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الكتاب المقدس تكلم عن حدوث زلزلة وقت صلب المسيح
زلزال صلب المسيح
انجيل متى 27
مت  51: 27و اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل و االرض تزلزلت و
الصخور تشققت
واخر في قيامته
انجيل متى :28

مت  2: 28و اذا زلزلة عظيمة حدثت الن مالك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج الحجر
عن الباب و جلس عليه
فهل نتوقع نجد دليل علمي على هذا؟
الحقيقة هللا لم يترك نف سه بال شاهد وبالفعل العلماء اثبتوا حدوث هزة في وقت صلب المسيح
ولكي اشرح هذا باختصار شديد
يوجد زلزال قوي حدث في ارض اليهودية وواضح انه قوي لم يشير اليه الكتاب المقدس ولكن تكلم
يوسيفوس عن زلزال حدث في منطقة قمران سنة  31ق م وهذا الزلزال كان قوي قتل ما يقرب من
 20,000يهودي في مناطق مختلفة

ملحوظة جانبية فلهذا عندما يتكلم المسيح عن الزالزل الشعب يعرف جيدا مقدار خراب وخطورة
الزالزل وليس امر غريب عنهم.

المهم
الزالزل تترك اثار في الطبقات الرسوبية التي تترسب تحت سطح البحر الميت وبخاصة ان هناك
طبقات رسوبية بدأت تنحصر عنها مياه البحر الميت وهي متصلبة فيمكن اخذ منها عينات
ودراستها
والفكرة ان تترسب طبقات بسبب ان البحر الميت تاتي اليه مياه األردن بمواد رسوبية وهو ليس له
أي مخرج فتتبخر المياه وتترك هذه المواد الرسوبية التي تترسب في القاع وتتصلب
ثم تاتي هزة فتسبب تميع ثم تتصلب الطبقة مرة أخرى بشكل مميز للزلزال ثم تكتمل ترسيب
الطبقات فوقها بشكل طبيعي وهكذا

فيستطيع علماء الطبقات ان يدرسوا هذه الطبقات ويحددوا تقريبا متى حدثت هذه الزالزل بل
وقوتها أيضا تقريبا من سمك الطبقة التي حدث لها تميع ثم تصلب

 قدم في البحر الميت20 ولكن المهم في هذا انه في العينات التي عبارة عن حفر عمودي من
 سنة وحتى االن وهي تتماشى مع الكتاب المقدس4000 وضحت الزالزل من
هذه العينات درست بواسطة العلماء في كل من األبحاث التالية
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وميزة عينات البحر الميت انها ال تتاثر بحيوانات الن ال يوجد كائنات حية في البحر الميت الرتفاع
ملوحته فالطبقات تبقى بدون أي تشويه حتى تتصلب

والذي فقط يترك شكل مميز في الطبقات التدريجية هو زلزال قوي يسبب تميع ويترك طبقة مميزة
حسب قوته
وبالفعل وضح ان دراسة الطبقات لعينة من عين جدي وضحت التالي

Migowski et al, Recurrence Pattern of Holocene Earthquakes. Data
from this paper were plotted to make the 4,000-year sediment
chronology. The sediment core was drilled at the shore of the present
lake near En Gedi.
 ق م وهذا الذي لم يتكلم عنه الكتاب ولكن31 وبالفعل وجدوا زلزال بالفعل حدث في طبقة تساوي
أشار اليه يوسيفوس
Josephus. 1961. The Wars of the Jews. Thackeray, H. St. J., trans.
Cambridge: Harvard University Press, 1.19.3 [§370].
 بوصة وبسمك13  ق م بارتفاع31  زلزال صلب المسيح وهو بالفعل طبقة اعلى من زلزال5
بوصة تقريبا

 م تقريبا33  ق م وهذا الزلزال الذي هو يساوي31  سنة ما بين زلزال65  الى64 وهو ما بين

واكتشف اثار زلزال  31ق م وزلزال  33م وهو الزلزلة التي حدثت في صلب المسيح

ومعدل الترسب يناسب ان تكون الطبقة بينهما تساوي  64سنة من  31ق م الى  33م
وطبقة  33م بها تعرجات ألنه حدث ثم بدأت الطبقة المتميعة تترسب وقبل ان تتصلب حدثت
زلزلة أخرى وهي غالبا وقت القيامة لهذا متعرجة

وهو كان بقوة  5.5ريختار

وامر اخر سريع وهو ان صلب المس يح حسب ما قدمت في

وهو في  3ابريل  33م الموافق يوم الجمعة وهو تاريخ الفصح اليهودي وهو التاريخ الذي سجل
فيه هذا الزلزال كما نشر في

https://www.livescience.com/20605-jesus-crucifixion.html
فهؤالء العلماء وجدوا هذا في عينات اخذت من منطقة عين جدي كما شرحت
وأيضا نشر في قناة  Discovery Newsفي نفس السنة وتحت نفس العنوان

وأيضا نشر في

 http://www.nbcnews.com/id/47555983/ns/technology_and_science/science/t/quake-reveals-day-jesus-crucifixion-researchers-believe
فكالعادة العلم يؤكد صحة ما قاله الكتاب المقدس
وهذا دليل اخر يضاف على األدلة الكثيرة التي ؤتكد صحة خبر صلب المسيح واحداث الصلب.

والمجد هلل دائما

