سلسلة الرد علي االلحاد والتطور
Holy_bible_1

في هذه السلسلة سنتطرق الي
الكتاب المقدس ( وهو األساس الذي ابني عليه كل شيء) Bible.
دراسة الالهوت Biblical Theology
تفسير النصوص Exegesis
علم التفسير Hermeneutics
هذه كدراسات في مجال الالهوت الدفاعي
علوم مثل
علم األحياء Biology,
علم الجراثيم Bacteriology,
علم األحياء المجهرية Microbiology,

علم الخاليا Cytology,
علم وظائف االعضاء Physiology,
علم االدوية Pharmacology,
علم األنسجة Histology,
علم التشريح Anatomy,
علم اإلنسان Anthropology,
علم النبات Botany,
علم الحيوان Zoology,
والهندسة الوراثيةGenetic engineering,
التكنولوجيا الحيوية Biotechnology,
هذه االشياء درستها وامتحنت فيها مع علوم اخري واالخيرين عملت بهما
االتي درسته وقرات فيه كثي ار حتى لو لم يكن مجال تخصص بسبب حبا في العلم وأيضا احتياجا
اليه في مجال الالهوت الدفاعي.
علم األنساب Genealogy,
علم الجيولوجيا Geology,

علم اشكال االرض Geomorphology,
علم اآلثار Archaeology,
علم المتحجرات Paleontology,
علم الفلك Astronomy,
علم الكون Cosmology,
وغيرها من العلوم الفرعية األخرى
سأحاول تجنب الفلسفة علي قدر المستطاع فهذا ليس مجالي وال هو محبب لي وسأتعرض
لموضوع واحد منطقي فلسفي وهو مشكلة االلم.
في البداية ارجوا التركيز على محتوي المعلومات والتفكير فيها وعدم التعرض الي المتكلم واعتباره
امر غير مهم في المواضيع المقدمة .ومن سيلجأ الي الهجوم الشخصي او اتهامي بالجهل او
كيف اتكلم مخالفا لما يقوله العلماء هو بطريقة مستترة ال يجد رد فيلجأ لالختباء من يقال عليهم
علماء التطور
المعلمات المقدمة الكثير منها من كتب متخصصة سأذكر اسمها مع كل معلومة علي قدر
المستطاع والمواقع العلمية المختلفة المتخصصة ومواقع مسيحية انجليزية تقدم دراسات
متخصصين رائعة في هذه المجاالت مثل موقع جنيسس وكريشن وسي اي ار ودراسات دون
باتون واين جوبي وكنت هوفيند ودون ريتشاردسون ومارفين ليبينو ووسيتون فيلد وهنري موريس

وسبيك ساريس وولت براون والكثيرين غيرهم وايضا من الكتب لعلماء التطور أنفسهم والمجالت
العلمية المشهورة المؤيدة للتطور وبعض الدراسات البسيطة من ضعفي.

الموضوع سيشمل

مقدمة الرد على االلحاد والتطور وفيها
تعريف بعض انواع التطور
تاريخ فكر التطور
الفرق بين التنوع والتطور
ما قاله الكتاب عن الخلق وعمر الكون واالرض واالنسان
الرد على ادعاء اعادة الخلق بعد خراب االرض والفرق بين خلق وعمل
اقوال اليهود عن اسبوع الخلق
اقوال االباء عن اسبوع الخلق
بعض اسئلة الالأدريين
بعض االفكار المختصرة عن االلحاد المعاصر

لماذا يرفض البعض وجود هللا
عدم منطقية ان التطور سبب للحياة
خطوات التطور العشوائية العمياء

التطور والجيولوجيا ويشمل
الرد على تطور العناصر
تكوين طبقات الصخور
ادلة خطأ اعمار طبقات االرض
الكربون المشع
العناصر المشعة والمقياس االشعاعي
االمواج الصخرية
طبقات الجيولوجيا المتقاطعة

ادلة صغر االرض ويشمل
مقاييس عمر االرض

ادلة صغر االرض من البراكين وضغط الزيت والملح واليورانيوم وغيره
ادلة اخري مثل كمية الطمي وغيره
سرعة تباطؤ االرض
ادلة صغر عمر البشر علي االرض

