هل اهلل وحده له عدم الموت اما ايضا نحن لن نموت
الي االبد مع اهلل ؟ 1تي  16 :6و  1كو 15 :11
واعمال الرسل 82 :11
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الشبهة

اعداد كثيره تكلمت عن الحياة االبدية واننا سنبقي الي االبد في ملكوت السموات وسناخذ جسد عدم الموت
ولكن بولس الرسول يقول ان اهلل وحده هو الذي ال يموت الي االبد في  1تيموثاوس  " 16 :6الذي وحده
له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه "

الرد

اليوجد اي تناقض بين هذه االعداد فبالفعل اهلل وحده هو الذي له عدم الموت وهو الوحيد الذي له الحياة
من ذاته اما ابناء الرب فسيبقوا الي االبد ليس الن لهم الحياة من ذاتهم بل الن الحياه هي هبه اعطاها
لهم الرب
وايضا الرب هو الوحيد الذي حياته اذليه ابدية بال بداية ايام وبال نهاية ولكن االنسان مخلوق فهو ليس
ازلي ولكن له بداية ويمنحه اهلل ان يكون ابدي مع اهلل
لذلك كل االعداد التي تتكلم عن ان االنسان سيكون في ملكوت السموات الي االبد التعارض ان اهلل هو
الوحيد الذي له عدم الموت
فما يقول معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 6
 16 :6الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه الذي لم يره احد من الناس و ال يقدر ان
يراه الذي له الكرامة و القدرة االبدية امين

هو يوضح انه اهلل هو الوحيد الكائن الحي اال زلي االبدي وهو واهب الحياة
سفر اعمال الرسل 11

 82 :11االله الذي خلق العالم و كل ما فيه هذا اذ هو رب السماء و االرض ال يسكن في هياكل
مصنوعة بااليادي
 81 :11و ال يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياة و نفسا و كل شيء
 86 :11و صنع من دم واحد كل امة من الناس يسكنون على كل وجه االرض و حتم باالوقات المعينة و
بحدود مسكنهم
 81 :11لكي يطلبوا اهلل لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا
 82 :11الننا به نحيا و نتحرك و نوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا الننا ايضا ذريته

فاهلل هو كينونة الحياه واي كان حي اخر اخذ الحياه من اهلل واالنسان يحيا الي االبد بعطية من اهلل وليس
الن االنسان حي من ذاته
وايضا العدد يوضح ان طبيعة الموت ال تملك علي اهلل النه واهب الحياة فهو الوحيد الذي له عدم الموت
وهو الذي تجسد وغلب الموت واعطي حياه وهو الذي يخضع له الموت ايضا
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 11
َع َد ِ
ِ
ت قَ َد َم ْي ِه.
ب أْ
اء تَ ْح َ
يع األ ْ
َن َي ْملِ َك َحتَّى َي َ
 81ألَنَّ ُه َي ِج ُ
ض َع َجم َ
ِ 86
ت.
آخ ُر َع ُد ٍّو ُي ْب َ
ط ُل ُه َو ا ْل َم ْو ُ

ضع» فَو ِ
شي ٍء قَ ْد أ ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ
اض ٌح أَنَّ ُه َغ ْي ُر
 81ألَنَّ ُه أ ْ
ض َع ُك َّل َ
ش ْي ٍء تَ ْح َ
َخ َ
ُخ َ َ
ت قَ َد َم ْيهَ .ولك ْن حي َن َما َيقُو ُل « :إ َّن ُكل َ ْ
ض َع لَ ُه ا ْل ُك َّل.
الَِّذي أ ْ
َخ َ

 24 :11و كما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي
 15 :11فاقول هذا ايها االخوة ان لحما و دما ال يقدران ان يرثا ملكوت اهلل و ال يرث الفساد عدم الفساد
 11 :11هوذا سر اقوله لكم ال نرقد كلنا و لكننا كلنا نتغير
 18 :11في لحظة في طرفة عين عند البوق االخير فانه سيبوق فيقام االموات عديمي فساد و نحن
نتغير
 15 :11الن هذا الفاسد ال بد ان يلبس عدم فساد و هذا المائت يلبس عدم موت
 12 :11و متى لبس هذا الفاسد عدم فساد و لبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة
ابتلع الموت الى غلبة

