
l. "Ami világunk annyiban jobb más világoknál, hogy a mi világunkban lehetséges az élet
keletkezése, de annyiban mégis eléggé rosszul van .elrendezve, .hogy benne ténylegesen,
viszonylag nagyon ritkán keletkezik élet. (Az idevonatkozó becslések, nevezetesen a Drake
képletnek sZámokkal való behelyettesítése eléggé bizonytalan. - A szerző megjegyzése.)
Úgy néz ki, mintha a .vílágfölöttí értelem az ember megcélzásában végül csak nagyon
nehézkesen jutott volna előre. Hasonló a helyzet, mint abban a teremtési mítoszban,
amelyet Platon mesél el a •Tírnaíosz-ban, Ott egyisteni demiurgosz, világteremtőszellem
megkísérel a kaotikus, a vak kényszertől áthatott anyagi világba valami kis rendet és
szépséget bevinni, de ez csak nagyon nehezen és korlátozottan sikerül neki, mert az anyagot
csak -rábeszélní- tudja arra, hogy némi alakot vegyen fel és rendet valósítson meg." Nem
akarom eleve kizárni, hogy más bolygókon is élnek hozzánk hasonló lények, emberek De ez
a nehézség eltűnik,ha Isten lényegében nem teremthetett más világot, és ha csakÁdámként
akart embert teremteni.

2. A másik nehézségre, a rossz problémájára a fejlődésben többek között Teilhard de
Chardin ~ emberi jelenség"-ben a következőképpen mutatott rá: " ... a biztonság és az
összhang azon fátyla alól, amely igen magasról nézve beburkolja az emberi haladást, egy
sajátos jellegű Kozmosz bukkan elő: amelyben a Rossz (nem véletlenül - ez még nem
jelentene sokat -, hanem éppen a szerkezete miatt) a Fejlődés barázdáiból már
szükségszerüen és tetszés szerinti mértékben tűnikfel ... Szenvedés és hibák, könny és vér:
megannyi egyébként gyakran értékes és újra felhasználható melléktermék, amelyet menet
közben szül a Noogenezis." (Bittei Lajos és Rónay György fordítása, Budapest, Gondolat,
1973.) Büchel ehhez a kijelentéshez kapcsolja szörnyű példáit a létért való küzdelemröl,
főlega paraziták (pl. a gubacsdarázs és a veszettségvírusa) életéből,és élesen felveti a súlyos
kérdést: "Hogyan alkothatott ez a jóságos Teremtő ilyen rossz világot?" Úgy tetszik, nemcsak
az emberiség történelme, a kozmosz fejlődéstörténete is egyetlen vádirat Isten ellen.
Teilhard is idézett művevégén az ember keletkezésének eposzar a Keresztúthoz hasonlítja.
De abban a pillanatban, amikor hittel felismerjük, hogy a Keresztúton maga az Isten áll
előttünk védtelen, magára hagyott, megkínzott, halálra ítélt és keresztre feszített ember
ként, összeomlik minden ellene felhozott vád.

(Elhangzott az NSZKbeli Európai Magyar Evangéliumi Konferencián,
1988. március 28-án)
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