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Diac. Drd. Sorin MIHALACHE
Centrul de Cercet\ri Interdisciplinare Avansate

`n Religie [i {tiin]\, Univ. „Al. I. Cuza” Ia[i

Centrul de Cercet\ri Interdisciplinare Avansate `n Religie [i {tiin]\ al Universi-
t\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i a organizat `n data de 9 iunie 2008, la C\minul Teologic Sf.
Nicolae, festivitatea de semnare a declara]iei comune pentru `nfiin]area publica]iei
de cercetare interdisciplinar\ `n Religie [i {tiin]\ Journal for Interdisciplinary Re-
search on Religion and Science. Aceasta publica]ie, patronat\ de Univ. „Al. I. Cuza”
Ia[i [i de Arhiepiscopia Ia[ilor, este editat\ de Centrul de Cercet\ri Interdisciplinare
Avansate `n Religie [i {tiin]\, ce `[i are sediul la Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i.

Reproducem aici textul declara]iei comune [i lista semnatarilor acestui document.

Declara]ie comun\

Av=nd `n vedere faptul c\:
• `n timpul regimului comunist, religia [i [tiin]a au fost privite ca dou\ domenii opuse;
• dup\ c\derea comunismului `n 1990, oamenii de [tiin]\ au `nceput s\ vad\ tot mai

mult leg\tura dintre religie [i [tiin]\ [i s\ `n]eleag\ c\, `n pofida diferen]elor dintre ele, exist\
compatibilit\]i certe `ntre aceste domenii;

• cercet\rile interdisciplinare `n domeniul Religiei [i {tiin]ei desf\[urate `n universi-
t\]ile din str\in\tate ne-au `ncurajat s\ punem bazele unui dialog `ntre religie [i [tiin]\;

~n]eleg=nd, de asemenea, faptul c\:
• dialogul [i colaborarea `ntre religie [i [tiin]\ sunt importante [i necesare pentru rea-

lizarea unei mai bune `n]elegeri a problemelor fundamentale referitoare la originea Uni-
versului, sensul existen]ei [i viitorul lumii;

• dialogul [i schimbul sunt necesare pentru ob]inerea unor realiz\ri concrete `n dome-
niul cercet\rii interdisciplinare;

Consider=nd, de asemenea, faptul c\:
• `nfiin]area unui reviste interdisciplinare `n domeniul religiei [i [tiin]elor reprezint\

o cale concret\ pentru str=ngerea [i comunicarea contribu]iilor din cercetarea interdisciplinar\;
• dob=ndirea unui standard `nalt (în [tiin]e umane) pentru revist\ va asigura calitatea,

durabilitatea [i vizibilitatea cercet\rii noastre;
Noi, semnatarii acestui document, consider\m fondarea Revistei pentru Cercetare Inter-

disciplinar\ `n Religie [i {tiin]\ o mare [ans\ pentru dezvoltarea [i valorificarea preo-
cup\rilor existente [i pentru a aduce contribu]ii concrete la dialogul dintre religie [i [tiin]\.
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Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science.
JIRRS va fi editat\ semestrial, at=t `n format tip\rit, c=t [i online (la adresa www.

jirrs.org) [i va avea articole `n francez\, englez\ [i german\. Temele generale ale
acestei publica]ii se `nscriu pe trei direc]ii principale.

Prima dintre acestea vizeaz\ teme de cercetare a leg\turii fundamentali inter-
disciplinare dintre teologia sistematic\, [tiin]ele naturii [i [tiin]ele exacte. Teologia
sistematic\ va putea valorifica astfel date actuale din fizic\, astrofizic\, mecanic\
cuantic\, dar [i matematic\, chimie, biologie sau neuro[tiin]ele. ~nt=lnirea teologiei
cu aceste domenii va fi cu prec\dere `n chestiuni legate de ceea ce teologia nume[te
prin ra]ionalitatea Crea]iei. {tiin]ele au produs date [i teorii interesante care con]in
referiri la spa]iu-timp, materie-energie, informa]ie, sistemele vii, dar [i asupra
con[tiin]ei sau proceselor cognitive sau cele privind `n]elegerea, natura limbajului [i
a chestiunilor legate de sens [i semnifica]ie. 

O alt\ direc]ie de cercetare abordat\ `n cadrul publica]iei JIRRS va fi cea refe-
ritoare la antropologia religioas\, hermeneutic\, [tiin]ele socio-umane. Tematica acestor
direc]ii vizeaz\ at=t chestiuni care ]in de educa]ie [i cultur\, dar [i cele ce ]in de so-
cietate [i fenomenele globale. Subiectele vor fi cele legate de procesul de `nv\]are,
rolul emo]iilor `n rela]iile interpersonale, creativitatea, iubirea, mediul familial [i ex-
perien]a religioas\, precum [i importan]a acestora `n formarea [i dezvoltarea perso-
nalit\]ii. De asemenea, vor fi `n aten]ie raportul dintre filosofie [i teologie, precum
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[i formele comunitare de manifestare religioas\, societatea mediatic\, datele culturii
contemporane, globalizarea, urbanizarea accelerat\, consumerismul, exploatarea pe
scar\ larg\ a resurselor planetei, industrializarea [i felul `n care toate acestea afec-
teaz\ mediul de via]\ comunitar [i social, spiritual [i religios.

~n fine, o ultim\ direc]ie de cercetare va viza etica cre[tin\, bioetica, teologia
moral\, [tiin]ele medicale [i biotehnologiile. Subiectele propuse `n aceast\ direc]ie
vizeaz\ rela]ia dintre via]a biologic\ [i via]a spiritual\ a omului, s\n\tatea sufle-
tului [i a trupului, poten]ialul biotehnologiilor [i demnitatea uman\, terapiile medi-
cale [i practica vie]ii spirituale, efectele medicale directe ale vie]ii religioase autentice,
problemele legate de exploatarea resurselor planetei [i `nc\lzirea global\, modul `n
care este `n]eles raportul dintre om [i Crea]ie.

Advisory Board-ul revistei este alc\tuit din personalit\]i ale lumii [tiin]ifice [i
teologice `ntre care dorim s\ men]ion\m pe IPS Dr. Daniel Ciobotea, Mitropo-
litul Moldovei [i Bucovinei, IPS Dr. Kallistos Ware, Mitropolit al Dioklei, United
Kingdom, Dr. Charles Harper, Senior Vice President, John Templeton Foundation,
USA, Prof. Dr. Philip Clayton, Claremont Graduate University, Prof. Dr. Willem B.
Drees, Facultatea de Teologie, Universitatea Leiden, Pre[edinte al European
Society for Studies Science and Theology, Olanda, Prof. Dr. Jurgen Moltmann,
Universitatea Eberhard-Karls, Tübingen, Germania, Acad. Prof. Dr. Basarab
Nicolescu, Pre[edinte al Centrului Interna]ional, de Cercetare [i Studii Transdisci-
plinare, Paris, Fran]a, Prof. Dr. Andrée Birmele, Universitatea „M. Bloch” din
Strasbourg, Fran]a, Pr. Prof. Dr. John Breck, Institutul de Teologie Orthodox\
„Saint Serge”, Paris, Fran]a, Prof. Dr. Pierre Buhler, Facultatea de Teologie,
Universitatea Zurich, Elve]ia, Prof. Dr. Joseph Famerée, Universitatea Catolic\
Louvain, Belgia.

