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Világnézetek háborúja: 

a keresztyénség és kihívói1 
 

z utóbbi időben felerősödtek a keresztyénség ellenes hangok. Előadásomban 
röviden bemutatom a keresztyénség két fő világnézeti ellenfelét, megvizsgá-
lom a mögöttük húzódó világnézeti előfeltevéseket, majd a keresztyén világ-

nézet mellett kívánok érvelni. 
Az elsődleges támadás a naturalizmus oldaláról érkezik. A naturalizmus szerint 

az egyedül érvényes tudást a tudomány adja, amely feltételezhetően mindent meg 
tud magyarázni tisztán természeti okokkal. A természetfölöttibe vetett hitet tehát 
mint irracionálisat elutasítja. Ennek egyik kiváló szószólója a brit biológus Richard 
Dawkins nemrégiben (2006) jelentette meg az Isteni téveszme című művét. Néhány 
évvel ezelőtt Dawkins a következőt állította: 

 
a világon a legördögibb dolgok egyike a (vallásos) hit, amely a himlő vírusához ha-
sonlatos, ám sokkal nehezebb felszámolni.2 
 
Egy nemrégiben végzett közvéleménykutatás szerint Nagy-Britanniában a meg-

kérdezettek 43%-a egyetértett ezzel a kijelentéssel. Az Egyesült Államok és az Eu-
rópai Unió állami iskoláiban is tilos az intelligens tervezés (entelligent design) tanítása. 
Ez azt jelenti, hogy ami a kezdetekkel kapcsolatban tanítható, az nem pusztán az evo-
lúcióra korlátozódik, hanem a céltalan evolúcióra, az Istenre való hivatkozás nélkül. 

A keresztyénséget egy másik jelentős támadás a posztmodernitás oldaláról éri, 
mely szerint nem léteznek abszolút igazságok, csak emberi magyarázatok. Jól leírja 
ezt Steve Bruce God Is Dead: Secularization int he West (Isten halott: szekularizáció a Nyu-
gaton, 2002) című művében. Isten ebben az esetben is ugyanarra a sorsa jutott: 
nincs számára hely a társadalomban. 

E két ellenfélnek köszönhetően a keresztyénség marginalizálódott. Sokan tesz-
nek úgy, mintha Isten halott lenne. Az az elképzelés, hogy Isten halott vagy hogy 
ten téveszme – ahogyan azt a fenti könyvcím is sugallja – nem új keletű. Több mint 
egy évszázaddal ezelőtt a filozófus Friedrich Nietzsche (1844-1900) azt írta:  

 
Isten halott, mi öltük meg őt … a tudomány ölte meg őt … a tudomány megölte az 
Igazságot. 

                                                 
1 A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének 2009. 

szeptember 17-én rendezett tanulmányi napján elhangzott előadás szerkesztett változata. 
2 Dawkins, Richard: „Is science a religion?”, The Humanist 57, 1997/1. 
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Vegyük észre, hogy Nietzsche – a posztmodernitás korai előfutáraként – azt ál-
lítja, hogy a tudományt illeti a vád az Istent és az igazságot ért támadásért. Mivel a tu-
dományról széles körben az a meggyőződés járja, hogy főszerepet játszik a keresz-
tyénség elleni támadásban, érdemes röviden megvizsgálni a tudomány természetét. 

 
A tudomány természete 

Hogyan „ölte meg” a tudomány Istent? Azt állították, hogy a tudomány kétfé-
leképpen tette ezt meg: (1) a világ naturalista magyarázatai Istent fölöslegesnek állí-
tották be; (2) a tudomány valószínűtlennek állította be a bibliai csodákat, ezzel alá-
ásta a Bibliába vetett hitet. 

Széles körben elterjedt az a mítosz, hogy a tudomány tényszerű, objektív és ra-
cionális, miközben a vallás kitalált, szubjektív és irracionális. Ha ilyen fogalmak 
mentén szemléljük a tudományt és a vallást, előre eldöntött ügy, hogy a kettő ösz-
szecsapásakor a tudomány mindig kiüti a vallást. 

A valóság azonban nem ennyire egyértelmű. Tudományfilozófusok ma már el-
ismerik, hogy a tudomány is tartalmaz nem kevés szubjektivitást. A tudományban 
például mindig különbséget kell tennünk a rideg (tényszerű) adatok – az általunk 
ténylegesen megfigyelt dolgok – és a szubjektív elméletek között, mely utóbbiakkal a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló adatokat magyarázzák és bővítik ki. 

A nehézség itt abban áll, hogy a tudományos elméleteket nem egyszerűen leveze-
tik az adatokból. A gyakorlatban az adatok mindig aluldeterminálják (under-determine) 
az elméleteket. Ez azt jelenti, hogy sok különböző elmélet szolgálhat magyarázatul 
ugyanarra az adathalmazra. Vegyük például azt a tényt, hogy a távoli galaxisokból 
érkező fény vörössé válik. Minél távolabbi egy galaxis, annál jobban a vörös felé to-
lódik el a fény. Mi az oka ennek? Sokféle elméletet gyártottak ezzel kapcsolatban. A 
vöröseltolódás okait a következőkben látták: 

 
• táguló tér 
• mozgás a térben 
• gravitáció 
• csökkenő fénysebesség 
• zsugorodó atomok 
• növekedő részecsketömeg 
• fáradó fény 
 
Melyik a helyes elmélet? Mivel egynél több elmélet is magyarázatul szolgálhat, 

egyértelmű, hogy a döntést valamilyen más, nem megfigyelésen alapuló tényezőkre 
támaszkodva kell meghozni. A tudományfilozófus Carl Hempel azt írja: 

 
Az adatoktól az elméletig való átmenethez kreatív képzelőerőre van szükség... A tu-
dományos elméleteket nem megfigyelt tényekből vezetjük le, hanem kitaláljuk, hogy 
aztán megmagyarázhassuk őket.3 
 

