
                                                                           Fişă de lucru 
 
 1). Citiţi cu atenţie textele şi răspundeţi la următoarele întrebări:     
    1). Atât timp cât majoritatea oamenilor de ştiinţă proclamă armonia dintre ştiinţă şi religie, din moment ce credinţa nu 
impiedică pe nimeni să fie om de ştiinţă, putem constata că între ştiinţă şi religia creştină este un raport de compatibilitate 
şi înţelegere.      - Cum s-ar putea caracteriza în linii generale dialogul şi  raportul dintre ştiinţă şi credinţă?  
  
 
   2). Singura contradicţie reală care apare între ştiinţă şi învăţătura creştină este cea referitoare la modul diferit în care este 
prezentată apariţia vieţii. Printr-o constatare justă se poate afirma că celelalte contradicţii se datoreză fie diferitelor 
interpretări subiective, fie faptului că ştiinţa, în mâna pretinşilor oameni de ştiinţă, intră în mod eronat în contradicţie cu 
credinţa şi astfel devine instrument de inducere în eroare. 
           - Care sunt situaţiile în care ştiinţa intră în contradicţie cu învăţătura creştină? 
 
 
   3). Ştiinţa poate servi religia şi morala, dar nu le poate înlocui. Ştiinţa este neputincioasă în faţa răului moral şi 
metafizic. Misiunea ştiinţei nu este aceea de a înlocui religia şi nici de a ,,dicta” şi organiza viaţa spirituală. Ştiinţa nu 
poate satisface nevoile religioase ale sufletului omenesc: nu poate să asigure purificarea şi iertarea păcatelor, îndreptarea 
şi mântuirea sufletelor, sfinţenia, fericirea reală şi viaţa veşnică. - Poate ştiinţa să înlocuiască religia şi morala? 
 
 
   4). În afara atitudinii tendenţioase subiective şi a speculaţiilor venite din partea unor aşa-zişi oameni de ştiinţă, o altă 
cauză  a putut fi reprezentată de influenţa de durată a materialismului ateu comunist asupra mentalităţii colective umane. 
Materialismul comunist ateu a pus stăpânire pe mentalitatea modernă, care l-a acceptat orbeşte pentru că el s-a dat drept  
expresie a ştiinţei, ca rezultat al descoperirilor ştiinţifice. El s-a servit doar de prestigiul ştiinţei, el care, ca sistem, 
reprezintă negarea ştiinţei, - pentru a se impune mulţimii semidocţilor, incapabili să sesizeze greşelile. Propaganda 
anticreştină a materialismului ideologic a presupus ignoranţa faţă de o cunoaştere veritabilă, fie prin lipsa de cultură, fie 
din lipsa de inteligenţă.   - Care au fost cauzele distanţării în timp dintre ştiinţă şi credinţă? 
 
 
   5). Un mare om de ştiinţă, Erwin Schrödinger, laureat al premiului Nobel pentru fizică cuantică, afirmă că volumul 
maxim al unei gene (particulă a materialului ereditar) poate fi cuprins într-un cub cu latura de 100 distanţe atomice 
(însumând un număr de atomi cuprins între o mie şi un million - în funcţie de tipul atomilor). Tot el afirmă că este practic 
imposibil ca acest număr să poată genera un comportament ordonat, să formeze o structură organizată, să posede un 
,,program'' de autoreproducere completă, de redare a unui caracter, funcţie sau organ în organismul dezvoltat ulterior, un 
,,program" de coordonare cu celelalte gene, de gestionare a unui metabolism propriu etc… Concluzia acestei realităţi este 
că existenţa şi manifestarea unei gene constituie, în faţa oricărei tehnologii avansate, o enigmă, un mister de neînţeles, o 
manifestare minunată a Sacrului, o dovadă  sublimă a existenţei lui Dumnezeu. 
        - Gena constituie o particulă a materialului ereditar. Ţinând cont de faptul că prin tehnologia de astăzi poate 
fi studiată chiar şi cea mai mică particulă (exceptând particulele subatomice) atomul,  credeţi că poate fi explicat şi 
înţeles modul de funcţionare şi de multiplicare al genei?     
 
 
    6). Imensitatea spaţiului în univers pare să fie la prima vedere o problemă insurmontabilă (de netrecut) pentru credinţă, 
dar fizica poate lămuri această problemă atunci când afirmă că, spre exemplu, o planetă se poate ,,reduce” prin comasarea 
atomilor (ipotetică) cu particulele componente (electroni, protoni, neutroni, particule neutrino, quarcuri...) la dimensiunea 
unei mingi sau la dimensiunea unui degetar (în cazul găurilor negre).    
- Reprezintă imensitatea spaţiului, un obstacol de netrecut în calea acceptării credinţei în Dumnezeu?      
   