Primului num\r al JIRRS, care va ap\rea la sf=r[itul lunii iulie, a.c., are ca su-
biect Religia [i {tiin]a, identitate specific\ [i responsabilitate comun\. 

Festivitatea de lansare a JIRRS

La festivitatea de semnare a documentului de `nfiin]are al publica]iei JIRRS au
luat parte, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, rectorul Univ. „Al. I.
Cuza” din Ia[i, Dumitru Oprea, Prof. Dr. Lumini]a Iacob, Prof. Dr. Gheorghe
Popa. Prof. Dr. Henri Luchian [i Prof. Dr. Constantin S\l\v\stru, prorectori ai
Univ. „Al. I. Cuza” din Ia[i, Prof. Dr. Toader Tudorel, decanul Facult\]ii de Drept
[i membru al Cur]ii Constitu]ionale, pr. Prof. Dr. Viorel Sava, decanul Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Prof. Dr. {tefan Afloroaei, decanul
Facult\]ii de Filosofie. To]i cei men]iona]i sunt [i semnatarii declara]iei comune de
`nfiin]are a publica]iei de cercetare. Al\turi de ace[ti invita]i s-au mai aflat Pr. Conf.
Dr. Ion Vicovan, prodecanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”,
Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu [i Conf. Dr. Gheorghe Petraru, ambii de la
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Prof. Dr. Margareta Ignat,
Facultatea de Fizic\, Conf. Dr. Nicu Gavrilu]\ [i Conf. Dr. Dan Chi]oiu, ambii de la
Facultatea de Filosofie, Lect. Dr. Mircea Cr\[m\reanu,  Facultatea de Matematic\,
Lect. Dr. Iulian Rusu de la Universitatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i [i diac.
Drd. Sorin Mihalache.
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~n deschiderea `nt=lnirii a luat cuv=ntul coordonatorul proiectului, pr. prof. Dr.
Gheorghe Popa, prorector al Universit\]ii „Al. I. Cuza”. Trebuie men]ionat faptul
c\, prin grija [i perseveren]a Pr. Prof. Gheorghe Popa, ideea Centrului de Cerce-
tare Interdisciplinar\ `n Religie [i {tiin]\ [i a unei publica]ii de cercetare cu acest
specific a p\truns foarte repede `n spa]iul academic [i a adunat un num\r impre-
sionant de personalit\]i ale lumii academice `ntr-un timp foarte scurt. Pr. Prof.
Gheorghe Popa a subliniat necesitatea lans\rii unei reviste de studii interdisci-
plinare `n Religie [i {tiin]\, subliniind faptul c\ aceast\ ini]iativ\ a primit un sprijin
substan]ial at=t din partea ~nalt Prea Sfin]itului Daniel, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, dar [i din partea colegilor din conducerea Universit\]ii „Al. I. Cuza
Ia[i”. Pr. Gh Popa a prezentat activit\]ile centrului de Cercetare Interdisciplinar\
Avansat\ `n Religie [i {tiin]\, care, `n prezent, deruleaz\ programe finan]ate `n ca-
drul unui proiect na]ional Science and Orthodoxy Research and Education finan]at
de Funda]ia Templeton. Centrul de Cercetare Interdisciplinar\ s-a constituit `n luna
iunie a anului trecut, prin aprobarea Senatului Universit\]ii „Al. I. Cuza”, Ia[i, `n
consonan]\ cu recomand\rile seminarului de la Salszburg din anul 2006 privind
`nv\]\m=ntul universitar, precum [i cu tendin]ele academice actuale de orientare spre
cercetarea interdisciplinar\ [i transdisciplinar\. Pr. Prorector Gh. Popa a mai men-
]ionat faptul c\ Centrul de Cercetare desf\[oar\ activit\]i `n cadrul a trei sec]iuni
ce acoper\ domenii de la matematic\, fizic\ p=n\ la antropologie, sociologie, [tiin]e
juridice sau [tiin]e medicale [i, bine`n]eles, domeniile de cercetare ale teologiei. ~n
finalul interven]iei Sale Pr. Prof. Gh. Popa a men]ionat faptul c\ `n viitorul apropiat,
strategia universit\]ii „Al. I. Cuza”, urm\re[te coeren]a `ntre modelul universit\]ii
tradi]ionale [i al celei antreprenoriale. Aceasta presupune de fapt p\strarea valo-
rilor culturii [i spiritualit\]ii dar considerarea, `n acela[i timp, a contextului euro-
pean `n care se situeaz\ `n prezent `nv\]\m=ntul rom=nesc.

Pr. Gh. Popa a `ncheiat subliniind faptul c\ prezen]a tuturor oaspe]ilor la acest
eveniment a fost [i un semn de pre]uire [i recuno[tin]\ pe care comunitatea
universit\]ii „Al. I. Cuza” o datoreaz\ ~nalt Prea Sfin]itului Daniel. Acestea da-
torit\ faptului c\, `nc\ de la `nceputul activit\]ii de ierarh `n Ia[i, ~nalt Prea Sfin]itul
Daniel a inclus `n programul s\u misionar dezvoltarea unui dialog rodnic [i de
durat\ `ntre Biseric\ [i Universitate. Este momentul, a ad\ugat Pr. Gheorghe Popa,
ca acele inten]ii s\ mai primeasc\, prin aceast\ activitate, `nc\ o cunun\.

JIRRS – un proiect necesar 

A urmat cuv=ntul rectorului Universit\]ii ie[ene, Prof. Dr. Dumitru Oprea, care
a sprijinit `nfiin]area Centrului de Cercetare [i a publica]iei chiar de la `nceput. Dom-
nia sa a remarcat `n cuv=ntul s\u c\ ini]iativa Centrului de Cercetare Interdisci-
plinar\ `n Religie [i {tiin]\ de a edita revista JIRRS este semnificativ\. Parteneriatul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, Arhiepiscopia Ia[ilor [i Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” `n acest proiect confirm\, `n viziunea rectorului Dumitru
Oprea, statutul Ia[ului de emblem\ a spiritualit\]ii neamului. Centrul de Cercetare [i
publica]ia JIRRS reprezint\ un efort conjugat al universitarilor dintr-un num\r con-
siderabil de domenii; sunt proiecte cu b\taie lung\ [i cu efecte multiple, pe
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termen lung. ~n final, rectorul Universit\]ii a adresat felicit\ri celor care au f\cut
posibil acest proiect.

