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Ова књига се бави питањем
теоријског односа науке и свет
ских религија, с посебним освр
том на православно учење. Раз
матра се питање да ли су научне
теорије у колизији или у складу
са различитим верским учењи
ма и у ком степену. Обухваћене
су најпознатије светске религије:
православље, римокатолицизам,
протестантизам, јудаизам, ислам,
будизам, таоизам. Ова питања су
разматрана на пољу фундамен
талних наука: физике, математи
ке, биологије и психологије.
На пољу физике показује се
непротивречност између објек
тивних научних сазнања о свету
и верског учења. Истакнута је де
скриптивна природа научних те
орија (које се не баве тумачењем
суштинског узрока појава, него
само формално описују природ
не појаве до извесне прецизно
сти). Анализирана су ограничења
научних метода као што су: нере
алне и незамисливе математичке
конструкције, подељена матема
тика, непоуздана полазна тврђе
ња, нерешиви системи једначина,
увећавање незнања (умножавање
проблема). Због наведених ограни
чења научна сазнања не могу бити
пут спознаје суштине нити се мо

гу користити као
аргумент дока
зивања у фило
софским распра
вама,
посебно
не као аргумент
атеизма и мате
ријализма.
У матема
т и чк о - ф из и ч
ком
погла в љу
наведени
су
примери фор
малне
слич
нос ти између појед иних бо
гос ловских теза и нау чних
конс трукц ија као што су: нема
теријална основа физичке ствар
нос ти, рач ун бесконачнос ти,
трод имензионални еук лидски
прос тор, физичка својс тва све
тлос ти, дистантне корелац ије у
квантној мех аниц и. Обрађена је
формална сличност између ових
математ ичк их модела и нек их
основних богос ловских ставова о
својс твима бића Божјег, о Светој
Тројиц и (тријадолог ија) и о Ису
су Хрис ту (хрис толог ија). Међу
тим, истакн уто је да то не значи
свођењ е целине вере на матема
тик у и нау к у, с обзиром на то да
је правос лавна теолог ија апофа
тичка, што подраз умева став да
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тајанс твена суш тина бића Бож
јег превазилази ограничени људ
ски раз ум.
Такође се пок аз ује да са раз
војем нау ке долази до све изра
женијег приближ авањ а нау чних
теорија религ иозном, посебно
пра вос лавном поглед у на свет.
У биологији се превазилази
упрошћена Дарвинова теорија
евол уц ије путем наг ом илавањ а
слу чајних поремећаја гена (му
тац ија) која је била злоу пот ре
бљавана као упориш те материја
лизма и атеизма. Новија отк рића
показ уј у да је живот нас тао на
много сложенији начин, као да је
вођен неком ра з умном си лом.
У психологији се превазилази
фројдовска концепц ија по којој
љубав није примарна и урођена
људска мот ивац ија, већ се раз
вија учењ ем на бази урођених
биолошких наг она као што су
исх рамбени или полни наг он.
Међу т им, нови ја от к рића пок а
зују да је она сама по себи уро
ђена, примарна пот реба, што
је далеко ближе хришћанском
схватању личнос ти. Такође се
ана лизира веза између људске
теж ње ка бес мртнос ти и самоу
са врша ва њу и хришћанског пој
ма обожењ а човек а.
На крај у, размат ра се питањ е
нау чне потпоре верском учењу.
Наводе се инд иректни нау чни
док ази за пос тоја њ е нематери
јалне суш тине која стоји у осно
ви сложеног и хармоничног ва
сионског порет к а.
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Сва к а фун д а мен т алн а фи
зичк а теори ја под р а з умев а да
пос тоји неш то нем ат еријално,
мат ем ат ичк и сав ршено, вечно,
бескон ачно, свуд а прис утно, а
у су ш тин и потп у но непознат о,
што пренос и си ле, међ уд ејс тва
и кор е л а ц и је. При мери су апсо
лу т ан прос тор, етар, физичко
пољ е, кон т ин у у м прос тор-вре
ме, дис т ант не кор е л а ц и је. Осо
бине тог „нечег“ што пов ез у је
чи т ав кос мос, одавно су познат е
као нек а од својс тав а бић а Бож
јег. На најд уб љем нив оу физике
нау чн а теорија дол ази на руб
теолог и је.
С друге стране, нау ка нам
показ ује све већу сложеност и
све дубље законитос ти у приро
ди које се приближ но опис уј у
помоћу апс тракт не и људском
уму незам ис ливе математ ике.
Пош то је немог уће да так во сло
жено устројс тво васионе нас тане
случајно, то инспирише на веру
у раз ум, у нематеријалн у инте
лигенц иј у која стоји иза свега
тога, што има теж ин у као „инд и
ректни доказ“ пос тојањ а Бога.
Та кођ е се пок а з у је да ре
зул т ат и са в ремене нау ке нис у
у су п рот нос ти са ве р ов а њ ем да
је Бог личност. Од р аз бож анс ког
ума у нашем свет у је беск рајно
сложен, сложен и ји и од лично
сти, али га ми можемо дож ив е
ти највише као личност, јер је
то гра н иц а на ше моћ и перцеп
ци је сложенос ти. Пок а з у је се да
пос тоји слагањ е измеђ у нау чне
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предс та в е о устројс тву кос мо
са и пра в ос лавног От к рив ењ а
о пос тоја њу личног Бог а који је
Љуб ав, који је Све т а Тројиц а и
Бог очов ек Исус Хрис тос.
У зак ључк у се ист иче да се
нау к а под јед н а ко сла же са ра
зним рел иг ијам а по пит ању
пос тоја њ а Бог а као са в ршеног
бић а које је створи ло и одрж а
ва вас ион у. Међ у т им, узи м а се
у обзир и нау чно отк риће да је

