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الشبهة

من أعمال  12-12: 12يتضح أن المسيحيين األولين لم يكونوا يؤمنون أن الرسل معصومون من
أصل
الخطأ ،ألنهم في بعض األوقات اعترضوا على أفعالهم ،كما اعترض المؤمنون بالمسيحية من
ٍ
يهودي على الرسول بولس الذي أهمل فريضة الختان
12
ون الرَّ بَّ َ .و َقالُوا لَهُ«:أَ ْن َ
ِين »
ُوج ُد َرب َْو ًة م َِن ْال َيهُو ِد الَّذ َ
ت َت َرى أَ ُّي َها األَ ُخ َك ْم ي َ
َفلَمَّا َس ِمعُوا َكا ُنوا ُي َمجِّ ُد َ
12
ِين َبي َْن األ ُ َم ِم
آ َم ُنواَ ،و ُه ْم َجمِيعًا َغي
ِيع ْال َيهُو ِد الَّذ َ
وسَ .و َق ْد أ ُ ْخ ِبرُوا َع ْن َك أَ َّن َك ُت َعلِّ ُم َجم َ
َ
ُورُون لِل َّنا ُم ِ
ب ْال َع َوا ِئدَِ 11 .فإِ ًذا َم َاذا َي ُكونُ ؟ الَ ُب َّد
ُوسىَ ،قا ِئالً أَنْ الَ َي ْخ ِت ُنوا أَ ْوالَدَ ُه ْم َوالَ َيسْ لُ ُكوا َح َس َ
االرْ تِدَ ادَ َعنْ م َ
تَ 12 .فا ْف َع ْل َ
ك َق ْد ِج ْئ َ
ك :عِ ْن َد َنا
هذا الَّذِي َنقُو ُل لَ َ
ُون أَ َّن َ
َعلَى ُك ِّل َحال أَنْ َيجْ َتم َِع ْالجُمْ هُورُ ،ألَ َّن ُه ْم َس َيسْ َمع َ
12
وس ُه ْمَ ،ف َيعْ لَ َم ْال َجمِي ُع أَنْ
أَرْ َب َع ُة ِر َجال َعلَي ِْه ْم َن ْذرٌُ .خ ْذ هؤُ الَ ِء َو َتطهَّرْ َم َع ُه ْم َوأَ ْنف ِْق َعلَي ِْه ْم لِ َيحْ لِقُوا رُؤُ َ
12
ً
ك أَ ْن َ
ِين آ َم ُنوا م َِن
ْس َشيْ ٌء ِممَّا أ ُ ْخ ِبرُوا َع ْن َكَ ،ب ْل َتسْ لُ ُ
ُوسَ .وأَمَّا مِنْ ِج َه ِة الَّذ َ
لَي َ
ت أَيْضًا َحافِظا لِل َّنام ِ
ظوا َش ْي ًئا م ِْث َل ذل َِك ،سِ َوى أَنْ ي َُحاف ُ
األ ُ َممَ ،فأَرْ َس ْل َنا َنحْ نُ إِلَي ِْه ْم َو َح َكمْ َنا أَنْ الَ َيحْ َف ُ
ِظوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم ِممَّا
ِ
ُ «.ذ َ َ
وقَ ،و ِّ
الز َنا».
بح لِألصْ َن ِامَ ،وم َِن ال َّد ِمَ ،و ْال َم ْخ ُن ِ

الرد

الحقيقه هذا االصحاح ال يتكلم عن االيمان بالعصمه وال غيره ولكن يتكلم الخالفات بين المسيحيين
من اصل يهودي الذين كانوا يصروا ان المسيحيين االمميين ان يتهودوا وبين الكنيسه االولي التي
كانت ترفض ذلك
مع مالحظة ان في االيمان المسيحي ال توجد عصمة لبشر فالكل اخطأ واعوزه مجد هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 13 :3
ِيع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْم َم ْج ُد هللاِ،
إِ ِذ ا ْل َجم ُ
والوحي في المسيحية كما قلت سابقا ال عالقه له بالعصمة
فالتالميذ والرسل شهدوا لوحي بعضهم واقتبسوا من بعض وما يقوله المشكك بدون دليل علي
االطالق ولكن ساقدم ادله تثبت عكس كالمه مع مالحظة ان الخالف حول موضوع التهود ليس له
عالقه ال بقانونية الرسائل ووحيها وال له عالقه بالرسوليه وال بالتبشير هو خالف اثاره بعض
المتعصبين وتم الرد عليه من قبل الكنيسة
ولكن كما قلت المشكك يؤمن بعصمة االنبياء وبالوحي االمالئي لهم وهذا مرفوض في المسيحية
فالوحي االمالئي
هللا يملي االنسان كل كلمه وكل حرف وعلي االنسان ان يكتبه كامل بدون اي تغيير ولكن النه
حرفي فيصبح لو فقد حرف واحد منه فقط الصبح تحريف ومشكله كبري
ان االنسان ليس له دور هو فقط الة كاتبه فقط وهذا يجعل
 2هذا االله ال يعنيه االنسان الن االنسان في نظره مجرد الة  .فكيف نحترم هذا االله ؟

