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„„DEFINICJE”DEFINICJE”
1. Teologia1. Teologia::
 „„nauka o Bogu, która na podstawie Objawienia usiłuje w sposób metodyczny nauka o Bogu, która na podstawie Objawienia usiłuje w sposób metodyczny 
 interpretować i wyjaśniać prawdy objawione” (W. Życiński),interpretować i wyjaśniać prawdy objawione” (W. Życiński),
 „„wiara szukająca zrozumienia” (św. Anzelm),wiara szukająca zrozumienia” (św. Anzelm),
 „„metodyczna i systematyczna refleksja nad treścią wiary” (M. Schmaus),metodyczna i systematyczna refleksja nad treścią wiary” (M. Schmaus),
 „„nauka o Bogu i stworzeniach w świetle Bożego Objawienia” (Y. Congar),nauka o Bogu i stworzeniach w świetle Bożego Objawienia” (Y. Congar),
2. Nauka2. Nauka::

 „ „jest to kontynuowane przez stulecia usiłowanie ustanowienia za pomocą jest to kontynuowane przez stulecia usiłowanie ustanowienia za pomocą 
systematycznego myślenia jak najbardziej pełnego wzajemnego związku między systematycznego myślenia jak najbardziej pełnego wzajemnego związku między 
zjawiskami tego świata. Wyrażając to w sposób bardziej śmiały, jest ona próbą zjawiskami tego świata. Wyrażając to w sposób bardziej śmiały, jest ona próbą 
drugiego stworzenia tego, co istnieje, drogą konstrukcji pojęciowej” (A. Einstein).drugiego stworzenia tego, co istnieje, drogą konstrukcji pojęciowej” (A. Einstein).

 „„nauka – proces odkrywczego poznawania, badania, systematyzowania, posługujący nauka – proces odkrywczego poznawania, badania, systematyzowania, posługujący 
się własną metodą; jest – wytworem tego poznania, który może być, albo obiektywny, się własną metodą; jest – wytworem tego poznania, który może być, albo obiektywny, 
na przykład w postaci gotowej teorii naukowej, albo subiektywny, w sensie zdobytej na przykład w postaci gotowej teorii naukowej, albo subiektywny, w sensie zdobytej 
wiedzy” (M. Heller).wiedzy” (M. Heller).

 „„poznanie metodycznie zorganizowane i uzasadnione, wyrażone w języku poznanie metodycznie zorganizowane i uzasadnione, wyrażone w języku 
intersubiektywnie sensownym, którego celem jest odkrycie prawdy o rzeczywistości intersubiektywnie sensownym, którego celem jest odkrycie prawdy o rzeczywistości 
w określonym aspekcie, posiadające cechy ogólności, konieczności i stałości; w określonym aspekcie, posiadające cechy ogólności, konieczności i stałości; 
współcześnie: model poznawczy budowany na umownie przyjętych założeniach, współcześnie: model poznawczy budowany na umownie przyjętych założeniach, 
posiadający formę systemu hipotetyczno-dedukcyjnego, weryfikowany i posiadający formę systemu hipotetyczno-dedukcyjnego, weryfikowany i 
falsyfikowany przez doświadczenie i eksperyment” (P. Jaroszyński).falsyfikowany przez doświadczenie i eksperyment” (P. Jaroszyński).
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FizykoteologiaFizykoteologia

 3.   Powstanie fizykoteologi3.   Powstanie fizykoteologi łączy się z XVII i XVIII  łączy się z XVII i XVIII 
wiecznym rozwojem nauki oraz powstaniem teologii wiecznym rozwojem nauki oraz powstaniem teologii 
naturalnej. Swój udział w jej powstaniu miał I. Newton.naturalnej. Swój udział w jej powstaniu miał I. Newton.

   Newton uważał, że nie istnieje fizyczna Newton uważał, że nie istnieje fizyczna 
przyczyna utrzymująca zgodność ruchów ciał przyczyna utrzymująca zgodność ruchów ciał 
niebieskich, a wytłumaczeniem jest wolna niebieskich, a wytłumaczeniem jest wolna 
decyzją Stwórcy.decyzją Stwórcy.

