هل التالميذ سبب تبشيرهم هو األموال
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الشبهة

التالميذ اخترعوا المسيحية الجل األموال التي كانت تلقى تحت اقدامهم كما يخبرنا اعمال
[ الفاندايك[]أعمال الرسل ][33:4وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة
عظيمة كانت على جميعهم].
[ الفاندايك[]أعمال الرسل  ][34:4اذ لم يكن فيهم احد محتاجا الن كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت
كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات]

[ الفاندايك[]أعمال الرسل ][35:4ويضعونها عند ارجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له
احتياج].
فاذا عرف السبب بطل العجب .فهؤالء الملقبين بالتالميذ سبب نشرهم للمسيحية والتبشير باسطورة المسيح
القائم من األموات هو الفلوس.

الرد

أوال رددت على شبهة مشابهة في ملف
هل التالميذ طبقوا اسلوب الشيوعية في الكنيسة االولي
فأعمال الرسل نفسه وأيضا االناجيل أكد ان التالميذ تركوا كل شيء وتبعوا الرب يسوع ولم يكونوا يمتلكوا ال
فضة وال ذهب وال شيء بل استشهدوا على ايمانهم بالرب يسوع.
ولكن قبل هذا لماذا المشكك ال يأخذ كالم االعداد كامل كما يقال؟ ال يصلح ان نختار من االعداد ما نريد
ونرفض ما نريد فأما نأخذ سياق الكالم كامل او ال  .فنفس العدد قال ان هذه األموال توزع إلخوة الرب
حسب احتياجهم.
فاألعداد تتكلم عن حياة الشركة التي كان يحياها المؤمنين فبداية من تأسيس الكنيسة لم يكن فيهم احد
يجمع أموال بل العكس

سفر اعمال الرسل 2
 44 :2وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا
 45 :2واالمالك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج
هذا هو حياة الشركة روحيا وماديا والعطاء فالغني كان يبيع امالكه ويقسمها بينه وبين فقراء الكنيسة
ولكن نالحظ ان هذا ليس مبدأ او فرض او نظام وضعه الرسل ولم ُيلزم الرسل المؤمنين بقانو ٍن معين
بخصوص العطاء ،بل هي اعداد وصفيه تصف ان من محبة المؤمنين لبعض وللرب صار المؤمنون
يراعوا احتياجات بعضهم فعندما يجدوا اخ محتاج يشاركوا ما يمتلكوا معه.
وهذا ليس بصفه عامه على كل المؤمنين بل من اراد ان يحتفظ ببعض او بكثير من امالكه احتفظ بها
وبقت لهم كلهم مساكنهم بل هم باعوا مقتنيات وليس كل شيئ بالكامل وقت واحد بل حسب االحتياج كان
يبيع أحدهم شيء يملكه ما يكفي االحتياج.
وهذا االمر بصورته هذه اخذ فتره زمنية محدودة في كنيسة اورشليم ولكن عندما تشتتوا من االضطهاد
أصبح يبشروا رغم اعوازهم حتى االستشهاد .بل بعضهم قبل ان يباع كعبد ليبشر.
وهذا االمر يستمر حتى االن في األديرة في حياة الشركة فكل الرهبان تعمل وتنتج اشياء وثمن بيع منتجات
الدير هو الحتياج الدير كوحده وا حده .ولكن ال نجد أحدهم يبشر ألجل الغناء بل ألجل ان يكفي احتياجات
االخوة الفقراء معه.
أيضا دليل واضح انهم لم يكونوا يمتلكوا شيء

سفر اعمال الرسل 3
 1: 3وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة
 2: 3وكان رجل أعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل
ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل
 3: 3فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال ليأخذ صدقة
 4: 3فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا
 5: 3فالحظهما منتظرا ان يأخذ منهما شيئا
 6: 3فقال بطرس ليس لي فضة وال ذهب ولكن الذي لي فإياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم
وامش
فها هو بطرس ويوحنا ال يمتلكوا شيء بوضوح
ثم نصل الى
سفر اعمال الرسل 4
 32 :4و كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد و نفس واحدة و لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له بل
كان عندهم كل شيء مشتركا
الرسل باعوا امالكهم وتركوا كل شيء ليتفرغوا للخدمة بما فيها خدمة الفقراء رغم انهم أنفسهم ال يمتلكوا
شيء ف بقية التالميذ الذين أيضا ال يريدوا امتالك شيء أصبحوا يبيعوا امالكهم ويعطوا للفقراء احتياجهم إذ

