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Здравко Пено

Сажетак: У ра ду је из ло жен од нос из ме ђу апо ло гет ске ве ре и ве ре От кри ве ња, као и ме-
то да ко ји из њих про ис ти чу. Ис ти че се раз ли ка из ме ђу ме то до ло шког и он то ло шког на-
ту ра ли зма у на у ци, као и про мен љи вост и оспо ри вост на уч них до стиг ну ћа, а у те о ло-
ги ји се ука зу је на на че ло сло бо де и не из мен љи во сти Бо жи јег От кри ве ња и ве ре као по-
сто ја ног од го во ра на Бо жи је ја вља ње. Са вре ме на на у ка је пре ва зи шла де мо кри тов ски и 
њут нов ски мо дел и са нај но ви јим ре зул та ти ма, по себ но у об ла сит квант не фи зи ке, при-
бли жи ла се би блиј ском по и ма њу је дин ства све та. Још је св. Мак сим, го во ре ћи о од но су 
из ме ђу при род них за ко на и ло го са би ћа, по ста вио обра зац за ди ја лог те о ло шког и на уч-
ног ми шље ња. Тај обра зац је мо гу ће и да нас сле ди ти, с тим да је због убр за ног на прет-
ка на у ке, те шко оче ки ва ти да се у пот пу но сти оства ри син те за из ме ђу те о ло ги је и на у ке, 
али је сва ка ко мо гу ће уса вр ша ва ти њи хо ву са рад њу у тра га њи ма за од го во ри ма на ег зи-
стен ци јал на пи та ња чо ве ка и све та.

Кључ не ре чи: апо ло ге ти ка, дог ма ти ка, ве ра, зна ње, От кри ве ње, ме то до ло шки на ту ра ли-
зам, св. Мак сим Ис по вед ник, Карл По пер, оспо ри вост, те о ло ги ја, на у ка, атом ска фи зи ка.

Апо ло гет ски спи си, при руч ни ци и књи ге, ко ји су се у срп ској вер ској и кул тур ној 
сре ди ни по ја ви ли кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка,1 би ли су по твр да да су и код нас 
вре ме ном пре у зе ти од ре ђе ни бо го слов ски обра сци ка рак те ри стич ни за ри мо ка то-
лич ки и про те стант ски За пад.2 Апо ло гет ски мо дел ми шље ња се са сто ји у то ме да 
се „у стро го на уч ном си сте му из ло же прин ци пи хри шћан ске ре ли ги је, до ка зу ју ћи 
да је она Бо гом от кри ве на и да се у хри шћан ској пра во слав ној Цр кви као Бо гом от-
кри ве ној за јед ни ци не из ме њи во очу ва ла“.3 У пр ви мах би се мо гло ре ћи да ова кво 
схва та ње апо ло ге ти ке ни је да ле ко од уста ље не де фи ни ци је дог ма ти ке, ко ја се обич-
но по и сто ве ћу је са на у ком ко ја „си сте мат ски из ла же исти не ве ре“. Ме ђу тим, ње ни 
за ступ ни ци ипак оста ју при ста но ви шту да апо ло ге ти ка не из ла же са др жај Бо жи јег 
От кри ве ња — то је за да так дог ма ти ке, а „апо ло ге ти ка до ка зу је — пр во објек тив ну 
мо гућ ност, па пси хо ло шку по тре бу и, нај зад, исто риј ску ствар ност тог от кри ве ња“.4 

а. Апо ло гет ска ве ра и ве ра От кри ве ња 
Бу ду ћи да је Бо жи је От кри ве ње пре вас ход но де ло Ње го ве сло бо де, а чо ве ко ва ве-
ра од го вор на Бо жи ју Об ја ву, реч је о он то ло шкој ве зи или од но су, а не про сто о 
„пси хо ло шкој по тре би“. Упра во за то што оста је на рав ни ре ли гиј ског од но са пре-
ма Бо гу, на ни воу пси хо ло ги је, до ме ти апо ло ге ти ке оста ју из ван он то ло шког окви-

1 Спи сак ауто ра и спи са у: Ди ми три је Ка ле зић, Упо знај мо ре ли ги ју, Бе о град 2005, 58–60. 
2 Пр ву апо ло ге ти ку је на пи сао Jo siph Ho o ke (1716–1796) про фе сор на Сор бо ни, а њен на слов је био: Re

li gi o nis na tu ra lis et re ve la tae prin ci pia, Pa ris 1752.
3 Ди ми три је Ка ле зић, нав. де ло, 13.
4 Исто, 27.
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ра људ ске ег зи стен ци је, ко ја под ра зу ме ва, по сред ством ве ре, уче шће це ло куп не чо-
ве ко ве лич но сти у Бо жи јем От кри ве њу.

  Има ју ћи за по ла зи ште де фи ни ци ју ве ре св. апо сто ла Па вла, да је она основ 
све га че му се на да мо, по твр да ства ри не ви дљи вих (Је вр. 11, 1), пот пу но је, за пра во-
слав но бо го сло вље, не при хва тљив циљ апо ло ге ти ке „да пру жи ра зум но оправ да-
ње ве ре“.5 Упра во је Тер ту ли јан у сво јој по зна тој ми сли: cre do qu ia ab sur dum est (ве-
ру јем за то што је то ап сурд но), ко ју су за ступ ни ци ми ли тант ног ате и зма у но ви је 
вре ме та ко че сто ко ри сти ли не раз у ме ва ју ћи њен сми сао, ука зао на та кву не мо гућ-
ност. Тер ту ли јан, за раз ли ку од апо ло ге та ко му ни зма у не дав ној про шло сти, ни је 
су че ља вао ве ру и зна ње, не го је на гла ша вао да је ве ра нео бја шњи ва са ра ци о нал ног 
ста но ви шта, од но сно да се не мо же све сти на ра ци о нал не до ка зе.

