مساوات بطرس الرسول وبولس
الرسول
Holy_bible_1

جزء اخر من اثبات ان معلمنا بولس الرسول لم يخترع المسيحية وهو ان الوحي االلهي اوضح
في الكتاب المقدس من كتابات بقية الرسل وليس بولس الرسول انه مساوي في المكانة لبطرس
الرسول ونفس ايمانه
رسالة بولس الرسول الي أهل غالطية 2
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وساركز اكثر علي سفر اعمال الرسل الذي وضح فيه الوحي االلهي هذا االمر ومساوات بطرس
الرسول ببولس الرسول بطريقة رائعة

بطرس من خالله حل الروح القدس بعالمة وهي التكلم بالسنة مع االمم في معمودية كرنيليوس
اعمال
 44 :01فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون
الكلمة
 44 :01فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطرس الن موهبة الروح
القدس قد انسكبت على االمم ايضا
 44 :01النهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بالسنة و يعظمون اهلل حينئذ اجاب بطرس

وبولس وبولس ايضا حدثة معه عالمة التكلم بالسنة لالمم تاكيد لرسوليته
اعمال
 0 :09فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى
افسس فاذ وجد تالميذ

 2 :09قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس
 3 :09فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا
 4 :09فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي
بالمسيح يسوع
 4 :09فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع
 4 :09و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون
 7 :09و كان جميع الرجال نحو اثني عشر

بطرس الرسول اقام ميت وهي طابيثا
اعمال
 34 :9و كان في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة اعماال صالحة
و احسانات كانت تعملها
 37 :9و حدث في تلك االيام انها مرضت و ماتت فغسلوها و وضعوها في علية
 38 :9و اذ كانت لدة قريبة من يافا و سمع التالميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه
ان ال يتوانى عن ان يجتاز اليهم

 39 :9فقام بطرس و جاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع االرامل
يبكين و يرين اقمصة و ثيابا مما كانت تعمل غزالة و هي معهن
 41 :9فاخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ركبتيه و صلى ثم التفت الى الجسد و قال يا
طابيثا قومي ففتحت عينيها و لما ابصرت بطرس جلست
 40 :9فناولها يده و اقامها ثم نادى القديسين و االرامل و احضرها حية
 42 :9فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرون بالرب

وبولس اقام ميت وهو الشاب الذي سقط من العلية
اعمال
 9 :21و كان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقال بنوم عميق و اذ كان بولس يخاطب
خطابا طويال غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل و حمل ميتا
 01 :21فنزل بولس و وقع عليه و اعتنقه قائال ال تضطربوا الن نفسه فيه
 00 :21ثم صعد و كسر خب از و اكل و تكلم كثي ار الى الفجر و هكذا خرج
 02 :21و اتوا بالفتى حيا و تعزوا تعزية ليست بقليلة

بطرس ظهر له الرب بعد القيامة في كورنثوس االولي 4
وبولس ظهر له الرب بعد القيامة في
اعمال 9
 3 :9و في ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء
 4 :9فسقط على االرض و سمع صوتا قائال له شاول شاول لماذا تضطهدني
 4 :9فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس
مناخس
 4 :9فقال و هو مرتعد و متحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم و ادخل المدينة فيقال
لك ماذا ينبغي ان تفعل

بطرس اخرجه مالك من السجن
اعمال
 4 :02و لما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين
مربوطا بسلسلتين و كان قدام الباب حراس يحرسون السجن

 7 :02و اذا مالك الرب اقبل و نور اضاء في البيت فضرب جنب بطرس و ايقظه قائال قم عاجال
فسقطت السلسلتان من يديه
 8 :02و قال له المالك تمنطق و البس نعليك ففعل هكذا فقال له البس رداءك و اتبعني
 9 :02فخرج يتبعه و كان ال يعلم ان الذي جرى بواسطة المالك هو حقيقي بل يظن انه ينظر
رؤيا
 01 :02فجا از المحرس االول و الثاني و اتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح
لهما من ذاته فخرجا و تقدما زقاقا واحدا و للوقت فارقه المالك