Domnul prorector Prof. Dr. Gh Popa a apreciat `n prezentarea sa faptul c\
ideea unui centru de Cercet\ri Interdisciplinare [i a unei publica]ii de gen este fru-
moas\ [i inspirat\, ambele înscriindu-se `n demersurile constructive din spa]iul aca-
demic actual. Este necesar ca aceste demersuri constructive s\ fie promovate pentru
a putea tempera pragmatismul uneori exagerat, [i pentru a sublinia partea spiritual\
a vie]ii, ce r\m=ne determinant\, esen]ial\ `n via]a omului [i a societ\]ii.

Domnul prorector Prof. Dr. Henri Luchian, a apreciat c\ aceast\ ini]iativ\ a unui
Centru de Cercetare [i a unei publica]ii interdisciplinare s-a materializat destul de
repede. S-a apreciat faptul c\ studen]ii interesa]i [i auditoriul de calitate pentru
aceste ini]iative, `ncurajeaz\ mult acest demers. Un alt motiv, men]ionat de dom-
nul prorector Henri Luchian a fost acela potrivit c\ruia mul]i ani [tiin]a a fost pre-
dat\ oficial, prin excluderea oric\ror considerente de ordin religios. Este intere-
sant [i necesar s\ se ofere tinerilor interesa]i viziunea originar\ a savan]ilor
(precum Einstein sau Newton ce au definit spa]iul, timpul sau Universul) sau a
celor mai importante contribu]ii filosofice, precum Descartes. Ace[ti savan]i au
fost, `n via]a lor particular\ oameni religio[i, av=nd o experien]\ religioas\ bogat\
[i profund\. ~ntr-un fel, viziunea acestor oameni despre lume este prezentat\ in-
complet, rezum=nd strict ceea ce ei în]elegeau, defineau sau credeau despre lume
doar la rezultatele [tiin]ifice.

~n continuarea festivit\]ii, Domnul Prof. Dr. Constantin S\l\v\stru a men]io-
nat faptul c\ aceast\ ini]iativ\ este una dintre cele mai binevenite tocmai pentru
c\ se reia o tem\ foarte interesant\ [i discutat\, care adesea a fost orientat\ pe direc]ii
neadecvate. ~ntr-o societate liber\, a afirmat prorectorul Constantin S\l\v\stru,
care a dovedit un pronun]at sim] critic, se pot face lucruri deosebit de interesante
`n dezv\luirea esen]ei raportului dintre religie, filosofie [i [tiin]\.

Domnul Prof. Dr. Toader Tudorel, decanul Facult\]ii de Drept, a ar\tat c\, `n con-
di]iile existen]ei unui num\r tot mai mare de publicatii ce apar în detrimentul
calit\]ii, ini]iativa unui jurnal interdisciplinar editat de Centrul de Cercetare Inter-
disciplinar\ Avansat\ `n Religie [i {tiin]\ este semnificativ\, `ntruc=t se are `n ve-
dere abordarea interdisciplinar\ a unor teme majore la care societatea trebuie s\ r\s-
pund\ pe termen mediu [i lung. Dac\ plec\m de la premisa c\ trupul este templul
sufletului, atunci este evident c\ exist\ teme comune, exist\ probleme c\rora, din per-
spective diferite, trebuie s\ le d\m un r\spuns. Cu aplicare strict la domeniul ju-
ridic, exist\ cel pu]in c=teva probleme care `[i a[teapt\ r\spunsul. Problematica avor-
tului: de unde [i p=n\ unde, de c=nd [i p=n\ c=nd; problematica transplantului, a
manipul\rii genetice, a eutanasiei, a suicidului. Toate acestea sunt probleme c\rora
nu le poate da un r\spuns numai dreptul [i cred c\ nici exclusiv filosofia,  psiho-
logia sau teologia. 

Pe de alt\ parte, la nivel social vedem c\ de multe ori norma juridic\ nu are `n
ea `nc\rc\tura moral\ care s\-i dea recunoa[tere, acceptare [i supunere din partea
tuturor membrilor comunit\]ii. {i-atunci, `ntrebarea care se pune e urm\toarea:
norma juridic\ nu cuprinde norma moral\, norma religioas\, norma unanim accep-
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tat\? Din aceast\ perspectiv\, cred `n necesitatea acestui proiect [i sper ca Facul-
tatea de Drept s\ contribuie [i ea la succesul acestuia. 

Doamna prof. Dr. Lumini]a Iacob, prorector al universit\]ii „Al. I. Cuza” Ia[i,
a men]ionat dou\ domenii în care psihologia [i cultura sau practica religioas\ se
interp\trund. Este vorba despre planul interpersonal [i cel intrapersonal. Refe-
rindu-se la planul interpersonal, D-na prorector Lumini]a Iacob a men]ionat faptul
c\ [i psihologul [i p\storul de sufletele au menirea de a eviden]ia faptul c\ a fi ci-
vilizat `nseamn\, p=n\ la urm\, a avea un stil de rela]ie interpersonal\. Privitor la
planul intrapersonal, trebuie spus c\ drumul c\tre cunoa[terea de sine s-ar putea
s\ fie nu doar unul dintre cele mai lungi, dar [i cel mai expus capcanelor egocen-
trismului. Ambele perspective, psihologia [i practica vie]ii religioase au [ansa s\
scurteze acest drum c\tre sinele nostru. Acestea ar fi cel pu]in dou\ dintre motivele
pentru care proiectul pe care Facultatea de Teologie Ortodox\ l-a ini]iat are mari
[anse s\ c=[tige mul]i aderen]i [i s\ lumineze multe min]i [i suflete.