По сле ра но хри шћан ског пе ри о да у ко ме је за по чет ди ја лог са спољ ним све том, 
вре ме ном се, у за пад ној те о ло ги ји, уста ли ло ми шље ње да зна ње прет хо ди ве ри. 
Сход но то ме, да би се уоп ште у не што ве ро ва ло или да би се не што во ле ло, по треб-
но га је прет ход но упо зна ти. У по зна њу Бо га, по ми шље њу јед ног од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка за пад не те о ло шке ми сли, Ав гу сти на, ду ша има свој уну тар њи пут 
ка Ње му, а Бо жи је по сто ја ње се по твр ђу је по сто ја њем чо ве ко ве ми сли о Бо гу као 
тран сце дент ном „објек ту“.6 Ду ша чу је зов ве ре ко ја де лу је кроз ја сно ћу ми сли. Ве ра 
се са сто ји од ми сли и са гла сно сти.7 Ре до след у оства ре њу ве ре је сле де ћи: при пре ма 
за ве ру по сред ством ми сли, са ма ве ра и ра су ђи ва ње са др жа ја ве ре.8 Ве ра се, на тај 
на чин, нај ду бље по ве зу је са спе ку ла ци јом ко ја по ста је „ло гич ко ис тра жи ва ње са-
др жа ја ве ре“, по из ра зу Етје на Жил со на.9 Та ква ве ра је у ду бо кој ве зи са ин ди ви ду а-
ли стич ким по се до ва њем Бо га као ин те лек ту ал ном (ра зум ском) спе ку ла ци јом. Ова 
ак тив ност ра ци ја je са др жај вољ ног по кре та у ко ме ра зум има тен ден ци ју да при-
хва ти Бо жи ју су шти ну. Код Ав гу сти на је ми стич ко уко ре ње но у ра ци о нал ном, jeр 
се ми стич ко на ла зи у ен те ле хи ји ра ци о нал ног, у ње го вој во љи за уса вр ша ва њем.10 

У пра во слав ном бо го сло вљу се, ме ђу тим, од у век по ла зи ло од исто вет но сти ве-
ре и зна ња. По зна ње Бо га ни је ре зул тат ак тив но сти ра зу ма, ко ји под сна жним дик-
та том во ље те жи по се до ва њу Бо га. За јед ни ца са Бо гом ни је мо гу ћа ни због срод но-

5 Исто, 26.
6 Aure lii Augu sti ni, In Jo an nis Evan ge li um, I, 8, PL 35, 1383. Ову иде ју је ка сни је раз вио Ан сел мо Кен тар-

бе риј ски, а у но ви је вре ме Де карт.
7 Cre de re... est... cum as sen si o ne co gi ta re: Aure lii Augu sti ni, De pra e de sti na ti o ne san cto rum, II, 5, PL 44, 963.
8 Очи шће ње, ко је је пред у слов спо зна је Бо га, код Ав гу сти на, се пре вас ход но од но си на ра цио. Оно 

раз ви ја све тлост ума као та квог и по ве ћа ва до мет при род не све сти у ми стич ком гле да њу бо жан ских 
ства ри. У на став ку, људ ска ми сао узи ма као на кна ду за ве ру чи ње ни цу да се пре ко ње чи ни да ра су ђи-
ва ње бу де са др жај ве ре. Упор. Aure lii Augu sti ni, In Jo an nis Evan ge li um, VII, 6, PL 35, 1630.

9 E. Gil son, In tro duc tion à létu de de Sa int Augu stin, Pa ris 1982, 42.
10  Aure lii Augu sti ni, De Tri ni ta te, 2, I, 1, PL 42, 845. По за па жа њу Н. Лу до ви ко са, у Ав гу сти но вом схва та-

њу од но са чо ве ка са Бо гом „до ми нант ну уло гу има во ља, ко ја укљу чу је ми сао, што је су прот ност Ари-
сто те ло вим ста во ви ма у пси хо ло ги ји. Ав гу стин зах те ва про чи шће ње ума да би се схва ти ло ми стич ко 
про ди ра ње бо жан ске су шти не“ (De Tri ni ta te, 1, I, 3, PL 42, 821). Ова „ми сти фи ка ци ја“ ума пре ма De Tri
ni ta te (10, XI, 18; 11, VII, 12) оства ру је се кроз од ри ца ње од во ље ко је об је ди њу је ду шу. На овај на чин, во-
ља се сма тра уну тар њим ди на ми змом уса вр ша ва ња ума, ње го ва „ен те ле хи ја“ у ари сто те лов ском сми-
слу ре чи, што зна чи да је она ње го ва ду бо ка су шти на. Ду бо ко по ве зан са пред ста вом као при су ством 
ко нач не Исти не, као ло гич но-емо тив ног зна ка (sig num-a) уну тар све сти, ра зум на ги ње ка ми сти ци је-
дин ства (unio mysti ca), као сво ме соп стве ном са вр шен ству, као за вр шет ку сво је соп стве не ен те ле хи је. 
То зна чи да, иако ов де ду хов ност зна чи је дан ек-ста сис, из ла зак ра ди уче ство ва ња у Це ло сти, све ово 
се по твр ђу је као је дан езо те рич ки ло гич ко-емо ци о нал ни знак ко ји пред ста вља по се до ва ње Це ло сти од 
стра не ин ди ви ду ал не пси хе (ду ше)“. Упор. Nic ho la os Lo u do vi kos, The trin ta rian fo un da ti ons and an tro po lo
gi cal con se qu en ces of St. Augu sti nes spi ri tu a lity and byzan ti ne mysti cism, Ἐπιστημονική ἐπετηρί δα τῆς Ἀνωτέ 
ρας Ἐκκλησιαστηκῆς Σχολῆς Θεσσαλονί κης, 1, Θεσσαλονί κη 2002, 107.
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сти Бо жи је при ро де и при ро де ду ше.11 Она је оства ри ва са мо по сред ством Бо жан-
ских енер ги ја, ко ји ма чо век је ди но мо же би ти при ча стан Бо гу. Ве ра ни је из раз ин-
те лек ту ал не, не го ке но тич ке отво ре но сти за Бо га, отво ре но сти не во љом усме ре-
ног ра ци ја, не го це лог чо ве ко вог би ћа, и ума (ду ше) и те ла. Ре зул тат та квог су сре-
та са Бо гом је сте јединственo уве ре ње и спо зна ја ко ју св. Ва си ли је Ве ли ки ис ка зу-
је овим ре чи ма: „Онај ко ји ве ру је та ко ђе по зна је; од оног што ве ру је од то га упра во 
по зна је; или су прот но, од оног што по зна је од то га упра во и ве ру је“.12 Овај став св. 
Ва си ли ја по твр ђу је би блиј ско и све то о тач ко ис ку ство да ве ра и зна ње иду увек за-
јед но, про жи ма ју ћи се до те ме ре да пред ста вља ју јед ну и дво је ди ну, ду хов ну ре ал-
ност ко ја уво ди вер не у нај ду бље тај не бо го по зна ња.

