Pressemeddelelse:

Når videnskab og tro mødes
Professor ved University of Oxford, Alister McGrath, holder den 15.-16. september
seks forelæsninger i Aarhus om forholdet mellem naturvidenskab og kristentro
Det er en udbredt opfattelse, at der er en konflikt mellem naturvidenskab på den ene side og
religiøs tro på den anden. Videnskaben er rationel, mens kristentro og religion er irrationel.
Videnskaben er for de intellektuelle, mens religion er for dem, der har brug for trøst og håb i en
uoverskuelig verden. Men er dette egentlig en holdbar anskuelse?
Professor Alister McGrath har som naturvidenskabsmand og professor i teologi reflekteret dybt
over problemstillingen og udgivet flere bøger om videnskab og tro, herunder ’Forsvar for troen’,
som udkommer på dansk i forbindelse med Alister McGraths besøg i Danmark. McGrath anses af
flere for at være et af de mennesker i verden, der er mest kvalificeret til at sige noget begavet om
forholdet mellem videnskab og tro.
Derfor er det en stor glæde for ’Center for Kristen Apologetik’ og ’Evangelisk Alliance’ at kunne
invitere alle interesserede til at møde Alister McGrath og lytte til hans forelæsninger om videnskab
og tro.
Alister McGrath holder 2 forelæsninger torsdag den 15. september kl.19.30 og temadag fredag
den 16. september kl. 8.15-14 med 4 forelæsninger. Forelæsningerne holdes i Christianskirken,
Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N.
Leder for Center for Kristen Apologetik, professor Kurt Christensen udtaler i forbindelse med
McGraths besøg:
Alister McGrath er kendt for at kunne formidle stor faglig viden på en lettilgængelig måde. Han har
et omfattende kendskab til både det kristne budskab og den nutidige vesteuropæiske kultur og
dens udfordringer til kristendommen. Han er formentlig den person, der både hvad dybde og
bredde angår, har beskæftiget sig mest omfattende med spørgsmålet om forholdet mellem tro og
videnskab. Jeg forventer, at kristne via de planlagte forelæsninger vil blive godt rustet til med
frimodighed at kunne vove sig ud i samtaler med ikke-kristne om Guds eksistens og andre af
tilværelsens store spørgsmål.
McGrath forelæser på engelsk, og arrangementerne er åbne for alle interesserede uanset
verdensbillede.
Alister McGrath
har tre doktorgrader ved University of Oxford og har været med til at grundlægge The ’International
Society for Science and Religion’. Alister McGrath er professor i teologi, og leder for ’Centre for
Theology, Religion and Culture’ på Kings College, London, samt formand for Oxford Center for

Christian Apologetics.
McGrath er selv tidligere ateist og har en respektfuld, men kritisk tilgang til den nyateistiske
bevægelse. Han har debatteret med nogle af verdens mest prominente ateister så som Richard
Dawkins, Christopher Hitchens og Daniel Dennett.
Se mere omtale af McGraths besøg her: http://teologi.dk/alister-mcgrath-gaester-aarhus/ eller her:
http://apologetik.dk/events/event/alister-mcgrath-kristendom-og-naturvidenskab/
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