تعاليم بولس الرسول وتعاليم الرب
يسوع المسيح
Holy_bible_1

يدعي البعض من المشككين ان بولس الرسول اخترع المسيحية  .وقد تم الرد علي هذا االمر من
زوايا مختلفة ولكن في هذا الملف اريد ان اقدم دليل اخر من زاوية اخري وهي ان تعاليم بولس
الرسول هي تتطابق مع اقوال الرب يسوع المسيح في االناجيل
وفي هذا الملف ساقدم امثلة علي هذا من رسائل بولس الرسول ومن اقوال الرب يسوع في
االناجيل فقط .ولكن اؤكد انه لو قارنا اقوال بولس الرسول كلها سنجدها تتطابق مع مع روح
وتعاليم الكتاب المقدس من تكوين الي الرؤيا بالكامل.

المسيح ابن داود
بولس الرسول
رومية
 3 :1عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد

الرب يسوع المسيح

إنجيل متى 9 :11
ار ٌك اآلتِي
َوا ْل ُج ُمو ُع الَّ ِذينَ تَقَ َّد ُموا َوالَّ ِذينَ تَبِ ُعوا َكانُوا يَ ْ
وصنَّا ال ْب ِن دَا ُو َد ! ُمبَ َ
ص َر ُخونَ قَائِلِينَ « :أُ َ
وصنَّا فِي األَعَالِي!».
بِا ْ
س ِم ال َّرب !أُ َ

البشارة باالنجيل الشفوي
بولس الرسول
رومية
 9 :1فان هللا الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي كيف بال انقطاع اذكركم

الرب يسوع
إنجيل مرقس 33 :8
يل فَ ُه َو
سهُ يُ ْهلِ ُك َهاَ ،و َمنْ يُ ْهلِ ُك نَ ْف َ
ص نَ ْف َ
فَإِنَّ َمنْ أَ َرا َد أَنْ يُ َخل َ
اإل ْن ِج ِ
سهُ ِمنْ أَ ْجلِي َو ِمنْ أَ ْج ِل ِ
ص َها.
يُ َخل ُ

الدينونة
بولس الرسول
رومية
 1 :1لذلك انت بال عذر ايها االنسان كل من يدين النك في ما تدين غيرك تحكم على نفسك النك انت
الذي تدين تفعل تلك االمور بعينها
 1 :1و نحن نعلم ان دينونة هللا هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه

 3 :1افتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه و انت تفعلها انك تنجو من دينونة
هللا
 4 :1ام تستهين بغنى لطفه و امهاله و طول اناته غير عالم ان لطف هللا انما يقتادك الى التوبة
 3 :1و لكنك من اجل قساوتك و قلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب و استعالن
دينونة هللا العادلة

الرب يسوع المسيح
متي 7
« 1الَ تَ ِدينُوا لِ َك ْي الَ تُدَانُوا،
 1ألَنَّ ُك ْم بِال َّد ْينُونَ ِة الَّتِي بِ َها تَ ِدينُونَ تُدَانُونَ َ ،وبِا ْل َك ْي ِل الَّ ِذي بِ ِه تَ ِكيلُونَ يُ َكا ُل لَ ُك ْم.
شبَةُ الَّتِي فِي َع ْينِكَ فَالَ تَ ْفطَنُ لَ َها؟
َ 3ولِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ا ْلقَ َذى الَّ ِذي فِي َع ْي ِن أَ ِخيكََ ،وأَ َّما ا ْل َخ َ
شبَةُ فِي َع ْينِكَ؟
ج ا ْلقَ َذى ِمنْ َع ْينِكََ ،وهَا ا ْل َخ َ
 4أَ ْم َكيْفَ تَقُو ُل ألَ ِخيكَ َ :دعْني أُ ْخ ِر ِ
ص ُر َجيدًا أَنْ ت ُْخ ِر َج ا ْلقَ َذى ِمنْ َع ْي ِن أَ ِخيكَ
 3يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِر ْج أَ َّوالً ا ْل َخ َ
شبَةَ ِمنْ َع ْينِكََ ،و ِحينَئِ ٍذ تُ ْب ِ

المجازاة باالعمال
بولس الرسول
رومية
 6 :1الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 17 :16

ب َع َملِ ِه.
س َ
اح ٍد َح َ
ان َ
اإل ْن َ
س ْوفَ يَأْتِي فِي َم ْج ِد أَبِي ِه َم َع َمالَئِ َكتِ ِهَ ،و ِحينَئِ ٍذ يُ َجا ِزي ُك َّل َو ِ
س ِ
فَإِنَّ ابْنَ ِ

الناموس ال يبرر
بولس الرسول
رومية
 11 :1الن كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلك و كل من اخطا في الناموس
فبالناموس يدان
 13 :1الن ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند هللا بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون

الرب يسوع المسيح
متي 13
يسيُّونَ ا ْل ُم َرا ُؤونَ ألَنَّ ُك ْم تُ َعش ُرونَ النَّ ْعنَ َع َوالشبِ َّ
ث َوا ْل َك ُّمونَ َ ،وت ََر ْكتُ ْم
َ 13و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيُّ َها ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَر ِ
ق َوال َّر ْح َمةَ َوا ِإلي َمانَ َ .كانَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ تَ ْع َملُوا ه ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْلكَ.
س :ا ْل َح َّ
أَ ْثقَ َل النَّا ُمو ِ

االمم الذين ليس عندهم ناموس
بولس الرسول
رومية
 14 :1النه االمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤالء اذ
ليس لهم الناموس هم ناموس النفسهم

 13 :1الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم و افكارهم فيما بينها
مشتكية او محتجة

الرب يسوع المسيح
لوقا 11
سانٌ َكانَ نَا ِزالً ِمنْ أُو ُر َ
ص ،فَ َع َّر ْوهُ
يحا ،فَ َوقَ َع بَيْنَ لُ ُ
اب يَ ُ
شلِي َم إِلَى أَ ِر َ
سو ُع َوقَا َل« :إِ ْن َ
 31فَأ َ َج َ
صو ٍ
ت.
َو َج َّر ُحوهَُ ،و َم َ
ض ْوا َوت ََر ُكوهُ بَيْنَ َح ٍّي َو َم ْي ٍ
يق ،فَ َرآهُ َو َجازَ ُمقَابِلَهُ.
 31فَ َع َر َ
ض أَنَّ َكا ِهنًا نَزَ َل فِي تِ ْلكَ الطَّ ِر ِ
ان َجا َء َونَظَ َر َو َجازَ ُمقَابِلَهُ.
َ 31و َكذلِكَ الَ ِو ٌّ
ص َ
ضا ،إِ ْذ َ
ي أَ ْي ً
ار ِع ْن َد ا ْل َم َك ِ
سافِ ًرا َجا َء إِلَ ْي ِهَ ،ولَ َّما َرآهُ ت ََحنَّنَ ،
سا ِم ِريًا ُم َ
َ 33ول ِكنَّ َ
ب َعلَ ْي َها زَ ْيتًا َو َخ ْم ًراَ ،وأَ ْر َكبَهُ َعلَى دَابَّتِ ِهَ ،وأَتَى بِ ِه إِلَى فُ ْن ُد َوا ْعتَنَى
ص َّ
احاتِ ِهَ ،و َ
ض َم َد ِج َر َ
 34فَتَقَ َّد َم َو َ
بِ ِه.
ب ا ْلفُ ْن ُد َِ ،وقَا َل لَهُ :ا ْعت َِن بِ ِهَ ،و َم ْه َما أَ ْنفَ ْقتَ
ضى أَ ْخ َر َج ِدينَا َر ْي ِن َوأَ ْعطَا ُه َما لِ َ
َ 33وفِي ا ْل َغ ِد لَ َّما َم َ
اح ِ
ص ِ
أَ ْكثَ َر فَ ِع ْن َد ُر ُجو ِعي أُوفِيكَ.
ص؟»
 36فَأ َ َّ
ار قَ ِريبًا لِلَّ ِذي َوقَ َع بَيْنَ ال ُّل ُ
ص َ
ي ه ُؤالَ ِء الثَّالَثَ ِة ت ََرى َ
صو ِ
اصنَ ْع ه َك َذا».
ضا َو ْ
صنَ َع َم َعهُ ال َّر ْح َمةَ» .فَقَا َل لَهُ يَ ُ
سوعُْ « :اذه َْب أَ ْنتَ أَ ْي ً
 37فَقَا َل« :الَّ ِذي َ