б. Апо ло гет ски ме тод и От кри ве ње
Бу ду ћи да апо ло ге ти ка „има спе ци ја лан од нос ка ко пре ма те о ло шким, та ко и пре-
ма не те о ло шким на уч ним ди сци пли на ма“,13 јер „сто ји на гра ни ци јед них и дру-
гих на у ка, чи не ћи мост ко ји во ди од фи ло со фи је ка те о ло ги ји, од при род них на у ка 
пре ма нат при род ном от кри ве њу“,14 она је и за ми шље на као „спо на из ме ђу ове две 
обла сти, на уч не и над на уч не“.15 Ње ни за ступ ни ци, ме ђу тим, твр де да је апо ло ге ти-
ка у осно ви, бо го слов ска на у ка, што се не би мо гло ре ћи су де ћи по ме то ду са ко јим 
при сту па тај ни Бо жи јег От кри ве ња, јер, она упра во „при ла зи нат при род ном от-
кри ве њу из пер спек ти ве при ро де и при род ног от кри ве ња“.16 

У раз ма тра њу овог пи та ња тре ба има ти у ви ду раз ли чи те при сту пе ко ји по-
сто је у ри мо ка то лич ком и про те стант ском све ту, ко ји да ју дру га чи је ви ђе ње и ту-
ма че ње От кри ве ња Бо жи јег од оног ко је на ла зи мо у пра во слав ном ис ку ству и Пре-
да њу. Код ри мо ка то ли ка је при сут на те о ри ја о тзв. „при род ним от кри ве њу“17, ко-
је се за сни ва на ста но ви шту да чо век по се ду је у се би уро ђе но зна ње о Бо гу18. Про-
те стан ти, пак, пи та њу Бо жи јег От кри ве ња при ла зе са су прот не по зи ци је, на гла ша-
ва ју ћи да не по сто ји „при род но от кри ве ње“, не го са мо „ди рект но от кри ве ње“, оно 
ко је до ла зи од Бо га.19 

Су прот ста вље ност гле ди шта из ме ђу ри мо ка то ли ка и про те ста на та у ве зи са 
тим да ли је от кри ве ње при род но или ди рект но, по сле ди ца је пре све га по гре шног 
ту ма че ња по је ди них ме ста из Све тог пи сма ко ја го во ре o От кри ве њу, али и од су-
ства, и код јед них и код дру гих, це ло ви тог при сту па тај ни Бо жи јег ја вља ња и при су-
ства Бо га у све ту. На и ме, и ри мо ка то лич ка и про те стант ска те о ло ги ја је упа ла у зам-
ку ра ци о на ли стич ког ту ма че ња Бо жи јег од но са пре ма све ту, и, сход но то ме, де ље-
њу јед не и је дин стве не ствар но сти От кри ве ња на њен при род ни и нат при род ни део.

11  У сво јој те о ри ји са зна ња Ав гу стин од ба цу је би ло ка кву мо гућ ност ефек та осе ћа ја у ду ши. „Ово је оно 
што је Е. Жил сон сма трао le prin ci pe de l’ in ter i o rité de la pensée (прин цип да све му прет хо ди ми сао). Ни-
ко не учи из осе ћа ја. Све већ по сто ји уну тар ду ше, не због то га што је ду ша по сто ја ла пре те ла, као што 
је ми слио Пла тон, не го због то га што она има ствар ног уну тар њег учитељa ко ји је све му учи; овај учи-
тељ је на рав но Бог. Бо жи је про све тље ње је исте при ро де са при ро дом ду ше, а чо век као би ће об да ре но 
ра зу мом је, на при ро дан на чин, би ће Бо гом про све тље но“. Упор. Nic ho la os Lo u do vi kos, нав. де ло, 108.

12  Μ. Βασιλεί ου,Ἐπιστολή 234, PG 32, 869 D — 872 A. Vi de ti ta ko |e: Επιστολή 235, PG 32, 872 A B.
13  Ди ми три је Ка ле зић, нав. де ло, 26.
14  Исто.
15  Исто.
16  Нав. де ло, 27.
17  Упор. A. D. Car son, The New Bi ble Com men tary, Dow ners Gro ve, Il li no is: In ter-Var sity Press, 1994. 
18  „Мо гу ће је чо ве ку да спо зна Бо жан ску об ја ву сво јим ра зу мом а да не за пад не у за блу де“. Упор. Sa

bra na dje la dru gog va ti kan skog kon ci la, Za greb 1991, 224.
19  Пред вод ник ста ва да не по сто ји „при род но от кри ве ње“ био је на За па ду чу ве ни про те стант ски те-

о лог Карл Барт. Ви де ти: Karl Barth, Die Kir chlic he Dog ma tik, Bd. I/2, 321 и да ље. 
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Oвакав при ступ је у но ви је вре ме, под ути ца јем кон фе си о нал них спо ро ва на За-
па ду, на шао по год но тле и на пра во слав ном Ис то ку. Са зна чај ни јим упли вом ака дем-
ског бо го сло вља, на пр вом ме сту апо ло гет ских спи са, ја вио се и у кри лу пра во слав не 
Цр кве не ма ли број те о ло га ко ји су пот па ли под ути цај по де ле на при род но и нат при-
род но от кри ве ње. Сви они се де ле на две гру пе: јед ни, ко ји са би ра ју ме ста и одељ ке из 
Све тог пи сма и спи са ота ца Цр кве на сто је ћи да на гла се да и пра во слав на те о ло ги ја, 
у из ве сном сми слу, по др жа ва при род но от кри ве ње20 и дру ги, ко ји из стра ха да нат-
при род но от кри ве ње из гу би шта од свог са др жа ја, од ри чу при род но от кри ве ње или 
га сма тра ју јед ним сте пе ном ко ји во ди ка нат при род ном от кри ве њу.21