                                                 
3 Hempel, Carl G.: Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1966. 15. 
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A magyar tudományfilozófus Lakatos Imre még ennél is továbbmegy, amikor a 
következőt állítja: 

 
A tudományos elméletek nemcsak egyenlőképpen bizonyíthatatlanok és egyenlő-
képpen valószínűtlenek, hanem egyenlőképpen megcáfolhatatlanok is.4 
 
Lakatos arra a következtetésre jut, hogy egyetlen tudományos elméletet sem le-

het bizonyító erejűen igazolni, mivel nem rendelkezünk olyan igazolható kritériu-
mokkal, amelyek feltétlenül megalapozzák az ilyen igazságot. Mivel elméletileg a te-
óriák végtelen száma lehetséges, annak valószínűsége, hogy egy adott elmélet he-
lyes: egy a végtelenhez, ami egyenlő a nullával. Ugyanakkor egyetlen elméletet sem 
lehet bizonyító erejűen megcáfolni, mivel mindig lehetséges azt azáltal „megmente-
ni”, hogy megfelelő másodlagos elméleteket gyártunk. 

Hasonló következtetésre jut az amerikai filozófus, Willard Van Orman Quine: 
 
Bármilyen állítást igaznak tarthatunk, lesz ami lesz, ha meglehetősen gyökeres korrekció-
kat végzünk a rendszerben egyebütt. Tudásunknak vagy meggyőződésünknek összessé-
ge – a legrendszertelenebb földrajzi és történelmi ismeretektől kezdve az atomfizika, sőt 
az elméleti matematika vagy logika legösszetettebb törvényeivel bezáróan – nem más, 
mint ember alkotta építmény, mely csak a szélek mentén érintkezik a tapasztalattal.5 
 
Ez a következő kérdéshez vezet el bennünket: hogyan válasszuk ki a tudomá-

nyos elméleteket? Melyik konkuráló elmélet a helyes? Előnyben részesíthetjük a 
legegyszerűbb (vagy a leghasznosabb, legszebb stb.) elméletet. Ez azonban további 
kérdést vet fel: honnan tudjuk azt, hogy az egyszerű elméletek nagyobb valószínűség-
gel igazak? Ez pusztán feltevés, mely a világról való gondolkodásunkat tükrözi. 
Végső soron tehát nincsenek biztos eszközeink arra, hogy megkülönböztessük a 
valódi elméleteket a hamisaktól. Olyan elméleteket szoktuk kiválasztani, amelyek 
leginkább beleillenek világnézetünkbe – a világgal kapcsolatos legalapvetőbb felte-
véseinkbe. (ld. 1. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: A tudományos elméletek kiválasztását meghatározó tényezők 
 
A tudományban tehát csak a tényleges megfigyelésen alapuló adatokat lehet tu-

dományos tényként elfogadni. Mihelyt magyarázni és kiterjeszteni próbáljuk ezeket a 
tényeket, elméletekre kell támaszkodnunk, mely elméletek kiválasztása nagyban 
függ előzetes világnézeti elkötelezettségünktől. 

 
                                                 
4 Lakatos Imre: The Methodology of Research Programmes. Cambridge University Press, 1980. 19. 
5 Quine, Willard V.O.: Theories and Things. Cambridge, Harvard University Press, 1981. 

adatok elméletek világnézet 

képzelet 
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A tudomány és a kezdetek 
Vegyük közben azt is észre, hogy mindez a kezdetekről szóló vitákra is kihat. Mi-

vel minden megfigyelést a jelenben végeznek, ezért a kezdetekre vonatkozó bármilyen 
következtetésnek elméletre kell támaszkodnia. Egyetlen tudós sem volt jelen a kezdet-
nél, tehát egyedül Isten tudja, mi is történt valójában. A kezdetekről szóló viták tehát 
nem tényekről, hanem azok megfelelő értelmezéseiről szólnak. Itt tehát nem a tudomány és 
keresztyénség állnak egymással szemben, hanem naturalista és keresztyén magyarázatok. 

 
Mi a világnézet? 

Eddig azt hangsúlyoztam, mennyire fontos szerepet játszanak a világnézetek a 
tudományos adatok értelmezésében. Most vizsgáljuk meg közelebbről azt, hogy mi 
is a világnézet. Világnézetünk annak módja, ahogyan a világot szemléljük és értel-
mezzük. Legalapvetőbb elképzeléseinket tartalmazza Istenről, a világról és magunk-
ról. Jellegzetesen világnézeti kérdések: 

 
• Kicsoda Isten? 
• Mi létezik? 
• Miért létezik a világ? 
• Micsoda az ember? 
• Mit tudhatunk? 
• Mit kell tennünk? 
• Mit remélhetünk? 
 
Ezek mélyreható filozófiai kérdések, amelyek olyan témákkal foglalkoznak, mint 

vallás, ontológia, teleológia, episztemológia, antropológia, etika és eszkatológia. 
Manapság sokan unalmasnak találják a filozófiát. Pedig az ezekre a filozófiai 

kérdésekre adott válaszok kihatással vannak az életünkre. A mélyen gyökerező esz-
mék drasztikus tettekhez vezethetnek. A filozófia komoly munka, amely mélyre 
szántó gondolkodást igényel, viszont elengedhetetlen egy egységes világnézet kiala-
kításához. Egy körültekintően megfogalmazott világnézet nemcsak segít átgondol-
tabban élni, hanem szilárd alapot biztosíthat más világnézetek kritikai értékeléséhez. 

Az ember világnézete egy történetből (a világ történetének átfogó elbeszéléséből) 
és egy sor olyan kísérő feltevésből vagy előfeltételből áll, amelyek a főbb világnézeti 
kérdésekre adnak választ. Az ember világnézete szemüvegként szolgál, melyen ke-
resztül magyarázzuk és értelmezzük tapasztalatainkat. Egyben térképként is szolgál: 
utat és irányt mutat nagy döntéseinkben.6 

 
Világnézetek értékelése 

Senki sem semleges világnézetileg. Mindenkinek van egyfajta világnézete, jólle-
het ennek nem mindenki van tudatában. Hogyan ítéljük meg az egymásnak ellent-
mondó világnézeteket? Mivel mindkettőnek megvannak a saját előfeltevései. és sa-
ját világnézeti szemüvegén keresztül látja a dolgokat, lehetetlennek tűnhet meg-
győzni bárkit is arról, hogy világnézete hibás. 

