علم االثار يثبت دقة ما قاله بولس
الرسول عن اراستس رومية  16و2
تي 20 :4
Holy_bible_1

معلمنا بولس الرسول في سالمه في رومية تكلم عن خازن مدينة اسمه اراستس
اسم يوناني معناه "محبوب" وهاتان الصورتان المختلفتان هما السم واحد في األصل اليوناني.
احدا من رفاق بولس الذين كانوا يخدمونه ،وقد أرسله بولس في رفقة تيموثاوس
وكان أرسطوس و ً
من أفسس إلى مكدونية (أعمال  )22 :19ويغلب على الظن أنه هو نفس أراستس الذي بقي في
كورنثوس بعد أن تركها بولس للمرة األخيرة ( 2تيموثاوس  )20 :4ويظن البعض أنه نفس
مسيحيا وقد أرسل سالمه إلى بولس في رومية
أراستس خازن المدينة في كورنثوس .وكان
ً
(رومية .)23 :16

هذا في
16 رسالة بولس الرسول الى اهل رومية
 يسلم عليكم غايس مضيفي و مضيف الكنيسة كلها يسلم عليكم اراستس خازن المدينة23: 16
و كوارتس االخ
خازن هو
G3623
οἰκονόμος
oikonomos
oy-kon-om'-os
From G3624 and the base of G3551; a house distributor (that is, manager),
or overseer, that is, an employee in that capacity; by extension a fiscal agent
(treasurer); figuratively a preacher (of the Gospel): - chamberlain, governor,
steward.
مدير او مشرف او او موظف له سلطة امين حاكم او متعهد
تعبير خازن المدينة أي امين المينة او متعهد المدينة
the chamberlain of the city= the steward of the city = City Treasurer
 م57 وهذا تقريبا
 م1896 بحث في اثار في رومية قديم بدأ

واستمر لفترة طويلة
ولكن في سنة  1929م اكتشاف لوحة تعود لهذا الزمان تقريبا خمسينات القرن األول وهي لوحة
صخرية منقوش عليها

وكانت مليئة بحروف معدنية ولكن بقي منها الحفر الصخري

ومكتوب عليها اسم اراستس وانه هو الذي رصف جزء من المدينة وهو شمال سرق من المسرح
على نفقته.
Erastus, in return for his aedileship, laid this pavement at his own
expense
وهو خازن المدينة أي المسؤول عن بعض األمور التجارية والنظامية في المدينة وأيضا
التجديدات

فكالعادة اكتشافات علم االثار تؤكد ان كل ما قاله الكتاب المقدس دقيق جدا وكتب في زمن
االحداث

والمجد هلل دائما

