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Capitolul 12 
 
   »Cu adev�rat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu«     Matei 27, 54 
 

Toat� crea�ia suspin� 
 
   Scriptura relateaz� despre o serie de evenimente care au avut loc în timpul când Isus atârna pe 
cruce. Aceste evenimente erau expresia vorbirii supranaturale a lui Dumnezeu – expresia a ceea 
ce a zis El cu privire la r�stignire. Ele sunt o dovad� suplimentar� a importan�ei deosebite a ceea 
ce a avut loc în acea zi direct înaintea por�ilor Ierusalimului. 
   Pe str�zile din ora� se înghesuiau în ziua aceea pelerinii, c�ci voiau s� preg�teasc� s�rb�toarea 
de pa�te. Pu�ini au fost aceia – dac� într-adev�r au existat – care au recunoscut adev�rul 
important, c� adev�ratul Miel de Pa�te al lui Dumnezeu a murit în ziua aceea, ca s� creeze 
posibilitatea iert�rii p�catelor tuturor sfin�ilor din toate timpurile. Cu toate c� acesta era punctul 
de cotitur� în toat� istoria mântuirii, au fost pu�ini aceia care au acordat aten�ie celor ce se 
petreceau în Ierusalim. �i numai pu�ini din cei care au fost martori oculari la moartea lui Isus au 
în�eles ce s-a petrecut cu adev�rat acolo. 
   Dar se pare c� natura s-a oprit deodat� ca s� devin� martor a celor ce se petreceau. 
 

