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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 Această teză de doctorat cu denumirea „Sensul teologic al ştiinţei” îşi 

propune o prezentare a raportului dintre teologie şi ştiinţă în lumina unei 

colaborări sinergice a celor două domenii ale cunoaşterii umane.  

 Din punct de vedere structural lucrarea cuprinde următoarele părţi: o 

introducere, capitolul întâi cu titlul „Dimensiunea ştiinţifică a teologiei şi  

dimensiunea teologică a ştiinţei”, capitolul al doilea denumit „Descoperirile 

ştiinţifice ca «revelaţii» dumnezeieşti. Omul de ştiinţă ca unealtă a lui Dumnezeu”, 

capitolul al treilea intitulat „Inspiraţia biblică şi inspiraţia ştiinţifică”, capitolul al 

patrulea cu denumirea „Iluminare şi geniu. Teologul şi omul de ştiinţă – sfântul şi 

savantul”, capitolul al cincilea cu tema „O privire teologică asupra marilor 

descoperiri ştiinţifice”, capitolul al şaselea ce poartă titlul „Filozofia ştiinţei şi 

teologia ştiinţei”, capitolul al şaptelea numit „Atotprezenţa lui Dumnezeu în 

microcosmos şi în macrocosm”,  câteva concluzii şi în fine bibliografia lucrării. 

 Analizând acest cuprins al lucrării se observă cu uşurinţă că raportul de 

colaborare dintre teologie şi ştiinţă este privit şi dezbătut atât sub aspect 

metodologic cât și sub aspect fenomenologic. Pentru a scoate în evidenţă întro 

măsură satisfăcătoare ideile afirmate, am considerat că este necesară o prezentare 

mai în detaliu a conţinutului fiecărui capitol. 

 Mai întâi de toate, în introducerea tezei în discuţie, am exprimat scopurile 

lucrării, mijloacele folosite, argumentele aduse (atât cele de ordin teologic cât şi 

cele de ordin ştiinţific), precum şi noutatea şi actualitatea lucrării. Aşa cum am 

menţionat în introducerea tezei, scopurile pe care ni le-am propus au fost: 

reflectarea dogmelor teologiei în mecanismul fenomenelor naturale, aducerea la 

cunoştinţa teologilor a mesajului constructiv şi prietenos al demersului ştiinţific 

faţă de credinţă, evidenţierea unor calităţi ale oamenilor de ştiinţă ce pot fi 

valorificate în planul credinţei şi chemarea acestora către adevărul revelaţiei 

creştine. În ce privește mijloacele folosite în vederea atingerii scopurilor propuse 

am folosit descrierea, explicaţia, extrapolarea şi paralelismul simbolic. În sprijinul 

afirmaţiilor făcute au fost invocate atât argumente de natură teologică (de ordin 

scripturistic şi patristic) cât și argumente de natură ştiinţifică (mărturii personale 

ale oamenilor de ştiinţă şi descrieri de ordin interpretativ ale fenomenelor 

ştiinţifice). În fine, tot în introducere, am argumentat noutatea şi actualitatea temei 

anunţate prin implicarea mai accentuată a demersului teologic în interpretarea 

fenomenologiei naturale şi prin sublinierea conotaţiilor ştiinţifice descoperite în 

mesajul filozofic şi teologic al Sf. Maxim Mărturisitorul. 

 Mergând mai departe, în primul capitol al acestei teze de doctorat, 

intitulat „Dimensiunea ştiinţifică a teologiei şi  dimensiunea teologică a ştiinţei”, 

am urmărit evidenţierea legăturii metodologice existente între teologie şi ştiinţă, 
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legătură materializată printr-o „comunicare” a unor însuşiri de ordin 

epistemologic. Am urmărit sublinierea acestor caracteristici comune, fie prin 

regăsirea unor însuşiri proprii unui domeniu în celălalt domeniu, fie prin 

prezentarea însuşirilor proprii ambelor domenii.  

 Printre însuşirile epistemologice comune teologiei şi ştiinţei, la loc de 

frunte se află caracterul axiomatic, fundamental teologiei dar şi ştiinţei. Sub acest 

aspect am evidenţiat caracterul nedemonstrabil şi principial atât al dogmelor (care 

sunt revelate), cât şi al axiomelor matematice, postulatelor şi principiilor fizice 

(care sunt atestate experimental şi fenomenologic – „fenomenul” prin semantica 

lui sugerând şi el o origine revelată). 

 O altă similitudine epistemologică remarcată este manifestarea 

raţionalităţii în mesajul ştiinţific însă şi în elaborarea teologică fundamentată, 

bineînţeles, pe „temelia” dogmatică revelată. În acest fel am evidenţiat necesitatea 

benefică a gândirii logice susţinută atât de teologi importanţi cât şi de cercetători 

de valoare. Tot în acest context au fost scoase la iveală şi preocupări ştiinţifice (de 

calitate) ale Sfinţilor Părinţi cum ar fi Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Damaschinul, 

Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Ambrozie cel Mare şi Sf. Maxim Mărturisitorul. 

 Alte elemente cognitive comune celor două domenii ale cunoaşterii, 

subliniate în capitolul întâi al lucrării, sunt credinţa (sau încrederea în veridicitatea 

afirmaţiilor) şi caracterul apofatic şi antinomic al propoziţiilor ştiinţifice şi 

teologice. 

 O altă legătură de ordin epistemologic remarcată în acest context 

interdisciplinar şi evidenţiată de data aceasta de către teologi este regăsirea 

exprimării dogmatice a formulărilor de credinţă (ca de exemplu descrierea 

modului de unire a celor două firi ale Mântuitorului) în enunţurile ştiinţifice (cum 

ar fi formularea fizică în cazul dualismului corpuscul-undă), fapt ce constituie o 

teodicee cosmică. 

 În afară de acestea, alte elemente de conexiune epistemologică, şi nu 

numai, sunt: necesitatea manifestării practice a teologiei şi ştiinţei (în teologie este 

binecunoscută nevoia experierii învăţăturii dogmatice, ca de exemplu practicarea 

rugăciunii care constituie un criteriu al teologiei autentice şi de calitate, iar în 

ştiinţă condiţia expresă a veridicităţii teoriilor este validarea experimentală), 

transcendenţa obiectului cunoaşterii (în teologie este afirmată transcendenţa Fiinţei 

dumnezeieşti, iar în cunoaşterea naturii este recunoscută infinitatea, 

inaccesibilitatea şi prin aceasta transcendenţa a ceea ce este necunoscut) şi 

utilizarea modelului (în teologie modelul Hristos care „converteşte” atrăgând 

realitatea spre El, iar în ştiinţă – dar şi în credinţă - modelul teoretic ce 

aproximează realitatea dorind să o descrie cât mai satisfăcător).   

 În afara celor expuse mai sus, cele două domenii (teologic şi ştiinţific) se 

mai asemuiesc prin preocuparea comună în căutarea adevărului absolut, prin sursa 
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comună de inspiraţie (în teologie fiind harul divin, iar în ştiinţă inspiraţia care nu 

este străină de voia lui Dumnezeu) şi prin dualitatea de manifestare prin 

conservatorism şi dinamism (în teologie Sf. Tradiţie are atât aspect statornic, cât şi 

dinamic, iar în ştiinţă există legi de conservare dar se fac şi noi descoperiri ce-i 

conferă acesteia un caracter dinamic). 

