
  اإلنسان ال يستطيع أن خيلص نفسه (44: 4(؛ )يوحنا 26-25: 19)مىت  (9-8: 2)افسس 
 كيفية قبول
خالص 
 املسيح

 اإلميان و التسليم ليسوع املسيح للخالص (47: 6(؛ )يوحنا 15: 1)مرقس  (10-9: 10)رومية  
 الرب ابلعمل و ليس ابلسماع (46: 6)لوقا  (13: 2)رومية 

: 8(؛ )لوقا 29-15:21؛ 13-5: 8)مىت  (15 - 14: 2) غالطية 
 (53و  24- 23: 4( )يوحنا 38

 التهود ليس ضرورايً للخالص

 تلمذة مجيع األمم (20-19: 28)مىت  (26: 16؛ 5: 1)رومية 
  محل الصليب (23: 9)لوقا  (17: 5) كورنثوس الثانية 

احلياة 
 اجلديدة

 البذرة متوت قبل ان خيرج منها حياة (24: 12)يوحنا  (36: 15)كورنثوس األوىل 
 االميان جيدد حياة املؤمن ويكرسها للرب  (11-1: 15(؛ )يوحنا 35-25: 14)لو  (17: 5)كورنثوس الثانية 

 حكماء و بسطاء (16: 10)مىت  (19: 16)رومية 
 الوصااياحملبة ىف صدارة  (17-9: 15)يوحنا  (10-8: 13( )رومية 13)كورنثوس األوىل 

 

(7، 1: 7)كورنثوس األوىل  (12: 19)مىت     التبتل / اإلمتناع عن الزواج 
 

التعاليم 
اإلجتماعية 
 و األخالقية

، 2: 3(؛ )تيمواثوس األوىل 31: 5)افسس 
12)  

(5-4: 19)مىت   التزوج ابمرأة واحدة 

(27، 13-11: 7)كورنثوس األوىل  (12- 2: 10(؛ )مرقس 31: 5)مىت    الطالق 
(4-1: 2)رومية  (5-1: 7)مىت    ال تدينوا  

(10: 1)غالطية  (1: 6)مىت    ال يكن مهكم ارضاء الناس 
(21-14: 12)رومية  (43: 5(؛ )مىت 27: 6)لوقا    احبوا اعداءكم 

(10: 1)تسالونيكى األوىل  (30: 24)مىت     يسوع سيعاود اجملئ 
اجملئ الثاىن 

 للمسيح

(31: 17)اعمال الرسل  (33-31: 25)مىت    سيدين يسوع كل بشر 
(8: 6)افسس  (27: 16)مىت    سيجازى يسوع الناس حسب اعماهلم 

(17: 4)تسالونيكى األوىل   (3: 14)يوحنا    سيكون املؤمنون معه لألبد 
 
 
 
 
 

   

 من خالل الرابط: وقراءة الكتاب املقدس بعدة لغاتميكنك التعرف أكثر على شخص املسيح 

www.mylanguage.net.au 

                                                           
1 Hitler, quoted on 21 October 1941, in H.R. Trevor-Roper, Hitler's Secret Conversations 1941-1944, p. 63 

 يسوع املسيح و بولس الرسول:

 هل من تعارض بينهما؟

يزعم العديد من املسلمني أن الرسول بولس قد ساهم ىف 
 افساد التعاليم النقية الىت ليسوع املسيح،

 :املزيف’ إجنيل براناب‘و يبنون زعمهم هذا على مقطع من 

ميذ تالإن بعض الرجال األشرار الذين تظاهروا أبهنم «
للمسيح، جالوا مبشرين أبن يسوع قد مات وقام من 
األموات. بينما البعض األخر جالوا يبشرون، واليزالوا، 

« عاملخدو  أبن يسوع هو ابن هللا، من بني هؤالء هو بولس
 (222)الفصل 

 ادعى الزعيم ادولف هتلر نفس اإلدعاء:

ذ  بولس. لقد كرس نفسه هلالتزوير املتعمد لتعاليم يسوع كان من عمل القديس »
 1.«يةالشخص فادةاملهمة... بغرض اإلست

كن... هل هذا اإلهتام صحيح؟ل  

  اتفق كل من يسوع املسيح و بولس الرسول على كل التعاليم الرئيسية و منهم اآلتى:



 تعليم بولس الرسول تعليم يسوع املسيح املوضوع الفكرة الرئيسية
    

 
 العهد القدمي

 (17-16: 2(، )كولوسى 11-9، 4: 10)رومية  (17-16: 16(، )لوقا 18: 5)مىت  تكميل لليهودية املسيحية هى

 (3: 15(، )كورنثوس األوىل 2: 1)رومية  (47-45: 24(، )لوقا 39: 5)يوحنا  العهد القدمي تنبأ عن يسوع 
 