 1اي تعبير غير دقيق هو تعبير االله فلو ذكر انسان اخر تعبير مشابه او افضل يكون مشابه او
افضل من االله نفسه فكيف نقبل ذلك ؟
 3اي خطأ يفعله كاتب الوحي شخصيا يكون خطأ في االداه التي يستخدمها االله بمعني ان قلم
االله يخطئ ويسيئ
 2اي خطأ في النسخ يكون موجه لالله نفسه الن كلمته تشوهت و هذا االله مشوه الن كلمته
مشوهة ؟
 1يجعل االله محدود في لغه واحده فكيف نفترض ان هذا االله هو اله البشرية كلها ان كان يتكلم
لغه واحده فقط ؟
 6المفترض ان لغة هذا االله افضل لغه فكيف نجد هذه اللغه الزالت تتطور في نطقها وكتابتها (
مثل التنقيط والتشكيل واضافة الفاظ او عالمات حسب كل لغه ) وفهمها فهل لغات العالم افضل من
لغة االله ؟ وبخاصه يوجد لغات كثيرة تختلف فيما بينها فهي قويه في شئ وضعيفه في شئ اخر
وال توجد لغه كامله في كل شئ بال عيب
 7لغة االله هذا تحتوي علي الفاظ كثيرة سيئة المعني فكيف تكون لغة االله لغه غير محترمه
 8ماذا يفعل االله مع تغير اللغه تماما الي لغه احدث او اندثار اللغه التي كان يتكلم بها ؟
وكما قال الفالسفه والمفكرين من امثلة اريش ساور هذا غير الئق باي اله ولكنه الئق فقط
بالشياطين الن اسلوب الشياطين ان تفقد االنسان دوره وشخصيته (انظر 2كو ،1 :21مر-2 :1
.)9

اما مفهوم الوحي في المسيحية فهو كلي تفاعلي بمعني
هو ليس الهام من البشر النه ينبع من هللا ويؤكد وجود هللا وكلماته وحكمته فوق الحكمه البشريه
والدليل الكتابي انه مكتوب
رسالة بطرس الرسول الثانية 12 :2

ألَ َّن ُه لَ ْم َتأْ ِ
ُس.
سوقِينَ مِنَ ُّ
سونَ َم ُ
اس هللاِ ا ْلقِدِّ ي ُ
انَ ،بلْ َت َكلَّ َم أ ُ َن ُ
ت ُن ُب َّوةٌ َق ُّط ِب َمشِ ي َئ ِة إِ ْن َ
وح ا ْلقُد ِ
س ٍ
الر ِ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 26 :3
يم َوال َّتأْدِي ِ
ُكل ُّ ا ْل ِك َتا ِ
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِّر،
ب ه َُو ُم ً
يخ ،لِل َّت ْق ِو ِ
وحى بِ ِه مِنَ هللاَِ ،و َنافِ ٌع لِل َّت ْعل ِ
ِيم َوال َّت ْو ِب ِ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 2 :2
َهللاَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم اآل َب َ َ
َ
ِيرةٍ،
اع َو ُط ُرق َكث َ
اء ِباأل ْن ِبيَاءِ َقدِي ًماِ ،بأ ْن َو ٍ

سفر التثنية 22 :2
اج َم ْع لِي ال َّ
فِي ا ْل َي ْو ِم الَّذِي َو َق ْف َ
ب
ش ْع َ
بْ :
الر ُّ
يب حِينَ َقال َ لِي َّ
ور َ
الر ِّ
ت فِي ِه أَ َما َم َّ
ب إِل ِه َك فِي ُح ِ
ضَ ،و ُي َعلِّ ُموا
َفأ ُ ْسم َِع ُه ْم َكالَمِي ،لِ َي َت َعلَّ ُموا أَنْ َي َخافُونِي ُكل َّ األَ َّي ِام الَّتِي ُه ْم فِي َها أَ ْح َيا ٌء َعلَى األَ ْر ِ
أَ ْوالَدَ ُه ْم.
سفر التثنية 28 :28
سطِ إِ ْخ َوتِ ِه ْم ِم ْثلَ َكَ ،وأَ ْج َعل ُ َكالَمِي فِي َف ِمهَِ ،ف ُي َكلِّ ُم ُه ْم بِ ُكل ِّ َما أُوصِ ي ِه بِ ِه.
أُقِي ُم لَ ُه ْم َنبِ ًيا مِنْ َو َ
سفر التثنية 29 :28
اسمِي أَ َنا أ ُ َطالِ ُب ُه.
سانَ الَّذِي الَ َي ْس َم ُع لِ َكالَمِي الَّذِي َي َت َكلَّ ُم بِ ِه ِب ْ
َو َي ُكونُ أَنَّ اإلِ ْن َ
سفر التثنية 1 :31
َي ْهطِ ل ُ َكا ْل َم َط ِر َت ْعلِيمِيَ ،و َي ْق ُط ُر َكال َّندَى َكالَمِي َ .ك َّ
الطل ِّ َعلَى ا ْل َكالءِ َ ،و َكا ْل َوابِ ِل َعلَى ا ْل ُع ْ
ش ِ
ب.

سفر إرميا 9 :2

ب لِي« :هَا َقدْ َج َع ْل ُ
ت َكالَمِي فِي َف ِم َك.
الر ُّ
س َفمِيَ ،و َقال َ َّ
ب َيدَ ُه َولَ َم َ
الر ُّ
َو َم َّد َّ

سفر حزقيال 2 :3
ض إِلَى َب ْي ِ
َف َقال َ لِيَ « :يا ا ْبنَ آدَ َمْ ،اذ َه ِ
ت إِ ْس َرائِيل َ َو َكلِّ ْم ُه ْم ِب َكالَمِي.
ام ِ
ب ْ

إنجيل متى 31 :12
ض َت ُزوالَ ِن َولكِنَّ َكالَمِي الَ َي ُزول ُ.
لس َما ُء َواألَ ْر ُ
اَ َّ

إنجيل يوحنا 12 :8
اَ ْل َح َّق ا ْل َح َّق أَقُول ُ لَ ُك ْم :إِنْ َكانَ أَ َح ٌد َي ْح َف ُظ َكالَمِي َفلَنْ َي َرى ا ْل َم ْو َ
ت إِلَى األَ َب ِد».
إنجيل يوحنا 11 :8
َف َقال َ لَ ُه ا ْل َي ُهودُ:اآلنَ َعل ِْم َنا أَنَّ بِ َك َ
ات إِ ْب َراهِي ُم َواألَ ْنبِ َيا ُءَ ،وأَ ْن َ
ش ْي َطا ًنا َ .قدْ َم َ
ت َتقُولُ:إِنْ َكانَ أَ َح ٌد
وق ا ْل َم ْو َ
َي ْح َف ُظ َكالَمِي َفلَنْ َي ُذ َ
ت إِلَى األَ َب ِد.
إنجيل يوحنا 13 :22
ص َن ُع
وع َو َقال َ لَ ُه« :إِنْ أَ َح َّبنِي أَ َح ٌد َي ْح َف ْظ َكالَمِيَ ،و ُي ِح ُّب ُه أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه َنأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ َن ْ
س ُ
اب َي ُ
أَ َج َ
َم ْن ِزالً.
إنجيل يوحنا 12 :22
س لِي َبلْ لِآل ِ
سلَنِي.
ب الَّذِي أَ ْر َ
اَلَّذِي الَ ُي ِح ُّبنِي الَ َي ْح َف ُظ َكالَمِي َ .وا ْل َكالَ ُم الَّذِي َت ْس َم ُعو َن ُه لَ ْي َ
إنجيل يوحنا 12 :21