У мно го ве ков ном пра во слав ном ис ку ству От кри ве ње је по све до че но као jeдна 
и је дин стве на и не раз де љи ва ре ал ност, ко ја по себ но до ла зи до из ра жа ја у све то та-
јин ском жи во ту Цр кве. От кри ве ње je све о бу хват но и не де љи во, не са мо за то што 
Бог деј ству је на је дин ствен на чин, про жи ма ју ћи цео свет Сво јим енер ги ја ма, не го 
за то што je и свет у ко ме се оно од ви ја jeдан, не по де љен на ње го ву са крал ну и про-
фа ну стра ну, на не бо и зе мљу, на ду хов но и те ле сно. У Ев ха ри сти ји као тај ни нај-
пот пу ни јег ја вља ња Бо га у све ту и нај при сни јег је дин ства Бо га и све та пре ва зи ђе не 
су све по де ле, не са мо из ме ђу при род ног и нат при род ног, не го и из ме ђу са да шњег 
и Бу ду ћег ве ка. На ди ла же ње свих по де ла о ко ји ма на ро чи то го во ри св. Мак сим Ис-
по вед ник,22 омо гу ће но је Хри сто вим Ова пло ће њем ко је је об је ди ни ло све што је би-
ло ра ста вље но, та ко да је на не сли вен на чин до ве де но у не рас ки ди ву све зу је дин-
ства све што је, због гре ха и смр ти, би ло одво је но по при ро ди.23 

Ка да апо стол Па вле или св. Мак сим Ис по вед ник по ре де при род ни са пи са-
ним за ко ном, они ти ме ис ти чу ста ро за вет но етич ко уче ње, а не два на чи на Бо-
жи јег От кри ве ња, тј. от кри ве ње пре ко при род них фе но ме на и от кри ва ње ди рект-
ним раз го во ром и нат при род ним деј стви ма.24 И при род ни и пи са ни за кон је су фа-
зе у је дин стве ном Бо жи јем От кри ве њу ко је вр ху нац има у Ова пло ће њу Хри сто-
вом, јер је и пре Свог до ла ска у те лу, Ло гос био при су тан у све ту као у не ком ве-
ли ком те лу.25 

в. Ме то до ло шки и он то ло шки на ту ра ли зам
При ступ Бо гу са мо „из пер спек ти ве при ро де“, ка ко га ви де апо ло ге ти, је не мо гућ 
за да так, по што при ро да пот пу но дру га чи је по сто ји и функ ци о ни ше у од но су на 
Бо га. По сма тра ње „из при ро де“ под ра зу ме ва об ја шње ње ре ал но сти Бо жи јег по сто-
ја ња на осно ву при род них за ко на, а то је ме тод ко ји се за сни ва на ре ли гиј ском на-
слу ћи ва њу, а не на до га ђа ју От кри ве ња. По зи ва ње на при род не за ко не ну жно по-
вла чи за со бом и при ме ну прин ци па на у ке и ње них до стиг ну ћа на област Бо жи јег 
От кри ве ња. 

Бу ду ћи да уну тар на уч них те о ри ја, бар оних кла сич них у чи је вре ме су на ста-
ја ли апо ло гет ски при руч ни ци, не ма ме ста за не из ве сност и сло бо ду, то зна чи да се 

20  У при лог при род ног от кри ве ња ко ри сте се и де ло ви прор по ве ди Апо сто ла Па вла на Аре о па гу (Дап. 
17, 24–26).

21  Ν. Ματσού κα,Δογματική καί συμβολική θεολογί α Β,, Θεσσαλονί κη 1988, 49.
22  Те по де ле су људ ске при ро де на му шко и жен ско, зе мље: на рај и на се ље ну зе мљу, чув стве не при ро-

де; на зе мљу и не бо, ство ре не при ро де; на ум ну и чув стве ну, као и по де ла из ме ђу Твор ца и тва ри. Ви де-
ти: Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Περὶ διαφό ρων ἀποριῶν,PG 91, 1304 D — 1308 C.  Ви дети: Здр авко  Пено, Х ристос 
—  Но ва Твар,  Фо ча — Острог 2009, 179.

23  Νικολά ου Καβασί λα,Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, 3, PG 150, 572 D.
24  Д. Ста ни ло је, Пра во слав на дог ма ти ка I, Бе о град 1993, 23.
25  Ви де ти: Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Περὶ διαφό ρων ἀποριῶν,PG 91, 1285 C–1288 A,  пос ебно PG 91, 1285 CD.
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и апо ло ге ти ка, иако са пре тен зи ја ма да бу де бо го слов ска ди сци пли на, свр ста ла у 
област тзв. за тво ре не ко смо ло ги је. Њен при ступ је стран ис ку стве ном до жи вља ју 
Бо га ко ме је те мељ сло бо да, јер је ве ра гле да ње ства ри не ви дљи вих (Је вр. 11, 1). Не-
мо гу ће је, да кле, на осно ву за ко на ну жно сти до ка за ти по сто ја ње Оно га Ко ји је ап-
со лут но сло бо дан. 

На у ци је свој ствен ме то до ло шки на ту ра ли зам у ко ме се при род ни фе но ме ни 
об ја шња ва ју ис кљу чи во при род ним узро ци ма. Исти на је и да сви на уч ни ста во-
ви има ју де тер ми ни стич ки ка рак тер.26 Oвде је на де лу све сно са мо о гра ни че ње на-
у ке, ко је не под ра зу ме ва ну жно и он то ло шки на ту ра ли зам, као фи ло соф ско по ла-
зи ште ко је све што по сто ји по и сто ве ћу је са при ро дом, ис кљу чу ју ћи из те о риј ских 
об ја шње ња нат при род ни мо ме нат, тј. уплив Бо га и ње го вих не ство ре них енер ги ја. 
Не по сто ји на у ка са пре фик сом пра во слав на, ри мо ка то лич ка, ислам ска, бу ди стич-
ка, јер је она уни вер зал на и јед на ко при сту пач на сви ма. Ме то до ло шки де тер ми ни-
зам по ла зи од то га да су на ту ра ли стич ка об ја шње ња ну жна са мо у на у ци, а да ни су 
нео п ход на, ни ти пак оба ве зу ју ћа, као ме тод са зна ња за дру ге ин те лек ту ал не и те о-
риј ске де лат но сти чо ве ка. Одав де сле ди да је ме то до ло шки на ту ра ли зам по тре бан 
на у ци, док је он то ло шки на ту ра ли зам пре вас ход но ствар лич ног из бо ра. 

