هل بعد صعود المسيح كان هناك فقط
 021اخ او  011اخ مؤمنا بالمسيح ؟
أعمال  00 :0و 0كو 6 :00
Holy_bible_1

الشبهة

يقول أعمال الرسل  00: 0إنه بعد صعود المسيح لم يكن هنااك إ  021مؤمناا بالمسايح » َ 00وفِا
سا َما َم َمعاا نَ ْح َاو ِمََا َة َو ِعشْا ِرينَ  .فَقَاا َل«06 :أَيُّ َهاا
س ِط التَّالَ ِمي ِذ َو َكاانَ ِعا َّد ُ أَ ْ
س فِ َو ْ
تِ ْلكَ األَيَّ ِام قَا َم بُ ْط ُر ُ
ُس فَقَالَهُ بِفَ ِام دَا ُو َد عَانْ يَ ُهاو َ ا
سب َ َ
ق ُّ
ِّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
اإل ْخ َو ُ َكانَ يَ ْنبَ ِغ أَنْ يَتِ َّم ه َذا ا ْل َم ْكت ُ
ُوب الَّ ِذي َ
الر َجا ُل ِ
سو َع «.
ضوا َعلَى يَ ُ
ار َدلِيال لِلَّ ِذينَ قَبَ ُ
ص َ
الَّ ِذي َ
بينما يقول 0كورنثوس  6: 00إن المسيح ظهر ألكثر من خمسمائة أخ بعد قيامته.
6
ض ُه ْم قَ ْد َرقَدُوا.
خ أَ ْكثَ ُر ُه ْم بَاق إِلَى اآلنَ َ .ول ِكنَّ بَ ْع َ
اح َد ألَ ْكثَ َر ِمنْ َخ ْم ِ
» َوبَ ْع َد لِكَ ظَ َه َر َد ْف َعة َو ِ
س ِمََ ِة أَ َ
«.وهذا تناقض.

الرد

الحقيقه هذه الشبهة نتجت عن عدم فهم لالعداد جيدا فباختصار ف البداية الذي يتكلم عنه سفر
اعمال الرسل ف هذا الجزم هو ليس العدد ا جمال للمؤمنين ولكن فقط من تم ترشيح اسماؤهم
ليكون احدهم بديل ليهو ا ووضع بعض الشروط لم ينطبق هذا ا عل  021اخ فقط مع مالحظة ان
المؤمنين بالرب لم يكونوا  021فقط و  011فقط بل اكثر من لك بكثير
واو ندرس ا عداد معا لتاكيد هذا المعن
سفر اعمال الرسل 0
 01 :0و لما دخلوا صعدوا الى العلية الت كانوا يقيمون فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس
و فيلبس و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعان الغيور و يهو ا اخو يعقوب
العليه هذه الذي اقيم فيها اول قداس وهو عشام الفصح وتاسيس سر ا فخارستيا الت ه عليه
فوق منزل ام مرقس البشير  .كان يقيم فيها التالميذ ا ثن عشر وجعلوها كنيسه يجتمعوا فيها
للصال بنفس واحده
 01 :0هؤ م كلهم كانوا يواظبون بنفس واحد على الصال و الطلبة مع النسام و مريم ام يسوع
و مع اخوته
وكانت العلية مقر اقامة ا ثن عشر ولكن ككنيسه ف اوقات الصاله كان يات الكثيرين مثل النسام
ومريم العذرام واخوه كثيرين من الذين اتبعوه وهؤ م كان يختلف عددهم من يوم ال اخر
 00 :0و ف تلك ا يام قام بطرس ف وسط التالميذ و كان عد اسمام معا نحو مَة و عشرين فقال
وف اليوم الذي قرر فيه بطرس اختيار بديل ليهو ا كان عدد ا سمام المرشحه  021اسم فهو
يتكلم عن المؤمنين و المعتمدين ولكن عن ا سمام
وبقرام بقية ا عداد نجد الشروط الت تنطبق عليهم او ان يختار منهم
 06 :0ايها الرجال ا خو كان ينبغ ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود
عن يهو ا الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع
 01 :0ا كان معدودا بيننا و صار له نصيب ف هذه الخدمة

 01 :0فان هذا اقتنى حقال من اجر الظلم و ا سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت
احشاؤه كلها
 01 :0و صار لك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دع