اض َط َهدُونِي
س ِّي ِدهِ .إِنْ َكا ُنوا َق ِد ْ
س َع ْب ٌد أَ ْع َظ َم مِنْ َ
ا ُ ْذ ُك ُروا ا ْل َكالَ َم الَّذِي قُ ْل ُت ُه لَ ُك ْم :لَ ْي َ
س َي ْح َف ُظونَ َكالَ َم ُك ْم.
ض َط ِهدُو َن ُك ْمَ ،وإِنْ َكا ُنوا َقدْ َحفِ ُظوا َكالَمِي َف َ
س َي ْ
َف َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :1
َو َكالَمِي َوك َِر َ
وح َوا ْلقُ َّوةِ،
َان ُّ
ازتِي لَ ْم َي ُكو َنا ِب َكالَ ِم ا ْلح ِْك َم ِة اإلِ ْن َ
سانِ َّي ِة ا ْل ُم ْقن ِِعَ ،بلْ بِ ُب ْره ِ
الر ِ

وهو ليس وحي امالئي الن
 2الهنا يهتم باالنسان ويريد ان االنسان يعيش معاه في شركه حتي ايضا يشارك هللا في كلمته
 1اي تعبير غير دقيق هو من االنسان وكل البشر تحت ضعف الن الوحي في المسيحيه كما
اوضحت فيه العنصر البشري فقد يجد احدهم تامالت داوود اجمل من كلمات يونان ولكن فكرهم
واحد ودقة الفاظهم ورموزهم واحد الن االسلوب بشرب ولكن الروح الذي يقودهم واحد هو
الروح القدس في دقة التعبير
 3اي خطأ يصدر من البشر هو ليس خطأ في االله او االداه التي يكتب بها االله النه ال يكتب باداه
اصال انما يوحي لرجاله ويسوقهم الروح القدس في دقة التعبير ولكن افعالهم هذه بشرية وهم
تحت الضعف ولهم زالت ولكن اخطاؤهم ال تؤثر علي كتاباتهم بل الرب يستخدم اخطاؤهم ليوضح
انه ال يوجد احد معصوم اال هللا بل يجعلهم يكتبون اخطاؤهم دليل اعترافهم وتوبتهم ولنتعلم منهم
التوبة
 2اي خطأ في النسخ هو غير موجه هلل النه يتفاعل مع االنسان وليس اله مادي ولكن رغم الخطا
النسخي هو يقدر ان يحفظ كلماته النه يتعامل بالروح وليس بالحرف
 1الهنا غير محدود بلغه فلذلك كلمته تترجم الي اي لغه وهو القادر بروحه القدوس ان يوصل
المعني من خالل اي لغه
 6رغم استخدامه لكل اللغات ليتعامل مع ابناؤه لو تغيرت بعض اللغات هذا ال يؤثر علي معني
وحيه ( كاب يتكلم مع ابناؤه بلغتهم وال يجبرهم ان يتكلموا معه بلغه ال يفهموها ) ساضرب مثل

طبيب يتكلم االلفاظ الالتينيه هل يجبر ابنه الصغير ان يتكلمه معه بالفاظ طبيه الالتينيه ام هذا االب
الحنون يتكلم مع ابنه باللغه واالسلوب الذي يفهمه االبن وال يستخدم معه االلفاظ المعقده
 7بعض االلفاظ الغير الئقه في بعض اللغات ليست من صنع هللا الن لغة السمائيات ال ينطق بها (
 2كو  ) 2 :21وال يسوغ لنا ان نتكلم بها فهي لغة سمائية وليست ارضية
 8قبل وجود اي لغه كان هو ناطق بكلمته وبدا يتكلم مع البشر بلغتهم التي يفهموها بحواسهم
االرضية وال يفرق معه اندثار لخه او او تحديث لغه النه فوق مستوي اللغات
والدليل الكتابي
سفر المزامير 2 :21
صال ٍِحُ .م َت َكلِّ ٌم أَ َنا ِبإِ ْن َ
ب َماه ٍِر.
شائِي لِ ْل َملِكِ .ل َِسانِي َقلَ ُم َكاتِ ٍ
اض َق ْل ِبي ِب َكالَ ٍم َ
َف َ

سفر أيوب 22 :9
او ُب ُه َوأَ ْخ َتا ُر َكالَمِي َم َع ُه؟
َك ْم ِباألَ َقل ِّ أَ َنا أ ُ َج ِ

سفر المزامير 6 :27
اس َم ْع َكالَمِي.
يب لِي َيا َهللاُ .أَ ِملْ أ ُ ُذ َن ْي َك إِلَ َّيْ .
أَ َنا دَ َع ْو ُت َك ألَ َّن َك َت ْس َت ِج ُ

سفر أعمال الرسل 11 :28
َكانَ َ
ص
وح َي َت َكلَّ ُم َو ُي َعلِّ ُم ِب َتدْ قِيق َما َي ْخ َت ُّ
ب َ .و َكانَ َوه َُو َحار ِب ُّ
الر ِّ
يق َّ
هذا َخ ِب ً
يرا فِي َط ِر ِ
الر ِ
وح َّنا َف َق ْط.
ار ًفا َم ْع ُمو ِد َّي َة ُي َ
الر ِّ
ِب َّ
ب َ .ع ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :1

