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SIMPOZIONUL ,,CONVERGENŢE ŞI DIVERGENŢE ÎNTRE
ŞTIINŢÃ ŞI RELIGIE ÎN LUMEA CONTEMPORANÃ”,
PETROVA, MARAMUREŞ, 21 OCTOMBRIE 2016
Symposium ,,Converging and Divergind Between Science and
Religion in the Contemporary World”, Petrova, Maramureş,
21st of October 2016
Ana Filip, Iuliu-Marius Morariu
Asociaţiunea ASTRA, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Din iniţiativa domnului profesor doctor Ion Petrovai 1 şi a
Fundaţiei ,,Prof. univ. dr. Gheorghe Bilaşcu”, din Petrova (judeţul
Maramureş), în data de 21 octombrie a anului 2016, în localitatea
pomenitã s-a desfãşurat simpozionul intitulat ,,Convergenţe şi divergenţe
între ştiinţã şi religie în lumea contemporanã”. Manifestarea a reunit de
asemenea, eforturile Asociaţiei ,,Bogdan-Dragoş” a urmaşilor nobilimii
maramureşene, ale Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sãtmarului şi
cele ale primãriei localitãţii Petrova.
Moderatorul evenimentului a fost domnul conferenţiar
universitar doctor Radu Preda, directorul executiv al Institutului pentru
Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(I. I. C. C. M. E. R.), iar invitatul de onoare a fost Preasfinţitul Pãrinte
Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu-vicar al pomenitei eparhii ortodoxe.
Discuţiile au reunit, de asemenea, specialişti din diferite centre
culturale ale ţãrii, şi din diferite domenii, dezbaterile fiind, datoritã acestui
aspect, interesante. În debutul prezentãrii, domnul profesor doctor Ion
Petrovai a prezentat anumite aspecte importante din istoricul localitãţii
gazdã, evocând personalitãţile a doi mari oameni ai plaiurilor petrovene,
profesor universitar doctor Gheorghe Bilaşcu şi pãrintele profesor
universitar doctor Alexandru Filipaşcu, doctor în teologie la Roma şi
Livov, victimã a ,,ciumei roşii”, şi a lansat câteva provocãri de discuţii.
Au urmat apoi comunicãrile invitaţilor, care au abordat diferite
laturi ale convergenţelor şi divergenţelor dintre ştiinţã şi religie în lumea
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contemporanã şi cea nu de mult apusã. Astfel, de exemplu, domnul
profesor universitar doctor Ştefan Marinca de la Baia Mare a susţinut
comunicarea intitulatã: ,,Convergenţe şi divergenţe între ştiinţã şi religie
în opera lui Mihai Eminescu”, profesor universitar doctor Vasile Nãsui a
prezentat câteva ,,Aspecte privind interacţiunea dintre religie şi ştiinţã”,
preot doctor Ştefan Cristian, consilierul cultural al Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureşului şi Sãtmarului a susţinut referatul ,,Teologie şi
ştiinţã: adversitate sau complementaritate”, preotul Vasile Dunca
,,Pseudo-realitatea Matrix sau alienarea lumii post-informaţionale”,
domnul general doctor Alexandru Leordean a vorbit despre ,,Religia
dincolo de ştiinţa secolului XX”, doctor inginer Vasile Coman despre
,,Convergenţele şi divergenţele dintre ştiinţã şi religie în secolul XX”,
profesor doctor inginer Ioan Petruţ despre ,,Soarta inventicii româneşti
în ultimii 100 de ani”, preot doctorand Maxim (Iuliu-Marius) Morariu,
despre ,,Relaţia dintre teologie şi ştiinţã reflectatã în hotãrârile Sinodului
Pan-Ortodox din Creta (2016)”, doctorand Vlad Toma, în colaborare cu
pãrintele anterior menţionat, doctorand Cãtãlin Hãdadea şi student
Darius Echim, toţi de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
au susţinut conferinţa intitulatã ,,Omul dupã chipul şi asemãnarea lui
Dumnezeu-concordanţe între biologie şi ,,facerea” biblicã”, iar domnul
Vasile Nicorici a vorbit despre ,,Sprijinirea prin ştiinţã a autenticitãţii
ilustraţiilor biblice”.
Fiecare prezentare a fost urmatã de discuţii şi de sesiuni de
întrebãri, moderate cu pricepere şi echilibru de domnul conferenţiar
universitar doctor Radu Preda, care a asigurat cadrul unor dezbateri
fructuoase şi a contribuit la realizarea unui fructuos schimb de idei şi
opinii, dat şi de intervenţii ale organizatorilor. În cadrul discuţiilor s-au
remarcat întrebãrile şi propunerile domnului profesor doctor Ion
Petrovai, ale unor profesori din localitate, dar şi cele ale invitaţilor. Astfel,
de exemplu, referatul coordonat de doctorandul Vlad Toma a dat startul
unor intense dialoguri, ce au presupus atât detalierea unor chestiuni
privitoare la concepţia cosmogonicã susţinutã de biologi, cât şi corelarea
acesteia cu cea biblicã şi modul în care se reflectã ea în lucrãrile
specialiştilor contemporani din ambele domenii, autorul referindu-se atât
la autori celebri din spaţiul laic, precum Darwin sau Hawkins, cât şi la cei
din spaţiul teologic (Lazarus Puhalo, Alexandru Kalomiros, Basarab
Nicolescu, sau autori patristici) şi valorificarea aspectelor de actualitate
ale problematicii.
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La final, organizatorii au promis cã vor încerca sã sigure
publicarea tuturor referatelor în paginile unui volum, spre a oferi o
mãrturie a dimensiunii culturale a evenimentului.
Datoritã domnului profesor doctor Ion Petrovai, dar şi a
colaboratorilor sãi, instituţionali (a Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sãtmarului, a primãriei şi consiliului local al comunei
Petrova), sau personali (o contribuţie aparte aparţinându-i domnului
Vasile Nicorici), evenimentul s-a constituit într-o frumoasã manifestare,
ce poate sluji drept pildã şi unor tentative similare organizate de instituţii
specializate.
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