لك الحقل ف لغتهم حقل دما اي

حقل دم
 21 :0نه مكتوب ف سفر المزامير لتصر داره خرابا و يكن فيها ساكن و لياخذ وظيفته اخر
 20 :0فينبغ ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع و خرج
 22 :0منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته
كانت الصفات الت يشترطها بطرس فيمن يحل محل يهو ا:
( )0أن يكون قد عاصر الرب وسمعه ورآه وعاصر منذ وقت معمودية يوحنا حت موته ورأى
قيامته وصعوده.
وتعبير دخل الرب وخرج أي تعامل فيها معنا الرب يسوع بكل الفة ومحبة.
( )2أن يكون قد إجتمع مع الرسل ( معنا ) و َع ِرفَ أنهم الرسل المختارين وعاش كما يعيشون ف
إيمان بالمسيح وف خوف هللا

شيئ اخر عدد  021ف المفهوم اليهودي ان اليهود يحددوا رقم  021كأصغر رقم بد أن يتوفر
ألى جماعة يهودية من الرجال المؤسسين لتأخذ صفتها الجماعية ويكون لها الحق ف تدبير اتها
وكان هذا تقليد يهودى .فبطرس يتكلم عن كل المؤمنين رجال ونسام واحداث ولكن يتكلم عن
ا عضام البارزين من الرجال الت اسماؤهم معروفة نهم عاصروا الرب منذ وقت معموديته ال
وقت صعوده.

امر اخر مهم وهو ان الكالم عن ا سمام هو ايضا يشير ال الحاضرين فالعلية كانت كنيسه وهذا
اجتماع يعقده بطرس لهدف محدد حضر ا جتماع  021شخص ولكن هذا يعن ان هذا هو فقط

عدد المؤمنين .فلو عقدت اجتماع ف كنيسه حضره  021شخص هل هذا يعن ان مسيحيين
المنطقه فقط  021شخص ؟ بالطبع ولكن مسيحيين المنطقه اكثر من لك بكثير

الشاهد الثان
رسال بولس ا ول ال اهل كورنثوس 00
 0 :00و انه ظهر لصفا ثم لالثن عشر
 6 :00و بعد لك ظهر دفعة واحد

كثر من خمس مَة اخ اكثرهم باق الى ا ن و لكن بعضهم قد

رقدوا
 1 :00و بعد لك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين
هنا معلمنا بولس الرسول قسم ظهورات السيد المسيح
صفا وا ثن عشر ( يقصد لقب التالميذ ) و  011اخ ويعقوب ثم الرسل كلهم
ولكن ايضا معلمنا بولس الرسول يقول ان هذا هو العدد ا جمال للمؤمنين ولكن هذا فقط بعض
منهم الذين ظهر لهم الرب يسوع المسيح اثنام فتر ا ربعين يوم اما بقية الذين امنوا بالرب
واتبعوه سوام ف منتصف او اواخر ايام خدمته او ف احداث قيامته فلم يذكر عددهم ا جمال
ولكنهم كثير

وا كر بعض ا عداد الت تؤكد ان الذين تبعوا المسيح عدد ضخم ليس فقط  021او 011
إنجيل متى 20 :1
شلِي َم َوا ْليَ ُهو ِديَّ ِة َو ِمنْ َع ْب ِر األُ ْردُنِّ .
يل َوا ْل َع ْ
ش ِر ا ْل ُمد ُِن َوأُو ُر َ
فَتَبِ َع ْتهُ ُج ُموع َكثِ َ
ير ِمنَ ا ْل َج ِل ِ

إنجيل متى 0 :1

ير .
َولَ َّما نَزَ َل ِمنَ ا ْل َجبَ ِل تَبِ َع ْتهُ ُج ُموع َكثِ َ

إنجيل متى 2 :01
َّاط ِئ.
فَ ْ
ير َحتَّى إِنَّهُ د ََخ َل ال َّ
سفِينَةَ َو َجلَ َ
اجتَ َم َع إِلَ ْي ِه ُج ُموع َكثِ َ
سَ .وا ْل َج ْم ُع ُكلُّهُ َوقَفَ َعلَى الش ِ

إنجيل متى 11 :00
ير َم َع ُه ْم ع ُْرج َو ُع ْم َو ُخ ْرس َوشُل َو َ
آخ ُرونَ َكثِي ُرونَ َوطَ َر ُحو ُه ْم ِع ْن َد
فَ َجا َم إِلَ ْي ِه ُج ُموع َكثِ َ
شفَا ُه ْم
سو َع .فَ َ
قَ َد َم ْ يَ ُ

إنجيل متى 21 :21
يحا تَبِ َعهُ َج ْمع َكثِير
َوفِي َما ُه ْم َخا ِر ُجونَ ِمنْ أَ ِر َ

إنجيل مرقس 20 :0
اجتَ َم َع إِلَ ْي ِه َج ْمع َكثِير َو َكانَ ِع ْن َد ا ْلبَ ْح ِر.
سفِينَ ِة أَ ْيضا إِلَى ا ْل َع ْب ِر ْ
َولَ َّما ْ
سو ُع فِ ال َّ
اجتَازَ يَ ُ

