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Твърдението, че науката е враг на християнството
не отговаря на истината. Науката е опит да се
обясни, изследва и проникне във всичко, което ни
заобикаля в естествения свят. Тя би трябвало да
ни помага да достигнем до по-добро разбиране за
света, който Бог е сътворил и да не противоречи
на вярата в Бога. Библията, от своя страна не е
научна книга. Това не означава, че тя е научно
неточна, а че никога не се опитва да дава научни
обяснения. Тя е книга за Бога, света и човека и за
това как той може да бъде спасен. Тя е точна във
всичко което казва, но не си поставя за цел да ни
даде списък от научни закони.
Най-лесният начин да обясним това е като кажем,
че науката се занимава с механизми, а Библията
със значения. Науката отговаря на въпроса КАК,
а Библията ни казва ЗАЩО. Науката може да
обясни как протичат жизнените процеси в
човешкия организъм, а Библията ни казва кои сме ние и защо сме тук. Разбира се,
Библията съдържа научни твърдения за механизма на някои явления и затова двете
сфери не са напълно отделени една от друга. Все пак, това е принцип, който е добре да
се знае.
Можете ли да си представите един мъж да каже на жена си: “Наистина те обичам
заради това, което си: от тебе могат да се направят 7 сапуна, тялото ти съдържа желязо,
достатъчно за направата на 1 гвоздей, захар която ще стигне за 7 чаши чай, вар
достатъчна за варосване на 1 кокошарник, достатъчно фосфор за намазване върха на
2200 клечки кибрит, достатъчно поташ да взривиш телевизор и достатъчно сяра, за да
премахнеш бълхите от едно средно голямо куче!”
Това може да е самата истина, но едва ли ще е достатъчно той да изгради добри
взаимоотношения с жена си. Съмнявам се, че тя ще го погледне в очите с влажен и
любящ поглед след такова едно описание! Предполагам, че ще предпочете той да я
обича заради нейната личност, а не заради елементите, на които може да се разгради
тялото й. Всички ние знаем поне малко за това какъв е нашия химичен състав, но ни е
трудно да разберем кои сме ние и защо сме такива, каквито сме.
Един професор написал: “Понякога хората питат дали религията и науката си
противостоят. Те си противостоят в смисъла, в който палецът и останалите пръсти на
ръката си противостоят. Това е противостоене, посредством което човек може да хване
всичко.”
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Алберт Айнщайн е казал: “Наука без религия е саката. Религия без наука е сляпа.” А К.
С. Люис отбелязва, че “Законите на движението не карат билион топки да се движат; те
анализират движението, след като нещо друго ... го е предизвикало.”
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