 Referitor la capitolul al doilea „Descoperirile ştiinţifice ca «revelaţii» 

dumnezeieşti. Omul de ştiinţă ca unealtă a lui Dumnezeu”, conţinutul acestuia este 

subîmpărţit în alte patru subcapitole. În primele trei subcapitole s-a urmărit să se 

arate că modul descoperirii în credinţă nu este complet străin de modul 

descoperirii ştiinţifice. Dacă în teologie descoperirea este de natură revelată, 

Dumnezeu prin harul Său fiind Cel ce aduce la cunoştinţa oamenilor mesajul 

necesar mântuirii lor (depozitat în tezaurele Scripturii şi Tradiţiei) şi în ştiinţă 

gândul sau ideea novatoare ce declanşează descoperirea în sine ţine într-un fel tot 

de revelaţie şi în felul acesta de voinţa Domnului. În afara unor argumentări venite 

din partea oamenilor de ştiinţă, caracterul revelat al ideilor este susţinut şi de unii 

teologi. În baza acestor afirmaţii cel de al patrulea subcapitol vine, cumva firesc în 

continuarea primelor trei, promovând şi atribuind omului de ştiinţă calitatea de 

„unealtă a lui Dumnezeu”. Această atribuire, mai greu de acceptat la prima vedere 

– mai ales că descoperirea făcută de cel implicat în gnoseologia ştiinţifică nu este 

întotdeauna deplină sau nu este folosită numai pentru binele umanităţii sau cel care 

o face nu are o credinţă şi poate nici o viaţă morală - se întăreşte totuşi prin 

comparaţia cu exemplele biblice, cum ar fi cazul vrăjitorului Valaam, care fiind 

chemat de regele moabit Balac să blesteme pe israeliţi, acesta îi binecuvintează 

proorocind şi naşterea lui Mesia în sânul poporului ales (Num. 22-24). Această 

comparaţie ni se pare destul de potrivită pentru că aşa cum vrăjitorul Valaam a 

venit să facă rău poporului sfânt şi cu toate acestea a avut parte de revelaţie 

dumnezeiască binecuvântând în loc să blesteme, tot aşa şi omul de ştiinţă, chiar în 

condiţiile absenţei credinţei sau a moralităţii, poate primi totuşi de la Dumnezeu 

darul descoperirii ştiinţifice, descoperire pe care - în virtutea libertăţii lui - o poate 

folosi spre bine sau spre rău. Aşadar, Dumnezeu poate binecuvânta sau poate 

pedepsi lumea prin descoperirile pe care le dăruieşte omului de ştiinţă care, în 

acest fel, devine o unealtă în mâna lui Dumnezeu. În afară de aceasta, voia divină 

se manifestă chiar şi în imperfecţiunea descoperirilor ştiinţifice, în acest fel 

Dumnezeu dorind poate să pună la încercare pe oameni, sau să ceară mai mult 

efort din partea lor în vederea primirii descoperirii desăvârşite. Sau poate că le-a 

descoperit totul, însă aceştia nau realizat darul primit pentru că nu l-au „văzut” 

adică n-au înţeles descoperirea din cauza „întunericului” din mintea lor. 

Concluzionând, putem spune că cele afirmate mai sus sprijină concepţia că atât 

descoperirea ştiinţifică cât şi calitatea ei ţin de „plinirea vremii” şi constituie o 

manifestare a voii divine. 
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 Capitolul al treilea, intitulat „Inspiraţia biblică şi inspiraţia ştiinţifică”, 

continuă în prima parte a sa „firul roşu” al capitolului al doilea, particularizând 

inspiraţia teologică pe care o restrânge la domeniul biblic şi pe care o aşează faţă 

în faţă cu inspiraţia ştiinţifică. Această apropiere este, credem, interesantă deoarece 

caracteristicile inspiraţiei necesare elaborării Sfintei Scripturi se descoperă şi în 

cazul inspiraţiei ştiinţifice. Astfel, dacă în teologie este cunoscut că inspiraţia 

divină îmbracă aspectul îndemnului divin prin care cei aleşi sunt determinaţi să 

împlinească voia Domnului, aspectul comunicării lucrurilor ce trebuie transmise şi 

aspectul asistenţei divine pentru a feri scrierea de greşeli, aceleaşi trăsături se 

regăsesc şi în cazul inspiraţiei ştiinţifice. 

 Tot în această primă parte a capitolului al treilea s-a făcut referire şi la 

sacrificiul şi la viaţa curată a scriitorilor biblici, calităţi ce se întâlnesc (într-un 

anumit fel) şi la savanţii care, aflaţi în „febra” descoperirilor, au dat dovadă de 

sacrificiu, de asceză şi de renunţare la plăcerile obişnuite. Privitor la condiţia vieţii 

curate (care presupune un mare efort), aceasta ar putea fi echivalentă pregătirii 

intelectuale de excepţie de care savanţii trebuie să aibă parte (condiţie absolut 

necesară), pentru că numai aşa pot prelucra descoperirea pe care au primit-o. 

 În cea de a doua parte a capitolului al treilea am prezentat într-o strânsă 

corelaţie elementele de cosmologie biblică din cartea Facerii cu elemente 

patristice şi ştiinţifice. În principal, această abordare ermineutică a dorit să 

promoveze un punct de vedere al interpretării celor şase zile ale facerii lumii în 

strânsă legătură cu teologia dar şi cu fizica relativistă, printre ale cărei precepte 

există relativitatea timpului şi a spaţiului la sistemul de referinţă ales. Aproximând 

metafizic şi metaforic lumea paradisiacă şi lumea căzută cu două sisteme de 

referinţă fizice în care timpul (şi simultaneitatea) au caracter relativ s-a propus 

teologumena supratemporalităţii actului de creaţie (când cele două sisteme erau 

unite) ale cărei etape – în fapt realizate în afara timpului - sunt prezentate şi 

percepute de actuala lume prizonieră temporalităţii ca fiind, simultane la creaţie, 

iar acum, după căderea în păcat, succesiv-cronologice cu posibilă tentă 

evoluţionistă (tentă ce ţine doar de percepţie şi nu de realitatea făptuirii). Astfel, o 

creaţie instantanee a tot ceea ce există (zilele fiind etape ale prezentării aceleiaşi 

creaţii) este percepută din sistemul lumii căzute (istorice) ca fiind desfăşurată în 

timp (în contextul lumii actuale zilele căpătând o înţelegere cronologică). Ţinând 

cont de această teologumenă, modelul cosmologic la care s-a făcut referire în 

măsura cea mai mare, a fost modelul Big Bang-ului, deşi au fost prezentate mai 

multe modele. Această alegere a fost făcută tocmai în spiritul celor spuse mai sus, 

anume că mulţimea evenimentelor creaţionale supratemporale (înţelese de noi de 

fapt ca simultane), după desprinderea sistemelor unul de altul (consecinţă a căderii 

în păcat), devine o mulţime de fapte ordonate cronologic. Aşadar, motivul alegerii 

modelului Big Bang nu este unul de natură doctrinară ci unul subiectiv, teza de 
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faţă nedorind o absolutizare a acestuia, mai ales că este ştiut că acest model 

cosmologic are şi o componentă evoluţionistă. Acestea fiind spuse, în erminia 

prezentată mai sus s-a urmărit şi o descoperire a etapelor susţinute de modelul 

anunţat în conţinutul zilelor creaţiei, desigur ideile afirmate având şi girul Sf. 

Părinţi. 

 Un alt capitol al tezei este capitolul al patrulea denumit „Iluminare şi 

geniu. Teologul şi omul de ştiinţă – sfântul şi savantul”. Dacă până acum, în ce 

priveşte prezentarea similitudinilor, au fost folosite metodele şi mijloacele 

epistemologice folosite în domeniile teologiei şi ştiinţei, în capitolul de faţă sunt 

prezentaţi faţă în faţă protagoniştii sau persoanele ce constituie subiectele celor 

două tipuri de activităţi cognitive: teologul şi omul de ştiinţă. Mai mult decât atât, 

prezentarea asemănărilor merge şi mai departe continuându-se şi pe scara 

ierarhiccalitativă, pentru că aşa cum există o asemănare între teolog şi omul de 

ştiinţă la fel se întâmplă şi între superlativele lor, sfântul şi savantul.  