معلمون الناموس يعلمون الوصايا وال يفعلوها
بولس الرسول
رومية
 11 :فانت اذا الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك الذي تكرز ان ال يسر اتسر
 11 :1الذي تقول ان ال يزنى اتزني الذي تستكره االوثان اتسر الهياكل

 13 :1الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين هللا
 14 :1الن اسم هللا يجدف عليه بسببكم بين االمم كما هو مكتوب

الرب يسوع المسيح
متي 13
يسيُّونَ ،
سى َجلَ َ
سي ُمو َ
س ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَر ِ
 1قَائِالًَ « :علَى ُك ْر ِ
ب أَ ْع َمالِ ِه ْم الَ تَ ْع َملُوا ،ألَنَّ ُه ْم يَقُولُونَ َوالَ
 3فَ ُك ُّل َما قَالُوا لَ ُك ْم أَنْ ت َْحفَظُوهُ فَ ْ
س َ
احفَظُوهُ َوا ْف َعلُوهَُ ،ول ِكنْ َح َ
يَ ْف َعلُونَ .
سَ ،و ُه ْم الَ يُ ِريدُونَ أَنْ
َس َرةَ ا ْل َح ْم ِل َويَ َ
ضعُونَ َها َعلَى أَ ْكت ِ
 4فَإِنَّ ُه ْم يَ ْح ِز ُمونَ أَ ْح َماالً ثَقِيلَةً ع ِ
َاف النَّا ِ
صبِ ِع ِه ْم،
يُ َحر ُكوهَا بِإ ِ ْ

لوقا 11
َس َرةَ ا ْل َح ْم ِل َوأَ ْنتُ ْم الَ
وسيُّونَ ألَنَّ ُك ْم ت َُحملُونَ النَّ َ
اس أَ ْح َماالً ع ِ
 46فَقَا َلَ « :و َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَيُّ َها النَّا ُم ِ
صابِ ِع ُك ْم.
تَ َمسُّونَ األَ ْح َما َل بِإ ِ ْحدَى أَ َ

المسيح جاء ليس ليبطل الناموس بل ليكمله
بولس الرسول
رومية
 31 :3افنبطل الناموس بااليمان حاشا بل نثبت الناموس

الرب يسوع المسيح
متي 3
ض بَ ْل ألُ َكم َل.
وس أَ ِو األَ ْنبِيَا َءَ .ما ِجئْتُ ألَ ْنقُ َ
ض النَّا ُم َ
« 17الَ تَظُنُّوا أَني ِجئْتُ ألَ ْنقُ َ
 18فَإِني ا ْل َح َّ
اح َدةٌ ِمنَ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِلَى أَنْ تَ ُزو َل ال َّ
س َما ُء َواألَ ْر ُ
اح ٌد أَ ْو نُ ْقطَةٌ َو ِ
ض الَ يَ ُزو ُل َح ْرفٌ َو ِ
س َحتَّى يَ ُكونَ ا ْل ُك ُّل.
النَّا ُمو ِ

المسيح مات الجل خطايانا
بولس الرسول
رومية
 8 :3و لكن هللا بين محبته لنا النه و نحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 13 :13
سهُ ألَ ْج ِل أَ ِحبَّائِ ِه.
س ألَ َح ٍد ُح ٌّ
ض َع أَ َح ٌد نَ ْف َ
ب أَ ْعظَ ُم ِمنْ ه َذا :أَنْ يَ َ
لَ ْي َ

من امن واعتمد خلص
بولس الرسول
رومية
 4 :6فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من االموات بمجد االب هكذا نسلك نحن
ايضا في جدة الحياة

 3 :6النه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته
 6 :6عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد ايضا
للخطية
 7 :6الن الذي مات قد تبرا من الخطية
 8 :6فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه

الرب يسوع المسيح
متي 18
س.
 19فَ ْاذ َهبُوا َوتَ ْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َوعَمدُو ُه ْم بِا ْ
س ِم اآلب َواال ْب ِن َو ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ضا ِء ال َّد ْه ِر» .آ ِمينَ .
ص ْيتُ ُك ْم بِ ِهَ .وهَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األَيَّ ِام إِلَى ا ْنقِ َ
َ 11وعَل ُمو ُه ْم أَنْ يَ ْحفَظُوا َج ِمي َع َما أَ ْو َ

انجيل مرقس 16
يل لِ ْل َخلِيقَ ِة ُكل َها.
َ 13وقَا َل لَ ُه ُمْ « :اذ َهبُوا إِلَى ا ْل َعالَ ِم أَ ْج َم َع َوا ْك ِر ُزوا بِا ِإل ْن ِج ِ
صَ ،و َمنْ لَ ْم يُ ْؤ ِمنْ يُدَنْ .
َ 16منْ آ َمنَ َوا ْعتَ َم َد َخلَ َ

المراه ال تنفصل عن الرجل ولو طلقت وصارت الخر وهو حي تكون زانية
بولس الرسول
رومية
 1 :7فان المراة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي و لكن ان مات الرجل فقد
تحررت من ناموس الرجل

 3 :7فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية ان صارت لرجل اخر و لكن ان مات الرجل فهي حرة من
الناموس حتى انها ليست زانية ان صارت لرجل اخر

الرب يسوع المسيح
متي 3
َ 31وأَ َّما أَنَا فَأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّ َمنْ طَلَّ َ
ق ا ْم َرأَتَهُ إالَّ لِ ِعلَّ ِة الزنَى يَ ْج َعلُ َها ت َْزنِيَ ،و َمنْ يَتَ َز َّو ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّهُ
يَ ْزنِي.

االهتمام الروحي وليس الجسدي
بولس الرسول
رومية
 6 :8الن اهتمام الجسد هو موت و لكن اهتمام الروح هو حياة و سالم
 7 :8الن اهتمام الجسد هو عداوة هلل اذ ليس هو خاضعا لناموس هللا النه ايضا ال يستطيع
 8 :8فالذين هم في الجسد ال يستطيعون ان يرضوا هللا
 9 :8و اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح هللا ساكنا فيكم و لكن ان كان احد ليس
له روح المسيح فذلك ليس له

