
 

إّن الكتاب المقدس يميّز بوضوح بين النّسلين 

الّلَذْين ُزِرعا في "جنّة" المرأة، حّواء. لقد 

كان شيث إبناً آلدم الذي بدوره ،كان إبناً هلل. 

نفسها. بينما  " قايين لقدحظَي بخصائص هللا 

الذي كان من الشرير" )أي الشيطان الذي 

أنجبه بطريقة غير مباشرة، من خالل الحية( 

قد إمتلك خصائص الشيطان الشريرة. لقد 

ظهرت هذه الفوارق أو التّبايُنات الملحوظة 

 في ذّرتيهما أو نسليهما.
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يثي( ـــــي )الشـــر اآلدمــــــة البكـــــالئح      
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2:6 تكوين ـّونـيي    
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 يــي النقــالقايينر ــــــالبكة ـــالئح      

 

ل( ـــ)قُتِ

   
ُدِعَي الُمتَحدِّرون من 

 شيث أبناء وبنات هللا.

 

ُدِعَي الُمتََحدِّرون من 

 قايين أبناء وبنات الناس.

 

 المصري""كتاب األموات  شيث

 عامود أخنوخ –

 

 هابيل

 نوح

 

 *أنوش
 قينان

 مهللئيل
 يارد

 أخنوخ
 متوشالح

 المك

 قايين
 حنوك

 المك

 عيراد
 محويائيل

 متوشائيل

     –  مّرة ثانية –لُِعنت األرض 

َتَها..."    "...الَ َتُعوُد ُتْعِطيَك قُوَّ

 ٤ ٦      تكوين   تكوين
ألعالمة التي جعلها هللا لقايين ،كانت زيادة أو 

تضّخم في حجم جسمه. هذا اإلزدياد في الحجم قد 

وفّر له القدرة على الدفاع عن نفسه ضّد كّل َمن قد 

يحاول قتله ألنه كان مسؤوالً عن اللّعنة التي 

وضعها هللا على األرض والتي سلبَتها القّوة 

ن المحاصيل. أصبح قايين الالّزمة لحصاد جيد م

 تائهاً وهارباً بسبب مطارديه.

 

 " بِّ  "...ِحينَئٍِذ إبتََدأ الناس أَْن يَدعوا بِاْسِم الرَّ

 *4:26تكوين        في جيل أنوش.–القايينيون يَُدنِّسون إسم يهوه -

 

القدير!يا هللا    

 أيها الخالق!...    

أيها الرب 

 اإلله!...  

 يا نور
الحياة  

 العظيم!...

 هللاِ   أََمامَ 

 َواْمتأَلَتِ ظُْلًما."      

 "فََسَدِت األَْرض

 "...فِي ذلَِك الَيْوِم،

 اْنَفَجَرْت ُكلُّ َيَنابِيِع اْلَغْمِر اْلَعِظيِم،

َماِء. َوَكاَن اْلَمَطُر َعلَى  َواْنَفَتَحْت َطاَقاُت السَّ

  َوأَْرَبِعيَن لَْيلًَة."أَْرَبِعيَن َيْوًما   األَْرِض 
 12-7:11 تكوين 

 (9-104:1 )مزمور

انــكان الطوف  
اً ـــــعالميّ   

     -    وشالحـــات متــم
 س.ع 6161
 ق.م 7432

 

       سنة الطوفان  - 

 

      7-3:5 بطرس6

انــماء واألرض الحاليّتــــالس  
ةــة المناخيــالحال –   

 

۷ ۸ 

مالحظة: يَُغطّى سطح األرض اآلن بالماء 

المياه  ع%، نتيجةً إلنفجار ينابي57بنسبة   
تغيّرات  حورها، تعاني األرض الحاليّة منغمرت األرض. مع إمالة مِ العظيمة التي 

مناخيّة مختلفة، وأحياناً بالغة. يُسبّب دوران األرض على محورها المائل تماياُلت 

 يوم.¼ 567كافية من أجل إبطاء دورانها حول الشمس لتصل إلى 

 

 
 خطيئة حاملقد كانت  

ممارسة سفاح القُْربى 

إنّه عّرى  –مع أمه 

)َكَشَف( عورة أبيه. 

لذلك لُِعَن المتحّدرون 

من إبنه األصغر كنعان 

ليصبحوا عبيداً لشعبَْي 

سام ويافث. لقد كان 

كنعان ثمرة ذاك الفعل 

 الّشاذ القبيح. 

 

 .لقد بدأ كّل هذا مع قايين. هؤالء، هم أنسال)بذور( الحية الُمتََديِّنون ومبادئ.

 

 إّن هؤالء األشخاص يستبدلون حق هللا بتقاليد، وعقائد الواحد الحق.

النهج الّريائي  في  للناس األشرار واآلثمين، في عبادتهم لإلله   
الحية  في كل تدبير إلهّي، يظهر أو يتّضح طريق  

سنةإستمّر الطوفان لمّدة   

دخلوا وعشرة أيام. أربعة أزواج قد  

 الفلك وأربعة أزواج خرجوا منه .

)نسل(حية  –أية إمرأة ُحبلى من رجل  

 قبل الطوفان قد تّم إستبعادها )أزيلَت(.
 

 

ــوحـنـ  

رفة  قد  كل شعوب )نسل( الحية الصِّ

أُهلِكوا بالطوفان. لم يْعبر أحد منهم 

 )لم يْخلُص(.-من الطوفان

 

–الّسحاب قوس القزح في     

     عالمة الميثاق الّذي وضعه هللا مع 

  نوح بأنّه لن يخرب األرض بطوفان  

              

 
 مّرةً ثانية أبداً.
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