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       Dinamica stiintei din ultimele secole a fortat teologia să îsi adapteze discursul pentru a 

nu-si pierde validitatea în ochii sustinătorilor. Cel putin aceasta pare a fi senzatia pe care ti-o 

lasă cărtile unor autori precum Polkinghorne sau Peacocke. Despre un volum care se 

încadrează pe aceeasi linie voi discuta în acest număr al revistei, anume Christopher C. 

Knight, Dumnezeul naturii. Întruparea si stiinta contemporană, traducere de Viorel Zaicu, 

editura Curtea Veche, 2009.  

Christopher Knight este în prezent secretar executiv al Societătii Internationale pentru Stiintă 

si Religie si a mai publicat, în 2001, un volum similar tematic intitulat Wrestling with the 

Divine.  

Dumnezeul naturii cuprinde, pe lîngă prefată si concluzie, saisprezece capitole care abordează 

teme de la stiinta contemporană în dialog cu sfera religiosului, pînă la recunoasterea 

miracolelor si noua conceptie asupra religiei.  

Autorul consideră că, pe măsură ce stiinta s-a dezvoltat, replica spatiului religios a încercat să 

îsi adapteze explicatiile. Astfel au fost avansate rînd pe rînd de către teologia creativă ipoteze 

precum Dumnezeul proiectant non-interventionist, Dumnezeul care reglează odată cu facerea 

lumii anumite constante astfel încît universul să poată sustine dezvoltarea umană în forma pe 

care o cunoastem, Dumnezeul breselor care actionează atunci cînd stinta nu reuseste să ofere 

explicatii coerente anumitor procese evolutive etc. Ceea ce au în comun toate aceste ipoteze 

este un anumit ideal al coerentei interne dublat de încercarea unei consistente cu explicatiile 

stiintifice. Ceea ce este însă evident este faptul că, oricît de riguroasă si compactă este 

arhitectura acestor noi modele teologice explicative, ateii nu sînt convinsi de validitatea lor, 

iar acest lucru, crede Knight, se datorează faptului că, la limită, ele nu sînt decît constructii 

logice, iar sfera religiosului tine nu de logică sau de limbajul referential de care uzează, ci de 

psihologie.  

Metodele propuse de autori precum Polkinghorne sau Peacocke sînt bazate pe actiunea lui 

Dumnezeu în lume prin acte providentiale, altele decît cele implicate în interactiunea dintre 

întîmplare si lege fizică. Astfel autorii descriu două tipuri de providente: una generală care 

constă în regulile naturale ale lumii si una specifică în care Dumnezeu intervine în lume prin 

intermediul unor mecanisme ce nu pot fi explicate în manieră naturalistă, cu toate că se 

manifestă prin intermediul unor fenomene naturale. Knight consideră aceste modele 

explicative ca fiind neconvingătoare si inadecvate, pentru că sînt construite pe baza unor 

analogii extrase din lumea fizică si nu pe fundamentele unei teologii. Ce anume propune 

Knight să punem în locul acestor modele? O explicatie naturalist pan-sacrală care, asa cum îi 

sugerează si titulatura, pleacă de la premiza că toate lucrurile sînt create si orientate către un 
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scop ultim, în acest caz în Hristos. Tot ceea ce a apărut în univers în mod natural si tinde către 

o cunoastere autentică a lui Dumnezeu trebuie văzut din punct de vedere teologic ca un aspect 

al vointei divine (p. 180). Aplicînd acest model, ajungem să îl cunoastem pe Dumnezeu nu ca 

informatie abstractă, ci profund, ca o „cunoastere salvatoare” (p. 122).  

O altă idee care se desprinde din volumul lui Knight este aceea că limbajul teologic al 

diferitelor religii ar trebui să renunte partial la aspectul referential, înlocuindu-l cu limbaj care 

îmbină componenta referentială cu una culturală. În acest context psihologia umană devine o 

proprietate emergentă a cosmosului, care la rîndul lui are o orientare escatologică. Cultura 

pare a juca un rol important în cadrul naturalismului pan-sacral, prin aceea că se comportă 

asemănător niselor ecologice care permit dezvoltarea anumitor evolutii a speciilor. Nisele 

culturale sînt cele care fac posibile manifestarea revelatiei divine, dar nu sînt suficiente. Ele 

trebuie să fie însotite si de o anumită trăsătură psihologică a omului care face posibilă 

experienta revelatorie, anumite nevoi conditionate cultural, anumite asteptări si o anumită 

deschidere fată de Dumnezeu. Toate acestea îsi au originea în vointa divină, ea fiind cea care 

ne conduce spre perceperea cosmosului în termenii sentimentului de semnificatie 

arhitectonică a imaginii în lumea creată (p. 180).  

