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          MAI HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK 

TÜKRÉBEN 

 

             

 A ma ismert kozmosz kb 13 milliárd éves. 

 Az űrteleszkópok segítségével kb. 10 milliárd fényévnyi távolságra 

látunk el. 

 Az égbolt feltérképezése szerint kb. 1000 milliárd galaxist tartal-

maz a látható (anyagi) univerzum. 

 Az egyik legközelebbi galaxis az Andromeda köd 2.5 millió fényév 

távolságra van tőlünk. Szabad szemmel kicsi ködfoltként látható. 

 A saját galaxisunk kb 100 ezer fényév átmérőjű, kb 200 milliárd 

csillagot tartalmaz. A csillagok többsége körül bolygók keringenek. 

 A 200 milliárd csillag egyike a mi napunk, körülötte 8 nagyobb 

bolygó és 5 törpebolygó kering. 

 A Cassini űrszonda kb 10 éves száguldás során jutott a Szaturnusz 

közelébe, mintegy 1.5 milliárd km távolságra a földtől. Ezt az utat 

a fény kb 80 perc alatt futja be. 

 Ezzel a tempóval 200 ezer évig kellene utazni, hogy elérjük a leg-

közelebbi szomszéd csillagot. 
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 A legközelebbi csillag kb 4 fényévnyire van tőlünk, és ez még a 

galaxisunkon belül is roppant közelinek számít, a kozmoszban pe-

dig elenyészően parányi távolság. 

 Az űrszonda a Napot eltakaró Szaturnusz árnyékából a Földet is le-

fényképezte. Egy pontocska a fehér nyíl végén. 

Ezen a pontocskán történt: 

1. Ádám és Éva bűnbe esése 

2. Noé bárkája, vízözön 

3. Ábrahám, Izsák Jákob, Mózes története 

4. Királyok , próféták, birodalmak születésének és eltűnésének törté-

nete. 

5. Jézus működése, kereszthalála. Apostolok működése. 

6. Eltorzult keresztény egyház, középkor, reformáció, vallásháborúk, 

máglyák, gyilkos vallási missziók, hódítások, gyarmatosítások, for-

radalmak 

7. Ateizmus, világháborúk, atombomba, szex forradalom, internet, 

komputer, világháló, űrkutatás. 

Az arányok ismeretében az írástudóknak el kellene gondolkodni. 

 A mai tudomány által feltárt kozmosz nem a teljes mindenség, ha-

nem csak az anyagi rész. Isten országa szellemi, láthatatlan.  

 Valóban a Föld a mindenség közepe, valóban az ember a legfonto-

sabb teremtmény?  

 Saját galaxisunk elenyésző paránya a Föld. Valóban olyan hatal-

mas jelentőségű, hogy csak Isten személyes szenvedése és halála 

vezetheti ki a bűnből? 

 A mindenség hatalmas Ura gerjedhet e rettenetes haragra e kozmi-

kus porszem lakóinak bűnei miatt? 

 A mindenség hatalmas Ura, aki egyben szerető Gondviselő Meny-

nyei Atya nem tudta előre, hogy az általa ajándékozott szabad aka-

rat egyben a bukás veszélyét is jelenti gyermekei számára? És egy 

részük el is fog bukni? 

 Megbánhatta-e a bölcs Mennyei Atya, hogy embert teremtett? 

 Lehetséges-e, hogy a teremtés kb 6000 éve történt, hat nap alatt? 
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 Lehet e sikertelen Isten üdvterve a teremtettség egy része szem-

pontjából. Vagyis – teremthet-e a Mennyei Atya élő lelkek millióit, 

akiket később elpusztít (és akiket eleve erre rendelt)?  

 Egyetlen földi életen kívül nincs lehetősége Istennek az eltévelye-

dettek átnevelésére? 

 Ha az ókori hittudósok rendelkeztek volna a mai tudomány ismere-

teivel, ugyanezeket a hittételeket alkották volna? 

 Lehetnek a tudomány megállapításai hibásak? Igen, lehetnek.  

 Isten meg tudja e oldani, hogy a tudomány minden mérése, törvé-

nye téves legyen? Igen. Hogy a sok évmilliós földtörténet a szén-

izotópos kormeghatározás ellenére valójában csak 6000 éves le-

gyen, hat napos teremtéssel? Igen meg tudja oldani, csak ennek 

semmi értelme nem lenne. Hiszen Ő alkotta a természeti törvénye-

ket, az ember csak felfedezi, kikutatja és alkalmazza azokat. 

 

És még igen sok kérdést fel lehetne tenni az emberi sorsok, szen-

vedések szélsőségesen széles skálájáról Isten igazságosságának 

tükrében. A keresztények csak homokba dugott fejjel élhetik hitü-

ket meghasonlás nélkül? Annyit minimum illene tenni az írástu-

dóknak, hogy a tudományos ismeretek birtokában újra értel-

mezzék a Biblia szimbolikus tanításait, pontosabban helyesen 

válasszák szét a szimbólumokat a konkrétumoktól, a megvál-

tástanban pedig nagyobb alázatot gyakorolnának. Szeszélyes, 

bosszúálló, kicsinyes istenképüket felül kellene vizsgálni. 

Sajnos ezekben a kérdésekben a legegyszerűbb, Biblia-konform ja-

vítás, újítás, vagy feltárás olyan felháborodást váltana ki a hivatá-

sos írástudókból, mint annakidején annak bizonyítása, hogy nem a 

Nap kering a Föld körül, hanem fordítva. 

Ezért marad a helyben járás, szubkultúrán belüli önismétlés, a ta-

nok értelmetlen csiszolgatása, terméketlen rutinszerű hitgyakorlás 

és szellemi gettó a keresztények számára. 

Pedig a szentírás igaz! Isten örök értékű hatalmas kinyilatkoz-

tatása, a szeretet és üdvösség egyetemes tankönyve! 

 De méltatlan írástudók, hűtlen sáfárok, illetéktelen tu-

dósok élősdi hadának kezében az elásott talentum sorsára ju-

tott. Ezáltal a hit a hiszékenység és tudatlanság szinonimájává 
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vált, a vallás pedig a haladás mindenkori ellensége, valamint 

naiv emberek önámítása az elmúlástól való félelem kompenzá-

lására. Szomorú tény, hogy az emberi szabadságjogokat istentaga-

dó eszmék mentén hozták el, szemben az egyházi zsarnoksággal. 
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