هل بولس الرسول يؤمن بالهالك االبدي
اي القطع ؟ 2تسالونيكي 9 :1
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الشبهة

يقول بولس الرسول في رسالته الثانية الي تسالونيكي  9 :1الذين سيعاقبون بهالك ابدي من وجه الرب
و من مجد قوته
فهل هو يؤمن بالقطع االبدي ؟

الرد

الحقيقة ما يقوله معلمنا بولس الرسول ليس له اي عالقة بفكرة شهود يهوه عو القطع االبدي فهو ال
يقول ذلك بل العدد السابق يتكلم عن لهيب النار االبدي
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل تسالونيكي 1
 8 :1في نار لهيب معطيا نقمة للذين ال يعرفون اهلل و الذين ال يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح
 9 :1الذين سيعاقبون بهالك ابدي من وجه الرب و من مجد قوته
فكيف يدعوا انه ينادي بالقطع االبدي وهو يتكلم عن لهيب النار ؟
فهو يقول ان الرب سياتي في لهيب نار العدل االلهي
وكلمة هالك
G3639
λεθρος
olethros

ol'-eth-ros
From λλυμι ollumi a primary word (to destroy; a prolonged form); ruin, that is,

death, punishment: - destruction.
تعني يهلك ويحطم ويقتل ويعاقب ويحطم

فهو يتكلم عن مجيئ الرب الذي يقتل كل اجساد االشرار ويميتهم بالجسد ويبدا يوم الدينونة
والذي يؤكد ذلك ان معلمنا بولس الرسول استخدم الكلمة عن هالك الجسد مع تاكيد بقاء الروح
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5 :5
ان لِهالَ ِك ا ْلج ِ ِ
سلَّ َم ِم ْث ُل ه َذا لِ َّ
سوعَ.
الر ِّ
لش ْي َ
وح ِفي َي ْوِم َّ
ص ُّ
أْ
الر ُ
طِ َ
ب َي ُ
سد ،ل َك ْي تَ ْخلُ َ
َ َ
َن ُي َ

مع مالحظة ان االبرار سيكونوا تغيروا كما شرح نفصيال في رسالته الي اهل كورنثوس االولي وايضا كما
شرح في رسالته السابقه
رسالة بولس الرسول االولي الي تسالونيكي 4
 11 :4الن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة و بوق اهلل سوف ينزل من السماء و االموات في
المسيح سيقومون اوال
 11 :4ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء و هكذا نكون
كل حين مع الرب
فهو يقول بهالك ابدي اي رجعة فيه وال توقف ويبدأ بظهور المسيح في مجده ،كالنور الذي يدين الظلمة
ويفضحها مبدداً إياها ،مجيئه سر فرحناً وهالك األشرار.
وما يؤكد خذا المعني ايضا هو انه يؤكد ان كالمه عن مجيئ الرب

 11 :1متى جاء ليتمجد في قديسيه و يتعجب منه في جميع المؤمنين الن شهادتنا عندكم صدقت في
ذلك اليوم
فكما وضحت الكالم هنا ليس عن القطع االبدي ولكن اهالك اجساد االشرار اعدادا للدينونة

والكتاب المقدس وضح كثي ار جدا ان دينونة االشرار ابدية وهو عذاب ابدي
من سفر المزامير
سفر المزامير 11 :9
الن ِ
اوَي ِةُ ،ك ُّل األُمِم َّ
ون إِلَى ا ْل َه ِ
ين اهللَ.
اَألَ ْ
اس َ
ش َرُار َي ْر ِج ُع َ
َ

سفر المزامير 1 :28
ِ ِ
ب أَصر ُخ .يا ص ْخرِتي ،الَ تَتَص ِ
ِ
ين ِفي ا ْل ُج ِّب.
ت َع ِّني فَأُ ْ
س ُك َ
ش ِب َه ا ْل َها ِب ِط َ
ام ْم م ْن ِج َهتي ،ل َئالَّ تَ ْ
إلَ ْي َك َيا َر ُّ ْ ُ َ َ َ
َ َ

