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1. Научно достоверна ли е Библията? [73 слайда] Bibrel.ppt 
 Научни твърдения в Библията 

o Достоверни ли са? 

 Достоверността на Библията по отношение на: 

o Пророчества, история, география, археология 

 Научните закони и Библията 

 Научни твърдения/Предвиждания в Библията 

o Астрономия, геофизика, геология, хидрология 

o Метеорология, океанология, физика, биология 

 Предполагаеми научни грешки в Библията 

 Научни дисциплини, основани от вярващи в Библията учени 

 Заключение 

2. Сътворение или Еволюция – въведение [85]    CreationIntro.ppt 
 Науката срещу Религията? 

 Предположенията и търсенето на истината 

 Библията и Сътворението 

 Науката и моделите за произхода 

 Предположенията и Моделът за Еволюция 

 Предположенията и Моделът за Сътворение 

 Произходът: Еволюция или Сътворение? 

 Значение на произхода 

 Влиянието на Теория на Еволюцията 

 Заключение 

3. Какво казва науката за Сътворението? [94]

 ScienceCreation.ppt 
 Произходът  –  Сътворение или Еволюция? 

 Модел на Еволюцията 

 Предположения и предвиждания 

 Модел на Сътворението 

 Предположения и предвиждания 

 Кой от моделите най-добре описва фактите? 

 Накъде ни водят научните свидетелства? 
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 Произход на материята, енергията и природните закони 

 1ви  и 2ри  принцип на термодинамиката 

 Класификация на биологичните организми 

 Естествен подбор и мутации (+ закърнели органи) 

 Произход на човека 

 Произход на живота (вероятност) 

 Фосилният запис 

 Произход на слънчевата система и планетите 

 Телеология – изучаване на доказателствата за дизайн в природата, например 

Антропичен принцип 

 Заключение от доказателствата 

4. Предизвикателства пред Теория на Еволюцията [77]

 Evolution5Challenges.ppt 
 Какво означава Еволюция?  

o Макро-еволюция или Микро-еволюция 

 Случайност, необходимост (закон) или дизайн?  

 Наука за процесите или наука за произхода 

 Пет предизвикателства пред Теория на Еволюцията  

o (Макро) Еволюция никога не е наблюдавана 

o Липса на добри преходни вкаменелости 

o Живата материя не може да произлезе от нежива материя по случаен път 

o Еволюцията нарушава 2ри принцип на Термодинамиката  

o Еволюцията – недоказана теория 

 Заключение 

5. Погребала ли е науката Бога? [60] ScienceAndGod.ppt 
 Аргументи за съществуването на Бога 

 Малко от история на науката 

 Промени на парадигмите в науката 

 Вярвания за Произхода 

 Науката и Бог 

 Области без допирни точки? 

 Науката срещу религията: погрешната война 

 Началото: Битие и Еволюцията 

 Наука и теология:Голямата схизма 

 Учени, намиращи Бог във вселената 

 В заключение 


