علم االثار يشهد على صحة لوقا في
قصة اكتتاب كيرينيوس لوقا 2 :2
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قدمت سابقا في ملف
هل أخطأ لوقا في موضوع اكتتاب كيرينيوس
بعض األدلة الداخلية والخارجية عن بالفعل االكتتاب بدأ قبل ميالد المسيح وبالفعل كيرينيوس كان والي
سورية .ولكن في هذا الملف أركز أكثر على األدلة من علم االثار التي اشرت اليها باختصار
وهو ادلة االثار عن كيرينيوس
انجيل لوقا 2
 1 :2و في تلك االيام صدر امر من اوغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة

 2 :2و هذا االكتتاب االول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية
كيرينيوس والي سوريا
Κυρήνιος
Publius Sulpicius Quirinius

هو قائد روماني واحد مشيري اغسطس قيصر وأصبح سيناتور حكم سوريا اوال كقائد عسكري قبل الميالد
تقريبا سنة  3ق م ثم عاد وحكمها مرة ثانية وعين واليا على سوريا من سنة  6الي  11م
وهو ولد سنة  51ق م ومات سنة  21م

وهو من االمراء واظهر براعه في الحرب فكفؤه اغسطس قيصر الي رتبة مشير سنة  12ق م وهو بالفعل
جاء اثناء هيرودس الكبير الي سوريا اثناء حملته العسكرية التي قام بها ضد هومونادينيس التي استمرت
منذ سنة  6الي  3ق م وكان مكانها في غالطيه فهو استمر في سوريا من  6الي  1ق م
ورتبته في سوريه
Duumvir
وفي مدة هذه الوالية األولى جرى االكتتاب األول (لو  .)2 :2الذي ألزم يوسف ومريم بالحضور إلى بيت
لحم.
ثان سنة 6
وفي فترة هيرودس ارخيالوس جاء وحكم اليهودية سنة  6م بأوامر من روما ثم صار اكتتاب ٍ
مُ .يذكر في (اع  )37 :5وفي يوسيفوس في كتاب االنتيك الفصل  18وهذا االكتتاب الثاني لم يشمل
الجليل ولكن اليهودية
وهي الفترة التي نزع فيها القضاء من اليهود ومنعهم من تنفيز العقوبات حسب شريعتهم
وكان معروف انه حكم كوالي بعد الميالد ولكن قبل الميالد كان مشكوك في الي ان ثبت تماما
من اللوحة الالتينية التي اكتشفت ما بين سنة  1912الى 1913

ومكتوب عليها كيرينيوس Publius Sulpicius Quirinius
والمهم انها تلقبه بالحاكم لسورية
"proconsul" (governor) of Asia and "legate divi Augusti" (imperial official) of
Syria
وتتكلم عن كيرينيوس الذي حكم سورية مرتين ووصفته بانه محارب قوي ومشير
وهي من لوحتين
األولى

“C. Caristanius C F Sergius Fronto Caesiaus Iulius, perfect of civil
engineers, priest, perfect of P. Sulpicius Quirinius the Duumvir, Perfect of
M. Servilius, from this man and with a public edict, a statue was erected
with the blessings of the council.
Inscriptiones Latinae Selectae #9502
 ق م1  ق م الى11 واألولى تذكره انه بيرفيكت وحدد عمرها ما بين
 الذي كان يحكم في سورية في هذا الوقت12 والثانية تحدد انه بيرفيكت على ليجيون

BY GAIUS CARISTANIUS ...
FRONTO CAESIANUS
JULIUS, OFFICER IN CHARGE OF WORKS, COMMANDING OFFICER
OF THE TWELFTH LIGHTNING LEGION, PREFECT OF THE BOSPORAN
COHORT,
PONTIFEX, PREFECT OF PUBLIUS SULPICIUS QUIRINIUS THE DUUMVIR,
PREFECT OF MARCUS SERVILIUS, PREFECT...
وهذ بهذا تشهد انه بالفعل كان في سورية في توقيت االكتتاب االول
Quirinius' duumvirate was held between 6 and 1 B.C.

Return to God Magazine 1:2 (1994) p. 16.

ولوحة اخرى
The Lapis Tiburtinus
اكتشفت سنة  1764م بمقبرة في  Tivoliقرب رومية
وهي التي تظهر انه كان حاكم مرتين

وهي موجودة في متحف الفاتيكان

KING BROUGHT INTO THE POWER OF...
AUGUSTUS AND THE ROMAN PEOPLE AND SENATE...
FOR THIS HONORED WITH TWO VICTORY CELEBRATIONS...
FOR THE SAME THING THE TRIUMPHAL DECORATION...
OBTAINED THE PROCONSULATE OF THE PROVINCE OF ASIA...
AGAIN OF THE DEIFIED AUGUSTUS SYRIA AND PH[OENICIA]
" أي حكم سورية مرتينleg (atus) iterum ..." ("... twice legate") وتقول
Fragment of the sepulchral inscription of Quirinius
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/lapid
ario-cristiano/abercio/frammento-dell-iscrizione-sepolcrale-diquirinius.html
وتثبت ما قاله لوقا البشير بوضوح

ولوحة ثالثة
Aemilius Secundus
وهي في متحف
Venice, Museo archeologico nazionale
تذكر أيضا انه حكم مرتين وقام باالكتتاب

QUINTUS AEMILIUS (SON OF QUINTUS)
SECUNDUS OF THE PALATINE TRIBE, IN
THE SERVICE OF THE DIVINE AUGUSTUS, UNDER
PUBLIUS SULPICIUS QUIRINIUS THE LEGATE
OF CAESAR IN SYRIA, WAS DECORATED

WITH [THESE] HONORS: PREFECT
OF A COHORT FROM THE FIRST AUGUST LEGION;
PREFECT OF THE SECOND FLEET; ALSO
CONDUCTED A CENSUS BY ORDER OF QUIRINIUS
IN THE APAMENE COMMUNITY OF
117,000 CITIZENS;
ALSO, WHEN HE WAS SENT BY QUIRINIUS AGAINST
THE ITURAEANS ON MOUNT LEBANON
HE CAPTURED THEIR CITADEL; AND BEFORE
HE WAS IN THE ARMY AS OFFICER IN CHARGE OF WORKS,
HE WAS DELEGATED BY THE TWO CONSULS TO RUN
THE TREASURY; AND WHEN HE WAS LIVING IN A COLONY
HE SERVED AS QUAESTOR, AEDILE TWICE, DUUMVIR TWICE,
AND PONTIFEX.
QUINTUS AEMILIUS SECUNDUS, SON OF QUINTUS,
OF THE PALATINE TRIBE, HAVING PASSED ON,
AND AEMILIA CHIA, [HIS] FREEDWOMAN,

HAVE BEEN LAID TO REST HERE.
THIS MONUMENT NO LONGER BELONGS TO [HIS] HEIRS.
وهي تشهد بانه حكم مرتين وقام بالتعداد مرتين في والية سورية
Dr. Jerry Vardaman, an archaeologist at the Cobb Institute of Archaeology,
at the Mississippi State University, deciphered a stone tablet known as the
"Amelius Secundus," which had been discovered in Beirut, Lebanon, over
300 years ago, and is now at the Venice Museum. Written in 10 BC,
Vardaman says it refers to a census ordered by Quirinius, the governor of
Syria, which took place before that, and the one referred to by Luke.
فكالعادة علم االثار يؤكد ما قاله الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