سفر المزامير 11 :11
ِ
س ُكتُوا ِفي ا ْل َه ِ
اوَي ِة.
َيا َر ُّ
ب ،الَ تَ َد ْع ِني أ ْ
َخ َزى أل َِّني َد َع ْوتُ َك .لِ َي ْخ َز األَ ْ
ش َرُار .ل َي ْ

سفر المزامير 14 :49
ود ُهم ا ْلم ِ
ِم ْث َل ا ْل َغ َنِم لِ ْله ِ ِ
ورتُ ُه ْم تَْبلَى .ا ْل َه ِ
اوَي ُة
ت َي ْر َع ُ
ون .ا ْل َم ْو ُ
يم َ
ساقُ َ
س ُ ُ ُ ْ
َ
ونَ .غ َداةً َو ُ
اه ْمَ ،وَي ُ
اوَية ُي َ
ص َ
ستَق ُ
س َكن لَ ُه ْم.
َم ْ

سفر المزامير 21 :55
ب ا ْلهالَ ِك ِ .رجا ُل الدِّم ِ
اء َوا ْل ِغ ِّ
َما أََنا فَأَتَّ ِك ُل َعلَ ْي َك.
َّام ُه ْم .أ َّ
َوأَ ْن َ
صفُ َ
َ
ِّرُه ْم إِلَى ُج ِّ َ
ش الَ َي ْن ُ
ت َيا اَهللُ تُ َحد ُ
ون أَي َ
َ

سفر المزامير 1 :88
ضعتَِني ِفي ا ْلج ِّب األَس َف ِلِ ،في ظُلُم ٍ
َع َماق
اتِ ،في أ ْ
ُ
ْ
َو َ ْ
َ

انجيل متي 25
اة أَب ِدي ٍ
ٍ
 41فَيم ِ
ضي َه ُؤالَ ِء إِلَى َع َذ ٍ
َّة».
اب أ ََب ِد ٍّ
ي َواأل َْب َرُار إِلَى َح َي َ
َْ

 11 :25و العبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء و صرير االسنان
 41 :25ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النار االبدية المعدة البليس و
مالئكته

 41 :25فيمضي هؤالء الى عذاب ابدي و االبرار الى حياة ابدية

سفر يهوديت 21 :11
الويل لالمة القائمة على شعبي الرب القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونة يفتقدهم

إنجيل متى 15 :11
ون أل َْر ِ
ورةَ َي ْوَم الد ِ
اَْل َح َّ
اح ِت َماالً ِم َّما لِ ِت ْل َك ا ْل َم ِدي َن ِة.
ستَ ُك ُ
ِّين َحالَة أَ ْكثَُر ْ
ض َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :
وم َو َع ُم َ
س ُد َ

إنجيل متى 22 :11
ِ
اح ِت َماالً َي ْوَم الد ِ
ِّين ِم َّما لَ ُك َما.
اء تَ ُك ُ
ون لَ ُه َما َحالَة أَ ْكثَُر ْ
ص ْي َد َ
ور َو َ
َولك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُ
ص َ

إنجيل متى 24 :11
وِ
اح ِت َماالً َي ْوَم الد ِ
ِّين ِم َّما لَ ِك».
لك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن أ َْر َ
وم تَ ُك ُ
ون لَ َها َحالَة أَ ْكثَُر ْ
ض َ
َ
س ُد َ

إنجيل متى 11 :12

ِ
وِ
لك ْن أَقُو ُل لَ ُكم :إِ َّن ُك َّل َكلِم ٍة َبطَّالَ ٍة َيتَ َكلَّم ِب َها َّ
س ًابا َي ْوَم الد ِ
ِّين.
س ْو َ
ف ُي ْعطُ َ
ون َع ْن َها ح َ
اس َ
الن ُ
َ
ْ
َ
ُ

