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هل يتوقع البعض ان يتم اكتشاف دليل تاريخي على وجود شخص اسمه لعازر واخته مرثى ومريم
بالطبع لن نجد دليل تاريخي يثبت ان لعازر قام من األموات
ولكن عندنا كتابة من زمن االحداث تشهد بحدوث هذا وهذا هو انجيل يوحنا الذي هو باإلضافة لغرضه
الروحي األول ولكن أيضا هو من زمن االحداث ويسجل تاريخيا ألنه أحد شهود العيان فهو أحد تالميذ
المسيح الذين كانوا حضورا في هذه المعجزة
ومن يشكك في تاريخية انجيل يوحنا يرجع الى
قانونية انجيل يوحنا وكاتب االنجيل

واالمر الثاني زمن كتابة االنجيل التي توضح ان أي شخص يستطيع ان يتحقق من صدق المعجزة انها
حدثت واال كان هاجم انجيل يوحنا في ان هذا لم يحدث على االطالق من الموجودين في هذا الزمن ولكن
لم نسمع في أي من الكتابات التاريخية المهاجمة للمسيحية ان كذبته في هذه الحادثة .أي صمتها هو
بالطبع ليس دليل اثبات ولكن أيضا ليس دليل نفي ولو كان يوجد دليل نفي لكان ذكر
االمر الثالث وهو الذي يهمني في هذا الملف وهو تم اكتشاف قبر لعازر واختيه مريم ومرثى
فقد تم اكتشاف في كهف في منطقة جبل الزيتون قرب اورشليم مقبرة واضح انها ألسرة

ودرسها عالم االثار الفرنسي  French archaeologist Charles Clermont-Ganneau.وأيضا
اإليطالي P. Bagatti
وقدر العلماء انها تعود للنصف األول من القرن األول الميالدي والسرة مسيحية

The first century catacomb, uncovered by archaeologist P. Bagatti on the
Mount of Olives, contains inscriptions clearly indicating its use, "by the very
first Christians in Jerusalem."
ووجد عليها رسم الصليب

A "head stone", found near the entrance to the first century catacomb, is
inscribed with the sign of the cross.
بل وجد صخرة مكتوب عليها شمعون بار يونا أي سمعان بن يونا

An inscription, found on a first century coffin bearing the sign of the cross,
reads: "Shimon Bar Yonah" = "Simon [Peter] son of Jonah".
 م16  و15  ما بينVarius Gratus وتم اكتشاف عمالت تحمل اسم الحاكم
ووجد فيها أسماء لعازر ومرثى ومريم
As Claremont-Ganneau further investigated the tomb, he found
inscriptions, including the names of "Eleazar"(="Lazarus"), "Martha" and
"Mary" on three different coffins.

وهذا ما وصفه انجيل يوحنا بدقة شديدة في
انجيل يوحنا 11
 1: 11و كان انسان مريضا و هو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم و مرثا اختها
 2: 11و كانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب و مسحت رجليه بشعرها
 3: 11فارسلت االختان اليه قائلتين يا سيد هوذا الذي تحبه مريض
مع مالحظة ان بيت عنيا فعال قريبة جدا من اورشليم قرب جبل الزيتون
وهذا من أقدم اثار الصلبان التي وجدت في مقابر توضح انها لعائلة من أوائل العائالت التي امنت
بالمسيحية حول اورشليم
فيقول Clermont-Ganneau

"[This catacomb] on the Mount of Olives belonged apparently to one of the
earliest [families] which joined the new religion [of Christianity]. In this
group of sarcophagi [coffins], some of which have the Christian symbol
[cross marks] and some have not, we are, so to speak, [witnessing the]
actual unfolding of Christianity."
بل بالتدقيق وجدوا اسم يشوع أيضا أي يسوع

One of the first-century coffins found on the Mt. of Olives contains a
commemorative dedication to: "Yeshua" = "Jesus".
ووجدوا أيضا مجموعة حروف يوتا وشاي وبيتا وهي مختصر يسوع المسيح المخلص
16 :4  وهو نفس االسم في عبرانيينJesus Christ the redeemer
وبجوار االسم وجد عالمة الصليب
 سفيرا االسم الغير معتاد في القرن األول المسالدي ووجد فقط فيShappira بل أيضا وجدوا اسم

سفر اعمال الرسل 5
 1: 5و رجل اسمه حنانيا و امراته سفيرة باع ملكا

One of the first-century coffins found on the Mt. of Olives is inscribed with
crosses and the unqiue name "Shappira" - a name which is not found in any
other first-century writtings except for the Book of Acts (5:1).
بل وجد نقش بجوار عالمة صليب أخرى ومكتوب هنا عظام يهوذا الصغير فهو قد يكون اخو يوسي
وسمعان ويعقوب أبناء خالة الرب يسوع
إنجيل متى 55 :13
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كل هذا يؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس
http://www.leaderu.com/theology/burialcave.html

والمجد هلل دائما