َو َكالَمِي َوك َِر َ
وح َوا ْلقُ َّوةِ،
َان ُّ
ازتِي لَ ْم َي ُكو َنا ِب َكالَ ِم ا ْلح ِْك َم ِة اإلِ ْن َ
سانِ َّي ِة ا ْل ُم ْقن ِِعَ ،بلْ بِ ُب ْره ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :1
ارنِينَ
ح ا ْلقُد ُ
الرو ُ
سانِ َّي ٌةَ ،بلْ بِ َما ُي َعلِّ ُم ُه ُّ
ضا ،الَ ِبأ َ ْق َوال ُت َعلِّ ُم َها ح ِْك َم ٌة إِ ْن َ
الَّتِي َن َت َكلَّ ُم ِب َها أَ ْي ً
ُسَ ،ق ِ
الرو ِح َّيا ِ
الرو ِح َّيا ِ
ت.
ت ِب ُّ
ُّ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 22 :7
س ِ
ح هللاِ.
ضا عِ ْندِي ُرو ُ
ب َر ْأيِيَ .وأَ ُظنُّ أَ ِّني أَ َنا أَ ْي ً
َول ِك َّن َها أَ ْك َث ُر غِ ْب َط ًة إِنْ لَبِ َث ْت ه َك َذاِ ،ب َح َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 21 :3
س ِ
ب ا ْلح ِْك َم ِة ا ْل ُم ْع َطا ِة
ضا ِب َح َ
س أَ ْي ً
يب ُبولُ ُ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخو َنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َك َت َ
احسِ ُبوا أَ َنا َة َر ِّب َنا َخالَ ً
َو ْ
لَ ُه،
فداود كاتب وحي وكتب سفر المزامير الذي هو رائع جدا واخطأ ووبخه يوناثان من عند الرب
سفر صموئيل الثاني 23 :21
دَاو ُد لِ َنا َثانَ َ « :قدْ أَ ْخ َطأْ ُ
ضا َقدْ َن َقل َ َع ْن َك
ب أَ ْي ً
الر ُّ
ِدَاودَ « َّ :
ب»َ .ف َقال َ َنا َثانُ ل ُ
الر ِّ
ت إِلَى َّ
َف َقال َ ُ
َخطِ َّي َت َك .الَ َت ُم ُ
وت.

سفر صموئيل الثاني 22 :12
دَاودَ َق ْل ُب ُه َب ْع َد َما َع َّد ال َّ
ت ِج ًدا فِي َما َف َع ْل ُ
ب« :لَ َقدْ أَ ْخ َطأْ ُ
تَ ،واآلنَ
ِلر ِّ
دَاو ُد ل َّ
بَ .ف َقال َ ُ
ش ْع َ
ب ُ
ض َر َ
َو َ
ب أَ ِزلْ إِ ْث َم َع ْب ِد َك ألَ ِّني ا ْن َح َم ْق ُ
ت ِج ًدا».
َيا َر ُّ
وموسي رجل هللا القوي اخطأ بضربه الصخره وعاقبه هللا
والكل اخطأ واعوزه مجد هللا

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :2
ِيع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْم َم ْج ُد هللاِ،
إِ ِذ ا ْل َجم ُ

والنقطه المهمة انه لم يشكك اي رسول وكتاب الوحي في وحي كاتب بل اكدوا علي وحي فبطرس
الرسول يعرف رسائل بولس الرسول
رسالة بطرس الرسول الثانية 3
س ِ
ب ا ْلح ِْك َم ِة ا ْل ُم ْع َطا ِة
ضا ِب َح َ
س أَ ْي ً
يب ُبولُ ُ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخو َنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َك َت َ
احسِ ُبوا أَ َنا َة َر ِّب َنا َخالَ ً
َ 21و ْ
لَ ُه،
ور ،الَّتِي فِي َها أَ ْ
ش َيا ُء َعسِ َرةُ ا ْل َف ْه ِم،
سائ ِِل ُكلِّ َها أَ ْي ً
الر َ
َ 26ك َما فِي َّ
ضاُ ،م َت َكلِّ ًما فِي َها َعنْ ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
ابتِينَ َ ،ك َباقِي ا ْل ُك ُت ِ
ضا ،لِ َهالَكِ أَ ْنفُسِ ِه ْم.
ب أَ ْي ً
ُي َح ِّرفُ َها َغ ْي ُر ا ْل ُعلَ َماءِ َو َغ ْي ُر ال َّث ِ
وايضا مره ثانيه يعلن القديس بطرس انه علي علم برسائل بولس الرسول فيقتبس منها
رسالة بطرس الثانية 2
 29 :2و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير
في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم
 12 :2عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص
 12 :2النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس هللا القديسون مسوقين من الروح القدس
وهذا من
رسالة بولس الرسول الثانية 3
 26 :3كل الكتاب هو موحى به من هللا و نافع للتعليم و التوبيخ للتقويم و التاديب الذي في البر
وبولس الرسول يعرف االناجيل ويقتبس من انجيل لوقا البشير
إنجيل لوقا 7 :22

ت آ ِكلِينَ َو َ
َوأَقِي ُموا فِي ذلِ َك ا ْل َب ْي ِ
اربِينَ ِم َّما عِ ْندَ ُه ْم ،ألَنَّ ا ْل َفاعِ لَ ُم ْس َتح ٌِق أ ُ ْج َر َت ُه .الَ َت ْن َتقِلُوا مِنْ
ش ِ
ت.
ت إِلَى َب ْي ٍ
َب ْي ٍ
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 28 :1
سا»َ ،و«ا ْل َفاعِ ل ُ ُم ْس َتح ٌِق أ ُ ْج َر َت ُه».
دَار ً
ألَنَّ ا ْل ِك َت َ
اب َيقُولُ« :الَ َت ُك َّم َث ْو ًرا ِ
وايضا يهوذا يعرف رسائل بطرس الرسول ويقتبس منها
رسالة يهوذا 2
 28 :2فانهم قالوا لكم انه في الزمان االخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات
فجورهم
وهذا من
رسالة بطرس الثانية 3
 3 :3عالمين هذا اوال انه سياتي في اخر االيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم
والتلميذ يعقوب يقتبس من متي البشير
رسالة يعقوب 1
 8 :1فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون
وهذا من
انجيل متي 11
 39 :11و الثانية مثلها تحب قريبك كنفسك
وبولس الرسول يؤكد علي وحي رسائله ورسائل بقية الرسل السبعة
رسالة بولس الرسول الي اهل افسس 3

