au acomodat religiile cu 

adevărurile uimitoare care au ieșit la lumină în ultimele secole prin înțelepciunea științifică 

predominantă legată de originea noastră.    

Ideea potrivit căreia,  cu aproape 15 000 milioane de ani universul s-a format prin Big- Bang; că 

după vreo  5 000 de milioane de ani nici Calea Lactee nu era încă formată: că la aproape 5 000 de 

milioane de ani după aceea Soarele, planetele nu erau încă formate; că în urmă cu 5 000 de 

milioane de ani, pe un Pământ deloc asemanator cu cel de astăzi, a vut loc producerea pe scară 

largă a unor molecule organice complexe, ceea ce a condus la un sistem molecular capabil de 

autoreproducere; că de atunci a început secvența evolutivă minunată, lungă și tumultoasă care s-a 

materializat în primele organisme, abia capabile să se autocopieze, și apoi în divesitatea 

magnifică și în subtilitatea vieții care binecuvânteză acum mica noastră planetă.35  

 

Carl Sagan este preocupat de viitorul planetei  și, pornind de la istoria omenirii care a 

trecut prin diverse doctrine precum - dreptul divin al regilor, sclavagismul justificat prin 

voința divină, statutul femeii argumentat prin voința divină, bolile care erau trimise de 

Dumnezeu drept pedeapsă pentru comunitatea umană - ajunge în zilele secolului XX, când 

                                                           
31 Cf. Carl Sagan, Diversitatea experienței științifice. O viziune personală asupra căutării lui Dumnezeu, Curtea 

Veche, București, 2009. 
32 Ibidem, p. 12. 
33 Cf. Ibidem, p. 11.  
34 Cf. Ibidem. 
35 Ibidem, p. 237. 
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trebuie să facem față persepectivelor unui război nuclear, toți fiind vulnerabili. El critică 

limitarea noastră la planeta Pământ, de aceea suntem limitați chiar la înțelegerea acesteia. 

Dacă suntem limitați doar la un singur fel de viață, atunci suntem extrem de limitați în 

înțelegerea chiar al acelui tip de viață. Dacă cunoaștem un singur tip de inteligență, vom fi 

extrem de limitați la înțelegerea și cunoașterea acestei inteligențe.  Dar dacă vom căuta pe 

semenii noștrii peste tot, lărgind astfel perspectiva, chiar dacă nu găsim ceea ce cautăm, 

obținem cadrul necesar înțelegerii mai adecvate a propriei entități. 

El spune că  avem dovezi că legile Gravitaței, ale lui Newton, și ale mecanicii cuantice se 

aplică în tot universul și aceasta este un fapt profund și extraordinar că legile naturii există și 

că ele sunt peste tot.  Dacă asta se înțelege prin  a fi Dumnezeu, atunci se poate spune că 

avem deja dovada excelentă a existenței Lui, aceasta fiind în fapt o extremă. Cealaltă extremă 

este concepția potrivit căreia Dumnezeu este un bărbat supradimensionat, cu barbă albă și 

lungă, șezând pe un tron în cer, de pe care gestionează fiecare vrabie. Pentru un astfel de a fi 

al lui Dumnezeu, el susține că nu există vreo dovadă a existenței Sale.  

El mai remarcă gândirea lui Democrit, care este unul dintre favoriții săi. El nu se 

consideră mai deștept decât acesta, dar are avantajul a peste 2500 de ani de muncă a 

savanților, pe care el nu l-a avut. Democrit a sugerat că Galaxia Calea Lactee este compusă 

din stele, un lucru foarte avangardist pentru acele vremuri, dar el nu știa despre alte galaxii.  

El continuă răspunzând  întrebării dacă o ființă omnipotentă  nu are nicio rațiune să lase 

dovezi despre existența sa. De aceea, el nu va afirma niciodată că nu există Dumnezeu, dacă 

nu se găsesc dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Luând în considerare punctul de vedere 

legat de dovezile lăsate de Dumnezeu în Scripturi, el crede că scopul lui a fost de a lăsa 

dovezi pentru toți oamenii, chiar și pentru copii, cu scopul ca ei să înțeleagă că el există, nu 

numai pentru o generație, ci pentru toate generațiile după ea: . ”O mie de ani sunt ca o clipă 

în fața ta.” (Ps 89,4). Fizica nu se ocupă cu adevarul, ci se ocupă cu aproximațiile succesive 

care conduc la adevăr.  

 

3.2.4 În cartea sa Big-Bang: originea universului36, Simon Singh spune că fără Carl 

Sagan și mulți alți astronomi, fizicieni, această carte nu ar fi fost posibilă. Simon Singh a 

studiat fizica obținând titlul de doctor în fizica particulelor elementare și a lucrat la seriale de 

știință, scriind de asemeni mai multe carți în domeniu. El dă la începutul cărții sale, pe prima 

pagină,  mai multe citate după cum urmează: 

- Așează trei grăunțe de nisip într-o mare catredală, iar catedrala va fi mai dens umplută de nisip 

decât cerul de stele. (James Jeans). Jeans ne dă o idee clară asupra distanțelor imense dintre 

stele și densitatea incredibil de mică a universului. 

-În ştiinţă încercăm să spunem oamenilor, aşa încât să fim înţeleşi de toţi, ceva ce nimeni nu 

ştiuse până atunci, în poezie însă e exact pe dos. (Paul Dirac). Dirac ne arată faptul că știința 

                                                           
36 Simon Singh, Big Bang Originea Universului, traducere Vlad Zografi, Ed. Humanitas, București, 2012.  
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explică pe înțelesul tuturor lucruri necunoscute. Poezia este frumoasă, are înțelesuri diferite 

funcție de cititor, dar nu poate explica nimic.  

 

- Cel mai de neînţeles lucru în privinţa universului e că poate fi înţeles. (Albert Einstein). 

Einstein ne oferă un argument asupra faptului că suntem înzestrați cu puterea de înțelegere a 

universului, cu toate că nu  ar fi trebuit să fi fost posibil. 

-Ştiinţa trebuie să înceapă cu miturile şi cu critica miturilor. (Karl Popper). Popper ne arată 

diferența între știință și mituri, rolul ei fiind acela de a ne oferi explicații solide argumentate. 

- Nu mă simt obligat să cred că acelaşi Dumnezeu care ne-a înzestrat cu judecată, raţiune şi 

intelect a vrut ca noi să renunţăm să ne folosim de ele. (Galileo Galilei). Galilei punctează ferm 

de ce suntem înzestrați de Dumnezeu cu atribute esențiale pentru a înțelege universul. 

Singh dezvoltă subiectul cosmologiei în mod detaliat  pornind din cele mai vechi timpuri, 

mituri, trecând apoi prin cele descoperite de învățatii greci, Ptolemeu, învățații medievali, 

ajungând la Copernic, Giordano Bruno, Galileo Galilei  și mulți alții până în secolul XX. 

Astfel, el descrie contribuția mai multor oameni de știință ai sec. XX la descifrarea 

macrocosmosului, după cum urmează: 

- Hubble este cel care observă faptul că galaxiile se îndepărtează de Pământ, conform 

prezicerilor teoriei Big-Bang,  însă modul cum are loc această îndepărtare este explicat de 

Eddington, care remarcă faptul că spațiul este cel care se extinde, de aceea are loc 

îndepărtarea galaxiilor.  Spațiul se dilată și din acesată cauză are loc deplasarea luminii 

galactice către roșu, fapt observat de Hubble. Lungimile de undă ale luminii devin mai 

mari o dată cu dilatarea spațiului, iar lumina apare mai roșie. Galaxille însă, datorită 

uriașelor forțe gravitaționale din interiorul lor, nu se pot dilata odată cu spațiul, efectul 

acestui fenomen fiind neglijabil.  Expansiunea spațiului este relevantă numai la scară 

cosmică intergalactică. 

- Pamântul nu este în centrul universului, efectul dilatării spațiului crează iluzia oricărui 

potențial observator că se află în centrul universului. De fapt, nu există un centru al 

universului, sau fiecare galaxie se poate considera centrul universului. 

- Lemaître și Einstein au fost cei care au fundamentat teoria big bang în 1933, la un 

seminar ținut în Pasadena, unde era prezent și Hubble. Practic, Einstein a fost cel care l-a 

omagiat pe Lemaître pentru explicațiile sale privind explozia inițială care a generat 

universul și ulterior expansiunea sa.  

- Lemaître, la fel ca și Galilei,  credea că Dumnezeu dăruise oamenilor puterea de a scruta 

universul. El face diferență între știință și religie și spune clar că Biblia nu se poate 

pretinde a fi un manual științific.  

- Cu toate explicațiile lui Lemaître, anumiți oameni de știință credeau că teologia 

influențase negativ cosmologia sa, susținând că atomul primordial nu era decât o 

justificare pseudoștiințifică a unui creator, adică o versiune modernă a genezei. Problema 

esențială legată de big bang era vârsta universului și datele neconcludente din acea 

perioadă care conduceau la concluzii greșite.  Criticii big-bangului susțineau că universul 

era etern și neschimbător. 
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- Problema deplasării spre roșu și îndepărtarea galaxiilor, ca urmare a observațiilor lui 

Hubble, a fost un mare impediment pentru criticii lui Lemaître deoarece trebuiau să 

demonstreze că nu implică un moment al creației în trecut. 

 

Am ales aceste explicații ale lui Singh privind evoluția teoriei big-bang, la începutul sec. XX, 

pentru a sublinia implicarea lui Lemaître (preot catolic) în aproprierea modelului de cel pe care îl 

cunoaștem astăzi.  Un model care a evoluat și a fost criticat intens, dar care astăzi este în mare 

parte verificat prin descoperirile astrofizicienilor și astronomilor dar și prin observații ale 

telescoapelor instalate pe orbita terestră Hubble și Keppler. 

Singh intră apoi în microunivers (domeniul atomic și subatomic) și evoluția științei și în acest 

domeniu, care ne permite azi să înțelegem mai bine comportamentul Universului, mai ales 

complementaritatea lor. Radiațiile emise în tot spectrul electromagnetic, nu numai lumina 

vizibilă, a condus la descoperiri importante în univers și confirmarea unei evoluții continue în tot 

universul și microuniversul, totul fiind în mișcare, nimic nu este static, decât față de un sistem de 

referință, acest sistem fiind însă el însuși în mișcare. 

 

3.2.5 În cartea sa  Noi, particula și lumea37, Basarab Nicolescu, fizician, teoretician român, 

ne introduce în lumea cuantică,  particule (entități) care populează infinitul mic, regiuni care 

încep de la 10 la puterea minus 13/cm. Mecanica cuantică este o teorie constituită în perioada 

anilor 1920-1930 și reprezintă baza fizicii moderne a particulelor care presupune atât mecanica 

cuantică cât și teoria relativității a lui Einstein. În lumea cuantică ceea ce cunoaștem în lumea 

macro nu mai are nici o relevanță. Este o lume plină de paradoxuri pentru că realismul clasic nu 

are nimic în comun cu realismul cuantic. Max Planck este cel care descrie cuanta ce exprimă o 

constantă universală numită: „constanta lui Planck” . Este prima structură discretă discontinuă a 

energiei care zdruncină vechiul concept atotputernic de continuitate. Ea înseamnă o cantitate 

fizică ce corespunde unei energii înmulțite cu un timp. Ideea de discontinuitate a fost prezentă în 

evoluția științelor omenirii mai întâi în filozofia indiană, dar aparatul matematic apare o  dată cu 

matematica calculului infinitezimal al lui Leibniz și Newton. Particulele cuantice sunt particule 

și unde în acelaș timp conform mecanicii cuantice, nu mai pot fi analizate separate, ele coexistă 

într-o experiență. Deci, mai bine-zis, o particulă cuantică nu este nici undă, nici corpuscul, este 

mai mult decât suma componentelor sale clasice contradictorii. Heisenberg, prin relațiile sale 

legate de principiului incertidudinii, conduce la concluzia imposibilității unei localizări precise în 

spațiu-timp a unui eveniment cuantic. Cu toate acestea, o intrepretare corectă că putem determina 

durata vieții particulelor, iar relațiile ne arată în particular existența efectului cuantic fascinant 

care este creșterea densității de energie spre infinitul mic. Cu cât este mai mică regiunea sondată, 

cu atât energia corespunzătoare este mai mare. Heinsenberg practic infirmă determinismul 

absolut al lui Laplace. Lumea cuantică se comportă straniu. De exemplu,  permite teleportarea  

fotonilor, fenomen inventat în 1993 și realizat ulterior în mod experimental. Vidul cuantic este 

un vid plin și fizica cuantică ne spune că totul este o aparență, o iluzie creată de propria noastră 

                                                           
37 Basarab Nicolescu, Noi, particula și lumea, Polirom, Iași, 2002.  
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scară. Cu cât pătrundem într-o regiune cât mai mică a spațiului, descoperim o activitate tot mai 

mare, semn al unei mișcari neîntrerupte. Mai bine-zis fluctuațiile cuantice ale vidului determină 

apariția bruscă a perechilor de particule – antiparticule virtulale care se anihilează reciproc într-

un timp extrem de scurt. Practic, vidul fluctuează în mod aleatoriu între ființă și neființă, totul 

este vibrație.  

Desigur cartea prezintă mult mai multe elemente, dar ceea ce rezultă datorită mecanicii 

cuantice este faptul că se leagă apariția Universului din nimic sau mai bine-zis dintr-o energie 

superconcentrată, conform teoriei Big-Bang. Iar vidul nu înseamnă nimic ci, dimpotrivă, o 

energie latentă ne-dectabilă, inexistentă pentru un observator din macro-univers, deci nici spațiul  

și nici  timpul nu  sunt neapărat numai ceea ce vedem noi în lumea în care ne regăsim. 

Basarab Nicolescu face o paralelă între știință și tradiție,  observând o punte posibilă între 

ele, pe care o denumește raționalitatea lumii. El face referire la mai mulți oameni de știință și 

demersurile lor, asemanând demersurile lor cu cel al lui Sfântului Ioan al Crucii  în descrierea 

propriilor experiențe în Urcarea Muntelui Carmel38. El vorbea clar despre limita unei anumite 

logici, a unei anumite judecăți în fața realității. Nivelurile cele mai subtile de realitate cer, pentru 

a fi explorate, logici diferite, judecăți diferite. Dar lumea rămâne materială, lumea rămâne 

rațională la fiecare nivel, din moment ce tolerează descrierea, măsura. Sfântul Ioan al Crucii 

vorbește despre noaptea simțurilor ca despre o etapă obligatorie în progresul spiritual dar, în 

acelaș timp, el vedea organele de simț ca ferestre și nu ca ziduri ale închisorii trupului. Nicolescu 

spune despre Einstein, care scria: 

 

Individul resimte caracterul sublim și ordinea minunată care se manifestă în natură, ca și în lumea 

gândirii. Existența individuală dă impresia unei inchisori și el vrea să trăiască  stăpânind deplinătatea 

a tot ceea ce este, în unitatea și în înțelesul profund.39  

Mișcarea și discontinuitatea „veșnica geneză a realității”  sunt un dinamism al luptei și al 

cooperarii, al anihilării și al creației, al veșnicei mișcări și al veșnicei transformări.  Basarab 

Nicolescu face referire la Jakob Bohme, care este un precursor al ideii de discontinuitate și de 

mișcare.  Jakob face referire la Trinitatea neschimbată și sacră care este, prin exelență, esența 

biruitoare, efervescentă și activă și care, ca natură, are în sine toate puterile: căci ea este mama 

veșnică a naturii.  Este un spirit triplu în care fiecare este cauza celuilalt în generare. Cele trei 

principii sunt neseparabile, și totuși independente, insondabile și nelocalizabile, și totuși prezente 

în materie. Natura și Trinitatea nu sunt totuna, ele se deosebesc, deși Trinitatea locuiește în 

natură, dar fără sa fie percepută de ea; și totuși există între ele o eternă alianță. Pentru a obține 

mișcarea, Bohme adaugă o lege care face să intervină șapte izvoare-spirite sau calități: 

Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, în el există, în principal, șapte calități, prin care orice 

ființă divină este în activitate. El se arată nedeslușit în cele șapte calități, generarea divină este 

veșnică și netulburată în ordinea ei, și tocmai prin aceasta rezultă această lege.  Din descrierea 

celor șapte zămisliri  rezultă dinamismul. Discontinuitatea rezultă din cauza intervalului dintre 

                                                           
38 Cf. Sfântul Ioan al Crucii, Cântarea Spirituală, Editura Carmelitană, Snagov, 2018. 
39 Cf. B. Nicolescu, p 167  
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primele trei calităti și ultimele patru, legate prin Cuvântul creator, care este cu adevărat un 

principiu al discontinuității, al vieții. 

Desigur, cartea lui Basarb Nicolescu este cu mult mai complexă decât poate fi redată în 

această lucare, însă l-am luat în considerare pentru a vedea complementaritatea creație- evoluție 

și din punctul de vedere a ceea ce numim micro-univers. Acesta este guvernat de principii stranii 

care pot permite fizicienilor secolului XXI să ia în considerare ca fiind posibile anumite 

posibilități ce țin de literatura SF, precum: spații paralele, plierea spațiului și călătoria prin așa-

numitele găuri de vierme, teleportarea dar și cele promise în Scriptură, precum viața veșnică.  