Cercetarea interdisciplinar\ – un demers firesc

Domnul prof. Dr. {tefan Afloroaei, decanul facult\]ii de Filosofie, a ar\tat faptul
c\ cele mai multe probleme dintre problemele actuale, sunt de fapt probleme de fron-
tier\, cu caracter interdisciplinar. Chiar [i atunci c=nd discut\m chestiuni care par
strict filosofice, ne împiedic\m de foarte multe neajunsuri, c=t\ vreme nu g\sim alte
deschideri c\tre alte domenii [tiin]ifice, teologice sau literare. Filosofia a avut de su-
ferit din acest punct de vedere, a men]ionat Domnul {tefan Afloaroaei, pentru c\
a fost ]inut\, prin planul de `nv\]\m=nt la distan]\ de [tiin]e [i prin ideologia comu-
nist\, la distan]\ de teologie. Totu[i, tradi]ia filosofic\ arat\ c\ o serie `ntreag\ de
filosofi importan]i, de la Descartes la Gadamer, au urmat, `n afara preg\tirii `n filo-
sofie, una, dou\ sau chiar trei facult\]i, `ntre care una de [tiin]e [i una din domeniu
umanist, foarte adesea teologia. Aceast\ obliga]ie academic\, valabil\ cu prec\-
dere `n Germania, a fost practicat\ c=t\ vreme s-a socotit c\ cineva nu se poate pro-
nun]a conving\tor, cu argumente, `n chestiuni de filosofie, dac\ nu are o anumit\
deschidere. De asemenea, domnia sa a mai precizat faptul c\ un astfel de proiect
este [i firesc, c=t\ vreme cultura [i via]a spiritual\ din Europa s-au constituit prin
înt=lnirea dintre spiritualitatea iudeo-cre[tin\, cultura [i [tiin]a greco-latin\, toate
`n sinteza epocii patristice. Adesea s-a spus c\ Europa s-a n\scut `n epoca patris-
tic\. Deci, strict vorbind, Platon nu este european. El ]ine de o r\d\cin\ foarte im-
portant\ a Europei, dar Europa propriu-zis\,  restrictiv vorbind, s-a n\scut `n epoca
patristic\ [i la intersec]ia acestor date de ordin cultural [i spiritual. Pentru cei ce
vin din domeniul filosofiei, problema era cum e posibil\ refacerea dialogului `n-
truc=t, filosofia a r\mas izolat\ de [tiin]e [i de teologie mult\ vreme. C=teva expe-
rien]e desf\[urate `n Facultatea de Filosofie, cum ar fi cea din cadrul Cercului de
hermeneutic\ la care au participat [i P\rintele Gheorghe Popa [i Prof. Dr. Eugen Mun-
teanu de la Facultatea de Litere, ne-au asigurat c\ aceast\ deschidere este [i necesar\
[i posibil\. Ne putem deschide fiecare c\tre alte zone, unde putem g\si noi forme de
`n]elegere, noi argumente, noi concepte, chiar atunci c=nd sus]inem idei care ]in, cum
credem, de un domeniu mai strict. Dac\ am r\m=ne cantona]i `ntr-un singur dome-
niu, `ntr-o singur\ disciplin\, primejdia ar fi foarte mare. Pericolul restr=ngerii la un
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domeniu este cel al unidimensionaliz\rii omului. Noi credem adesea c\ ar trebui
s\ devenim doar foarte buni speciali[ti. Este necesar, desigur, s\ devenim foarte buni
speciali[ti, s\ aprofund\m o anumit\ zon\, dar dac\ suntem exclusivi[ti, cred c\
orbim `n acea zon\ foarte restr=ns\. Simultan trebuie s\ facem de fapt [i o alt\
mi[care, de deschidere c\tre alte probleme sau concepte, c\tre alte perspective, ca
`n felul acesta specializarea s\ aib\ [i un orizont. Altfel, ea r\m=ne f\r\ orizont [i
f\r\ o finalitate pe care ne-o dorim cu to]ii. P=n\ la urm\, nevoia de a afla ce se
`nt=mpl\ [i dincolo de specializ\rile pe care le avem mi se pare absolut fireasc\, un
fel de mi[care fireasc\ a g=ndirii.

P.C. Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, decanul Facult\]ii de Teologie ortodox\ „Du-
mitru St\niloae”, a apreciat faptul c\ Centrul de Cercetare Interdisciplinar\ Avan-
sat\ `n Religie [i {tiin]\ [i publica]ia editat\ de acest centru, Journal for Interdisciplinary
Research on Religion and Science, sunt proiecte importante pentru Facultatea de Teo-
logie Ortodox\, dar [i pentru toate celelalte facult\]i partenere din Universitatea
„Al. I. Cuza”. La `nceputul anilor 90, c=nd Facultatea de Teologie Ortodox\ a fost
invitat\ s\ revin\ `n cadrul Universit\]ii „Al. I. Cuza”, au fost fixate c=teva obiec-
tive. Unul dintre acestea era cel de revigorare a dialogului teologiei cu celelalte
[tiin]e. Pentru teologul ortodox `ns\, dialogul cu celelalte [tiin]e nu a `ncetat `ns\
niciodat\, ci doar s-a diminuat uneori. Aceast\ deschidere c\tre dialog pentru teolog
este voca]ia, tr\it\ `n spa]iul liturgic ca experien]\ a dialogului cu Dumnezeu [i cu
cei ce se roag\, dar [i extra-liturgic, cu ceilal]i semeni. ~n veacul al patrulea, a spus
P\rintele Prof. Viorel Sava, unul dintre p\rin]ii Bisericii spunea c\ teologia este
[tiin]a [tiin]elor [i arta artelor. Aceasta s-a spus av=ndu-se `n vedere faptul c\ teo-
logia este [tiin]a vie]ii ve[nice, integr=nd celelalte [tiin]e. Aceasta integrare a [tiin-
]elor este de fapt [i deschiderea teologiei c\tre celelalte [tiin]e. Actualul Centru de
Cercetare Interdisciplinar\ Avansat\ de la Facultatea de Teologie Ortodox\ a fost
`ns\ precedat de mai mul]i pa[i f\cu]i `n anii din urm\, unul dintre acestea fiind
recenta `nt=lnire interdisciplinar\ `ntre filosofie [i teologia ortodox\ a facult\]ilor
de profil din Ia[i [i Bucure[ti desf\[urat\ la Dur\u. Centrul de Cercetare este, a[adar,
o invita]ie care d\ posibilitatea [i [ansa s\ purt\m un dialog a[a cum purtau Sfin]ii
P\rin]i ai veacului al IV-lea [i s\ vedem faptul c\ to]i suntem parte a unui `ntreg `n
care putem dialoga [i putem oferi fiecare lucruri bune celuilalt.

~n continuare, P.C. Prof. Dr. Nicolae Achimescu a observat faptul c\ dialogul
este o stare haric\. A avea putin]a [i capacitatea de a intra `n dialog cu cel\lalt nu este
un act sau o lucrare proprie, ci este, `n primul r=nd, o lucrare a lui Dumnezeu. Fap-
tul c\ s-au transmis toate aceste mesaje [i cuvinte de suflet ne arat\ faptul c\ oa-
menii Bisericii [i oamenii [tiin]ei pot intra `n dialog. ~n primul r=nd ne-am convins
de acest fapt, nu de mult, la recenta `nt=lnire de la Dur\u. Acolo am putut observa
faptul c\, de[i slujim domenii dintre cele mai diferite, `n fond putem dialoga. Un
mare istoric al religiilor a spus, cu ceva vreme `n urm\, c\ cine cunoa[te doar pro-
pria religie [i pe celelalte nu le cunoa[te, nici pe a sa nu o cunoa[te `ndeajuns. Extra-
pol=nd, P\rintele profesor Nicolae Achimescu a spus c\ a[a se `nt=mpl\ [i cu omul
de [tiin]\ [i cu teologul care se rezum\ exclusiv la domeniul pe care `l sluje[te. Un
teolog, ca s\-[i `n]eleag\ propria sa teologie, propria sa m\rturie, trebuie s\ aib\
un minim necesar de cuno[tin]e care se leag\ de [tiin]e; la fel, un om de [tiin]\ care



498 TEOLOGIE {I VIA}|

nu p\trunde `n nici un fel `n domeniul acesta al religiei [i teologiei nu face un lucru
suficient. ~nfiin]area acestui centru care adun\ at=t de mul]i oameni [i at=t de multe
preocup\ri nu poate reprezenta dec=t un c=[tig pentru noi to]i.