ت َف َك َت ْب ُ
س َب ْق ُ
از.
ت بِاإلِ َ
الس ِّرَ .ك َما َ
 3أَ َّن ُه بِإِ ْعالَ ٍن َع َّر َفنِي بِ ِّ
يج ِ
َ
ُ
يح.
 2الَّذِي بِ َح َ
سبِ ِه حِي َن َما َت ْق َرأو َن ُهَ ،ت ْق ِد ُرونَ أنْ َت ْف َه ُموا د َِرا َيتِي بِسِ ِّر ا ْل َمسِ ِ
ف بِ ِه َب ُنو ا ْل َب َ
وح:
سلِ ِه ا ْلقِدِّ يسِ ينَ َوأَ ْن ِب َيائِ ِه ِب ُّ
ش ِرَ ،ك َما َقدْ أ ُ ْعلِنَ اآلنَ ل ُِر ُ
 1الَّذِي فِي أَ ْج َيال أ ُ َخ َر لَ ْم ُي َع َّر ْ
الر ِ
ولوقا البشير يعرف اقوال ورحالت التالميذ ويكتبها بالتفصيل في اعمال الرسل وهكذا
اذا اوال ليس النهم كتبة وحي هذا يعني انهم معصومين بل هم بشر يخطؤون
وثانيا هم اكدوا لوحي بعضهم وشهدوا لكتاباتهم
واالن اشرح الموقف الذي حدث وشرحه اعمال الرسل  12ببعض من التفصيل
سفر اعمال الرسل االصحاح 12
 12 :12فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب و قالوا له انت ترى ايها االخ كم يوجد ربوة من اليهود
الذين امنوا و هم جميعا غيورون للناموس
من الذي كان يتكلم مع بولس الرسول ؟ هو معلمنا يعقوب التلميذ واسقف اورشليم وايضا بقية
المشايخ معه وهم الذين قرروا في مجمع اورشليم في االصحاح  21ولنقراء معا ما حدث في
المجمع
 2 :21و انحدر قوم من اليهودية و جعلوا يعلمون االخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى ال
يمكنكم ان تخلصوا
 1 :21فلما حصل لبولس و برنابا منازعة و مباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا ان يصعد بولس و
برنابا و اناس اخرون منهم الى الرسل و المشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسئلة
 3 :21فهؤالء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية و السامرة يخبرونهم برجوع االمم و
كانوا يسببون سرورا عظيما لجميع االخوة
 2 :21و لما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة و الرسل و المشايخ فاخبروهم بكل ما صنع هللا
معهم

 1 :21و لكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين و قالوا انه ينبغي ان
يختنوا و يوصوا بان يحفظوا ناموس موسى
 6 :21فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر
 7 :21فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه منذ
ايام قديمة اختار هللا بيننا انه بفمي يسمع االمم كلمة االنجيل و يؤمنون
 8 :21و هللا العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا
 9 :21و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليمان قلوبهم
 22 :21فاالن لماذا تجربون هللا بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ان
نحمله
 22 :21لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا
 21 :21فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع هللا من
االيات و العجائب في االمم بواسطتهم
 23 :21و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني
 22 :21سمعان قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه
 21 :21و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب
 26 :21سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية
 27 :21لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب
الصانع هذا كله
 28 :21معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله

 29 :21لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى هللا من االمم
 12 :21بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم
 12 :21الن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت
 11 :21حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى
انطاكية مع بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال رجلين متقدمين في االخوة
 13 :21و كتبوا بايديهم هكذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدون سالما الى االخوة الذين من
االمم في انطاكية و سورية و كيليكية
 12 :21اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم و قائلين ان
تختتنوا و تحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم
 11 :21راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا و
بولس
 16 :21رجلين قد بذال انفسهما الجل اسم ربنا يسوع المسيح
 17 :21فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها
 18 :21النه قد راى الروح القدس و نحن ان ال نضع عليكم ثقال اكثر غير هذه االشياء الواجبة
 19 :21ان تمتنعوا عما ذبح لالصنام و عن الدم و المخنوق و الزنى التي ان حفظتم انفسكم
منها فنعما تفعلون كونوا معافين
فنري هنا ان رائ كل الرسل والمشايخ واالخوه وعدم االلتزام بحرفية الناموس وهذا راي كل من
بطرس الرسول وبولس الرسول ويعقوب الرسول ايضا وهو الذي اصدر قرار عدم التزام االمم
بالختان والناموس ولكنه يميل الي ان تمسك يهودي قبل المسيح بالناموس فله ان يتمسك ولكن ال
يفرض ذلك علي االممي .ولكن بهم البعض من الفريسيين الذين قبلوا االيمان ولم يقل االنجيل