                                                 
6 Ld. erről részletesebben Byl, John: The Divine Challenge: On Matter, Mind, Math and Meaning. 

Edinburgh, Banner of Truth Trust, 2004. 
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Létezik azonban néhány olyan tulajdonság, amellyel minden életképes világné-
zet rendelkezik. Egy világnézetnek például belső logikáját tekintve következetesnek 
kell lennie. Előfeltevései nem vezethetnek ellentmondásos következtetésekhez. Má-
sodszor: egy világnézetnek összhangban kell állnia azokkal a tapasztalatokkal, ame-
lyeket magyarázni próbál. Harmadszor: egy világnézetnek élhetőnek kell lennie. 
Hogyan kommunikálhatunk például az emberekkel, ha világnézetünk szerint a 
nyelvnek nincs jelentése? Végül pedig világnézetünknek képesnek kell lennie arra, 
hogy megfeleljen a józan észnek és a tudományos ismereteknek. 

 
Naturalizmus 

Melyek azok az előfeltevések, amelyekre a naturalizmus támaszkodik? Ahhoz, 
hogy ezt megválaszolhassuk, vizsgáljuk meg a következő idézetet, mely a naturalista 
tudománytörténész William Provine-tól származik: 

 
Az evolúciós biológia szerint nincsenek tervszerű princípiumok a természetben, 
nincsenek istenek és olyan tervező erők, amelyek racionálisan észlelhetők…  
Másodszor: nincsenek velünk született erkölcsi vagy etikai törvények…  
Harmadszor: az emberi lények csodálatosan összetett gépek. 
Negyedszer: amikor meghalunk, akkor meghalunk, ez a vég számunkra, nincs örök-
élet reménye. 
A szabad akarat egyszerűen nem létezik, az evolúció nem hozhat létre olyan lényt, 
amely igazán szabad döntéseket hozhat… 
A világegyetem nem visel ránk gondot… Az emberek számára nem létezik végső 
értelem.7 
 
Ez tehát a naturalizmus komor credója. Alapvető világnézeti kérdéseinknek 

megfelelően a naturalizmus válaszait a következőképpen összegezhetjük: 
 

Történet: Minden a semmiből, véletlenszerű evolúció révén állt elő. 
Ontológia: A végső valóság az anyag, amelyet tervszerűtlen, természetes 

okok alakítanak.
Antropológia: Az ember a véletlen következménye, akinek nincs lelke és 

nincs élete a halál után. 
Ismeret: Minden ismeret tapasztalati, érzékeink révén szerezzük; 

nincs isteni kijelentés.
Etika: Nem léteznek egyetemes normák, nem léteznek matematikai 

igazságok.
Vallás: Isten, ha egyáltalán létezik, nem időszerű számunkra. 

 
A naturalizmus értékelése 

Mennyire magyarázza jól a naturalizmus a valóságot? A valóság nagyon össze-
tett. Roger Penrose brit fizikus Az elme árnya (Shadows of the Mind) című könyvében 
amellett érvel, hogy három különféle világot különböztethetünk meg (ld. 2. ábra). 
Az első az anyagi világ, a látható és érezhető dolgokat tartalmazza. A második világ 

                                                 
7 Provine, William: „Progress in Evolution and Meaning in Life”, in Evolutionary Progress. 

(Matthew H. Nitecki (szerk.), Chicago, University of Chicago Press, 1988. 47-74. 
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az elméé. Gondolatokból, meggyőződésekből és érzelmekből áll. A harmadik világ 
az időtlen igazságok eszmei világa. Olyan dolgok tartoznak ide, mint ismeret, meg-
értés, bölcsesség és az ezek mögött meghúzódó normák. Jellemzője ennek a elvont 
világnak például az az igazság, hogy 2+2=4. Ezt a harmadik világot a matematika 
világaként jelölöm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra: Három világ és három rejtély (Penrose 1994:414). 
 
Ehhez a három világhoz három rejtély kötődik: hogyan hatnak kölcsönösen egy-

másra? A virágok, a bor és a tövisek objektív fizikai világa hogyan hat a szépség, 
öröm és fájdalom szubjektív belső megtapasztalásaira? Hogyan hat a matematika az 
anyag és az elme világára? Miért játszanak olyan nagy szerepet a matematikai törvény-
szerűségek a fizikai világegyetemben? A fizikai világegyetem rejtélyes módon emelke-
dik ki a matematikai világból. A második rejtély abban áll, hogy az anyag fizikai világa 
hogyan hozhat létre észlelésre képes elméket. Végül pedig a kört bezáró rejtély: az 
észlelésre képes emberi elme hogyan jut el absztrakt matematikai igazságokhoz? Ezek 
azok a legmélyebb kérdések, melyekkel az emberiség szembetalálja magát. 

Számos további kérdést vet még fel a naturalizmus. Például: 
 
1. Matematika és anyag 
• Miért létezik a világegyetem? 
• Miért van benne rend és szabályszerűség? 
• Miért fogható fel matematikailag? 
• Miért rendelkezik konkrét matematikai formulával? 
• Hogyan aktualizálódnak a matematikai formulák? 
 
2. Anyag és elme 
• Hogyan idézhet elő a tervszerűtlen anyag tervszerű életet? 

matematika 

elme anyag 
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• Hogyan idézhet elő a véletlen összetettséget? 
• Hogyan jött létre az információ? 
• Hogyan válhat az anyag tudatossá? 
• Az én egységessége. 
• Hogyan hatnak a nem fizikai tényezők az elmére? 
• Mi alakítja át a gondolati döntést fizikai tetté? 
 