Uważał również, że jeżeli grawitacja jest jedyną uniwersalną Uważał również, że jeżeli grawitacja jest jedyną uniwersalną 
siłą we wszechświecie, to kiedyś nastąpi połączenie siłą we wszechświecie, to kiedyś nastąpi połączenie 
się wszystkich ciał w jedną masę. Aby to przyciąganie się wszystkich ciał w jedną masę. Aby to przyciąganie 
zrównoważyć trzeba przyjąć działanie Boga.zrównoważyć trzeba przyjąć działanie Boga.

 4.   Podstawową ideą fizykoteologii było przekonanie4.   Podstawową ideą fizykoteologii było przekonanie, , 
że można mówić o istnieniu Boga w brakach naukowego że można mówić o istnieniu Boga w brakach naukowego 
dyskursu o świecie.dyskursu o świecie.
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5.  Bernard Nieuwentyt (XVIII w.) sformułował dwa cele fizykoteologii: 
a. udowodnić z „cudów natury”, że jest Bóg jest mądrym, 
    potężnym, łaskawym zarządcą wszystkiego,
b. udowodnić, że Biblia, Objawione Słowo Boże pochodzi z 
    ponadnaturalnego i boskiego źródła.

6. Sławna była metafora łącząca zegarek ze Wszechświatem. 
O czym świadczy znaleziony zegarek na plaży? Ktoś go musiał 
zrobić. Tylko inteligentny rzemieślnik mógł tego dokonać. Trudno 
przypuszczać, aby zegarek (ustrój Wszechświata) powstał w 

wyniku działania koniecznych prawa natury. (William Paley). 
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Dialog w drugą stronęDialog w drugą stronę

• Jose H. Prado FloresJose H. Prado Flores

• Za kogo uważają mnie ludzie:Za kogo uważają mnie ludzie:
– Ty jesteś jest Mesjaszem Synem Boga Żywego.Ty jesteś jest Mesjaszem Synem Boga Żywego.

– Tyś jest epifanią eschatologiczną, która żywi ontologiczną Tyś jest epifanią eschatologiczną, która żywi ontologiczną 
intencjonalność naszych relacji podświadomych i intencjonalność naszych relacji podświadomych i 
interpersonalnych.interpersonalnych.

• Jezus: Jak? Jak?Jezus: Jak? Jak?
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Problem „dziur” w nauceProblem „dziur” w nauce  

 7. Wolne miejsce w nauce dla Bożego działania.

  a. Problem „Boga-do-wypełniania-dziur” w nauce.

 b.  Epistemologiczny problem. „Dziury” o charakterze 
epistemologicznym to pewnego rodzaju braki w naszej 
wiedzy, wymagające zakrywających je łat. Często jest to 
tylko głoszenie nieprzewidywalności systemów opartych na 
deterministycznych równaniach (równania wykazują swoją 
ograniczoność, jak i niestabilność).

 c. Metafizyczny problem. Wydaje się być mało interesujący, 
gdyż nieprzewidywalność może być co najwyżej koniecznym, 
ale nie wystarczającym warunkiem metafizycznej otwartości.  
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1. Co znaczy wyjaśnić zjawisko (filozofia nauki)?.

a. Stanowisko ontyczne. Trzeba wskazać mechanizmy
     wyjaśniające zjawisko. Przewidywalność nie jest

    warunkiem koniecznym możliwości wyjaśniania (warunki
         początkowe i prawa powodujące zaistnienie zjawiska).
         Teoria wyjaśnia możliwość zaistnienia danego zjawiska,

    chociaż nie wyjaśnia jego realnego (ostatecznego,
         koniecznego) zaistnienia w określonej sytuacji. Czy np.
         niedookreśloność kwantowa jest  znakiem Bożego
         działania? NIE.

b. Czy warto szukać wyjaśnienia Bożego działania?  TAK (a
     może nie?). Nasze rozumienia Bożego działania zawsze
         będzie nieadekwatne.

c. Nawet, kiedy zjawiska w świecie nie dają się pojąć na
    drodze naturalistycznej, to tak rozumiany świat może

         zawsze być widziany w religijnej perspektywie. 



