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Uwagi o perspektywie nauk przyrodniczych nt. 'Doświadczenia Zmartwychwstania Rzymu' 

Zauważmy,   że na końcu tekstu Chiara Lubich sugeruje,  że spotkanie z Jezusem nie jest  tylko 
faktem religijnym. 

Jestem  fizykiem,  matematykiem  i  astrofizykiem.  Prowadzę  badania  w  zakresie  fizyki 
przestrzeni kosmicznej, ale zajmuję się też filozofią i teologią nauki uprawianą w świetle nauki 
współczesnej. Dlatego jestem przekonany, że nauka i religia wzajemnie się dopełniają. Naprawdę, 
podczas gdy nauka może dać wiedzę o naturze świata, to religia może nadać sens naszemu życiu. 
Oczywiście, o ile metody nauki i teologii są różne, to cele nie są ze sobą sprzeczne; często bowiem 
pytania  naukowe i  zagadnienia  wiary  spotkają  się  w tym samym człowieku  –  uczonym,  który 
wierzy w Boga. I ja  także rzeczywiście doświadczyłem w moim własnym życiu, jak ważna jest 
religia i nauka.   

Według  mnie,  pierwszą  wielką  tajemnicą  w  filozofii  nauki  jest  to,  że  zaistniało  coś 
(powiedzmy  Wszechświat  pierwotny)  zamiast  niczego  (doskonała  próżnia,  niebyt,  wg  motta 
Leibniza,  1714).  Wydaje  mi  się,  że  istnienie  i  ewolucja  Wszechświata,  którym  zajmuje  się 
kosmologia,  może dać pewną nadzieję także dla naszego życia, które otrzymuje swój sens od Boga, 
który staje się usprawiedliwieniem istnienia każdego bytu.   

W tej właśnie postawie możemy rozważyć przynajmniej trzy zagadnienia:

–  myśl  ludzka  (w bardzo krótkiej  historii,  nie  więcej  niż  100 tys.  lat)   jest  zdolna odtworzyć 
ewolucję Wszechświata (14 miliardów lat)

– my sami jesteśmy głęboko zanurzeni we Wszechświecie
(po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4 miliardy lat temu nastąpiło inne ważne wydarzenie, 
kiedy powstała pierwsza świadoma myśl w mózgu, gdy narodził się homo sapiens 

– problem odwracalności czasu w systemach złożonych, kiedy entropia wzrasta
(problem strzałki czasu) 

Tak więc możemy patrzeć na naszą śmierć  jak na uczestnictwo w strukturze kosmicznej. To dzięki 
nauce widzimy, że śmierć jest konsekwencją złożoności. Możemy zatem mieć nadzieję, że układ 
prosty (pozbawiony tej złożoności) nie może umierać. 

Ponadto Chiara Lubich podkreślała, że rzeczywistość Wszechświata (prawdziwe idee) jest 
nieśmiertelna,  gdyż  jest  Miłością.  Ja  także  ufam,  że  nauki  przyrodnicze  mogą  pomóc  lepiej 
zrozumieć to mistyczne przesłanie duchowości Jedności.    

Podsumowując,  Wszechświat  jest  stworzony przez Boga,  i  dlatego możemy wierzyć,  że 
Jezus jest  jedynym Słowem Bożym, który nadaje sens człowiekowi,  historii  ludzkości i  całemu 
dzisiejszemu światu. 
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