Soarele se întunec� 
 
   Prima minune care se petrece odat� cu moartea lui Isus este aceea, c� cerul se întunec�. 
Evanghelistul Matei scrie: »De la ceasul al �aselea pân� la ceasul al nou�lea s-a f�cut întuneric 
peste toat� �ara« (Matei 27, 45). Deoarece evanghelistul Matei num�ra orele dup� împ�r�irea 
iudaic� a timpului, ceasul al �aselea corespundea orei prânzului. În momentul când soarele 
trebuia s� str�luceasc� cel mai puternic pe cer, s-a r�spândit un întuneric peste toat� �ara, timp de 
trei ore. 
   Prin aceasta nu era vorba probabil de un întuneric total, ci mai mult de faptul c� intensitatea 
normal� de iluminare a soarelui s-a diminuat foarte mult. »Peste toat� �ara« este o formulare care 
s-ar putea referi numai la �ara Israel, dar �i la întreg p�mântul. Eu cred c� soarele �i-a pierdut 
str�lucirea, a�a c� a luat na�tere un întuneric mondial, care nu s-a limitat la o zon� în jurul 
Ierusalimului. 
   Nu putea s� fie o eclips� de soare, c�ci Pa�tele era s�rb�torit totdeauna la lun� plin� – deci într-
un moment când acest eveniment nu poate avea loc. Desigur, Dumnezeu poate s� întunece 
lumina soarelui. În timpul lui Moise a venit întuneric peste �ara Egiptului, deorece invazia 
l�custelor din timpul acela a fost a�a de mare, c� a dus la reducerea masiv� a luminii soarelui 
(Exodul 10, 14-15). Pe timpul lui Iosua s-a petrecut ceva contrar: soarele a str�lucit peste Israel 
aproape 24 de ore, oprindu-se din mers (Iosua  10, 12-14). Pe timpul lui Ezechia umbra de pe 
ceasul solar s-a dat cu zece trepte înapoi, p�rând c� p�mântul s-a rotit timp de aproape 40 de 
minute înapoi (2 Împ�ra�i 20, 9-11). Întunecarea soarelui este amintit� deseori în Scriptur� ca 
semn apocaliptic (Isaia 50, 3; Ioel 3, 15; Apocalipsa 9, 2). Amos a scris despre ultimele zile ale 
p�mântului: »În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face s� asfin�easc� soarele la amiaz�, �i 
voi întuneca p�mântul ziua în amiaza mare« (Amos 8, 9). 
    Dup� p�rerea unor p�rin�i ai Bisericii, întunericul supranatural care a înso�it r�stignirea a fost 
perceput în timpul acela în toat� lumea. Tertulian aminte�te acest eveniment  în cartea sa 
Apologeticum – o lucrare pentru scepticii p�gâni, ea ap�r� credin�a cre�tin�: »În momentul când 
a murit Isus, lumina soarelui a disp�rut �i �ara s-a întunecat la amiaz�. Aceast� minune se g�se�te 
în scrierile voastre istorice �i este p�strat� în tradi�ia voastr� pân� în ziua de ast�zi.« 
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   În toat� Scriptura, întunericul este prezentat în leg�tur� cu judecata, îns� un întuneric 
supranatural ca acesta arat� spre o judecat� cu totul deosebit� (compar� Isaia 5, 3; Ioel 2, 2; 
Amos 5, 20; �efania 1, 14-15). Exist� diverse interpret�ri ale diver�ilor comentatori pe tema 
aceasta. Unii au argumentat c� Dumnezeu a trimis întunericul ca un voal, ca s� acopere 
suferin�ele �i goliciunea Fiului S�u. Era un act de îndurare fa�� de Hristos. Al�ii consider� 
întunericul ca fiind o aluzie la nemul�umirea divin� fa�� de aceia care au omorât pe Hristos. 
Scriptura nu spune de ce a venit întunericul, ci relateaz� despre el numai ca despre un fapt. 
A�adar întunericul pare s� arate spre judecata divin�. El a venit în momentul când suferin�ele lui 
Hristos au fost cele mai mari – în cele trei ore, înainte ca s� se aud� strig�tul Lui: »Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?« (Matei 27, 46). Poate s� arate �i judecata lui 
Dumnezeu venit� asupra lui Hristos, atunci când purta vina noastr� în trupul S�u. 
   Oricum ar fi: întunericul arat� cu certitudine c� crucea a fost un loc al judec��ii. În acele ore 
îngrozitoare de întuneric Hristos ocupa locul nostru, când mânia lui Dumnezeu se rev�rsa asupra 
Lui din cauza f�r�delegilor noastre. �i acesta poate s� fie motivul pentru care relatarea biblic� 
une�te punctul culminant al întunericului cu strig�tul lui Hristos adresat lui Dumnezeu: »�i pe la 
ceasul al nou�lea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?“, adic�: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p�r�sit?“ Unii din cei ce st�teau acolo, când au auzit 
aceste vorbe, au zis: „Strig� pe Ilie!“« (Matei 27, 46-47). 
   Eli, în ebraic� înseamn� Dumnezeu. (Evanghelistul Marcu folose�te cuvântul aramaic înrudit 
Eloi.) Lama sabactani este în limba aramaic� �i înseamn� »Pentru ce M-ai p�r�sit?« Deoarece 
limba aramaic� era limbajul uzual din regiunea aceea, este greu de presupus c� tuturor celor care 
st�teau în jurul crucii le-a sc�pat în�elesul adev�rat al cuvintelor Lui. Remarca lor (»Strig� pe 
Ilie!«) era o r�stâlm�cire con�tient� a cuvintelor Lui. Aceasta ar�ta din nou cât de obraznici �i de 
sadici au fost batjocoritorii lui Hristos fa�� de El. 
   Comportarea lor arat� c� ei voiau s�-L batjocoreasc�: »�i îndat�, unul din ei a alergat de a luat 
un burete, l-a umplut cu o�et, l-a pus într-o trestie, �i I-a dat s� bea. Dar ceilal�i ziceau: „Las�, s� 
vedem dac� va veni Ilie s�-L mântuiasc�.“« (Matei 27, 48-49). Acela care a alergat �i a luat o�et 
a f�cut-o cu o înf��i�are de sfin�enie pref�cut�. Cu toate c� în realitate el batjocorea pe Isus, a 
simulat c� este îndur�tor �i atent fa�� de El. În felul acesta au mai ad�ugat o batjocur� la celelalte 
ac�iuni de batjocur� ale lor. O�etul nu putea nicidecum s� învioreze pe acela care suferea într-o 
m�sur� a�a de mare cu �esuturile uscate, cu toate c� b�utura putea s� fie folositoare în condi�ii 
normale. 
   Da, scurt dup� aceea Hristos a rostit rug�mintea pe care am studiat-o: »Mi-e sete« (Ioan 19, 
28). O�etul a fost singura b�utur� care I s-a oferit. De data aceasta o�etul era la îndemân� 
(versetul 29), c�ci unul din cei prezen�i �i-a exprimat mai înainte, în chip diabolic, batjocura lui 
fa�� de Isus. Îns� la strig�tul de p�r�sire al lui Isus, ceilal�i care st�teau acolo nu au permis celui 
ce cu aparen�a de sfin�enie voia s� ajute aparent pe Isus, �i au zis: »Las�, s� vedem dac� va veni 
Ilie s�-L mântuiasc�.« Cu tot întunericul funest, ei se desf�tau la suferin�ele lui Hristos. Nu au 
permis nim�nui s� ofere o înviorare lui Hristos – chiar dac� aceasta nu ajuta cu nimic celui 
crucificat, ci Îl batjocoreau �i mai mult. 
   Evanghelistul Matei arat� c� batjocura a durat pân� în ultimele momente. În acest timp, când 
batjocoritorii înc� nu amu�iser�, trebuie Hristos s� fi spus: »Mi-e sete.« I s-a oferit un burete plin 
cu o�et. Evanghelistul Matei relateaz� apoi: »Isus a strigat iar��i cu glas tare.« Strigând 
»Tetelestai!«, S-a predat cu voce tare în mâinile lui Dumnezeu: �i »�i-a dat duhul« (Matei 27, 
50). 
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Perdeaua Templului se rupe 