الرب يسوع المسيح
متي 3

ب َ
اح َد َويَ ْحتَقِ َر
اح َد َويُ ِح َّ
سي َد ْي ِن ،ألَنَّهُ إِ َّما أَنْ يُ ْب ِغ َ
« 14الَ يَ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَنْ يَ ْخ ِد َم َ
اآلخ َر ،أَ ْو يُالَ ِز َم ا ْل َو ِ
ض ا ْل َو ِ
َ
اآلخ َر .الَ تَ ْق ِد ُرونَ أَنْ ت َْخ ِد ُموا هللاَ َوا ْل َما َل.
ت
سا ِد ُك ْم بِ َما تَ ْلبَ ُ
سونَ  .أَلَ ْي َ
« 13لِذلِكَ أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ تَ ْهتَ ُّموا لِ َحيَاتِ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُونَ َوبِ َما تَش َْربُونَ َ ،والَ ألَ ْج َ
س ِ
س؟
س ُد أَ ْف َ
ض َل ِمنَ الطَّ َع ِامَ ،وا ْل َج َ
ا ْل َحيَاةُ أَ ْف َ
ض َل ِمنَ اللبَا ِ
ي
س َما ِو ُّ
ص ُد َوالَ ت َْج َم ُع إِلَى َم َخا ِزنَ َ ،وأَبُو ُك ُم ال َّ
 16اُ ْنظُ ُروا إِلَى طُيُو ِر ال َّ
س َما ِء :إِنَّ َها الَ ت َْز َر ُع َوالَ ت َْح ُ
ض َل ِم ْن َها؟
يَقُوتُ َها .أَلَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ْم بِا ْل َح ِري أَ ْف َ
اح َدةً؟
َ 17و َمنْ ِم ْن ُك ْم إِ َذا ا ْهتَ َّم يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ِزي َد َعلَى قَا َمتِ ِه ِذ َراعًا َو ِ
ب َوالَ تَ ْغ ِز ُل.
س؟ تَأ َ َّملُوا زَ نَابِ َ
ق ا ْل َح ْق ِل َكيْفَ تَ ْن ُمو الَ تَ ْت َع ُ
َ 18ولِ َما َذا تَ ْهتَ ُّمونَ بِاللبَا ِ
اح َد ٍة ِم ْن َها.
سلَ ْي َمانُ فِي ُكل َم ْج ِد ِه َكانَ يَ ْلبَ ُ
َ 19ول ِكنْ أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّهُ َوالَ ُ
س َك َو ِ
س بِا ْل َح ِري
وج ُد ا ْليَ ْو َم َويُ ْط َر ُح َغدًا فِي التَّنُّو ِر ،يُ ْلبِ ُ
 31فَإِنْ َكانَ ُعش ُ
سهُ هللاُ ه َك َذا ،أَفَلَ ْي َ
ْب ا ْل َح ْق ِل الَّ ِذي يُ َ
اإلي َما ِن؟
ِج ًدا يُ ْلبِ ُ
س ُك ْم أَ ْنتُ ْم يَا قَلِيلِي ِ
س؟
ب؟ أَ ْو َما َذا نَ ْلبَ ُ
 31فَالَ تَ ْهتَ ُّموا قَائِلِينَ َ :ما َذا نَأْ ُك ُل؟ أَ ْو َما َذا نَش َْر ُ
َاجونَ إِلَى ه ِذ ِه ُكل َها.
س َما ِو َّ
 31فَإِنَّ ه ِذ ِه ُكلَّ َها تَ ْطلُبُ َها األُ َم ُم .ألَنَّ أَبَا ُك ُم ال َّ
ي يَ ْعلَ ُم أَنَّ ُك ْم ت َْحت ُ
 33ل ِك ِن ا ْطلُبُوا أَ َّوالً َملَ ُكوتَ هللاِ َوبِ َّرهَُ ،وه ِذ ِه ُك ُّل َها تُزَا ُد لَ ُك ْم.
س ِه .يَ ْكفِي ا ْليَ ْو َم ش َُّرهُ.
 34فَالَ تَ ْهتَ ُّموا لِ ْل َغ ِد ،ألَنَّ ا ْل َغ َد يَ ْهتَ ُّم بِ َما لِنَ ْف ِ

الروح القدس يوهبنا التبني
بولس الرسول
رومية
 14 :8الن كل الذين ينقادون بروح هللا فاولئك هم ابناء هللا
 13 :8اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب
 16 :8الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد هللا

الرب يسوع المسيح
يوحنا
 16 :14و انا اطلب من االب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى االبد
 17 :14روح الحق الذي ال يستطيع العالم ان يقبله النه ال يراه و ال يعرفه و اما انتم فتعرفونه النه
ماكث معكم و يكون فيكم
 18 :14ال اترككم يتامى اني اتي اليكم

الروح القدس يعيننا وينطق من خاللنا
بولس الرسول
رومية
 16 :8و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح
نفسه يشفع فينا بانات ال ينطق بها

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 11 :11
وح أَبِي ُك ُم الَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم.
ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكل ِمينَ بَ ْل ُر ُ

إنجيل مرقس 11 :13
ْطيتُ ْم فِي تِ ْلكَ
ساقُو ُك ْم لِيُ َ
فَ َمتَى َ
سل ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا ِمنْ قَ ْب ُل بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّموا ،بَ ْل َم ْه َما أُع ِ
ُس.
سا َع ِة فَبِذلِكَ تَ َكلَّ ُموا .ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكل ِمينَ بَ ِل ُّ
ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ

كل غصن ال يثبت في المسيح يقطع
بولس الرسول
رومية
 17 :11فان كان قد قطع بعض االغصان و انت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في اصل
الزيتونة و دسمها
 18 :11فال تفتخر على االغصان و ان افتخرت فانت لست تحمل االصل بل االصل اياك يحمل
 19 :11فستقول قطعت االغصان الطعم انا
 11 :11حسنا من اجل عدم االيمان قطعت و انت بااليمان ثبت ال تستكبر بل خف
 11 :11النه ان كان هللا لم يشفق على االغصان الطبيعية فلعله ال يشفق عليك ايضا
 11 :11فهوذا لطف هللا و صرامته اما الصرامة فعلى الذين سقطوا و اما اللطف فلك ان ثبت في
اللطف و اال فانت ايضا ستقطع

الرب يسوع المسيح
يوحنا 13
« 1أَنَا ا ْل َك ْر َمةُ ا ْل َحقِيقِيَّةُ َوأَبِي ا ْل َك َّرا ُم.
ص ٍن فِ َّي الَ يَأْتِي بِثَ َم ٍر يَ ْن ِز ُعهَُ ،و ُك ُّل َما يَأْتِي بِثَ َم ٍر يُنَقي ِه لِيَأْتِ َي بِثَ َم ٍر أَ ْكثَ َر.
ُ 1ك ُّل ُغ ْ
ب ا ْل َكالَ ِم الَّ ِذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ ِه.
 3أَ ْنتُ ُم اآلنَ أَ ْنقِيَا ُء لِ َ
سب َ ِ
صنَ الَ يَ ْق ِد ُر أَنْ يَأْتِ َي بِثَ َم ٍر ِمنْ َذاتِ ِه إِنْ لَ ْم يَ ْثبُتْ فِي ا ْل َك ْر َم ِةَ ،كذلِكَ
 4اُ ْثبُتُوا فِ َّي َوأَنَا فِي ُك ْمَ .ك َما أَنَّ ا ْل ُغ ْ
ضا إِنْ لَ ْم تَ ْثبُتُوا فِ َّي.
أَ ْنتُ ْم أَ ْي ً
صانُ  .الَّ ِذي يَ ْثبُتُ فِ َّي َوأَنَا فِي ِه ه َذا يَأْتِي بِثَ َم ٍر َكثِي ٍر ،ألَنَّ ُك ْم بِدُونِي الَ تَ ْق ِد ُرونَ أَنْ
 3أَنَا ا ْل َك ْر َمةُ َوأَ ْنتُ ُم األَ ْغ َ

ش ْيئًا.
تَ ْف َعلُوا َ
ص ِن ،فَيَ ِجفُّ َويَ ْج َم ُعونَهُ َويَ ْ
ط َر ُحونَهُ فِي النَّا ِر ،فَيَ ْحتَ ِر ُ.
 6إِنْ َكانَ أَ َح ٌد الَ يَ ْثبُتُ فِ َّي يُ ْط َر ُح َخا ِر ًجا َكا ْل ُغ ْ

المؤمنين اعضاء في جسد المسيح
بولس الرسول
رومية
 3 :11فاني اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ان ال يرتئي فو ما ينبغي ان يرتئي بل
يرتئي الى التعقل كما قسم هللا لكل واحد مقدارا من االيمان
 4 :11فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة و لكن ليس جميع االعضاء لها عمل واحد
 3 :11هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح و اعضاء بعضا لبعض كل واحد لالخر

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 11 :14
فِي ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم تَ ْعلَ ُمونَ أَني أَنَا فِي أَبِيَ ،وأَ ْنتُ ْم فِ َّيَ ،وأَنَا فِي ُك ْم.