На уч на са зна ња јед ног истин ског на уч ни ка ни ти га a pri o ri во де Бо гу, ни ти га 
од во де од Ње га. Ве ра је сте плод дру га чи јег ви да спо зна ва ња ре ал но сти и за сни ва 
се на бла го да ти Бо жи јој, а не на при ро ди као та квој, иако при ро да ни је ис кљу че на 
из чо ве ко вог од но са пре ма Бо гу. Са гла сно уче њу св. Гри го ри ја Па ла ме, зна ње при-
ро де и ство ре них би ћа ни је услов за по зна ње Бо га, не го је услов чи ста ве ра у Го спо-
да Ису са (Римљ. 10, 9).27  

г. Про мен љи вост и оспо ри вост на уч них до стиг ну ћа
За раз ли ку од бо го сло вља ко је по ла зи од не из мен љи во сти Бо жи јег От кри ве ња и ве-
ре као по сто ја ног од го во ра на Бо жи је ја вља ње, у при род ним на у ка ма основ но по ла-
зи ште је про мен љи вост при род них до га ђа ја и прин цип оспо ри во сти сва ког на уч ног 
до стиг ну ћа. Карл По пер, ко ји је тво рац овог прин ци па, ре као би да се ни јед на те о ри-
ја не мо же до кра ја по твр ди ти, али је су шти на ба вље ња на у ком у то ме да се сва ка на-
уч на те о ри ја мо же оспо ри ти.28 Дру гим ре чи ма, са мо oна тврд ња ко ја се ем пи риј ски 
да оспо ри ти мо же се на зва ти на уч ном. Уко ли ко јед на те о ри ја не мо же би ти оспо ре-
на, она не мо же би ти ни на уч на, јер њен аутор ни је по ну дио ме тод ка ко би се она, на 
осно ву ис ку ства, мо гла оспо ри ти. Tо зна чи да јед на тeoрија, иако je мо жда не тач на, 
је сте на уч на за то што се мо же оспо ри ти. Не ка дру га те о ри ја, ко ја се не мо же оспо ри-
ти, ни је на уч на, прем да не ма ло гич ких и ем пи риј ских смет њи да бу де исти ни та. Сва-

26  Де тер ми ни стич ки ка рак тер на уч них те о ри ја, опет, не под ра зу ме ва ве ру у ап со лут ни де тер ми ни зам, 
већ са мо зна ње да је на у ка се бе све сно огра ни чи ла на ис тра жи ва ње де тер ми ни стич ких аспе ка та ствар-
но сти. Та ко на уч ник мо же би ти ис кре ни хри шћа нин и у исто вре ме ра ди ти на те о ри ји ко ја је пот пу-
но на уч на, тј. де тер ми ни стич ка. Исто та ко, сва ки хри шћа нин ће се у сва ко днев ном жи во ту по на ша ти 
у скла ду са ста вом да си ла гра ви та ци је де лу је увек и из ме ђу сва ка два те ла и не ће ис ку ша ва ти Бо га пр-
ко се ћи за ко ну гра ви та ци је, иако ве ру је да Бог мо же учи ни ти чу до и из ме ни ти тај за кон, као он да ка да 
је и Пе тар са Хри стом хо дао по во ди (Мт. 14, 29).

27  Ви де ти: Γρηγορί ου τοῦ Παλαμᾶ, Ὑπὲ ρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζὸ ντων, 2, 3, 43, EПE, 2, Θεσσαλονί κη 1982, 494. 
Од нос из ме ђу по зна ња при ро де и ве ре у Бо га св. Исак Си рин ис ка зу је овим ре чи ма: „Не ма зна ња ко је ни-
је оскуд но, ма ка ко се оно бо га ти ло. А бо гат ства ве ре не мо гу да ста ну ни на зе мљу ни на не бо“. Ви де ти: 
Ἰσαὰ κ τοῦ Σῦρου,Λό γοι ἀσκητικοί, 62, 8, EПE, 8Γ, Θεσσαλονί κη 1991, 14. По св.  Си м еону  Новом  Бо гос лову, 
„з нање  није с ветлост,  него је с ветлост (=Х ристос — Јн. 1, 9) з нање, јер је у  Њему, кроз  Њега и од  Њега 
све“. Упор: Συμεών τοῦ Νέ ου Θεολό γου,Κατηχητικοί λό γοι, 28, 10, EПE, 19 Δ, Θεσσαλονί κη 1989, 374.

28  Karl Po per, Lo gi ka na uč nog ot kri ća, (prev. Sta ni ša No va ko vić), Be o grad 1973.
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ка ко да прин цип оспо ри во сти не мо же ни на ко ји на чин би ти при ме њен у бо го сло-
вљу, тј. не мо же се при ме ни ти на Бо жи је по сто ја ње и на од нос из ме ђу Бо га и све та.

Сва ка на уч на те о ри ја има при вре ме ни ка рак тер, ни је да та јед ном за сваг да, 
бу ду ћи да са да шње ста ње на у ке пред ста вља са мо је дан мо ме нат у јед ном не пре-
кид ном про це су са зна ња. Гра ни це људ ско га ис ку ства се стал но по ме ра ју и за то се 
пред на уч ни ке увек из но ва по ста вља им пе ра тив ка ко сми сли ти но ве те о ри је ко је 
ће опи са ти при род не фе но ме не аде кват ни је не го што су то мо гле прет ход не. Ако 
ова кав при ступ по ку ша мо да пре не се мо у област те о ло ги је на и ћи ће мо на не пре-
мо сти ве те шко ће, бу ду ћи да је сва ка но ва на у ка по губ на, јер ако вам и ми или ан
ђео с не ба про по ви је да је ван ђе ље друк чи је не го што вам про по ви је да смо, ана те ма 
да бу де (Гал. 1, 8). Кла сич на нaука опи су је са мо онај аспект на шег ис ку ства ко ји је 
де тер ми ни стич ки, на ту ра ли стич ки, ко ји је ну жан, ко ји не за ви си од на шег сло бод-
ног уче шћа,29 од на ше лич но сти, а те о ло ги ја упра во стре ми ис ку ству у сло бо ди, тј. 
у Ду ху Све том, јер гдје је Дух Го спод њи он дје је сло бо да (2. Кор. 3, 17).

На осно ву прет ход но ре че ног не тре ба из ву ћи за кљу чак да на у ку тре ба од ба-
ци ти, не го про сто да њен ме тод, због на ве де них прин ци па и дру гих ко ји ни су на-
ве де ни,30 не мо же би ти при ме њен на бо го сло вље. То не зна чи да бо го сло ви тре ба да 
ћу те о ства ри ма ко је их се не ти чу (Si le te the o lo gi in mu ne re ali e no),31 тј. у пи та њи ма 
на у ке, не го да по ку ша ју, пре по зна ва ју ћи сва ње на по зи тив на до стиг ну ћа, да је при-
бли же те о ло ги ји, она ко ка ко су то чи ни ли ве ли ки оци Цр кве, св. Ва си ли је Ве ли ки, 
Гри го ри је Ни сиј ски и дру ги. 