 
    7). ,,Coincidenţe’’ referitoare la univers (pentru ca naşterea panetelor şi a stelelor să poată fi posibilă): mărimea 
potrivită a exploziei iniţiale, mărimea potrivită a gravitaţiei, mărimea potrivită a forţei nucleare tari; ,,Coincidenţe’’ 
referitoare la sistemul planetar (pentru a se putea susţine viaţa): mărimea şi masa exactă a soarelui, distanţa potrivită dintre 
soare şi centrul galaxiei, distanţa potrivită dintre soare şi cel mai apropiat braţ din spirala galactică, distanţa exactă dintre 
pământ şi soare, mărimea Pământului şi valoarea  potrivită a forţei gravitaţionale a acestuia.  
      ,,Coincidenţe’’ referitoare la planeta Pământ (care să poată susţine viaţa);  Câteva calcule simple pot demonstra că 
probabilitatea apariţiei vieţii în mod întâmplător (prin amestecul de aminoacizi de tipul dextro şi levo) este foarte mică, 



practic imposibilă chiar dacă s-ar considera vârsta universului de 30 miliarde de ani (aşa cum se consideră în prezent), 
ceea ce ar însemna 1018 secunde. Dacă s-ar considera foarte optimist că pe pământ ar fi existat un milion de locuri care să 
întrunească condiţiile ideale potrivite în care să se fi efectuat câte 10 încercări de aranjare pe secundă a celor 410 de 
structuri de aminoacizi, probabilitatea să apară înlănţuirea corectă ar fi de 1 din 1098, deci cu foarte mult sub limita de 1 
din 1040  admisă ca limită de discuţie de către fizicieni. Deci şansa de apariţie a vieţii în mod accidental este infimă, 
practic nu exista!... 
          - Pentru ca viaţa să fi apărut în mod întâmplător, accidental, ar fi trebuit îndeplinite un lanţ întreg de 
,,coincidenţe’’, de întâmplări norocoase, de probabilităţi (care însă tind spre zero ca posibilitate de realizare). 
Enumeraţi o parte dintre acestea  
 
 
 
     8). Mai mulţi biologi au estimat că pentru obţinerea celor mai mici fiinţe vii, sunt necesare 445 de unităţi de 
aminoacizi, de cca. 20 de tipuri diferite. Dintre aceste tipuri de aminoacizi doar glucina nu are o structură asimetrică. Se 
estimează că ar ramâne 410 de unităţi de aminoacizi cu o structură asimetrică. 
      Dacă se consideră că într-o trapă se află un amestec din toţi aminoacizii necesari din cele două tipuri (dextro şi levo) şi 
că probabilitatea de asociere este egală pentru ei, în vederea obţinerii unei legături corecte pentru realizarea unei proteine 
complexe, probabilitatea va fi de 1 din 2 410, (s-a luat baza 2 pentru că sunt câte 2 cazuri şi anume dextro şi levo), adică de 
1 din 10123!!!   Este necesar să luăm în considerare faptul că fizicienii în prezent nu lucrează cu mărimi mai mari de 1040.  
De altfel, fizicienii au apreciat ca numarul de electroni în întregul univers cunoscut astazi ar fi de 1080.  
     Astfel, câteva calcule simple pot demonstra faptul că probabilitatea apariţiei vieţii în mod întâmplător prin amestecul 
de aminoacizi, este foarte mică, practic imposibilă chiar dacă s-ar considera vârsta universului de 30 miliarde de ani (sau 
după alte calcule - 13,75 miliarde ani) aşa cum o consideră în prezent evoluţionişii, ceea ce ar însemna 1018 secunde. Dacă 
s-ar considera că pe pământ, în mai multe zone ale sale, admitem foarte optimist un milion de locuri, s-ar fi efectuat câte 
10 încercări de aranjare pe secundă a tuturor celor 410 structuri de aminoacizi simultan (!!!), probabilitatea de a se forma 
în mod haotic înlănţuirea corectă ar fi de 1 din 1098, deci cu foarte mult peste limita de 1 la 1040 admisă ca limită de 
discuţie de către fizicieni. Deci şansa de apariţie în mod întâmplător a vieţii este infimă, practic nu există!  
           - Care este probabilitatea apariţiei vieţii în mod accidental, spontan, în afara influenţei unui ,,Creator” ?    
  