هذا قاله الكتاب المقدس بعهديه
سفر الخروج 12 :5
ِِ
ِ
سلَ ِني الَ ْي ُك ْم».
اس َرِائ َ
اه َي ْه»َ .وقَ َ
فَقَ َ
يلْ :
اه َي ِه الَِّذي ْ
وسىْ « :
الَ « :ه َك َذا تَقُو ُل ل َبني ْ
اه َي ْه ْار َ
ال اهللُ ل ُم َ

And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou
.you say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto
ויאמר אלהים אל־מׁשה אהיה אׁשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני יׂשראל אהיה ׁשלחני אליכם׃
اهيه اشير اهيه هو الكائن
τοῖς ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν καὶ ·ὤν ὁ εἰμι Ἐγώ Μωυσῆν πρὸς θεὸς ὁ εἶπεν καὶ
ὑμᾶς ἀπέσταλκέν με πρὸς ὢν Ὁ υἱοῖς Ισραηλ

2 :21 سفر اشعياء
ِ ب األ ََّو ُل ومع
ِ م ْن فَع َل وص َنع َد
.ين أََنا ُه َو
ُّ الر
َّ ال ِم َن ا ْل َب ْد ِء؟ أََنا
َ َج َي
َ اآلخ ِر
ْ اعياً األ
َََ
َ َ َ َ َ
calling the generations from the beginning? I ,it Who hath wrought and done
.He am LORD, the first, and with the last; I the
מי־פעל ועׂשה קרא הדרות מראׁש אני יהוה ראׁשון ואת־אחרנים אני־הוא׃
ἀπὸ αὐτὴν καλῶν ὁ αὐτὴν ἐκάλεσεν ;ταῦτα ἐποίησεν καὶ ἐνήργησεν τίς
.εἰμι ἐγώ ἐπερχόμενα τὰ εἰς καὶ ,πρῶτος θεὸς ἐγὼ ,ἀρχῆς γενεῶν

15 :25 سفر اشعياء

ِ
ِ
ش ُه ِ
ص َّو ْر
الر ُّ
ودي َيقُو ُل َّ
ب َو َع ْب ِدي الَِّذي ْ
أَ ْنتُ ْم ُ
اختَْرتُ ُه ل َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِمنُوا ِبي َوتَ ْف َه ُموا أ َِّني أََنا ُه َو .قَ ْبلي لَ ْم ُي َ
ون.
إِلَ ٌه َوَب ْع ِدي الَ َي ُك ُ
chosen; Ye are My witnesses, saith the LORD, and My servant whom I have
that ye may know and believe Me, and understand that I am He; before Me
.there was no God formed, neither shall any be after Me
אתם עדי נאם־יהוה ועבדי אׁשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי־אני הוא לפני לא־
נוצר אל ואחרי לא יהיה׃
اني هو
ὃν ,παῖς ὁ καὶ ,θεός ὁ κύριος λέγει ,μάρτυς κἀγὼ ,μάρτυρες μοι γένεσθέ
ἔμπροσθέν ,εἰμι ἐγώ ὅτι συνῆτε καὶ πιστεύσητε καὶ γνῶτε ἵνα ,ἐξελεξάμην
·ἔσται οὐκ ἐμὲ μετ᾿ ἄλλος θεὸς καὶ ἐγένετο μου οὐκ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16
يع ُكمِ .
ِ ِ
ِ
ين.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آم َ
 82ن ْع َم ُة َرِّب َنا َي ُ
يح َم َع َجم ْ
ِ
ِ
وما ِفي
ع ا ْل َم ِس ِ
ب إِ ْعالَ ِن ِّ
َ 81ولِ ْلقَ ِاد ِر أ ْ
سو َ
السِّر الَِّذي َك َ
سَ
سَ
يحَ ،ح َ
ب إِ ْن ِجيلي َوا ْلك َرَازِة ِب َي ُ
َن ُيثَِّبتَ ُك ْمَ ،ح َ
ان َم ْكتُ ً
األ َْزِم َن ِة األ ََزلِي ِ
َّة،
اإل ِ
ُعلِم ِب ِه ج ِميع األُمِم ِبا ْل ُكتُ ِب َّ ِ
 86و ِ
اع ِة ِ
ب أ َْم ِر ِ
يم ِ
ان،
له األ ََزلِ ِّيِ ،إل َ
لك ْن َ
ظ َه َر َ
ط َ
سَ
الن َب ِوَّية َح َ
َ
اإل َ
َ ُ َ
اآلنَ ،وأ ْ َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 12 :4
يح ،الَِّذي ِبرو ٍح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
َع َمال
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،ي َ
ي َي ُك ُ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن أ ْ
ط ِّه ُر َ
َ َ
ُ
َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!