 Într-un prim subcapitol al acestei părţi a tezei s-a vorbit despre iluminare 

şi geniu, cele două stări psihologic-intelectuale îmbrăcând aspecte comune, dar 

presupunând şi nuanţări diferite, precum diferenţele dintre revărsarea de lumină 

(ce covârşeşte sufletul sfântului) şi sclipirea (ce aprinde raţiunea savantului). În 

celelalte subcapitole descoperim asemănări dar şi diferenţieri între cei doi 

exponenţi (al teologiei şi al ştiinţei) cu referire la calităţi şi virtuţi, la mijloacele 

folosite şi la scopurile propuse şi efectele obţinute. În prima categorie (a calităţilor 

şi virtuţilor) sunt expuse – într-un raport psihologic-duhovnicesc – diverse perechi 

de daruri sufleteşti care sunt analizate atât prin prisma a ceea ce le uneşte, cât şi 

din punctul de vedere a ceea ce le deosebeşte, acestea fiind: inteligenţa şi 

înţelepciunea, sacrificiul şi asceza, modestia şi smerenia, pasiunea şi dăruirea. 

 Obiectul unei analize similare îl fac şi mijloacele folosite de către cei doi 

specialişti (măsurătoarea şi rugăciunea, experienţa şi experierea, implicarea 

raţională şi implicarea fiinţială, descoperirea şi contemplaţia, experimentul şi 

revelaţia), precum şi scopurile propuse de aceştia şi efectele obţinute (cunoaşterea 

naturală şi cunoaşterea teologică, satisfacţia şi împlinirea, perfecţionarea şi 

desăvârşirea, predicţia şi proorocia, responsabilitatea reciprocă). 

 Cel de al cincilea capitol al lucrării se intitulează „O privire teologică 

asupra marilor descoperiri ştiinţifice” şi constituie capitolul reprezentativ al tezei 

pentru că prezintă rezultate ale implicării teologiei în interpretarea fenomenologiei 

ştiinţifice. Aşa cum este şi firesc, el este subîmpărţit pe disciplinele ştiinţifice al 

căror mesaj este analizat din punctul de vedere al sensului teologic pe care îl 

ascund, disciplinele ştiinţifice la care s-a făcut referire fiind: astronomia şi 

astrofizica, biologia, chimia, fizica, geografia, matematica, psihologia 

(psihanaliza) şi antropologia. 
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 În ce priveşte astronomia şi astrofizica, mai întâi s-a făcut referire la 

cosmologie şi la modelele folosite, o atenţie suplimentară fiind acordată teoriei Big 

Bang, nu dintr-un motiv legat de veridicitate, ci pentru simplu motiv că la ora 

actuală cosmologia ştiinţifică îl consideră ca fiind cel mai acceptabil şi potrivit în 

descrierea universului. Tot în cadrul acestei discipline ştiinţifice am evidenţiat un 

sens teologic al atracţiei gravitaţionale, un altul descoperit în cadrul evoluţiei 

gnoseologice de la geocentrism la heliocentrism şi am subliniat existenţa în analiza 

ştiinţifică a principiului antropic - conform căruia universul în care trăim este 

perfect adaptat şi prielnic vieţii - promovat de altfel şi de către teologie, căci 

această teorie ştiinţifică dezvăluie de fapt manifestarea proniei divine. 

 Referitor la sensurile teologice ale biologiei, un prim subiect abordat a 

fost, aşa cum era şi firesc, cel legat de minunea vieţii. În acest cadru am evidenţiat 

diferenţa misterioasă dintre viu şi neviu, graniţă ce marchează limita de acţiune a 

determinismului în pofida unor încercări de explicare a lumii vii prin 

complexitatea macromoleculelor şi prin amplificarea impresionată a volumului de 

informaţie depozitat în structura vie. Această neputinţă a ştiinţei biologice de a 

defini şi de a descrie viul corespunde întrutotul descrierii teologice a prezenţei 

elementului spiritual coexistând cu cel material. Un alt subiect de analiză 

interdisciplinară teologie-biologie a fost cel al celulei şi metodei clonării, un sens 

teologic al mecanismelor de diviziune şi înmulţire celulară (prezente şi în 

fenomenul reproducerii) fiind descoperit prin comparaţia strânsă cu referatul biblic 

al facerii bărbatului şi femeii.  

 Un punct de vedere teologic a fost formulat şi cu privire la tehnica 

clonării unde, în primul rând s-a evidenţiat caracterul neetic şi imoral al acestei 

metode de replicare a organismelor, iar în al doilea rând s-au elaborat unele 

concluzii (credem de interes) cu referire strictă la mecanismul natural al clonării 

care, iată, are o funcţionabilitate biologică concretă şi incontestabilă.  

 Desfăşurarea în cadrele biologiei a raportului interdisciplinar 

teologieştiinţă nu putea să nu facă referire şi la teoria evoluţionismului împotriva 

căruia am adus, sperăm, argumente pertinente. Un prim argument de acest fel este 

rolul fundamental nefiresc pe care evoluţionismul îl acordă întâmplării şi lipsa de 

sens caracteristică acestei teorii. Locul important acordat de către evoluţionism 

simplei întâmplări ca „motor” al dezvoltării şi desăvârşirii biologice nu poate fi 

acceptat de teologie, dar nici de logica bunului simţ. În afară de aceasta nu poate fi 

acceptată nici lipsa de sens a întâmplării, lipsa de ţintă sau de scop, orice 

mecanism natural având un ţel bine definit în desfăşurarea sa, întreaga 

argumentare fiind susţinută atât din punct de vedere teologic cât şi din punct de 

vedere ştiinţific. Un alt argument adus împotriva evoluţionismului a fost 

fundamentarea neprincipială sau incompletă, unde am remarcat absolutizarea 

ipotezelor (cum ar fi „argumentul” craniilor umanoide de format intermediar între 
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maimuţă şi om şi ideea că inteligenţa depinde de mărimea creierului). La acesta 

am adăugat şi argumentul gradualităţii în complexitatea organismelor vii, precum 

şi unitatea materială a vieţii (întemeiată pe elementele genetice comune) care, deşi 

sunt invocate de către evoluţionişti, ele nu sunt nici pe departe neteologice, ci 

dimpotrivă atestă unitatea materială a creaţiei lui Dumnezeu. În aceeaşi categorie 

mai intră puncte de vedere legate de aprecierea evoluţiei ca involuţie sau evoluţia 

acceptată doar ca o adaptare (expresie a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru 

lumea creată). 

 Referindu-ne acum la chimie, un prim aspect luat în consideraţie a fost cel 

legat de capacităţile uimitoare ale apei, însuşiri care o diferenţiază net de celelalte 

substanţe şi în baza cărora apa constituie un fundament vital vieţii. În strânsă 

legătură cu aceste caracteristici-unicat am reliefat puterile miraculoase ale apei 

(purtătoare de har) folosind exemple din Sfânta Scriptură. Dintre însuşirile cu totul 

speciale ale apei am subliniat că: apa se formează uşor şi este foarte stabilă, se 

împarte din punctul de vedere al valorilor pH-ului în „apă antagonică” şi „apă 

biologică” (ce roteşte spre dreapta substanţele ce cristalizează în ea şi participă la 

formarea structurilor vii), are densitatea maximă – de 1 g/cm3 – la temperatura de 

40C, prin răcire se solidifică devenind gheaţă care – paradoxal – are densitatea mai 

mică decât apa lichidă ceea ce face ca gheaţa să plutească protejând viaţa 

subacvatică de îngheţ în timpul iernii, iar zăpada este un prost conducător de 

căldură protejând astfel culturile agricole de îngheţ. 