وبولس ايضا اخرجه مالك من السجن
اعمال
 24 :04و هو اذ اخذ وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي و ضبط ارجلهما في المقطرة
 24 :04و نحو نصف الليل كان بولس و سيال يصليان و يسبحان اهلل و المسجونون
يسمعونهما
 24 :04فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال االبواب كلها
و انفكت قيود الجميع

 27 :04و لما استيقظ حافظ السجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه و كان مزمعا ان
يقتل نفسه ظانا ان المسجونين قد هربوا
 28 :04فنادى بولس بصوت عظيم قائال ال تفعل بنفسك شيئا رديا الن جميعنا ههنا
 29 :04فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سيال و هو مرتعد

بطرس قاوم سيمون الساحر
اعمال
 9 :8و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه
شيء عظيم
 01 :8و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة اهلل العظيمة
 00 :8و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره
 02 :8و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت اهلل و باسم يسوع
المسيح اعتمدوا رجاال و نساء
 03 :8و سيمون ايضا نفسه امن و لما اعتمد كان يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة
تجرى اندهش

 04 :8و لما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة اهلل ارسلوا اليهم بطرس و
يوحنا
 04 :8اللذين لما نزال صليا الجلهم لكي يقبلوا الروح القدس
 04 :8النه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع
 07 :8حينئذ وضعا االيادي عليهم فقبلوا الروح القدس
 08 :8و لما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم
 09 :8قائال اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس
 21 :8فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهالك النك ظننت ان تقتني موهبة اهلل بدراهم
 20 :8ليس لك نصيب و ال قرعة في هذا االمر الن قلبك ليس مستقيما امام اهلل
 22 :8فتب من شرك هذا و اطلب الى اهلل عسى ان يغفر لك فكر قلبك
 23 :8الني اراك في مرارة المر و رباط الظلم
 24 :8فاجاب سيمون و قال اطلبا انتما الى الرب من اجلي لكي ال ياتي علي شيء مما ذكرتما

وبولس قاوم عليم الساحر
اعمال

 4 :03و لما اجتا از الجزيرة الى بافوس وجدا رجال ساح ار نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع
 7 :03كان مع الوالي سرجيوس بولس و هو رجل فهيم فهذا دعا برنابا و شاول و التمس ان
يسمع كلمة اهلل
 8 :03فقاومهما عليم الساحر الن هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن االيمان
 9 :03و اما شاول الذي هو بولس ايضا فامتال من الروح القدس و شخص اليه
 01 :03و قال ايها الممتلئ كل غش و كل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر اال تزال تفسد سبل
اهلل المستقيمة
 00 :03فاالن هوذا يد الرب عليك فتكون اعمى ال تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط
عليه ضباب و ظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده
 02 :03فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب

بطرس واعظ بتاريخ اسرائيل في اعمال 2
وبولس واعظ بتاريخ اسرائيل في اعمال 03

بطرس اقام مقعد وبسببه اثار اليهود

اعمال
 0 :3و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة
 2 :3و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له
الجميل ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل
 3 :3فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة
 4 :3فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا
 4 :3فالحظهما منتظ ار ان ياخذ منهما شيئا
 4 :3فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح
الناصري قم و امش
 7 :3و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه
 8 :3فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل
 9 :3و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل
 01 :3و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتال وا دهشة
و حيرة مما حدث له

 00 :3و بينما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع
الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان و هم مندهشون
 02 :3فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و
لماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي
 03 :3ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و
انكرتموه امام وجه بيالطس و هو حاكم باطالقه
 04 :3و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل
 04 :3و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك
 04 :3و بااليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيمان الذي بواسطته
اعطاه هذه الصحة امام جميعكم
 07 :3و االن ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا
 08 :3و اما اهلل فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا
 09 :3فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب
 21 :3و يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل
 20 :3الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها اهلل بفم جميع انبيائه
القديسين منذ الدهر