3. Elme és matematika 
• Miért támaszkodjunk az elménkre? 
• Hogyan létezhetnek nem fizikai abszolútumok? 
• Hogyan idézheti elő a „van” a „kell”-t? 
• Hogyan férhetünk hozzá az egyetemes igazságokhoz? 
• Miért alkalmazható a matematika az anyagi világra? 
 
A materializmus nehézségekbe ütközik akkor, amikor az elme puszta létét akar-

ja megmagyarázni, nem is beszélve annak racionalitásáról. Nem hagy helyet olyan 
nem fizikai dolgoknak, mint a logika, matematika vagy absztrakt ismeret. Csak úgy 
tudja megoldani a Penrose-féle hármas rejtélyt, ha elutasítja az elme és a matemati-
ka világát mint illúziót. Penrose maga nem materialista. A matematika világát tartja 
a legvalósabbnak, a másik kettőt pedig a matematikai árnyainak. Ugyanakkor Pen-
rose sem jut közelebb a rejtélyek megoldásához. Mint ahogyan a naturalizmus vagy 
posztmodernizmus más formái sem. 
 
Az öncáfolat veszélyei 

A naturalizmus szintén az öncáfolat veszélyével néz szembe. Figyeljük meg Sir 
Francis Crick Nobel-díjas biológus megállapítását: 

 
A Megdöbbentő Hipotézis az, hogy „Te”, a te örömeid és bánataid, emlékeid és 
céljaid, én-tudatod és szabad akaratod valójában nem több, mint az idegsejtek óriási 
összegyülekezésének működése…8 
 
Crick meg van arról győződve, hogy minden gondolatunk és meggyőződésünk 

csak illúzió, amelyet az idegsejtek váltanak ki. Van valami furcsa ebben a megállapí-
tásban. Ha minden meggyőződésünk agyi neuronok kiváltotta illúzió – ahogyan arról 
Crick meg van győződve –, akkor ez mit jelent Cricknek arra a meggyőződésére 
nézve, hogy minden meggyőződés illúzió? 

Vagy vegyük Derk Pereboom filozófus kijelentését: 
 
Legjobb tudományos elméleteink szerint rajtunk kívül álló tényezők hozzák létre 
végül minden tettünket… ezért erkölcsileg nem vagyunk felelősek értük.9 
 
Pereboom arra a következtetésre jut, hogy cselekedeteinket teljes mértékben a 

fizika törvényei határozzák meg. Ezért tehát nem vagyunk egy tettünkért sem fele-
lősek. Eszerint egy gyilkost nem lehet erkölcsileg felelősségre vonni azért, hogy 
                                                 
8 Crick, Francis: The Astonishing Hypothsis. New York, Touchstone, 1994. 3. 
9 Pereboom, Derk: Living Without Free Will. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 1. 
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gyilkolt. Pereboom éppen ezért ellenzi a halál- és a börtönbüntetést. Szerinte a bí-
róságnak az lenne a dolga, hogy módosítson az illető bűnös viselkedésén, például 
rehabilitációs programokkal. 

Ha félretesszük annak nyugtalanító kérdését, hogyan működhetnek morális és 
racionális „muszáj”-ok egy teljes mértékben fizikai törvények által meghatározott 
világban, Pereboom érvelése továbbra is zavarosnak tűnik. Azt állítja, hogy jóllehet 
nem vagyunk erkölcsileg felelősek cselekedeteinkért, azokat erkölcsileg jónak vagy 
rossznak lehet ítélni. Pereboom ráadásul egyértelműen azt várja a bíróságoktól és bí-
róktól, hogy morális kötelességekre reflektáljanak. Ugyanakkor, ha nem vagyunk 
felelősek tetteinkért – ahogyan azt Pereboom állítja –, ez minden bizonnyal ugyan-
úgy érvényes a bírókra, mint a bűnözőkre. Ezek után honnan veszi a bátorságot 
Pereboom ahhoz, hogy kioktasson bennünket arról, hogyan kell a bűnözőkkel bán-
ni? Ezzel a magatartással azt feltételezi, hogy erkölcsileg mégiscsak felelősségre 
vonhatók vagyunk, ezzel pedig ellentmond saját központi tételének. 

Amikor arról próbálunk valakit meggyőzni, hogy a világnézetünk igaz, feltéte-
leznünk kell, hogy léteznek olyan dolgok, mint tervszerű ének, megbízható elmék, 
gondolati okság, racionális normák és objektív igazság. Máskülönben nem tudunk 
racionális párbeszédet folytatni. Ezeket a dolgokat a naturalizmus azonban mind 
tagadja. Éppen ezért a naturalizmus mellett szóló bármely érvelés végső soron ön-
cáfoló, hiszen olyan dolgokat kell igaznak vélnie, amelyeket valójában tagad. 

Végső célunkat illetően William Provine kijelenti: „Az emberek számára nincs 
végső értelem.” Richard Dawkins hasonlóképpen azt írja: 

 
DNS-ből felépült gépek vagyunk, akiknek az a célja, hogy ugyanabból a DNS-ből 
még több másolatot hozzunk létre… Pontosan ezért vagyunk… Minden élő dolog 
létének ez az egyetlen értelme.10 
 
Dawkins ugyanakkor azt is állítja, hogy „Darwinnak köszönhetően intellektuáli-

san kiteljesedett ateisták lehetünk.”11 Az ember elcsodálkozik, hogyan lehet Daw-
kins intellektuálisan kiteljesedett, ha egyetlen célja az, hogy DNS-éből még több 
másolatot hozzon létre? 

 
Posztmodernitás 

A modern világban az emberi értelem Isten fölé helyezte magát a szuverenitás 
igényével. Ehhez hozzátartozott az, hogy az emberi értelem minden meggyőződést 
is hitet megkérdőjelezhetett. A kritikus emberi értelem, ha egyszer szabad folyást 
kap, olyan, mint a telhetetlen sav, amely minden abszolútumot felold, akár a vallás-
ban, etikában, tudományban vagy logikában. Végül pedig az emberi értelem kényte-
len önmagát is bírálni. Ekkor az értelem lelepleződik mint értelmetlenség, saját 
alapvetését is szétmarja, így okozva a modernitás önpusztítását. 