إنجيل مرقس 11 :1
ادةً َعلَ ْي ِه ْم.
س َمعُ لَ ُك ْم ،فَ ْ
ت أ َْر ُجِل ُك ْم َ
اخ ُر ُجوا ِم ْن ُه َن َ
ش َه َ
اب الَِّذي تَ ْح َ
اك َوا ْنفُ ُ
ضوا التَُّر َ
َو ُك ُّل َم ْن الَ َي ْق َبلُ ُك ْم َوالَ َي ْ
ون أل َْر ِ
ورةَ َي ْوَم الد ِ
اَْل َح َّ
اح ِت َماالً ِم َّما لِ ِت ْل َك ا ْل َم ِدي َن ِة».
ستَ ُك ُ
ِّين َحالَة أَ ْكثَُر ْ
ض َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :
وم َو َع ُم َ
س ُد َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 9 :2
ِ
ب أْ ِ
ظ األَثَ َم َة إِلَى َي ْوِم الد ِ
ين،
الر ُّ
اء ِم َن التَّ ْج ِرَب ِةَ ،وَي ْحفَ َ
َي ْعلَ ُم َّ
ِّين ُم َعاقَ ِب َ
َن ُي ْنق َذ األَتْق َي َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 1 :1
ار إِلَى َي ْوِم الد ِ
اآلن ،فَ ِهي َم ْخ ُزوَنة ِب ِت ْل َك ا ْل َكلِ َم ِة َع ْي ِن َهاَ ،م ْحفُوظَ ًة لِلنَّ ِ
ِّين
َما َّ
َوأ َّ
ات َواأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
ض ا ْل َك ِائ َن ُة َ
َ
َو َهالَ ِك َّ
الن ِ
اس ا ْلفُج ِ
َّار.

ونالحظ شئ مهم ان حالة اكثر احتمال تعني ان هناك من يعاقب اصعب من اخر فهل لو كان حكم واحد
بالقطع يكون الحد حال اكثر احتمال من اخر ؟؟

إنجيل متى 12 :8
ار ِجي ِ
َما ب ُنو ا ْلملَ ُك ِ
َس َن ِ
ون إِلَى الظُّ ْل َم ِة ا ْل َخ ِ
ان».
وت فَ ُي ْ
َّةُ .ه َن َ
اك َي ُك ُ
ط َر ُح َ
َوأ َّ َ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ
َ

إنجيل متى 42 :11
ون َّ
َس َن ِ
الن ِ
َوَي ْط َر ُحوَن ُه ْم ِفي أَتُ ِ
ان.
ارُ .ه َن َ
اك َي ُك ُ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ

إنجيل متى 51 :11
ون َّ
َس َن ِ
الن ِ
َوَي ْط َر ُحوَن ُه ْم ِفي أَتُ ِ
ان».
ارُ .ه َن َ
اك َي ُك ُ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ

إنجيل متى 11 :22
ار ِجي ِ
ِ ٍِ
ال ا ْلملِ ُك لِ ْل ُخد ِ
َّامْ :ارُبطُوا ِر ْجلَ ْي ِه َوَي َد ْي ِهَ ،و ُخ ُذوهُ َوا ْط َر ُحوهُ ِفي الظُّ ْل َم ِة ا ْل َخ ِ
ون
َّةُ .ه َن َ
اك َي ُك ُ
حي َنئذ قَ َ َ
َس َن ِ
ان.
ير األ ْ
اء َو َ
ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ

إنجيل متى 51 :24
ِ
َس َن ِ
ان.
ينُ .ه َن َ
اك َي ُك ُ
يب ُه َم َع ا ْل ُم َرِائ َ
فَ ُيقَطِّ ُع ُه َوَي ْج َع ُل َنص َ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ

إنجيل متى 11 :25
ار ِجي ِ
َس َن ِ
َوا ْل َع ْب ُد ا ْل َبطَّا ُل ا ْط َر ُحوهُ إِلَى الظُّ ْل َم ِة ا ْل َخ ِ
ان.
َّةُ ،ه َن َ
اك َي ُك ُ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ

إنجيل لوقا 28 :11
اء ِفي ملَ ُك ِ
اق ويعقُوب وج ِميع األَ ْن ِبي ِ
ِ ِ
َس َن ِ
وت
ُه َن َ
اك َي ُك ُ
َ
س َح َ َ َ ْ َ َ َ َ
يم َوِا ْ
ير األ ْ
اء َو َ
ون ا ْل ُب َك ُ
ص ِر ُ
َ
انَ ،متَى َأر َْيتُ ْم إ ْب َراه َ
ِ
ون َخ ِ
ار ًجا.
وح َ
اهللَ ،وأَ ْنتُ ْم َم ْط ُر ُ

ويوضح لنا الكتاب المقدس فكره عن العقاب والعذاب انه به بكاء وندم

سفر إشعياء 24 :11
ث َّ
الن ِ
ون َرَذالَ ًة
ص ْوا َعلَ َّي ،أل َّ
ون َوَي َر ْو َن ُجثَ َ
ود ُه ْم الَ َي ُم ُ
َن ُد َ
وت َوَن َارُه ْم الَ تُ ْطفَأَُ ،وَي ُكوُن َ
اس الَِّذ َ
َوَي ْخ ُر ُج َ
ين َع َ
ِ ِ
س ٍد».
ل ُك ِّل ذي َج َ

إنجيل مرقس 44 :9

وت َو َّ
الن ُار الَ تُ ْطفَأُ.
َح ْي ُ
ود ُه ْم الَ َي ُم ُ
ث ُد ُ

إنجيل مرقس 41 :9
وت َو َّ
الن ُار الَ تُ ْطفَأُ.
َح ْي ُ
ود ُه ْم الَ َي ُم ُ
ث ُد ُ

إنجيل مرقس 48 :9
وت َو َّ
الن ُار الَ تُ ْطفَأُ.
َح ْي ُ
ود ُه ْم الَ َي ُم ُ
ث ُد ُ

وايضا تظهر صوره اخري من انواع العقاب

ومثال لعازر والغني

إنجيل لوقا 21 :11
اهيم ِم ْن ب ِع ٍ
ِ ِ
ِ
فَرفَع ع ْي َن ْي ِه ِفي ِ ِ
ِ
ض ِن ِه،
يد َولِ َع َازَر ِفي ِح ْ
َ
َ
َ َ َ
الجحيم َو ُه َو في ا ْل َع َذابَ ،و َأرَى إ ْب َر َ

واخي ار تعبير في سفر الرؤيا

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :14
ون لِ ْل َو ْح ِ
ورِت ِه
احة َن َه ًا
س ُج ُد َ
ار َولَ ْيالً لِلَِّذ َ
ين َ .والَ تَ ُك ُ
ان َع َذا ِب ِه ْم إِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
ص َع ُد ُد َخ ُ
ون َر َ
ين َي ْ
َوَي ْ
ش َولِ ُ
ص َ
ِ
اس ِم ِه».
َولِ ُك ِّل َم ْن َي ْق َب ُل س َم َة ْ

هذا باالضافه الي اني في ملف
هل نزل المسيح الي الهاوية ليخرج االباء ؟ واين كان مكان بقاء اباء العهد القديم حتي قيامة المسيح ؟
http://holy-bible-1.com/articles/display/10429
قد شرحت وصف الهاويه تفصيال علي قدر ضعفي
لهذا العذاب االبدي مؤكد من الكتاب المقدس وموضوع الفناء االبدي هو غير مؤيد وغير صحيح وليس
فكر كتابي علي االطالق
واخي ار اريد ان اقول

ان فكر الدينونه االبديه بالعذاب االبدي ثابت في االنجيل وان كان ليس بتفصيل الن الهنا الحبيب يريد ان
الذين يدخلون ملكون السموات ليس عن خوف من العذاب االبدي ولكن عن حب ربنا ذاته فيتمنون ان
يحيوا معه في حياه ابديه

واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