Conform unor cercetări în domeniul cuantelor, stranietatea particulelor este și mai complexă 

decât ne putem imagina. Un experiment cu un fascicol de fotoni (particulele luminii vizibile), 

care este îndreptat către un dispozitiv având doua fante, având în spate un ecran de observație, 

dezvăluie un comportament ciudat. Dacă observatorul uman este situat în fața dispozitivului și 

fasciculul este îndreptat numai către una din fante, pe ecranul de observație se vor observa două 

fante luminoase ca și cum fasciculul trece prin amândoua fantele.  Dacă  observatorul uman se 

află în spatele dispozitivului se observă cum fotonii trec numai prin fanta spre care este îndreptat 

fasciculul și numai o fantă se observă pe ecranul de observație.  Este ca și cum cuantele de 

lumină se comportă funcție de observator. Un alt experiment și mai complex, constată că o 

particulă poate fi în același moment în două locuri diferite. Tot prin observație în laboratoarele 

fizicienilor, dedicați mecanicii cuantice, se constată un lucru uluitor al particulelor , cuantele par 

să apară din neant, adică din nimic, la anumite frecvențe/vibrații armonice ca și cum o muzică 

neauzită a unui cântăreț nevăzut ar determina apariția lor. Lista comportamentelor bizare poate 

continua, dar concluzia evidentă este că nimicul (neantul) nu există decât în sistemul de referință 

al realității în care noi ne regăsim. Aș mai aduce un exemplu și anume, faptul că totul este 

alcătuit din energie pură, care vibrează sau crează câmpuri în care apar corpusculii, de fapt 

puncte de energie concentrată. Atomul, primul element al materiei, este materie (solidă, lichidă 

sau gazoasă, plasmă),  deoarece  electronul (sau electronii) care se învârtește la o distanță enormă 

față de nucleu are o viteză atât de mare încât crează o sferă în care el este prezent peste tot în 

acelaș timp. Această sferă sau nor electronic este cea care dă aparența de materie  energiei pure, 

pe care o cunoaștem noi. Electronul  însuși este un punct de energie concentrată (o cuantă) și se 

rotește în jurul nucleului care este constituit din alte puncte de energie concentrată, protoni și 

neutroni.  Protonul are încărcătură energetică pozitivă, iar electronul încărcătură energetică 

negativă; neutronul nu are încărcatură energetică, este o energie de cu totul altă natură. 

Acum se discută în lumea astrofizicienilor și fizicienilor mecanicii cuantice despre materia și 

energia neagră care ar reprezenta împreună mai mult de 70% din masa universului. De mult timp 

fizicienii au facut calcule  elaborioase, ulterior pe modele computerizate, prin care constatau  că 

materia luminoasă observabilă reprezintă doar un mic procent din ceea ce ar fi trebuit să fi fost 

întreaga masă a universului. Ei au denumit atunci această materie invizibilă materia neagră 

deoarece nu este observabilă. Recent existența acestei materii a putut fi confirmată prin efectele 

asupra modului de formare a galaxiilor și aranjamentului lor, mai mult, fără existența ei aceste 

galaxii nu se puteau forma. Materia neagră este prezentă  peste tot în univers și chiar în jurul 
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nostru. Ea nu interacționează cu materia cunoscută, nu este antimaterie pentru că materia cu 

antimateria se anihilează reciproc, nu se cunoaște nimic despre ea pentru că nu este detectabilă 

cu mijloacele care le avem la dispoziție. Pe deasupra, este discutată și așa-numita energie neagră 

care acționează contrar materiei negre, împingând galaxiile departe una de alta și despre care se 

cunoaște cu mult mai puțin.  

Având în vedere cele de mai sus, îmi permit să emit o ipoteză după cum urmează: 

- Este mai mult decât posibil ca Dumnezeu să nu se fi limitat la crearea unei singure 

realități și cea pe care o cunoaștem noi să nu fie singura: toate religiile și popoarele 

vorbesc despre existența mai multor ceruri;  

Desigur, este numai o ipoteză, dar mecanica cuantică și bizareriile ei ne pot conduce la 

imaginarea unor multiple posibilitați, care trebuie luate în considerație. Dumnezeu ne-a dat 

libertatea de a alege (în libertate)  și ne-a înzestrat cu dorința de a cunoaște și imaginație. Mintea 

noastră ne ajută însă numai dacă luam în considerație iubirea față de aproape și de Dumnezeu, 

numai așa scăpăm de tentațiile de a ne considera mai presus de alții și astfel să facem alegeri 

greșite. 

 

3.2.6 Thierry Magnin în cartea sa  prefațată de Cardinalul Philippe Barbarin  denumită A 

deveni tu însuți în lumina științei și a Bibliei40, face pe rând referire la evoluție și mecanica 

cuantică. El abordează ce ne învață fizica și biologia modernă despre noi înșine și omul în biblie: 

o primă abordare, experiențe fundamentale. Este una dintre cele mai interesante cărți pe care le-

am studiat în vederea fundamentării complementarității între creație și evoluție.  

Darwin susține că motorul transformării, adică evoluția, este selecția naturală sau 

conservarea raselor favorizate în lupta pentru existență. El extinde transformismul până la om în 

1871, ignorând lucrările lui Mendel41  asupra legilor eredității - calea către teoriile genetice -, de 

aceea nu putea da o explicație satisfăcătoare privind transmiterea caracterelor.  Desigur, Darwin 

surprinde un aspect important al evoluției, care va infuența și care deschide o luptă între 

transformiști și creaționiști, mai ales în mediul științific.  Ca de nenumărate ori în istoria 

umanității, apare un conflict legat de faptul că se trece la exagerarea implicațiilor unei noi 

descoperiri și concentrarea numai asupra efectelor mecanismelor evoluției. Cosmologia secolului 

al XX-lea arată în mod clar că totul este în evoluție, nu numai ființele vii. Etapele evoluției au 

fost îndelungate până la apariția vieții și după, plecând de la formarea moleculelor organice și 

ființelor pluricelulare până la apariția omului cu capacitatea lui de a gândi, de a căuta libertatea și 

de a crea.  Studiul complexității apariției vieții și capacității de autorganizare a materiei vii 

conduc însă la aceeași constatare „sunt necesare întâlniri succesive eficiente între moleculele 

organice pentru a ajunge să formeze lanțurile lungi de constituenți ai celulelor vii”. Aceste 

lanțuri au tendința de a se înfășura pe ele însele, devenind acizi nucleici (ARN și ADN), sau 

proteine și lipide. Aceste componente se unesc în celule și își îndeplinesc respectivele roluri de 

                                                           
40 Thierry Magnin, A deveni tu însuți în lumina științei și a Bibliei, Curtea Veche, București, 2007. 
41 Johann Gregor Mendel (n. 20 iulie 1822 — d. 6 ianuarie 1884) a fost călugăr augustinian și cercetător științific, 

cunoscut ca fondator al geneticii, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel, accesat la 17.07.2019. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1822
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1884
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinul_augustinian&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Genetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
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programe genetice, de cititori executanți ai acestor programe sau de membrane reglatoare de 

schimburi. Aceste celule  pot fi considerate că au caracateristicile vieții, adică pot face schimburi 

cu mediul, se pot reproduce și evolua. Este evident că universul nu este dat, el este în construcție. 

  Lucrarile lui Godel dau niște rezultate care arată, în esență, că există propoziții 

nedeterminate, propoziții aritmetice adevărate, care nu pot fi deduse din axiome și enunțuri 

adevărate nedemonstrabile.  De aceea, nicio teorie nu poate aduce prin ea însăși dovada propriei 

consistențe și că autodescrierea completă este logic imposibilă. Cu alte cuvinte, nimic nu se 

poate erija în explicația supremă datorită interdependenței mai multor factori care își schimbă 

importanța în timp unul față de altul.  

Consistența implică incompletitudinea, iar completidudinea nu poate fi obținută decât în 

detrimentul consistenței.  Fizica cuantică  ne amintește că omul nu este spectator independent de 

realitatea pe care o explorează, el face parte integrantă din aceasta. De aceea, omul este cel care 

construiește concepte și teorii și asta înseamnă că, pe masură ce cunoaște și interacționează cu 

realitatea, apare o perturbare a obiectului observației, adică o implicare a principiilor mecanicii 

cuantice, a relațiilor de nedeterminare (incertitudine) ale lui Heisenberg.  Este ceva care ne  

scapă  datorită orizontului de nedeterminare la imposibiltatea de a limita adevărul la totalitatea a 

ceea ce se poate spune, demonstra formal sau măsura formal sau a măsura imediat.  Știința 

contemporană îndeamnă în a se ține cont de pozitivitatea incompletitudinii, care apărea a fi însăși 

condiția cunoașterii.   Este, de fapt, o deschidere către problema semnificației și a locului 

subiectului în explorarea lumii careia îi aparține. De aceea, apare o trecere de la certitudine la 

incertitudine, ceea ne pune pe gânduri legat de caracterul accidental sau limitat al omului. 

Observatorul, adică omul, face parte din realitatea pe care o analizează, el devine traducătorul 

unei lumi complexe, obiectivitatea absolută a științelor fiind serios pusă în discuție. Realitatea 

este „voalată” , nu mai putem fi scientiști.  

Principiul complementarității a lui Bohr în mecanica cuantică, unde apare caracterul dual 

de undă și corpuscul, care aparent se exclud unul pe altul „unda se referă la un câmp foarte mare, 

iar copusculul sau particula - la o substanță închisă într-un volum foarte mic”. 

Complementaritatea continuității (aspect odulatoriu) cu discontinuitatea (aspect corpuscular) 

trebuie considerate simultan în descrierea particulelor elementare. Sunt mai multe perechi 

contradictorii (antagonice) în mecanica cuantică: continuitate-discontinuitate; separabilitate-

nonseparabilitate; simetrie-ruptură de simetrie; cauzalitate locală-cauzalitate globală s.a.m.d.. 

Numai considerând cele două moduri contradictorii putem pătrunde în înțelegerea fenomenului. 

Bohr, ca și Heisenberg,  folosesc conceptul complementarității  pentru interpretarea teoriei 

cuantice. Procedeul de măsurare are o infuență esențială asupra condițiilor pe care se bazează 

însăși definiția cantităților fizice în chestiune. Definiția mărimilor fizice este direct condiționată 

de procedeele de măsurare folosite.  De fapt, o particulă nu este nici undă, nici corpuscul, este 

„ceva” ce combină cele doua imagini.  

De aici apare întrebarea existenței unor niveluri de realitate diferite, Thierry Magnin îl 

citează pe filozoful Lupasco și fizicianul român Basarab Nicolescu (exact cartea pe care am 

analizat-o ceva mai sus, Noi, particula și lumea), spunând că cei doi români au adus două 
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contribuții esențiale, însă nu prea bine cunoscute, ideii de complementaritate.  Lupasco, refuzând 

logica clasică a lui „da sau nu”,  arată că doar logica terțului inclus - nu este „sau ... sau” ci „și 

...și” - este în stare să înfățișeze ansamblul realității. Diversitatea realității poate fi structurată și 

conținută în triada  actualizare/potențializare/stare (ultima corespunde terțului inclus). 

Actualizarea corespunde a ceea ce este măsurat experimental, potențializarea este ceea ce există 

potențialmente, chiar dacă nu este actualizat. Starea implică un echilibru dinamic între 

actualizare și potențializare. Nicolescu introduce în schema lui Lupasco noțiunea de nivel de 

realitate.Complementaritatea este între nivelul 1 Starea și nivelul 2, dată de actualizare și 

potențializare.  Astfel, la nivel macroscopic cauzalitatea locală (și separabilitatea) este 

dominantă, dar la nivel micoscopic, nivelul 2, cauzalitatea este globală (și avem 

nonseparabilitate).  De aceea, la nivel 1 contrariile pot fi unificate, la nivelul 2 nu.  Această idee 

de complementaritate este considerată pertinentă pentru a remarca evoluția mentalității științifice 

față de complexitatea realului analizat. Evoluție care generează noi atitudini față de real,  astfel 

laitmotivul principal al epistemologiei moderne este „ceva ne scapă” . 

În cea de a doua parte,  Omul în Biblie, o primă abordare ...,  se pune accentul pe faptul 

că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu de aceea, chiar desfigurat de păcat, 

omul păstrează, ca bun permanent, faptul de a fi chip al lui Dumnezeu. În Geneză, omul este 

chipul lui Dumnezeu în sensul că el primește de la Dumnezeu misiunea de a stăpâni lumea și de 

ocupa un loc ales în univers. Omul este chipul lui Dumnezeu prin sufletul său și astfel 

împărtașește nestricăciunea  lui Dumnezeu chiar dacă este păcătos. Perechea omenească 

bărbat/femeie este o cale a creației  în suflarea lui Dumnezeu. Omenirea în evoluția sa intră în 

plinătate prin Isus care este omul prin excelență. Omul reușit, omul viu, omul în picioare, trimis 

de Dumnezeu, Mântuitorul / El este Dumnezeu cu noi și Dumnezeu izbăvitorul. Nu ne putem 

opri din contemplarea omeniei, din purtarea sa, din relatările Evangheliei. Prin această omenie îi 

descoperim dumnezeirea și cine este acest Dumnezeu care a ales drumul omului pentru a se face 

cunoscut și a-l aduce pe om la adevarata viață.  Folosesc aceste  reflecții ale lui Magnin pentru a 

trece la ultima carte analizată în acest capitol:   

 

3.2.7 Cum ne schimbă Dumnezeu  Creierul, scrisă de Andrew Newberg și Mark Robert 

Waldman42, doi specialiști ai Universității din Pensylvania.   Ei își deschid cartea cu un citat din 

Albert Einstein: 

 

Timpul nostru se remarcă prin minunate împliniri în domeniile înțelegerii științifice și prin 

aplicarea tehnică a acestor introspecții. Cine nu ar fi încântat de asta? Dar să nu uităm că numai 

conoașterea și abilitățile nu pot conduce umanitatea către o viață fericită și demnă. Umanitatea 

are toate motivele să-i pună pe cei care proclamă valori și standarde morale înalte deasupra 

descoperitorilor adevărului obiectiv. Ceea ce umanitatea datorează personalitaților ca Buddha, 

Moise, Isus valorează pentru mine mai mult decât toate realizările minții iscoditoare și 

constructive.43 

                                                           
42 Andrew Newberg, Mark Robert Waldman, Cum ne schimbă Dumnezeu creierul, Curtea Veche, București, 2009.  
43 Ibidem, p. 1.  
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Din cercetările făcute pe practicanți avansați ai unor religii sau activitați de meditație pentru a 

localiza schimbările neurochimice cauzate de practicile spirituale și religioase, au rezultat 

următoarele concluzii: 

- Fiecare parte a creierului construiește o percepție diferită a lui Dumnezeu. 

- Fiecare creier uman își adună percepțiile despre Dumnezeu în modalitați unice și diferite, 

dând deci lui Dumnezeu calitați diferite ca semnificație și valoare. 

Contemplarea lui Dumnezeu schimbă creierul în mod cert.   

 

Dacă veți studia Big Bang-ul, sau vă veți cufunda în studiul evoluției – sau alegeți să cântați la un 

instrument muzical - , veți schimba circuitul neuronal într-un fel care intensifică sănătatea 

cognitivă. Dar contemplarea religioasă și spirituală vă schimbă creierul într-un mod profund 

diferit deoarece întărește un unic circuit neuronal care intensifică în mod special empatia socială 

în timp ce dizolvă sentimente și emoții distructive. Este exact genul de modificare neuronală pe 

care trebuie să o facem dacă dorim să soluționăm conflictele de astăzi ale lumii.44  

 

Cel mai mare dușman al omului este furia, deoarece este primară și greu de controlat. Furia 

generează anxietate, defensivă și agresiune. Furia întrerupe funcționarea lobilor frontali de aceea 

persoana furioasă nu mai este conștientă că se comportă în mod irațional. De aceea, când 

persoana se concentrează asupra valorilor spirituale, crește fluxul sanguin în lobii centrali și de 

aceea rolul centrilor emoționali scade. Aceasta demonstrează că și creierul uman este în continuă 

evoluție, nu numai din punct de vedere biologic dar și din punct de vedere al controlului 

emoțiilor dominate de o formă mai veche de organizare a creierului, știut fiind  organizarea  

anatomică a creierului. Lobii  frontali (cea mai nouă parte a creierului uman) ne oferă conceptul 

logic de Dumnezeu rațional, deliberat și iubitor în timp ce sistemul limbic (cea mai veche parte 

cereierului) crează o experiență emoțională semnificativă a lui Dumnezeu. 

  Un dezechilibru între cele două părți provoacă percepții diferite ale lui Dumnezeu. 

Sistemul limbic supra-activ ar conduce la blocarea în jurul păcatului originar, un lob frontal 

supra-activ conduce la necesitatea demonstrației matematice a existenței ontologice a lui 

Dumnezeu. Pentru a avea o percepție sau experiență pozitivă a lui Dumnezeu trebuie să existe 

echilibrul corect al activității frontale și limbice.  

Concluzia care rezultă din descoperirile neurologice arată că tipuri diferite de meditație și 

rugăciune afectează diferite părți ele creierului, în moduri diferite și fiecare pare să aibă un 

aspect benefic asupra funcționarii  neurologice și a sănătații fizice și morale. 

Dumnezeu fiind infinit, fecare persoană poate vedea numai o versiune limitată a ceea ce 

poate fi Dumnezeu sau universul.  Exersarea creierului spre o mai bună empatie socială se poate 

face prin stimularea unor reacții simple, de exemplu zâmbetul conduce spre bunătate și 

generozitate deoarece stimulează circuitele creierului care sporesc interacțiunea socială/empatia 

și starea de spirit; râsul  stimuleaza căi neuronale diferite, care implică uneori amigdala și nu 

                                                           
44 Ibidem, p. 14. 
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totdeauna este legat, ca zâmbetul,  de sentimente bune, uneori poate fi legat de disconfort și 

teamă. 