 
     9). Apariţia vieţii în mod întâmplător este contrazisă nu numai de marea complexitate a oricărei forme de viaţă ci şi de 
condiţiile în care se consideră că se afla materia la început. 
       Evoluţioniştii au fost obligaţi să imagineze aprioric un pamânt primitiv (acum câteva zeci de miliarde de ani), a cărui 
atmosferă nu conţinea oxigen. Dacă pământul primitiv - conform scenariului lor -  ar fi conţinut cantităţi infime de oxigen 
(şi acesta este absolut necesar pentru existenţa oricărei forme de viaţă), atunci deja evoluţia vieţii nu ar mai fi fost posibilă 
(din cauza procesului de oxidare). În plus în atmosfera primitivă ar fi trebuit să se găsească alte gaze decât în prezent şi 
anume: metan, amoniac, vapori de apă şi mai ales hidrogen. Acest scenariu este deja foarte complicat şi evolutioniştii 
implică situaţii anormale în prezentarea scenariului lor. În concluzie, teoria evoluţionismului, nu se potriveşte condiţiilor 
în care se consideră că se afla materia la începutul existenţei sale. 
   - Este compatibilă teoria evoluţionismului cu celelalte teorii referitoare la începuturile existenţei planetei 
noastre? 
 
 
     10). Aşa cum au arătat şi experienţele făcute de Th. H. Morgan şi de continuatorii şcolii sale pe musculiţa drosofila, pe 
care au încercat să obţină mutaţii, modificând condiţiile de mediu, după mii de generaţii, nu s-a obţinut nici un exemplar 
cu avantaje în dezvoltare sau structură. Toate musculiţele care au avut mutaţii genetice, au dobândit caractere defavorabile 
faţă de cele normale. Se pare că fiecare tip de organism are un sistem de protecţie care să-i asigure nu numai integritatea 
genetică, dar în acelaşi timp şi supravieţuirea în natură.  
     Selecţia naturală nu poate produce în realitate fiinţe noi, deci nu poate asigura evoluţia pe verticală. Acest lucru a fost 
observat în ultimele trei decenii, după descoperirea şi analiza diferitelor tipuri de molecule ADN responsabile cu 
reproducerea şi dezvoltarea, din cadrul unei anumite specii. 
          - Ce progrese s-au obţinut în încercarea de a demonstra teoria evoluţionistă prin selecţia naturală sau prin 
mutaţiile genetice? 
                                                                                
 
 
 
                                                                                           *** 



   (Varianta II.)                                                     Material auxiliar al fişei de lucru 
 
1). Cum s-ar putea caracteriza în linii generale dialogul şi  raportul dintre ştiinţă şi credinţă?   
       Atât timp cât majoritatea oamenilor de ştiinţă proclamă armonia dintre ştiinţă şi religie, din moment ce credinţa nu 
impiedică pe nimeni să fie om de ştiinţă, putem constata că între ştiinţă şi religia creştină este un raport de compatibilitate 
şi înţelegere.  
 
 
2). Care sunt situaţiile în care ştiinţa intră în contradicţie cu învăţătura creştină? 
        Singura contradicţie reală care apare între ştiinţă şi învăţătura creştină este cea referitoare la modul diferit în care este 
prezentată apariţia vieţii. Printr-o constatare justă se poate afirma că celelalte contradicţii se datoreză fie diferitelor 
interpretări subiective, fie faptului că ştiinţa, în mâna pretinşilor oameni de ştiinţă, intră în mod eronat în contradicţie cu 
credinţa şi astfel devine instrument de inducere în eroare. 
 
 
3). Poate ştiinţa să înlocuiască religia şi morala?  
         Ştiinţa poate servi religia şi morala, dar nu le poate înlocui. Ştiinţa este neputincioasă în faţa răului moral şi 
metafizic. Misiunea ştiinţei nu este aceea de a înlocui religia şi nici de a ,,dicta” şi organiza viaţa spirituală. Ştiinţa nu 
poate satisface nevoile religioase ale sufletului omenesc: nu poate să asigure purificarea şi iertarea păcatelor, îndreptarea 
şi mântuirea sufletelor, sfinţenia, fericirea reală şi viaţa veşnică. 
 
 
4). Care au fost cauzele distanţării în timp dintre ştiinţă şi credinţă?  
          În afara atitudinii tendenţioase subiective şi a speculaţiilor venite din partea unor aşa-zişi oameni de ştiinţă, o altă 
cauză  a putut fi reprezentată de influenţa de durată a materialismului ateu comunist asupra mentalităţii colective umane. 
Materialismul comunist ateu a pus stăpânire pe mentalitatea modernă, care l-a acceptat orbeşte pentru că el s-a dat drept  
expresie a ştiinţei, ca rezultat al descoperirilor ştiinţifice. El s-a servit doar de prestigiul ştiinţei, el care, ca sistem, 
reprezintă negarea ştiinţei, - pentru a se impune mulţimii semidocţilor, incapabili să sesizeze greşelile. Propaganda 
anticreştină a materialismului ideologic a presupus ignoranţa faţă de o cunoaştere veritabilă, fie prin lipsa de cultură, fie 
din lipsa de inteligenţă.   
 