 Un alt exemplu din chimie ce face obiectul studiului interdisciplinar 

teologie-ştiinţă este tabelul lui Mendeleev, care a fost elaborat mai întâi pe baze 

empirice cu o precizie deosebită, ca mai târziu să fie descoperită teoria ce a validat 

din punct de vedere matematic distribuţia substanţelor elementare din tabelul mai 

sus menţionat. În afară de revelaţia că Dumnezeu Se adresează ştiinţei atât prin 

experiment cât şi prin teorie exprimând acelaşi adevăr, tabelul mendeleevian mai 

descoperă încă un aspect interesant din punct de vedere teologic: protonii şi 

neutronii nu se combină oricum, ci după o anumită „reţetă” respectând anumite 

rânduieli tainice, conducând la apariţia unor substanţe bine precizate. Deoarece 

aceste rânduieli de combinaţie nucleonică se aseamănă prin rigoarea lor cu 

canoanele, am numit acest subcapitol ca „Tabelul lui Mendeleev - «canonul» 

elementelor chimice”. 

 Cel de al treilea subcapitol din domeniul chimiei se referă la calitatea 

catalizatorului de a grăbi o reacţie chimică fără ca acesta să sufere vreo variaţie 

cantitativă. Deşi într-o anumită măsură există o explicaţie a acestui fenomen, totuşi 

acesta rămâne înconjurat de mister şi ne duce cu gândul la acţiunea tainică a 

harului care ajută la mântuire fără ca să se diminueze într-un fel sau altul. 

 După exemplele din chimie teza continuă cu evidenţierea de sensuri 

teologice sugerate de anumite teorii şi fenomene din fizică. Şi aici a fost nevoie de 
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o subîmpărţire ţinând cont de specialităţile fizicii, anume în: fizica mecanică 

clasică, fizica relativistă, fizica termodinamică, fizica optică, fizica cuantică, fizica 

atomică şi nucleară. 

 În cadrul mecanicii clasice am adus la cunoştinţa cititorului câteva 

înţelesuri duhovniceşti ale unor manifestări mecanice cum ar fi: relativitatea 

mişcării şi repausului, inerţia, ipostazele gravitaţională şi inerţială ale masei şi 

principiul al treilea al mecanicii (sau al dinamicii). Ni s-a părut interesant că aşa 

cum determinarea mişcării sau repausului unui corp presupune existenţa unui reper 

(exterior acestuia) care să stabilească starea cinematică a corpului (cele două fiind 

de fapt relative la acest reper), tot aşa în viaţa duhovnicească este nevoie de 

„reperul” duhovnicului şi al Sfintei Spovedanii (în fapt al lui Hristos) pentru a se 

stabili evoluţia sau „repausul” spiritual al credinciosului (care constituie de fapt o 

involuţie). Un înţeles duhovnicesc descoperim şi în cazul inerţiei, proprietate 

intrinsecă a masei, care se opune oricărei intenţii de a schimba starea de mişcare a 

unui corp. În această viaţă pământească există o „inerţie” pozitivă atunci când 

credinciosul merge tot înainte luptând cu orice ispită deviatoare de la ţinta 

mântuirii, dar şi una negativă atunci când păcătosul nu vrea să renunţe la păcat şi 

viciu şi staţionează într-o stare de „moarte” sufletească. Aşa cum inerţia este o 

proprietate a masei (deci ţine de corporalitate), tot aşa şi efortul duhovnicesc are 

rost şi efect numai în lumea de aici unde sufletul este împreună cu trupul, dincolo 

unde există numai spiritualitate, asceza şi pocăinţa nemaifiind posibile. Un ultim 

element teoretic preluat din mecanica clasică ce sugerează şi el un sens teologic 

este principiul al treilea al mecanicii, conform căruia oricărei acţiuni îi corespunde 

o reacţiune de aceeaşi valoare şi de orientare inversă. Sensul duhovnicesc al 

acestei legi fizice este în strânsă legătură cu principiile creştine afirmate de 

Scriptură: „toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52) şi „nu judecaţi, 

ca să nu fiţi judecaţi; căci cu judecata cu care judecaţi veţi fi judecaţi şi cu măsura 

cu care măsuraţi vi se va măsura” (Matei 7, 1-2). 

 Trecând în spaţiul fizicii relativiste (alcătuită din teoria relativităţii 

restrânse şi cea a relativităţii generalizate) descoperim posibilitatea realizării unor 

importante şi frumoase punţi metafizice cu teologia. O astfel de legătură este cea a 

luminii a cărui viteză în vid constituie o constantă universală şi un reper absolut 

faţă de orice altă viteză subluminică. Tocmai aceste caracteristici ne pot duce cu 

gândul către Hristos  – „lumina” lumii – Care este un model pentru întreaga 

umanitate. Legat de această apreciere este şi caracterul relativ al spaţiului şi 

timpului , pentru că duratele de timp se „dilată” şi lungimile se „contractă” într-un 

sistem ce se mişcă cu o viteză comparabilă cu cea a luminii faţă de sistemul 

propriu. Extrapolând la limită (adică atribuind primului sistem o viteză egală cu 

cea a luminii) am putea afirma că timpul nu mai curge iar lungimile au valoare 

infinită, concluzii fizicomatematice ce se apropie de „descrierile” teologice ale 
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Împărăţiei luminoase a lui Dumnezeu, unde timpul nu mai curge iar localizarea 

spaţială nu-şi mai are sensul cedând locul omniprezenţei. Un alt detaliu al fizicii 

relativiste (de interes pentru abordarea de faţă) este concepţia unitară despre 

spaţiu, timp şi materie care sunt apreciate în această nouă viziune ca fiind un tot 

unitar, apreciere în acord cu gândirea teologică ce prezintă lumea ca o creaţie 

unitară a lui Dumnezeu. Ţinând cont de aceasta s-a concluzionat în mod firesc că 

acolo unde nu este materie, acolo nu este nici timp, nici spaţiu, sugerând deja (din 

punct de vedere teoretic) o limită existentă între lumea materială şi cea spirituală. 

O altă consecinţă relativistă este curbarea spaţiu-timpului în apropierea marilor 

concentrări de materie, situaţie care din punct de vedere cauzal poate fi înţeleasă în 

două moduri: fie materia curbează spaţiu-timpul, fie curbarea continuum-ului 

spaţio-temporal generează materia respectivă (afirmaţie iarăşi în acord cu dogma 

teologică susţinătoare a creaţiei „ex nihilo”). 

 În ceea ce priveşte domeniul fizicii termodinamice, au fost expuse câteva 

interpretări de ordin teologic ale entropiei (exponentă a mesajului distructiv), ale 

procesului cvasistatic (model termodinamic ce poate uşura înţelegerea şi 

acceptarea posibilităţii evoluţiei în condiţiile paradisiace) şi ale temperaturii de 

zero absolut (ce sugerează prin încetarea totală a mişcării browniene moartea 

tuturor virtuţilor ce echivalează cu „zero”-ul spiritual al iadului). 

 Sensuri teologice s-au găsit şi pentru fenomenele fizice din cadrul opticii 

unde, în primul rând, a fost prezentat exemplul luminii (analizate din prisma 

dualismului corpuscul-undă) ca dovadă clară a folosirii antinomiei în definiţia 

fizică şi ca mijloc de extindere a caracterului antinomic şi în cazul particulelor 

cărora (ulterior) li s-a asociat şi lor o undă informaţională. Un alt aspect natural al 

luminii  (ce prezintă interes teologic) este faptul că lumina a fost definită mai întâi 

de către fizicieni ca fiind o undă şi ulterior ca fascicul de particule. Succesiunea 

cronologică în ce priveşte aprecierea naturii luminoase (întâi undă şi apoi 

corpuscul) preînchipuie într-un fel prioritatea spirituală a raţiunilor divine ce 

întemeiază şi justifică materialitatea corpurilor (conform teologiei Sf. Maxim 

Mărturisitorul). Un alt exemplu de fenomen optic cu valenţe de interpretare 

teologică este laserul – lumina desăvârşită – ce, alături de lumina obişnuită, 

sugerează (prin proprietăţile sale) lumina „de sus” (a Bisericii triumfătoare) care 

revărsându-se în lume devine lumina „de jos” (a Bisericii luptătoare). 