Relația lui Dumnezeu cu oamenii:  

 

Pentru mulți oameni Dumnezeu este în general văzut ca o ființă infinită, atotputernică și 

atotștiutoare. Prin constrast, noi suntem finiți și destul de slabi și de limitați, deși credem că știm 

mai multe decât știm de fapt. Cum am putea spera să înțelegem infinitatea lui Dumnezeu? Este 

probabil de un milion de ori mai greu decât abilitatea unui câine de a înțelege pe stăpânul său, dar 

analogia pare potrivită. Nu putem înțelege ce face Dumnezeu, cum arată Dumnezeu, sau care este 

personalitatea lui Dumnezeu. Acestea sunt caracteristici umane și este puțin probabil că pot fi 

aplicate lui Dumnezeu.45 

 

Înțelegerea lui Dumnezeu va fi întotdeana minimă, indiferent de cât de perfecte ar fi 

cuvintele citite sau exprimate. De aceea, credința intervine acolo unde înțelegerea eșuează. Toți 

oamenii de știință își dau seama de limitările incredibile ale minții de a înțelege adevărurile și 

totuși au credință în ipotezele și credințele lor. Omenii de știință și teologii nu renunță niciodată 

la căutare. 

Am să închei acest capitol prin citarea unui pasaj din Geneză46: 

 

Și Dumnezeu a spus: „Să fie o tărie în mijlocul apelor   și să fie despărțitoare între ape și ape!” Și 

Dumnezeu a facut tăria și a despărțit apele care erau sub tărie de apele care erau deasupra tăriei. 

Și a fost așa. Dumnezeu a chemat tăria ceruri. Și a fost seară, și a fost dimineață: ziua a doua.” 

(Gen  1, 6-8) 

 

Voi lega acest citat de ipoteza nr. 1: eu am, să zicem, intuiția (de aceea speculez) că acest 

pasaj descrie momentul al doilea după Big-Bang, când au fost create de către Dumnezeu așa-

numitele ceruri, spațiile paralele, despărțite între ele de tărie, un fel de barieră nevăzută și ne-

dectabilă. De aceea, materia neagră și energia neagră nu pot interacționa în mod direct cu materia 

noastră, cu toate că au un rol extrem de important în menținerea stabilității galaxiilor, inclusiv al 

Căii Lactee.  Totodată, această tărie rezultă și din principiile dualității contradictorii ale 

mecanicii cuantice. De aceea, omenii de știință ai secolului XXI iau în considerare ipoteze care, 

în trecut, erau vehiculate numai în literatura SF, precum: găurile de vierme, plierea spațiului, 

spații paralele, viteze supraluminice, care țin de o cu totul altă fizică etc.  Unii chiar spun că noi 

trăim în visul lui Dumenezeu și tot ceea ce vedem este o simulare computerizată virtuală.  

De aceea, Dumnezeu nu poate fi demonstrabil sub nicio formă și credința își are rolul ei 

în cunoașterea lui. Dumnezeu a transmis anumite informații prin Biblie în mod cert și Cuvântul 

                                                           
45 Ibidem, p. 23.  
46 Biblia, după textul ebraic, Geneza, Ediție îngrijită de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, Humanitas, 

București, 2017 
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vine în mod surprinzător numai de la el, îl găsim peste tot în creație și evoluție sub diverse 

forme, ca:  legități, coduri sau alte tipuri de constante etc.  

Creația și evoluția sunt deci din totdeauna complementare într-un univers dinamic 

guvernat de numere incomprehensibile pentru mintea umană și totuși suntem creați după chipul 

și asemănarea lui Dumnezeu, de aceea avem minți iscoditoare, cu libertatea de  a înțelege lumea 

înconjurătoare și de a accede în cele din urmă la viața veșnică, așa cum Dumnezeu, în 

nemărginirea sa, o va oferi tuturor. 

 

 

4. Originile creștine ale științei 

4.1 Credință și știință 

 

Principiile științei moderne au fost descoperite și formulate în Evul Mediu și s-au dezvoltat 

ca o sinteză între creștinismul grecesc și creștinătatea patristică, completată de gândirea 

metafizică a lui Platon și Aristotel. Sf. Toma de Aquino, prin puterea sa de sinteză, reușește să 

rezolve cele mai multe puncte de conflict între cele doua abordări, impunând rațiunea ca motiv 

important în multe aspecte ale teologiei și stimulând  apariția gândirii sistematice.  

Fundalul istoric medieval, după împărțirea Imperiului Roman și căderea imperiului de vest în 

anul 476, conduce la fragmentarea  Europei occidentale în ducate, state si alte formațiuni ocupate 

de popoare migratoare precum: goți, vandali, lombarzi, franci. Are loc și expansiunea majoră a 

imperiului arab la începutul sec. al VIII- lea care, după ce au cucerit pornind din Orientul 

Mijlociu, toată Africa de Nord, intră și în Europa cucerind o mare parte a Spaniei actuale. În 

acest context se formează organizarea feudală, cu Biserica Catolică având rol de conducător atât 

spiritual dar și ca putere seculară, papii devenind și cârmuitori ai statelor papale. Majoritatea 

papilor, fiind extrem de bine educați în comparație cu nivelul de educație al vremurilor 

respective,  au participat activ la modelarea doctrinei Bisericii. 

Declinul învățării a fost semnificativ după dezintegrarea Imperiului Roman de Vest. Acesta 

este stopat prin crearea școlilor religioase și traducerea cărților clasice, în timpul Imperiului 

Carolingian din sec. al VIII-lea, continuată mai târziu de crearea universităților prin bulă papală. 

Astfel, apare sub oblăduirea Bisericii noua învățătură în secolul al XII-lea și al XIII-lea. Aceasta 

marchează redescoperirea operelor și filozofiei lui Aristotel și folosirea lor în universitățile 

recent înființate. Totodată apar și punctele de conflict între doctrina creștină și conceptele păgâne 

din filozofia greacă, în special în lucrările lui Platon și Aristotel. Această renaștere a învățăturii, 

care are loc în mânăstiri și biserici, conduce la o sinteză între doctrinei bisericești și filozofia 

arsitoteliană, asigurată de marii savanți ai timpurilor respective precum Albert Cel Mare, Sf. 

Toma de Aquino, Roger Bacon. Acești savanți au mai contribuit cu un nou mod de a privi natura 

și modalitățile de a descoperi și explica, creând astfel baza metodei științifice care va culmina în 

sec. al XVII-lea  cu revoluția științifică iluministă. 

În ceea ce privește doctrina teologică, Toma de Aquino aduce o contribuție majoră acceptând 

nu numai revelația ca sursă de adevăr, dar și filozofia naturală (bazată pe rațiune) derivată din 
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sinteza cu concepte aristotelice. De aceea, în sec. al XIX-lea Papa Leon al XII-lea va declara 

teologia lui D’Aquino ca fiind o expunere definitivă a doctrinei catolice.  

D`Aquino adaptează viziunea patristică a secolelor al IV-lea și al V-lea, reprezentată în 

special de Sf. Augustin, conceptele patristice fiind reconciliate cu filozofia păgână greacă. 

Filozofii naturali medievali, toți având educația formată în școlile și universitățile 

mânăstirești, fiind chiar calugări sau preoți, au urmat fizica lui Aristotel și și-au dedicat eforturile 

clarificării ambiguităților, disputelor privind explicațiile originale. În principal problemele 

astronomice legate de poziția Pământului în univers sunt cele care au catalizat eforturile lor pe 

parcursul secolelor al XIV-lea și al XV-lea. Astronomia, ca și matematica, nu erau suficient de 

apreciate, astronomii și matematicienii fiind considerați ca având un statut social mai scăzut 

decât profesorii de fizică naturală. În Evul Mediu  majoritatea astronomilor care erau și astrologi, 

au adoptat modelul lui Ptolemeu, deoarece fizica aristotelică a susținut că numai mișcări 

circulare perfecte au fost posibile. 

Copernic, un cleric polonez, este primul care face observații astronomice și care, cu puțin 

timp înainte de a muri, publică o lucrare în care propune modelul heliocentric pe care îl 

cunoaștem astăzi. 

Biserica nu acceptă cu ușurință schimbarea de optică, mai ales datorită Inchiziței, de aceea 

Copernic și-a publicat lucrarea cu întârziere, după ce Giordano Bruno a fost ars pe rug. Galileo 

Galilei este cel care joacă un rol major în schimbarea viziunii geocentriste prin îmbunătațirea 

telescopului ce a permis observații astronomice majore.  

Galileo folosește argumente pentru a spijinii rotația pământului, dar îl ridiculizează pe papa 

Urban al VIII-lea și intră în conflict cu Biserica fiind chemat în fața Sfântului Oficiu de la Roma 

și forțat sa-și retragă credințele copernicane, apoi trimis în exil, cartea sa  fiind interzisă. 

René Descartes, educat la iezuiți, face o schimbare în modul de gândire, reducând toate 

cunoștințele umane la primele principii, el fiind recunoscut ușor prin dictonul filozofic „cogito 

ergo sum”. El produce un univers mecanic fără ambiguități. Dezbaterea se schimbă de la „ceea 

ce este adevărat” la  „ceea ce poate fi sigur”, astfel  schimbă conceptul tradițional de „adevăr”, 

care implica o autoritate externă (adică Dumnezeu), la „certitudinea” pe care se bazează judecata 

individului.  

Această perspectivă  antropocentrică stabilește rațiunea umană ca autonomă și a oferit baza 

emancipării și schimbării raportului omului față de Dumnezeu și Biserică și, împreună cu 

conceptele mecaniciste ale lui Galileo și Kepler, subliniază schimbarea de la metafizica 

aristotelico-tomistă la o noua metafizică, care va fi dezvoltată de gânditorii iluminismului.   

Astfel, în timpul Evului Mediu, au loc o serie de evoluții în felul în care oamenii se gândeau 

la filozofia naturală între secolele al XII-lea și al XVII-lea. 

Universul creat de Descartes îl alungă pe Dumnezeu din lumea naturală. Singurul lui rol este 

să furnizeze Prima  Cauză, el ramâne totuși omnipotent și totul depinde încă de voința lui de a 

rămâne neimplicat. Dumnezeu devine complet transcendent și natura nu ne poate spune nimic 

despre el, ea nu mai este plină de mesaje de la Dumnezeu . 
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Schimbarea dramatică are loc în sec. al XVIII-lea cu Newton, care impresionează oamenii 

din epoca respectivă cu descoperirile legilor mișcării și legii gravitației universale. 

Spațiul este identificat cu domeniul geometriei și timpul cu continuitatea numărului, 

prestigiul lui Newton este folosit pentru acceptarea viziunii lumii elaborate de Galileo și 

Descartes. Metafizica carteziană este folosită pentru a răsturna aristotelismul și a devenit 

viziunea dominantă a lumii contemporane de atunci și de acum.  

Newton acceptă omniprezența lui Dumnezeu în lume, viziunea lui asupra lui Dumnezeu a 

avut implicații asupra modului în care a fost conceput spațiul și timpul, ambele au devenit 

construcții absolute, nu relative. Spațiul este etern în timp și imuabil pentru că este o emanare a 

ființei veșnice și imuabile. 

În perioda iluministă, relația dintre Biserică și știință se modifică, deși ea a fost cea care a 

permis dezvoltarea științei. Acum realizările acesteia sunt folosite pentru uzurparea prestigiului 

și a puterii Bisericii, ceea ce constituie un asalt asupra creștinismului instituționalizat. 

Creștinismul se confruntă cu amenințările  dezamăgirii religioase, deismul, materialismul și 

agnosticismul. Iluminismul a reprezentat diseminarea unei cunoașteri generale asupra tuturor 

claselor de oameni și în fiecare națiune a Europei. Noua știință și metafizica ei sunt adoptate din 

ce în ce mai mult și anumite instituții religioase sunt slăbite. Bisericile creștine, în special cea 

romano-catolică, sunt atacate de deiști, care au negat autoritatea doctrinelor derivate din revelație 

și de materialști, care au negat o dualitate între materie și spirit. Agnosticii au argumentat că este 

imposibil să se știe ceva despre natura lui Dumnezeu, care trebuie să afecteze comportamentul 

uman. 

Știința a fost respectată nu doar pentru rezultatele sale, ci și ca mod de gândire. Deiștii au 

folosit autoritatea științifică împotriva preoției, creând comparații nefavorabile între metodele 

aparent deductive ale raționamentului teologic și metodele presupuse inductive ale științelor 

naturale. Unii au promovat ideea unui creștinism fără paradox sau mister, Dumnezeu putea fi 

demonstrat din legile naturii iar știința avea un loc în biblia deiștilor, ceea ce a făcut practicile 

religioase comune mai superstițioase decât înainte. 

  Materialismul afirmă că universul este un produs întâmplator al materiei în mișcare, că 

tot ceea ce există, este materie și că funcționalitatea minții poate fi înțeleasă fără referire la 

susbstanța spirituală. Un preot francez eretic, Jean Meslier, a considerat că este lipsit de sens să 

se întrebe cine a făcut lucrurile și le-a pus în mișcare, deoarece această întrebare determină o 

alta: cine a făcut ființa care se presupune că a făcut lucrurile? Care ar fi avantajul de a inventa o 

ființă perfectă atunci când el trebuie să fie responsabil pentru bine și rău. Ateii ar fi la fel de 

capabili ca ceilalți oameni în practicarea virtuții, religiile în general au fost întemeiate de elitele 

conducătoare. Meslier a folosit argumente relativiste pentru a submina revelația și argumente 

morale pentru a marca conceptul Vechiului Testament, al unui popor favorizat, ca fiind nedrept. 

Moralitatea creștină era nejustificată, deoarece a încurajat acceptarea suferinței, supunerea față 

de inamici și acceptarea tiraniei, similară cu cea practicată de regii Franței. 

În Iluminism, cea mai subtilă amenințare,  de aceea și mai gravă, a venit de la agnosticism prin 

David Hume, care aduce argumente considerate hotărâtoare împotriva pretențiilor că o 
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cunoaștere a naturii lui Dumnezeu poate fi obținută prin inferența rațională din ordinea naturală. 

Tot el a susținut că justiția, moralitatea, politica și religia nu s-au bazat pe rațiune, ci pe 

obișnuință. Personalitatea a fost formată de experiența socială, nu de puterea rațiunii înnăscute. 

Hume a susținut că ideea  unei ființe care există din necesitate este absurdă, afirmând: 

„Orice putem concepe ca fiind existent, putem concepe și ca inexistent”47.  Tot el se întreabă de 

ce sursa supremă a universului nu ar putea fi întregul univers în sine, etern și neobișnuit, fără 

Dumnezeu?  

  Hume a criticat ideea cauzaltății, neacceptând idea că orice eveniment are o cauză. El 

ataca astfel argumentul cosmologic a lui D’Aquino. Aceste idei empirice și agnostice slăbesc 

religia și nici nu ajută știinta prin negarea cauzalității și a legilor înnăscute în natură. 

Dacă este să recapitulăm relația dintre creștinismul catolic occidental și știință în Evul 

Mediu, putem spune că avem urmatoarele etape: dogma patristică versus noua învățare; sec. al 

XII-lea, apariția dogmei aristotelică – tomistă;  sec al XV-lea,  renașterea și asaltul împotriva 

Evului Mediu și al scolasticii; dogma Bisericii în conflict cu descoperirile astronomice ale lui 

Galilei;  implicații teologice ale triumfului filozofiei mecanice. Odată cu sec al XVII-lea și 

dezvoltarea iluminismului și revoluției științifice ale acestei perioade, apar atacurile împotriva 

creștinismului.  

Cu toate acestea, opiniile despre conflictele dintre Biserică și știință au fost exagerate de 

atitudinea anticlericală (anti-biserică) de către unele cărți publicate de oameni precum Jules 

Michelet  în Franța sau J.W Draper  în SUA. 

Desigur, arderea pe rug a lui Giordano Bruno care a intuit existența posibilă a mai multor 

lumi – acum, în sec. XXI, se poate observa că majoritatea stelelor au sisteme planetare - și 

procesul lui Galilei  în care s-a implicat Inchiziția, plus apariția teoriei evoluției a lui Darwin, au 

accentuat profund conflictele între știință și Biserică. Totuși, o reflecție mai profundă a 

evenimentelor istorice arată că cei mai mulți oameni de știință au fost sincer religioși și au existat 

teologi dispuși să susțină că, în principiu, credința religioasă trebuie să fie suficient de flexibilă 

pentru a se adapta noilor descoperiri.  Imaginea unui război perpetuu între știință și religie a fost 

construită în mod deliberat de către raționaliștii sec. al XIX-lea, plecând de la dezbaterile 

darwiniste, pentru a induce ideea că toată credința este un fel de superstiție depășită. 

Biserica postulează un Dumnezeu profund implicat în creația sa, cosmologiile dezvoltate 

în acest sens sunt dificil de reconciliat cu unele dezvoltări științifice.  Conflictul dintre credința 

că Dumnezeu nu numai că a proiectat și a creat lumea, dar că el lucrează supranatural pentru a-și 

atinge scopurile este opusă celei ale unor oameni de știință deiști care cred într-un Dumnezeu 

îndepărtat care a proiectat universul, dar nu se preocupă de detaliile a ceea ce se întâmplă cu el. 

Apar contradicții chiar și în tradiția creștină, existând o variație enormă între Biserica romano-

catolică și fundamentalismul unor biserici protestante care se concentrează asupra textului 

Bibliei.  