انهم مسيحيين من اصل فريسي النهم يريدوا ان يخضعوا المسيحييه لقواعد الناموس ويفرضوا
الناموس علي االمميين وهذا غير صحيح الن
إنجيل يوحنا 36 :8
ارا.
َفإِنْ َح َّر َر ُك ْم اال ْبنُ َف ِبا ْل َحقِي َق ِة َت ُكو ُنونَ أَ ْح َر ً
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :6
ارا مِنَ ا ْلبِ ِّر.
ألَ َّن ُك ْم لَ َّما ُك ْن ُت ْم َعبِي َد ا ْل َخطِ َّيةُِ ،ك ْن ُت ْم أَ ْح َر ً
فاالعمال مهمة الظهار االيمان ولكن ليست اعمال الناموس الحرفيه ولكن اعمال البر ورغم هذا
المجمع اال ان هؤالء الناموسيوون ظلوا يطاردوا معلمنا بولس الذي هو بدا هذا االمر النه كما
يشرح معلمنا بولس الرسول في
رسالة غالطيه 1
ور َ
ُ 2ث َّم َب ْعدَ أَ ْر َب َع َع ْ
صعِدْ ُ
ضا.
س أَ ْي ً
شلِي َم َم َع َب ْر َنا َبا ،آخ ًِذا َمعِي تِي ُط َ
ضا إِلَى أ ُ ُ
ت أَ ْي ً
س َن ًة َ
ش َر َة َ
ض ُ
صعِدْ ُ
وج ِ
ت َعلَ ْي ِه ِم اإلِ ْن ِجيل َ الَّذِي أَ ْك ِر ُز بِ ِه َب ْينَ األ ُ َم ِمَ ،ولكِنْ ِباال ْنف َِرا ِد
ب إِ ْعالَ ٍنَ ،و َع َر ْ
ت بِ ُم َ
َ 1وإِ َّن َما َ
س َع ْي ُ
ت َباطِ الً.
َعلَى ا ْل ُم ْع َت َب ِرينَ  ،لِ َئالَّ أَ ُكونَ أَ ْس َعى أَ ْو َقدْ َ
س الَّذِي َكانَ َمعِيَ ،وه َُو ُيو َنانِي ،أَنْ َي ْخ َتتِنَ .
ض َط َّر َوالَ تِي ُط ُ
 3لكِنْ لَ ْم َي ْ
دَخلُوا ْ
ب اإلِ ْخ َو ِة ا ْل َك َذ َب ِة ا ْل ُمدْ َخلِينَ ُخ ْف َي ًة ،الَّذِينَ َ
س َب ِ
سوا ُح ِّر َّي َت َنا الَّتِي لَ َنا فِي
س ُ
سا لِ َي َت َج َّ
اختِالَ ً
َ 2ولكِنْ ِب َ
يح َك ْي َي ْس َت ْع ِبدُو َنا،
ا ْل َمسِ ِ
يل.
س َ
وع َوالَ َ
 1اَلَّذِينَ لَ ْم ُن ْذعِنْ لَ ُه ْم ِبا ْل ُخ ُ
اع ًة ،لِ َي ْب َقى عِ ْن َد ُك ْم َح ُّق اإلِ ْن ِج ِ
ض ِ
َ 6وأَ َّما ا ْل ُم ْع َت َب ُرونَ أَ َّن ُه ْم َ
ان َفإِنَّ هؤُ الَءِ
ش ْي ٌء َم ْه َما َكا ُنوا ،الَ َف ْر َق عِ ْندِيَ ،هللاُ الَ َيأْ ُخ ُذ ِب َو ْج ِه إِ ْن َ
س ٍ
ا ْل ُم ْع َت َب ِرينَ َل ْم ُيشِ ي ُروا َع َل َّي بِ َ
ش ْي ٍء.
س ،إِ ْذ َرأَ ْوا أَ ِّني ْاؤ ُت ِم ْن ُ
ان.
يل ا ْل ُغ ْرلَ ِة َك َما ُب ْط ُر ُ
س َعلَى إِ ْن ِج ِ
ت َعلَى إِ ْن ِج ِ
يل ا ْل ِخ َت ِ
َ 7بلْ ِبا ْل َع ْك ِ
ضا لِأل ُ َم ِم.
ان َع ِمل َ ف َِّي أَ ْي ً
س ل ِِر َ
َ 8فإِنَّ الَّذِي َع ِمل َ فِي ُب ْط ُر َ
سالَ ِة ا ْل ِخ َت ِ
وح َّنا ،ا ْل ُم ْع َت َب ُرونَ أَ َّن ُه ْم أَ ْعمِدَ ةٌ ،أَ ْع َط ْونِي َو َب ْر َنا َبا
ص َفا َو ُي َ
وب َو َ
َ 9فإِ ْذ َعلِ َم ِبال ِّن ْع َم ِة ا ْل ُم ْع َطا ِة لِي َي ْعقُ ُ
َيمِينَ ال َّ
ان.
ش ِر َك ِة لِ َن ُكونَ َن ْحنُ لِأل ُ َم ِمَ ،وأَ َّما ُه ْم َفلِ ْل ِخ َت ِ