 املوقف من الناموس
 (8: 1(، )تيمواثوس األوىل 16: 7)رومية  (19-18: 18(، )لوقا 18: 5)مىت  أتكيد القانون األخالقى

الغاء الطقوس و املراسم )اعمال  
 الناموس(

 (14: 6؛ 20: 3)رومية  (19: 7)مرقس 

معارضة املعاجلة احلرفية لتشريعات  
 الناموس

 (6-1: 3؛ 28-23: 2)مرقس 
 

 (12-10: 3؛ 16: 2)غالطية 

 (21: 2(، )افسس 16: 6(، )كورنثوس الثانية 17-16: 3)كورنثوس األوىل  (2-1: 24؛ 6: 12)مىت (، 22-13: 2)يوحنا  ليس هناك مكان للمعبد والطقوس 
 

 طبيعة هللا
 (30: 3)رومية  (29: 12)مرقس  وحدانية هللا

 (17: 1)افسس  (20-19: 28)مىت  الثالوث: األب و اإلبن و الروح القدس 
 (15-14: 3)افسس  (10و  8و 5)يوحنا  هللا اآلب 
 (4: 4(، )غالطية 4: 1)رومية  (36: 10)يوحنا  يسوع هو ابن هللا 
 (19: 1)كولوسى  (10: 14)يوحنا  يسوع و اآلب 
 (28: 18)اعمال الرسل  (63: 26)مىت  يسوع هو املسيح )املسيا( 
 (9: 6(، )كورنثوس األوىل 4-3: 12؛ 9: 8)رومية   (16 - 14)يوحنا  عمل الروح القدس 

 (48: 15)كورنثوس األوىل  (4: 19)مىت  البشر هم خليقة هللا البشريةالطبيعة 
؛ 25-24: 2(؛ )يوحنا 34: 12(؛ )مىت 38: 3)مرقس  البشر خطاة 

3 :19-20) 
 (23: 3)رومية 

 
 
 

 شخص املسيح

 (2:9و 19، 15: 1)كولوسى  (36، 30: 10)يوحنا   الوهية املسيح

 (3: 15)رومية  (29: 8؛ 38: 6)يوحنا  يرضى اآلب و ليس نفسه 
 (11: 8)رومية  (19-18: 4)لوقا  الروح القدسمن  مقود  
 (14: 1(؛ )كولوسى 7: 1)افسس  (50-44: 7(؛ )لوقا 12-1: 2( )مرقس 8-1: 9)مىت  له سلطان غفران اخلطااي 
 (32-23: 5)افسس  (14-1: 25؛ 3-1: 22؛ 15 -14: 9)مىت  عريس الكنيسة 
 (3: 1)رومية  (44: 20(؛ )لوقا 37: 12(؛ )مرقس 45: 22)مىت  اعظم منهمن نسل داود و  
 

 موت املسيح و قيامته
 (7: 5(؛ )كورنثوس األوىل 8: 5(؛ )رومية 7: 1)افسس  (23: 12(؛ )يوحنا: 28: 26)مىت  يسوع مات كفارة عن خطااي البشر

(؛ 20-19: 22(؛ )لوقا 24: 14؛ 45: 10)مرقس  يسوع مات فدية عن كثريين 
 (11: 10)يوحنا 

 (25: 4(؛ )رومية 21: 5)كورنثوس الثانية 

 (9: 10)رومية  (29-25: 20(؛ )يوحنا 47-46: 24)لوقا  موت املسيح و دفنه مث قيامته 
 (15: 2)كولوسى  (11: 16؛ 31: 12)يوحنا  غلب الشيطان 

 ىف بعض األمور أضاف بولس الرسول اىل تعاليم السيد املسيح

ُح َوأَمَّا اْلُمَعز ِّي، الرُّو »وضع يسوع حجر األساس هلذ  التعاليم الذى هو الروح القدس : 
ْسِّي، فَ ُهَو يُ َعل ُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويَُذك ِّرُُكْم بُِّكل ِّ َما قُ لْ  ُلُه اآلُب ابِّ   »ُتُه َلُكمْ اْلُقُدُس، الَّذِّي َسيُ ْرسِّ

ُلوا  ثِّريًَة أَْيًضا أَلُقوَل َلُكْم، َولكِّْن اَل َتْسَتطِّيُعوَن َأنْ إِّنَّ ِلِّ أُُمورًا كَ «( ، 26: 14)يوحنا  ََتَْتمِّ
، ألَنَُّه اَل يَ َتَكلَُّم مِّ  .اآلنَ  ُدُكْم إِّىَل مجِّيعِّ احلَْق ِّ ، فَ ُهَو يُ ْرشِّ هِّ، َوأَمَّا َمىَت َجاَء َذاَك، ُروُح احلَْق ِّ ْن نَ ْفسِّ