                                                           
47 Cf. Dan Cautiș, Cursuri  Biserica și Știința – o perspectivă Istorică  martie-aprilie 2019,  Master Patrimoniu 

Cultural European 
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Singura modalitate de a atenua conflictele între anumite teorii și anumite tradiții 

religioase este dialogul, astfel se observă că cele două domenii pot coexista pur și simplu fără a 

interacționa în mod semnificativ. Este evident că anumite domenii ale științei generează aproape 

inevitabil tensiuni, care însă vor necesita un dialog intens și extins pentru a fi rezolvate. De 

aceea, istoricul trebuie să aibă în vedere posibilitatea ca în fapt credințele religioase ale 

oamenilor de știință să determine tipul de știință pe care îl fac. De exemplu, Stanley Jaki, în 1978 

a susținut că acest concept creștin al unui Dumnezeu legiuitor a jucat un rol vital în stabilirea 

conceptului legilor naturale, înțeles prin analiză rațională, sau Kepler care a descoperit armoniile 

matematice în cadrul mișcarii planetelor, a fost influențat în mod clar de credința sa într-un 

Dumnezeu care a impus o ordine rațională a lumii. De aceea, analiza influențelor pozitive sau 

negative - știința versus religie și invers - trebuie făcută cu mare atenție și niciodată, dacă o teorie 

este folosită pentru a apăra o credință religioasă, nu trebuie să reprezinte în mod obligatoriu o 

știință rea. De mai multe ori, cercetările ulterioare în privința unor teorii considerate a fi 

dăunătoare pentru progresul științei, au arătat că aceste teorii „distorsionate din punct de vedere 

teologic”48, au jucat în fapt un rol pozitiv în dezvoltarea pozițiilor acceptate astăzi.  

Desigur, științele precum teoria evoluției; teoria geologică  și formarea sistemului solar au 

contrazis tradiția biblică conform căreia creația a avut loc acum 6.000 de ani, dar de fapt 

Scriptura, care folosește un limbaj simbolic cu preponderență, a fost înțeleasă în mod mult prea 

literar.  Papa Leon al XIII-lea a scris că adevărata știință nu poate contrazice Scriptura atunci 

când este corect explicată, că erorile umane pe care le-au facut Părinții Bisericii nu demonstrează 

o eroare în Scriptură și că ceea ce pare a fi dovedit de știință de multe ori, se dovedește a fi 

greșit49. 

 

4.2 Credință și scientism 

Astăzi creștinismul se află într-o opoziție cu ceea ce se numește scientism, adică punctul 

de vedere că numai știința ne dă cunoștințe despre realitate. O primă problemă  este că 

scientismul elimină filozofia într-o astfel de definiție a științei în sens restrâns. Dacă însă se 

definește știința într-un sens suficient de larg, atunci scientismul devine gol de conținut, pentru 

că acum nu mai exclude filozofia și teologia, sau din ceea ce aderenții scientismului doresc sa fie 

capabili să respingă ca fiind neștiințific. 

O a doua problemă cu scientismul este că știința nu poate, în principiu, să ne dea o 

descriere completă a lumii, chiar și pentru că știința acceptă anumite ipoteze pe care nu le poate 

justifica. 

                                                           
48 Cf. Dan Cautiș, Cursuri  Biserica și Știința – o perspectivă Istorică  martie-aprilie 2019,  Master Patrimoniu 

Cultural European 

 
49 Cf. Dan Cautiș, Cursuri  Biserica și Știința – o perspectivă Istorică  martie-aprilie 2019,  Master Patrimoniu 

Cultural European 
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O a treia problemă este că știința nu poate oferi o explicațe completă a fenomenelor pe 

care le descrie. Știința explică lucrurile, urmărindu-le tot mai adânc către legi tot mai profunde 

ale naturii. Dar ce nu poate spune este ceea ce este o „lege a naturii” în primul rând și de ce 

operează. 

Scientismul se concentrează asupra metodelor matematice-fizice care pot  strict prezice și 

controla  anumite aspecte ale naturii, dar ignoră ceea ce nu se potrivește acestor metode. Drept 

rezultat, fizica tinde să descopere cu precizie acele aspecte ale realității care se potrivesc metodei 

utilizate și drept urmare pot fi exploatate tehnologic. Dar acest lucru nu înseamnă că nu există și 

alte aspecte ale realității. Din acest motiv  există un conflict între Biserică și scientism. 

Biserica este împotriva noului ateism determinat de scientism și în mod categoric se exprimă 

astfel: 

- Naturalismul nu este suficient pentru a explica totul în univers, această afirmație necesită 

credințe care nu pot fi dovedite de știință (mecanica cuantică este un exemplu, în acest 

sens: coincidențele antropice). 

- Ipotezele de a susține aceste afirmații sunt în mod clar dincolo de domeniul științei, 

deoarece știința nu are nicio putere să le dovedească sau să le respingă atâta timp cât 

aceste ipoteze sunt de natură filozofică (la fel ca și ipotezele bazate pe revelații 

religioase). 

Cu alte cuvinte, știința nu poate transcende dincolo de natural, ca să analizeze prin metodele 

sale clasice o altă realitate ce nu are nimic în comun cu realitatea noastră. Este evident că 

Biserica Romano-Catolică a contribuit la dezvoltarea științei de la începuturile Evului Mediu, de 

la metafizica patristică unde prioritară era revelația, cu schimbare la Sf. Augustin care reîncepe 

luarea în considerație a rațiunii, care este ajutorul revelației, la Sf. Toma D’Aquino care pune 

bazele metodei științifice. El reconciliază vechea metafizică cu noua metafizică creștină: fiind 

dominican50, el a fost de partea rațiunii. Teologia are două părți acum: teologia revelată și 

teologia naturală. Franciscanii au fost legat mult mai mult de tradiționalism iar scolasticii au vrut 

să integreze aristotelismul și au stabilit un cadru intelectual. Dacă până în sec. al XVII-lea 

metafizica a dictat fizica, după acest secol fizica a dictat metafizica.  Începând cu sec. al XVIII-

lea, odată cu dezvoltarea fizicii mecanice a lui Newton, are loc revoluția industrială, care 

continuă în sec. al XIX-lea, după care are loc la începutul sec. al XX-lea revoluția științifică, 

revoluție condusă de cele mai multe ori de oameni de știință care cunoșteau bine filozofie, mulți 

dintre ei chiar și teologie. În a doua parte a sec. al XX-lea are loc revoluția tehnologiei 

informației (IT), care a permis o cunoaștere și mai profundă a macro și micro-universului. 

Biserica Romano-Catolică, prin papii sec. al XX-lea, a reușit o adaptare la schimbările care au 

avut loc cu viteză crescută, prin colaborarea cu știința si recunoașterea meritelor acesteia în 

cunoașterea universului în care trăim. Mai mult, a recunoscut greșelile făcute de perioada 

                                                           
50 Ordinul Dominican 
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Inchiziției, reabilitandu-l pe Galileo Galilei și prin papa Ioan Paul al II-lea s-a recunoscut marea 

greșeală facută prin arderea pe rug a lui Giordano Bruno51.   

Creștinismul romano-catolic colaborează cu știința și multe contribuții la dezvoltarea acesteia 

provin de la oameni de știință teologi.  

 

4.3 Teoria terțului inclus 

O carte numită Realitatea Transdisciplinară 52 are ca autori trei ingineri români: Gabriel 

Memelis, Adrian Iosif și Dan Răileanu. Apărută în 2010,  mi-a atras în mod deosebit atenția, deși 

ei tratează legătura dintre știință și religie pornind de la teologia ortodoxă răsăriteană. 

În această carte se evidențiază faptul  că teologia și știința sunt complementare în ceea ce 

privește realitatea multiplă a lumii în care existăm și în care creația și evoluția nu sunt de fapt 

antagoniste.  

În capitolul „Perspectiva teologiei creștine Răsăritene asupra realității”, autorii observă 

simplu că la întâlnirea dintre tradiție și știință apare ceva în comun și anume, că nici unul dintre 

cele doua discursuri, teologic și științific, nu are ca obiect o pretinsă realitate de sine suficientă 

sieși și obiectiv dată. Se observă un model interactiv-dialogal al relației om-natură, prin care 

știința de azi redescoperă omul ca subiect într-o realitate la al cărei „spectacol” nu asistă doar ca 

un simplu spectator, ci participă ca actor ajungând chiar să ocupe și postura de regizor. Deci 

subiectul uman își pune amprenta decisiv la desfășurarea spectacolului lumii și mai ales asupra 

modului în care se reprezintă realitatea. Realitatea încetează să mai poată fi considerată obiectivă 

în sensul clasic al acestui termen, ea devenind o proiecție subiectivă a minții omului. 

Apelând la fizica cuantică, principiul incertitudinii a lui Heisenberg, autorii remarcă faptul că 

universul cuantic nu se mai conformează modelului clasic de realitate, deoarece nu se mai poate 

spune că nu este influențat de intervenția observatorului și de cadrul teoretic și experimental în 

care acesta  alege să îl privească. De aceea, conceptul de realitate a trebuit să fie redefinit ca fiind 

                                                           
51 În cazul lui Giordano Bruno, acelaşi Papa Ioan Paul al II-lea, la 400 de ani de la uciderea gânditorului italian, şi-a 

exprimat „profunda durere“, regretând eroarea comisă prin condamnarea la moarte. 
https://adevarul.ro/tech/stiinta/414-ani-uciderea-giordano-bruno-omul-indraznit-afirme-dumnezeu-creat-lume-

infinita-1_5301ef6ac7b855ff566a72b9/index.html Accesat 24.07.2019 

În 1993, la aproape patru sute de ani de la executarea sa, Biserica Catolică, prin glasul papei Ioan Paul al II-lea, și-a 

exprimat regretul față de eroarea comisă prin condamnarea la moarte a lui Giordano Bruno 
https://m.facebook.com/LectiaIstorie/photos/a.409460809185339/1219958878135524/?type=3&__tn__=EH-R. 

Accesat 24.07.2019 

 

 

 
52 Gabriel Memelis, Adrian Iosif, Dan Răileanu, Realitatea transdisciplinară. O fuziune de orizonturi ale teologiei, 
științei și filosofiei, Curtea Veche, București, 2010.  

https://adevarul.ro/tech/stiinta/414-ani-uciderea-giordano-bruno-omul-indraznit-afirme-dumnezeu-creat-lume-infinita-1_5301ef6ac7b855ff566a72b9/index.html%20Accesat%2024.07.2019
https://adevarul.ro/tech/stiinta/414-ani-uciderea-giordano-bruno-omul-indraznit-afirme-dumnezeu-creat-lume-infinita-1_5301ef6ac7b855ff566a72b9/index.html%20Accesat%2024.07.2019
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corelativ celui de percepție și, în ultimă instanță, celui de perspectivă. Ontologia cuantică nu mai 

este precum cea clasică legată de obiect, ci de trinomul observator-fenomen-aparat de măsură.  

Mai departe, revenind la religie autorii remarcă faptul că, dacă ne vom plasa în „sistemul de 

referință” propriu oricărei religii, vom observa că niciuna nu vorbește despre realitatea sferei 

sacrului - deși autoconsistentă ontologic, singura reală - ca despre una care se impune cu forța 

evidenței oricărei conștiințe individuale, cu necesitate obiectivă. Realitatea sacrului  poate fi 

relativizată legat de facultatea afectivă sau cea imaginară a subiectului uman. 

Este evident ca într-o mare realitate, cea a lui Dumneze, sunt integrate cu mult mai multe 

multe realități în funcție de sistemul de referință. Oricum, noi suntem plasați într-o realitate 

inclusă și nu putem observa sau măsura elemente ale marii realități și doar ne putem imagina sau 

putem primi informații din marea realitate în funcție de voința/dorința Creatorului.  Totuși, noi 

suntem înzestrați cu rațiune și știința modernă se bazează pe fundamentarea unei metode cu 

ajutorul căreia să se poată verifica și eventual demonstra faptul că în afara subiectului există o 

realitate consistentă neiluzorie, care poate fi cognoscibilă printr-un proces de analiză rațională.  

René Descartes afirmă: „Cum Dumnezeu – ființa care posedă toate perfecțiunile -  nu poate fi 

înșelător rezultă că în afara conștiinței noastre trebuie să existe o lume independent de 

conștiință”53.  

Realitatea transdisciplinară este influențată de teoria relativității, care spune că rezultatul 

măsurătorii nu depinde în mod direct de subiect, ci de situarea subiectului-observator. Realitatea 

capătă înțelesuri noi prin faptul că nu trăim închiși într-un recipient spațio-temporal rigid, fără 

nicio legătură cu ceva extern. Astfel, noțiunea de realitate devine mai elastică, chiar mai umană 

decât cea modelată de fizica newtoniană. Odată cu apariția fizicii cuantice apare o noua abordare 

a conceptului de realitate.  

 

După Niels Bohr, teoria cuantică nu are drept efect doar o modificare de detaliu a tezelor ontologice 

și epistemologice caracteristice mecanicii clasice, ci conduce la o schimbare în profunzime a 

concepției noastre despre realitate. (...) Particula cuantică este o entitate absolut nouă, ireductibilă la 

reprezentările clasice (...), noțiunea de subiect este înlocuită cu aceea de eveniment 

(proces,relație,interconexiune). Un proces reprezintă o serie structurată de evenimente în care spațiul-

timpul joacă un rol crucial. Un obiect nu poate fi considerat izolat pentru că întotdeana un obiect este 

definit în termenii unei rețele de relații. Procesul este din punct de vedere metafizic, anterior 

substanței.”54 

 

Cartea este coordonată de fizicianul român Basarab Nicolescu, pe care l-am abordat în 

capitolul anterior lucrarea „Noi și Particula” și care este citat de mai mulți specialiști în domeniu, 

așa cum voi demonstra în capitolul următor, legat de faptul că marii gânditori români au fost 

deseori cu mult înaintea timpului lor, anticipând lucruri care s-au fundamentat ulterior din punct 

de vedere științific sau filozofic. Autorii  Realității Interdisciplinare fac referire și la ceea ce este 

                                                           
53 Cf. Gabriel Memelis, op. cit, 117 
54 Cf. Gabriel Memelis, op. cit., 133. 



42 
 

posibil, de exemplu Hugh Everett propune o altă intrepretare a mecanicii cuantice și anume 

Intrepretarea lumilor multiple: 

 

După interacțiunea sistemului cuantic cu aparatul de măsură, pentru un numar de N rezultate 

posibile ale masurătorii vom avea N lumi.  Din punct de vedere fizic, toate aceste N lumi sunt la 

fel de reale. În consecință, în locul colapsului funcției de undă, Everett arată că sistemul cuantic 

actualizează toate rezultatele posibile ale măsurătorii în cele N lumi corespunzătoare. Suma 

rezultatelor posibile în cadrul măsurătorii constitue realitatea fizică. 

 

Fizica cuantică a permis dezvoltarea unor teorii noi, precum aceasta a lumilor multiple, 

care sunt desparțite practic la nivel macro dar interacționează la nivel cuantic. Este extrem de 

dificil, dacă nu aproape imposibil să putem anticipa ce se va întâmpla în urmatorii 50 de ani, 

dacă vom putea cunoaște măsura în care aceste lumi există cu adevarat sau nu, dar nu putem uita 

că zborul unui obiect mai greu decât aerul era considerat imposibil în sec. al XIX-lea și iată că 

azi putem zbura oriunde în jurul Terrei. Poate că Giordano Bruno avea dreptate, deși el se referea 

la alte sisteme solare. Imaginația omului nu poate fi oprită, ea trebuie lăsată liberă, nu încorsetată 

de legi, spaime și frici. De aceea, Dumnezeu ne-a înzestrat cu imaginație, rațiune și am fost creați 

după chipul și asemănarea sa. 

Realitatea virtuală este un alt subiect abordat de autori, o realitate dezvoltată de oameni în 

ultimii 50 de ani. Ea este descrisă prin funcțiile și aspectele sale, fiind generată de om ca un 

spațiu artificial, o lume construită sau creată de om,  care ne incită la reflecții legat de paradigma 

relațională subiect-obiect, care este inerentă reprezentărilor noastre despre realitate. Deci, omul 

este capabil să construiască un spatiu cibernetic, computațional în care există o realitate complet 

diferită, chiar dacă pentru sceptici virtual înseamnă nereal. Totuși este evident că ceea ce 

percepem se transformă, prin procesările ulterioare ale organelor de simț și creierului, într-o 

proiecție mentală care ar putea fi asimilată unei forme de realitate virtuală. 

 

Se pare că o primă constatare de acest gen a fost făcută de Democrit. Dintr-un fragment transmis 

de Galenus aflăm că filozoful grec era de părere că potrivit cu condiția umană comună (nomo) 

sunt culoarea, dulcele, amarul deși potrivit cu natura lucrurilor (etee) există numai atomi și vid”.55 

 

De aici autorii trec la noțiunea nivelurilor de realitate, astfel se definește realitatea ca 

fiind un ansamblu de sisteme invariante la acțiunea unui număr de legi generale. De aceea două 

nivele de realitate sunt diferite dacă între legile și conceptele fundamentale care le caracterizează 

pe fiecare în parte există o opoziție. Ei descriu apoi Obiectul transdisciplinar ca fiind constituit 

de ansamblul nivelurilor de realitate și zona complementară de non-rezistență și analog 

ansamblul nivelurilor de percepție și zona sa complementară de non-rezistență ca fiind Subiectul 

transdisciplinar. Între nivelurile de percepție și nivelurile de realitate există o corespondență 

biunivocă. Conform lui Basarab Nicolescu, Obiectul transdisciplinar este o unitate deschisă 

                                                           
55 Cf. Ibidem, 169.  
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datorită orientării coerente a fluxului de informație care traversează nivelurile de realitate și 

fluxului de conștiință ce traversează nivelurile de percepție. 