 
5). Gena constituie o particulă a materialului ereditar. Ţinând cont de faptul că prin tehnologia de astăzi poate fi 
studiată chiar şi cea mai mică particulă (exceptând particulele subatomice) atomul,  credeţi că poate fi explicat şi 
înţeles modul de funcţionare şi de multiplicare al genei?     
         Un mare om de ştiinţă, Erwin Schrödinger, laureat al premiului Nobel pentru fizică cuantică, afirmă că volumul 
maxim al unei gene (particulă a materialului ereditar) poate fi cuprins într-un cub cu latura de 100 distanţe atomice 
(însumând un număr de atomi cuprins între o mie şi un million – în funcţie de tipul atomilor). Tot el afirmă că este practic 
imposibil ca acest număr să poată genera un comportament ordonat, să formeze o structură organizată, să posede un 
,,program'' de autoreproducere completă, de redare a unui caracter, funcţie sau organ în organismul dezvoltat ulterior, un 
,,program" de coordonare cu celelalte gene, de gestionare a unui metabolism propriu etc… Concluzia acestei realităţi 
este că existenţa şi manifestarea unei gene constituie, în faţa oricărei tehnologii avansate, o enigmă, un mister de 
neînţeles, o manifestare minunată a Sacrului, o dovadă  sublimă a existenţei lui Dumnezeu. 
 
 
   6). Reprezintă imensitatea spaţiului, un obstacol de netrecut în calea acceptării credinţei în Dumnezeu?       
Imensitatea spaţiului în univers pare să fie la prima vedere o problemă insurmontabilă (de netrecut) pentru credinţă, dar 
fizica poate lămuri această problemă atunci când afirmă că, spre exemplu, o planetă se poate ,,reduce” prin comasarea 
atomilor (ipotetică) cu particulele componente (electroni, protoni, neutroni, particule neutrino, quarcuri...) la dimensiunea 
unei mingi sau la dimensiunea unui degetar (în cazul găurilor negre).   
      
 
 7).  Pentru ca viaţa să fi apărut în mod întâmplător, accidental, ar fi trebuit îndeplinite un lanţ întreg de 
,,coincidenţe’’, de întâmplări norocoase, de probabilităţi (care însă tind spre zero ca posibilitate de realizare). 
Enumeraţi o parte dintre acestea  
         ,,Coincidenţe’’ referitoare la univers (pentru ca naşterea panetelor şi a stelelor să poată fi posibilă): mărimea 
potrivită a exploziei iniţiale, mărimea potrivită a gravitaţiei, mărimea potrivită a forţei nucleare tari;  



         ,,Coincidenţe’’ referitoare la sistemul planetar (pentru a se putea susţine viaţa): mărimea şi masa exactă a soarelui, 
distanţa potrivită dintre soare şi centrul galaxiei, distanţa potrivită dintre soare şi cel mai apropiat braţ din spirala 
galactică, distanţa exactă dintre pământ şi soare, mărimea Pământului şi valoarea  potrivită a forţei gravitaţionale a 
acestuia.  
         ,,Coincidenţe’’ referitoare la planeta Pământ (care să poată susţine viaţa);  Câteva calcule simple pot demonstra că 
probabilitatea apariţiei vieţii în mod întâmplător (prin amestecul de aminoacizi de tipul dextro şi levo) este foarte mică, 
practic imposibilă chiar dacă s-ar considera vârsta universului de 30 miliarde de ani (aşa cum se consideră în prezent), 
ceea ce ar însemna 1018 secunde. Dacă s-ar considera foarte optimist că pe pământ ar fi existat un milion de locuri care să 
întrunească condiţiile ideale potrivite în care să se fi efectuat câte 10 încercări de aranjare pe secundă a celor 410 de 
structuri de aminoacizi, probabilitatea să apară înlănţuirea corectă ar fi de 1 din 1098, deci cu foarte mult sub limita de 1 
din 1040  admisă ca limită de discuţie de către fizicieni. Deci şansa de apariţie a vieţii în mod accidental este infimă, 
practic nu exista!... 
      