 O specialitate a fizicii, des folosită de către teologi în a argumenta 

legătura armonioasă dintre teologie şi ştiinţă, este fără îndoială cuantica. Există 

multiple exemple de valorificare teologică a mecanismelor cuantice, în această 

teză fiind menţionate relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg (cu ineditul lor 

gnoseologic de participare dar şi de limitare a cunoaşterii obţinute de către 

observator), cunoaşterea cuantică (cu caracterul ei antinomic), probabilitatea (ce 

caracterizează fundamental microcosmosul existenţei materiale), proprietăţile şi 
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„mişcarea” microparticulelor, comunicarea energetică de la nivelul cuantic (ce 

duce cu gândul la energiile divine necreate ce susţin lumea materială) şi cele patru 

forţe fundamentale (cu fundamentul lor care, din punct de vedere teologic, poate fi 

apreciat cu uşurinţă ca fiind de natură spirituală). Desigur că aceste exemple nu 

sunt total independente una faţă de alta, ele întrepătrunzându-se şi având ca 

numitor comun informaţia ce dictează funcţionarea microcosmosului şi se 

manifestă în toate problematicile prezentate. 

 O altă disciplină fizică studiată sub aspectul interdisciplinar prezentat este 

fizica atomică, nucleară şi a particulelor elementare. Şi în acest cadru am 

evidenţiat comportamentul antinomic al particulelor, comportament analizat de 

savantul Niels Bohr care, pentru a putea explica staţionaritatea orbitelor 

electronice ale atomului, a trebuit să accepte că electronii au un comportament 

diferit în cele două stări accelerate (liberă şi orbitală). De aceea Bohr a trebuit să 

accepte antinomia şi să declare: „contraria non contradictoria sed complementa 

sunt”. 

 Un alt domeniu ştiinţific ce a făcut obiectul cercetării de faţă este 

geografia unde am adus la cunoştinţa cititorului câteva sensuri teologice şi 

duhovniceşti. Astfel, forma sferică a pământului dezvăluie perfecţiunea (ce este în 

acord cu preceptul teologic că Dumnezeu a făcut lumea bună) şi sugerează prin 

geometria ei lipsa oricărui punct privilegiat de pe suprafaţa terestră inducând ideea 

de fraternitate şi egalitate între oameni. Un alt sens descoperit este cel ascuns în 

distribuţia meridianelor care se unesc la poli şi sunt distincte în rest asemuindu-se 

cu frâiele timpului prin care trecem în viaţa aceasta şi care se contopesc în 

Împărăţia cerurilor unde timp nu mai este. Un alt detaliu interesant este numărul de 

şapte al continentelor pământului asemenea numărul de şape zile ale creaţiei şi 

şapte Taine fundamentale vieţii spirituale şi materiale ale oamenilor. În fine, 

această abordare ce ţine de teologie şi de geografie se încheie cu evidenţierea unei 

metafore legate de numele lui Cristofor Columb – descoperitorul Americii - care, 

prin semnificaţia numelui de „porumbel hristofor”, ar fi avut misiunea să-L 

vestească pe Hristos noii lumi. 

 Un alt domeniu important al ştiinţei (de care trebuie să ţină seama orice 

lucrare ce urmăreşte studierea raportului teologie-ştiinţă) este matematica. 

Referitor la raportul matematicii cu teologia, în teză s-a făcut mai întâi o 

prezentare istorică a şcolii pitagoreice unde matematica se îmbina cu mistica, ca 

apoi lucrarea să continue cu evidenţierea statutului special şi oarecum „spiritual” al 

matematicii în categoria tuturor ştiinţelor, aducându-se următoarele argumente: 

matematica se întrepătrunde cu teoriile pe care le descrie îngemănându-se cu 

acestea precum sufletul cu trupul, matematica este un judecător de valoarea prin 

demonstrabilitatea pe care o oferă sau nu teoriilor fizice, chimice şi de altă natură, 

spre matematică tind alte discipline care abstractizându-se, se şi matematizează în 
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acelaşi timp (căci şi materia se spiritualizează când tinde spre cele cereşti)  şi tot 

matematica este singura ştiinţă lipsită de empirism, deoarece adevărurile ei nu au 

nevoie de autentificare experimentală, acestea construindu-se unul pe altul prin 

propriile reguli. Alte caracteristici „spirituale” ale matematicii sunt: raţionalitatea 

(sau frumusețea matematică), abstractismul, „transcendenţa” gnoseologică, 

„necontingenţa” gnoseologică, multidimensionalismul, informaţia ca obiect al 

prelucrării matematice, „profetismul” (predicţia) matematicii şi „metafizica” unor 

elemente matematice (infinitul mic, cercul, bijecţia şi asimptota). Raţionalitatea 

matematicii apropie, fără doar şi poate, această disciplină ştiinţifică de teologie 

deoarece şi teologia are raţionalitatea ei. Privind cele două domenii prin prisma 

raţionalităţii lor găsim numeroase similitudini cum ar fi: bivalenţa logicii 

matematice (cu valorile de adevărat şi fals) şi mesajul teologiei despre virtute şi 

păcat (sau despre bine şi rău), statutul bazei axiomatice a matematicii similar cu 

cel al bazei dogmatice din teologie, conceptualizarea infinitului şi contemplarea 

veşniciei şi bineînţeles frumuseţea ecuaţiilor matematice şi frumuseţea dogmelor 

teologice. 

 Referindu-ne acum la „utilizarea” abstractului în matematică trebuie 

remarcat că acesta depăşeşte realul concret manifestându-se prin operaţiuni cu 

noţiuni suprareale (un exemplu este numărul complex i definit ca radical din -1, 

fapt imposibil din punct de vedere real) care, în final, au aplicabilitate în lumea 

reală. Este ceea ce se întâmplă şi în teologie unde argumentul covârşitor este 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu Care s-a coborât din sferele transcendenţei pentru 

a mântui în mod real şi concret lumea căzută în păcat, căci numai aşa, prin 

pogorârea din cerul inaccesibil minţii umane putea fi ridicată mintea către 

Dumnezeu. 

 Am afirmat că există şi în matematică o „transcendenţă” de ordin 

gnoseologic, ceea ce constituie o legătură evidentă şi importantă cu teologia. Un 

prim aspect al acestei „transcedenţe” este existenţa unor numere „transcendente” 

numite aşa deoarece deşi ele există teoretic, totuşi nu se manifestă în mod practic, 

fiind total excluse din domeniul calculelor. Un alt aspect al proprietăţii mai sus 

menţionate sunt numerele iraţionale care nu se pot reprezenta prin împărţirea a 

două numere întregi, având după virgulă un şir infinit de zecimale. Printre 

numerele iraţionale se află şi numărul π care totuşi este „palpabil” prin faptul că 

reprezintă raportul dintre lungimea cercului şi diametrul lui. 

 O altă trăsătură „spirituală” a matematicii este aceea că, deşi este iniţiată 

de raţiunea umană, teoriile ei se construiesc unele cu ajutorul altora fără a fi nevoie 

de o validare experimentală şi de aceea sar putea afirma că – sub aspect 

epistemologic -  îşi „conţine propria cauză”, adică este „necontingentă”.  O altă 

trăsătură asemănătoare şi în legătură cu abstractul este multidimensionalitatea unor 

mulţimi cu care matematica operează. În contextul acesta există funcţii ce 
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utilizează aceste mulţimi care deşi nu pot fi reprezentate în întreaga lor anvergură, 

pot fi reprezentate tridimensional doar proiecţii ale unor astfel de „hipergrafice” 

(ce ar putea fi „figurate” doar într-un „spaţiu” cu mai mult de trei dimensiuni). 