Pornind de la această descriere rezultă că nivelul spațiului cibernetic este de fapt un alt 

nivel de Realitate deoarece, conform lui Basarab Nicolescu, în realitatea așa-zis virtuală ceea ce 

rezistă sunt ecuațiile matematice. Obiectul transdisciplinar și Subiectul transdisciplinar alcătuiesc 

o unitate deschisă, iar termenul de interacțiune între subiect și obiect nu poate fi redus nici la 

obiect, nici la subiect. De aceea, transdisciplinaritatea este o alternativă la diverse modele care 

promovează fie disoluții ale realității, fie dezechilibre în interacțiunile subiect-obiect. 

Astfel, autorii ne trec în ultima parte a cărții lor, denumită Perspectiva Filozofică, în care 

sunt aduse argumente de natură filosofică. Astfel, sufletul omului este nemuritor, fiind 

asemănător cu ideile, deși acest lucru nu poate fi demonstrat. La fel și nemurirea nu este practic 

demonstrabilă, ea fiind de domeniul revelației. Ideile sunt independente de realitățile materiale 

ale lucrurilor și fenomenelor, de aceea nu pot fi confundate cu realități logice sau concepte ale 

gândirii și nu își pot avea sediul în intelectul uman, deoarece acest lucru le-ar afecta 

obiectivitatea. Platon afirmă că ceea ce posedă cu adevărat realitate este lumea ideilor, lumea 

inteligibilului.  

Revenind la om și creierul uman, autorii spun că ceea ce facem cu mintea noastră când 

înțelegem matematica este cu totul diferit de ceea ce face un calculator. În matematică  se găsește  

dovada cea mai clară a faptului că există ceva care nu se poate reduce la calcul. Deși creierul 

fizic poate să se comporte în conformitate cu legile calculatorului, mintea este deasupra 

creierului și procesul de gândire nu poate avea o natură complet algoritmică. Se poate avea acces 

la adevăr fără a avea posibilitatea de a-l demonstra. Adevărul matematic are un caracter absolut 

și dat de Dumnezeu. Adevărul, în speță cel matematic, poate fi văzut, dar nu poate fi demonstrat 

și calculatoarele nu pot fi folosite pentru a efectua operații nealgoritmice, numai gândirea noastră 

conștientă are ceva nealgoritmic. Este nevoie de o putere de discernământ exterior pentru a 

decide dacă un algoritm este sau nu corect. De aceea, este necesară o reconsiderare a rolului 

subiectului uman, atâta timp cât el este un termen de interacțiune decisiv asupra modului în care 

se prezintă realitatea. Realitatea este sensibilă, ontic și epistemic, la implicarea subiectului. 

 

În ceea ce privește implicarea religiei în dialogul cu științele, am încercat să arătăm că religia în 

general – și mai  presus de toate creștinismul - are structura unei științe avant la lettre. (...) 

Convingerea noastră este că ea se poate așeza la masa dialogului cu științele nu în manierea unui 

compromis mai mult sau mai puțin galant, ci într-o postură cu totul legitimă; mai mult, că fiind 

vorba de o compatibilitate structurală între religie și științe, diferențele terminologice, 

metodologice și chiar ideatice dintre ele nu mai sunt în măsură să îngrijoreze sau să trezească 

suspiciuni.56 

 

                                                           
56 Cf. Ibidem, 263. 
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Este remarcabil modul în care autorii ajung la concluzia pe care eu am adoptat-o fără a fi 

cunoscut lucrarea lor înainte, de aceea  am dat citatul de mai sus,  pentru că acesta corespunde 

convingerilor mele. 

Creștinismul promovează rugăciunea colectivă către Dumnezeu, care presupune 

schimbarea în bine a lumii. Cu cât sunt mai mulți concentrați în rugăciunea aleasă, cu atât este 

mai puternic efectul asupra evoluției universului. Desigur, nu numai în creștinism este această 

credință a schimbarii în bine a evoluției prin concentrarea unei mulțimi asupra unui anume 

obiectiv. Această credință arată cum evoluția poate fi schimbată sau cel puțin  influențată de 

subiectul uman prin acel ceva nealgoritmic care este de la Creator și în legatură mai mult sau mai 

puțin puternică cu acesta. 

Pentru încheierea acestui capitol mă reîntorc la Sfânta Scriptură și citez un fragment din 

volumul intitulat Introducere în Sfânta Scriptură57, și anume despre inspirația Sfintei Scripturi: 

 

Cărțile sfinte ale religiilor păgâne consemnează eforturile omului pentru cunoașterea lui 

Dumnezeu, năzuința omului spre divinitate. În ele nu vorbește Dumnezeu, ci numai omul. În 

schimb, în Sfânta Scriptură, Dumnezeu însuși ne dezvăluie tainele sale, Dumnezeu însuși ni se 

adresează în limbaj omenesc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși este autorul principal al Sfintei 

Scripturi și el, pentru a redacta cărțile sfinte, a ales oameni de care s-a slujit (hagiografii), 

permițându-le folosirea capacităților și puterii proprii. Așadar, Dumnezeu este autorul principal, 

iar hagiografii sunt autori secundari. Această participare directă a lui Dumnezeu la redactarea 

cărților sfinte este numită inspirație. Inspirația de care vorbim se deosebește de acea inspirație 

care influențează poeții sau artiștii. Inspirația în Sfânta Scriptură este o intervenție divină prin 

care Dumnezeu se adresează omului în limbaj omenesc.58 

 

Limbajul omenesc era cel utilizat la vremurile respective  și multe din informațiile 

transmise prin hagiografii inspirați de Dumnezeu le putem înțelege, sau mai bine-zis, le dăm un 

alt înțeles astăzi, în lumina descoperirilor științifice ale secolelor XX și XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Gabriel Sescu, Introducere în Sfânta Scriptură, Sapientia, Iași, 2001. 

 
58 Cf. Ibidem,  
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5. Adevăr și Știință  

 

Motto: 

Din sânul vecinicului ieri/Trăiește azi ce moare,/Un soare de s-ar 

stinge-n cer/S-aprinde iarăși soare;/Părând pe veci a răsări,/Din 

urmă moartea-l paște,/Căci toți se nasc spre a muri/Și mor spre a 

se naște./Porni Luceafărul,/Creșteau  în cer a lui aripe/Și căi de 

mii de ani treceau/În tot atâtea clipe. 

 

Luceafărul,  de Mihai Eminescu  

 

La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de lungă/Ca mii de ani i-au 

trebuit/Luminii să ne ajungă/Poate de mult s-a stins în drum/În 

departări albastre,/Iar raza ei abia acum/Luci vederii noastre. 

 

La Steaua,  de Mihai Eminescu 

 

5.1 Perspectiva complementarității transdisciplinare (terțul inclus) 

5.1.1. În căutarea mea în privința modului și importanței comunicării adevărului, am 

descoperit un alt om de știință  român contemporan, C. Bălăceanu–Stolnici prin cartea din 1981, 

Anatomiștii în Căutarea Sufletului59.  

Bălăceanu–Stolnici face o incursiune amplă în istorie privind concepțiile diverselor epoci 

în privința existenței unui organ sau a unui sistem de organe din corpul uman care să fie suportul 

material al vieții psihice sau, mai bine-zis, a locului unde se află plasat sufletul omului (cel 

nemuritor dat de Dumnezeu).  El pornește de la  filozofii importanți din antichitate, trecând apoi 

prin toate epocile importante până în zilele noastre, urmărind evoluția concepțiilor despre 

suportul anatomic al sufletului și descriind totodată atmosfera cultural-științifică și chiar politico-

economică a etapei istorice respective.  Bălăceanu–Stolnici consideră că, începând  cu barocul –

sec. XVI, XVII și XVIII - gândirea europeană adoptă principiul ordonării și analizează realitatea 

prin rațiune, matematică (analiză în special) și prin observație directă, astfel Universul este 

eliberat de structura sa magică. Omul de știință începe să costruiască o cosmologie bazată pe 

legile naturii. 

Desigur, trebuie să ținem cont că această carte a fost lansată în 1981, într-o perioadă de 

comunism de tip ceaușist și  stilul este adaptat la această perioadă. În acest sens,  iluminiștii sunt 

cei care au luptat împotriva ignoranței și a obscurantismului clerical, a superstițiilor și au adus o 

contribuție de seamă în dezvoltarea științei.   

                                                           
59 C. Bălăceanu-Stolnici, Anatomiștii în căutarea sufletului, Albatros, București, 1981.  
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Mai toți filozofii analizați în capitolele anterioare ale lucrarii de față au fost pe rând aduși 

în discuție de Bălăceanu-Stolnici pentru a urmări schimbarea în timp a concepțiilor în privința 

sediului gândirii umane și a sufletului în corpul uman. În perioada barocă are însă loc, pentru 

prima dată, schimbarea  ideii despre creier, care era considerat anterior gelations, fără structură, 

în special datorită utilizării microscopului, astfel s-au putut observa detalii ale țesutului nervos. 

Sunt enumerate mai multe descoperiri precum circulația sanguină, inima având rol  de pompă 

pentru sânge, se descrie sistemul vascular de la baza creierului. Descoperirile anatomice privind 

sistemul nervos, dar mai ales cel cardiovascular, năruie pur și simplu modelul aristotelic, cât și 

cel galenic. În sec. al XVIII–lea se pune în mod serios necesitatea de a se găsi un nou model 

privind suportul  anatomofiziologic al sufletului. 

Cu toate afirmațiile  legate de iluminism, Bălaceanu–Stolnici remarcă: 

 

Suntem cumplit de departe de universul fără legi, dar plini de demoni al concepțiilor 

prerenascentiste și renascentiste și de modelul cosmic bazat pe intervenția permanentă a 

divinității ( teoria providenței) promovat de creștinismul patristic și scolastic. Nu numai 

protestantismul , dar și catolicismul cu papi luminați ca Benedict al XII-lea, Clement al XIV-lea, 

sau Pius al VI-lea promovează o poziție relativ tolerantă în cercetarea științifică.60  

 

Iluminismul, prin reprezentanții săi de seamă  precum Stahl, ajunge sa considere corpul 

material ca un ansamblu de compuși chimici, realizând un fel de mașină sau laborator foarte 

complicat, dar inert. Când mașina chimică corporală începe să funcționeze, ea se transformă în-

tr-un organism. Întrega funcționare a mașinii corporale este realizată prin prezența unui principiu 

pe care îl denumește suflet , totuși pastrând o structură oarecum materială. Există o schimbare 

radicală de viziune în încercarea oamenilor de știință iluminiști  de a găsi o explicație a ceea ce 

nu poate fi cu adevărat cunoscut în totalitatea lui, deoarece o mare parte a sufletului ține de sfera 

incognoscibilului, adică de o altă realitate nu de cea materială. 

  Bălăceanu-Stolnici ne poartă apoi în perioada sec. XVIII și XIX, pe care el o denumește 

romantică și care, prin progresul microscopiei sistemului nervos, ajunge la conceptul de 

neurochimie, esențial în funcționarea creierului uman.  

 

Progresul neurochimiei continuă timid. (...) Fourcroy, într-o serie de lucrări publicate între 1811-

1812, prezintă prima imagine cantitativă a structurii chimice a sistemului nervos, atrăgând atenția 

asupra rolului lipidelor și fosforului. (...) Couerbe a subliniat rolul viitor al neurochimiei, nu 

numai pentru înțelegerea fiziologiei cerebrale, dar și pentru explicarea unor funcții psihice,  ca 

inteligența umană.61 

 

Tot în această perioadă se formează ca știință psihologia, care contribuie la definitiva 

desacralizare a științei despre suflet și la studiul operațional și existențial al psihismului uman. În 

a doua parte a sec. al XIX-lea are loc un nou progres prin dezvoltarea unor tehnici de colorare a 

                                                           
60 Cf. Ibidem, 118.  
61 Cf. Ibidem, 135.  



47 
 

fibrelor mielinice (membranelor care învelesc nervii)  și astfel se pot observa celulele nervoase 

cu prelungirile lor dentritice și axonale, legate în lanțuri nervoase. În 1891, apare modelul 

victorian al sediului „sufletului” în lobii centrali ai creierului. În sec. al XX-lea, considerat a fi 

începutul epocii moderne, oamenii de știință angrenați în studiul creierului descoperă 

neurotransmițătorii  și impulsurile electrice care ciculă prin lanțurile nervoase și reușesc să 

creeze o împărțire a scoarței cerebrale în arii morfologice distincte cu funcții specializate.  

Epoca contemporană este împărțită de Bălăceanu-Stolnici în două părți, cea de a doua 

începând cu următorul citat din Einstein: „Fără de credință de a putea cuprinde realitatea cu 

construcțiile noastre teoretice, fără de credință în armoniile interne ale lumii noastre, nu ar putea 

exista știința.”62 

În acest capitol se subliniază importanța evoluției biochimiei prin descopeririirea ARN și 

ADN, a dezvoltării unor noi științe precum imunologia, virusologia, care contribuie la succesele 

fiziologiei și fiziopatologiei. Neurologia și psihiatria, endocrinologia, chirurgia, obstretica și 

ginecologia, oftalmolologia, radiologia, farmacologia beneficiază de pe urma perfecționărilor 

tehnicilor de explorare și cunosc o dezvoltare uimitoare. În ceea ce privește anatomia 

„sufletului”,  modelul victorian  continuă să fie cizelat. 

Comunicarea Adevărului în mod corespunzător, având în vedere evoluțiile spectaculoase 

în domeniul  bilologiei, medicinei,  studiul  creierului în secolele XX și XXI, este necesară și 

posibilă  prin colaborarea între teologie, filozofie și științele exacte, prin ruperea barierelor de 

comunicare și eliminarea prejudecăților. Continua schimbare a cunoașterii universului material 

nu poate să elimine faptul că incognoscibilul,  aparținând unei alte realități ce transcede realitatea 

noastră, își face mereu simțită prezența prin inspirațiile și revelațiile celor două tabere aparent în 

contradicție. Aceste contradicții sunt de cele mai multe ori alimentate de prejudecăți, dar mai ales 

de ignoranță și orgoliu uman.  

Sufletul nu este generat de activitatea creierului, el mai degrabă seamănă cu un soft  și 

desigur el este cel legat de moralitate/conștiință etc. De aceea,  localizarea lui - de exemplu în 

glanda pineală sau în alte părți structurale ale creierului - sunt lovite de nulitate. Credința în 

sufletul nemuritor exclude ca acesta să fie generat de reacțiile neurochimice și elctromagnetice 

ce se petrec în creier, chiar dacă unele cercetări evidențiază posibilitatea de influențare a 

percepțiilor creierului când asupra lui se exercită câmpuri electrice sau magnetice. Acestea sunt 

doar modalități de perturbare a activității neuronale prin care sufletul imaterial utilizează această 

mașinărie complexă  numită creier, asemănătoare unui computer extrem de puternic. Sufletul ține 

de o altă realitate, care se întrepatrunde cu realitatea noastră și care este în acelaș timp în afara ei. 

5.1.2. Revenind pe tărâmul fizicii, fizicianul român Basarab Nicolescu, pe care l-am mai 

citat pentru cartea sa Noi și particula și a fost coordonatorul celor trei ingineri care au scris 

Realitatea Transdisciplinară, scrie o nouă carte împreună cu Magda Stavinschi, numită Science 

and Orthodoxy, a Necessary Dialogue - Știința și Ortodoxia, un Dialog Necesar63, carte ce 

                                                           
62 Cf. Ibidem, 184. 
63 Basarab Nicolescu/Magda Stawinski, Science And Orthodoxy a Necessary Dialogue, Ed. Curtea Veche, 2006. 
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strânge în interiorul ei lucrările a circa 29 de autori care  au participat la un Congress 

Internațional  cu aceeași denumire, organizat în România, în perioada 22-26 Octombrie 2005, la 

București și Constanța. Scrisă în limba engleză, cartea este impresionantă prin volumul de 

informație și idei furnizate de autorii lucrărilor prezentate în timpul acestui congres. Întrucât 

pentru comunicarea Adevărului, după părerea mea, fizica d-lui Basarab Nicolescu este una dintre 

cele mai relevante lucrări cuprinse în interiorul acestei colecții de opinii, m-am oprit strict  la 

lucrarea sa denumită: Towards an Apophatic Methodoloy of the Dialogue between Science and 

Religion - Către o Metodologie Apofatică a Dialogului între Știință și Religie64.  Am ales  să  nu 

citez  paragrafe în engleză, de aceea voi face o prezentare succintă și elocventă a ideilor și 

fundamentării metodologiei apofatice sugerată de fizicianul Basarab Nicolescu. 

El spune că, atunci când ne gândim la dialogul dintre știință și religie, imediat întâlnim 

două obstacole care blochează. Prima problemă: nu  există o singură știință, ci sunt mai mult de 

8.000 de discipline științifice și nu există o singură religie, ci sunt câteva religii bine stabilite și 

mai mult de 10.000 de mișcari religioase noi. Existența a mai mult de 6.000 de limbi complică și 

mai mult posibilitatea unui asemenea dialog. Acest dialog este în mod evident imposibil din 

cauza absenței unui model comun al realității și a unei  metodologii comune. Altfel, o 

conversație între știință și religie va genera confuzie și haos.   

A doua problemă este conectată de punctul de vedere din care se va discuta în această 

comunicare. Catafatism versus apofatism datorită naturii  diferite  a științelor  pe de o parte și a 

religiilor pe de altă parte. În ortodoxie sunt impuse două tipuri de apofatism, unul constă în faptul 

că anume aspecte ale misterului pot fi experimentate dar nu și înțelese rațional, al doilea constă 

în faptul că alte aspecte ale misterului nu pot fi nici experimentate, nici înțelese rațional.  

