هل بولس الرسول هو اول من ادعي
ان يسوع هو المسيح ؟
Holy_bible_1

" بولس مخترع الهوت المسيح " عبارة يكررها الكثير من المشككين لكي يهاجموا رسائل بولس
الرسول واالدله الواضحه التي قدمها عن الهوت رب المجد
والحقيقه كالمهم ليس له اي اصل
فقد قدمت سابقا ادله علي الهوت السيد المسيح من العهد القديم اوال في ملف
المسيح في الفكر اليهودي
وايضا
النبوات عن المسيح في العهد القديم والوهيته

نبوات االسفار القانونية الثانية
ومن بين العهد القديم والجديد
تعبير ايجو ايمي انا هو والهوت المسيح
استخدام كلمة كيريوس
صفات اطلقت علي اهلل في العهد القديم والجديد تثبت ان يسوع المسيح هو اهلل الواحد
الفرق بين مسيح الرب والمسيح الذي هو الرب يسوع المسيح
ومن العهد الجديد
اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه اهلل الجزء االول
اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه اهلل الجزء الثاني
هل لقب يسوع المسيح بلقب اهلل ثيؤس الذي هو ايلوهيم ؟
لماذا الرب يسوع المسيح اخذ لقب الرب اكثر من اهلل اي لماذا يهوه وليس ايلوهيم
امثلة علي اثبات الوهية السيد المسيح من سياق كالمه
قبل ان يكون ابراهيم انا كائن يوحنا 88 :8
هل امن التالميذ بالهوت المسيح ؟

أنا هو األلف و الياء األول و اآلخر البداية و النهاية
البدء واثبات الهوته
ابن االنسان هو رب السبت ايضا
وبعد كل هذا ياتي بعضهم ويقولوا ان بولس الرسول اخترع الهوت المسيح
اذا الهوت المسيح معلن وبوضوح ليس في رسائل بولس الرسول فقط بل في كل الكتاب المقدس
بعهديه

االمر الثاني
ما هو الذي قاله معلمنا بولس الرسول عن الهوت المسيح لم يقوله باقي اسفار العهد الجديد ؟
فعندما قال
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 61 :3
ِ
ِ
اإل ْجم ِ ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َك ٍةُ ،ك ِرَز
س ِد ،تََب َّرَر ِفي الر ِ
وح ،تََر َ
يم ُه َو سر التَّ ْق َوى :اهللُ ظَ َه َر في ا ْل َج َ
َوِب ِ َ
اع َعظ ٌ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِفعَ ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ

الم يقل معلمنا يوحنا

رسالة يوحنا االولي 4
يح أ ََّن ُه قَ ْد جاء ِفي ا ْلجس ِد فَهو ِم َن ِ
ون روح ِ
اهلل،
ع ا ْل َم ِس ِ
اهللُ :كل ُر ٍ
وح َي ْعتَ ِر ُ
سو َ
ِ 2به َذا تَ ْع ِرفُ َ ُ َ
َ َ َُ
َ َ
ف ِب َي ُ
اهلل .وه َذا ُهو روح ِ
يح أ ََّن ُه قَ ْد جاء ِفي ا ْلجس ِدَ ،فلَ ْيس ِم َن ِ
ض ِّد
ع ا ْل َم ِس ِ
َ 3و ُكل ُر ٍ
وح الَ َي ْعتَ ِر ُ
سو َ
َ ُ ُ
َ
َ
َ َ
َ َ
ف ِب َي ُ
ا ْلم ِس ِ ِ
اآلن ُه َو ِفي ا ْل َعالَِم.
س ِم ْعتُ ْم أ ََّن ُه َيأ ِْتيَ ،و َ
يح الَّذي َ
َ
 4أَ ْنتُم ِم َن ِ
َعظَ ُم ِم َن الَِّذي ِفي ا ْل َعا َلِم.
وه ْم أل َّ
اهلل أَي َها األ َْوالَ ُدَ ،وقَ ْد َغلَ ْبتُ ُم ُ
َن الَِّذي ِفي ُك ْم أ ْ
ْ

رسالة يوحنا الرسول الثانية 7 :6
ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ
ضل َ ِ
أل ََّن ُه قَ ْد َد َخ َل إِلَى ا ْلعالَِم م ِ
س ِد .ه َذا ُه َو
ون ،الَ َي ْعتَ ِرفُ َ
ير َ
يح آت ًيا في ا ْل َج َ
ون ِب َي ُ
ون َكث ُ
سو َ َ
َ ُ
ا ْلم ِ
يح.
ضلَ ،و ِّ
الضد لِ ْل َم ِس ِ
ُ

وعندما قال
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 61 :8
اهم ،وو ِ
يح مصالِحا ا ْلعالَم لِ َن ْف ِس ِهَ ،غ ْير ح ِ
ِ
أَي إِ َّن اهلل َك َ ِ
اض ًعا ِفي َنا
اس ٍب لَ ُه ْم َخ َ
َ َ
ْ
ط َاي ُ ْ َ َ
َ
ان في ا ْل َمس ِ ُ َ ً َ َ
ِ
صالَ َح ِة.
َكل َم َة ا ْل ُم َ
الم يقل المسيح نفسه م ار ار وتك ار ار انه في االب واالب فيه وانه واالب واحد ؟

