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Egzemplarz bezpłatny

Czy Bóg pozostawił w naturze ślady swojego działania? Pytanie to stawia
w artykule wstępnym dr Adam Cenian, przewodniczący Gdańskiego Forum
Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza (str. 3).
Wielki Wybuch, Stephen Hawking i Bóg. Jak kolejne odkrycia
naukowe – zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne – zmieniają
poglądy naukowców na pochodzenie wszechświata? Czy nowe
odkrycia naukowe jednoznacznie dowodzą istnienia Boga? Powyższe
tematy podejmuje wybitny amerykański chemik kwantowy, 5-krotnie
nominowany do Nagrody Nobla, prof. Henry F. Schaefer (str. 7).
Znany niemiecki historyk dr
Czy nauka udowodniJurgen Spiess w artykule o
ła, że moralność jest
względna? Dr Richard
Fiodorze Dostojewskim Carhart, emerytowany
Poeta i Prorok, przekonuje,
profesor Uniwersytetu
że rosyjski pisarz był
Illinois w Chicago, na
największym
„prorokiem”
podstawie rezultatów
XX wieku, przepowiadając
rzetelnych badań naukowych, zarówno m.in. powstanie systemów totalitarnych.
z zakresu nauk przyrodniczych jak Dostojewski jest autorem stwierdzenia: „jeśli
i społecznych, wykazuje, że powyższa Bóg nie istnieje, to wszystko jest dozwoloteza jest fałszywa. Profesor wskazuje na ne”, którego słuszność potwierdziła historia
Pismo Św. jako absolutne źródło XX w. – odrzucenie Boga miało tragiczne
moralności (str. 18).
konsekwencje (str. 26).
W minionym roku Forum Heweliusza zorganizowało lub
współorganizowało szereg wykładów o tematyce z
pogranicza nauki i religii. Dr Richard Carhart w Szkole
Wyższej Ateneum w Gdańsku wygłosił wykład
„Inteligentny Projekt w przyrodzie?”, na którym m.in.
wykazywał, że istnienie złożonych form życia wskazuje
na istnienie inteligentego Projektanta (więcej na str. 33). Ateneum – Szkoła Wyższa
Dr Jurgen Spiess z Niemiec zaprezentował przykłady w Gdańsku zorganizowała
myśli chrześcijańskiej zawarte w literaturze, na w kwietniu 2006 r. konfepodstawie „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa rencję „Nauki o rodzinie”,
i twórczości Dostojewskiego (więcej na str. 34). w której wzięli udział przedDr Joseph McRae Mellichamp w swoim wykładzie stawiciele 6 ośrodków naukoprzedstawił błędy historyczne znajdujace się w wych w Polsce. Forum
popularnej książce Dona Browna „Kod Leonarda da Heweliusza miało zaszczyt
Vinci” i wezwał słuchaczy do bardziej aktywnego być jednym ze sponsorów
przeciwstawienia się nieprawdzie (więcej na str. 36).
konferencji (więcej na str. 35).
Więcej informacji na temat Forum znaleźć można na stronie internetowej: www.heveliusforum.org