De aceea, apar trei întrebări cruciale, după cum urmează: 

Există un model de realitate compatibil cu un număr uriaș de întelegeri al științelor și religiilor? 

Ce este universal astăzi? Ce este cu adevărat nemodificat, în ciuda schimbărilor continue și 

haotice în lumea contemporană? 

Este o metodologie care să fie în acelaș timp catafatică și apofatică? 

Basarab Nicolescu încearcă să descrie modelele de realitate observând că există în mod clar o 

discontinuitate între macro și microunivers, de aceea putem spune că avem două nivele de 

realitate atîta timp cât avem o ruptură între legile aplicabile și conceptele aplicabile, ca de 

exempu cauzalitatea. Fiecare nivel de realitate are asociat un spațiu-timp care este diferit de la un 

nivel la altul. Datorită acestor considerații privind două nivele de realitate se poate foarte ușor 

generaliza un numar foarte mare de nivele (N) de realitate. El observă că nivelele de realitate 

sunt de fapt recurente în multe teme din literatura creștină  și iconografia ei.  De exemplu,  

învățăturile lui Origene și mulți alții care vorbesc de nivele de realitate și structura lor 

discontinuă, de exemplu cele 30 de trepte către Paradis. Au fost încercate în timp mai multe 

modele de realități și interferare a lor, unul dintre cele mai  interesante este modelul realităților, 

al lui Heisenberg, legat de axa obiect/subiect care, prin suprapunerea parțială a celor două 

                                                                                                                                                                                           
 
64 Cf. Ibidem, 1 
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realități cunoscute, macro și micro univers, generează de fapt trei nivele de realitate. Nivelul 1 

corespunde obiectelor care sunt, indiferent de procesul de cunoaștere și este situat în întregime în 

zona obiectului. Nivelul 2 corespunde stării lucrurilor inseparabile de procesul cunoașterii 

(mecanica cuantică, biologia și științele privind conștientul). Nivelul 2 este situat în zona de 

intersecție dintre Subiect și Obiect . Nivelul 3 corespunde stării lucrurilor create în conexiune cu 

procesul de cunoaștere. Heinserberg lega acest nivel la  filozofie, arte, politici, metaforele despre 

Dumnezeu, experiențele religioase și experiența inspirată. Acest nivel de realitate este situat 

complet în zona Subiectului. Dacă cu primele două nivele ale lui Heisenberg, Basarab Nicolescu 

este de acord, el nu agrează cel de al treilea nivel deoarece  a fost construit în absența noțiunilor 

de rezistență și discontinuitate. De aceea, Basarab Nicolescu își prezintă propriul său model 

transdiscilinar, pe care l-a dezvoltat de-a lungul anilor. Transdisciplinaritatea se referă la ceea ce 

este între discipline și deasupra tuturor disciplinelor. Scopul său este înțelegerea acestei lumi, 

unitatea cunoașterii fiind unul dintre imperative.   

Transdisciplinaritatea  se definește prin trei axiome: o axiomă ontologică, o axiomă ogică și 

una epistemologică.   

Axioma ontologică stipulează că sunt în Natură și cunoașterea noastră a Naturii, nivele 

diferite de  Realitate  și corespunzător diverse nivele de percepție. De aceea, Basarab Nicolescu 

consideră în teoria sa Obiectul transdisciplinar și Subiectul transdisciplinar că între cele două 

zone de realitate ale modelului transdisciplinar și deasupra tuturor nivelelor de realitate există o 

zonă a non-rezistenței la experiențele, reprezentările, descrierile, imaginile, și formulările 

matematice ale noastre. Aceasta datorită limitărilor corpurilor noastre și organelor noastre de 

simț, indiferent de aparatele de măsură utilizate ca să extindem aria simțurilor. Zona non-

rezistenței corespunde sacrului, care nu se supune niciunei raționalizări. Unitatea nivelelor 

Realității și zona complementară de non-rezistență constitue ceea se denumește obiectul 

transdisciplinar. Unitatea între nivelele de percepție și zona complementară a non-rezistenței 

constituie ceea ce  Nicolescu o denumește subiectul transdisciplinar.  

Am putea spune că nivelele de percepție sunt de fapt nivele ale realității subiectului, pe când 

nivelele realității sunt de fapt nivele ale realității Obiectului. Ambele tipuri de nivele implică 

rezistență. 

Cele două zone ale non-rezistenței ale obiectului și subiectului transdisciplinar  trebuie să fie 

identice pentru ca transdisciplinaritatea subiectului să comunice cu transdisciplinaritatea 

obiectului. Cele două fluxuri de comunicare sunt inter-relaționate din cauză că ele împart aceeași 

zonă de non-rezistență. Cunoașterea este, de aceea, nici în exterior, nici în interior, ea este 

simultană exterior și interior. Studiile universului și al ființelor umane se suțin unul pe altul. 

Zona de non-rezistență joacă rolul de terț între subiect și obiect ca termen de interacțiune, care 

permite unificarea transdisciplinarității subiectului cu transdisciplinaritatea obiectului, păstrând 

totuși diferența lor. El denumește această interacțiune Terțul Ascuns ca să definească zona de 

non-rezistență care se extinde între cele două nivele. Terțul ascuns este cel care asigură 

cumunicarea între Real și Realitate.  
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Terțul ascuns conferă caracterul apofatic modelului transdisciplinar al realității, în timp ce 

nivelele de realitate conferă caracterul catafatic. Deci, modelul transdisciplinar al realității este și 

catafatic și apofatic.   

Teologia, ca știință umană, aparține domeniului științelor, deci de regiunea obiectului. 

Paradoxal,  are un caracter catafatic chiar dacă tratează despre teme apofatice. Aceasta explică de 

ce dialogul între știință și teologie este mult mai ușor să se facă față de dialogul între știință și 

religie. 

Basarab Nicolescu menționează apoi mai multe nivele ale dialogului între știință și religie 

care trebuie luate în considerare. Concluziile sale legat de faptul că modelul realității 

transdisciplinare permite trei tipuri de înțeles, sunt: 

Înțelesul Orizontal - interconectarea unui sigur nivel al Realității, este ceea ce cele mai mai multe 

discipline academice o fac. 

Înțelesul Vertical – interconectarea implicând câteva nivele ale Realității. Aceasta ceea ce 

poezia, arta și fizica cuantică o fac. 

Înțelesul – înțelesului – interconectarea implicând toate Realitățile – Subiectul, Obiectul și Terțul 

Ascuns. Acesta este scopul ultim al cercetării transdisciplinare, dialogul între știință și 

spiritualitate  fiind axa sa principală. 

Unul dintre cele mai mari pericole care pot conduce la o posibilă auto-distrugere a speciei 

noastre este sărăcia spirituală, bazată pe frică, violență, ură și dogmatism. Există o nevoie 

planetară pentru o nouă spiritualitate care să concilieze științele tehnice cu înțelepciunea. De 

aceea, dialogul cata-apofatic între știință și religie contribuie la nașterea acestei  noi spiritualități. 

5.1.3. Basarab Nicolescu editează în 2010 o carte  numită La confluența a două culturi 

LUPASCO astăzi65, legat de lucrările Colocviului Internațional UNESCO de la Paris, din 24 

Martie 2010, dedicat omului de știință român Stephane Lupasco  și organizat în cadrul Zilelor 

Francofoniei.  Nicolae Manolescu, ambasadorul Românei pe lângă UNESCO, la acea dată își 

exprimă speranța că Stephane Lupasco va ocupa într-o bună zi locul meritat în conștiința 

intelectuală contemporană, datorită puternicei sale personalități care trăiește paradoxul de a fi 

recunoscut ca atare în multe domenii, dar aproape necunoscut mediului științific din cele două 

țări cărora le aparține deopotrivă, România și Franța. Stephane Lupsco este unul dintre foarte 

rarii oameni de știință contemporani care au propus un nou concept filosofic, „terțul inclus”: un 

concept valabil, în domenii diferite, chiar extreme ca fizica și teologia, lingvistica  și matematica.  

Din această carte am selectat două lucrări cu abordări diferite ale terțului inclus, scrise de 

un autor român, Ioan Chirilă și un autor francez, Michel De Caso.  

Ioan Chirilă, în lucrarea sa Ternar și Trinitar , omogen, eterogen  și starea T66, o evaluare 

a discursului lupascian al terțului inclus, după ce identifică mai multe manifestări ternare 

precum, caracterul tripolar al energiei în toate formele sale de condensare și manifestare ca 

materie, ca spațio-temporalitate, ca sistem, ca univers, sau ca lume; ori sub formă de cauzalitate 

                                                           
65 Basarab Nicolescu, La confluența a două culturi. Lupasco astăzi, Curtea Veche, 2010. 

 
66 Cf. Idem, 57. 
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eficientă/finală, ca adaptibilitate de viețuire, ca memorie; sub formă de conceptualizare ca 

dinamism al conștiinței, ca etică ș.a.m.d., ajunge la concluzia că Stephane Lupasco merge pe 

linia unor afirmații creștine care vin din secolul I până la noi. În demersul său, Lupasco invocă 

cele trei forme ale materiei ca manifestare ternară: materia fizică, materia biologică și materia 

psihică. Celor trei le atașează o metodologie dinamică ternară, prin care propune reformarea 

științei în deplină consensualitate cu alți oameni de știință precum Charles Sanders Pierce și 

introduce trei ortodialectici corespondente, având un nou nivel prin terțul inclus. Astfel, 

Stephane Lupasco exprimă un nou ideal al cunoașterii și al acțiunii, propune noi metode de 

gândire, ne oferă noi prespective de abordare a evenimentelor și identifică noi reguli de 

decodificare a realului. Pentru a da o idee a modului în care Ioan Chirilă abordează subiectul în 

viziunea creștină, redau următorul pasaj: 

 

Creația  este în viziunea creștină românească purtătoare a peceții Treimii, în creație, ca sursă de 

ordine și întrepătrundere a tuturor lucrurilor: armonia între elementele lumii arată o articulare 

între rațiunile tuturor într-o unică raționalitate complexă. Rațiunea sau structura nici unui lucru nu 

se poate fi cugetată ca singulară, ca inchisă în ea înseși. De rațiunea lui ține faptul de a fi apărut 

într-un loc și într-un timp anumit în relația cu celelalte lucruri. De rațiunea fiecarui lucru ține 

relația lui cu rațiunile altora.  În acest punct, aș dori să mai fixez o observație lupasciană: totul 

este raport, totul este relație în ceea ce se prezintă ca existent, deși acestei realitați îi scapă 

afectivitatea care este suficientă sieși ... starea afectivă este ontologică, în afara oricărei 

semnificații explicative metafizice.67 

 

Am citat acest pasaj pentru a observa modul destul de complicat în care se exprimă Ioan 

Chirilă  atunci când explică terțul inclus, legat de viziunea creștină românească a Creației și 

prezenței Treimii - raționalitate. Eu nu agreez foarte mult un asemenea mod de exprimare  pentru 

că este greu de înțeles și nu permite un dialog eficient știință/teologie, iar comunicarea 

Adevărului în contextul actualei revoluții științifice pe multiple domenii  nu se poate face corect 

dacă nu se apelează la exprimări mai simple și mai clare, prin alegerea unor termeni comuni, cu 

semnificații similare de ambele părți. 

Din această cauză am ales lucrarea lui Michel De Caso, Actualizarea Luminilor, 

Rectoversiune, niveluri ale Realității și Terț Inclus68 - pornește de la principiile lui Edgar Morin 

privind definirea complexității:principiul dialogic: antagonism și/sau complementaritate a 

fiecărui termen; principiul recursiv: efectul este și cauză, cauzalitate circulară, retroacțiune; 

principiul hologramatic: întregul este în parte, partea este în întreg.  

Inițial, el se referă la rectoversiune, o metodă și un concept pictural și plastic, care înseamnă 

rotirea feței, adică o rotire a tabloului prin care se vede spatele. Un tablou recto-verso este o față 

dublă de natură bipolară și este găurit/perforat miniatural, el nu mai este expus pe un perete, ci 

este atârnat în spațiu liber, permițând celui care îl privește să vadă oarecum ambele fețe, astfel 

încât să analizeze raportul dualist dintre cele două fețe. Perforațiile devin astfel al treilea element 
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al acestei triade în fapt. Michel De Caso  observă analogia uimitoare între logica lui Lupasco și 

rectoversiune. De aici el face un salt și observă apropierea dintre Rectoversiune și Terțul Inclus 

cuantic. Este un model de abordare transdisciplinară care ne poate oferi o viziune mai ușor de 

înțeles și care îi permite lui De Caso să treacă la abordarea ternară. 

De Caso observă că, fie că este vorba despre o perforație rectoversată, fie despre terțul inclus 

lupascian, există, într-adevăr, o abordare ternară, fie că este de tip cuantic sau rectoversat, logica 

ternară a terțului inclus este aptă să conceapă contradictoriul, iar dacă este necesar, depășirea sa. 

Deși este accesibilă rațiunii, ea nu respinge totuși iraționalul. Ternarul este ocupat deja de alte 

triade, dintre care trei par inconturnabile, astfel încât au intrat în istorie și sunt predominante, mai 

ales în gândirea occidentală. Este vorba despre așa-zisa triadă a familiei – tată/mamă/copil - care 

trimite la un adevăr natural (biologie), apoi despre triada Treimii creștin - Tatăl/Fiul/Sfântul Duh 

- care trimite la un adevăr teologic (religie) și, în sfârșit triada lui Hegel – teză/antiteză/sinteză -, 

care trimite la un adevăr rațional (filosofic). Or, de fiecare dată când se face apel la ternar, se 

face în mod sistematic referire la una dintre aceste triade. 

Legat de realitate și niveluri de realitate,  De Caso îl citează pe Jean Guitton care declară:  

 

Tot ce credem despre timp și spațiu, tot ce ne închipuim despre localizarea obiectelor și despre 

cauzalitatea evenimentelor, tot ce putem gândi depre caracterul separabil al lucrurilor existente în 

univers, toate acestea nu sunt decât o halucinație imensă și perpetuă, care acoperă realitatea cu un văl 

opac. O realitate stranie, profundă, există sub acest văl opac; o realitate care n-ar fi constituită din 

materie, ci din spirit; o gândire vastă, pe care, după o jumatate de secol de tatonări, noua fizică începe 

să o înțeleagă.69 

 

De Caso trage concluzia că putem să ne întrebăm, într-o manieră rezonabilă, dacă Realitatea 

nu este constituită din mai multe planuri sau din mai multe niveluri, fiecare dintre ele având 

propiile reguli, realitate care ar putea fi concepută ca un fel de metaunivers multididimensional, 

nedefinit, cu dimensiuni care se întrepătrund unele în altele, metaunivers care ar întâlni, de altfel, 

în mod straniu, doctrina tradițională  în stările multiple ale Ființei. De aceea, Basarab Nicolescu 

arată clar: „impactul cultural major al revoluței cuantice este, fără îndoială, repunerea în discuție 

a dogmei filosofice a existenței unui singur nivel de Realitate”70. 

Noțiunile de frontiere, de subiect – obiect sau de prag ne conduc cu siguranță la îmbogățirea 

modalităților noastre de a aborda Realitatea. Astfel de noțiuni ne fac până la urmă să ne punem 

întrebări cu privire la statutul adevărului. De ce? Filosofia lui Lupasco este cea care anticipează o 

astfel de interogare. Nicolescu scrie: „În fond, Lupasco ne pune o întrebare fundamentală: ce 

înțelegem prin da și prin nu? Altfel spus, care este statutul adevărului?”.71   

De Caso este convins că suntem în pragul unei noi epoci a Luminilor, Lumina respectivă este 

aceEași: a rațiunii, dar o rațiune lărgită, deschisă, în dialog permanent cu ceea ce o depășește. 

                                                           
69 Cf. Ibidem, 212. 
70 Cf. Ibidem, 213. 
71 Cf. Ibidem, 215 
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Această gândire a limitelor, care va îngloba și rațiunea și misterul, este noul orizont al 

cunoașterii secolului XXI. 

Stilul lui Michel De Caso îmi este familiar și ușor de înțeles, el utilizează expresii și termeni 

într-un mod  cursiv, care dă o notă de ușurință în înțelegerea ideilor sale. Este adevărat, îmi sunt 

familiare pentru că sunt lucruri pe care eu deja le-am expus în capitolul anterior și mă bucur că 

ele sunt puse într-o altă cheie, cea a terțului inclus, elaborat de către un om de știință român, 

Stephane  Lupasco, care și-a desfășurat activitatea în Franța – țara luminilor secolului XIX și 

începutul secolului XX. Dacă Dumnezeu a creat  lumea noastră, care se supune unor 

legități/reguli care sunt descoperite și fundamentate de cei din interiorul acestei lumi, chiar dacă 

pentru demonstrarea lor, oamenii de știință apelează la ipoteze și demonstrații matematice, 

aceasta nu presupune ca Dumnezeu să fi creat o singură lume, nu și alte lumi care se supun unor 

cu totul alte legi și reguli. Numai lumea lui Dumnezeu nu are legități și reguli așa cum le 

înțelegem noi, pentru că acestea sunt el insuși în trei persoane. De aceea, Dumnezeu și lumea lui 

nu pot fi demonstrați, deoarece este imposibil ca oamenii să poată accede în întregime la nivelul  

terțului inclus. Noi avem un acces extrem de limitat și ce descoperim vine din inspirație sau 

revelație, care de fapt vin exact de la Creator, în funcție de dorința sau vrerea lui. Dumnezeu, 

dacă dorește, poate schimba instant o lume, pentru el nu există timp, el este prezent în mod 

permanent  atât în trecut cât și în prezent, cât și în ceea ce numim viitor din punct de vedere al 

percepției noastre umane. Schimbarea unei lumi într-o clipită nu este o idee nefondată, numai 

dacă ne referim la  Biblie „totul este cu putință la Dumnezeu”  dar și cercetări recente în fizica 

cuantică spun că este posibilă o astfel de schimbare. Comunicarea Adevărului este complexă și 

totodată necesară pe înțelesul și nivelul de pregătire al fiecărui om, dacă dorim să ținem cont de 

demnitatea dăruită ființei umane de Dumnezeu. Se pot găsi cu ușurință limbaje adecvate dacă 

oamenii de știintă și teologii vor colabora renunțând la orgolii, închistare în dogme sau lipsă de 

încredere în abordarea unei astfel de colaborări. 