Acest tip de aplicaţii este util dialogului cu teologia deoarece şi această disciplină 

are ca obiect studiul a două lumi, dintre care cea cerească este „infinit 

dimensională” şi poate fi înţeleasă (atât cât este cu putinţă) doar prin proiectarea în 

dimensiunile lumii căzute. De aceea antinomia este doar o contradicţie aparentă 

căci, deşi este contradicţie în lumea aceasta, nu la fel se întâmplă în cea „de sus” 

(cu mai multe dimensiuni). În lumea inferioară pot exista contradicţii între 

„proiecţiile” „corpurilor” din lumea superioară pentru că „proiecţiile” sunt 

percepute în lumea „de jos” ca fiind complet autonome unele de altele, ceea ce nu 

se întâmplă cu esenţa „corpurilor” din lumea superioară care este un tot unitar. 

Aşadar, în lumea inferioară „dimensional” „obiectele” proprii lumii superioare nu 

pot fi înţelese decât ca „proiecţii”, acestea neputând reda celor „de jos” în mod 

complet inteligibil adevărul cel de sus. 

 În ce priveşte informaţia – obiectul activităţii matematice - este 

binecunoscut faptul că matematica lucrează cu entităţi fără suport material (număr, 

funcţie, mulţime, teoremă, axiomă etc.). Ea este domeniul raţionalităţii pure, 

fiindcă nu se ocupă de studiul vreunui segment al lumii materiale (aşa cum fac 

fizica, chimia, biologia etc.). Poate că cea mai puternică exprimare a naturii 

informatice a matematicii este cea a utilizării ei în informatică şi informatizare, 

căci prin ambivalenţa logicii ei, matematica a fundamentat teoria informaţiei. 

Softul calculatoarelor are la baza funcţionării lor numerele 0 şi 1 şi tot ceea ce 

există astăzi în domeniul informaticii se desfăşoară pe această bază duală din care 

“izvorăşte” această uluitoare diversitate a aplicaţiilor computerelor. Matematica 

este în ştiinţă precum informaţia în materie, informaţie care poate fi legată 

metafizic de raţiunile divine necreate a lucrurilor (conform teologiei Sf. Maxim 

Mărturisitorul) şi evident de harul dumnezeiesc ce susţine lumea creată. În acelaşi 

context trebuie să mi spunem că o funcţie interesantă a matematicii este funcţia 

predictivă (pe care am numit-o şi profetică). În teza de doctorat (pe care o 

prezentăm aici în mod rezumativ) sunt arătate câteva exemple în care dezvoltarea 

aparatului matematic a luat-o înaintea descoperirilor din fizică, aceste noi 

formalisme matematice fiind de un real folos noilor teorii descoperite. Putem 

spune astfel, că matematica prin caracterul ei utilitar a pregătit terenul noilor 

descoperiri în celelalte ştiinţe ce urmau să apară la „plinirea vremii”. 

 O altă „caracteristică” spirituală a matematicii este sensul metafizic al 

unor elemente pe care le conţine. În ultimul timp, în epistemologia ştiinţifică s-au 

încetăţenit doi termeni: „infinitul mare” şi „infinitul mic”. Deşi există o anume 

contradicţie semantică, cei doi termeni se referă la infinitul macrocosmic şi la 

infinitul microcosmic care, în matematică, corespunde infinitului „numerologic” al 
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mulţimilor nemărginite, respectiv al celor mărginite. „Infinitul mic” se 

fundamentează (în reprezentarea sa geometrică rezultată în urma asocierii 

numerelor reale cu linia geometrică) pe axioma conform căreia între orice două 

puncte (oricât de apropiate ar fi ele) există cel puţin un alt punct. De aici rezultă că 

orice interval numeric (oricât de mic ar fi el) cuprinde o infinitate de numere sau 

am putea spune că „zeroul dimensional cuprinde infinitul numerologic”, aşa 

precum şi infinitatea lumii spirituale poate fi complet lipsită de dimensiunea 

materială. Pe de altă parte observăm că fundamentarea “infinitului mic” pe axioma 

că între orice două puncte există cel puţin un alt punct vădeşte o transcendenţă 

gnoseologică, dar şi ajută raţiunea “luminată de credinţă” să accepte mai uşor 

unele dogme, cum ar fi chenoza divină a pogorârii Dumnezeirii Celei nemărginite 

şi omniprezente în trupul limitat al omului. Sensuri metafizice descoperim şi în 

cazul cercului, figură geometrică ce este complet definită fie de lungimea sa, fie de 

diametrul său. Un detaliu interesant este că raportul dintre lungimea cercului şi 

diametrul său este totdeauna acelaşi şi egal cu numărul pitagoreic şi iraţional π 

(care neputând fi descris întrutotul are şi el taina lui), iar cercul împrumutând din 

taina acestui număr, a căpătat astfel o largă reprezentare în iconografia 

bisericească. Alte două elemente matematice de interes pentru metafizică sunt 

bijecția şi asimptota. Bijecţia are capacitatea de a asocia și de a „suprapune” 

mulţimea infinită şi nemărginită a numerelor reale peste un interval numeric infinit 

şi mărginit şi aceasta arată că şi veşnicia poate fi cuprinsă în mărginire, precum şi 

mărginirea este cuprinsă în veşnicie, această îngemănare a veşniciei cu mărginirea 

având o conotaţie teologică evidentă. În ce priveşte asimptota, este cunoscut că 

aceasta este o dreaptă (orizontală, verticală sau oblică) ce apare (uneori) atunci 

când se figurează graficul unei funcţii, iar ineditul ei constă în caracterul de limită 

pe care îl are, căci graficul funcţiei respective se apropie oricât de mult de această 

dreaptă a asimptotei fără ca, totuşi, să se intersecteze cu ea. Astfel, se disting două 

manifestări (de apropiere şi de neîntâlnire), manifestări matematice cu un sens 

teologic evident în ce priveşte evoluţiile spirituale ale transfigurării şi 

îndumnezeirii. 

 O altă ştiinţă ce face obiectul abordării noastre interdisciplinare dar şi 

transdisciplinare este medicina. Vorbind despre această ştiinţă am făcut referire 

mai întâi la descoperirea miraculoasă şi întâmplătoare a penicilinei (evidentă 

manifestare a voii lui Dumnezeu), medicament ce a salvat ulterior milioane de 

vieţi omeneşti, apoi am arătat prezenţa unui antagonism de nuanţă antinomică ce 

se manifestă la nivelul fundamental al existenţei vieţii în cuplurile 

asimilaţie/dezasimilaţie, homeostazie/transformare, conservare/evoluţie, care se 

regăsesc şi acţionează atât la nivelul populaţiei cât şi la nivelul individului. Apoi 

am evidenţiat o altă manifestare antinomică în organismul uman, anume raportul 

dintre fiziologia organelor şi mecanismul lor de funcţionare, căci pe de o parte 
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există o distincţie între fiziologie şi funcţionare, iar pe de altă parte cele două sunt 

şi unite în baza principiului că un organ este ceea ce este nu după alcătuirea sa, ci 

după ceea ce poate face. Sensuri teologice descoperim şi în alte „curiozităţi” 

fiziologice ale organismului uman, una dintre ele fiind forma sistemelor circulator 

şi nervos, despre care se cunoaşte că apelează la o organizare ramificată, 

arborescentă. Poate că acest format al circuitelor sangvin şi neuronic constituie o 

amprentă a arborelui vieţii, spre care tânjim şi care acum este păzit de "heruvimi şi 

sabie de flacără vâlvâietoare" (Fac. 3, 24), mai ales că cele două circuite au ca 

centre exact „locurile” unde trebuie să lucreze rugăciunea (ce reia legătura cu 

pomul vieţii): în inimă (centrul sistemului circulator) şi în minte (centrul 

sistemului nervos). Un alt sens teologic destul de evident se descoperă în efectul 