A naturalizmus miután száműzte azt az Istent, Aki minden egyetemes normát 
fenntartott, most kezd ráébredni arra, hogy nem maradt szilárd alapja az objektív 
ismerethez. Ahogyan azt Nietzsche előre látta: Isten halála szükségszerűen maga 

                                                 
10 Dawkins, Richard: „Christmas Lectures for Young People”, London, Royal Institute, 1991. 
11 Dawkins, Richard: The Blind Watchmaker. Harmondsworth, UK, Penguin, 1991. 6. 
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után vonja az Igazság halálát. A kritikus emberi értelem – önmagára alkalmazva – 
az Igazság megtalálásának lehetőségét semmisíti meg. Következésképpen a modern 
ember ahelyett, hogy Istenéhez hasonló ismeretre és bölcsességre tenne szert, csak 
egy reménytelen keresés csalódottságával végzi. 

Posztmodern korunkban sokan felhagytak azzal, hogy egységes világnézetet fo-
galmazzanak meg. Amíg a modernitás azt állította, hogy a bibliai elbeszélés téve-
dett, addig a posztmodern elveti azt az elképzelést, hogy létezik egyáltalán elbeszé-
lés. A posztmodern világ számára nincs valódi értelem és tartalom; csak reményte-
len, értelmetlen abszurditás. 

A modernitás története és annak posztmodernbe való átalakulása Bábel tornyá-
nak történetére emlékeztet minket (ld. 1Mózes 11). Ahogyan azt Middleton és 
Walsh12 megfogalmazzák: a modernitás tornyának az emberi autonómia az alapja. Az 
első szint a tudomány, amely értelmet ad. A második szint a technika, amely hatalmat 
ad. A harmadik szint a gazdaság, amely célt ad a tudományos és ipari fejlődésnek. A 
negyedik szint a fogyasztói mentalitás, amely felszínes örömöket táplál és hajtja a gaz-
daságot. Ezt a modernista tornyot – mely azzal áltatja önmagát, hogy felér a menny-
be – pogány őséhez hasonlóan a nyelvek zűrzavara rontja le. Ez alkalommal azonban 
nincs szükség isteni beavatkozásra. A posztmodern ember maga robbantja fel saját 
tornyát azáltal, hogy nyelvét megfosztja minden értelmes tartalomtól. 

 
A keresztyén világnézet 

A keresztyén világnézet középpontjában egy szuverén, mindentudó, Szenthá-
romság Isten áll, Aki kijelentette magát a Szentírásban. Ez az Isten mindenek, még 
a logikai és morális abszolútumok teremtője is. A történelem egésze Isten örök ter-
vének megfelelően bontakozik ki. Ebben a tervben az ember – aki Isten képmására 
teremtetett – fontos szerepet játszik Isten szolgálatában és dicsőítésében. Az ember 
jónak teremtetett, de saját döntése révén bűnbe esett. A Jézus Krisztusban való ke-
gyelem által vannak, akik megváltatnak. A fizikai halál után lelkünk tovább él, hogy 
majd egyesüljön egy megújult testtel az Ítélet Napján. Azután megkapjuk örök ju-
talmunkat. Amíg a naturalizmus nem ad választ az élet értelmének kérdésére, addig 
a keresztyénség azt tanítja, hogy „Az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent és 
örökké gyönyörködjön benne.” (Westminsteri Kiskáté) 

 
Alapvető világnézeti kérdéseinket illetően a keresztyénség válaszait a követke-

zőképpen foglalhatjuk össze: 
 

Történet: Isten jónak teremtette a világegyetemet, az ember bűnbe 
esett és tönkretette azt 

Ontológia: Isten a végső valóság; Ő mindenható és mindentudó; Ő 
állapítja meg a fizikai törvényeket és csodákat visz véghez. 

Antropológia: Az ember Isten képmására teremtetett, hogy Őt szolgálja. Az 
ember testből és lélekből áll. 

                                                 
12 Middleton, J. Richard & Walsh, Brian J.: Truth is Stranger Than It Used to Be. Downers 

Grove, IL, InterVarsity Press, 1995. 16-17. 
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Ismeret: Ismeretet érzékeink révén és az isteni kijelentés alapján szer-
zünk.

Etika: Isten állapít meg és tart fenn minden erkölcsi abszolútumot, 
matematikai igazságot stb.

Vallás: Azért vagyunk, hogy Istent imádjuk és szolgáljuk minden 
gondolatunkkal, szavunkkal és tettünkkel.

 
Keresztyénség és tudomány 

Hogyan viszonyul a keresztyénség a tudományhoz? Először is megjegyezzük, 
hogy a keresztyénség tette lehetővé a tudományt. A kulturális mandátum („töltsé-
tek be és hódítsátok meg a földet” – 1Mózes 1,28) adott ösztönzést Isten teremtett 
világának a tanulmányozására. A reformáció hangsúlyozta a mindennapi életet és 
mindenféle hivatás fontosságát. A tudás keresztyén megközelítése szerint Isten 
tartja fenn a világegyetemet és az olyan egyetemes normákat, mint például a deduk-
tív logika, és Isten a Szentírás végső szerzője. A tudományos elméletek ugyanakkor 
nem tévedhetetlen emberi találmányok, éppen ezért a tudományos elméleteknek 
meg kellene felelniük a tudás magasabb forrásainak, ahogyan azok fellelhetők a 
megfigyelésben, a logikában és a Szentírásban. 

