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Posiadam wyższe wykształcenie techniczne. Obecnie przebywam na emeryturze, wolny czas
postanowiłem przeznaczyć na badanie tematów kontrowersyjnych z dziedziny nauki, historii i
religii.

Rozwój współczesnej nauki spowodował niezwykły postęp, który widzimy na każdym kroku.
Odkrywanie praw przyrody sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze z dnia na dzień. Trudno
sobie wyobrazić, co będzie się działo za sto lat. Mimo tak wielkiego postępu nauka nie jest w
stanie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania, które ludzkość zadawała sobie od samego
początku:

- jak powstał nasz świat,

- skąd się wzięło życie na ziemi.

Odpowiedzi na te pytania, które udziela obecna nauka posiadają olbrzymie luki, wręcz są
sprzeczne z podstawowymi zdobyczami nauki i mają charakter co najwyżej, słabo
udokumentowanej hipotezy. W oficjalnej nauce obserwuję powrót do idei samorództwa, które
wydawało by się, raz na zawsze obalił Ludwik Pasteur, odejście od doświadczenia w
ewolucyjnej teorii powstawania życia i nowych gatunków, które było podstawą współczesnej
nauki . Ludzie, często z najwyższymi tytułami naukowymi, narzucają coś, czego nie mogą
potwierdzić niezmiennymi prawami przyrody, wyrażonymi w formie matematycznej oraz
doświadczeniem, podstawowymi elementami, które tworzą fundament współczesnej nauki.

W tej sytuacji teorie religijne nabrały nowych wartości. W księdze, cieszącej się powszechnym
autorytetem, Biblii, można znaleźć odpowiedzi na te podstawowe pytania. Odpowiedzi te są
coraz bardziej zbieżne ze współczesnymi teoriami naukowymi:

- świat miał swój początek i powstał z niczego (teoria Wielkiego Wybuchu)
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- życie na ziemi przyszło z zewnątrz.

Przy okazji zapoznawania się z wartościami biblijnymi, zauważyłem, że tak samo jak w świecie
nauki, gdzie odchodzi się od podstawowych procedur, podobnie dzieje się dzisiaj w świecie
religii. Zdarza się, że to, co w Piśmie Świętym przedstawione jest jako przeklęte i ohydne dla
Boga, ludzie uważają za święte, a to, co w Biblii ukazane jest jako święte, ludzie uważają za
nieczyste. Jeżeli ktoś chce się zapoznać z moimi obserwacjami i wnioskami, zapraszam do
zamieszczonych
artykułów. Zachęcam do realizacji nakazu Bożego: "szukajcie, a
znajdziecie".

Dochodzenie do prawdy jest jednym z podstawowych praw danych człowiekowi, aby mógł żyć
godnie.

Andrzej Rocz
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