وعندما قال
رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 6
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ 68
ستَ ِحقَّ ٌة ُك َّل قُ ُبول :أ َّ
ص ا ْل ُخطَاةَ
سو َ
َن ا ْل َمس َ
صادقَ ٌة ه َي ا ْل َكل َم ُة َو ُم ْ
اء إِلَى ا ْل َعالَم ل ُي َخلِّ َ
ع َج َ
يح َي ُ
َ
ين أ ََّولُ ُه ْم أََنا.
الَِّذ َ
اةِ ،مثَاالً لِ ْلع ِت ِ
ظ ِهر يسوعُ ا ْلم ِسيح ِف َّى أََنا أ ََّوالً ُك َّل أََن ٍ
لك َّن ِني لِه َذا ر ِحم ُ ِ
ِ 61
َن ُي ْؤ ِم ُنوا ِب ِه
ين أ ْ
يد َ
َ ُ
َ
ت :ل ُي ْ َ َ ُ
ُ ْ
اة األَب ِدي ِ
لِ ْلحي ِ
َّة.
َ
ََ
اإل ُ ِ
ور الَِّذي الَ َي ْف َنى َوالَ ُي َرىِ ،
ام ُة َوا ْل َم ْج ُد إِلَى َد ْه ِر الد ُه ِ
َ 67و َملِ ُك الد ُه ِ
ور.
يم َو ْح َدهُ ،لَ ُه ا ْل َك َر َ
له ا ْل َحك ُ
ِ
ين.
آم َ
الم يقل معلمنا يهوذا ذلك
رسالة يهوذا 6
اإل ُ ِ
ِ 28
اآلن َوِالَى ُك ِّل الد ُه ِ
ور.
يم ا ْل َو ِح ُ
انَ ،
ص َنا ،لَ ُه ا ْل َم ْج ُد َوا ْل َعظَ َم ُة َوا ْلقُ ْد َرةُ َوالس ْلطَ ُ
يد ُم َخلِّ ُ
له ا ْل َحك ُ
ِ
ين.
آم َ

وعندما قال
رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 1
ِ
س ِد ا ْل َك ِائ ُن َع َلى ا ْل ُك ِّل إِلَهاً ُم َب َاركاً إِلَى األ ََب ِد
سَ
َ 8و ِم ْن ُه ُم ا ْل َمس ُ
ب ا ْل َج َ
يح َح َ

الم يقل معلمنا يوحنا
رسالة يوحنا الرسول االولي 8
 22وَن ْح ُن ِفي ا ْلح ِّ ِ ِ ِ
يحَ .ه َذا ُه َو ِ
اإل لَ ُه ا ْل َحق َوا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّي ُة
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
َ
ق في ْابنه َي ُ
َ
هذه امثله قليله
فما قدمه معلمنا بولس اليختلف باي حال من االحوال عما قدمه بقية اسفار الكتاب المقدس
بعهديه القديم والجديد

اما ما يقوله المشككين عن ان معلمنا بولس الرسول اخترع الهوت المسيح فهو كالم من تخاريف
الفكر االسالمي الذي ال يصدقه عقل الذي ادعي ان بولس الرسول اخترع النسطورية واليعقوبية
والملكانية رغم انه انتقل قبلهم بعدة قرون.
وقد عرضت ذلك في ملف
بولس الرسول في االسالم

اما عن فكر معلمنا بولس الرسول ورسوليته ووحي رسائله فقد شهد به بقية التالميذ وهذا قدمته
في ملف

رسولية بولس الرسول
وعلي سبيل المثال فقط شهادة بطرس الرسول لرسولية بولس الرسول ووحي رسائله
رسالة بطرس الثانية 3
 64 :3لذلك ايها االحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس و ال عيب في
سالم
 68 :3و احسبوا اناة ربنا خالصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة
المعطاة له
 61 :3كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه االمور التي فيها اشياء عسرة الفهم
يحرفها غير العلماء و غير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهالك انفسهم
 67 :3فانتم ايها االحباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردياء فتسقطوا
من ثباتكم
فهل نحتاج اي شهادة اخري ؟ بطرس يقر بانه يعرف رسائل بولس ويؤكد انه مكتوبة بوحي الروح
القدس
وشهادات اخري لصدق تعاليمه واعماله
سفر أعمال الرسل 61

ان اهلل يص َنع علَى ي َدي بولُس قُ َّو ٍ
اد ِة،
ات َغ ْي َر ا ْل ُم ْعتَ َ
َ 66و َك َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
يل أ َْو َم ِ
اضَ ،وتَ ْخ ُر ُج
س ِد ِه ِب َم َن ِاد َ
ضى ،فَتَُزو ُل َع ْن ُه ُم األ َْم َر ُ
َ 62حتَّى َك َ
آزَر إِلَى ا ْل َم ْر َ
ان ُي ْؤتَى َع ْن َج َ
اح ِّ
يرةُ ِم ْن ُه ْم.
األ َْرَو ُ
الشِّر َ

