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“Για µένα, η πίστη αρχίζει µε τη συνειδητοποίηση της αντίληψης πως µια υπέρτατη διάνοια 
δηµιούργησε το σύµπαν καθώς και τον άνθρωπο. ∆εν µου είναι δύσκολο να πιστέψω κάτι τέτοιο, 
επειδή ένα σύµπαν γεµάτο ευφυΐα και τάξη είναι µια µαρτυρία για τη σπουδαιότερη διακήρυξη που 
έγινε ποτέ: «Εν αρχή, ο Θεός…» “ 

Arthur Compton, κέρδισε το 1927 το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική για την ανακάλυψη της 
µεταφοράς της ενέργειας από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σ’ ένα σωµατίδιο, γνωστής ως 
Φαινόµενο Compton 

“Αν δεν είχα άλλα δεδοµένα εκτός από τα πρώτα κεφάλαια της 
Γένεσης, µερικούς Ψαλµούς και µερικά κείµενα από τις Γραφές, στην 
ουσία θα κατέληγα στην ίδια εικόνα προέλευσης του σύµπαντος που 
υποδεικνύουν και τα επιστηµονικά δεδοµένα.” 

Arno Penzias, βραβεύτηκε το 1978 µε το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική 
για την ανακάλυψη των περιοδικών διακυµάνσεων της κοσµικής 
ακτινοβολίας υποβάθρου, που οι φυσικοί έχουν ερµηνεύσει ότι 
φανερώνουν πως το σύµπαν δηµιουργήθηκε από το τίποτα 

“Η αρχή ενός θεϊκού σκοπού.. κοιτάζει κατάµατα τον βιολόγο όπου κι αν αυτός στρέφει το βλέµµα 
του.. Η πιθανότητα να έχει συµβεί ένα τέτοιο γεγονός απλώς κατά τύχη, όπως της προέλευσης των 
µορίων του DNA, είναι πάρα πολύ µικρή για να την πάρει κάποιος σοβαρά.” 

Ernst Boris Chain, βραβεύτηκε το 1954 µε το Βραβείο Νόµπελ Ιατρικής για την εργασία του µε τη 
πενικιλίνη 

“Όταν κάποιος έρχεται αντιµέτωπος µε τα θαύµατα της ζωής και του σύµπαντος, θα πρέπει να 
αναρωτιέται γιατί οι µόνες πιθανές απαντήσεις είναι θρησκευτικού χαρακτήρα. ..Βρίσκω την ανάγκη 
για το Θεό και στο σύµπαν και στην ίδια µου τη ζωή” 

Arthur L. Schawlow, µοιράστηκε το 1981 το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική για την ανάπτυξη της 
φασµατοσκοπίας µε λέιζερ 

“Εκείνοι που λένε πως η µελέτη της επιστήµης κάνει κάποιον άθεο πρέπει να είναι µάλλον ανόητοι.” 

Max Born, µοιράστηκε το 1954 το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική για την εργασία του στη κβαντική 
µηχανή 

“∆εν υπάρχει καµία ασυµφωνία µεταξύ της επιστήµης και της θρησκείας.. Η επιστήµη φανερώνει 
πως υπάρχει Θεός.” 

Derek Barton, µοιράστηκε το 1969 το Βραβείο Νόµπελ στη Χηµεία για τη θεωρία και για τις 
εφαρµογές της στερεοχηµικής διαµόρφωσης 

“Μόνο ένας ανόητος µπορεί να είναι άθεος.” 

Christian B. Anfinsen, µοιράστηκε το 1972 το Βραβείο Νόµπελ στη Χηµεία για την εργασία του στη 
δοµή του αµινοξέως και την βιολογική δραστηριότητα του ένζυµου της ριβονουκλέασης 
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“Απλώς ανιχνεύω τις γραµµές που πηγάζουν από το Θεό.” 

Albert Einstein, βραβεύτηκε το 1921 µε το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική για την εργασία του στη 
θεωρητική φυσική, ειδικότερα για το νόµο του φωτοηλεκτρικού φαινόµενου 

“Τόσοι πολλοί από τους συναδέλφους µου είναι Χριστιανοί που όταν έχουµε συνάθροιση στην 
Εκκλησία συναντώ πάντα καµιά δεκαριά απ’ αυτός.” 

William D. Phillips, βραβεύτηκε το 1997 µε το Βραβείο Νόµπελ στη Φυσική για την χρήση λέιζερ στη 
παραγωγή θερµοκρασιών ενός κλάσµατος του βαθµού πάνω από το απόλυτο µηδέν 

Η αληθινή επιστήµη υποδεικνύει το Θεό και ως εκ τούτου επικυρώνει την πίστη στο Θεό. 

Σήµερα όλο και περισσότεροι επιστήµονες µεγάλου κύρους πιστεύουν στο Θεό, συχνά λόγω των 
δικών τους επιστηµονικών παρατηρήσεων πάνω στη δηµιουργία του Θεού. Όσο περισσότερα 
µαθαίνουν τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται σ’ αυτός ότι το σύµπαν δεν προήλθε από κάτι τυχαίο ή από 
τις, όπως λέγονται, φυσικές διαδικασίες. Πρέπει να υπήρχε ένας ευφυής Σχεδιαστής, ένας 
∆ηµιουργός! 

“Τα ουράνια φανερώνουνε το µεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωµα τα έργα που έχει φτιάξει. 
Η µια στην άλλη µέρα µεταδίδει αυτό το µήνυµα κι η µια στην άλλη νύχτα µεταφέρει αυτή τη 
γνώση.” (Ψαλµός 19:1-2, ΜΠΚ) 
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