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Na początku było Słowo... W artykule wstępnym trzeciego już numeru
Biuletynu, przewodniczący Forum Heweliusza Adam Cenian pokrótce
przybliża czytelnikowi treść znajdujących się w nim artykułów (str. 3).
Zastąpić metodologiczny naturalizm. Czy nauka powinna z definicji odrzucać
nadprzyrodzone wyjaśnienia faktów? Naukowcy proponowali różne odpowiedzi. Robert
A. Delfino, po przeprowadzeniu obszernej dyskusji zagadnienia, stwierdza, że
powszechnie przyjęty w nauce naturalizm metodologiczny powinien zostać zastąpiony
zasadą metodologicznej neutralności (str. 5).
Czy wiara w istnienie jednej Istoty
Najwyższej jest końcowym rezultatem
ewolucji religii, czy też była obecna w
pradawnych kulturach i wraz z upływem
czasu ulegała stopniowej degradacji?
Teoria pramotoneizmu zakłada drugą
odpowiedź na powyższe pytanie.
Zbigniew Sobczak prezentuje rozwój
badań nad teorią pramotoneizmu w
XIX w. i XX w., zwracając uwagę
przyjęte metody badawcze oraz ich
krytykę (str. 20).

Teoria
Inteligentego
Projektu,
zakładająca istnienie inteligentego
Wyższego
Bytu
kierującego
niektórymi procesami w naturze,
wywołała gorącą dyskusję na temat
granic badań naukowych. Richard
Carhart wykazuje, że niektóre powszechnie dziś przyjęte teorie naukowe
wykluczają determinizm (cechujący naturalizm), następnie w obrazowy sposób przybliża
podstawowe definicje teorii Inteligentnego
Projektu i proponuje przyjęcie nowego
John Lennox, profesor paradygmatu naukowego (str. 39).
matematyki z Oxfordu i
pastor kościoła prezbi- Dominik Tassot stoi na czele grupy 700
teriańskiego, dzieli się z europejskich katolików - naukowców i
polskim czytelnikiem intelektualistów, którzy kwestionują prawdziwrażeniami z niedawnej wość teorii ewolucji na bazie dowodów
pochodzących z geologii, teorii informacji i
debaty z jednym z wiodących
biologii. Zamieszczony wywiad, obok któtzwolenników światopoglądu ateistyczkiego przedstawienia powyższych dowodów,
nego Richardem Dawkinsem. Debata
opisuje dążenia grupy do przeprowadzenia
poruszała m.in. kwestię religii jako
rzetelnej dyskusji zmierzającej do weryfikacji
źródła wojen i konfliktów oraz pytanie o
oficjalnego stanowiska Kościoła Rzymskomiejsce moralności w światopoglądzie
katolickiego w tej sprawie (str. 33).
wykluczającym istnienie Boga (str. 51).
Werner Gitt w książce „Człowiek – fascynująca istota” przedstawia
bardzo interesujące fakty dotyczące budowy i funkcjonowania ciała
człowieka. Głębsza refleksja nad tymi danymi musi prowadzić do
zadania poważnych pytań o sens istnienia człowieka (str. 54).
Więcej informacji o działalności Formum Heweliusza można znaleźć na stornie www.heveliusforum.org
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