P.C. Conf. Dr. Ion Vicovan, prodecanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\, a su-
bliniat faptul c\ ini]iativa cercet\rii interdisciplinare este una benefic\ [i necesar\,
reprezent=nd de fapt, un pas concret spre normalitate. Sfin]ii P\rin]i ai veacului al
IV-lea [i al V-lea au studiat la vremea lor mult\ [tiin]\. S-ar putea spune, cred, c\
filosofii cu preg\tire foarte larg\ men]iona]i aici au putut avea ca model tocmai pe
Sfin]ii P\rin]i. Pe de alt\ parte, privind `n istoria vest-european\ [i apoi est-euro-
pean\, putem observa c\ [coala a fost `n str=ns\ leg\tur\ cu Biserica. Cele mai vechi
universit\]i apusene, dar [i primele [coli rom=ne[ti au fost fondate de Biseric\, ceea
ce ne-ar putea determina, `ntr-un fel, s\ numim [colile fiice ale Bisericii. Aceste
date arat\ c\ {coala [i Biserica, [tiin]a [i religia au fost `n armonie, `n colaborare
mult timp. {i `n perioada interbelic\ [i chiar mai `nainte a existat o foarte str=ns\
colaborare a teologiei cu [tiin]ele, pentru c\ studen]ii teologi [i profesorii de atunci,
aveau o preg\tire foarte larg\. Nichifor Crainic, ca [i al]i teologi din aceast\ perioad\,
men]ioneaz\ faptul c\, `n perioada studen]iei frecventau cursurile mai importante
care se ]ineau `n universitate, indiferent de domeniul acestor cursuri, tocmai pentru
a-[i l\rgi orizontul. ~n perioada de trist\ amintire ce a urmat, Biserica [i teologia,
pe de o parte, [i [tiin]ele au fost puse pe pozi]ii radical diferite, `nc=t ele nu s-au
`nt=lnit. Repara]ia moral\ [i istoric\ f\cut\ dup\ 1990, c=nd Facultatea de Teologie
Ortodox\ s-a `ntors `n universitate, astfel de proiecte interdisciplinare reprezint\,
de fapt, pa[i spre normalitate.

JIRRS – o [ans\ pentru abordarea [tiin]ific\ de calitate

Domnul Iulian Rusu, lect. Dr. la Universitatea Tehnic\ „Gh. Asachi” a men-
]ionat faptul c\, prin sprijinul nemijlocit [i puternic al celei mai respectate ins-
titu]ii ale statului Rom=n, Biserica, prin acest proiect, se pun bazele unui centru
important. Capacitatea de efort [i preg\tirea excep]ional\ a colegilor de la Univ.
„Al. I. Cuza” va aduce, de asemenea, greutatea [tiin]ific\ necesar\ pentru dezvoltarea
acestei ini]iative. Domnul Conf. Dr. Dan Chi]oiu de la Facultatea de Filosofie a
Universit\]ii „Al. I. Cuza” a ar\tat c\ `n ultimele decenii nu a existat o adev\rat\ re-
la]ie `ntre religie [i [tiin]\, ci doar un raport `ntre ideologiile care `ncercau s\ le sub-
stituie. Ele se `nt=lnesc ast\zi `n ceea ce este numit adesea cu fenomen. Ceea ce au
`n comun [tiin]a [i teologia este fenomenul realit\]ii. Turnura recent\ a fenome-
nologiei franceze este spre fenomen, aceasta put=nd fi considerat\ de fapt filo-
sofia prima, filosofia tare a prezentului. {tiin]a recent\, fundamental\, este pus\
[i ea tot `n fa]a fenomenului. Altfel spus, isihasmul, ca [i fizica cuantic\, se g\-
sesc `n fa]a unei singure realit\]i. De aceea, revoc=ndu-l pe P\rintele Dumitru St\-
niloae, cred c\ trebuie s\ avem o atitudine integral\ [i nicidecum una proprie unei
discipline. ~n continuare, domnul Prof. Dr. Nicu Gavrilu]\ a salutat faptul c\ so-
ciologia religiilor [i antropologia religiilor sunt prezente `n lista domeniilor invi-
tate `n cercetarea interdisciplinar\ a Centrului de Cercetare Avansat\ `n Religie [i
{tiin]\. Este momentul, a subliniat domnul Nicu Gavrilu]\, s\ dezvolt\m o cerce-
tare interdisciplinar\ atent\ a fenomenului religios, posibilitate oferit\ de fapt de acest



499BISERICA ~N MISIUNE

centru. Teme de maxim\ actualitate, precum pelerinajul la marile centre religioase
sau la Sf. Cuvioas\ Paraschiva pot fi analizate din punct de vedere [tiin]ific,
sociologic, dar [i religios sau filosofic. S\rb\toarea, prezen]a icoanelor `n spa]iul
public, a[tept\rile tinerilor studen]i fa]\ de un astfel de proiect interdisciplinar,
toate pot fi abordate dintr-o perspectiv\ pertinent\ de c\tre [tiin]ele sociale [i
antropologie.

Pr. Conf. Dr. Gheorghe Petraru a subliniat, `n continuare, faptul c\ fiecare om
este o fiin]\ religioas\. Mai mult, fiecare om este un mic metafizician, c\ruia `i
place p=n\ la urm\ adev\rul, binele [i frumosul. Fiecare dintre noi este `n plus [i un
mic inginer, utiliz=nd `n mod comun tehnologia avansat\, precum computerul sau
mijloace de transport moderne. Aceast\ experien]\ este una a deschiderii [i ne ajut\
s\ ne `n]elegem mai bine pe noi `n[ine. Chiar dac\ suntem fiin]e care se dedic\ pre-
ponderent unei profesii, unei discipline sau unei [tiin]e, nu putem tr\i totu[i f\r\
ceilal]i [i nici f\r\ celelalte orizonturi ale vie]ii. De aceea, a conchis Pr. Gheorghe
Petraru, cred `n necesitatea [i utilitatea acestui demers.

