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، وهو يتناولون مواضيع جوهرية متعلقة بعمر األرض الهوتي عالمأربعة عشر 

تفعيل مجادالت  ع الجدل الرئيسي في الكنيسة اليوم فيما يتعلق بالنشأة.وموض

أيام حرفية للخلق، وطوفان عالمي،  6تاريخية والهوتية وكتابية دقيقة لصالح 



عدد من بشدة للرد على  امرغوب   ا، كما يوفرون نقد  )حديثة العهد( وأرض فتية

 التفسيرات الحديثة لسفر التكوين والمؤيدة ألرض قديمة.

يخ كما ورد في سفر التكوين من عن حرفية التار يالدفاعالدراسي  المرجعهذا 

دراسات  يكمل على نحو متّسق ول وحتى األصحاح الحادي عشراألصحاح األ

)حديثة  أخرى تركز أكثر على األدلة العلمية المؤيدة لمذهب الخلق واألرض الفتية

في حد ذاته أن يعمل كملحق متعدد  الدراسي وهكذا يمكن لهذا الكتاب .العهد(

األ الجوانب مصمم ليستخدم كمرجع نصي مستقل لمدرسي  عمال أخرى، ولكنه أيض 

ممن يبغون  الكليات والحلقات الدراسية الكتابية وغيرهم ة وخداموطالب وقساوس

 John   مصادر دفاعية متعمقة. ألف هذا الكتاب على شرف د. جون ويتكوم

Whitcomb الذي شارك في تأليف كتاب "طوفان سفر التكوين" أو ،The 

Genesis Flood  المناصر لمذهب الخلق. 1961عام 

التكوين: السلطان الكتابي وعمر األرض" على ما  يحتوي كتاب "تناول وفهم سفر

 يلي:

  .مقدمات بقلم كل من دJohn Macarthur ماسترز لالهوت  مدير معهد

الراحل د. هنري موريس كاليفورنيا، و -صن فالي  -وقس كنيسة جرايس 

Henry Morrisلمعهد أبحاث الخلق. ، المؤسس والمدير الفخري 

  1تحليل مفصل لألفعال الواردة في تكوين. 

  أسباب لرفض نظرية ماليين السنين من الموت والشر الطبيعي قبل خطية

 آدم.

 .انعكاسات دقيقة على تعاليم المسيح المتعلقة باألرض الفتية 

 

 

 

 

 

 



 عن المحررين

اTerry Mortenson  د. تيري مورتنسون يعمل تحت مظلة هيئة  : كان خادم 

Campus Crusade for Christ ا 26على مدار قبل أن يلتحق بمؤسسة  عام 

 2001في الواليات المتحدة عام  Answers in Genesis من سفر التكوين  وبةإج

حاضر وتجادل حول  الماضية اعام   30كمتحدث وكاتب وباحث. على مدار الـ

دولة . وهو مؤلف للعديد من المقاالت وأجزاء  19موضوع الخلق والتطور في 

"نقطة التحول العظيمة: خطأ الكتب التي تتناول هذا الموضوع، كما أنه مؤلف كتاب 

 .2004قبل داروين" عام  –الكنيسة الكارثي في الجيولوجيا 

 

قام بالتدريس في قسم الدين والفلسفة بكلية بيثيل في د. ثاين هاتشرسون أوري: 

بهونج  هد يونايتد ويسليانقبل التحاقه بفريق العمل بمع اعام   15إنديانا على مدار 

. قام بتدريس الالهوت والدفاعيات والمواضيع المتعلقة 2006كونج بالصين عام 

بالخلق في الواليات المتحدة األمريكية ورومانيا ونيجيريا وترينيداد وسنغافورة 

 والصين.


