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TUDOMÁNY ÉS HIT
A gőgős és bukott ember tévelygése folytán ketté választotta a
megismerés eredményeit, aszerint, hogy az észlelések, tapasztalatok
ill. törvények az anyaggal, vagy a szellemmel vannak közvetlen
összefüggésben. Tudatlanságában az anyagi vonatkozású ismereteket
tartotta ésszel felfoghatónak (racionálisnak) és a tudomány
tárgykörébe tartozónak. A tények ellenére a szellem makacs tagadása
mellett a hit tárgykörébe utalta a nem anyagi érzékszerveink által
folyamatosan észlelt és rendszerbe foglalt ismereteket. E kettősség
különösen a középkor tudományos felfedezései és az igazságtól
eltévelyedett egyház makacs konzervativizmusa és züllöttsége folytán
erősödött meg. A materializmus tiszavirág életű „tudományos” megjelenése folytán az 1800-as években volt a legszélesebb a szakadék a
tudomány és hit között. De a legnagyobb gondolkodók folyamatosan
tudományos bizonyítékokkal alátámasztva cáfolták a materializmus
tarthatatlan eszméjét, amely ma inkább az ellentét makacs, logikátlan
bástyái mögött védekezik önellentmondásokkal és meghasonlottsággal
terhelve. A tapasztalatok állandó cáfolata ellenére hívei mintegy negatív hitként és a tévedések kinyilatkoztatásaként rögeszmeszerűen
ápolják. Ugyanis minden - a tudomány által vizsgált - jelenség mélyére hatolva a következetes tudósok és gondolkodók szükségszerűen
eljutottak a láthatatlan intelligencia tényszerű létezésére és következetes működésére. A „másik” oldal is elvégezte a szakadék áthidalását.
Az 1850. utáni szellemi kiáradás tudományos igénnyel megvilágította
a tévelygő emberi elme hibás nézeteit, és a „racionális” gondolkodás
számára is nyilvánvalóvá tette a keresztény eszme hatalmas igazságait,
az evangéliumok páratlan erejét és értékét. Továbbá mindazon jelenségeket feltárta és észérvekkel megmagyarázta ( a vallások és felekezetek sokféleségét és tanításaik ellentmondásait is), melyeket az ember
ősidők óta észlel és tud, de a materializmus vulgáris tudatlansága
görcsösen tagadta létezésüket. Elmondhatjuk tehát, hogy a hit a
legmagasabb és legracionálisabb tudomány, és a megkülönböztetés
immár értelmetlen, legfeljebb a materializmus szellemének utolsó
kudarcra ítélt kísérlete lehet.
Két egyszerű számtanpélda (terjedelmi okokból mélyebb részletezés
nélkül):
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A./ Minden egyes élőlény egyedi kifejlődése és élete
Felületes „tudományos” vélemény szerint a megtermékenyülést
követő biológiai program eredménye, melyhez szükséges
informácókat a gének hordozzák.
Csakhogy: Rendkívül tudománytalan és elemi matematikai
ismereteknek ellentmond ez a következtetés. Ugyanis egyetlen
megtermékenyített sejt, még ha óriási információ mennyiséget is
hordoz, nem határozhat meg több milliárd különböző sejtből álló,
egymással is bonyolult kapcsolati és működési rendszert alkotó
szervezeti struktúrát. Ebben a szervezetben ugyanis valamennyi sejt
hasonlóan bonyolult és genetikai információ hordozó, mint a kiinduló
sejt. Addicionális intelligencia szükségszerűen kell egy ilyen
alkotáshoz. Ez persze nem a mesévé degradált isteni beavatkozás,
hanem annak ma még tagadott (láthatatlan) törvényei és hatásainak
eredménye.

B./ Tudat létrejötte az anyag fejlődése által
Egyetlen gramm anyag kb.
Egy tonnányi anyag
A Balaton vízének mennyisége kb.
1 köbkilométer 1 milliárd tonna ami
A Föld tömege kb. 10 a 12 köbkilométer, ami
A naprendszer tömege a földének kb.
milliószorosa, ami
A tejútrendszer 100 milliárd csillagból áll, ami
A ma ismert mindenség 100 milliárd galaxist
tartalmaz, ami

1023 atomból áll
1029 atomból áll
1038 atomból áll
1050 atomból áll
1056 atomból áll
1067 atomból áll
1078 atomból áll

És most álljunk meg
Egyetlen atom kb 1012 rezgést végez másodpercenként.
A ma ismert világmindenség kora az ősrobbanástól számítva kb
15 milliárd év, ami kb 1018 másodpercet jelent
Ez annyi jelent, hogy amióta világmindenség létezik, a benne lévő
atomok 10108 rezgést végeztek összesen.
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És most ugorjunk a mai időkbe:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regénye kb. 1 millió betűből áll.
Annak a valószínűsége, hogy az ABC betűit írói gondolkodás (tudat)
kiiktatásával véletlenszerűen egymás mellé helyezve ez a regény létre
jöjjön kb. 1: 103000000 ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nemhogy a
mindenség valamennyi atomjának rezdülése, hanem annak
gyakorlatilag végtelenszerese sem elegendő az „eredményhez”
addicionális intelligencia nélkül.
Ha pedig arra gondolunk, hogy egyetlen gén, egyetlen mikroszervezet
(ahol
még
semmilyen
tudatról
nem
beszélhetünk)
összehasonlíthatatlanul bonyolultabb az említett regénynél,
méginkább kézenfekvő, hogy hatalmas intellektus és tudat szükséges e
produktumokhoz.
Ily módon tehát a tudat keletkezését (ami oka és nem okozata az
előbbieknek) az anyag fejlődésének okozataként beállítani a
legenyhébb kifejezéssel is mélyen tudománytalan, következetlen
súlyos önellentmondás.
(Mélyebb összefüggéseket ld. „Keresztény hittan útkeresőknek” c
letölthető könyvben)