هذه شهادات من لوقا البشير ويذكر لنا مثال اخر
سفر أعمال الرسل :22
ِ
ِ
ِ
ب ِخطَ ًابا
ش ٌّ
ان َ
سا ِفي الطَّاقَ ِة ُمتَثَقِّالً ِب َن ْوٍم َع ِميقَ .وِا ْذ َك َ
َ 1و َك َ
س ُي َخاط ُ
اب ْ
ان ُبولُ ُ
وس َجال ً
اس ُم ُه أَفْتي ُخ ُ
ِ َّ ِ ِ
النوم فَسقَ َ ِ
ِ
َس َف ُلَ ،و ُح ِم َل َم ِّيتًا.
طَ ِويالًَ ،غلَ َ
ط م َن الطَّ َبقَة الثالثَة إِلَى أ ْ
ب َعلَ ْيه َّ ْ ُ َ
َن َن ْفس ُه ِف ِ
يه!».
اعتََنقَ ُه قَ ِائالً« :الَ تَ ْ
س َو َوقَ َع َعلَ ْي ِه َو ْ
ضطَ ِرُبوا! أل َّ َ
 62فَ َن َز َل ُبولُ ُ
ير إِلَى ا ْلفَ ْج ِرَ .وه َك َذا َخ َر َج.
س َر ُخ ْب ًاز َوأَ َك َل َوتَ َكلَّ َم َك ِث ًا
ص ِع َد َو َك َّ
 66ثُ َّم َ
س ْت ِب َقلِيلَ ٍة.
َ 62وأَتَْوا ِبا ْلفَتَى َحيًّاَ ،وتَ َع َّز ْوا تَ ْع ِزَي ًة لَ ْي َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 62 :62
ات وعج ِائب وقَُّو ٍ
ول ص ِنع ْت ب ْي َن ُكم ِفي ُك ِّل ص ْب ٍرِ ،ب ٍ
إِ َّن عالَم ِ
س ِ
ات.
ات َّ
َ
آي َ َ َ َ َ
َ
الر ُ
ُ َ َ ْ
َ َ
وهذه شهاده منه

وشهادة برنابا
سفر أعمال الرسل 62 :68
يع ما ص َنع اهلل ِم َن اآلي ِ
ون برَنابا وبولُس يح ِّدثَ ِ ِ
ات
س َك َ
َ
س َم ُع َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
ور ُكل ُهَ .و َكا ُنوا َي ْ
فَ َ
ان ِب َجم ِ َ َ َ ُ
ت ا ْل ُج ْم ُه ُ
وا ْلعج ِائ ِب ِفي األُمِم ِبو ِ
اسطَ ِت ِه ْم.
َ ََ
َ َ

وغير شهادات نفسه وشهادات لوقا يوجد شهادات اخري كثيره مثل

شهادة حنانيا
سفر اعمال الرسل 1
 62 :1و كان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا فقال هانذا يا رب
 66 :1فقال له الرب قم و اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم و اطلب في بيت يهوذا رجال
طرسوسيا اسمه شاول النه هوذا يصلي

 62 :1و قد راى في رؤيا رجال اسمه حنانيا داخال و واضعا يده عليه لكي يبصر
 63 :1فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك
في اورشليم
 64 :1و ههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك
 68 :1فقال له الرب اذهب الن هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم و ملوك و بني اسرائيل
 61 :1الني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي
 67 :1فمضى حنانيا و دخل البيت و وضع عليه يديه و قال ايها االخ شاول قد ارسلني الرب
يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر و تمتلئ من الروح القدس

وايضا هو يكرر شهادة حنانيا
سفر اعمال الرسل 22
 62 :22ثم ان حنانيا رجال تقيا حسب الناموس و مشهودا له من جميع اليهود السكان
 63 :22اتى الي و وقف و قال لي ايها االخ شاول ابصر ففي تلك الساعة نظرت اليه
 64 :22فقال اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته و تبصر البار و تسمع صوتا من فمه

 68 :22النك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رايت و سمعت
 61 :22و االن لماذا تتوانى قم و اعتمد و اغسل خطاياك داعيا باسم الرب
 67 :22و حدث لي بعدما رجعت الى اورشليم و كنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة

وباقي شهادة التالميذ والرسل والمشايخ
سفر اعمال الرسل 22
 22 :68حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى
انطاكية مع بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال رجلين متقدمين في االخوة
 23 :68و كتبوا بايديهم هكذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدون سالما الى االخوة الذين من
االمم في انطاكية و سورية و كيليكية
 24 :68اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم و قائلين ان
تختتنوا و تحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم
 28 :68راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا و
بولس

 21 :68رجلين قد بذال انفسهما الجل اسم ربنا يسوع المسيح
 27 :68فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها
فكل هذه الشهادات ال نحتاج بعدها ان نسمع الي هذه السخافات مره اخري من المشككين الذين ال
يعلمون شيئ عن الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

