Téma: Van- e Isten?
-

A vallás alapja a félelem és a tudatlanság? (éppen a legnagyobb, alázatos ! tudósok
hisznek Istenben – éppen az nem tartoja, aki fél valamitől, pl. számonkéréstől)
Mi a hívők felelőssége a materialista világnézet terjedésében? (komolytalan, éretlen
hit – vasorrú bába: ők a racionalitás okos képviselői, vakon hívők – nem meri
megvizsgálni, igaz- e, hanem csak a langyos biztonságérzet élteti: nem tudnak
meggyőzni senkit, hiteltelen hívő – semmivel sem különb, sőt…: nem akar olyan
lenni)

Téma: „Van- e Isten? - anyagvilág
-

Alapgondolat: A világ gyönyörűsége, rendezettsége, harmóniája, célirányossága
rendező elmére utal. Ezt fogjuk kielemezni. Miért fontos tisztázni, memorizálni ezt a
témát? (mert minden ateista érvelést meg lehet cáfolni, csak meg kell tanulni azt)

-

A más- más világnézetek logikája: (mi a két ellentétes világnézet, mit mondanak?)
Materializmus: csak az anyagvilág létezik, ami szükségszerű és örökké való. Ez saját
erejéből rendezettséget, fejlődő rendszereket hoz létre, ami végül létrehozta az embert.
Az ember saját erejéből boldog lehet.

-

Jacques Monod: kazualizmus (véletlen szerűség: a természet harmóniája hamis
hangok és melléfogások eredménye) (hálásak lehetünk nekik, hogy letisztították a
hamis vallásosság sallangjait: hitelesnek KELL lennünk, nem elég a langyi,
megszokásos, ész használata nélküi vasárnapi vallásosság)
Vallásos (keresztény) világnézet: öröktől fogva és szükség szerűen a végtelen isteni
Szellem létezik, aki maga a Szeretet. Teremti a világot és gondot visel rá:
folyamatosan képessé teszi, hogy önmagát felül múlva egyre fejlettebb rendszereket
hozzon létre. Az embert is Ő teremtette, aki általa elnyerheti a végső boldogságot.

-

-

Galilei: „Rendet csak értelmes rendező hozhat létre.”
Kopernikusz: „A világmindenségben tapasztalt rend feltétlenül Isten felé irányítja a
kutató figyelmét.”
Newton: „A csillagvilág pontos szerkezete csak egy értelmes és hatalmas lény
okossága és parancsa szerint keletkezhetett. Ebből következik, hogy Isten valóban élő
és mindent tudó Isten, végtelenül tökéletes lény.”
Einstein: „A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan magasabb rendű értelem
nyilatkoztatta ki magát.”
M. Planck (fizikus):” „ a vallás és a természettudomány nem zárja ki, sőt, kiegészíti
egymást.”
K. Linné (növénytani rendszerezés megalapítója): „Ha egy kis növényt, egy
búzaszálat, útszéli gazt látok, Isten nagysága jut eszembe.”

dialektikus materializmus: a fejlődés során a minőségi ugrásokat az anyagban lévő
törvényszerűségekkel magyarázza. Az anyag magában hordozza a mozgástörvényeket,
amik szügségképpen fejlődésre késztetik.

Szent Ágoston: „”…a világot Isten teremtette és az anyagba belehelyezte a törvényeket,
amelyek azt fejlődésre képessé tették.”
Miért ateista valaki?
- konkrét anyagi javak megszerzése a cél: most kapom, nem érdekel a bizonytalan jövő
(hasa az Istene)
- felületesség, lustaság: fárasztó munkával nem akar bajlódni a jövője érdekében (20
évesen túl fiatal, 40 évesen túl elfoglalt, nyolcvan évesen túl öreg)
- modern materializmuson, agnoszticizmuson nőttek fel:naív, beteges dolog ilyen
kérdéseket feltenni, mert nincs rájuk megalapozott ésszerű válasz, csak dogmák,
amiket vakon kell elfogadni.
Viszont: senki sem betegesebb és naivabb, mint aki egy gépezet egyes részeinek célját
keresi, de az egész céljára nem kérdez rá! (lásd: később)
1. Hans Urs von Balthasar: „Az élet nem méltó arra. Hogy leéljük, ha csupán
kényelmünk és hasznunk növelését várjuk tőle.”
Az életuntség oka a célt vesztettség: Mi az élet értelme? – feszültség, aggodalom,
reménytelenség, fóbiák…
2. Miért nem elég az Emberben bíznunk?
Pascal: Mindennapi életben is hiszünk dolgokban (orvos, tanár, stb.) intuició
fontosságát hangsúlyozza
Evolúció mikéntjére vonatkozóelméletek: finalisták – irányított természetörvények
(Egyház)
A modern tudomány és a hit: kazualizmus cáfolása a teljesség igénye nélkül
- Manfred Eigen érvelése: a puszta véletlen valószínűtlensége
Puszta véletlenben nincs olyan természeti tényező, ami a megvalósulás irányába hatna.
Irányított véletlen: egy jelenség bizonyos természeti tényezők hatására következik be.
A puszta véletlen törvényei, amik cáfolják a kazualizmust:
-

-

A véletlen forgandó ( ha véletlenül olyan bonyolult egységet, pl. aminosavat hozna
létre, emi életképes, azonnal el is pusztítaná azt, mert nem ismerné fel a
célszerűséget.)
A véletlenre nem jellemző a fokozatosság (kazualisták elismerik, hogy végtelenül
valószínűtlen, hogy akár az univerzum létezésének teljes ideje alatt létrejöjjön egy
olyan szabályos struktúra, mint az élő sejt. – ellentmond a lassú szelekció elvének)

- Földönkívüli életből eredő földi élet elmélete: nem cáfol, mert akkor azt az életet kellett
megteremteni.
- Szervek kialakulása az evolúció alatt: ha kialakult egy szerv, az nem lehet fokozatosan,
mert az élőlény nem életképes, tehát nam tudja tovább fejlődve tökéletesíteni azt.
- Földi élet kialakulásának és fennmaradásának feltételei (naptól való távolság, Hold, víz,
hőmérséklet, forgás, oxigén, stb.) Más paraméterekkel lakatlan maradt volna.
- Természeti törvények állandósága az univerzumban.