  1010

Teoria inteligentnego projektuTeoria inteligentnego projektu

 9. Słaba postać ID.9. Słaba postać ID.
 a. Pewne cechy organizmu zostały zaprojektowane przez jakiś          a. Pewne cechy organizmu zostały zaprojektowane przez jakiś          

      inteligentny czynnik.inteligentny czynnik.
 b. Cechy te nie mogły być skutkiem doboru naturalnego.b. Cechy te nie mogły być skutkiem doboru naturalnego.
 c. Część cech wyewoluowało na drodze ewolucji (organizm zbiorem c. Część cech wyewoluowało na drodze ewolucji (organizm zbiorem 

cech pochodzący od ID oraz ewolucji.cech pochodzący od ID oraz ewolucji.
 d. Niczego nie wiemy i nie możemy powiedzieć o naturze d. Niczego nie wiemy i nie możemy powiedzieć o naturze 

projektanta (jego celach i metodach). projektanta (jego celach i metodach). 
 10. Mocna postać ID.10. Mocna postać ID.

 a. Przyjmuje trzy pierwsze twierdzenia ze słabej postaci.a. Przyjmuje trzy pierwsze twierdzenia ze słabej postaci.
b. Projektant nie jest tajemnicą. Jest nim Bóg chrześcijański (cel jest b. Projektant nie jest tajemnicą. Jest nim Bóg chrześcijański (cel jest 

uporządkowani świata, a metodami – „cuda”).uporządkowani świata, a metodami – „cuda”).
c. Główne grupy organizmów powstały „nagle” i nie mają przodków.c. Główne grupy organizmów powstały „nagle” i nie mają przodków.

  d. Dobór naturalny zachodzi tylko w obrębie „rodzajów”. Nie d. Dobór naturalny zachodzi tylko w obrębie „rodzajów”. Nie 
zachodzi przejście ewolucyjne między „rodzajami”.zachodzi przejście ewolucyjne między „rodzajami”.
e. Nie znamy wieku Ziemi.e. Nie znamy wieku Ziemi.
f. Dobór naturalny nie potrafi konstruować złożonych organizmów.f. Dobór naturalny nie potrafi konstruować złożonych organizmów.
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Uwagi krytyczneUwagi krytyczne

 11.11. Teoria inteligentnego projektu stara się włączyć procesy nadnaturalne  Teoria inteligentnego projektu stara się włączyć procesy nadnaturalne 
do wyjaśniania naturalnych procesów („dziury” ewolucyjne, to dobre do wyjaśniania naturalnych procesów („dziury” ewolucyjne, to dobre 
miejsce na to włączenie).miejsce na to włączenie).

 12.12. Procesy nadnaturalne nie mają i nie mogą mieć swojego ani  Procesy nadnaturalne nie mają i nie mogą mieć swojego ani 
naukowego, ani szczegółowego wyjaśnienia.naukowego, ani szczegółowego wyjaśnienia.

 13.13. Teoria inteligentnego projektu ma poważny problem z  Teoria inteligentnego projektu ma poważny problem z 
falsyfikowalnością i testowalnością (filozofia nauki).falsyfikowalnością i testowalnością (filozofia nauki).

 14.14. Teoria inteligentnego projektu nie jest teorią naukową i nie zastąpi  Teoria inteligentnego projektu nie jest teorią naukową i nie zastąpi 
teorii ewolucji (jest to pseudonaukowa propozycja).teorii ewolucji (jest to pseudonaukowa propozycja).

 15.15. Idee fizykoteologii często odżywają (chyba każda epoka miała  Idee fizykoteologii często odżywają (chyba każda epoka miała 
    sobie właściwą fizykoteologie), gdy zapomina się czym jest nauka i jak sobie właściwą fizykoteologie), gdy zapomina się czym jest nauka i jak 
        ona funkcjonuje oraz jaki typ dialogu prowadzi ona z ona funkcjonuje oraz jaki typ dialogu prowadzi ona z 
teologią.teologią.
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