Dialogul interdisciplinar `n Religie [i {tiin]\ – posibilitate, necesitate [i
voca]ie emblematic\ pentru universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i

~n final, a luat cuv=ntul ~nalt Prea Sfin]itul Daniel, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei. Trebuie men]ionat mai `nt=i faptul c\ ideea unui Centru de Cercetare
Interdisciplinar\ Avansat\, a unei publica]ii de cercetare interdisciplinar\, ca [i
ideea de `nfiin]are a Centrului de Studii Interdisciplinare `n Religie [i {tiin]\
destinat studen]ilor (activ ast\zi `n cadrul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”), au
fost exprimate pentru prima dat\ `n urm\ cu un an, `n luna martie 2006. Aceste
idei au primit chiar de la `nceput, de la prima `nt=mpinare, sprijin [i mult\ `ncu-
rajare. Aceasta ne-a `ncredin]at de fapt, c\ pentru ~nalt Prea Sfin]itul Mitropolit
Daniel, necesitatea dialogului dintre teologie [i [tiin]\ era `n aten]ie de mult vreme.
Toate activit\]ile preparatorii pentru dezvoltarea celor dou\ Centre [i a a structu-
r\rii activit\]ii [i a preg\tirii publica]iei, a alc\turii listei de colaboratori [i a pro-
fesorilor din Comitetul Editorial, `n toate acestea sprijinul ~nalt Prea Sfin]itului
Daniel a fost ferm [i constant. Toate aceste idei de cercetare interdisciplinar\, odat\
definitivate `n cadrul discu]iilor cu ~nalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel, au primit
expresii proprii spa]iului cercet\rii academice [i o promovare ferm\, inspirat\ [i
echilibrat\ din partea Pr. Prof. Gheorghe Popa `n forul Universit\]ii „Al. I. Cuza”
[i `n r=ndul personalit\]ilor din lumea academic\ ie[ean\.

~n interven]ia sa, ~nalt Prea Sfin]itul Daniel a precizat mai înt=i faptul c\ este
o mare onoare, o bucurie pentru noi [i, `n acela[i timp, o responsabilitate comun\, de-
oarece Facultatea de Teologie Ortodox\ face parte din universitate. Acest proiect
al Centrului de Cercetare Interdisciplinar\ Avansat\ `n Religie [i {tiin]\ [i al publi-
ca]iei Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science este, `n ace-
la[i timp, [i o [ans\ deosebit\ pentru noi de a lucra `mpreun\ [i de a oferi lucrarea
noastr\ comun\ [i altora. De la contacte spontane avute `n trecut, trecem ast\zi la
o lucrare sistematic\ [i de durat\. Sper\m ca ea s\ fie o bucurie [i o rodire pentru toate
persoanele [i facult\]ile implicate `n acest proiect, dar [i un impuls [i o inspira]ie
pentru al]ii.
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~n continuare, ~nalt Prea Sfin]itul Daniel a subliniat faptul c\ dialogul dintre
teologie [i [tiin]\ este o posibilitate, o necesitate [i o vocatie emblematic\ pentru
universitatea noastr\. Pentru Facultatea de Teologie Ortodox\ `ns\ acest proiect
este un c=[tig imens, iar pentru contextul european este o misiune a noastr\.

Faptul c\ dialogul dintre [tiin]\ [i teologie este o posibilitate `[i are temeiul `n
tradi]ia patristic\ ce s-a dorit a fi o sintez\ `ntre credin]\ [i cultur\, o `ncre[tinare
a filosofiei [i o folosire selectiv\ a [tiin]elor. Dac\ citim, de pild\, comentariul Sf.
Vasile la cele 6 zile ale crea]iei, Hexaemeronul, putem vedea c=te cuno[tin]e de
cosmologie [i din celelalte [tiin]e din timpul respectiv poseda Sf. Vasile cel Mare. Pe
de alt\ parte, `n Occident, mul]i oameni de [tiin]\ au fost oameni ai Bisericii. Unii
au fost clerici sau monahi, al]ii au fost laici evlavio[i, credincio[i, aceasta ar\t=nd
c\ [tiin]a [i religia nu erau considerate ca fiind `n opozi]ie. ~n perioada comunist\
`ns\, dialogul `ntre {tiin]e [i Religie nu a mai fost posibil [i credem c\ aceasta s-a
`nt=mplat `ntruc=t `n aceast\ perioad\ [tiin]a autentic\ a fost `nlocuit\ cu ideo-
logia de putere. Dac\ [tiin]a sau religia sunt `nlocuite cu ideologii de putere, dialogul
nu mai este posibil.

~nalt Prea Sfin]ia Sa a amintit faptul c\ a v\zut `n dialogul dintre [tiin]e [i teo-
logie o posibilitate real\, `n urm\ cu 18 ani, c=nd a participat `n repetate r=nduri
la dialogul dintre Facultatea de Teologie Protestant\ de la Geneva [i oamenii de
[tiin]\ de la CERN (Centrul European pentru Cercetare Nuclear\). Profesorii de
teologie [i oamenii de [tiin]\ au resim]it atunci c\ cea mai grea etap\ a fost cea de
`nceput, legat\ de `nv\]area limbajului celuilalt, a termenilor specifici fiec\reia
dintre cele dou\ discipline, fizica [i teologia. ~nalt Prea Sfin]ia Sa a subliniat c\
atunci a `n]eles c\ teologia protestant\ nu putea s\ mearg\ at=t de departe `n acest
dialog, a[a cum ar putea-o face teologia ortodox\, [i aceasta tocmai pentru c\ teo-
logia protestant\ a pierdut o mare parte din dimensiunea sacramantal\, mistic\ a
existen]ei. Ori, `n mod paradoxal, `n viitorul apropiat [i cel `ndep\rtat, numai teo-
logia sacramental\ [i mistic\ mai poate intra `n dialog cu [tiin]ele. Aceasta tocmai
pentru faptul c\ [tiin]a merge spre recunoa[terea unui apofatism. Exist\ ast\zi at=t
de mult\ [i complex\ cunoa[tere, `nc=t numitorul comun al celor ce cerceteaz\ Uni-
versul este smerenia. Smerenia ne permite, de altfel, [i un dialog real, f\r\ ideo-
logii de putere. Smerenia se na[te din constatarea c\ suntem cople[i]i de necu-
noa[tere, tocmai pe m\sur\ ce sporim cunoa[terea. Atunci ajungem s\ spunem c\
„[tim c\ nu [tim nimic”. C=nd [tim pu]in, ni se pare c\ [tim totul. Dar cu c=t sfera
cunoa[terii avanseaz\ mai mult, cu at=t mai mult se l\rge[te [i sfera necunoa[-
terii. De aceea, P\rintele St\niloae a spus c\ `n teologie, ca [i `n orice alt\ [tiin]\,
avem de-a face cu o cunoa[tere-necunoa[tere, a[a cum a spus de altfel [i Sf. Apos-
tol Pavel. „Cunoa[tem `n parte” [i este important de subliniat acest lucru pentru
c\ este valabil chiar [i pentru cunoa[terea revelat\ din domeniul teologiei. {i Re-
vela]ia este treptat\, este gradat\, este adaptat\ la nivelul nostru. Smerenia aceasta
face ca [tiin]a [i teologia s\ poat\ reintra `n dialog cu o alt\ atitudine, nu una care
s\ `ncerce s\ subordoneze, ci una `n care s\ `ncerc\m p\strarea specificului [i pro-
movarea dialogului, abord\ri specifice unei identit\]i deschise.
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~nalt Prea Sfin]ia Sa a precizat faptul c\ necesitatea dialogului `ntre religie [i
[tiin]\ se remarc\ din prezen]a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ `n Universitatea
„Al. I. Cuza” din Ia[i. Teologia nu trebuie doar s\ coexiste `n cadrul universitar, ci s\
intre ̀ n dialog, nu trebuie s\ r\m=n\ izolat\, `ntruc=t ea este o parte din `ntreg. Din
aceast\ perspectiv\, trebuie spus c\ orice domeniu de cunoa[tere ne este favo-
rabil, pentru c\ avem imaginea complexit\]ii realit\]ii. Mai mult, o teologie care
este misionar\ trebuie s\ ]in\ seama de descoperirile prezentului [i de datele [tiin-
]ifice privind societatea [i cultura, pentru c\ ea trebuie, `n ultim\ instan]\, s\ fac\
leg\tura `ntre textul Scripturii [i contextul istoriei `n care face aceast\ misiune.
Din acest motiv, este necesar dialogul [tiin]ei cu religia, trecerea de la confrun-
tare la cooperare, de la divergen]\ la convergen]\, de la autosuficien]\ la comple-
mentaritate, f\r\ a ajuge `ns\ la confuzie sau substituire. 