A modern tudomány megalapozói közül sokan hivatkoztak a keresztyén világ-
nézetre. Figyeljük meg, mit mondott Istenről néhány tudós óriás: 

 
Johannes Kepler (1571-1630): 
Hálát adok Neked, Úristen, Teremtőnk, hogy teremtett világod szépségeit látnom 
engedted, és kezeid alkotásaiban gyönyörködöm.13 
 
Galileo Galilei (1564-1642): 
A természet törvényei világosan tanúskodnak egy törvényadóról… A természet 
nagy könyve a matematika nyelvén íródott.14  
 
Isaac Newton (1642-1727): 
A Napnak, bolygóknak és üstökösöknek ez a leggyönyörűbb rendszere csakis egy 
értelmes és hatalmas Lény tanácsának és uralmának az eredménye lehet.15 
 
Mindhárom tudós hitte, hogy a Szentírás Istene teremtette a világegyetemet egy 

ésszerű terv alapján, hogy Isten saját képmására teremtette az embert, és éppen 
ezért az ember képes felismerni a világegyetem ésszerű struktúráját. Így gondosko-
dott Isten az összefüggésről az anyag, az emberi elme és a matematika világa kö-
zött, megoldva ezzel a Penrose-i rejtélyt.  

                                                 
13 Kepler, Johannes: Epitome astronomiae Copernicanae; Harmonice Mundi. 1621; Epitome of 

Copernican Astronomy & Harmonies of the World. Amherst, Prometheus Books, 1995. 240. 
14 Galilei, Galileo: „Levél Krisztina nagyhercegnőhöz”, 1610. „Letter to the Grand Duchess 

Christina”, in Discoveries and Opinions of Galileo. Stillman Drake (translator and editor). 
New York, Doubleday Anchor Books, 182. 

15 Newton, Isaac: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 1687. The Principia: Mathematical 
Principles of Natural Philosophy. angolra fordította: B. Cohen & A. Whitman, Berkely, Uni-
versity of California Press, 1999. 939-943. 
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A Szentírás abszolút Istenébe vetett hit nélkül a világon semminek sincs értel-
me. Jóllehet a hitetlenek is képesek az érvelésre, logikai képességüket csak keresz-
tyén világnézet alapján lehet igazolni. Ez a következtetés hallatszik ki Paul Davies 
megfogalmazásából: 

 
Még a legateistább tudós is hitből származó cselekedetnek fogadja el azt, hogy a vi-
lágegyetem nem abszurd, hogy a fizikai létnek van racionális alapja, mely a termé-
szetben található törvényszerű rendben nyilvánul meg, mely legalábbis részben fel-
fogható számunkra. A tudomány tehát csak akkor haladhat előre, ha a tudós egy, lé-
nyegét tekintve teológiai világnézetet sajátít el.16 
 
Azaz csak a keresztyén világnézet szolgálhat megfelelő alappal a racionalitás és 

az objektív ismeret számára. 
 

Miért utasítják el a (poszt)modernisták a keresztyénséget? 
A fenti következtetés egy kérdést vet fel: ha a keresztyénség racionalitásában tény-

legesen megelőzi a többi világnézetet, akkor miért nem szélesebb körben elfogadott? 
 

Naturalizmus 
Vegyük elsőként a naturalizmust. Miért van az, hogy olyan sok tudós kitart a 

naturalizmus mellett annak ellenére, hogy nem bizonyítható, hogy a világegyetem 
mélyebb titkait képtelen megmagyarázni, és hogy önmagának ellentmond? 

Azok között a tudósok között, akik mélyen átgondolták a dolgokat, vannak 
olyanok, akik őszintén elismerik, hogy materializmusuk inkább egyfajta hiten, mint-
sem bizonyítékon alapul. Így például a materialista Richard Lewontin, a Harvard 
Egyetem biológusa elismeri: 

 
A materializmus oldalára állunk – néhány elmeszüleményének nyilvánvaló abszurdi-
tása ellenére, a tudós közösségnek a megalapozatlan „ez így jól van” történetekkel 
szembeni toleranciája ellenére, mert mindenekelőtt a materializmus iránt vagyunk el-
kötelezve. […] A materiális okokhoz való a priori ragaszkodásunk arra kényszerít, 
hogy olyan fogalomsort alkossunk, amely materiális magyarázatokat eredményez – 
bármennyire is ellentmondanak azok az intuíciónak, bármennyire is megtévesztőek 
az avatatlanok számára.17 
 
Lewontin üdítően őszinte a (materialista) tudomány gyengéivel kapcsolatban. 

Elismeri, hogy az elsődlegesen előfeltevések kérdése. A tudósok nem semlegesek 
világnézetileg. Nem egyszerűen a bizonyítékokat követik – függetlenül attól, hogy 
azok merre vezetnék őket. Éppen ellenkezőleg: a bizonyítékokat saját világnézetük 
szempontjából értelmezik. 

Ha Lewontin ennyire tisztában van a materializmus gyenge pontjaival, akkor mé-
gis miért nem gondolja át a materializmus iránti elkötelezettségét? Ha az elsősorban 
meggyőződés kérdése, akkor a materialisták miért nem mérlegelnek más, életképe-

                                                 
16 Davies, Paul: „Physics and the Mind of God”, First Things. 1995, August/Sept: 32. 
17 Lewontin, Richard C.: „The Dream of the Human Genome”, New York Review of Books 

XXXIX, 28 May, 1992: 31. 
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sebb lehetőségeket? Miért ez a rendületlen ragaszkodás részükről? A materialisták gyak-
ran vágnak vissza azzal, hogy bármilyen gyenge pontjai legyenek is a materializmus-
nak, még mindig ez a legjobb, amit tehetünk. Állítólag nincs ésszerű alternatíva. 