فاهلل هو الوحيد اال زلي وهو ايضا االبدي الذي ال يفني
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 11 :1
ورِ .
اإل ُ ِ
ور الَِّذي الَ َي ْف َنى َوالَ ُي َرىِ ،
ُّه ِ
ُّه ِ
ين.
ام ُة َوا ْل َم ْج ُد إِلَى َد ْه ِر الد ُ
َو َملِ ُك الد ُ
آم َ
يم َو ْح َدهُ ،لَ ُه ا ْل َك َر َ
له ا ْل َحك ُ

وشرح مهم يقدمه معلمنا بطرس الرسول
رسالة بطرس الرسول األولى 85 :1
َّة ا ْلب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مولُوِد َ ِ
اق َي ِة إِلَى األ ََب ِد.
ين ثَان َي ًة ،الَ م ْن َزْر ٍع َي ْف َنىَ ،ب ْل م َّما الَ َي ْف َنىِ ،ب َكل َمة اهلل ا ْل َحي َ
َْ

فنحن من زرع يفني ولكن نولد مره ثانيه في المسيح من زرع ال يفني فابديتنا هي ليست بالطبيعه ولكن
بالتبني كهبة وعطية من المسيح
إنجيل يوحنا 81 :6

اة األَب ِدي ِ
اقي لِ ْلحي ِ
ِا ْعملُوا الَ لِلطَّع ِام ا ْلب ِائ ِد ،ب ْل لِلطَّع ِام ا ْلب ِ
َّة الَِّذي ُي ْع ِطي ُكم ْاب ُن ِ
سِ
اآلب
ان ،أل َّ
َن ه َذا اهللُ ُ
َ
ََ
َ َ
َ
َ َ
اإل ْن َ
َ
ُ
قَ ْد َختَ َم ُه».

إنجيل يوحنا 82 :15
ِ
ِ
ِ
وأََنا أ ْ ِ
َح ٌد ِم ْن َي ِدي.
يها َح َياةً أ ََبد َّي ًةَ ،ولَ ْن تَ ْهل َك إِلَى األ ََبدَ ،والَ َي ْخطَفُ َها أ َ
ُعط َ
َ

فنحن اخذنا الحياة االبدية كعطية
إنجيل يوحنا 11 :5
ون لَهُ ا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّي ُة.
لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُك ُ

إنجيل يوحنا 16 :5
َح َّ
ون لَ ُه ا ْل َح َياةُ
ب اهللُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َن ُه ا ْل َو ِح َ
يد ،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
أل ََّن ُه ه َك َذا أ َ
األ ََب ِد َّي ُة.

إنجيل يوحنا 11 :6
أََنا ُهو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْلح ُّي الَِّذي َن َز َل ِم َن َّ ِ
َح ٌد ِم ْن ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا إِلَى األََب ِد َ .وا ْل ُخ ْب ُز الَِّذي أََنا
الس َماء .إِ ْن أَ َك َل أ َ
َ
َ

َج ِل حي ِ
ِ ِ
ُع ِطي ُهو ج ِ ِ
اة ا ْل َعالَِم».
أْ
سدي الَّذي أ َْبذلُ ُه م ْن أ ْ َ َ
َ َ َ

فبالطبيعه الرب هو الوحيد الحي الذي له عدم الموت

والمجد هلل دائما

