هل أخطأ لوقا في تعبير حكام المدينة في
تسالونيكي؟ اعمال 6 :17
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الشبهة

يقول لوقا في اعمال  6/17ولما لم يجدوهما ،جروا ياسون وأناسا من اإلخوة إلى حكام المدينة صارخين:
إن هؤالء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ههنا أيضا
ياسون = من هذا؟ من أبيه؟ من أمه؟ من أي نسل هذا؟ مجهول كما تعودنا من العهد الجديد أن أبطاله
أشخاص هوالمية مجهولة.
ثم تعبير حكام الذي ذكره اعمال هو خطأ الن المدية يكون لها حاجم واحد

الرد

الحقيقة المشككين يؤلفون شبهات وهمية وهذا يثبت انهم ال يمتلكون أي شبهات حقيقة ضد الكتاب
فالعدد هذا الذي يستشهد به المشكك الحقيقة أكد علم االثار بطريقة رائعة صحة هذا العدد
فاسئلة المشكك
من هو ياسون
تعبير حكام خطأ
أوال ياسون في الحقيقة الكتاب عرفه لنا
فياسون هو نسيب بولس الرسول وهذا مذكور نصا في
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :16
ِّ
ِّ
ِّ
امل م ِّعيَ ،وُل ِّ
اسو ُن َو ُس ِّ
س أَْن ِّسَب ِّائي.
وس َيبا ْتُر ُ
وكُي ُ
يموَث ُاو ُ
وس َوَي ُ
س اْل َع ُ َ
ُي َسل ُم َعَلْي ُك ْم ت ُ
فالحقيقة االصحاح الذي دائما يهاجمه نفس المشككين ويقولوا ما فائدة األسماء هذا االصحاح هو الذي
يرد على شبهتهم اليوم ويقولوا لهم فائدة األسماء انه يوضح من هم ويقطع السنة التشكيك في انهم
اشخاص مجهولين.

فياسون نسيب بولس واخو سوسيباترس الذي رافق بولس في اعمال  4 :20وياسون هو الذي
استضافهم ألنه يقيم في تسالونيكي
سفر اعمال الرسل 17
ِّ
َه ِّل ُّ ِّ
َّسوا اْل َم ِّديَنةََ ،وَقا ُموا َعَلى
َشَرًا
ين َو َّات َخ ُذوا ِّر َجاالً أ ْ
ار ِّم ْن أ ْ
َ 5ف َغ َار اْلَي ُه ُ
ود َغْيُر اْل ُم ْؤ ِّمن َ
السوقَ ،وَت َج َّم ُعوا َو َسج ُ
ِّ
بي ِّت ياسو َن َ ِّ
وهما ِّإَلى َّ
الش ْع ِّب.
ين أ ْ
طال ِّب َ
َْ َ ُ
َن ُي ْحضُر ُ َ
ام اْلم ِّديَن ِّة ص ِّار ِّخينِّ« :إ َّن ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ين َف َتُنوا
َ 6وَل َّما َل ْم َي ِّجُد ُ
هؤالَء َّالذ َ
َ
َ
اسو َن َوأَُن ً
وه َماَ ،جُّروا َي ُ
اسا م َن اإل ْخ َوة إَلى ُح َّك ِّ َ
ههَنا أَْي ًضا.
اْل َم ْس ُكوَن َة َح َضُروا ِّإَلى ُ
ِّ
7وَق ْد َق ِّبَلهم ياسو ُن .و ُ ِّ
ِّ ِّ
ع»!
َح َك ِّ
وجُد َملِّ ٌك َ
آخُرَ :ي ُسو ُ
ام َقْي َصَر َقائل َ
هؤالَء ُكُّل ُه ْم َي ْع َمُلو َن ضَّد أ ْ
ينِّ :إَّن ُه ُي َ
َ
َ
ُْ َ ُ
ام اْل َم ِّديَن ِّة ِّإ ْذ َس ِّم ُعوا ه َذا.
َ 8فأ َْز َع ُجوا اْل َج ْم َع َو ُح َّك َ
ِّ
ِّ
وه ْم.
َ 9فأ َ
ينُ ،ث َّم أَ ْطَلُق ُ
اسو َن َو ِّم َن اْلَباق َ
َخ ُذوا َك َفاَل ًة م ْن َي ُ
بل هو مذكور في تاريخ الكنيسة انه أحد السبعين رسول الذين قدمت أسماؤهم وأيضا هو أصبح أسقف
طرسوس
بل لو طبقت نفس القاعدة على قرانهم لسالت من هو لقمان ومن هو ذو القرنين ومن هم بقية األشخاص
المذكورين في القران؟
ولكن هذا ليس موضوعي فياسون نعرفه جيدا

الجزء الثاني تعبير حكام

الحقيقة تعبير حكام في اليوناني وهو بوليتارخس  πολιταρχαςهذا كثي ار ما اعترض عليه المهاجمين
بادعاء انه لم يذكر هذا اللفظ أي أحد انه يلقب به حكام في اسيا الصغرى
ولكن الرائع ان هللا لم يترك نفسه بال شاهد
فالحقيقة تم اكتشاف نقش في اثار تسالونيكي القديمة من هذا الزمان
هو اكتشف في اثار التي من موقع  110*70ياردة مكان مباريات رسمي قديم من القرن األول

وفيه اكتشف ارش اسمه  Vandar arshتم اكتشافه سنة  1867م والنقش منه موجود في المتحف
البريطاني ووجد به نفس لفظ لوقا البشير وهو لفظ πολιταρχας

وهذا أنهي على كل الشبهات التي كان يرددها المشككين ولكن واضح لألسف ان هذا المشكك يجهل هذه
المعلومات من االثار
وشرحت اثار أكثر عن تسالونيكي في ملف
قانونية رسالة تسالونيكي االولي وكاتب الرسالة
فلهذا اكتفي بهذا القدر بعد ان تأكدنا انه علم االثار باستمرار يؤكد صحة الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