ُُموٍر آتَِّيةٍ َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع يَ َتَكلَُّم بِّهِّ، وَ   (13-12: 16)يوحنا  »خُيْربُُِّكْم ِبِّ

: مل يتناول السيد املسيح موضوع اخلتان كثريا، ألن مستمعيه كانوا ىف األغلب من اخلتان
َذا أَْعطَاُكْم ُموَسى اخلَِّتانَ »اليهود و انئلني اخلتان:  ْنَسانَ َففِّي السَّْبتِّ ََتْتِّ  ...هلِّ َفإِّْن   .ُنوَن اإلِّ

َقَض اَنُموُس ُموَسىَكاَن  ، لَِّئالَّ يُ ن ْ ْنَساُن يَ ْقَبُل اخلَِّتاَن ِفِّ السَّْبتِّ -22: 7)يوحنا  «...اإلِّ
23.) 

ضعها لي  -و غري  من القضااي -أما بولس الرسول فتناول تعاليم العهد القدمي خبصوص اخلتان
 وَُكلُّ َما لسََّماَواتِّ َواأَلْرضُ ُهَوَذا لِّلرَّب ِّ إِّهلَِّك السََّماَواُت َوَْسَاُء ا»ىف نصاهبا الصحيح 

ْم َنْسَلُهُم الَّذِّي هُ .فِّيَها ْن بَ ْعدِّهِّ ب َُّهْم، َفاْخَتاَر مِّ اَبئَِّك لُِّيحِّ َا اْلَتَصَق ِبِّ َو أَنْ ُتْم فَ ْوَق َولكِّنَّ الرَّبَّ إَِّّنَّ
)التثنية  »ْعدُ ُتَصل ُِّبوا رَِّقاَبُكْم ب َ  فَاْختُِّنوا ُغْرَلَة قُ ُلوبُِّكْم، َوالَ  .مجِّيعِّ الشُُّعوبِّ َكَما ِفِّ هَذا اْليَ ْومِّ 

10 :14-16) 
ُ الرَّبُّ إِّهلَُك قَ ْلَبَك َوقَ ْلَب َنْسلَِّك، لَِّكْي َتِّبَّ الرَّبَّ إِّهَلَك مِّْن ُكل ِّ قَ ْلبَِّك وَ و َ » مِّْن ُكل ِّ خَيِْتِّ

َك لَِّتْحَيا  (6: 30)التثنية  »نَ ْفسِّ
-25: 9؛ 4:4)ارميا  «قُ ُلوبُِّكْم اَي رَِّجاَل يَ ُهوَذا َوُسكَّاَن أُوُرَشلِّيمَ اِّْخَتتُِّنوا لِّلرَّب ِّ َواْنزُِّعوا ُغَرَل »

26) 
ْفُظ َوَصااَي هللاِّ »: تعليم بولس ًئا، َبْل حِّ ًئا، َولَْيَستِّ اْلُغْرَلُة َشي ْ )كورنثوس  «لَْيَس اخلَِّتاُن َشي ْ

 (29-25: 2)رومية و ( 19: 7األوىل 
يحِّ َيُسوَع الَ « ميَاُن الْ ألَنَُّه ِفِّ اْلَمسِّ ًئا َواَل اْلُغْرَلُة، َبلِّ اإلِّ َفُع َشي ْ ْلَمَحبَّةِّ  اخلَِّتاُن يَ ن ْ )غالطية  «َعامُِّل ابِّ
5 :6) 
ًئا َوالَ اْلُغْرَلُة، َبلِّ اخْلَلِّيَقُة اجْلَدِّ « َفُع َشي ْ يحِّ َيُسوَع لَْيَس اخلَِّتاُن يَ ن ْ : 6)غالطية  «يَدةُ ألَنَُّه ِفِّ اْلَمسِّ

15) 
ْسمِّ َخطَااَي اْلَبَشرِّيَّةِّ، خبِِّّ  َوبِّهِّ أَْيًضا« َْلعِّ جِّ َر َمْصُنوٍع بَِّيٍد، خبِّ َتااًن َغي ْ ُتْم خِّ يحِّ ُختِّن ْ َمْدُفونِّنَي  .َتانِّ اْلَمسِّ

 (12-11: 2)كولوسي  «َمَعُه ِفِّ اْلَمْعُمودِّيَّةِّ 
(. أوصى بولس مبعاملة العبيد كأخوة ِف 36-32: 8دعا يسوع اىل احلرية )يوحنا :  العبودية

 (9: 6، أفسس 16 – 8: 16سيح )فيليمون امل


