Homiletika szeminárium

Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten?

I.

Bevezetés
1) Két különböző álláspont az ember és környezete eredetére és a rendeltetésére
vonatkozóan
2) Mindenkinek kell gondolnia erről valamit, ösztönösen vagy tudatosan
3) A meghívón egy Einstein idézetet olvashattunk – ez vajon melyik álláspont?
Idézet

II.

Rövid történeti áttekintés
1) Ókori sokistenhívő vallások (Rm 1,25) és Izrael
2) Középkor keresztény egyház uralkodó pozíciója határozza meg
3) Felvilágosodás kora – ellenhatás, evolúciós elméletek keletkezése, 1859. Darwin:
Fajok eredete
4) Ma sokan így látják: tudományos világmagyarázat és vallási hiedelmek, hagyományok
állnak szemben egymással. Egy félreértés eloszlatása: valójában világnézeti
állásfoglalás határozza meg a két nézet közötti választást:
- A teológiát végzett Darwin miért fordult szembe például a vallásos
világmagyarázattal?
Idézet
- Az évmilliárdok is hipotézis – az uniformizmus elve
- Természettudományok területén is sok kritika, hibákra rámutatás ma
Behe idézet
5) A keresztény egyházak álláspontja – a teista evolúció-tan
- Már a 19. században, Madách idézetek
- Mai róm. katolikus és prot. álláspont
- Az Anglikán Egyház bocsánat kérése a Darwin évforduló kapcsán
Idézet

III.

Lehet-e ténylegesen egyesíteni?
1) Darwin szerint sem
Idézetek
2) Miért nem?
-

Évmilliók - hat nap, szóval teremtés

-

Alacsonyabb rendűből magasabb rendű – „mindent” „neme szerint”

-

Erősebb pusztítja a gyengébbet, halál, a szelekció törvénye a fejlődés motorja –
csak a bűneset óta, Rm 5,12; 1Kor 15,6

-

Fejlődés – lebomlás, Jak 1,15

-

Jövőkép, végcél: Kiszolgáltatottság a fejlődés sodrásának – „Én vagyok az alfa és
az omega”

3) Megismételjük: nem természettudományos érvek a döntő, hanem világnézeti,
személyes belső indítékoktól meghatározott állásfoglalás
IV.

A bibliai teremtéstan szépsége
1) A szóval, bölcsességgel teremtés, Jer 10,12; Péld 3,19-20, a római százados
hasonlata
2) A fenntartás, Jób 34,15-16; Hegyibeszéd, Ap csel 28. fejezet,
Teller Ede idézet
3) A teremtés és megváltás összefüggése, Ésa 46,3-4, alfa és omega

V.

A téma időszerűsége, a jövő reménységének kérdése