عدم المجازاة بالشر
بولس الرسول
رومية
 17 :11ال تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس

الرب يسوع
متي 3
ش َّر ،بَ ْل َمنْ لَطَ َمكَ َعلَى َخدكَ األَ ْي َم ِن فَ َحو ْل لَهُ َ
ضا.
َ 39وأَ َّما أَنَا فَأَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ تُقَا ِو ُموا ال َّ
اآلخ َر أَ ْي ً
ضا.
اص َمكَ َويَأْ ُخ َذ ثَ ْوبَكَ فَا ْت ُركْ لَهُ الردَا َء أَ ْي ً
َ 41و َمنْ أَ َرا َد أَنْ يُ َخ ِ

مسالمة جميع الناس
بولس الرسول
رومية
 18 :11ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس

الرب يسوع المسيح
متي 3
ض.
 3طُوبَى لِ ْل ُو َدعَا ِء ،ألَنَّ ُه ْم يَ ِرثُونَ األَ ْر َ
شبَعُونَ .
ش إِلَى ا ْلبِر ،ألَنَّ ُه ْم يُ ْ
اع َوا ْل ِعطَا ِ
 6طُوبَى لِ ْل ِجيَ ِ
لر َح َما ِء ،ألَنَّ ُه ْم يُ ْر َح ُمونَ .
 7طُوبَى لِ ُّ
ب ،ألَنَّ ُه ْم يُ َعايِنُونَ هللاَ.
 8طُوبَى لِألَ ْنقِيَا ِء ا ْلقَ ْل ِ
سالَ ِم ،ألَنَّ ُه ْم أَ ْبنَا َء هللاِ يُ ْدع َْونَ .
صانِ ِعي ال َّ
 9طُوبَى لِ َ

عدم االنتقام
بولس الرسول

رومية
 19 :11ال تنتقموا النفسكم ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضب النه مكتوب لي النقمة انا اجازي
يقول الرب
 11 :11فان جاع عدوك فاطعمه و ان عطش فاسقه النك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه
 11 :11ال يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير

1كورنثوس
 11 :4و نتعب عاملين بايدينا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل
 13 :4يفترى علينا فنعظ صرنا كاقذار العالم و وسخ كل شيء الى االن

الرب يسوع المسيح
متي 3
صلُّوا ألَ ْج ِل الَّ ِذينَ
ضي ُك ْمَ ،و َ
سنُوا إِلَى ُم ْب ِغ ِ
َ 44وأَ َّما أَنَا فَأَقُو ُل لَ ُك ْم :أَ ِحبُّوا أَ ْعدَا َء ُك ْم .بَا ِر ُكوا الَ ِعنِي ُك ْم .أَ ْح ِ
سيئُونَ إِلَ ْي ُك ْم َويَ ْ
ط ُردُونَ ُك ْم،
يُ ِ
صالِ ِحينَ ،
ت ،فَإِنَّهُ يُ ْ
ش ِر ُ َ
سهُ َعلَى األَش َْرا ِر َوال َّ
 43لِ َك ْي تَ ُكونُوا أَ ْبنَا َء أَبِي ُك ُم الَّ ِذي فِي ال َّ
ش ْم َ
اوا ِ
س َم َ
َويُ ْم ِط ُر َعلَى األَ ْب َرا ِر َوالظَّالِ ِمينَ .

الخضوع للسالطين
بولس الرسول
رومية

 1 :13لتخضع كل نفس للسالطين الفائقة النه ليس سلطان اال من هللا و السالطين الكائنة هي
مرتبة من هللا
 1 :13حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب هللا و المقاومون سياخذون النفسهم دينونة
 3 :13فان الحكام ليسوا خوفا لالعمال الصالحة بل للشريرة افتريد ان ال تخاف السلطان افعل
الصالح فيكون لك مدح منه
 4 :13النه خادم هللا للصالح و لكن ان فعلت الشر فخف النه ال يحمل السيف عبثا اذ هو خادم هللا
منتقم للغضب من الذي يفعل الشر
 3 :13لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير
 6 :13فانكم الجل هذا توفون الجزية ايضا اذ هم خدام هللا مواظبون على ذلك بعينه
 7 :13فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية و الخوف لمن له
الخوف و االكرام لمن له االكرام

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 11 :11
ص َر َو َما هللِ هللِ».
ص َر لِقَ ْي َ
ص َر ».فَقَا َل لَ ُه ْم« :أَ ْعطُوا إِ ًذا َما لِقَ ْي َ
قَالُوا لَهُ« :لِقَ ْي َ

ملخص الوصايا البشرية
بولس الرسول
رومية
 8 :13ال تكونوا مديونين الحد بشيء اال بان يحب بعضكم بعضا الن من احب غيره فقد اكمل
الناموس

 9 :13النه ال تزن ال تقتل ال تسر ال تشهد بالزور ال تشته و ان كانت وصية اخرى هي مجموعة
في هذه الكلمة ان تحب قريبك كنفسك

الرب يسوع المسيح
متي 11
سكََ ،و ِمنْ ُكل فِ ْك ِركَ .
سوعُ« :ت ُِح ُّب ال َّر َّ
 37فَقَا َل لَهُ يَ ُ
ب إِل َهكَ ِمنْ ُكل قَ ْلبِكََ ،و ِمنْ ُكل نَ ْف ِ
صيَّةُ األُولَى َوا ْل ُع ْظ َمى.
 38ه ِذ ِه ِه َي ا ْل َو ِ
سكَ .
َ 39والثَّانِيَةُ ِم ْثلُ َها :ت ُِح ُّب قَ ِريبَكَ َكنَ ْف ِ
وس ُكلُّهُ َواألَ ْنبِيَا ُء».
صيَّتَ ْي ِن يَتَ َعلَّ ُ
ق النَّا ُم ُ
 41بِ َهاتَ ْي ِن ا ْل َو ِ

عدم ادانة االكل
بولس الرسول
رومية
 3 :14ال يزدر من ياكل بمن ال ياكل و ال يدن من ال ياكل من ياكل الن هللا قبله

الرب يسوع المسيح
متي 11
ش ْيطَانٌ .
وحنَّا الَ يَأْ ُك ُل َوالَ يَ ْ
ب ،فَيَقُولُونَ  :فِي ِه َ
ش َر ُ
 18ألَنَّهُ َجا َء يُ َ
ب لِ ْل َعشَّا ِرينَ
يب َخ ْم ٍرُ ،م ِح ٌّ
شر ُ
ان يَأْ ُك ُل َويَش َْر ُ
ب ،فَيَقُولُونَ  :ه َُو َذا إِ ْن َ
اإل ْن َ
سانٌ أَ ُكو ٌل َو ِ
س ِ
َ 19جا َء ابْنُ ِ
َوا ْل ُخطَا ِةَ .وا ْل ِح ْك َمةُ تَبَ َّر َرتْ ِمنْ بَنِي َها».

الوقوف امام كرسي المسيح
بولس الرسول
رومية
 11 :14و اما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك الننا جميعا سوف نقف امام
كرسي المسيح
 11 :14النه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستجثو كل ركبة و كل لسان سيحمد هللا
 11 :14فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هلل

الرب يسوع المسيح
متي 13
سي
يسينَ َم َعهُ ،فَ ِحينَئِ ٍذ يَ ْجلِ ُ
اإل ْن َ
س َعلَى ُك ْر ِ
ان فِي َم ْج ِد ِه َو َج ِمي ُع ا ْل َمالَئِ َك ِة ا ْلقِد ِ
س ِ
َ « 31و َمتَى َجا َء ابْنُ ِ
َم ْج ِد ِه.
ض َك َما يُ َمي ُز ال َّرا ِعي ا ْل ِخ َرافَ ِمنَ ا ْل ِجدَا ِء،
َ 31ويَ ْجتَ ِم ُع أَ َما َمهُ َج ِمي ُع ال ُّ
ب ،فَيُ َمي ُز بَ ْع َ
ش ُعو ِ
ض ُه ْم ِمنْ بَ ْع ٍ
سا ِر.
َن ا ْليَ َ
 33فَيُقِي ُم ا ْل ِخ َرافَ عَنْ يَ ِمينِ ِه َوا ْل ِجدَا َء ع ِ

المسيح عايروه
بولس الرسول
رومية
 3 :13الن المسيح ايضا لم يرض نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي

الرب يسوع المسيح
متي 17
س ُه ْم
َ 39و َكانَ ا ْل ُم ْجتَا ُزونَ يُ َجدفُونَ َعلَ ْي ِه َو ُه ْم يَهُ ُّزونَ ُرؤُو َ
َن
ض ا ْل َه ْي َك ِل َوبَانِيَهُ فِي ثَالَثَ ِة أَيَّ ٍامَ ،خل ْ
ص نَ ْف َ
 41قَائِلِينَ « :يَا نَاقِ َ
سكَ إِنْ ُك ْنتَ ابْنَ هللاِ فَا ْن ِز ْل ع ِ
ب ».
ال َّ
صلِي ِ
وخ قَالُوا:
ستَ ْه ِزئُونَ َم َع ا ْل َكتَبَ ِة َوال ُّ
ضا َو ُه ْم يَ ْ
سا ُء ا ْل َك َهنَ ِة أَ ْي ً
َ 41و َكذلِكَ ُرؤَ َ
شي ُ ِ
ص َ
س َرائِي َل فَ ْليَ ْن ِز ِل اآلنَ َع ِن
ص َها إِنْ َكانَ ه َُو َملِكَ إِ ْ
آخ ِرينَ َوأَ َّما نَ ْف ُ
سهُ فَ َما يَ ْق ِد ُر أَنْ يُ َخل َ
َ « 41خلَّ َ
صلِيب فَنُ ْؤ ِمنَ بِ ِه
ال َّ
 43قَ ِد اتَّ َك َل َعلَى هللاِ ،فَ ْليُ ْنقِ ْذهُ اآلنَ إِنْ أَ َرا َدهُ ألَنَّهُ قَا َل :أَنَا ابْنُ هللاِ ».
صلِبَا َم َعهُ يُ َعي َرانِ ِه.
ضا َكانَ الل َّ
ان ُ
َ 44وبِذلِكَ أَ ْي ً
ان اللَّ َذ ِ
ص ِ

العثرة
معلمنا بولس الرسول
رومية
 17 :16و اطلب اليكم ايها االخوة ان تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات و العثرات خالفا للتعليم
الذي تعلمتموه و اعرضوا عنهم
 18 :16الن مثل هؤالء ال يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم و بالكالم الطيب و االقوال
الحسنة يخدعون قلوب السلماء

الرب يسوع المسيح
متي 18

ق فِي ُعنُقِ ِه َح َج ُر ال َّر َحى َويُ ْغ َر َ فِي
َ 6و َمنْ أَ ْعثَ َر أَ َح َد ه ُؤالَ ِء الص َغا ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ بِي فَ َخ ْي ٌر لَهُ أَنْ يُ َعلَّ َ
لُ َّج ِة ا ْلبَ ْح ِر.
ان الَّ ِذي بِ ِه تَأْتِي ا ْل َع ْث َرةُ
اإل ْن َ
َ 7و ْي ٌل لِ ْل َعالَ ِم ِمنَ ا ْل َعثَ َرا ِ
س ِ
ت فَالَ بُ َّد أَنْ تَأْتِ َي ا ْل َعثَ َراتُ َ ،ول ِكنْ َو ْي ٌل لِذلِكَ ِ

المسيح غلب الحكمة بتالميذه البسطاء
بولس الرسول
 1كورنثوس
 11 :1النه اذ كان العالم في حكمة هللا لم يعرف هللا بالحكمة استحسن هللا ان يخلص المؤمنين
بجهالة الكرازة
 11 :1الن اليهود يسالون اية و اليونانيين يطلبون حكمة
 13 :1و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة
 14 :1و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة هللا و حكمة هللا

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 13 :11
ض ،ألَنَّكَ أَ ْخفَيْتَ ه ِذ ِه
سو ُع َوقَا َل« :أَ ْح َم ُد َك أَيُّ َها
اآلب َر ُّب ال َّ
ُ
اب يَ ُ
ت أَ َج َ
فِي ذلِكَ ا ْل َو ْق ِ
س َما ِء َواألَ ْر ِ
ال.
َن ا ْل ُح َك َما ِء َوا ْلفُ َه َما ِء َوأَ ْعلَ ْنتَ َها لِألَ ْطفَ ِ
ع ِ

الروح القدس يفحص اعما هللا
بولس الرسول

 1كورنثوس
 11 :1فاعلنه هللا لنا نحن بروحه الن الروح يفحص كل شيء حتى اعما هللا
 11 :1الن من من الناس يعرف امور االنسان اال روح االنسان الذي فيه هكذا ايضا امور هللا ال
يعرفها احد اال روح هللا

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 13 :16
س ِه ،بَ ْل ُك ُّل
َوأَ َّما َمتَى َجا َء َذاكَُ ،ر ُ
يع ا ْل َحق ،ألَنَّهُ الَ يَتَ َكلَّ ُم ِمنْ نَ ْف ِ
وح ا ْل َحق ،فَ ُه َو يُ ْر ِ
ش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
س َم ُع يَتَ َكلَّ ُم بِ ِهَ ،ويُ ْخبِ ُر ُك ْم بِأ ُ ُمو ٍر آتِيَ ٍة.
َما يَ ْ

بنار تمتحن اعمال االنسان
بولس الرسول
1كورنثوس
 13 :3فعمل كل واحد سيصير ظاهرا الن اليوم سيبينه النه بنار يستعلن و ستمتحن النار عمل كل
واحد ما هو

الرب يسوع المسيح
إنجيل مرقس 49 :9
ح.
اح ٍد يُ َملَّ ُح بِنَا ٍرَ ،و ُك َّل َذبِ َ
ألَنَّ ُك َّل َو ِ
يح ٍة تُ َملَّ ُح بِ ِم ْل ٍ

نحن هياكل هلل
بولس الرسول
 1كورنثوس
 16 :3اما تعلمون انكم هيكل هللا و روح هللا يسكن فيكم

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 17 :14
وح ا ْل َحق الَّ ِذي الَ يَ ْ
ست َِطي ُع ا ْل َعالَ ُم أَنْ يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِرفُهَُ ،وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَتَ ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ
ُر ُ
َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َويَ ُكونُ فِي ُك ْم.

الخمير الجيد والشرير
بولس الرسول
 1كورنثوس
 6 :3ليس افتخاركم حسنا الستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله
 7 :3اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير الن فصحنا ايضا
المسيح قد ذبح الجلنا
 8 :3اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة و ال بخميرة الشر و الخبث بل بفطير االخالص و الحق

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 33 :13

قَا َل لَ ُه ْم َمثَالً َ
ال َدقِيق
آخ َر« :يُ ْ
شبِهُ َملَ ُكوتُ ال َّ
ت َخ ِم َ
اوا ِ
يرةً أَ َخ َذ ْت َها ا ْم َرأَةٌ َو َخبَّأ َ ْت َها فِي ثَالَثَ ِة أَ ْكيَ ِ
س َم َ
َحتَّى ْ
اختَ َم َر ا ْل َج ِمي ُع».

إنجيل متى 6 :16
صدُّوقِيينَ ».
يسيينَ َوال َّ
َوقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
سوعُ« :ا ْنظُ ُرواَ ،وت ََح َّر ُزوا ِمنْ َخ ِمي ِر ا ْلفَر ِ

التالميذ والقديسين يدينون اسباط اسرائيل والعالم في النهاية
بولس الرسول
1كورنثوس
 1 :6الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستاهلين
للمحاكم الصغرى
 3 :6الستم تعلمون اننا سندين مالئكة فباالولى امور هذه الحياة

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 18 :19
سوعُ« :ا ْل َح َّ
س ابْنُ
فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّ ُك ْم أَ ْنتُ ُم الَّ ِذينَ تَبِ ْعتُ ُمونِي ،فِي التَّ ْج ِدي ِدَ ،متَى َجلَ َ
س َرائِي َل
سبَاطَ إِ ْ
سيًا تَ ِدينُونَ أَ ْ
سي َم ْج ِد ِه ،ت َْجلِ ُ
سونَ أَ ْنتُ ْم أَ ْي ً
اإل ْن َ
ضا َعلَى ا ْثنَ ْي َعش ََر ُك ْر ِ
ان َعلَى ُك ْر ِ
س ِ
ِ
ش َر.
اال ْثنَ ْي َع َ

اغتسلنا وتقدسنا بالمسيح
بولس الرسول

 1كورنثوس
 11 :6و هكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح الهنا

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 11 :13
س ِل ِر ْجلَ ْي ِه ،بَ ْل ه َُو طَا ِه ٌر ُكلُّهَُ .وأَ ْنتُ ْم
اجةٌ إِالَّ إِلَى َغ ْ
قَا َل لَهُ يَ ُ
س لَهُ َح َ
س َل لَ ْي َ
سوعُ« :الَّ ِذي قَ ِد ا ْغتَ َ
س ُكلُّ ُك ْم».
طَا ِه ُرونَ َول ِكنْ لَ ْي َ