إنجيل يوحنا 21 :2
صنَ َع.
َولَ َّما َكانَ فِ أُو ُر َ
ح آ َمنَ َكثِي ُرونَ بِا ْ
شلِي َم فِ ِعي ِد ا ْلفِ ْ
ت الَّتِ َ
س ِم ِه إِ ْ َرأَ ْوا اآليَا ِ
ص ِ

إنجيل يوحنا 11 :1
ش َه ُد أَنَّهُ« :قَا َل
ب َكالَ ِم ا ْل َم ْرأَ ِ الَّتِ َكانَتْ تَ ْ
فَآ َمنَ بِ ِه ِمنْ تِ ْلكَ ا ْل َم ِدينَ ِة َكثِي ُرونَ ِمنَ ال َّ
سا ِم ِريِّينَ بِ َ
سب َ ِ
لِ ُك َّل َما فَ َع ْلتُ ».

إنجيل يوحنا 10 :1
س َ
ت أَ ْكثَ َر ِمنْ ه ِذ ِه الَّتِ
يح َمتَى َجا َم يَ ْع َم ُل آيَا َ
فَآ َمنَ بِ ِه َكثِي ُرونَ ِمنَ ا ْل َج ْم ِع َوقَالُوا« :أَلَ َع َّل ا ْل َم ِ
َع ِملَ َها ه َذا؟».

إنجيل يوحنا 11 :1
َوبَ ْينَ َما ه َُو يَتَ َكلَّ ُم بِه َذا آ َمنَ بِ ِه َكثِي ُرونَ .
إنجيل يوحنا 12 :01
فَآ َمنَ َكثِي ُرونَ بِ ِه ُهنَاكَ .
إنجيل يوحنا 10 :00
سو ُع آ َمنُوا بِ ِه.
فَ َكثِي ُرونَ ِمنَ ا ْليَ ُهو ِد الَّ ِذينَ َجا ُموا إِلَى َم ْريَ َم َونَظَ ُروا َما فَ َع َل يَ ُ

بل المسيح اختار من تالميذه الكثيرين التالميذ ا ثن عشر والسبعين رسول وغيرهم من ا خوه
إنجيل لوقا 01 :6
َولَ َّما َكانَ النَّ َها ُر َدعَا تَالَ ِمي َذهُ َو ْ
سال»:
س َّما ُه ْم أَ ْيضا « ُر ُ
َار ِم ْن ُه ُم ا ْثنَ ْ َعش ََر الَّ ِذينَ َ
اخت َ

إنجيل لوقا 0 :01
س ْب ِعينَ َ
سلَ ُه ُم ا ْثنَ ْي ِن ا ْثنَ ْي ِن أَ َما َم َو ْج ِه ِه إِلَى ُك ِّل َم ِدينَ َة
آخ ِرينَ أَ ْيضا َوأَ ْر َ
َوبَ ْع َد لِكَ َعيَّنَ ال َّر ُّب َ
ض َع َح ْي ُ
ث َكانَ ه َُو ُم ْز ِمعا أَنْ يَأْتِ َ .
َو َم ْو ِ

فا ثن عشر تلميذ والسبعين رسول وال 021و  011اخ هؤ م فقط مجموعات من الجموع الغفيره
الت امنت به بل حت كثير من الرؤسام امنوا به
إنجيل يوحنا 12 :02
يسيِّينَ لَ ْم يَ ْعتَ ِرفُوا بِ ِه
َول ِكنْ َم َع لِكَ آ َمنَ بِ ِه َكثِي ُرونَ ِمنَ ُّ
سا ِم أَ ْيضا َغ ْي َر أَنَّ ُه ْم لِ َ
الرؤَ َ
ب ا ْلفَ ِّر ِ
سب َ ِ
صي ُروا َخا ِر َج ا ْل َم ْج َم ِع
لََِالَّ يَ ِ

وبالطبع نيقوديموس ويوسف الرام وغيرهم الكثير
كل هذا قبل صعود رب المجد وبالطبع بعد حلول الروح القدس ا مر تضاعف مرات عديده حت
صار ليس شعب فقط يقبل ا يمان من اليهود وا مم بل اعداد كثيره من الكهنه بشعبهم يقبلوا
المسيح
سفر أعمال الرسل 1 :6
شلِي َم َو ُج ْم ُهور َكثِير ِمنَ ا ْل َك َهنَ ِة
َو َكانَتْ َكلِ َمةُ هللاِ تَ ْن ُمو َو َع َد ُد التَّالَ ِمي ِذ يَتَ َكاثَ ُر ِجدا فِ أُو ُر َ
اإلي َمانَ .
يُ ِطي ُعونَ ِ

والمجد هلل دائما

