
v. 
Islen a megváltozott világban. 

Lehet, hogy manapság talán túlságosan és sokat hangoz· 
tatjuk, hogy a világ megváltozott. Lehet, hogy igen túlozzuk azo· 
kat az eredményeket, amelyek a tudományos kutatás fáradozásai 
után közkeletűek lettek. Hiszen minden nagy átalakúlás ellenére, 
annak ellenére, hogy a világegyetemről egészen új . a régihez 
nem hasonló fényképeket készítenek azok, akiknek megfelelő 

tudományos műszerek állnak rendelkezésükre, a világegyetem 
mégis ugyan, az maradt és benne a régi dolgok történnek. A 
nap fényes sugarai világosságot ajándékoznak. a föld kenyeret, 
az éjszaka álmokat. a napkelte gyönyört, kibeszélhetetlen szép· 
séget ad. Közönséges perceinkben úgy érezünk ezekkel a dolgok· 

• 
kal kapcsolatban, ahogy ezer esztendők kel ezelőtt Abrahám, 
• 

Ezsaiás, vagy Jézus érzett. Azonban valamikor azt hitték, hogy -- " -

az istenek messze északon laknak: vagy' fennt a lagos, fölfelé 
K,terjesztetlKék égben. , összetörte ezt a Jégi hitet. A 

tudomány emberei " -a föld gömböl'éfi. felkutatták az északi· és a déli sarkot s meg· -állapították. hogy ott istenek nel11 lakhatnak s nem is laknak. 
, 2 

Sem a sem a föld és az ég között nem volt található 
, létezik, ezekután nyilvánvalóvá lett, 

hogy formája inkább hasonlítható az étemez, amelyről 
azt mondják, hogy minden teret betölt. mint akármi máshoz. A 
földrajz arra tanította meg az embereket. hogy Isten nem itt, 
vagy ott van, hanem imlenütt. - ~. - ---...:. 

földtan is hasonló változásokon ment át 

a 
Ez volt az úgynevezett 

Azóta azonban 
A felfogás lsten 

o yan nagy, hirtelen és katasztrófális eseménynél, .. 

, 
IS 

minden 
mint aminő a 



Noé idejében lejátszódó özönvíz lehetell. Ma a geológia tudo· 
mánya ityen természeti elváltozásoknak természetes okát tudja 
adni. Akkor lsten csak jdőnként és vitraJlaOlíl nvúlt bele a világ 
gépezetébe, most ~yetemes törvényekkeL állandóan munkálko· 
d, . A foldlan a teremtés idejét iIIetóleg is fontos felfedezéseket 
tell s ezáltal i~ meg~áltoztalla, kiszélesitelle az istenfqgalmat, 

eg 1650·ben akadt egy angol érsek, aki egy könyvében, amely· 
ben bibliatörténeti kronológiát állapít meg, kijelentelle, hogya 
teremtés Jézus születése elóll, 4004·ben, reg~el kilenc 'qralll!r 

'kézdódölf. A XX. század elején azt fanitotMk m r az iskolákban . ' nogy a világ százmillió éves és ezek a számok is eltörpülnek 
-a legújabb megállapítások eredményei mellell. Ma ugyanis két· 
ezer millió évesnek mondják a földet.' Természetesen a tudósok 
megjegyzik, hogy ezek a számok bizonytalan következtetések, de 
bizonyosnak látszik mégis, hogy az új és régi felfogás szerinti 
teremtési munka kezde t között nagy különbség van. Isten ez új 
magyarázat szerint sokkal hamarább munkába állott, mint azt a 
régiek csak elgondolni is merték volna. Ezért tehát lsten rég 
munkálkodik és egyetemes törvényekkel munkálkodik. 

Az isteQgondolal . Qben és térben val6 kiszélesedését akkor 
vesszük 'észre igazán, amikor belátha· 
tatlan és elképzelhetetlen olvassuk. Nincs 
különösebb szükség arra, hogy itt egy rendszeres stalisztikát 
soroljunk fel, hiszen nekünk beavalatlan embereknek olyan ke· 
veset jelentenek az úgynevezett »fényévek«. Azonban minden 

_ csillagásza lia ni eredményból azllátjuk, hogy halalmas áttáthafat· -
lanúl nagy világgal van az Islennek dolga. A csillagászattan is 
azt köveleli tőlünk, hogy istenfogalmunkat átértékeljük. 

A lermészetlan és a yegylan a csillagászattan végtelen, 
nagy és beláthatatlan széles tereilól 
véglelen kicsinységéhez. Itt sem 
kapcsolatos legújabb magyarázatokra, is beszélni 
fogunk ezekről. Azt mondják, az atom annyival kisebb egy golf· 
labdánál, mint amennyivel egy golf· labda kisebb a földnél. W. 
S. Adams számításai szerint »10" atom szükséges ahhoz, hogy 
az emberi tesi felép!í1jön és 10" emberi lest anyaga kellene 
egy csillag összetételéhez«.' Nem szükséges a »mennyiségelmé· 
leta: és a "relátivitáS tt szakkifejezéseivel eU5hozakodni ahhoz, 

I Jeanl: "The Universe Around Us" 13. Iap. 
2 "The Interlor ol Slar" 1ean könvvébtsl idézve. 



hogy bizonyos legyen előttünk, hogya modern természettudo· 
mány csodálatos fejlődése szinle ú' dimenzib a ot az is!en· 

,.. fogalomnak , Valamikor olyan lsten volt, aki hal n!lp alalt lerem. 
ell s -azulán megpihent. Az éleltan a elmélelével ma 

más lermészetű Isieni mulal. Islen fogva meg· 
szakUás nélkfil állandóan leremt. Ez az új Islen, ha szabad így 

~beszélnünk, nem vághalja magál kényelembe, pihenése nincs, 
mert munkája örök és meg nem szűnő, 

Aludomány lehál minden oldalon kiszélesílelte, megújí· 
lolla iSlenfogalmunkaf. E fogalom varázsának egészen friss és 
új lend(ilelel adolf. Vannak ugyan sokan, akik a ludomány gyors 
haladásából és magyarázalaiból azt következtetik, hogy nincs 
fsten. Sem távol naprendszerekben, sem az apró elektrónokban, 
nem találjuk meg Öt. A fizikában sem úgy nem jelentkezik, mint 
egy megtekinthető tárgy, sem úgy, mint egy szükséges ieltevés. 
A kémia elemei nem mutalják sehol, tehát lsten sehol sincs. 
Van· e egyáltalán hely a megváltozott világban fsten számára? 
Hely egy olyan világban, hol Qlinden történésnek megvan a 
maga jelölt módja és helye. Hely egy olyan rendszerben, ahol 
minden mozdúlat törvényszerűen megy végbe . 

• 

• 

• 
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