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ZALOŽNIK O KNJIGI
Zabavna in zanimiva knjiga, v kateri jezuita in vatikanska astronoma provokativno razpravljata o znanosti in veri.
Ali bi krstili Nezemljana?
To je eno od vprašanj, ki nam jih obiskovalci našega Vatikanskega observatorija vedno znova zastavljajo ... poleg vprašanj o betlehemski zvezdi, začetku in
koncu vesolja, Galileju, planetu Plutonu, črnih luknjah, uničujočih asteroidih in drugih astronomskih temah.
A zakaj tovrstna vprašanja vzbujajo pri ljudeh tolikšno zanimanje, včasih pa tudi dvome in strah? Čeprav večinoma ne pričakujejo, da bodo kdaj imeli
srečanje »tretje vrste« in vedo, da poznavanje narave betlehemske zvezde ni predpogoj za odrešenje, nas o tem kar naprej sprašujejo.
Namen te knjige je ugotoviti, kaj se skriva za takimi vprašanji.

RECENZIJA BUKLA
Provokativni naslov knjige sta avtorja, znanstvenika v raziskovalnem timu Vatikanskega observatorija in člana Družbe Jezusove, izbrala, ker jima to
vprašanje zelo pogosto postavljajo obiskovalci observatorija. Vprašanje povzema nasprotovanje med vero in znanostjo, ki muči marsikaterega vernika.
Avtorja menita, da je nasprotovanje nepotrebno in da je do njega prišlo šele pred nekaj stoletji, zato med bregovoma gradita povezovalni most. Knjigo sta
razdelila na sedem »dni« oz. sedem velikih vprašanj, ki govorijo o svetopisemski genezi ali velikem poku; o tem, kaj se je zgodilo s Plutonom; kaj se je zgodilo
Galileju; kaj je bila betlehemska zvezda; kaj se bo zgodilo ob koncu sveta … Njuno razpravljanje razpira široko pahljačo znanja – od poznavanja
svetopisemskih besedil, prek razprav astronomov, mislecev, teofilozofov, filozofov starega sveta do sodobnih znanstvenih spoznanj. Avtorja se v živahnem,
razgledanem, privlačnem in razumljivem medsebojnem dialogu med pretresanjem zastavljenih vprašanj postopno približujeta bistvu svojega kreda: v svetu
in vesolju, ki mu navidezno vladajo fizični zakoni, prepoznavata delovanje boga. Zanimivo!
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