هل التالميذ في البداية قبل بولس
الرسول لم يكونوا يعرفوا معمودية
الروح القدس؟ أعمال  18و19
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الشبهة

اق أروا معي في االصحاح ( 2( )2 :19قال لهم :هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له :وال
سمعنا أنه يوجد الروح القدس ،فقال لهم :فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا :بمعمودية يوحنا)
وهذا أمر عجيب ألن به نفهم أن قصة الروح القدس في المعمودية ما هي اال اختراع كهنوتي
فاشل يكتشفه من يبحث في تلك النصوص بدقه.

الرد

هذه الشبهة ال أصل لها ألنها مؤلفة فالرد باختصار ان هؤالء هم ليسوا تالميذ المسيح وال تالميذ
التالميذ بل تالميذ ابلوس الذي لم يعرف المسيح قبل أن يعرفون االيمان الحقيقي ولكن يوحنا
المعمدان ومعمودية الماء ليوحنا المعمدان فقط

وأقدم بعض االعداد باختصار لتأكيد ما أقول
أوال تالميذ ال يعني بها فقط التالميذ االثنى عشر بل هو لقب لكثيرين
سفر أعمال الرسل 1 :6
ِ ِ
ِ
ِ
وِفي ِتْلك األََّيا ِم ِإ ْذ َت َكا َثر َّ ِ
َر ِمَل ُه ْم ُك َّن
َن أَا
ين أ َّ
َ
ين َعَلى اْلعْبَرانِي َ
التالَمي ُذَ ،ح َد َث َت َذ ُّمٌر م َن اْلُيوَنانِي َ
َ
َ
ُي ْغَف ُل َعْن ُه َّن ِفي اْل ِخ ْد َم ِة اْلَي ْو ِمَّي ِة.

سفر أعمال الرسل 2 :6
يذ وَقاُلوا« :الَ ير ِضي أَن َن ْترك َنحن َكلِم َة ِ
َفدعا اال ْثَنا ع َشر جمهور َّ ِ ِ
هللا َوَن ْخ ِد َم َم َو ِائ َد.
ََ
ُْ
التالَم َ
َ َ ُُْ َ
ْ َُ ُْ َ

سفر أعمال الرسل 7 :6
هللا َتْنمو ،وعدد َّ ِ ِ
وَكاَن ْت َكلِم ُة ِ
يذ ي َت َكا َثر ِجدًّا ِفي أ ِ
ور َك ِث ٌير ِم َن اْل َك َهَن ِة
ُ َ ََ ُ
يمَ ،و ُج ْم ُه ٌ
ُ
التالَم َ ُ
َ
ُور َشل َ
َ
ُي ِط ُ ن ِ
ان.
يم َ
يعو َ اإل َ
وغيرها الكثير من االعداد التي تؤكد ان لقب تالميذ هو ليس على االثنى عشر فقط
ولكن هذا اللقب للذين يؤمنون بالمسيح تحول الى مسيحيين
سفر أعمال الرسل 26 :11
َفح َد َث أََّنهما اج َتمعا ِفي اْل َك ِنيس ِة سَن ًة َك ِ
التالَ ِمي ُذ« م ِس ِ
امَل ًة َو َعَّل َما َج ْم ًعا َغ ِف ًيراَ .وُد ِعي َّ
ين»
يحِي َ
َ
َُ ْ ََ
َ َ
َ
َ
طِ
اكَي َة أ ََّوالً.
ِفي أَْن َ
واحد األسباب هو تمييز لهم عن تالميذ اخرين مثل التالميذ الذين هم تالميذ يوحنا المعمدان
إنجيل لوقا 33 :5
ِ
وَقاُلوا َله« :لِما َذا يصوم َتالَ ِمي ُذ يوحَّنا َك ِث ا ِ
ات ،وَكذلِ َك َتالَ ِمي ُذ اْل َف ِر ِ
ين أَْي ًضا،
يسِي َ
ُ َ
ير َوُيَقد ُمو َن طْلَب ٍ َ
ً
َ
ُ َ َُ ُ
َما َتالَ ِمي ُذ َك َفَيأ ُْكُلو َن َوَي ْشَرُبو َن؟»
َوأ َّ