 

5.2 Perspectiva  interdisciplinară  

Ultima carte pe care o voi prezenta în acesată lucrare este Fizica Nemuririi. Dumnezeu, 

cosmologie modernă și învierea morților72,  scrisă de fizicianul Frank J. Tipler. Frank ne 

introduce  în Teoria Punctului Omega, prin care încearcă o abordare, din punct de vedere al 

fizicii,  a demonstrării adevărurilor înscrise în Biblie.  

În debutul cărții sale  el spune că  prezintă o descrire a teoriei Punctului Omega, care este o 

teorie fizică testabilă în privința unui Dumnezeu omniprezent, omniscient, omnipotent, care va 

învia într-o zi din viitorul îndepartat pe fiecare dintre noi, pentru a trăi veșnic într-un sălaș care în 

esență este Raiul iudeo-creștin. Prin această teorie el prezintă modul în care fizica va permite 

învierea către o viață veșnică a fiecăruia dintre noi care a trăit, trăiește sau va trăi. Tipler afirmă 

                                                           
72 Frank J. Tipler, Fizica Nemuririi, Traducere Roman Chirilă/Doina Țimpău, Ed. Tehnică, 2008. 
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că fizica modernă permite existența acestei puteri de înviere undeva în viitorul îndepartat și că ea 

va fi folosită și, de aceea, cui îi este frică de moarte sau a pierdut pe cineva iubit, să nu dispere 

pentru ca vor trăi din nou. 

În principiu, teoria teoria lui Tipler, utilizând fizica modernă, demonstrează veridicitatea 

celor afirmate de Vechiul și Noul Testament într-o manieră demonstrabilă, utilizând calcule 

matematice sofisticate și numere incomprehensible. Practic, învierea la sfârșitul timpurilor, adică 

peste miliarde de ani, când toată lumina, care conține toate datele existenței noastre, va ajunge în 

punctul Omega, va permite unui fel de calculator imposibil de descris să ne re-învie cu noi 

trupuri indestructibile, acest punct Omega fiind exact Dumnezeul iudeo-creștin, care este prezent 

de fapt în timpul nostru. Pentru aceasta Frank Tipler  spune că traducerea a ceea ce îi spunea lui 

Moise Dumnezeu nu ar fi corectă „Eu sunt cel ce sunt”, ci „Eu voi fi cel ce voi fi” (Ex. 3:14-15).  

Cartea lui Tipler este foarte mare, are peste 650 de pagini și este extrem de dificil de a alege ce 

anume ar fi mai relevant să fie adus în discuție. Cu toate acestea trebuie să spun că Tipler este un 

exemplu al unui fizician care spune că fizica trebuie să dialogheze cu teologia și invers, atâta 

timp cât deja fizica începe să intre pe domeniul teologiei. Deci complementaritatea 

știință/teologie este recunoscută din ce în ce mai mult de oameni de știință care modelează 

ipoteze și apoi încearcă sa le demonstreze prin cunoștințele matematice moderne, care poate 

lucra cu numere incomprehensibile pentru mintea omenească. Tipler face referire la mulți teologi 

creștini pentru a demonstra valabilitatea afirmațiilor sale legate de adevărurile izbitor de similare 

descoperite de fizică și cele revelate în teologie. 

Există o distincție între timpul propriu și cel subiectiv utilizat în fizică, Tipler observând 

similaritatea izbitoare cu distincția dintre cele două forme ale duratei din filosofia tomistă. 

D’Aquino distingea trei tipuri ale duratei: prima era tempus, care reprezintă timpul măsurat prin 

schimbarea realațiilor (poziții) dintre corpurile fizice de pe Pămant. Tempus este analog timpului 

propriu și modificarea din mințile omenești și a ceasurilor atomice și este proprțională cu timpul 

propriu. Pentru D’Aquino, tempus controla modificările din mințile corporale. În  filozofia 

tomistă, durata pentru ființele sensibile necorporale (îngeri) nu este controlată de materie,  ci mai 

degrabă este măsurată de modificarea stărilor mentale ale acestor ființe. Acest al doilea tip de 

durată este denumit de către D’Aquino aevum, pe care Tipler îl consideră analog cu ceea ce el 

denumește timp subiectiv. Tempus devine aevum când sensibilitatea scapă de limitele materiei. 

La fel în fizica lui Tipler, o anume condiție numită (condiția 2) impune ca vitezele de gândire să 

fie controlate tot mai puțin de timpul propriu pe măsură ce (condiția 2) se apropie de limita sa în 

viitor. De aceea în viitor, tempus devine treptat aevum. Al treilea tip al duratei tomiste este 

aeternitas, durata experimentată doar de Dumnezeu.  Aeternitas, spune Tipler, poate fi gândit ca 

o experimentare a tuturor evenimentelor tempus și aevum din trecut, prezent și viitor, toate 

deodată. Această definiție a fost dată de filozoful creștin Boethius, în cartea sa Consolation of 

Philosophy73, scrisă în închisoare, în timp ce aștepta execuția sa pentru trădare. Prin urmare, se 

poate spune că eternitatea este posesia completă și perfectă a vieții nelimitate, toată deodată. 

                                                           
73 Cf. Ibidem,  
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Legat  de o altă afirmație interesantă a lui Tipler, privitoare la o teorie din fizica cuantică și 

anume  - funcția de undă - în conexiune cu implicațiile teologice, acesta spune: 

 

Să presupunem că acea Condiție la Limită a Punctului Omega dă o funție de undă unică. Asta ar 

însemna că  legile fizicii și fiecare entitate care există fizic ar fi generate de Punctul Omega și 

proprietățile lui de a exista. Pentru că aceste proprietați determină funcția de undă universală, și 

funcția de undă determină orice altceva. În orice intrepretare și cu orice condiție limită, funcția de 

undă universală este câmpul unic care dă ființă tuturor celorlalte câmpuri – câmpuri electroslabe, 

câmpurile gluon, câmpurile quark, câmpurilor lepton, în final toate câmpurile fizice uzuale. Cu 

Condiția la Limită a Punctului Omega, acest câmp autodeterminat devine în ultimă instanță personal. 

Deci, avem un câmp fizic atotcuprinzător care dă viață întregii ființe, tuturor celor ce viețuiesc și care 

el însuși e generat de ființa ultimă pe care o definește. În tradițiile biblice, acesată putere dătătoare de 

viață este Sfântul Duh. Astfel, eu sunt pe cale să propun să identificăm funcția de undă universală 

constrânsă de Condiția la Limită a Punctului Omega cu Sfântul Duh.74 

 

Desigur, este o presupunere legată de Condiția la Limită a Punctului Omega și a ipotezei 

generale pe care Frank Tipler o demonstrează matematic  prin calcule sofisticate  în a doua parte 

a cărții. Deci, practic, fizicianul Tipler intră într-un dialog imaginar cu teologia, încercând din 

punct de vedere al fizicii să demonstreze ceea ce filozofii teologi afirmă din vremuri vechi.  

Legat de o concepție pe care am mai înâlnit-o, și anume aceea a faptului că noi am putea trăi 

de fapt într-o mare simulare computerizată, Tipler crede că nu există nici o modalitate pentru 

oamenii din cadrul acestui univers simulat de a spune că ei sunt doar simulați, că ei sunt doar o 

secvență de numere care este generată aleator în interiorul calculatorului și că de fapt aceasta nu 

este reală. Pornind de la întrebarea dacă este oare posibil ca universul să fie într-o corespondență 

precisă unu la unu cu o anumită simulare el crede că este, dacă  se generalizează ceea ce se 

înțelege prin simulare, deoarece în știința calculatoarelor o simulare este o programare, în esență, 

fiind o hartă alcătuită dintr-un set de numere întregi. Aceasta înseamnă că instrucțiunile din 

program transmit calculatorului cum să treacă de la starea  prezentă, reprezentată de o secvență 

de întregi, la starea următoare, reprezentată de asemenea de o secvență de întregi. Însă timpul nu 

poate exista în mod global - el nu poate exista dacă este adevărată cosmologia cuantică 

tradițională - și poate fi astfel încât substanța din univers să fie reprezentată prin câmpuri 

continue și nu prin obiecte discrete. În toate teoriile fizice curente, substanța de bază este 

reprezentată prin câmpuri continue, de aceea universul real nu poate fi într-o corespondență unu 

la unu cu programul standard al unui calculator care se bazează pe o proiecție de numere întregi. 

Tipler confirmă că nu există în mod curent niciun model al un calculator (continuu) și, cu toate 

acestea, faptul că a existat o (simulare) într-un sens mai general ar putea fi încă adevărat, dacă la 

fiecare nivel ar fi fost  într-o corespondență de unu la unu cu un obiect matematic oarecare și 

dacă toate nivelurile ar fi fost mutual consistente. Însă, punctul crucial al  generalizării este de a 

stabili că universul fizic real este ceva care aparține colecției tuturor obiectelor matematice. 

Acest fapt, spune Tipler, rezultă deoarece universul are o simulare perfectă și putem să 
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identificăm universul cu simularea sa perfectă, adică cu emulația sa. Atunci, la nivelul ontologic 

cel mai de bază, universul fizic este un concept.  

Trecând de la această reflecție asupra ideii de simulare computerizată a universului, Tipler 

trece la  un alt punct al teoriei sale legate de Punctul Omega și caută să explice cum creează acest 

Punct Omega  Universul. 

  

În telologie, expresiei „creația universului de către Dumnezeu” i-au fost atribuite două înțelesuri 

distincte, timp de peste două mii de ani. Mai întâi, expresia a fost interpretată cu înțelesul că universul 

fizic are o vârstă finită, că timpul însuși a avut un început. Apoi, a fost interpretată cu înțelesul că 

universul fizic nu este autoîntreținut și ar putea astfel colapsa în nonexistență, dacă acțiunea continuă 

a lui Dumnezeu nu l-ar ține în viată”.75 

 

Tipler remarcă faptul că nu există nicio dificultate științifică, referitor la primul înțeles, 

deoarece modelul cosmologic modern, adică  teoria Big-Bang, este de  fapt o teorie fizică exactă 

a universului fizic care devine real din nimic, în urmă cu aproximativ 20 miliarde de ani, timp 

care  poate fi denumit timp propriu. Tipler spune că Teoria Punctului Omega furnizează o 

modalitate de a face și cel de al doilea înțeles la fel de exact și este în mod necesar adevărat 

faptul că nu contează ceea ce facem, nu putem fi pentru totdeanua rupți de Dumnezeu. Această 

conexiune logică necesară a fost foarte bine exprimată de Sf. Pavel în scrisoarea sa către 

Romani: „Pentru că sunt sigur că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici princippile, nici 

lucrurile prezente, nici lucrurile care trebuie să vină , nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea 

și nici nimic altceva din toată creația nu va fi în stare să ne separe de dragostea lui Dumnezeu”76 

(cf. Rom 8:13-39).  El remarcă faptul că emanaționismul a intrat în creștinism prin ideile lui 

Augustin, cu toate că ideea de bază provine de la Platon și, astfel, universul emană de la 

Dumnezeu: întreaga realitate se produce în sus și în jos de la Dumnezeu, până când toate 

posibilitățile care-l leagă pe Dumnezeu de o creatură dată au fost realizate. La întrebarea potrivit 

căreia de ce Dumnezeu nu a făcut toate lucrurile egale atunci când El le-a creat, Augustin a 

răspuns: „Dacă toate lucrurile ar fi fost egale, atunci toate lucrurile nu ar fi putur fi; pentru 

multiplicarea categoriilor de lucruri din care universul este constituit – primul și al doilea și așa 

mai departe, până la creaturile de cel mai jos grad – nu ar exista”77.Ceea ce spune Augustin 

constituie o descriere adecvată a istoriilor impusă de Condiția Limită a Punctului Omega toate 

istoriile dintr-un univers dat, la un moment de timp care conduce către Punctul Omega, existând 

fizic în mod necesar de aceea cosmosul Punct Omega este dinamic și evolutiv. 

Tipler face apel la filozofi și sfinți creștini în încercarea lui de a spune că teologia într-un fel 

a spus adevăruri care pot fi acum demonstrate de fizică, pornind de la niște modele și ipoteze 

moderne. Sigur, orice demonstrație matematică nu înseamnă că modelul și ipoteza sunt în mod 

apriori adevărate, dar arată că există disponibilitate din partea unor fizicieni de a colabora cu 

teologii moderni în încercarea de a comunica Adevărul de asemenea natură încât să nu mai existe 
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o permanentă stare conflictuală între cele doua viziuni. Tipler încearcă și o explicație a 

mecanismului învierii individuale: 

 

Ceea ce cred creștinii despre viața veșnică a fost exprimat de Pannenberg: viața care conștientizează 

învierea morților este aceeași ca și viața pe care o ducem acum pe pământ. Cu toate acestea, viața 

noastră prezentă este la fel cum Dumnezeu o vede din prezența eternă. Prin urmare, ea va fi complet 

diferită de modelul în care noi o experimentăm  acum. De fapt, învierea universului este fizic posibilă 

chiar dacă nicio informație despre oricare individ nu poate fi extrasă din conul luminos trecut. Cum 

capacitatea calculatoruluiu universal crește fără limită pe măsură ce Punctul Omega este atins, rezultă 

că dacă este înmagazinat permanent numai scheletul lumii noastre de azi, atunci va veni inevitabil un 

moment când va exista o capacitate suficientă să simuleze lumea prezentă printr-o simplă forță brută: 

prin crearea unei simulări exacte – o emulație – a tuturor variantelor logice posibile ale lumii 

noastre.78 

 

Tipler, legat de înălțarea morților, spune că aceștia vor fi înălțati atunci când capacitatea de 

memorie a universului va fi atât de mare încât capacitatea necesară stocării tuturor simulărilor 

oamenilor posibili ar fi o fracție nesemnificativă din întraga capacitate și învierea va avea loc 

într-un interval cuprins între două cifre la puteri negative incomprehesinbile secunde, înainte de 

atingerea Punctului Omega. Ceea ce este interesant este de remarcat între clipa morții și clipa 

învierii  nu se scurge timp subiectiv, chiar dacă în universul ca întreg se pot scurge trilioane de 

ani. Și, precum Isaac Newton speunea, intervalul dintre moarte și înviere înseamnă pentru morți  

somn și absența percepției. Timpii tempus sau aevum  nu mai sunt valabili, numai aeternitas va 

exista, de unde promisiunea  lui Isus făcută tâlharului de pe cruce: „Adevărat îți spun că astăzi 

vei fi cu Mine în Rai” (cf. Luc 23:43 ). 

Legat învierea corpului, simulată pe calculator, Tiper spune că  ar avea în mod natural trei 

trăsături supraomenești, cum a avut și învierea corpului lui Isus descrisă de Luca. De aceea mai 

întâi, apariția fizică a corpului simulat pe calculator ar putea fi așezată către Punctul Omega 

pentru a fi ușor de modificat la dorința persoanei înviate. Din această cauză se spune că discipolii 

lui Isus nu l-au recunoscut până când nu a dorit-o el (cf. Lc 24,16;31). A doua trasătură ar fi 

faptul că persoana simulată poate fi ștearsă dintr-o parte a universului ei simulat și, instantaneu, 

implantată în altă parte. De aceea în Luca 24,31, Isus a dispărut în clipa în care discipolii l-au 

recunoscut. La fel, în Luca 24,36, Isus a apărut (apariție instantanee) într-o cameră în care 

discipolii săi discutau despre învierea sa iar în Ioan 20,26 se spune că această apariție a avut loc 

într-o cameră încuiată. A treia trăsătură este faptul că un corp simulat este tot atât de real ca orice 

altceva în simulare: în particular, el poate mânca; el poate atinge și poate fi atins de orice din 

lumea simulată în care el există. De aceea, în  Luca 24,39-43, Isus respinge frica discipolilor săi 

cum că el este o fantomă, permițându-le să-l atingă și mâncând pește în prezența lor. 

Mai  departe, Tipler susține că în Punctul Omega păcatele din oameni vor fi eliminate și 

ființele izbăvite ale vieții de apoi din Teoria Punctului Omega sunt identice cu cele din teologia 

lui Origen, primul mare teolog creștin, deoarece acesta susținea că: durerea în Iad se poate corecta 
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în intenție și că nimeni, nici chiar diavolul, nu poate fi în mod necesar condamnat la Iad pentru totdeauna. 

Pocăința a fost întotdeauna posibilă oricui, în Iad.79 Tiper, pentru această viziune a Iadului și faptul că 

Dumnezeu va încerca, cel puțin, salvarea universală aduce ca argument a Doua Epistolă a lui 

Petru 3,9 „nu este dorința Lui ca toți să fie pierduți, ci ca toți să vină la pocăință”. 