A valóság azonban az, hogy már a kezdetektől elutasítanak minden alternatívát. 
Ez derül ki Lewontin megfogalmazásából is, amikor így folytatja: 

 
Mi több, a materializmus abszolút, hiszen nem engedhetjük meg, hogy az isteni be-
tegye a lábát az ajtón… Egy mindenható Istenre hivatkozni azt jelenti, hogy meg-
engedjük, hogy a természet szabályszerűségei bármely pillanatban megtörjenek, 
hogy csodák történhessenek.18 
 
A filozófus John Searle hasonlóképpen azt sugallja, hogy némely filozófusok és 

tudósok tagadják azt, hogy gondolataink irányítják cselekedeteinket, mert félnek at-
tól, amit egyetlen alternatívának látnak: 

 
Hogyan van az, hogy olyan sok filozófus és kognitív tudós mondhat sok olyan dolgot, 
amely egyértelműen hamisnak tűnik? […] A jelenlegi nézetek elfogadását nem annyira 
saját igazuk felőli önálló meggyőződésük motiválja, hanem inkább a nyilvánvaló alterna-
tíváktól való rettegés. Két választásunk maradt ezután: a „tudományos” megközelítés – 
a materializmus egyik vagy másik jelenlegi változata – vagy a „tudománytalan” megkö-
zelítés – a kartézianizmus vagy az elme valamilyen vallásos eszméje.19 
 
Ezek szerint a materializmusnak való elkötelezettség gyökereinél mély vallásos 

motivációt találunk. 
Erre az irracionális tényezőre való erőteljes hivatkozást fogalmazza meg őszin-

tén a naturalista filozófus Thomas Nagel: 
 
Magától a vallástól való félelemről beszélek. Tapasztalatból beszélek […]: azt aka-
rom, hogy az ateizmus igaz legyen, de szorongással tölt el az a tény, hogy az általam 
ismert legintelligensebb és legtájékozottabb emberek között vallásos hívők vannak. 
Nemcsak arról van szó, hogy nem hiszek Istenben. Arról van szó, hogy remélem, 
hogy nincs Isten! Nem akarom, hogy legyen Isten; nem akarom, hogy a világegye-
tem olyan legyen… 
Úgy sejtem, hogy ez a kozmikus hatalom-probléma nem ritka állapot, és hogy nagy-
részt ez felelős korunk tudományosságáért és redukcionizmusáért. Ez tartja fenn az 
evolúciós biológia nevetséges túlzásbavitelét, hogy mindent ezzel magyarázzanak, 
beleértve az emberi elmét is.20 
 
A retteget alternatíva a teizmus, konkrétan a bibliai istenhit. Vannak olyan na-

turalisták, akik szívük legmélyén elismerik, hogy annak erős vágya vezérli őket, 
hogy kikerüljék Istent, még azon az áron is, ha így irracionális, önmagának ellent-
mondó világnézetnek kötelezik el magukat. 

 
 

                                                 
18 Uo. 
19 Searle, John: The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA, MIT Press, 1992. 3-4. 
20 Nagel, Thomas: The Last Word. New York, Oxford University Press, 1997. 130-131. 
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Posztmodernitás 
A posztmodernek – akik saját bevallásuk szerint kevés súlyt tulajdonítanak a ra-

cionalitásnak – egyszerűen megrántják a vállukat a irracionalitás vádjának hallatán. 
A nagy tekintéllyel bíró posztmodern filozófus, Richard Rorty a következőt mond-
ta, amikor a vallással kapcsolatos nézeteiről kérdezték: 

 
Nem gondolom, hogy a keresztyén teizmus irracionális. Teljes mértékben egyetér-
tek azzal, hogy […] nem irracionálisabb az ateizmusnál. Nem az irracionalitás a kér-
dés, hanem inkább a kívánatosság.21 
 
A posztmodern embert – modern elődjéhez hasonlóan – az a vágy hajtja, hogy 

kikerülje az Istennek való hódolatot. Az ember saját normáinak megfelelően akarja 
újraértelmezni a világegyetemet, mindegy milyen áron. 

Láttuk, hogy a materialista William Provine azon siránkozott, hogy „a világ-
egyetem nem visel ránk gondot… az emberek számára nem létezik végső érte-
lem”.22 A posztmodernitás, ha lehet, még ennél is borúlátóbb és kiábrándultabb. 
Az egzisztencialista Jean-Paul Sartre így panaszkodik: 

 
Az ateista egzisztencializmus … azt állítja, hogy ha Isten nem létezik … akkor az em-
ber mindössze annyi, amennyinek véli magát. Az ember nem több, mint amivé válik. 
Az egzisztencialista nagyon nyugtalanítónak tartja, hogy Isten nem létezik, mert úgy 
tűnik, hogy Vele együtt annak a lehetősége is eltűnik, hogy értékeket találjunk az esz-
mék mennyországában. Dosztojevszkij azt mondta, hogy ha Isten nem létezik, akkor 
minden megengedett. Ettől kezdve az ember magára marad, mivel sem önmagában, 
sem önmagán kívül nem talál semmit, amibe kapaszkodhatna.23 
 
Isten kirekesztésének igen nagy ára van. Lelki, erkölcsi és filozófiai csőd lesz a 

következménye. Isten halála az értékek halálához, amely viszont az emberek ember 
voltának halálához vezet. 

Úgy tűnik, mintha sokakat hajtana valamilyen belső szomjúság a tiszta igazság, 
szépség és a dolgok értelme után. Az, hogy az ember képtelen ezeket saját maga meg-
találni, a frusztráció forrásává válik. Még Nietzsche sem tudta elfelejteni azt az Istent, 
akit olyan nagy nyomatékkal elutasított. Utolsó versgyűjteményében, a Dionüszosz-
ditirambusaiban szomorúan ismeri el az Isten nélküli élet kimerítő és magányos voltát: 

 
Nem! Jövel vissza, 
Minden gyötrelmeddel! 
Az árvák árvájához, 
Jövel vissza! 
Minden könnypatakom 
Feléd folyik! 
Szívem utolsó lángja – 

                                                 
21 Idézi Louthan, Stephen: „On Religion – A Discussion with Richard Rorty, Alvin Plantinga 

and Nicholas Wolterstorff”, Christian Scholar’s Review XXVI, 1996/2: 178. 
22 Provine, 70. 
23 Sartre, Jean-Paul: Existentialism and Human Emotions. Secaucus, NJ, The Citadel Press, 1957. 22. 
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Reád lobog! 
Jövel vissza, 
Ismeretlen istenem! Jajjom! Utolsó - boldogságom!24 
 
