ОСНОВИ
НА ВЯРАТА
И НАУКАТА
Тази поредица уебинари е предназначена
за онези, които имат въпроси за взаимовръзката
между две очевидно отдалечени една от друга
идеи: религиозната вяра и научното познание.
Дали те се противопоставят една на друга? Без
всякаква връзка ли са помежду си? Съвместими
ли са? Или допълващи се?
Християните вярват, че Бог е автор на
Библията и създател на природата, така че
познанието, което получаваме от тези два
източника би трябвало винаги да е в хармония.
Но сякаш това не е така. Или е така?
С този вид проблеми ще се занимаваме по
време на тази поредица от уебинари. Веднъж
седмично в продължение на шестнадесет седмици
ще изследваме основните въпроси на дебата между
вярата и науката, като ще се съсредоточим особено
върху една от най-конфликтните теми: Произходът.

КОГА?

КОЙ?

Всяка СРЯДА от 27 януари до 12 май, 2021
20:30 – 21:15 (българско време)

Д-р Ноеми Дюран, директор на
Европейския клон на Гео-научния
изследователски институт

КАКВО?
Съдържанието на тази поредица уебинари е разделена на четири части:
1- Наука
2- Модели на Произхода
3- Биология и план
4- Скалите, фосилите и Потопът
Всяка част съдържа четири уебинара. Конкретните заглавия и дати за всеки уебинар са
достъпни на нашата Фейсбук страница GRI Live Creation.

ЗА КОГО?
Това е основен курс върху Вярата и Науката, препоръчва се за учители, студенти, ученици,
духовни служители и за всеки друг, който има интерес от тази тема. Не са необходими
първоначални познания.

КАК?
Уебинарите се предлагат чрез ZOOM Уебинар с превод от испански на български.
Уебинарите са безплатни, но се изисква регистрация. Моля регистрирайте се на:
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA
На живо по YouTube ще се излъчва версията на испански на канала на GRI Live Creation.
Достъпни са без регистрация за всеки, който владее испански.

ОСНОВИ НА ВЯРАТА И НАУКАТА
поредица от уебинари
ДАТИ И ТЕМИ:
Част 1
НАУКА
27.01: Какво е това НАУКА?
03.02: Наука и истина
10.02: Двете книги на Бога
17.02: Учени, християни и креационисти

Част 2
МОДЕЛИ ЗА ПРОИЗХОДА
24.02: Еволюционната теория
03.03: Теистична еволюция
10.03: Интелигентен Дизайн
17.03: Библейски креационизъм

Част 3
БИОЛОГИЯ И ПЛАН
24.03: Сложност и взаимозависимост
31.03: ДНК и План
07.04: Епигенетика и предадаптация
14.04: Естествен подбор и алтруизъм

Част 4
СКАЛИТЕ, ФОСИЛИТЕ И
ПОТОПЪТ
21.04: Геологията на Потопа
28.04: Какво ни казват фосилите?
05.04: Динозаврите
12.04: Човешки фосили

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА:
https://zoom.us/webinar/register/WN_60Zx02CKSWeXY8MkLxYwQA

