Scris de newsreporter pe 05 decembrie 2016, 12:53

Inca o descoperire uimitoare facuta de
arheologi in Mormantul Sfant
Timp de decenii intregi, arheologii si teologii au dezbatut daca Biserica
Sfantului Mormant din Ierusalim este cu adevarat locul in care Hristos a fost
ingropat si din care a inviat dupa ce a fost rastignit. In zilele noastre, dupa ce
oamenii de stiinta au obtinut acordul de a deschide mormantul pentru prima
data dupa 500 de ani, continutul acestuia ofera „dovezi vizibile ca locul pe care
pelerinii il venereaza astazi este acelasi mormant pe care imparatul roman
Constantin l-a gasit in secolul IV”, scrie Gandul.info.
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Mormantul a fost imbracat in marmura din anii 1500 pentru a-i impiedica pe vizitatori sa fure
bucati din el sau relicve. in secolele precedente, faimoasa biserica a fost distrusa si reconstruita
de atatea ori, incat expertii au inceput sa aiba indoieli referitor la localizarea exacta a
mormantului si la continutul sau.
Dupa ridicarea placii de marmura, pentru prima data dupa 500 de ani, cercetatorii au descoperit
polita din calcaroasa pe care se presupune ca ar fi fost intins trupul lui Iisus, transmite The Mirror.
in plus, a fost descoperita si o a doua lespede din marmura pana acum necunoscuta
cercetatorilor, gravata cu o cruce despre care se crede ca a fost sculptata in secolul al XIIlea de
cruciati.

Arheologul Fredrik Hiebert, parte a echipei National Geographic, a declarat ca „lucrul care m-a
uimit cel mai mult a fost atunci cand am inlaturat primul strat de praf si am descoperit o a doua
bucata de marmura. Aceasta era gri, nu de culoare bej la fel ca cea din exterior si chiar in
mijlocul ei era o cruce extrem de frumos inscriptionata. Nu aveam nicio idee ca un astfel de lucru
se gaseste acolo”.
„Altarul a fost distrus de mai multe ori de flacari, de cutremure si invazii de-a lungul secolelor. Nu
stim cu certitudine daca a fost reconstruit in exact acelasi loc de fiecare data. Dar aceasta pare
sa fie dovada vizibilla ca pelerinii venereaza astazi acelasi mormant descoperit de imparatul
roman Constantin in secolul IV. Este uimitor. Cand am realizat ce am descoperit, mi-au tremurat
putin genunchii”, a mai spus Hiebert.
La deschiderea mormantului, liderii religiosi din bisericile greco-catolica si armeana, dar si
calugarii franciscani au fost primii care au intrat sa vada descoperirile. „Au iesit cu un zambet larg
pe chip, iar apoi au intrat si calugarii si zambeau cu totii”, a mai spus cercetatorul.
„Cu totii deveneam foarte curiosi. Apoi am intrat, am privit inauntru si am zarit o gramada de
moloz. Deci nu era gol, chiar daca nu se vedeau artefacte sau oase”.
Oamenii de stiinta au discutat inca din 1959 daca mormantul ar trebui sau nu deschis pentru
reparatii capitale, dar s-a ajuns cu greu la o concluzie unanima. Totul trebuie aprobat de un
comitet, asadar si schimbarea unei lumanari dureaza destul de mult. „Exista o scara langa
intrarea principala care nu a fost mutata de 240 de ani si inca nu s-a luat nicio hotarare. Toti o
numesc 'scara de neclintit'. Asa ca faptul ca pana la urma am reusit sa ducem aceasta munca la
bun sfarsit este un triumf al negocierilor”.
Cu ajutorul radarului si al scannerelor termografice, expertii au reusit sa adune informatii
referitoare la interior mormantului chiar inainte de a-l deschide. Datele sunt atat de complexe
incat analiza lor va dura luni intregi, dar echipa spera sa poata realiza o reconstructie virtuala
care sa fie facuta publica foarte curand.
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