Tipler încearcă și o descriere a Raiului destul de complexă, bazată pe susțineri ale calculelor 

matematice, el spune că vor exista două tipuri de vieți: o viață într-un corp uman înviat, urmată 

de o viață pur și simplu infinită, ca parte a minții universale. Punctul Omega ar trebui să fie 

capabil să calculeze care dintre toți oamenii posibili ar trebui să fie cel mai bun partener pentru o 

persoană dată și să-l simuleze în același mediu cu ea, cu condiția să petreacă suficient timp în 

Purgatoriu ca să-și corecteze defectele de personalitate. Este necesar ca această cerință să fie 

satisfacută, căci din punctul de vedere al Punctului Omega dorințele bărbaților și femeilor 

contează egal și ar trebui să fie posibil pentru Punctul Omega să simuleze un întreg univers 

vizibil pentru uzul personal al fiecărui om. („În casa Tatălui meu sunt multe locașuri”, cf. Ioan 14:2) 

Frank Tipler, deși leagă Teoria Punctului Omega de Creștinism, ține totuși să se declare ateu 

afirmând că nu crede încă în Punctul Omega, pentru că teoria Punctului Omega este o teorie 

științifică. Cartea este scrisă în anul 1994, el spune că dacă bosonul Higgs (așa numita particulă a 

lui Dumnezeu) ar fi fost detectat, constatându-se că masa sa este cea prezisă de el, cu siguranță 

că ar fi anunțat Confirmarea Teoriei Punctului Omega. Bozonul Higgs a fost confirmat recent,  

deci probabil părți ale acestei Teorii sunt valabile într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru 

că, așa cum am spus de mai multe ori, Dumnezeu nu poate fi demonstrat. Dar atâta timp cât 

fizicienii citează pasaje din filozofii teologi creștini, considerându-le valabile, atunci calea către 

o continuă colaborare între oamenii de știință și teologi este deschisă. Totul constă în a trece 

peste manifestările umane precum orgoliul, vanitatea, neascultarea cu atenție a opiniei  fiecărei 

părți și mai ales implicarea unor personaje care nu au deschiderea necesară și mai ales nivelul de 

înțelegere necesar. Aceste ultime personaje se ascund de multe ori în spatele unor exprimări 

alambicate, utilizând excesiv termeni sofisticați care dau impresia de multă pregătire, dar de fapt 

este o perdea după care își ascund lipsa de putere de înțelegere. Ideile lor sunt asemenea unor 

nebuloase îmbrăcate într-o poleială de cuvinte sofisticate, fără a transmite însă ceva clar și 

concret și pe baza cărora se pot iniția discuții și trage concluzii folositoare atât pentru știință cât 

și pentru teologie, spre beneficiul omenirii. De aceea, nu pot să nu remarc faptul că Frank Tipler 

este un om deschis care analizează profund, el preferă să își expună părerile contrare chiar dacă 

sunt argumente  pe care el însuși le utilizează pentru a demonstra de exemplu calitățile trupului 

înviat al lui Isus din Evanghelie, extrem de similare cu cele  ale teoriei Punctului Omega.   

Desigur nu pot fi de acord cu el, pentru că pleacă după părerea mea de la premise greșite, 

considerând că învierea lui Isus a fost un fel de iluzie în masă, deși el însuși arată că Luca a scris 

evanghelia sa cu mult mai devreme decât se crede, la circa 30 de ani dupa moartea lui Isus și este 

plauzibil ca el să fi stat de vorbă cu martori oculari care să fi pretins că l-au văzut pe Isus cel 

înviat. De aceea, asemănarea frapantă dintre trupul lui Isus după înviere, așa cum este le descris 

de Luca, și trupurile pe care le vom avea după ce vom fi înviați de Punctul Omega este doar o 
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coincidență. Pornind de aici, el încearcă să aducă argumente privind iluziile în masă și 

posibilitățile de a avea false amintiri etc. Cu toată această lungă argumentație negativă datorită 

formației sale puternic științifică el ajunge  la concluzia că „religia se poate întemeia  pe fizică 

numai atâta timp cât fizica demonstrează că Dumnezeu trebuie să fie personal și, în plus, că viața 

de apoi reprezintă o consecință solidă a fizicii”80. 

În ultima parte a cărții sale, Tipler vine cu un capitol cel puțin interesant, denumit concluzie: 

teologia ca ramură a fizicii. Plecând de la Teoria Punctului Omega, care furnizează un mecanism 

fizic și plauzibil pentru învierea universală și faptul că de două mii de ani învierea a fost 

incompatibilă cu fizica la zi, el  ajunge să afirme că Teologia și Religia sunt de fapt ramuri ale 

științei și nu ale eticii. Cu toate acestea el spune: „Existența și dezvoltarea științei necesită 

anumite norme etice, de exemplu: să nu îți impui teoriile asupra altora prin forță. Numai 

persuasiunea bazată pe argumentul rațional și pe rezultatele experimentale este permisă”81. 

Este evident că Frank Tipler este un om al rezultatelor experimentale și de aici modul lui de a 

discuta și formula Teoria Punctului Omega bazat pe calcule matematice, pe o ipoteză și un 

model. Numai că niciodată o ipoteză și un model nu vor putea cuprinde ceva care este în afara 

realității  în care te afli, adică Realitatea lui Dumnezeu, care este cu totul inimaginabilă pentru o 

ființă umană cu capacități limitate. O ființă umană  poate avea inspirație care poate lărgi 

orizontul cunoașterii, dar și aceasta vine de la Dumnezeu, la fel precum revelația. 

Pentru comunicarea Adevărului este de aceea imperios necesar ca cei mai buni oameni de 

știință și teologi să comunice și să colaboreze în mod permanent. Biserica Catolică o face deja, 

prin reuniunile pe care le organizează sub patronatul Suveranului Pontif și mai mult încurajează 

comunicarea continuă și neîngradită  între telologi și oamenii de știință.  

Pentru a încheia această lucrare în nota începutului, am ales să contrapun viziunea  lui Frank 

Tipler despre corpul înviat, cu  explicațiile Cardinalului  Joseph Ratzinger, Papa Benedict al 

XVI-lea, despre înviere și corpul înviat, din cartea sa  din 1968, Introducere În Creștinism. 

Prelegeri despre Crezul apostolic82.  

Cardinalul Joseph Ratzinger  elaborează teoria sa ținând cont de incognoscibil, de aceea nu 

face afirmații categorice. De aceea, pornește de la ceea ce spun evangheliștii în lumina  

interpretării limbii grecești biblice. Cardinalul Ratzinger își pune întrebarea că dacă lucrurile stau 

astfel, există oare într-adevăr un trup înviat, ori totul se reduce la un simplu limbaj cifrat care se 

referă la nemurirea persoanei? Este  problema care trebuie să mai fie rezolvată încă, nefiind  o 

problemă nouă. Și Paul  fusese asaltat de către corinteni cu întrebări legate despre corpul înviat, 

așa cum rezultă  din capitolul 25 al Scrisorii către Corinteni și în care Apostolul a încercat să 

arate cum s-ar putea întâmpla acest lucru care se află dincolo de limitele închipuirii noastre și ale 

lumii care ne este accesibilă. Dar răspunsul său, privit în ansamblu, este și astăzi cel mai generos, 

mai îndrăzneț și mai convingător din câte s-au dat vreodată. „Fraților, eu spun aceasta: carnea și 
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sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea nu va moșteni neputrezirea” (cf. 1 

Cor 25).  Din păcate, limbile moderne nu pot reda întreaga profunzime a limbii grecești biblice. 

De aceea, în limbajul lui Paul, termenii trup și suflet nu sunt contradictorii ci, dimpotrivă, 

contradictorii sunt „trup din carne” și „trupul care trăiește conform spiritului”. Atât Ioan (In 

6.63), cât și Paul (1Cor 15.50) pun cu toată greutatea accentul pe faptul că „învierea cărnii”, 

„învierea ființelor corporale” nu este o „înviere a corpurilor”.  Cardinalul Ratzinger remarcă 

faptul că Paul învață nu învierea corpurilor, ci a persoanelor, pe care o vede nu ca pe o întoarcere 

a trupurilor din carne, adică a formațiunilor biologice, întoarcere pe care o consideră categoric 

imposibilă (ceea de e supus pieirii nu poate deveni nepieritor), ci ca pe o altă stare a vieții de 

după înviere, așa cum ne-a fost ea arătată în Domnul înviat. 

În acest context apar noi  întrebari: dar atunci, învierea nu mai are absolut nicio legătură cu 

materia? Și „ziua de apoi” devine astfel complet inutilă, lipsită de orice conținut obiectiv în 

raport cu viața, care își are întotdeauna originea în Dumnezeu? Răspunsul lui Ratzinger este 

aproape identic cu cel imaginat de Tipler astfel:  

 

Dacă cosmosul este istorie și dacă materia reprezintă un moment din istoria spiritului, atunci nu mai 

există niciun fel de paralelism veșnic neutru între materie și spirit, ci există o ultimă „complexitate”, 

în care lumea își află sfârșitul (omega) și unitatea sa. Atunci se va realiza un ultim raport între materie 

și spirit, în cadrul căruia se va împlini destinul omului și al lumii, chiar dacă astăzi noi nu suntem în 

măsură să precizăm natura acestui raport. Atunci va veni acea „zi de apoi”, în care se va împlini 

soarta fiecărui om în parte, întrucât se va fi împlinit soarta întregii omeniri.83 

 

El mai spune că țelul creștinului nu este fericirea sa privată, ci împlinirea întregului. Creștinul  

crede în Cristos și, de aceea, crede în viitorul lumii întregi, nu numai în viitorul său. De aceea 

Lumea cea nouă, cu a cărei reprezentare, prin imaginea noului Ierusalim, se încheie Biblia, nu 

este o utopie, ci o certitudine care se dobândește datorită credinței. Mântuirea lumii este 

încrederea care-i susține pe creștini și pentru care mai merită să fii creștin. 

Este remarcabilă asemănarea frapantă între emulația corpurilor umane în apropierea 

Punctului Omega în viziunea lui Tipler și ceea ce Cardinalul Joseph Ratzinger spune în ultima 

parte a cărții sale legat de punctul Omega la sfârsitul lumii și noul raport între materie și spirit, 

care va împlini destinul omului și al lumii. 

Deci, un teolog și un fizician ajung, la o distanță de 36 de ani, la aproape aceeași descriere a 

învierii și noului corp, care nu mai are nicio legătură cu materia universului în care trăim. Viața 

veșnică este posibilă pentru că va fi un cu totul alt univers, dacă putem să îi zicem așa, pentru că 

incognoscibilul este imposibil de imaginat în totalitatea sa cu termenii și cunoștințele pe care le 

avem la dispoziție în universul în care suntem prezenți acum. 

Este un exemplu elocvent faptul că Adevărul poate fi comunicat la fel, din puncte de vedere 

total diferite și pornind de la premize la fel de diferite. Astfel de oameni pot coopera pastrându-și 

punctul de vedere fără a intra în conflict și fără a fi  afectați de opiniile diferite, un ateu declarat  
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și un teolog, spun ceva cu totul diferit legat de Dumnezeu, dar ei vorbesc de același Omega chiar 

dacă are înțelesuri diferite pentru fiecare dintre ei.  

Dumnezeu este nedemonstrabil așa cum fizicienii prezentați în lucrare spun, iar Credința este 

tocmai legată de faptul că nu îl poți cunoaște și totuși prezența sa se simte atunci când ne 

concentrăm asupra celor ce ne înconjoară, sau în interiorul nostru.  

Oamenii de știință lucrează cu metode și mijloace complet diferite față de teologie/filozofie, 

dar este evident că ele au puncte de convergență care trebuiesc exploatate și puse în valoare 

pentru cunoașterea cât mai profundă a Adevărului  și comunicarea lui către toți cei interesați și 

neinteresați. 

Terțul inclus al lui Lupasco, Realitatea Transdisciplinară a lui Nicolescu, Incognoscibilul 

recunoscut atât de teologi cât și de oameni de știință, toate conduc către Teologie și existența 

nedemonstrabilă a lui Dumnezeu. Cred că putem trăi într-o lume mai bună și mai sigură dacă 

știința și religia vor colabora mult mai intens și pe toate planurile. Sper ca și celelalte biserici 

creștine să meargă pe același drum ca acela  inițiat de Biserica Catolică prin Pontifii Romani ai 

secolelor XX și XXI.  

 

6. Concluzii  

Comunicarea corectă în ambele sensuri ( teologie/știință; biserică/societate; 

credincioși/necredincioși) pe multiple planuri este esențială pentru aproprierea între creștinii de 

toate confesiunile și cei se „declară” atei sau cei care sunt adepți ai altor religii. Implicarea 

credincioșilor laici cu pregătirea adecvată în domeniile în care lucrează și cu o bună pregătire 

culturală/morală, pe toate palierele unei societăți, în special în politică, este mai mult decât 

necesară pentru evitarea decadenței acesteia. 

Unificarea Bisericilor creștine sub forma unei alianțe ( păstrându-și fiecare independența sa),  

pornind de la o voință comună de a contribui la binele societății și promovarea Adevărului 

împrenună cu valorile creștine , este de dorit. Aceasta se poate realiza o dată cu reconcilierea 

între știintă/religie și conlucrarea teologilor cu oamenii de știintă.Comunicarea permanentă cu 

toate religiile, este absolut necesară pentru a se oprii războaie și lupte fraticide pe motive 

religioase. 

Lumea va continua în permanența să se confrunte cu felurite crize și probleme . Fără cooperarea 

tuturor entitaților și limitarea efectelor catastrofale ale:  ignoranței, orgoliului, minciunii  și altor 

defecte omenirea își poate semna propria dispariție.  Biserica Catolică este preocupată de  aceste 

probleme și în mod constant actionează pentru ecumenism, întelegere și cooperare.  Știința  este 

o sursă a soluțiilor  tehnice de contracarare a efectelor  distrugătoare ale problemelor cu care ne 

confruntăm azi , dar Credința estea cea care ne va ajuta prin promovarea valorilor Creștine la 

nivel de comunitați și prin promovarea dialogului deschis  pe orice teme posibile. 

 



62 
 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Biblia sau Sfînta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, traducere Dumitru Cornilescu, Ed. 

Societatea Biblică 

Biblia, după textul ebraic. Geneza, ediție îngrijită de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, 

Ed. Humanitas, București, 2017. 

 

Lucrări științifice 

Bălăceanu-Stolnici C., Anatomiștii în Căutarea Sufletului, Ed. Albatros, București, 1981. 

Cautiș Dan, Cursuri  Biserica și Știința – o perspectivă Istorică,  martie-aprilie 2019,  Master 

Patrimoniu Cultural European 

Danca W., Cursuri  Cristologie Filozofică din  anul I, sem.II, 2018  și  din anul II, sem.I ,  

Master Com. Biblică şi Eclezială. 

Gingerich Owen , Universul Lui Dumnezeu, traducere Viorel Zaicu, Ed. Curtea Veche,  

București, 2010 

Magnin Thierry, A Deveni tu Însuți în Lumina Științei și a Bibliei, traducere Alexandra Corina 

Stavinschi, Ed. Curtea Veche, București, 2007. 

Memelis Gabriel / Iosif Adrian / Răileanu Dan, Realitatea Transdisciplinară, Ed. Curtea Veche, 

București, 2010. 

Newberg Andrew / Waldman Mark Robert, Cum ne Schimbă Dumnezeu Creierul, traducere 

Ramona Neacșa Lupu, Ed. Curtea Veche, București, 2009.  

Nicolescu Basarab / Stawinski Magda, Science And Orthodoxy a Necessary Dialogue, Ed. 

Curtea Veche, București, 2006. 

Nicolescu Basarab, La confluența a două Culturi Lupasco Astăzi, Ed. Curtea Veche, București, 

2010. 

Nicolescu Basarab, Noi, particula și lumea, Ed. Polirom, Iași, 2002. 



63 
 

Pavelescu Dan, Computerizarea Universului, a Vieții, Morții, a Învierii, Ed. Triumf, 2008 

Petrina Liviu / Petrina Laura Sigarteu , Dictionarul Savanții Lumii Cred în Dumnezeu – extras 

Mihai Eminescu, Ed. Maritain, București, 2018. 

Pollack Robert, Credința Biologiei și Biologia Credinței, traducere Viorel Zaicu, Ed. Curtea 

Veche, București, 2007. 

Ratzinger Joseph Cardinal, Introducere în Creștinism, traducere Mihăiță Blaj, Ed. Sapiența Iași 

2004 

Sagan Carl, Diversitatea Experienței Științifice, traducere Harry Minți, Ed. Curtea Veche, 

București, 2009  

Sescu Petru (coord.), Introducere în Sfânta Scriptură, Ed. Sapiența Iași 2001 

Singh Simon, Big Bang Originea Universului, traducere Vlad Zografi, Ed. Humanitas, București, 

2012 . 

Tipler Frank J. , Fizica Nemuririi, traducere Roman Chirilă/Doina Țimpău, Ed. Tehnică, 

București, 2008.  

Woods Jr. Thomas E., Cum a construit Biserica Catolică Civilizația Occidentală, traducere Geta 

Lazăr, Ed. ARCB 2016 

 

Resurse Web 

Dancă, W., „Hegel: Dumnezeu poate fi gândit doar ca existând”, în www.wilhelmdanca.ro, 

accesat: 24.06.2019 

„Catholic_Church_ and_evolution”, în en.wikipedia.org 

„Pope gives Blessing to evolution theory”, în natcath.org/NCR_online/archives/1996 

„The Vatican view of evolution”, în law2.umkc.edu 

„Pope Francis Comments on Evolution and the Catholic Church”, în usnews.com  

 

http://www.wilhelmdanca.ro/