Teologii nu pot afirma c\ revela]ia este un motiv pentru a nu mai avea nevoie
de cunoa[tere. Toate [tiin]ele ce studiaz\ Universul [i via]a ne intereseaz\ pentru
c\, direct sau indirect, Universul [i via]a sunt `n dialog cu Creatorul, cu F\c\torul Ce-
rului [i al P\m=ntului. Nu `nt=mpl\tor, definirea lui Dumnezeu, `n primul articol
din Crezul cre[tin, se face `n rela]ie cu Universul. Nu se spune `n primul r=nd fap-
tul c\ Dumnezeu este Cel necunoscut, mai presus de minte, `nv\luit `n mister.
Aceasta este tradi]ia iudeo-cre[tin\, de a-L m\rturisi pe Dumnezeu `n primul r=nd
ca fiind F\c\torul Cerului [i al P\m=ntului. De aceea, ca teologi, trebuie s\ ne inte-
reseze ce a f\cut Dumnezeu, adic\ Univesrul, via]a [i omul. Nu putem vorbi de
Dumnezeu neglij=nd Crea]ia, Cerul [i P\m=ntul. De aceea, cu c=t `n]elegem mai
bine tainele din Cer [i de pe P\m=nt, noi facem mai intens teologie, pentru c\,
pentru noi, rela]ia Creator-Creatur\ face parte din teologia `ns\[i.

~nalt Prea Sfin]itul Daniel a mai men]ionat faptul c\ dialogul dintre {tiin]\ [i Re-
ligie este necesar `ntruc=t avem o responsabilitate comun\ pentru a ap\ra identi-
tatea [i demnitatea uman\. Spunem „identitatea uman\” pentru c\ at=t de mult a avan-
sat [tiin]a, `nc=t ast\zi ea pune problema schimb\rii identit\]ii umane. Nu doar dem-
nitatea uman\ este `n pericol `n prezent, ci chiar identitatea. Manipularea ge-
netic\ ofer\ multe [anse, dar presupune [i riscuri majore prin efectele pe care le
poate avea asupra modului `n care este `n]eleas\ identitatea uman\. De aceea, `n pre-
zent, preocuparea teologiei contemporane pentru antropologie este o necesitate
misionar\, nicidecum o simpl\ mod\. La congresele interna]ionale pe probleme
de familie, musulmanii, evreii [i cre[tinii se unesc, `n mod nea[teptat pentru mul]i,
atunci c=nd este vorba de ap\rarea darului sacru al vie]ii. Valoarea vie]ii umane [i
a identit\]ii sale de creatur\ a lui Dumnezeu reprezint\ o chestiune `n raport cu
care se formeaz\ `n mod nea[teptat [i semnificativ convergen]\.

~n al treilea r=nd, proiectul de cercetare interdisciplinar\ ini]iat de Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Ia[i arat\ de fapt o voca]ie emblematic\ de a uni credin]a
[i [tiin]a, proprie Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i. Mai mult chiar, poporul rom=n
nu a agreat atitudini tran[ante radicale sau de opozi]ie, ceea ce arat\ de fapt c\
aceast\ deschidere ]ine de o voca]ie a spiritualit\]ii rom=ne[ti `n ansamblul ei.
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Centrul de Cercetare Interdisciplinar\ Avansat\ `n Religie [i {tiin]\ [i publi-
ca]ia editat\ de acesta este, `n acela[i timp, un mare c=[tig pentru Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” [i pentru teologia ortodox\ contempo-
ran\. Aceasta pentru c\ teologia ortodox\ actual\, mai ales prin lucr\rile P\rin-
telui St\niloae, considera, la fel ca [tiin]a, c\ Universul poate fi interpretat ca un
limbaj non-verbal. Interpretarea aceasta presupune a da o semnifica]ie Universului
ca limbaj, iar aceasta survine, din punct de vedere teologic, din rela]ia `ntre
ra]ionalitate [i mister. P\rintele St\niloae spunea c\ toate creaturile sunt ra]iuni
plasticizate ale Logosului Creator, c\ toate legit\]ile [i ra]iunile din Univers pre-
supun o Inteligen]\ creatoare care dore[te s\ foloseasc\ lumea ca limbaj pentru a
comunica cu omul. P\rintele St\niloae a mers `ns\ mai departe de aceast\ afir-
ma]ie pe care o reg\sim [i la unii astrofizicieni. Teologic, aceasta este exprimat de
psalmist, `n „cerurile spun slava lui Dumnezeu [i facerea m=inilor lui o vesteste
T\ria sau firmamentul.” {i Psalmistul David, ca [i Sf. Apostol Pavel invocat mai
sus, arat\ c\ `ntreg Universul vorbe[te despre Creator. Faptul acesta c\ realitatea
Creat\ trimite la Creator se nume[te, `n teologie, sacramentalitate. Dac\ Apostolii
[i p\rin]ii au contemplat Universul [i au dedus prezen]a Artistului din opera de art\
[i a Creatorului din Crea]ie, aceasta este o dovad\ a sacramentalit\]ii Crea]iei – s\
putem vedea dincolo de ceea ce se vede, pe Cel ce este nev\zut, dar semnificat. Din
acest motiv, cu c=t se dezvolt\ mai mult cunoa[terea Universului, cu at=t mai mult
ne minun\m de Crea]ie [i putem da slav\ lui Dumnezeu. C=[tigul teologiei din da-
tele [i cercet\rile fizicii microcosmosului [i macrocosmosului este imens, pentru c\ [ti-
in]a ne ajut\ s\ sporim capacitatea noastr\ de contempla]ie a Crea]iei [i  Creatorului ei.