الرد على ادلة قدم االرض ويشمل
عمر الطبقات الثلجية
عمر حلقات االشجار
ترسيبات الكهوف
الرد على الشعاب المرجانية والدياتوم والطباشير

التطور والطوفان ويشمل
باإلضافة الي موضوعات الطوفان وادلته والرد على شبهاته
الحمم البركانية الوسادية
ادلة اخري على الطوفان العالمي

الطوفان العالمي واالخاديد
سبب تحجر الديناصورات
الطوفان وبيض الديناصورات

التطور العضوي ويشمل
تكوين بروتين عشوائيا
تكوين جين وبروتين
شريط الدي ان ايه يشهد للخالق
سرعة تحلل شريط الدي ان ايه
الديناميكية الحرارية داخل الخلية
تكوين الخلية البسيطة
تطور الفيروسات
تطور البكتيريا
ادلة خطأ التطور مثل البكتيريا السوطية

تطور النباتات والحيوانات ويشمل
ثنائي الخلية
الحيوانات اكلة االعشاب
المراحل الوسيطة في الكائنات
هل الحفريات تؤكد الخلق ام التطور
تطور النباتات
وجود حفريات االشجار الحارة في القطبين
بعض ادلة خطأ شجرة التطور
تطور السمك الي برمائيات
مقارنة الحفريات القديمة بمثيالتها الحديثة
خطأ فرضية تطور الحصان
عالقة كائنين متعايشين
انسجة الديناصورات
الكربون المشع في عظام الديناصورات
تطور الديناصورات الي طيور

تطور القلب
تطور االوعية الدموية
تطور الجهاز التنفسي

التطور واالنسان ويشمل
تطور االنسان من زواحف من ديدان
مقارنة االنسان والقردة
الرد على مراحل تطور االنسان بالتفصيل
كشف خديعة لوسي
كشف خديعة انسان جاوا وبيتلدون ونياندرثال ونبراسكا
الرد على التطور وعلم االجنة
الرد على االعضاء االثرية
الرد على التصميم السيئ لإلنسان
الرد على االنسان يتطور الي أكثر ذكاء
امثلة لطفرات االنسان والرد عليها

وجود االنسان مع الديناصورات وتشمل
ادلة وجود االنسان مع الديناصورات
اثار اقدام االنسان مع الديناصورات
تماثيل وصور االنسان والديناصورات
رسومات غابات االمازون
بعض الديناصورات الغير متحجرة

التطور الفلكي والكوني ويشمل
االرض والقمر
اثبات ان القمر لم ينتج من اصطدام
كوكب زحل
كوكب المريخ
المشترى واقماره
زحل واقماره

كوكب اورانوس
نبتون
بلوتو والكويكبات
المذنبات
النظام الشمسي
تكوين الشمس
تكوين النجوم والمجرات
عمر الكون وسرعة الضوء
الرد علي عمر الكون
مالئمة الشمس للحياة

اثار فرضية التطور
تسبب التطور في اخطاء علمية
التطور والقوانين
اثار التطور السلبية

تأثير التطور على التعليم بالمعدالت
التطور والتفكير النقدي
هل المؤمنين بالخلق اغبياء
شهادات علماء التطور علي خطا فرضية التطور وفشلها

الرد على بعض علماء التطور مثل
ستيفن هوكنج
ريتشارد دوكنز

بعض الموضوعات المتعلقة بالتطور من الكتاب المقدس
كيف جلب الرب الحيوانات آلدم
الجلد
ادلة الجلد وحجم االنسان والحيوانات والنباتات قبل الجلد
التنانين العظام والديناصورات وكيف انقرضت الديناصورات حسب الكتاب المقدس
انقسام القارات كما ذكر الكتاب المقدس وتاثير كورالس

العصر الجليدي
العصر الحجري
الرد على الكائنات الفضائية
هل الكون للبشر فقط؟ والسموات تحدث بمجد هللا

بعض المعلومات العلمية الرائعة من الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