لم يعودوا مرتبطين بأورشليم فهم ال يمتلكون فيها شيئاً ولهذا عندما خربت اورشليم لم يخسر المسيحيين
شيئا الن الروح القدس كان أرشدهم ان يبيعوا ممتلكاتهم وينفقوا منها على احتياجات بعض
والعجيب أن هذا الشعور لم يتحقق من أوامر إلهية أو قوانين كنسية أو وصايا رسولية صدرت لهم ،لكنه
طبيعيا بامتالئهم من الروح القدس فصاروا أعضاء جسد المسيح القدوس ،الذي بذل ذاته عن
تحقق
ً
الجميع ،وأخلى ذاته من أجل خالص الكل.
 33 :4وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم
 34 :4اذ لم يكن فيهم أحد محتاجا الن كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون
بأثمان المبيعات
وهم لم يبيعوا امالكهم مره واحده ولكن كانوا مستمرين في ذلك فكل ما يظهر احتياج يبيع أحدهم من
امالكه ويأتوا بثمن البيع عند اقدام الرسل
 35 :4ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج
وهنا ثقة ومحبة بين المؤمنين والرسل الذين لم يمتلكوا شيء ألنفسهم بل يقدموها للفقراء
 36 :4ويوسف الذي دعي من الرس ل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو الوي قبرسي الجنس
وهنا نتعرف على برنابا الرسول الذي احضر بولس الرسول الى الرسل ،برنابا الذي من الرسل وكان يجب
ان يكون مهتم بجمع األموال حسب ادعاء المشكك هو بنفسه يقول نفس االصحاح أنه باع ما يمتلكه هو
أيضاً

 37 :4اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل
فها هنا واحد من الرسل الذي يتهجم عليهم المشكك كذبا ها واحد منهم يبيع ما كان يمتلك قبل الكنيسة
ألجل اخوة الرب فلو كان هدفهم جمع األموال لكان هذا اخذ أموال وليس باع.
فالتالميذ الذين لم يمتلكوا شيء ومن معهم من الرسل القليل الذي كانوا يمتلكوه باعوه ليوزعوا الخوة الرب
فلم يقل ان التالميذ اخذوا ال خمس وال غيره
فكل هذا يؤكد ما قلت من نفس السفر ان التالميذ لم يكونوا يمتلكوا شيء ولو كان أحدهم متبقي معه أي
من األمالك كان يبيعها ألجل اخوة الرب الفقراء
أيضا االناجيل تؤكد انهم تركوا كل شيء من أمالك وغيره وضحوا بها لكي يتبعوا الرب يسوع
إنجيل متى 27 :19
َفأَجاب ب ْطر ِ ِ
اك.
ال َل ُهَ « :ها َن ْح ُن َق ْد َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِب ْعَن َ
َ َ ُ ُ ُ
س حيَنئ ٍذ َوَق َ
إنجيل مرقس 28 :10
اك».
ول َل ُهَ « :ها َن ْح ُن َق ْد َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِب ْعَن َ
َو ْاب َت َدَأ ُب ْطُر ُ
س َي ُق ُ
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اك».
سَ « :ها َن ْح ُن َق ْد َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِب ْعَن َ
ال ُب ْطُر ُ
َفَق َ
بل وبعضهم في سيرتهم التاريخية استعبدوا وبيعوا لكي يبشروا من خالل عبوديتهم فهل بشر هدفهم التربح
يقبلوا ان يباعوا كعبيد ويتعذبوا؟

وأيضا قدمت في ملفات كثيرة ادلة تاريخية على استشهاد التالميذ ولخصتهم في هذا الملف
األدلة التاريخية على عذاب واستشهاد تالميذ المسيح االثني عشر كامل
ولكن المهم هو انه يثبت شيء مهم جدا وهو ان لو االيمان المسيحي فيه أي شيء غير صحيح او
مشكوك فيه لما قبل تالميذ المسيح االتعاب والعذابات الكثيرة حتى االستشهاد .ألنه لن يقبل انسان ان
يعذب بل يصل الى ان يستشهد وهو يعرف ان ما ينادي به كذب او مزور او حتى مشكوك فيه او الجل
أموال ألنه في هذه الحالة هو سيقر بالكذب .ولكن ال نجد أي واحد من تالميذ المسيح تكلم عن أي شيء
مثل هذا ولكن قبلوا العذابات حتى االستشهاد وهذا يؤكد بطريقة قاطعة ان ايمانهم حقيقي ألنهم شهود
عيان على الهوت المسيح وفداؤه.
والسبب هو توضيح صدق الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب الن شهادتهم وقبولهم
العذابات حتى االستشهاد متمسكين بإيمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب
التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا االيمان وال ينكروه
فالحقيقة سبب الشبهة هو الكره الشديد الذي يكنه المشككن للكتاب المقدس وربنا يسوع المسيح ولهذا
يهاجموه بكذب وادعاءات باطلة رغم ان هذا لوحده شهادة صحة النه لو كان عندهم دليل حقيقي لما
احتاج وا لتاليف كذب مثل شبهة اليوم .تالميذ الرب يسوع المسيح ورسله ضحوا بكل شيء وحسبوها نفاية
لكي يربحوا المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 8 :3

ِ ِ
ِ
بل ِإ ِني أ ِ
َجلِ ِه َخ ِسْر ُت ُك َّل
َج ِل َف ْض ِل َم ْع ِرَف ِة اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع َربِيَّ ،الذي م ْن أ ْ
َحس ُب ُك َّل َش ْي ٍء أ َْي ًضا َخ َس َارًة م ْن أ ْ
ْ
َْ
ِ
األ ْ ِ
ِ
اء ،وَأَنا أ ِ
يح،
ْ
َحس ُب َها ُن َف َاي ًة ل َك ْي أَْرَب َح اْل َمس َ
َشَي َ

والمجد هلل دائما