Logosul divin se manifestă nu numai în cadrul crestinismului, ci în toate religiile, iar fiecare 

experientă vizionară este o revelare autentică a realitătii divine. Astfel, dacă un individ cu o 

anumită sensibilitate psihologică se află într-o cultură favorabilă, el va putea avea revelatia lui 

Dumnezeu, indiferent de religia din care provine sau aria culturală din care face parte. De ce 

anume nu au putut fi comunicate pînă acum în mod fructuos aceste revelatii, dat fiind faptul 

că au totusi în comun manifestarea autentică a aceluiasi Dumnezeu? Motivul este de găsit, 

crede Knight, în aceeasi viziune referentială a limbajului doctrinar, iar solutia ar fi înlocuirea 

acestui limbaj cu unul psihologic referential. Pentru un dialog fructuos cu celelalte credinte 

trebuie să credem în pozitia pe care ne aflăm, să avem o atitudine de reticentă conservatoare 

fată de schimbările fără motive întemeiate, dar acompaniată de smerenia recunoasterii 

pluralismului religios convergent, a faptului că toate traditiile au nevoie de revizuire (p. 141).  

Avantajele acestui model propus de Knight sînt, în opinia autorului, patru: 1) are la bază nu 

abstractii filosofice, ci o conceptie teologică specifică, în acest caz crestinismul, 2) Dumnezeu 

nu actionează din afara lumii, ci prin lume, ceea ce face ca toate aspectele providentei să fie 

inteligibile, 3) cu toate că modelul este oarecum naturalist, nu limitează aria actiunii divine la 

procesele naturale, 4) reuseste să înlăture tensiunea dintre conceptia stiintifică si credinta în 

actiunea divină (p. 281).  

Cu toate că volumul îsi propune o audientă largă, această asteptare nu este tocmai pe măsura 

rezultatului, datorită abundentei argumentative si a unei terminologii care nu este întotdeauna 

explicitată, de multe ori anumite concepte fiind asumate ca fiind de la sine întelese. În al 

doilea rînd, desi Knight consideră că modelul său iese din tiparul unei constructii bazate pe 

abstractii filosofice, ceea ce nu reuseste acest model este tocmai să iasă din tiparele acestei 

constructii odată ce se dezvoltă. Cu alte cuvinte, desi explicatia sa este una coerentă, solid 

argumentată, în acord cu descoperirile si rigorile stiintifice, cu toate că arhitectura finală a 

modelului este impresionant de compactă, rezultatul este unul care nu poate fi încadrat în linia 

teologiei, ci mai degrabă a filosofiei. Poate că dacă accentul ar fi fost altul pe chestiunea 

limbajului cu referentialitate psihologică, lucrurile ar fi stat altfel; desi limbajul nu garantează 

decît partial apartenenta unui sistem la un anumit domeniu. În al treilea rînd, încercarea de 

creare a unui model care să ni-l descopere pe Dumnezeul treimic nu numai în crestinism, ci si 

în budism sau în samanism, pare a fi sortită esecului. Desi modelul se vrea a fi construit pe 
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baza crestinismului, lasă multe chestiuni în afară, sau mai bine spus, nu face manifestarea lor 

posibilă. Dintre acestea mentionez Întruparea ca dar al lui Dumnezeu, relatia personală a 

divinitătii cu oamenii, componenta excesului.  

Dumnezeul naturii este o carte bine scrisă, bine argumentată, care poate constitui o lectură 

plăcută, atîta timp cît lectorul stie că se află în fata unui model al teologiei creative. Personal, 

n-as putea spune că m-a întărit în credintă sau că mi-a schimbat în vreun fel atitudinea fată de 

divinitate, dar mi-a plăcut arhitectura filosofică pe care a reusit autorul să o construiască.  

Pentru mai multe detalii vezi: http://www.issr.org.uk/staff.asp 

 