De asemenea, expansiunea Universului, vehiculat\ `n prezent ca cert\, este foarte
interesant\. Aceasta pentru c\, `n expansiunea sa, Universul, limitat în compo-
nentele sale, sugereaz\, de fapt, nelimitatul. De aceea s-a spus despre Univers c\,
de[i este finit (`n componente), este f\r\ limite (`n expansiunea sa), de[i este finit
`n num\rul de particule care `l compun, este infinit prin expansiunea sa. Pentru
noi, expansiunea Universului este un `ndemn la extinderea reflec]iei noastre asupra
voca]iei Universului de a sugera pe Creator [i infinitatea Lui. Iar faptul c\ `n ex-
pansiunea infinit\ a lumii finite vedem sugerat infinitul Creatorului, ]ine de ase-
menea de caracterul de sacrament al Crea]iei. ~n Biseric\ avem o mul]ime de formule
liturgice p\strate `n rug\ciuni, care ne deschid f\c=ndu-ne receptivi fa]\ de datele
actuale ale [tiin]ei. ~n Sf. Liturghie, spunem de fiecare dat\ „Se fr=nge [i Se `m-
parte Mielul lui Dumnezeu, Care Se fr=nge [i nu Se desparte, Care Se m\n=nc\ pururea
[i niciodat\ nu Se sf=r[e[te, iar pe cei ce se `mp\rt\[esc `i sfin]e[te”. ~n aceast\ rug\-
ciune liturgic\ vedem prezen]a infinitului în parte. Biserica nu `mp\rt\[e[te buc\-
]ele din Hristos c=nd ofer\ Euharistia, ci `n fiecare din acele p\r]i este prezent
Hristos întreg. Teologia euharistic\ este sacramantal\ [i ne ajuta s\ în]elegem re-
la]ia dintre Biserica local\ [i cea Universal\, pentru c\ cea local\ nu este doar o
parte a celei universale, ci epifania `ntregului `n parte, manifestarea Bisericii Uni-
versale `ntr-un anumit loc. Prezen]a `ntregului `n parte, a infinitului `n finit, a ne-
creatului `n creat, ca rela]ie de interioritate [i nu de juxtapunere sau adi]ionare, toate
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acestea sunt date `n limbajul liturgic sacramental al Bisericii. Pe de alt\ parte,
[tiin]a r\spunde, `n general, la `ntrebarea cum este f\cut\ lumea. Teoria Big Bang-ului,
spre exemplu, descrie cum s-a format Universul, dar nu spune de ce s-a petrecut
aceasta. Nu `nt=mpl\tor, `n Occident, majoritatea facult\]ilor de teologie au introdus
`n emblemele lor pe alfa [i omega, ci pentru c\ teologia este [tiin]a originii [i
[tiin]a finalit\]ii. Din punct de vedere [tiin]itific, aceste dou\ momente ale Uni-
versului sunt inaccesibile [tiin]ei.

~nalt Prea Sfin]itul Mitropolit Daniel a `ncheiat ar\t=nd faptul c\ pentru un
dialog [i o cooperare `ntre Teologie [i {tiin]\ sunt necesare trei condi]ii. Prima dintre
ele o reprezint\ dorin]a permanent\ de a cunoa[te existen]a [i de ai da un sens. De
asemenea, o alt\ condi]ie pentru acest dialog este smerenia care rezult\ din ra-
portul `ntre sfera cunoa[terii [i cea a necunoa[terii, dintre ra]ionalitate [i mister.
~n fine, ultima condi]ie credem c\ este st\ruin]a `n respectul reciproc, c\ci f\r\ un
respect pentru voca]iile distincte ale fiec\ruia nu se mai poate dialoga.

La `ncheierea `nt=lnirii, cei prezen]i au semnat declara]ia comun\ pentru `nfiin-
]area publica]iei Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science
(Revista pentru Studii Interdisciplinare `n Religie [i {tiin]\).

Ostenitorii acestui proiect doresc s\ mul]umeasc\ `n final tuturor celor pre-
zen]i la acest eveniment: ~nalt Prea Sfin]itului Daniel, pentru arhiereasca binecu-
v=ntare [i sprijinul acordat ini]iativei de `nfiin]are a Centrului de Cercetare [i a publi-
ca]iei de cercetare interdisciplinar\, domnului Rector Dumitru Oprea [i mem-
brilor Senatului Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, care au sprijinit direct activitatea
Centrului de Cercetare Interdisciplinar\ Avansat\ `n Religie [i {tiin]\ [i demersul
directorului de centru, Pr. Prof. Gh. Popa. Mul]umim, de asemenea, celor care ni
s-au al\turat `n acest proiect, cei men]iona]i deja `n r=ndurile acestui articol, dar
[i celor ce nu au fost men]iona]i p=n\ acum: domnului Prof. Dr. Gelu Bourceanu, De-
canul Facult\]ii de Chimie a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, domnului prof. Dr.
Mihai B\ra, Decanul Facult\]ii de Biologie, domnului Prof. Dr. Mircea Platon,
Decanul Facult\]ii de Istorie, domnului Prof. Gheorghe Musta]\ (Facultatea de Bio-
logie), domnului Prof. Dr. Constantin Cuco[ (Facultatea de Psihologie [i {tiin]e
ale Educa]iei), domnului Prof. Dr. Vasile Ast\r\stoaei (Universitatea de Medicin\
[i Farmacie „Gr. T. Popa” Ia[i), doamnei prof. Dr. Margareta Ignat (Facultatea de
Fizic\ a Universit\]ii „Al. I. Cuza”), domnului Conf. Dr. George Ceau[u (Faculta-
tea de Filosofie), domnului asist, dr. Horia Chiriac, domnului drd. Vl\du] Enache,
tuturor celorlal]i profesori [i colaboratori care au ales s\ se implice `n acest proiect
al publica]iei de cercetare interdisciplinar\. Suntem, de asemenea, deosebit de recu-
nosc\tori ~nalt Prea Sfin]itul Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, pentru
c\, pe l=ng\ binecuv=ntarea [i sugestiile importante pe care ni le-a oferit `n
elaborarea acestui proiect, ne-a acordat [i un important ajutor financiar care ne va
permite s\ r\spl\tim munca tuturor autorilor ce vor publica `n primele dou\
numere ale revistei JIRRS.
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~n final, mul]umim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a ar\tat `n dezvol-
tarea acestui proiect, la [ansa pe care am avut-o de a pune temeliile unui vis `n-
dr\zne], recunosc=nd `n acela[i timp faptul c\ participarea la fondarea acestei publi-
ca]ii este un privilegiu nemeritat. N\d\jduim, de asemenea, `n ajutorul Lui [i pentru
viitor [i sper\m c\ `n paginile publica]iei noastre s\ `[i g\seasc\ loc c=t mai mul]i
cercet\tori, teologi [i oameni de [tiin]\ din ]ar\ [i din str\in\tate, [i toat\ osteneala
celor ce se vor angaja s\ fie spre slava lui Dumnezeu [i spre binele nostru comun.