اءَ .و َ
اع َت َن ْي ُ
هذا َع ْي ُن ُه ُك ْن ُ
ت أَنْ أَ ْف َعلَ ُه.
ت ْ
َ 22غ ْي َر أَنْ َن ْذ ُك َر ا ْلفُ َق َر َ
واج َه ًة ،ألَ َّن ُه َكانَ َملُو ًما.
س إِلَى أَ ْن َطا ِك َي َة َق َاو ْم ُت ُه ُم َ
َ 22ولكِنْ لَ َّما أَ َتى ُب ْط ُر ُ
س ُه،
وب َكانَ َيأْ ُكل ُ َم َع األ ُ َم ِمَ ،ولكِنْ لَ َّما أَ َت ْوا َكانَ ُي َؤ ِّخ ُر َو ُي ْف ِر ُز َن ْف َ
 21ألَ َّن ُه َق ْبلَ َما أَ َتى َق ْو ٌم مِنْ عِ ْن ِد َي ْعقُ َ
ان.
َخائِ ًفا مِنَ الَّذِينَ ُه ْم مِنَ ا ْل ِخ َت ِ
ضا ا ْن َقادَ إِلَى ِر َيائِ ِه ْم!
ضاَ ،ح َّتى إِنَّ َب ْر َنا َبا أَ ْي ً
اءى َم َع ُه َباقِي ا ْل َي ُهو ِد أَ ْي ً
َ 23و َر َ
يل ،قُ ْل ُ
 22لكِنْ لَ َّما َرأَ ْي ُ
ِيع« :إِنْ
ت لِ ُب ْط ُر َ
س َ
استِ َقا َم ٍة َح َ
ت أَ َّن ُه ْم الَ َي ْسلُ ُكونَ ِب ْ
ب َح ِّق اإلِ ْن ِج ِ
س قُدَّا َم ا ْل َجم ِ
ت َوأَ ْن َ
ُك ْن َ
ِيش أ ُ َمم ًِيا الَ َي ُهود ًِياَ ،فلِ َم َاذا ُت ْل ِز ُم األ ُ َم َم أَنْ َي َت َه َّودُوا؟»
ت َي ُهودِي َتع ُ
َ 21ن ْحنُ ِب َّ
يع ِة َي ُهو ٌد َولَ ْس َنا مِنَ األ ُ َم ِم ُخ َطا ًة،
الط ِب َ
ضا
يح ،آ َم َّنا َن ْحنُ أَ ْي ً
س َ
ان َي ُ
 26إِ ْذ َن ْعلَ ُم أَنَّ اإلِ ْن َ
سانَ الَ َي َت َب َّر ُر ِبأ َ ْع َم ِ
وسَ ،بلْ ِبإِي َم ِ
ال ال َّنا ُم ِ
وع ا ْل َمسِ ِ
س ٌد َما.
وس الَ َي َت َب َّر ُر َج َ
س َ
ان َي ُ
س َ
ِب َي ُ
وس .ألَ َّن ُه ِبأ َ ْع َم ِ
وع الَ ِبأ َ ْع َم ِ
ال ال َّنا ُم ِ
ال ال َّنا ُم ِ
يح ،لِ َن َت َب َّر َر ِبإِي َم ِ
وع ا ْل َمسِ ِ
وهنا يشرح معلمنا بولس انه هو الذي كان قائد للنقاش الذي دار قبل المجمع ليؤكد وبامثله حيه
وبعمل الروح القدس في ان اعمال الناموس الحرفي التبرر االنسان فال يجب ان يجبر المسيحيين
من اصل اممي علي التهود ومن هذا نفهم ان بطرس ويعقوب الرسولين بارشاد الروح القدس
يعرفون ان التهود خطأ وان موقف بولس صحيح تماما ولكنهم يضعون حسابا لليهود الذين قبلوا
المسيح وال يريدوا ان يدخلوا معهم في صدام مباشر اما بولس الرسول فالجل الحق مصر علي
موقفه ودفاعه عن االمميين
والذين كانوا يعارضوا معلمنا بولس الرسول في هذا االمر من الفريسيين الذين قبلوا المسيح
ولكن متمسكين بحرفية الناموس ضمروا في انفسهم هذا واقنعوا الذين ال يعرفون بولس الرسول
بانه
 12 :12و قد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين االمم االرتداد عن موسى قائال ان ال
يختنوا اوالدهم و ال يسلكوا حسب العوائد
وبالفعل معلمنا بولس لم يقول ذلك ولم ينادي باالرتداد عن موسي ولم يامر اليهود بعدم الختان
ولكنه فقط اصر علي ان ال يجبر مسيحي من اصل اممي بتطبيق الناموس والختان والعوائد مثل

التطهر وغيره وغايته ان يؤكد ان ان الخالص هو االيمان بالمسيح العامل بالمحبه وليس بحرفيت
الناموس العاجز عن ان يخلص احد
 11 :12فاذا ماذا يكون ال بد على كل حال ان يجتمع الجمهور النهم سيسمعون انك قد جئت
وتعبير فماذا يكون يوضح انهم يتوقعون برغم خدمته القويه ومحبته للكل حتي العبرانيين ( الذين
كتب لهم رساله يشرح فيها الربط بين العهد القديم والجديد ) انهم سيقوموا بثوره وبخاصه ان
عددهم اكثر من ربوه اي اكثر من عشرة االف شخص فثورتهم في اورشليم ستكون مدمره وشئ
ال يقبله هللا ولن يسمعوا للرسل وال المشايخ
 13 :12فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال عليهم نذر
ومن هذا نري ان النصيحه كانت من الشيوخ في اورشليم ومعلمنا بولس اطاع ليوضح ان
االشاعات التي اثيرت حوله غير صحيحه والثبات لهؤالء االلوف الذين انخدعوا بالشائعات الغير
صحيحه يقدم لهم برهان بالنذر  .وهو لم ينافق احد علي حساب العقيده المسيحيه ولكنه استجاب
لطلبة الشيوخ الذين رأوا من الحكمه ان ال يتحاربوا مع اليهود او اليهود الذين قبلوا المسيح .
واتوقف قليال واشرح شئ علي موضوع النذر النه من العادات القديمه لكن هل بطل ؟ بالطبع ال
والزال البعض ينفذ شريعة النذر ولكن ليست حرفيا ( فيما عدا ذبيحة المحرقه والخطيه والسالمه
) بمعني ان يوهب وقت معين او فترة صيام معينه او البعض ينذروا حياتهم مثل الرهبان فال
يقص شعره وال يتمتع بمالذ العالم  .وقد يعوله احد او هو يستطيع ان ينفق علي نفسه
 12 :12خذ هؤالء و تطهر معهم و انفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء
مما اخبروا عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس
ومعني انفق عليهم يعني هو ليس نذير وال يخالف مجمع اورشليم ولكن ينفق عليهم اي انه
يعولهم من ماله بمعني يقدم لهم صدقه وهذا عمل خير جدا ان يعول انسان اخر في فتره نذره
ويعطيه من ماله ليستطيع ان يتحمل تكلفة فك النذر بما فيها من قص الشعر وغيره