 
   În momentul mor�ii lui Hristos au urmat o serie de minuni. Evanghelistul Matei scrie: »�i 
îndat� perdeaua dinl�untrul Templului s-a rupt în dou�, de sus pân� jos« (Matei 27, 51). 
   Perdeaua dinl�untrul Templului era o perdea groas� care închidea intrarea în Sfânta Sfintelor în 
Templul din Ierusalim. Acesta era locul unde era p�strat Chivotul, ca simbol a prezen�ei sfinte a 
lui Dumnezeu. Istoricul Iosephus descrie perdeaua ca o �es�tur� ornamentat� artistic, 
confec�ionat� din purpur� albastr�. 
   Exista un singur om, care intra în spatele perdelei – marele preot. El intra numai odat� pe an, �i 
anume în ziua isp��irii, cu aceast� ocazie ducea sângele jertfei înl�untru. Perdeaua avea o 
importan�� simbolic� deosebit�. Aceasta ar�ta c� »drumul în Locul prea sfânt nu era înc� 
deschis« (Evrei 9, 8). Cu alte cuvinte: ea amintea permanet c�, din cauza p�catelor, oamenii nu 
puteau veni înaintea lui Dumnezeu. Faptul c� jertfa pentru p�cat se aducea în fiecare an – �i 
multe alte jertfe se aduceau zilnic – arat� c� jertfirea animalelor nu putea s� fac� isp��ire 
permanent� pentru p�cat �i nici nu putea s� înl�ture p�catul. »C�ci este cu neputin�� ca sângele 
taurilor �i al �apilor s� �tearg� p�catele« (Evrei 10, 4). 
   »Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare �i 
mai des�vâr�it, care nu este f�cut de mâini, adic� nu este din zidirea aceasta; �i a intrat, odat� 
pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de �api �i de vi�ei, ci cu însu�i sângele S�u, 
dup� ce a c�p�tat o r�scump�rare ve�nic�« (Evrei 9, 11-12). Prin faptul c� perdeaua s-a rupt în 
momentul când Isus a murit, într-un mod dramatic s-a ar�tat c� jertfa Sa a f�cut o isp��ire 
ve�nic� a p�catelor �i drumul în Locul prea sfânt a devenit liber. De fapt în momentul mor�ii Lui 
a fost desfin�at� toat� ordinea levitic� cu ceremoniile ei �i jertfele de animale – da, chiar �i cu 
preo�ii ei. Cei mântui�i au acum intrare liber� direct� la Tronul harului �i nu mai au nevoie de 
preo�i �i de ritualuri (compar� cu Evrei 4, 16). 
   Prin faptul c� perdeaua s-a rupt de sus în jos, a devenit clar c� Dumnezeu Însu�i a fost cel care 
a înl�turat aceast� perdea de desp�r�ire. El a spus de fapt: »Fiul Meu a înl�turat aceast� perdea. 
Ea nu mai exist�, deoarece Isus a adus odat� pentru totdeauna o singur� jertf� des�vâr�it�, care 
cur��� pentru totdeauna de p�catele lor pe cei mântui�i. Drumul în prezen�a Mea sfânt� este 
deschis pentru to�i credincio�ii. To�i se pot apropia liberi �i nestingheri�i.« 
   În momentul când perdeaua s-a rupt, Templul era plin de vizitatori, veni�i s� sacrifice mielul 
lor de pa�te. Potrivit gândurilor lui Dumnezeu, momentul când mii de miei erau sacrifica�i 
corespundea exact orei în care adev�ratul Miel de Pa�te a murit. El era adev�ratul Miel, pe care 
to�i ceilal�i miei de pa�te Îl simbolizau. Da, în El s-a împlinit pe deplin toat� simbolistica slujirii 
la Templu. Începând din ziua aceea toate ceremoniile de la Templu �i-au pierdut însemn�tatea, 
deoarece tot ceea ce ele simbolizau venise deja. La patruzeci de ani dup� aceea Titus va devasta 
Ierusalimul. Atunci �i Templul va fi complet distrus. Dar adev�ratul sfâr�it al rânduielii jertfelor 
alttestamentale nu a avut loc în anul 70 dup� Hristos, când a fost distrus Templul. Ele au încetat 
în acest moment, în care Isus a murit, când Dumnezeu în suveranitatea Lui a declarat pentru 
ve�nicie moartea lui Hristos ca fiind o jertf� suficient� pentru p�cate, rupând perdeaua Templului 
în chip supranatural de sus pân� jos �i f�când liber drumul care duce în prezen�a Sa. 
 