 
   8). Care este probabilitatea apariţiei vieţii în mod accidental, spontan, în afara influenţei unui ,,Creator” ?    
        Mai mulţi biologi au estimat că pentru obţinerea celor mai mici fiinţe vii, sunt necesare 445 de unităţi de aminoacizi, 
de cca. 20 de tipuri diferite. Dintre aceste tipuri de aminoacizi doar glucina nu are o structură asimetrică. Se estimează că 
ar ramâne 410 de unităţi de aminoacizi cu o structură asimetrică. 
         Dacă se consideră că într-o trapă se află un amestec din toţi aminoacizii necesari din cele două tipuri (dextro şi levo) 
şi că probabilitatea de asociere este egală pentru ei, în vederea obţinerii unei legături corecte pentru realizarea unei 
proteine complexe, probabilitatea va fi de 1 din 2 410, (s-a luat baza 2 pentru că sunt câte 2 cazuri şi anume dextro şi levo), 
adică de 1 din 10123!!!   Este necesar să luăm în considerare faptul că fizicienii în prezent nu lucrează cu mărimi mai mari 
de 1040.  
De altfel, fizicienii au apreciat ca numarul de electroni în întregul univers cunoscut astazi ar fi de 1080.  
         Astfel, câteva calcule simple pot demonstra faptul că probabilitatea apariţiei vieţii în mod întâmplător prin amestecul 
de aminoacizi, este foarte mică, practic imposibilă chiar dacă s-ar considera vârsta universului de 30 miliarde de ani (sau 
după alte calcule - 13,75 miliarde ani) aşa cum o consideră în prezent evoluţionişii, ceea ce ar însemna 1018 secunde. Dacă 
s-ar considera că pe pământ, în mai multe zone ale sale, admitem foarte optimist un milion de locuri, s-ar fi efectuat câte 
10 încercări de aranjare pe secundă a tuturor celor 410 structuri de aminoacizi simultan (!!!), probabilitatea de a se forma 
în mod haotic înlănţuirea corectă ar fi de 1 din 1098, deci cu foarte mult peste limita de 1 la 1040 admisă ca limită de 
discuţie de către fizicieni. Deci şansa de apariţie în mod întâmplător a vieţii este infimă, practic nu există!   
           
 
9). Este compatibilă teoria evoluţionismului cu celelalte teorii referitoare la începuturile existenţei planetei 
noastre?  
         Apariţia vieţii în mod întâmplător este contrazisă nu numai de marea complexitate a oricărei forme de viaţă ci şi de 
condiţiile în care se consideră că se afla materia la început. 
          Evoluţioniştii au fost obligaţi să imagineze aprioric un pamânt primitiv (acum câteva zeci de miliarde de ani), a 
cărui atmosferă nu conţinea oxigen. Dacă pământul primitiv - conform scenariului lor -  ar fi conţinut cantităţi infime de 
oxigen (şi acesta este absolut necesar pentru existenţa oricărei forme de viaţă), atunci deja evoluţia vieţii nu ar mai fi fost 
posibilă (din cauza procesului de oxidare). În plus în atmosfera primitivă ar fi trebuit să se găsească alte gaze decât în 
prezent şi anume: metan, amoniac, vapori de apă şi mai ales hidrogen. Acest scenariu este deja foarte complicat şi 
evolutioniştii implică situaţii anormale în prezentarea scenariului lor. În concluzie, teoria evoluţionismului, nu se 
potriveşte condiţiilor în care se consideră că se afla materia la începutul existenţei sale. 
      
 
  10). Ce progrese s-au obţinut în încercarea de a demonstra teoria evoluţionistă prin selecţia naturală sau prin 
mutaţiile genetice? 
          Aşa cum au arătat şi experienţele făcute de Th. H. Morgan şi de continuatorii şcolii sale pe musculiţa drosofila, pe 
care au încercat să obţină mutaţii, modificând condiţiile de mediu, după mii de generaţii, nu s-a obţinut nici un exemplar 
cu avantaje în dezvoltare sau structură. Toate musculiţele care au avut mutaţii genetice, au dobândit caractere defavorabile 
faţă de cele normale. Se pare că fiecare tip de organism are un sistem de protecţie care să-i asigure nu numai integritatea 
genetică, dar în acelaşi timp şi supravieţuirea în natură.  
          Selecţia naturală nu poate produce în realitate fiinţe noi, deci nu poate asigura evoluţia pe verticală. Acest lucru a 
fost observat în ultimele trei decenii, după descoperirea şi analiza diferitelor tipuri de molecule ADN responsabile cu 
reproducerea şi dezvoltarea, din cadrul unei anumite specii.  
  
 