إنجيل يوحنا 19 :17
َّسينَ فِي ا ْل َحق.
َوألَ ْجلِ ِه ْم أُقَد ُ
س أَنَا َذاتِي ،لِيَ ُكونُوا ُه ْم أَ ْي ً
ضا ُمقَد ِ

البتولية
بولس الرسول
 1كورنثوس
 1 :7و اما من جهة االمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان ال يمس امراة

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 11 :19
وج ُد
وج ُد ِخ ْ
وج ُد ِخ ْ
صا ُه ُم النَّ ُ
اسَ ،ويُ َ
صيَانٌ َخ َ
ون أُ َّم َهاتِ ِه ْمَ ،ويُ َ
ألَنَّهُ يُ َ
صيَانٌ ُولِدُوا ه َك َذا ِمنْ بُطُ ِ
ستَطَا َع أَنْ يَ ْقبَ َل فَ ْليَ ْقبَ ْل».
تَ .م ِن ا ْ
ِخ ْ
ت ال َّ
ص ْوا أَ ْنفُ َ
صيَانٌ َخ َ
اوا ِ
س ُه ْم ألَ ْج ِل َملَ ُكو ِ
س َم َ

عدم الطال
بولس الرسول
 1كورنثوس
 11 :7و اما المتزوجون فاوصيهم ال انا بل الرب ان ال تفار المراة رجلها
 11 :7و ان فارقته فلتلبث غير متزوجة او لتصالح رجلها و ال يترك الرجل امراته

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 9 :19
سبَب الزنَا َوتَزَ َّو َج بِأ ُ ْخ َرى يَ ْزنِيَ ،والَّ ِذي يَتَزَ َّو ُج بِ ُمطَلَّقَ ٍة
َوأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّ َمنْ طَلَّ َ
ق ا ْم َرأَتَهُ إِالَّ بِ َ
يَ ْزنِي».

الخبز والخمر هم جسد ودم المسيح
بولس الرسول
 1كورنثوس
 16 :11كاس البركة التي نباركها اليست هي شركة دم المسيح الخبز الذي نكسره اليس هو شركة
جسد المسيح
 17 :11فاننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد الننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد

وايضا
 1كورنثوس

 13 :11النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا
 14 :11و شكر فكسر و قال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور الجلكم اصنعوا هذا لذكري
 13 :11كذلك الكاس ايضا بعدما تعشوا قائال هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما
شربتم لذكري
 16 :11فانكم كلما اكلتم هذا الخبز و شربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء
 17 :11اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقا يكون مجرما في جسد الرب
و دمه

الرب يسوع المسيح
متي 16
س َر َوأَ ْعطَى التَّالَ ِمي َذ َوقَا َلُ « :خ ُذوا ُكلُوا .ه َذا ه َُو
اركَ َو َك َّ
َ 16وفِي َما ُه ْم يَأْ ُكلُونَ أَ َخ َذ يَ ُ
سو ُع ا ْل ُخ ْبزََ ،وبَ َ
س ِدي».
َج َ
ش َك َر َوأَعْ طَا ُه ْم قَائِالً« :اش َْربُوا ِم ْن َها ُكلُّ ُك ْم،
س َو َ
َ 17وأَ َخ َذ ا ْل َكأْ َ
سفَ ُك ِمنْ أَ ْج ِل َكثِي ِرينَ لِ َم ْغفِ َر ِة ا ْل َخطَايَا.
 18ألَنَّ ه َذا ه َُو َد ِمي الَّ ِذي لِ ْل َع ْه ِد ا ْل َج ِدي ِد الَّ ِذي يُ ْ
وايضا
مرقس 14
س َرَ ،وأَ ْعطَا ُه ْم َوقَا َلُ « :خ ُذوا ُكلُوا ،ه َذا ه َُو
اركَ َو َك َّ
َ 11وفِي َما ُه ْم يَأْ ُكلُونَ  ،أَ َخ َذ يَ ُ
سو ُع ُخ ْبزًا َوبَ َ
س ِدي».
َج َ
ش ِربُوا ِم ْن َها ُكلُّ ُه ْم.
ش َك َر َوأَ ْعطَا ُه ْم ،فَ َ
س َو َ
 13ثُ َّم أَ َخ َذ ا ْل َكأْ َ
سفَ ُك ِمنْ أَ ْج ِل َكثِي ِرينَ .
َ 14وقَا َل لَ ُه ْم« :ه َذا ه َُو َد ِمي الَّ ِذي لِ ْل َع ْه ِد ا ْل َج ِدي ِد ،الَّ ِذي يُ ْ
يوحنا 6

س َما ِء .إِنْ أَ َك َل أَ َح ٌد ِمنْ ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِدَ .وا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي
 31أَنَا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْل َح ُّي الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س ِدي الَّ ِذي أَ ْب ِذلُهُ ِمنْ أَ ْج ِل َحيَا ِة ا ْل َعالَ ِم».
ْطي ه َُو َج َ
أَنَا أُع ِ
س َدهُ لِنَأْ ُك َل؟»
اص َم ا ْليَ ُهو ُد بَ ْع ُ
ضا قَائِلِينَ َ « :كيْفَ يَ ْق ِد ُر ه َذا أَنْ يُ ْع ِطيَنَا َج َ
ض ُه ْم بَ ْع ً
 31فَ َخ َ
س
ان َوتَ ْ
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
 33فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ش َربُوا َد َمهُ ،فَلَ ْي َ
اإل ْن َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنْ لَ ْم تَأْ ُكلُوا َج َ
س ِ
س َد ا ْب ِن ِ
لَ ُك ْم َحيَاةٌ فِي ُك ْم.
َ 34منْ
 33ألَنَّ

ب َد ِمي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ا ْليَ ْو ِم األَ ِخي ِر،
س ِدي َويَ ْ
ش َر ُ
يَأْ ُك ُل َج َ
ب َحقٌ.
س ِدي َمأْ َك ٌل َح ٌ
ق َو َد ِمي َمش َْر ٌ
َج َ

ش َر ْب َد ِمي يَ ْثبُتْ فِ َّي َوأَنَا فِي ِه.
س ِدي َويَ ْ
َ 36منْ يَأْ ُك ْل َج َ
ب ،فَ َمنْ يَأْ ُك ْلنِي فَ ُه َو يَ ْحيَا بِي.
سلَنِي
ُ
َ 37ك َما أَ ْر َ
اآلب ا ْل َح ُّيَ ،وأَنَا َح ٌّي بِاآل ِ
 38ه َذا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س َك َما أَ َك َل آبَا ُؤ ُك ُم ا ْل َمنَّ َو َماتُواَ .منْ يَأْ ُك ْل ه َذا ا ْل ُخ ْبزَ فَإِنَّهُ
س َما ِء .لَ ْي َ
يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِد».

القيامة عند البو االخير
بولس الرسول
 1كورنثوس
 31 :13في لحظة في طرفة عين عند البو االخير فانه سيبو فيقام االموات عديمي فساد و نحن
نتغير
وايضا
1تسالونيكي
 13 :4فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن االحياء الباقين الى مجيء الرب ال نسبق الراقدين
 16 :4الن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس مالئكة و بو هللا سوف ينزل من السماء و االموات
في المسيح سيقومون اوال

 17 :4ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء و هكذا
نكون كل حين مع الرب
 18 :4لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكالم
 1 :3و اما االزمنة و االوقات فال حاجة لكم ايها االخوة ان اكتب اليكم عنها
 1 :3النكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء
 3 :3النه حينما يقولون سالم و امان حينئذ يفاجئهم هالك بغتة كالمخاض للحبلى فال ينجون
 4 :3و اما انتم ايها االخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص
 3 :3جميعكم ابناء نور و ابناء نهار لسنا من ليل و ال ظلمة
 6 :3فال ننم اذا كالباقين بل لنسهر و نصح

الرب يسوع المسيح
متي 14
 31 :14و حينئذ تظهر عالمة ابن االنسان في السماء و حينئذ تنوح جميع قبائل االرض و
يبصرون ابن االنسان اتيا على سحاب السماء بقوة و مجد كثير
 31 :14فيرسل مالئكته ببو عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من االربع الرياح من اقصاء
السماوات الى اقصائها