إنجيل يوحنا 25 :3
ِِ
ِ
الت ْط ِه ِ
ود ِم ْن ِج َه ِة َّ
ير.
وحَّنا َم َع َي ُه ٍ
اح َث ٌة م ْن َتالَميذ ُي َ
َو َح َد َث ْت ُمَب َ

فتالميذ المسيح (المسيحيين) هم فقط الذين يؤمنون بالروح القدس الن المسيح أخبرهم بهذا
بوضوح
وشرحت هذا بشيء من التفصيل في ملف
الثالوث في العهد الجديد
ويكفي ما قاله انجيل يوحنا  14و 15و16
 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

 26: 15و متى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من االب روح الحق الذي من عند االب
ينبثق فهو يشهد لي

 7: 16لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق النه ان لم انطلق ال ياتيكم المعزي و لكن ان
ذهبت ارسله اليكم
 8: 16و متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و على بر و على دينونة
 9: 16اما على خطية فالنهم ال يؤمنون بي

 10: 16و اما على بر فالني ذاهب الى ابي و ال ترونني ايضا
 11: 16و اما على دينونة فالن رئيس هذا العالم قد دين
 12: 16ان لي امو ار كثيرة ايضا القول لكم و لكن ال تستطيعون ان تحتملوا االن
 13: 16و اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من نفسه بل
كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بامور اتية
 14: 16ذاك يمجدني النه ياخذ مما لي و يخبركم
 15: 16كل ما لالب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي و يخبركم

ونأتي الى قصة الذين كانوا يؤمنون بمعمودية الماء ليوحنا فقط
لنفهم ما يتكلم عنه االصحاح  19من اعمال الرسل يجب ان نبدأ من اصحاح  18باختصار شديد
اعمال الرسل 18
 24: 18ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب
 25: 18كان هذا خبي ار في طريق الرب و كان و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص
بالرب عارفا معمودية يوحنا فقط
 26: 18و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له
طريق الرب باكثر تدقيق

 27: 18و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما
جاء ساعد كثي ار بالنعمة الذين كانوا قد امنوا
 28: 18النه كان باشتداد يفحم اليهود جه ار مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح
فالقصة هنا عن شخص يهودي وليس مسيحي اسمه ابلوس هذا يعرف العهد القديم جيدا ويعرف
يوحنا المعمدان ومن تالميذه ويعرف ان يوحنا يعد طريق الرب ولهذا يعرف معمودية يوحنا ويبشر
بها ويطلب من اليهود ان يتعمدوا بمعمودية يوحنا للتوبة فقط ليستعدوا لمجيئ المسيح ألنه لم
يسمع ان المسيح قد جاء بالفعل
ولما سمعاه الزوجين اكيال وبريسكيال المسيحيين ورأياه انه قريب من الحق اخذاه اليهما وشرحا له
طريق الرب بأكثر تدقيق وعلماه طريق المسيح
فقبل ايمانه بالمسيح على يد اكيال وبرسكيال هو بشر اشخاص ( 12شخص) في أفسس وجعلهم
تالميذ ليوحنا المعمدان وعمدهم بمعمودية يوحنا المعمدان ألنه لم يكن وقتها سمع عن المسيح
وال عن معمودية الروح القدس
ومن هنا نفهم خلفية ما يقوله
سفر اعمال الرسل 19
 1: 19فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى
افسس فاذ وجد تالميذ

هؤالء تالميذ يوحنا تتلمذوا على يد ابلوس قبل ايمانه بالمسيح وتعمدوا بمعمودية يوحنا المعمدان
ولم يكونوا سمعوا عن المسيح بعد وال معمودية الروح القدس
 2: 19قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له وال سمعنا انه يوجد الروح القدس
 3: 19فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا
 4: 19فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي
بالمسيح يسوع
هنا معلمنا بولس بدأ يشرح لهم ان يوحنا المعمدان الذي امنوا به وصاروا له تالميذ حسب ما
بشرهم ابلوس قبل ايمانه بالمسيح ،يوحنا المعمدان هو كان يعد الطريق للرب فقط ويعمد
بمعمودية التوبة اعدادا للمسيح وان المسيح جاء وهو يسوع المسيح
فمعلمنا بولس الرسول فقط ذكرهم بما قاله يوحنا المعمدان
إنجيل متى 11 :3
ِ
ِ
اء لِ َّلتوب ِة ،و ِ ِ
ِ
ِ
أََنا أ ِ
َح ِم َل
لك ِن َّالذي َيأْتي َب ْعدي ُه َو أَ ْق َوى ِمنيَّ ،الذي َل ْس ُت أَ ْهالً أ ْ
َن أ ْ
َ
ُعمُد ُك ْم ِب َم ٍ ْ َ َ
ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س َوَن ٍار.
اء ُهُ .ه َو َسُي َع ِمُد ُك ْم ِب ُّ
ح َذ َ