 
P�mântul se cutremur� 
 
   Exact în momentul când Hristos a murit a avut loc o alt� minune. »P�mântul s-a cutremurat, 
stâncile s-au despicat« (Matei 27, 31). Un cutremur la care stâncile s-au despicat era un 
eveniment natural deosebit. (Mul�imea adunat� în Templu a considerat probabil c� perdeaua 
Templului s-a rupt din cauza cutremurului). Un cutremur cu o a�a intensitate trebuie s� fi 
provocat groaz� tuturor locuitorilor ��rii iudeilor. Cu toate c� cutremurele erau fenomene relativ 
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frecvente, un cutremur ca acesta, la care stâncile s-au despicat, trebuie s� fi cople�it pentru 
câteva minute tot ora�ul Ierusalim. 
   Cutremurele – ca �i întunericul – sunt folosite deseori în Scriptur� pentru a prezenta judecata 
divin�. Ele atr�geau aten�ia în mod deosebit asupra mâniei lui Dumnezeu. Când Moise a 
întâmpinat pe Dumnezeu pe Sinai, ca s� primeasc� tablele Legii, se spune în Exodul 19, 18: » ... 
tot muntele se cutremura cu putere«. David scrie: »Atunci s-a zguduit p�mântul �i s-a 
cutremurat, temeliile mun�ilor s-au mi�cat, �i s-au cl�tinat, pentru c� El se mâniase« (Psalmul 18, 
7). »S-a cutremurat p�mântul, s-au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai 
dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel« (Psalmul 68, 8). Prorocul Naum scrie: 
»Domnul este îndelung r�bd�tor, dar de o mare t�rie; �i nu las� nepedepsit pe cel r�u. Domnul 

