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Някои гледни точки към проблема “наука – религия”

Взаимно изключване (позитивизъм, атеизъм)

Взаимно допълване (“религиозна наука”)

Изучавания на две несъвместими сфери



Научна и религиозна сфера в човешкото битие

методи представи

Наука

Религия



Донаучна епоха: единство на познанието

научни познания

религиозни проникновения

философски съждения



Донаучна епоха: езичество

методи представи



Донаучна епоха: подход към познанието

Метод

Терминология

Познаваемост

Моделиране

Принципно
несъвършена

Съзерцание

Феноменологичен
език

Митотворчество

Рационална
дедукция

По-абстрактни
модели



Донаучна епоха: библейска мисъл

методи представи

БОГ



Донаучна епоха: християнизация на Европа

Просветители: християнски духовници

Институции: манастири,
училища,
университети

Образование: университетска
мрежа



Донаучна епоха: схоластична схема на познанието



Християнски предпоставки на модерната наука

Универсална приложимост

Математически език

Експериментален подход

Познаваемост на света
и науката като призвание

Модерна наука

Като творение на всемогъщ и
премъдър Бог, природата е
подчинена на универсални и
рационални закони.

Като творение на трансцендентен
Бог, природата не е божествена и
е напълно отделена от Бога.

Като Божий образ и Божий
наместник в света, човекът е
способен и призван да анализира
и познава физическата реалност.



Първа научна революция: подход към познанието

Метод

Терминология

Познаваемост

Моделиране

Принципно
несъвършена

Съзерцание

Феноменологичен
език

Митотворчество

Донаучна епоха Модерна епоха

Рационален обект
Рационален субект

План. наблюдение
Експеримент

Специфична
терминология

Математически
модели



Модерна епоха: природни науки и богословие

богословие

наука

философия

БОГ Истина за света



Модерна епоха: идеологизиране на науката

богословие

наука

философия

БОГ Истина за света



Идеологизиране на науката: хуманистични квазирелигии

богословие

наука

философия

БОГ Истина за света

религия
без Бог



Идеологизиране на науката: религиозен фундаментализъм

богословие

наука

философия

БОГ Истина за света

теократична
наука



Постмодерна епоха:  наука без светоглед?

богословие

наука

философия

“Богословски
конструкции”

“Езикови
игри”

“Отчитане
на проекти”



Християнски поглед към постмодерната наука

Научни знания

Светоглед

Научни знания

Научни знания

Научни знания

“Наука без светоглед”?

“Научните занимания като
трупане на резултати и
отчитане на договори”?

Нима можем да разгра-
ничим докосването до
тайните на природата от
въпросите “Защо?”

Нима науката може да се
приравни със занаят за
изхранване на прехраната?



Християнско разбиране за Откровението

&V
Научни знания

Богословски знания Християнски
светоглед

Научни знания

Научни знания

Научни знания