ملحوظه مهمه في هذه الفتره لم يكن للمسيحيين كنائس ولكن كانوا يبشروا في المعابد اليهوديه
وغيرها من المعابد ودخول هذه المعابد ينبغي ان يحترم المبشر هذه المعابد وبعض الموعوظين
في فترة التحول من اليهوديه الي قبول المسيحيه كانوا لو عليهم نذر او شئ من هذا القبيل
يوفونه واعتقد هذا ما كان عليه هؤالء الرجال االربع  .ولهذا ما فعلوه ليس بنفاق او تمسك
بالناموس فوق بر المسيح وايضا ما فعله معلمنا بولس ليس مخالف لكالمه بل تولي الصرف
عليهم وهذا امر مستحسن وايضا رعايتهم في فترة الوعظ وتنفيذ النذر
 11 :12و اما من جهة الذين امنوا من االمم فارسلنا نحن اليهم و حكمنا ان ال يحفظوا شيئا مثل
ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح لالصنام و من الدم و المخنوق و الزنى
وتاكيد من القديس يعقوب انه متمسك بقرار مجمع اورشليم في ان لن يطلب هذا من المسيحيين
من االصل االممي فال يجب عليهمك تنفيذ شريعة النذر او اي شئ  .ولكن لو تمسك يهودي ببعض
من الشريعه ال يعارضه القديس يعقوب اما معلمنا بولس متمسك بان في المسيح حريه للجميع
 16 :12حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد و تطهر معهم و دخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير
الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان
تطهر معهم ليدخل الهيكل النه يحترم اليهود وهيكلهم وتحمل نفقة قربانهم ليتمموا نذرهم ويكونوا
في حريه فيما بعد غير مخالفين للناموس وال نذرهم الذي نذروه قبل قبولهم المسيحيه .
وموقف هؤالء االربعة رجال ليس بغريب فلو في يومنا هذا انسان بوذي وبدا يؤمن بالمسيح
وعليه شئ يجب ان يتممه او انسان يهودي وبدا يقبل المسيح وعليه نذر يفضل بالطبع ان يتممه
ولكنه ال يؤمن بان الخالص بتقديم القربان ولكن الخالص فقط بدم المسيح اما اتمام النذر بما فيه
من قربان فهذا شئ جيد الن
وكمال ايام التطهير هي ان النذير اليهودي لو مر بتجربه او ضيقه وطلب طلبه لتنقضي يتركه
خصل شعره لمدة ثالثين يوم وال يشرب خمر فيها وال يتمتع فيها النه نذير وفي النهاية ياتي
بذبيحة الخطيه والمحرقه والسالمه قربانا ولو كان غير قادر يلجأ الي شخص قادر ينفق عليه
كصدقه وهذا ما فعله معلمنا بولس فقيل تطهر معهم وانفق عليهم

سفر العدد 1 :32
ب ُكل ِّ َما
س َ
ض َكالَ َم ُه َ .ح َ
س ُه بِالَ ِز ٍمَ ،فالَ َي ْنقُ ْ
س ًما أَنْ ُي ْل ِز َم َن ْف َ
س َم َق َ
ب ،أَ ْو أَ ْق َ
ِلر ِّ
إِ َذا َن َذ َر َر ُجل ٌ َن ْذ ًرا ل َّ
َخ َر َج مِنْ َف ِم ِه َي ْف َعل ُ.
فلذلك كان يجب عليهم تنفيذه بما فيه من قربان لكي ال يكونوا وعدوا الرب شئ ولم يفوه
ومعلمنا بولس نفذ نذره ايضا ولكن بدون تقديم ذبائح فقط حلق الشعر كما هو مكتوب في
سفر أعمال الرسل 28 :28
س َفلَبِ َ
ور َّي َةَ ،و َم َع ُه
سا َف َر فِي ا ْل َب ْح ِر إِلَى ُ
ِير ًةُ ،ث َّم َودَّ َع اإلِ ْخ َو َة َو َ
ضا أَ َّيا ًما َكث َ
ث أَ ْي ً
َوأَ َّما ُبولُ ُ
س ِ
س ُه فِي َك ْن َخ ِر َيا ألَ َّن ُه َكانَ َعلَ ْي ِه َن ْذ ٌر
يس ِكالَّ َوأَكِيالََ ،ب ْعدَ َما َحلَ َق َر ْأ َ
بِ ِر ْ
ولهذا تنفيذ النذر بدون ذبائح حتي االن ال عيب فيه
 17 :12و لما قاربت االيام السبعة ان تتم راه اليهود الذين من اسيا في الهيكل فاهاجوا كل
الجمع و القوا عليه االيادي
ورغم هذا اليهود وليس الذين قبلوا المسيح هاجوا عليه وادعوا عليه انه دنس الموضع كذبا رغم
انه تطهر قبل دخول الهيكل ولم يدخل يونانيين
 18 :12صارخين يا ايها الرجال االسرائيليون اعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل
مكان ضدا للشعب و الناموس و هذا الموضع حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل و دنس هذا
الموضع المقدس
 19 :12النهم كانوا قد راوا معه في المدينة تروفيمس االفسسي فكانوا يظنون ان بولس ادخله
الى الهيكل
 32 :12فهاجت المدينة كلها و تراكض الشعب و امسكوا بولس و جروه خارج الهيكل و للوقت
اغلقت االبواب

وايضا معلمنا بولس الرسول يؤكد بنفسه انها صدقه وقربان وليس عباده
اعمال الرسل 12
 26 :12لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بال عثرة من نحو هللا و الناس
 27 :12و بعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات المتي و قرابين
 28 :12و في ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع و ال مع شغب قوم هم يهود من اسيا
 29 :12كان ينبغي ان يحضروا لديك و يشتكوا ان كان لهم علي شيء

فما حدث هنا ليس من مسيحيين حقيقيين ولكن من مجموعه مسيحية متمسكه بفكرها اليهودي
وادعت علي بولس الرسول بما ليس فيه وبما لم يفعله واالمر ليس له عالقه ال من قريب وال من
بعيد بالعصمه وال بالوحي والقديس يعقوب والمشايخ نصحوا بولس بان يتبرع لالربعه الذين
عليهم نذر لكي ال يعثر هؤالء المتعصبين من اليهود

والمجد هلل دائما