رؤيا 11
 6 :11و اقسم بالحي الى ابد االبدين الذي خلق السماء و ما فيها و االرض و ما فيها و البحر و ما
فيه ان ال يكون زمان بعد

 7 :11بل في ايام صوت المالك السابع متى ازمع ان يبو يتم ايضا سر هللا كما بشر عبيده
االنبياء

حمل الصليب والموت
بولس الرسول
 1كورنثوس
 11 :4حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا
 11 :4الننا نحن االحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا
المائت

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 14 :16
صلِيبَهُ َويَ ْتبَ ْعنِي،
ِحينَئِ ٍذ قَا َل يَ ُ
سهُ َويَ ْح ِم ْل َ
سو ُع لِتَالَ ِمي ِذ ِه« :إِنْ أَ َرا َد أَ َح ٌد أَنْ يَأْتِ َي َو َرائِي فَ ْليُ ْن ِك ْر نَ ْف َ

المسيح هو ابن ابراهيم وهو المقصود بالبركة
بولس الرسول
غالطية
 16 :3و اما المواعيد فقيلت في ابراهيم و في نسله ال يقول و في االنسال كانه عن كثيرين بل كانه
عن واحد و في نسلك الذي هو المسيح

الرب يسوع المسيح
لوقا 1
ش ْعبِ ِه،
صنَ َع فِدَا ًء لِ َ
ار ٌك ال َّر ُّب إِلهُ إِ ْ
س َرائِي َل ألَنَّهُ ا ْفتَقَ َد َو َ
ُ « 68مبَ َ
ت دَا ُو َد فَتَاهُ.
ص فِي بَ ْي ِ
َ 69وأَقَا َم لَنَا قَ ْرنَ َخالَ ٍ
يسينَ الَّ ِذينَ ُه ْم ُم ْن ُذ ال َّد ْه ِر،
َ 71ك َما تَ َكلَّ َم بِفَ ِم أَ ْنبِيَائِ ِه ا ْلقِد ِ
ضينَا.
يع ُم ْب ِغ ِ
َ 71خالَ ٍ
ص ِمنْ أَ ْعدَائِنَا َو ِمنْ أَ ْي ِدي َج ِم ِ
َّس،
 71لِيَ ْ
صنَ َع َر ْح َمةً َم َع آبَائِنَا َويَ ْذ ُك َر َع ْه َدهُ ا ْل ُمقَد َ
س َم الَّ ِذي َحلَفَ ِإل ْب َرا ِهي َم أَبِينَا:
 73ا ْلقَ َ
فُ ،م ْنقَ ِذينَ ِمنْ أَ ْي ِدي أَ ْعدَائِنَا ،نَ ْعبُ ُدهُ
 74أَنْ يُ ْع ِطيَنَا إِنَّنَا بِالَ َخ ْو ٍ
س ٍة َوبِر قُدَّا َمهُ َج ِمي َع أَيَّ ِام َحيَاتِنَا.
 73بِقَدَا َ

الخطاة هم ابناء ابليس
بولس الرسول
افسس
 1 :1التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل االن
في ابناء المعصية

الرب يسوع المسيح
يوحنا 8
س ِمنَ ا ْلبَ ْد ِءَ ،ولَ ْم
يسَ ،و َ
ب ه َُو إِ ْبلِ ُ
ش َه َوا ِ
 44أَ ْنتُ ْم ِمنْ أَ ٍ
ت أَبِي ُك ْم تُ ِريدُونَ أَنْ تَ ْع َملُواَ .ذاكَ َكانَ قَتَّاالً لِلنَّا ِ
ب.
ب فَإِنَّ َما يَتَ َكلَّ ُم ِم َّما لَهُ ،ألَنَّهُ َك َّذ ٌ
يَ ْثبُتْ فِي ا ْل َحق ألَنَّهُ لَ ْي َ
اب َوأَبُو ا ْل َك َّذا ِ
س فِي ِه َحقٌَ .متَى تَ َكلَّ َم بِا ْل َك ِذ ِ

المسيح هو حجر الزاوية
بولس الرسول
افسس
 11 :1مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 41 :11
سوعُ« :أَ َما قَ َر ْأتُ ْم قَ ُّ
س
قَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
صا َر َر ْأ َ
ضهُ ا ْلبَنَّا ُؤونَ ه َُو قَ ْد َ
ب :ا ْل َح َج ُر الَّ ِذي َرفَ َ
ط فِي ا ْل ُكتُ ِ
يب فِي أَ ْعيُنِنَا!
ال َّزا ِويَ ِة؟ ِمنْ قِبَ ِل ال َّرب َكانَ ه َذا َوه َُو ع َِج ٌ

الرجل وزوجته جسد واحد
بولس الرسول
افسس
 31 :3من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون االثنان جسدا واحدا

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 3 :19
احدًا.
َص ُ
ان َج َ
سدًا َو ِ
َوقَا َلِ :منْ أَ ْج ِل ه َذا يَ ْت ُر ُك ال َّر ُج ُل أَبَاهُ َوأُ َّمهُ َويَ ْلت ِ
ق بِا ْم َرأَتِ ِهَ ،ويَ ُكونُ اال ْثنَ ِ

في المسيح كل شيئ مستطاع

بولس الرسول
فيلبي
 13 :4استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني

الرب يسوع المسيح
إنجيل مرقس 13 :9
ستَطَا ٌع لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن».
َي ٍء ُم ْ
سوعُ« :إِنْ ُك ْنتَ تَ ْ
فَقَا َل لَهُ يَ ُ
ست َِطي ُع أَنْ ت ُْؤ ِمنَ ُ .ك ُّل ش ْ

من راي المسيح راي هللا الغير منظور
بولس الرسول
كولوسي
 13 :1الذي هو صورة هللا غير المنظور بكر كل خليقة

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 9 :14
اآلب،
س اَلَّ ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
سوعُ« :أَنَا َم َع ُك ْم زَ َمانًا ه ِذ ِه ُم َّدتُهُ َولَ ْم تَ ْع ِر ْفنِي يَا فِيلُ ُّب ُ
قَا َل لَهُ يَ ُ
َ
اآلب؟
فَ َكيْفَ تَقُو ُل أَ ْنتَ  :أَ ِرنَا
َ

المسيح قبل الكل
بولس الرسول

كولوسي
 17 :1الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 38 :8
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَ ْب َل أَنْ يَ ُكونَ إِ ْب َرا ِهي ُم أَنَا َكائِنٌ ».
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
قَا َل لَ ُه ْم يَ ُ

االب والالهوت حال في المسيح
بولس الرسول
كولوسي
 9 :1فانه فيه يحل كل ملء الالهوت جسديا

الرب يسوع المسيح
إنجيل يوحنا 11 :14
سي ،ل ِكنَّ
اآلب فِ َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّ ِذي أُ َكل ُم ُك ْم بِ ِه لَ ْ
ب َو َ
ستُ أَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ِمنْ نَ ْف ِ
أَلَسْتَ ت ُْؤ ِمنُ أَني أَنَا فِي اآل ِ
اآلب ا ْل َحا َّل فِ َّي ه َُو يَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل.
َ

ابن الهالك
بولس الرسول
 1تسالونيكي

 3 :1ال يخدعنكم احد على طريقة ما النه ال ياتي ان لم يات االرتداد اوال و يستعلن انسان الخطية
ابن الهالك
 4 :1المقاوم و المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل هللا كاله مظهرا
نفسه انه اله
 3 :1اما تذكرون اني و انا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا
 6 :1و االن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته
 7 :1الن سر االثم االن يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز االن
 8 :1و حينئذ سيستعلن االثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه و يبطله بظهور مجيئه
 9 :1الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة
 11 :1و بكل خديعة االثم في الهالكين النهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا
 11 :1و الجل هذا سيرسل اليهم هللا عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب
 11 :1لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باالثم