Hasonlóképpen a filozófus Bertrand Russel, akik határozottan elutasította Is-

tent, önéletrajzában így vall: 
 
A legbensőm mindig és örökké egy borzalmas fájdalom – egy furcsa heves fájdalom 
–, valami földöntúlinak, valami átalakultnak és végtelennek a keresése.25 
 
Figyelemre méltó ez a vallomás. Russel szenvedélyes naturalista volt, aki kitar-

tott amellett, hogy az anyagi világon túl semmi sem létezik. Mégis valami több utáni 
vágy nyugtalanítja. Honnan ez a vágy? Aligha lehetett a naturalista evolúció követ-
kezménye, hiszen egy frusztrált vágynak nem sok túlélés értéke van. Az sem tűnik 
valószínűnek, hogy az anyagi javak idézik elő a transzcendentális útkeresést. 

A transzcendentális vágy transzcendentális Lényre utal. A keresztyén válasz az, 
hogy Isten, Aki az embert saját képére teremtette, ezzel az isteni közösség utáni 
vággyal teremtette. Az ember lelkében egy Isten-alakú űr tátong, melyet egyedül Is-
ten tölthet be. Ez a zsoltáros vágyakozó szavait idézi fel: 

 
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 
úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem! 
Isten után szomjazik lelkem, 
az élő Isten után. 
   (Zsoltár 42,1-2) 
Az ember büntetése tehát amiért elvetette Istent az, hogy a transzcendentális 

Teljesség utáni olthatatlan szomjjal kell élnie. 
 

Az Isten elleni hosszú háború 
Ha egyedül Isten töltheti be az ember legmélyebb vágyait, akkor miért nem for-

dul az ember Istenhez? Az ember első bukása abból a vágyból fakadt, hogy olyan 
akart lenni, mint az Isten, amelyre az ördög csábító szavai sarkallták: „olyanok lesz-
tek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz” (1Mózes 3,5). Büntetése 
megsötétedett gondolkodás lett, mely az önámítás és a gőg csapdájába esett. 

Ez lett az emberiség együttes állapota. Ahogyan Pál apostol írja: „Mivel nem 
méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az er-
kölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak.” (Róm 1,28) Miközben az ember azt ke-
resi, hogy isteni bölcsességgel bírjon, dús fantáziája üres illúziójának rabjává válik. 
A végső időkben az ember romlott állapota még rosszabbá válik: „Ezért szolgáltat-
ja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal 
mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban 

                                                 
24 Nietzsche, Friedrich: Im-igyen szóla Zarathustra. Ford. Wildner Ödön, Budapest, Grill Ká-

roly Könyvkiadóvállalata, 1908. 
25 Russel, Bertrand: The Autobiography of Bertrand Russel. 2.köt. Boston, Little Brown & Co., 

1968. 95-96. 
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gyönyörködtek.” (1Thessz 2,11-12) A bűnbeesett ember, ahelyett hogy Teremtőjét 
alázatosan szolgálná, keserű harcot vív Istennel és az Ő Igazságával. 

Keresztyénként cselekvően részt kell vennünk ebben a hadviselésben. Ez elő-
ször azt jelenti, hogy teljes készültségben kell lennünk: 

 
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterke-
déseivel szemben… Felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a 
megigazulás páncélját…, a hit pajzsát…, az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, 
amely az Isten beszéde. (Ef 6,11-17) 
 
Másodszor vigyáznunk kell arra, hogy ez a háború sokszor eszmékről és azok 

következményeiről szól: 
 
Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erő-
dítmények lerombolására. Lerombolunk minden okoskodást és minden magaslatot, 
amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot 
a Krisztus iránti engedelmességre. (2Kor 10,4-5) 
 
Ez megköveteli, hogy józanok legyünk, akik minden gondolatunkat a Szentírás 

fényében vizsgálunk meg. 
 
Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, ami az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 
(Róm 12,2) 
 

Befejezés 
Zárásként hadd hangsúlyozzam ismét az általam lényegesebbnek tartott pontokat: 
 
• A tudomány világnézetfüggő   
• A világnézetek előfeltevéseken alapulnak  
• A naturalizmus és a posztmodernitás alapvető kérdésekre nem tudnak ki-

elégítő választ adni, végső soron pedig önmagukat cáfolják meg  
• A keresztyénség összefüggést, értelmet, célt és reményt ad az életnek 
• Végső soron szívbeli döntést kell hozni – engedelmeskedik vagy lázad? 
 
Összefoglalva tehát: csak akkor érzékelhetjük megfelelően a valóságot, ha hát-

rahagyjuk az emberi bölcsesség hiábavaló nagyravágyását, és felismerjük azt annak 
bolondságáról. Az igazi bölcsesség a szuverén Teremtő Isten kijelentett Igéjének 
való alázatos engedelmesség. Egyedül Isten – írott Igéjén keresztül – adhat igazi 
célt, értelmet és irányt életünknek. Csak így várhatjuk szilárd bizalommal a dicsősé-
ges jövőt, amikor elérjük annak tetőpontját, hogy „akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róm 8,28) 

Végezetül pedig hadd fogalmazzam meg közös feladatunkat: alaposan gondol-
juk át világnézetünket. Melyek a legalapvetőbb meggyőződéseink, értékeink és prio-
ritásaink? Próbáljuk megfogalmazni világnézeti előfeltevéseinket. Összhangban áll-
nak-e ezek keresztyén hitvallásunkkal? Ne felejtsük el, hogy a világnézetek csomag-
tervként, mindenre kiterjedő rendszerekként állnak össze. Ha a keresztyénség kom-
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promisszumot köt a naturalizmussal vagy valamilyen más világnézettel, az olyan 
következetlenséghez vezet, amely végső soron aláássa Isten iránti elkötelezettségün-
ket. Azt kellene célul kitűzni, hogy Jézus szavait követjük: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” (Mk 12,30).  
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