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Jak radzi? sobie z pozornie sprzecznymi twierdzeniami nauki i wiary? Czy Adam i Ewa rzeczywi?cie istnieli u pocz?tku historii gatunku
ludzkiego? Jak w ?wietle teorii ewolucji rozumie? opisy stworzenia zawarte w Pi?mie ?wi?tym? Na czym w ogóle polega stwórcze dzia?anie
Boga w ewoluuj?cym i pe?nym przypadkowo?ci ?wiecie? Autorzy "Ewolucji w ?wietle wiary. Perspektywa tomistyczna" w przejrzysty sposób
odpowiadaj? na te pytania. Krok po kroku prowadz? czytelnika przez kluczowe tematy z pogranicza wiary, filozofii i nauki, by w ko?cu postawi?
kropk? nad „i” – zaproponowa? sposób na pogodzenie najnowszych bada? biologii ewolucyjnej z prawd? o stworzeniu cz?owieka przez Boga.
A wszystko to w ?wietle teologii dominikanina, kap?ana, filozofa, teologa i doktora Ko?cio?a – ?w. Tomasza z Akwinu.
By naprawd? zintegrowa? wiar? i rozum potrzeba kilku czynników. Jak pisz? autorzy – Potrzeba czasu, nauczycieli i wysi?ku. Nasze grzechy i
s?abo?ci powoduj?, ?e bardzo trudno jest si? nam nauczy? wznosi? si? w gór?, korzystaj?c z obu skrzyde? b?d?cych do dyspozycji ludzkiego
ducha.
Ksi??ka zosta?a napisana przez grup? ameryka?skich dominikanów, którzy po??czyli w swoim dziele wykszta?cenie: teologiczne, filozofi? i
nauki przyrodnicze. S? nimi: Nicanor Pier Giorgio Austriaco (biolog), James Brent (filozof), Thomas Davenport (fizyk), John Baptist Ku (teolog).
Skorzystali tak?e ze swoich ró?norodnych do?wiadcze? zdobytych podczas rozmów z wiernymi. Spisali je na ?amach publikacji, dziel?c j? na
cztery cz??ci i trzydzie?ci rozdzia?ów. Ka?dy z nich mo?na czyta? oddzielnie, jednak ich kolejno?? pozwala uchwyci? logiczn? ca?o??.
Cz??? pierwsza dotyczy zagadnie? z pogranicza wiary i rozumu. Temu, jak ??cz? si? one niczym dwa skrzyd?a ducha ludzkiego, na których
unosi si? on ku kontemplacji prawdy. W drugiej cz??ci autorzy zajmuj? si? kwestiami po?wi?conymi istnieniu i naturze Boga bez odwo?ywania
si? do objawienia. Te kwestie filozoficzne stanowi? sedno docieka? okre?lanych mianem teologii naturalnej. Trzecia cz??? po?wi?cona jest
podstawom biblijnym tego, jak Ko?ció? rozumie stwórcze dzia?anie Boga w ?wiecie, co Bóg powiedzia? nam na temat swojej roli odno?nie do
ogromnej ró?norodno?ci ?ycia na naszej planecie. Ostatnia cz??? po?wi?cona jest twierdzeniom naukowym formu?owanym przez biologi?
ewolucyjn? i stara si? je odnie?? do nauczania Ko?cio?a katolickiego. Tutaj autorzy proponuj? odpowied? na pytanie jak Bóg stwarza przez
ewolucj?? Przedstawiaj? hipotetyczny opis pojawienia si? pierwszych ludzi, a tak?e wskazuj? na to, co z perspektywy wiary jest ostatecznym
„celem ewolucji”, cho? przekraczaj?cym j? sam?, tzn. na zmartwychwstanie i ?ycie w przysz?ym ?wiecie. Ksi??ka jest dodatkowo opatrzona
pos?owiem o. Mariusza Tabaczka OP, które pog??bia niektóre filozoficzne i teologiczne w?tki w niej zawarte i podpowiada inne dost?pne na
polskim rynku lektury na temat ewolucji w ?wietle wiary.
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