„placebo” unde rolul fundamental în vindecare îl are încrederea în dobândirea 

vindecării, încredere care, deşi nu este străină de autosugestie, ţine totuşi de 

credinţă. Alte referiri au fost făcute la caracteristicile şi funcţionarea ADN-ului 

care este depozitul informaţiei genetice. Tot în acest cadru al geneticii sa făcut şi 

o comparaţie a structurii macromoleculare a ADN-ului cu o scară ce are patru 

tipuri de trepte (adenina, timina, citozina şi guanina) din dorinţa de a arăta că aşa 

cum „scara” moleculară a ADN-ului este fundamentală existenţei trupului, tot aşa 

şi „Scara” Sf. Ioan Scărarul este fundamentală mântuirii sufletului. De asemenea, 

aşa cum ADN-ul are patru tipuri de trepte, tot aşa şi Sf. Ioan Scărarul (al cărui 

nume este strâns legat de opera sa) este prăznuit în Duminica a patra a Postului 

Paştilor. O altă legătură între genetică şi teologie este interpretarea teologică 

(fundamentată scripturistic) a probabilităţii de cuplare genetică la zămislirea unui 

nou organism, interpretare pe care o descoperim în gândirea părintelui Arsenie 

Boca, părinte care considera că de fapt probabilitatea respectivă este manifestarea 

voinţei lui Dumnezeu ce ţine cont de calitatea vieţii creştine a părinţilor. 

 Alte discipline abordate în această teză de doctorat sunt psihologia, 

psihanaliza şi antropologia. Descrierea făcută cuprinde şi o latură istorică care 

înfăţişează principalele teze apărute de-a lungul timpului susţinute de Freud, Jung, 

Pavlov, Galton, dar şi cele cuprinse în behaviorism, în psihologia cognitivă şi în 

cea informaţională, bineînţeles toate acestea analizate prin prisma sensurilor lor 

teologice, acest lucru fiind mult mai uşor de înfăptuit datorită specificului 

psihologic al disciplinelor enunţate. 

 Capitolul al VI-lea al acestei teze de doctorat este intitulat „Filozofia 

ştiinţei şi teologia ştiinţei”. Primul subcapitol al acestei părţi descrie „traseul” 

cognitiv ce pleacă de la ştiinţă şi, trecând prin filozofie, ajunge la teologie. Pentru 

a uşura înţelegerea şi acceptarea acestei căi epistemologice, subcapitolul debutează 

cu descrierea etimologică a termenilor fundamentali ai ştiinţei: teorie, experienţă şi 

fenomen. Acest prim pas cognitiv (cu o evidentă semnificaţie metafizică) este util 

deoarece pregăteşte mintea cititorul pentru o depăşire a graniţelor ştiinţei în 
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vederea apropierii de adevărurile revelate ale teologiei, căci etimologia celor trei 

termeni orientează spre o evadare din „orizontalitatea” lumii materiale către 

„verticalitatea” celei spirituale. Desigur că cele afirmate sunt însoţite şi de 

fundamentări scripturistice şi patristice, dar susţinute şi de autori contemporani. 

 Următorul subcapitol al capitolului al VI-lea este destinat prezentării 

sensului filozofic la ştiinţei, care se descoperă cu mai multă uşurinţă în cazul fizicii 

cuantice şi relativiste. Pentru a feri demersul nostru interdisciplinar de anumite 

pericole deviante am considerat că este nevoie şi de o lămurire în ce priveşte 

diferenţa dintre iraţional şi supraraţional căci cele două aspecte, deşi nu-şi găsesc 

înţelegerea (sau deplina înţelegere) în spaţiul raţionalităţii umane, sunt totuşi de 

factură diferită. 

 Un alt subcapitol important este cel ce înfăţişează filozofia (metafizică) ca 

liant între ştiinţă şi teologie sau ca punte între cele două domenii ale cunoaşterii. În 

acest sens au fost expuse principii ale unui nou domeniu cognitiv 

(interdisciplinaritatea şi/sau transdisciplinaritatea) dar şi aprecieri ale unor filozofi 

mai vechi sau mai noi. În continuare am considerat ca fiind necesară şi o 

prezentare tipologică a cunoaşterii ştiinţifice care cuprinde determinismul, 

probabilismul (matematic şi cuantic), teoria haosului (denumită astfel din cauza 

complexităţii uriaşe a sistemelor pe care doreşte să le studieze), reducţionismul şi 

holismul. 

 Aşa cum era firesc evoluţiei prezentării tematice a capitolului al VI-lea, 

după această parte a filozofiei ştiinţei, în cuprinsul tezei urmează un subcapitol al 

teologiei ştiinţei. Această parte a lucrării cuprinde o „teologie” a probabilităţii, un 

sens teologic al numerologiei, semnificaţii morale şi spirituale ale ştiinţei, cele 

cinci căi ale contemplaţiei naturale în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul şi o 

comparaţie metaforică a ştiinţei şi teologiei cu cele două surori Marta şi Maria. 

Referitor la „teologia” probabilităţii a fost subliniat caracterul de taină al 

probabilităţii (spre deosebire de certitudinea determinismului) şi s-a subliniat 

dependenţa determinismului fenomenologic de la nivelul macrofizic de 

probabilitatea tainică manifestată la nivelul cuantic microfizic (făcându-se şi o 

comparaţie cu structura Sf. Taine ce au o parte văzută şi una nevăzută, cea de a 

doua fiind fundamentală şi determinând-o pe prima). Un loc important în această 

prezentare îl ocupă relaţiile de nedeterminare care, deşi aduc o limită în 

cunoaşterea omului, totuşi dezvăluie şi prezenţa unei alte intenţii ascunse dar 

binevoitoare, fiindcă deşi nu cunoaştem în mod deplin tainele mecanismelor 

naturale, totuşi lumea fizică este funcţională. Deci, pentru omul credincios 

Dumnezeu Se descoperă în manifestarea probabilistică a fenomenelor cuantice. De 

fapt aşa s-a întâmplat şi în pustiu cu stâlpul de nor şi cu stâlpul de foc care, deşi 

erau o taină pentru israeliţi, ele funcţionau călăuzindu-i să nu se rătăcească şi tot 

aşa s-a întâmplat şi la întâlnirile lui Moise cu Dumnezeu, când Acesta Se arăta fie 
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ca un nor, fie ca un foc mistuitor (Ieş. 24, 16-17). Un raţionalist înfocat s-ar putea 

întreba de unde a ştiut Moise că este Dumnezeu, dacă niciodată nu a avut 

certitudinea absolută că Dumnezeu îi vorbeşte şi nu altcineva. Însă în credinţă nu 

există un determinism absolut, fiindcă demonstraţia – prin voia Domnului - nu 

merge până la capăt, ci lasă loc intuiţiei lucrătoare prin credinţă. Cunoaşterea 

probabilistică exprimă sinergia şi teandria ca rezultat al lucrării lui Dumnezeu 

împreună cu omul şi prin aceasta se simte prezenţa amândurora. Pe de altă parte, 

aceeaşi cunoaştere probabilă dezvăluie şi taina şi bunăvoinţa divină, căci orice 

manifestare a lui Dumnezeu este o taină ce depăşeşte puterea noastră de înţelegere, 

dar este şi plină de bunăvoinţa izvorâtă din dragostea Sa faţă de lume. Cu toate 

acestea iniţiativa în cunoaşterea cuantică aparţine omului, doritor să sondeze 

străfundurile realităţii fizice, însă la această provocare, prin probabilitatea specifică 

microcosmosului cuantic ce nu îngăduie omului de ştiinţă să ştie totul, Dumnezeu 

parcă i-ar răspunde “fie cum vreţi voi, dar nu uitaţi că am şi Eu ceva de spus”. 