 22 :3فان موسى قال لالباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل
ما يكلمكم به
 23 :3و يكون ان كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من الشعب
 24 :3و جميع االنبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا و انباوا بهذه االيام
 24 :3انتم ابناء االنبياء و العهد الذي عاهد به اهلل اباءنا قائال البراهيم و بنسلك تتبارك جميع
قبائل االرض
 24 :3اليكم اوال اذ اقام اهلل فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره

 0 :4و بينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنة و قائد جند الهيكل و الصدوقيون
 2 :4متضجرين من تعليمهما الشعب و ندائهما في يسوع بالقيامة من االموات
 3 :4فالقوا عليهما االيادي و وضعوهما في حبس الى الغد النه كان قد صار المساء

بولس اقام مقعد وبسببه اثار اليهود
اعمال
 8 :04و كان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه و لم يمش قط

 9 :04هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه و اذ راى ان له ايمانا ليشفى
 01 :04قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب و صار يمشي
 00 :04فالجموع لما اروا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين ان االلهة تشبهوا
بالناس و نزلوا الينا
 02 :04فكانوا يدعون برنابا زفس و بولس هرمس اذ كان هو المتقدم في الكالم
 03 :04فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران و اكاليل عند االبواب مع الجموع و كان
يريد ان يذبح
 04 :04فلما سمع الرسوالن برنابا و بولس مزقا ثيابهما و اندفعا الى الجمع صارخين
 04 :04و قائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر تحت االم مثلكم نبشركم ان
ترجعوا من هذه االباطيل الى االله الحي الذي خلق السماء و االرض و البحر و كل ما فيها
 04 :04الذي في االجيال الماضية ترك جميع االمم يسلكون في طرقهم
 07 :04مع انه لم يترك نفسه بال شاهد و هو يفعل خي ار يعطينا من السماء امطا ار و ازمنة
مثمرة و يمال قلوبنا طعاما و سرو ار
 08 :04و بقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما
 09 :04ثم اتى يهود من انطاكية و ايقونية و اقنعوا الجموع فرجموا بولس و جروه خارج المدينة
ظانين انه قد مات
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بولس كانت عصائبه تشفي المرضي
اعمال
 00 :09و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة
 02 :09حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج
االرواح الشريرة منهم

بطرس وبولس قاوما التهود
في اعمال  04ومجمع اورشليم االول

بطرس تعلم علي يد الرب ثالث سنين وهي فترة حياة الرب علي االرض وبولس ايضا ثالث سنين
الفتره التي قضاها في العربة

فكما قلت في البداية قصد الوحي االلهي اثبات ان بولس الرسول مساوي لبطرس الرسول في
المكانة الرسولية وبولس الرسول لم يخترع شيئ في المسيحية ولهذا شهد له معلمنا بطرس
الرسول
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ضا ِبحس ِب ا ْل ِح ْكم ِة ا ْلمعطَ ِ
 04و ْ ِ
اة
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َكتَ َ
َ ُْ
س أ َْي ً َ َ
يب ُبولُ ُ
احس ُبوا أََناةَ َرِّب َنا َخالَ ً
َ
لَ ُه،
ِِ
ِ
ُم ِ
اء َع ِس َرةُ ا ْلفَ ْهِم،
َ 04ك َما ِفي َّ
ور ،الَِّتي ِفي َها أَ ْ
س ِائ ِل ُكلِّ َها أ َْي ً
ضاُ ،متَ َكلِّ ًما ف َ
ش َي ُ
الر َ
يها َع ْن هذه األ ُ
ينَ ،كب ِ
ِ
ِ
ضا ،لِ َهالَ ِك أَ ْنفُ ِس ِه ْم.
اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْي ً
ُي َحِّرفُ َها َغ ْي ُر ا ْل ُعلَ َماء َو َغ ْي ُر الثَّا ِبت َ َ

والمجد هلل دائما