д. Те о ло ги ја и на у ка — мо гућ но сти збли жа ва ња
У ди ја ло гу са на у ком, иако не ма ју ћи то за при мар ни циљ свог бо го сло вља, нај да ље је 
у па три стич кој ми сли оти шао св. Мак сим Ис по вед ник. На гла ша ва ју ћи раз ли ку из-
ме ђу Бо жи јег на чи на по сто ја ња и на чи на по сто ја ња тва ри, по што је Бог уз ви ше ни-
ји од свих ство ре ња,32 св. Мак сим је ука зао и на мо гућ ност по зна ња Бо га пре ко Ње-
го вих ство ре ња. Ме ђу тим, св. Мак сим је твр дио да ни је мо гу ће по зна ти Бо жи ју су-
шти ну на осно ву су шти не ство ре них би ћа, јер „Бо га по зна је мо не по Ње го вој су шти-
ни, не го по Ње го вим ве ли чан стве ним де ли ма и про ми слу о би ћи ма. Кроз њих као у 
огле да лу раз у ме мо Ње го ву бес крај ну до бро ту, пре му дрост и си лу“.33 Дру гим ре чи-
ма, Бо га је мо гу ће по зна ти по сред ством Ње го вих не ство ре них енер ги ја, кроз ко је се 
про ја вљу је не са мо Ње го ва не из ре ци ва су шти на, не го и Ње гов лич ни ка рак тер. Бог 
је по знат љу ди ма по сред ством до га ђа ја у ко ји ма се Он про ја вљу је не са мо као Тво-
рац, не го и као Про ми сли тељ и Су ди ја.34 То зна чи да се ства ра ње све та не мо же по-

29  Но ви ја атом ска фи зи ка укљу чу је и тзв. ан тро пиј ски прин цип, полазeћи од на гла ше ног ути ца ја чо-
ве ка у фи зич ким екс пе ри мен ти ма. Чо век пре ста је да бу де са мо пу ки по сма трач и по ста је уче сник екс-
пе ри мен та. По Хај зен бер гу, „при род на на у ка ни је са мо опи си ва ње и об ја шња ва ње при ро де, она је део 
ме ђу про жи ма ња из ме ђу нас и при ро де“ (упор. Wer ner He i sen berg, Physics and Phi lo sophy, ed. Al len & 
Un win, Lon don 1963, 96). Са вре ме на фи зи ка, да кле, по ка зу је бли скост са отач ким по и ма њем све та, ко-
је чо ве ка ви ди у сре ди шту ко смо са, као би ће ко је сво јим при су ством и де ло ва њем да је пе чат це ло куп-
ној тва ри, не са мо на ма кро, не го и на ми кро пла ну.

30  По ред на уч ног де тер ми ни зма, на ту ра ли зма, оспо ри во сти на уч них до стиг ну ћа, ту спа да ју и на че ла 
као што су об ја шња ва лач ка моћ, јед но став ност и др.

31  C. Schmitt, Der No mos der Er de im Völkerrecht des Jus Pu bli cum Europäum, 1950, 92.
32  Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Περὶ θεολογί ας καὶ οἰκονομί ας, 1, 68, PG 90, 1108 C.
33  Ви де ти: Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Κεφαλαί α περὶ ἀγά πης, 1, 96, ЕПЕ, 14, Θεσσαλονί κη 1985, 206.
34  „Као при род ни Тво рац и Про ми сли тељ сви ју, Он Со бом во ди у је дин ство оне ко ји се уда ља ва ју и 

раз ре ша ва су коб би ћа, по ве зу ју ћи све ме ђу соб ним по љуп цем ми ра и не из ре ци вим је дин ством, оне ко-
ји су на не би и на зе мљи“. Упор: Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Περὶ διαφό ρων ἀποριῶν, 103, ЕПЕ, 14 Δ, 436:
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сма тра ти као за вр шен чин, већ као про цес ко ји тра је, јер свет не са мо да је ство рен и 
ти ме дат јед ном за сваг да, бу ду ћи да се из но ва ства ра сва ки пут ка да Бог при во ди би-
ћа у по сто ја ње на осно ву њи хо вог ло го са, и ка да му, при во де ћи га у по сто ја ње, оста-
вља не слу ће ни број мо гућ но сти оства ре ња, по сред ством ло го са про ми сла и су да.35   

О тим не слу ће ним мо гућ но сти ма тва ри да нас, до ду ше дру га чи јим је зи ком, го-
во ри и на у ка, при бли жа ва ју ћи се у ве ли кој ме ри бо го сло вљу св. Мак си ма, од но-
сно ње го вој ди на мич кој ви зи ји по сто ја ња све та. Ме ђу тим, на у ка не ма аспи ра ци је 
да при род ним за ко ни ма обез бе ди со ти ри о ло шки зна чај, ни ти да њи хо во от кри ва-
ње бу де раз лог за не чи је „ду хов но про бу ђе ње“. От кри ва ње нај ду бљих за ко на тва ри 
пре вас ход но тре ба да омо гу ћи бо ље раз у ме ва ње на чи на ње ног по сто ја ња. Са вре-
ме на на у ка је пре ва зи шла де мо кри тов ски и њут нов ски мо дел по ко ме је свет са ста-
вљен од ме ђу соб но не по ве за них че сти ца, јер по ре чи ма Нил са Бо ра „изо ло ва не ма-
те ри јал не че сти це су ап страк ци је, јер се њи хо ва свој ства мо гу од ре ди ти и по сма-
тра ти је ди но кроз њи хо ву ин тер ак ци ју са дру гим си сте ми ма“.36 

Са вре ме на фи зи ка је до при не ла пре ва зи ла же њу про тив реч но сти из ме ђу Њут-
но ве ве ре и ње го вог ме ха нич ког мо де ла уни вер зу ма по ко ме, по ред Бо га Ко ји је ап-
со лу тан, и про стор37 и вре ме38 има ју од лу ке ап со лут них по ја ва. Упра во по ве за ност 
и усло вље ност про сто ра и вре ме на је су од ли ке би блиј ског по и ма ња све та,39 ко је 
су ис ти ца ли оци Цр кве, на ро чи то св. Ва си ли је Ве ли ки.40 О по ве за но сти це ло куп-
не тва ри го во рио је и апо стол Па вле ука зу ју ћи да тво ре ви на жар ким иш че ки ва њем 
оче ку је да се ја ве си но ви Бо жи ји ... да је осло бо де од тру ле жно сти (Римљ. 8, 19–21). 
Квант на те о ри ја и за кон ве ро ват но ће као да по тврђ ју ову ве ли ку на ду ко ја је оста-
вље на тва ри, јер „на су ба том ском ни воу ма те ри ја не по сто ји са из ве сно шћу на од-
ре ђе ним ме сти ма, већ по ка зу је тен ден ци је да по сто ји, а атом ски до га ђа ји се не од-
и гра ва ју са из ве сно шћу у од ре ђе ним тре ну ци ма и на од ре ђе не на чи не већ пре по-
ка зу ју тен ден ци је да се од и гра ва ју“.41