الرب يسوع المسيح
رؤيا 13
 11ثُ َّم َرأَ ْيتُ َو ْحشًا َ
ين،
ش ْبهُ َخ ُر ٍ
ان ِ
وفَ ،و َكانَ يَتَ َكلَّ ُم َكتِن ٍ
ضَ ،و َكانَ لَهُ قَ ْرنَ ِ
آخ َر طَالِ ًعا ِمنَ األَ ْر ِ
ش األَ َّو ِل
سا ِكنِينَ فِي َها يَ ْ
ض َوال َّ
َ 11ويَ ْع َم ُل بِ ُكل ُ
ش األَ َّو ِل أَ َما َمهَُ ،ويَ ْج َع ُل األَ ْر َ
س ُجدُونَ لِ ْل َو ْح ِ
ان ا ْل َو ْح ِ
س ْلطَ ِ
شفِ َي ُج ْر ُحهُ ا ْل ُم ِميتُ ،
الَّ ِذي ُ
س،
َ 13ويَ ْ
ت ع َِظي َمةًَ ،حتَّى إِنَّهُ يَ ْج َع ُل نَا ًرا تَ ْن ِز ُل ِمنَ ال َّ
صنَ ُع آيَا ٍ
ض قُدَّا َم النَّا ِ
س َما ِء َعلَى األَ ْر ِ
سا ِكنِينَ َعلَى
ْط َي أَنْ يَ ْ
ش ،قَائِالً لِل َّ
ض ُّل ال َّ
ت الَّتِي أُع ِ
ض بِاآليَا ِ
َ 14ويُ ِ
صنَ َع َها أَ َما َم ا ْل َو ْح ِ
سا ِكنِينَ َعلَى األَ ْر ِ
َاش.
ض أَنْ يَ ْ
ش الَّ ِذي َكانَ بِ ِه ُج ْر ُح ال َّ
صنَ ُعوا ُ
ف َوع َ
ص َ
س ْي ِ
ورةً لِ ْل َو ْح ِ
األَ ْر ِ

شَ ،ويَ ْج َع َل َج ِمي َع الَّ ِذينَ الَ
شَ ،حتَّى تَتَ َكلَّ َم ُ
وحا لِ ُ
ص َ
ص َ
ْط َي أَنْ يُ ْع ِط َي ُر ً
َ 13وأُع ِ
ورةُ ا ْل َو ْح ِ
ور ِة ا ْل َو ْح ِ
ش يُ ْقتَلُونَ .
يَ ْ
س ُجدُونَ لِ ُ
ص َ
ور ِة ا ْل َو ْح ِ
س َمةٌ َعلَى
ار َوا ْل َعبِيدَ ،ت ْ
ارَ ،واألَ ْغنِيَا َء َوا ْلفُقَ َرا َءَ ،واألَ ْح َر َ
ار َوا ْل ِكبَ َ
َ 16ويَ ْج َع َل ا ْل َج ِمي َع :الص َغ َ
ُصنَ ُع لَ ُه ْم ِ
يَ ِد ِه ِم ا ْليُ ْمنَى أَ ْو َعلَى َج ْب َهتِ ِه ْم،
س ِم ِه.
َ 17وأَنْ الَ يَ ْق ِد َر أَ َح ٌد أَنْ يَ ْ
ش أَ ْو َع َد ُد ا ْ
ي أَ ْو يَبِي َع ،إالَّ َمنْ لَهُ الس َمةُ أَ ِو ا ْ
شتَ ِر َ
س ُم ا ْل َو ْح ِ
ستُّونَ .
 18هُنَا ا ْل ِح ْك َمةُ َمنْ لَهُ فَ ْه ٌم فَ ْليَ ْح ُ
ش ،فَإِنَّهُ َع َد ُد إِ ْن َ
ستَّةٌ َو ِ
س ُّت ِمئَ ٍة َو ِ
انَ ،و َع َد ُدهُِ :
س ٍ
س ْب َع َد َد ا ْل َو ْح ِ

حب المال اصل كل شرور
بولس الرسول
 1تيموثاوس
 11 :6الن محبة المال اصل لكل الشرور الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن االيمان و طعنوا انفسهم
باوجاع كثيرة

الرب يسوع المسيح
متي 19
ير ٍة.
س ِم َع الش ُّ
ضى َح ِزينًا ،ألَنَّهُ َكانَ َذا أَ ْم َوال َكثِ َ
َّاب ا ْل َكلِ َمةَ َم َ
 11فَلَ َّما َ
ت
سو ُع لِتَالَ ِمي ِذ ِه« :ا ْل َح َّ
ت ال َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنَّهُ يَ ْع ُ
 13فَقَا َل يَ ُ
اوا ِ
س ُر أَنْ يَد ُْخ َل َغنِ ٌّي إِلَى َملَ ُكو ِ
س َم َ
ت هللاِ ».
ور َج َمل ِمنْ ثَ ْقب إِ ْب َر ٍة أَ ْي َ
ضا :إِنَّ ُم ُر َ
َ 14وأَقُو ُل لَ ُك ْم أَ ْي ً
س ُر ِمنْ أَنْ يَد ُْخ َل َغنِ ٌّي إِلَى َملَ ُكو ِ

من ينكر المسيح فالمسيح سينكره
بولس الرسول

 1تيموثاوس
 11 :1ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه ان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا

الرب يسوع المسيح
إنجيل متى 33 :11
ت.
ضا قُدَّا َم أَبِي الَّ ِذي فِي ال َّ
س أُ ْن ِك ُرهُ أَنَا أَ ْي ً
اوا ِ
س َم َ
َول ِكنْ َمنْ يُ ْن ِك ُرني قُدَّا َم النَّا ِ

اجلس عن يميني
بولس الرسول
عبرانيين
 13 :1ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك

الرب يسوع المسيح
متي 11
يح؟ ابْنُ َمنْ ه َُو؟» قَالُوا لَهُ« :ابْنُ دَا ُو َد».
 41قَائالًَ « :ما َذا تَظُنُّونَ فِي ا ْل َم ِ
س ِ
وح َربًا؟ قَائِالً:
 43قَا َل لَ ُه ْم« :فَ َكيْفَ يَ ْدعُوهُ دَا ُو ُد بِ ُّ
الر ِ
ض َع أَ ْعدَا َءكَ َم ْو ِطئًا لِقَ َد َم ْيكَ.
اجلِ ْ
 44قَا َل ال َّر ُّب لِ َربيْ :
س عَنْ يَ ِميني َحتَّى أَ َ
 43فَإِنْ َكانَ دَا ُو ُد يَ ْدعُوهُ َربًا ،فَ َكيْفَ يَ ُكونُ ا ْبنَهُ؟»

بعض المؤمنين يهلكوا ان سقطوا

بولس الرسول
عبرانيين
 4 :6الن الذين استنيروا مرة و ذاقوا الموهبة السماوية و صاروا شركاء الروح القدس
 3 :6و ذاقوا كلمة هللا الصالحة و قوات الدهر االتي
 6 :6و سقطوا ال يمكن تجديدهم ايضا للتوبة اذ هم يصلبون النفسهم ابن هللا ثانية و يشهرونه

الرب يسوع المسيح
متي 7
ت .بَ ِل الَّ ِذي يَ ْف َع ُل إِ َرا َدةَ أَبِي الَّ ِذي
س ُك ُّل َمنْ يَقُو ُل لِي :يَا َر ُّب ،يَا َر ُّب يَد ُْخ ُل َملَ ُكوتَ ال َّ
« 11لَ ْي َ
اوا ِ
س َم َ
ت.
فِي ال َّ
اوا ِ
س َم َ
س ِمكَ أَ ْخ َر ْجنَا
س ِمكَ تَنَبَّأْنَاَ ،وبِا ْ
س بِا ْ
سيَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم :يَا َر ُّب ،يَا َر ُّ
ب أَلَ ْي َ
َ 11كثِي ُرونَ َ
يرةً؟
َ
اطينَ َ ،وبِا ْ
ت َكثِ َ
س ِمكَ َ
صنَ ْعنَا قُ َّوا ٍ
شي َ ِ
صر ُح لَ ُه ْم :إِني لَ ْم أَ ْع ِر ْف ُك ْم قَ ُّ
اإل ْث ِم
 13فَ ِحينَئِ ٍذ أُ َ
ط ْاذ َهبُوا عَني يَا فَا ِعلِي ِ

زمن هذا نري تطابق تعاليم معلمنا بولس الرسول مع معلمه الرب يسوع المسيح  .فهل بعد هذا
اليزال يدلس احدهم بان معلمنا بولس الرسول اخترع تعاليمه

والمجد هلل دائما