انجيل يوحنا 1

اء ،و ِ
 26أَجابهم يوحَّنا ِق ِائالً« :أََنا أ ِ
لك ْن ِفي َو ْس ِط ُك ْم َق ِائ ٌم َّال ِذي َل ْس ُت ْم َت ْع ِرُفوَن ُه.
َ
َ َُْ ُ َ
ُعمُد ِب َم ٍ َ
ِ
 27هو َّال ِذي يأ ِْتي بع ِديَّ ،ال ِذي صار ُقد ِ
ور ِح َذ ِائ ِه».
َّاميَّ ،الذي َل ْس ُت ِب ُم ْس َت ِحق أ ْ
َن أ ُ
َ َْ
َح َّل ُسُي َ
َ َ
َُ
ِ
ِ
 28ه َذا َك ِ
وحَّنا ُي َع ِمُد.
ان في َبْيت َعْبَرَة في َعْب ِر األُْرُد ِن َحْي ُث َك َ
َ
ان ُي َ
ظر يوحَّنا يسوع م ْق ِبالً ِإَلي ِهَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
ِ
هللا َّال ِذي َيْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ!
ْ
َ َُ َ َ ُ
َ 29وفي اْل َغد َن ََ ُ َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َقْبلِي.
 30ه َذا ُه َو َّالذي ُقْل ُت َعْنهَُ :يأْتي َب ْعديَ ،ر ُج ٌل َص َار ُقدَّامي ،أل ََّن ُه َك َ
لك ْن لِي ْظهر ِإلسرِائيل لِذلِك ِجْئ ُت أُع ِمُد ِباْلم ِ
َك ْن أَع ِرُفهِ .
اء».
ُ ََ ْ َ َ َ
َ 31وأََنا َل ْم أ ُ ْ ُ
َ
َ
ِ
الروح َن ِازالً ِم ْثل حمام ٍة ِمن َّ ِ
اس َتَقَّر َعَلْي ِه.
َ ََ َ َ
وحَّنا َقائالًِ« :إني َق ْد َأرَْي ُت ُّ َ
َ 32و َش ِه َد ُي َ
الس َماء َف ْ
ِ
لك َّن َّال ِذي أَرسَل ِني أل ِ
َك ْن أَع ِرُفهِ ،
ال لِيَّ :ال ِذي َتَرى ُّ
وح َن ِازالً
ُعم َد ِباْل َماءَ ،ذ َ
َ 33وأََنا َل ْم أ ُ ْ ُ
الر َ
َ
َْ
اك َق َ
وح اْلُقُد ِ
س.
الر ِ
َو ُم ْس َت ِقًّار َعَلْي ِهَ ،فه َذا ُه َو َّال ِذي ُي َع ِمُد ِب ُّ
َن ه َذا هو ابن ِ
هللا».
َ 34وأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِه ْد ُت أ َّ
َُ ْ ُ
ان ِمن َتالَ ِم ِ
ِ
يذ ِه،
وحَّنا َو ِاق ًفا ُه َو َوا ْثَن ِ ْ
َ 35وِفي اْل َغد أَْي ًضا َك َ
ان ُي َ
اشياَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
هللا!».
َ 36فَن َ
ظَر ِإَلى َي ُسو َع َم ً
َ َُ َ َ ُ
فلهذا هم امنوا بسرعة النهم تم اعدادهم لهذا بكالم يوحنا ومعمودية التوبة ليوحنا المعمدان
 5: 19فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع
 6: 19و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون
 7: 19وكان جميع الرجال نحو اثني عشر

وعرفنا ان هؤالء هم من تالميذ يوحنا المعمدان الذين امنوا عن طريق ابلوس الذي كان يبشر
بمعمودية يوحنا قبل ان يؤمن بالمسيح
ولهذا كما قلت الشبهة ليس لها أصل

والمجد هلل دائما