Св. Мак сим је још у 7. ве ку дао обра зац је дин ства те о ло шког и на уч ног по гле да 
на свет, го во ре ћи о од но су из ме ђу при род них за ко на и ло го са би ћа.42 И у на ше вре-
ме је мо гу ће при ме ни ти ње го ве ви зи о нар ске до ме те на овом по љу, али син те за те-
о ло ги је и на у ке да нас ни је у пот пу но сти мо гу ћа за то што је због обим но сти и ши-
ри не да на шњих на уч них са зна ња те шко оче ки ва ти да по сто је та кви те о ло зи и/или 
на уч ни ци ко ји би би ли ка дри да об је ди не и јед ну и дру гу област.43 

Би ло би крај ње не су ви сло да, због уда ље но сти ме то да те о ло ги је и на у ке, сва-
ка оста не за тво ре на у свом све ту. И те о ло зи и на уч ни ци су по зва ни да ус по ста ве 

35  Упор: Νικολά ου Λουδοβί κου,Εὐχαριστιακή ὀντολογί α,Δό μος,Ἀθή να 1992, 142. Ви де ти: Здрав ко Пе но, 
Хри стос — Но ва Твар, 122–127.

36  N. Bo hr, Ato mic Physics and De scrip tion of Na tu re, ed. Cam brid ge Uni ver sity Press, Lon don 1934, 57.
37  „Ап со лут ни про стор, у сво јој соп стве ној при ро ди, без об зи ра на би ло шта спо ља шње, увек оста је 

сли чан и не по кре тан“. На ве де но у: M. Ca pek, The Phi lo sop hi cal Im pact of Con tem po rary Physics, ed. D. Van 
No strand, New Јer sey 1961, 7.

38  „Ап со лут но, исти ни то и ма те ма тич ко вре ме са мо од се бе и по соп стве ној при ро ди, те че јед но о бра-
зно, не оба зи ру ћи се ни на шта спо ља шње“. Нав. де ло, 36. 

39  Здрав ко Пе но, Хри стос — Но ва Твар, 80.
40  Μ. Βασιλεί ου,Κατὰ Ευνομί ου, 1, PG 29, 560 B.
41  Fri tjof Ca pra, Tao fi zi ke, Opus, Be o grad 1997, 83–84.
42  Пре ма св. Мак си му, тво ре ви на ло го си ма ко је по се ду је об ја вљу је свог Твор ца, а при род ним за ко-

ни ма, ко ји про жи ма ју сва ко би ће, усме ра ва чо ве ка у вр ли ни. „Ло го си се огле да ју у одр жа њу стал но сти 
сва ке по је ди не вр сте, док се за ко ни об ја вљу ју кроз исто вет ност при род не енер ги је сва ке вр сте“. Упор. 
Μαξί μου Ὁμολογητοῦ,Πρὸ ς Θαλά σσιον,PG 90, 485 D.

43  По сто јао је у пр вој по ло ви ни 20. ве ка Па вле Фло рен ски, ко ји је био од ли чан на уч ник, али ње го-
ви на уч ни ра до ви су би ли уско струч ни, а те о ло шки ста во ви, иако су иза зва ли за ни ма ње јед ног де ла 
богословскe јав но сти, не за вре ђу ју да бу ду сма тра ни ве ли ким до стиг ну ћи ма у те о ло ги ји но ви јег до ба.



ЗдравКо пено32

кре а ти ван од нос из ме ђу ове две сфе ре људ ског ду ха. Ме ђу тим, пер спек ти ва ко ја је 
пре по руч љи ва за те о ло ге, по себ но за апо ло ге те на шег вре ме на, ни је она ко ја „по-
ла зи од при ро де“ и ко ја у њој тра жи Твор ца, не го она ко ја Бо га тра жи кроз Ње го-
во де ло ва ње у све ту, кроз ве ру и лич ни од нос чи је је ис хо ди ште у све му што Он чи-
ни, да ју ћи та ко Бо гу оче ки ва ни од го вор на Ње го во От кри ве ње. Та кав при ступ це-
лу твар ви ди у за јед ни ци са Бо гом, у Си ну Оче вом, Ко ји све љу де и све ко ли ки свет 
у Ли тур ги ји по ка зу је као но ву твар, над ко јом не вла да ју ви ше за ко ни смр ти и тру-
ле жно сти, не го за кон бла го да ти и жи во та.

Ре зи ме:
У ра ду су из ло же ни раз ло зи ко ји су до ве ли до пре у зи ма ња апо ло гет ског ме то да 
ми шље ња на пра во слав ном Ис то ку, ко ји су у ве ли кој ме ри обе ле жи ли и ака дем ско 
бо го сло вље код Ср ба у 20. ве ку. На пр вом ме сту то је од су ство из вор ног од но са из-
ме ђу ве ре и зна ња, ко ји је до вео до пре ва ге зна ња над ве ром, чи ме је на ру шен хри-
шћан ски иде ал њи хо вог је дин ства. То ме тре ба до да ти, под ути ца јем кон фе си о нал-
ног на чи на ми шље ња у за пад ном бо го сло вљу, и по де лу От кри ве ња на при род но и 
ди рект но, ко ја је стра на ис ку ству пра во слав не Цр кве. До ме ти апо ло ге ти ке су ну-
жно опре де ље ни ње ним ме то дом, пре у зе тим од при род них на у ка. На пр вом ме сту 
је ме то до ло шки на ту ра ли зам, ко ји под ра зу ме ва да сви на уч ни ста во ви има ју де тер-
ми ни стич ки ка рак тер. 