љуб ав у су ш тин и људс ког би
ћа, подједн ако као и остал а су
штин
с ка свој
с тва. У том сми
слу се нау к а највише сла же са
исконс ком хриш ћанс ком и пра
вос лавном вер ом, која, за раз
лик у од остал их, јед ин а учи да
је љуб ав у су ш тин и бић а Божјег,
као што су и остал а Њег ов а су
штинс ка својс тва.
Протођакон Радомир Ракић
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Прот ојер еј Јов ан Мајен дорф
спа д а у ред пра вос лавн их бо
гос лов а који су обе ле ж и л и 20.
век. Првенс твено је померио
гра н ице у пролонг и ра њу пра
вос лавног бог ос лов ља; са Алек
сан д ром Шмем а ном је успео да
пра вос лавн у мис ао учин и при
јемч љивом ака демс кој мис ли;
док ле је Шмем ан преко свог ли
тург ичког бог ос лов ља остварио
међунар одно признањ е, Мајен
дорф је успео да укаже на виз ан
тијс ко бог ос лов ље као на значај
ни аспект виз ан т ијс ке кул т у р е.
Ти ме је остварио мис ијс ки ка
ракт ер сведочењ а Правос лавне
Црк ве у Аме риц и и ши р е.
Јед на од њег ових књиг а која
је обе ле ж и ла њег ов у бог ат у бо

гос ловс ку ак
тивност је Брак,
п р ав ос л а вн а
п е рс п е кт ив а .
Поја ви ла се да
леке 1970. да би
дож ивела друг о
изд а њ е 1975. и
треће доп уњ е
но изд а њ е 1983.
Неко би рек ао
да је то мо
ж да
био правос лав
ни од г овор на
папс ку енц ик лик у Humanae
Vitae, која се ба ви ла пи та њ ем
кон т роле ра ђ а њ а и фи лозофи
је бра к а и брачне од г оворнос ти,
међу т им Мајен дорфов а студ ија
има за циљ да укаже како је на
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