 Aşa cum am specificat mai sus, lucrarea continuă cu prezentarea unui 

sens teologic la unor numere care sunt de importanţă atât în teologie cât şi în 

ştiinţă. Astfel, numărul trei – numărul sfânt al Celor Trei Persoane dumnezeieşti – 

este axiomatic şi structurii cosmosului, numărul patru – numărul Sf. Evanghelişti – 

este numărul râurilor din paradis, al celor patru forţe fundamentale e.t.c., numărul 

şase ale zilelor creaţiei este şi numărul elementelor definitorii ale universului (după 

opinia valorosului cosmolog Martin Rees), numărul şapte ce este propriu zilelor 

săptămânii, Sf. Taine, Sinoadelor Ecumenice se regăseşte în optică, muzică, 

geografie şi altele, şi în fine numărul doisprezece care este acelaşi cu numărul 

seminţiilor şi al Sf. Apostoli este caracteristic şi probabilei forme dodecaedrice a 

universului (formă rezultată în urma unor măsurători executate cu ajutorul 

satelitului). 

 Tot în subcapitolul dedicat teologiei ştiinţei au fost subliniate şi 

semnificaţii morale şi spirituale ale ştiinţei, argumentându-se mai întâi această 

capacitate a domeniului ştiinţific. Printre exemple gnoseologiei naturale folosite în 

sensul menţionat se numără lumina, excitările şi dezexcitările atomice, atracţia 

gravitaţională însă s-au folosit şi elemente de epistemologie (cum ar fi problema 

cognoscibilităţii). În ce priveşte cele cinci căi de contemplaţie prezente în gândirea 

Sf. Maxim Mărturisitorul, acestea au fost mai întâi enumerate (anume substanţa, 

mişcarea, diferenţa sau distincţia, unirea şi stabilitatea) iar mai apoi au fost 

explicitate. 

 Ultimul subiect al capitolului al şaselea este o prezentare comparativă şi 

metaforică a ştiinţei şi teologiei care sunt precum Marta şi Maria, iar în continuare 

vom enumera doar câteva dintre argumentele aduse în sprijinul acestei comparaţii. 

Mai întâi, precum Marta şi Maria sunt surori, aşa trebuie să fie şi ştiinţa şi teologia 

(studiul de faţă dorind să evidenţieze veridicitatea acestui tip de relaţie între cele 
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două domenii ale cunoaşterii). Aşa cum Maria Îl asculta pe Iisus (la prezent, fără 

să facă altceva), iar Marta "se silea cu multă slujire" (Luca 10, 40) urmând să-L 

întâlnească mai târziu pe Iisus, aşa şi teologia se ocupă cu cuvântul lui Dumnezeu 

pe care îl primeşte direct prin revelaţie (Îl experiază pe Dumnezeu în mod direct), 

iar ştiinţa se sileşte studiind materia ca să-I slujească lui Dumnezeu. Maria, 

ascultând predica Mântuitorului, ştie că este Dumnezeu şi ştie şi cum este 

Dumnezeu, în schimb Marta, care nu ascultă predica, ştie că există Dumnezeu dar 

nu ştie cum este El şi ce vrea El. Este, de fapt, diferenţa dintre revelaţia 

supranaturală (care ne prezintă un Dumnezeu personal), şi revelaţia naturală, care 

ne spune numai că este Dumnezeu, dar nu şi cum este El. La Maria efortul de a 

asculta este unul spiritual, iar între ea şi Iisus nu este „graniţă”, pe când la Marta 

efortul este unul material şi cele pentru care „se silea” constituie o graniţă între ea 

şi Dumnezeu. La fel este şi cu teologia şi ştiinţa, căci efortul teologiei care şi-a ales 

partea cea bună care „nu se va lua de la ea”, este spiritual, iar cel al ştiinţei este 

unul material. Şi în final, un alt aspect important pe care îl descoperim, este faptul 

că Marta cere de la Domnul ajutorul Mariei (în vederea pregătirii celor materiale), 

dar Maria nu cere ajutorul Martei (în ascultarea şi înţelegerea cuvântului lui 

Dumnezeu). Aşadar, ştiinţa trebuie să ceară ajutorul teologiei (de care are nevoie) 

în interpretarea fenomenului material, însă teologia, permanent ascultătoare de 

Dumnezeu, nu are nevoie de nici un ajutor din partea ştiinţei în receptarea şi 

înţelegerea dogmelor revelate. 

 Ultimul capitol al tezei „Sensul teologic al ştiinţei” urmăreşte să aducă 

argumente (tot din sfera intercomunicării teologie-ştiinţă) ale prezenţei lui 

Dumnezeu atât în microcosmos cât şi în macrocosmos. Această argumentare are 

loc prin evidenţierea unor aşa zise „proiecţii” ale atributelor divine (naturale, 

intelectuale şi morale) în lumea creată. Referitor la proiecţia atributelor naturale au 

fost evidenţiate „amprentele” corespunzătoare dintre care amintim: cea creaţională 

(prin argumente ce dovedesc că lumea este creaţia lui Dumnezeu din nimic), cea 

treimică (prin faptul că numărul trei caracterizează numărul principiilor 

fundamentale ale lumii naturale şi prin reflectarea în lumea creată a modului de 

interrelaţionare a Persoanelor Sfintei Treimi), hristologică (prin faptul că dogma de 

la Calcedon este o teodicee a lumii), pnevmatologică (fundamentele materiale tind 

spre spiritualitate), proniatoare (materia este „întreţinută” de legile de conservare, 

de constantele fizice şi de prezenţa informaţiei în elementele naturale), 

eshatologică, soteriologică, a omniprezenţei şi altele. În ce priveşte proiecţia 

atributelor intelectuale s-au evidenţiat „amprentele” atotştiinţei (care se descoperă 

în dorinţa ştiinţei de a elabora teorii cât mai cuprinzătoare) şi atotînţelepciunii 

(oglindită în raţionalitatea şi funcţionabilitatea lumii). În fine ultima categorie a 

„amprentelor” Dumnezeirii în lumea creată este cea rezultată în urma proiectării 

atributelor morale şi acestea sunt: „amprenta” libertăţii (cum este libertatea 
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materiei manifestată în relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg de a se lăsa sau 

nu cunoscută de către om), „amprenta” sfinţeniei (prezenţa informaţiei în sânul 

substanţei, şi nu numai, arată şi prezenţa harului în lumea materială), „amprenta” 

iubirii (ascunsă în fenomenul atracţiei gravitaţionale), „amprenta” dreptăţii 

(descoperită în sensul teologic al principiului trei al mecanicii clasice), „amprenta” 

veracităţii (vădită de preocuparea ştiinţifică de a descoperi şi promova adevărul 

ştiinţific) şi „amprenta” fidelităţii (ca sens teologic la principiului cauzalităţii). 

 Lucrarea prezentată succint în rezumatul de faţă se încheie cu un capitol 

de concluzii în care s-au făcut referiri la obiectivele propuse în introducere, dar au 

fost subliniate şi elementele de originalitate aduse la cunoştinţa cititorului. Printre 

acestea se numără, ca scop principal, sublinierea sinergiei existente între teologie 

şi ştiinţă (ştiinţa fiind chiar hărăzită să colaboreze cu teologia), iar ca scopuri 

secundare evidenţierea reflectării dogmelor teologiei în fenomenologia naturală (în 

care teza de doctorat s-a implicat cu mai multă incisivitate), principalele dogme la 

care s-a făcut referire fiind dogma creaţiei din nimic şi dogma energiilor divine 

necreate, un alt scop fiind prezentarea unor elemente din filozofia şi teologia Sf. 

Maxim Mărturisitorul cu conexiune evidentă la domeniul ştiinţific, şi un ultim 

scop secundar fiind mesajul adresat teologilor spre o mai bună receptare a valorilor 

autentice ale ştiinţei, precum şi oamenilor de ştiinţă care sunt chemaţi spre credinţă 

prin acceptarea revelaţiei dumnezeieşti.  
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