За раз ли ку од бо го сло вља ко је по ла зи од не из мен љи во сти Бо жи јег От кри ве-
ња и ве ре као по сто ја ног од го во ра на Бо жи је ја вља ње, у при род ним на у ка ма основ-
но по ла зи ште је про мен љи вост при род них до га ђа ја и прин цип оспо ри во сти (фал-
си ја бил но сти) сва ког на уч ног до стиг ну ћа. На гла ша ва ју ћи раз ли ку из ме ђу Бо жи јег 
на чи на по сто ја ња и на чи на по сто ја ња тва ри, св. Мак сим је, по ред лич ног од но са, 
ука зи вао и на мо гућ ност по зна ња Бо га пре ко Ње го вих ство ре ња. При ступ св. Мак-
си ма је по све раз ли чит од оног ко ји сле де са вре ме ни апо ло ге ти ча ри, јер он не „по-
ла зи од при ро де“ у ко јој тра жи Твор ца: „Бо га по зна је мо по Ње го вим ве ли чан стве-
ним де ли ма и про ми слу о би ћи ма. Кроз њих као у огле да лу раз у ме мо Ње го ву бес-
крај ну до бро ту, пре му дрост и си лу“. 

Оно што је ве ра на пла ну ме та фи зич ког по сто ја ња, то је ве ро ват но ћа у са вре-
ме ној фи зи ци, јер „атом ски фе но ме ни се мо гу опи си ва ти је ди но у тер ми ни ма ве ро-
ват но ћа“. Чи ње ни ца да се су ба том ска че сти ца „не мо же де фи ни са ти као из дво јен 
фи зич ки ен ти тет, не го пре ко сво је по ве за но сти са це ли ном“, ука зу је на бли скост са 
отач ким по и ма њем све та, ко је сву твар ви ди у ме ђу соб ној ве зи и на ро чи то за ви-
сном од чо ве ка. Бу ду ћи да и у на уч ним екс пе ри мен ти ма чо век ви ше ни је са мо пу ки 
по сма трач, не го уче сник, са вре ме на на у ка се и у том аспек ту при бли жи ла те о ло ги-
ји ко ја чо ве ка ви ди у сре ди шту и не раз де љи вом је дин ству са це лом тва ри, као би-
ће ко је сво јим при су ством и де ло ва њем да је пе чат це лом ко смо су не са мо на ма кро, 
не го и на ми кро пла ну. То не зна чи да је, због раз ли чи тих ни воа ствар но сти (фи-
зич ке и екли си јал не) ко ји ма се ба ве и раз ли чи тих ме то да у при сту пу ствар но сти 
(екс пе ри мен та и ве ре), из ме ђу на у ке и те о ло ги је мо гу ћа син те за, али је не сум њи во 
мо гу ћа и нео п ход на њи хо ва са рад ња ка ко би од го во ри на ег зи стен ци јал на пи та ња 
у ве зи са чо ве ком и све том би ли што це лис ход ни ји.

In this pa per are ex po sed re a sons which ca u sed re cep tion of the apo lo ge tic met hod of thin king 
on the Ort ho dox East, which al so ha ve been one of the main cha rac te ri stic of Ser bian aca de mic 
the o logy in the 20th cen tury. On the first pla ce, this is the ab sen ce of the ori gi nal re la tion bet-



СмИСленоСт aпологетИКе У СветлУ отачКог богоСловља  И Савремене наУКе 33

we en fa ith and know led ge, which as a re sult has su pre macy of know led ge over fa ith, by which 
a Chri stian ideal of the ir unity is be ing vi o la ted. Al so, we must aid that, un der the in flu en ce of 
the con fes si o nal men ta lity in the We stern the o logy, a di vi sion has been ma de on the na tu ral 
and su per na tu ral re ve la tion, which is fo re ign to the ex pe ri en ce of the Ort ho dox Church. The 
ran ges of the apo lo ge tics are de fi ned by its met hod, which was ta ken over form the na tu ral sci-
en ces. On the first pla ce, the re is a met ho do lo gi cal na tu ra lism, which im pli es that all sci en ti fic 
at ti tu des ha ve de ter mi na ti ve cha rac ter.
 Un li ke the the o logy, which is ba sed the in va ri a bi lity of God’s re ve la tion and fa ith as a con-
stant reply on the God’s ma ni fe sta tion, the ba sic star ting po int of na tu ral sci en ces is va ri a bi-
lity of na tu ral events and the prin ci ple of ve ri fi ca tion of every sci en ti fic ac hi e ve ment. By emp-
ha si sing the dif e ren ce bet we en the di vi ne mo de of exi sten ce and the mo de of exi sten ce of the 
cre a tu re, St Ma xim the Con fes sor po in ted that, ex cept the per so nal re la tion, the re is a pos si-
bi lity of the know led ge of the God thro ugh His cre a tu res. This ap pro ach is com ple tely dif e-
rent form the one used by con tem po rary apo lo gists be ca u se it do es not starts from the na tu re 
in which a Cre a tor is be ing se ar ched: “We know the God by his mag ni fi cent works and by the 
pro vi den ce on the cre a tu res. Thro ugh them, as in the mir ror, we un der stand His en dless Go-
od ness, Wis dom and Po wer“.
 What a fa ith pre sents in aspect of me taphysi cal exi sten ce, that is a pro ba bi lity in the con tem-
po rary physics, sin ce „ato mic phe no me na can only be de scri bed in the terms of pro ba bi lity”. 
The fact that su ba to mic par tic le „can not be de fi ned as par ti cu lar physi cal en tity, but only by 
its re la tion to the who le“ im pli es on the clo se ness to the pa tri stic un der stan ding of the world, 
which se es all the cre a tu re in the mu tual re la ti on ship and espe ci ally de pen ding on a man. Sin-
ce in the sci en ti fic ex pe ri ments a ma is not a me re ob ser ver, but a par ti ci pant, too, con tem po-
rary sci en ce has in that aspect co me ne a rer to the the o logy, too, be ca u se the o logy se es man in 
the cen tre and in the in se pa ra ble unity with all the cre a tu re, as a be ing which by its pre sen ce 
and ac tion gi ves sen se to the who le uni ver se, in the mac ro- and mic ro- di men si ons. That do es 
not mean that, be ca u se of the dif e rent le vels of the re a lity (psychi cal and ec cle si a sti cal) which 
they study and the be ca u se of the dif e rent met hods in the ap pro ach to the re a lity (ex pe ri ment 
and fa ith), the re co uld be a synthe sis bet we en sci en ce and the o logy, but the ir mu tual co o pe ra-
tion is cer ta inly pos si ble and ne ces sary so the an swers on the exi sten ti al qu e sti ons on the man 
and the world co uld be com ple te as pos si ble. 