umbl� în furtun� �i în vârtej, �i norii sunt praful picioarelor Lui. 

El mustr� marea �i o usuc�, face s� sece toate râurile; Basanul �i Carmelul tânjesc, �i floarea 

Libanului se vesteje�te. 

Se clatin� mun�ii înaintea Lui, �i dealurile se topesc; se cutremur� p�mântul înaintea Lui, lumea 

�i to�i locuitorii ei.« (Naum 1, 3-5) 
Cartea Apocalipsei arat� c� ultima judecat� asupra p�mântului va începe cu un cutremur 
mondial, care va fi mai puternic decât toate cutremurele care au avut loc pân� atunci (vezi Evrei 
12, 26-27; Apocalipsa 6, 14-15). 
   Aceasta arat� c� un cutremur provocat de Dumnezeu, ca în cazul de fa��, prezint� mânia lui 
Dumnezeu. La cruce, din cauza p�catului, a fost rev�rsat� mânia lui Dumnezeu asupra Fiului lui 
Dumnezeu. Dumnezeu a dat un semn, care nu putea fi trecut cu vederea, atunci când cutremurul 
a avut loc chiar în momentul când lucrarea de isp��ire înf�ptuit� de Hristos a atins punctul 
culminant. Probabil c� a ar�tat spre mânia Lui, din cauz� c� p�catul L-a costat a�a de mult pe 
Fiul S�u. 
 
 
Mor�ii înviaz� 
 

   Exact în momentul când Hristos a murit, a avut loc o alt� minune: »Mormintele s-au deschis �i 
multe trupuri ale sfin�ilor care muriser�, au înviat. Ei au ie�it din morminte, dup� învierea Lui, au 
intrat în sfânta cetate, �i s-au ar�tat multora« (Matei 27, 52-53). 
   Multe morminte din Ierusalim �i din jurul Ierusalimului sunt pân� în zilele de ast�zi cavit��i 
s�pate în stânc� �i a�ezate la parter, respectiv, numai pu�in deasupra p�mântului. Cutremurul a 
fost destul de puternic, ca s� poat� sf�râma astfel de morminte. Dar nu în aceasta consta minunea 
– aceasta putea s� aib� loc la fiecare cutremur. Marea minune consta în aceea c� din mormintele 
sf�râmate au ie�it mor�ii învia�i. 
   Dintre to�ii scriitorii evanghelilor, numai evanghelistul Matei aminte�te acest eveniment. Unii 
au considerat aceasta un motiv pentru a putea pune la îndoial� credibilitatea evanghelistului 
Matei. Ei au zis c� un eveniment de a�a propor�ii ar fi trebuit s� atrag� aten�ia întregului 
Ierusalim, dac� într-adev�r a avut loc. Dar nu este nici un motiv pentru a considera c� aceast� 
minune trebuia neap�rat s� atrag� aten�ia poporului. Pare mai degrab� s� fi fost o minune care s-a 
desf��urat în lini�te, cu toate c� era a�a de spectacular�. 
   Cu toate c� »multe trupuri ale sfin�ilor care muriser� au înviat«, nu to�i sfin�ii mor�i au înviat. 
Cei învia�i erau mai degrab� reprezenta�ii ale�i ai unei cete mari de sfin�i, care erau îngropa�i în 
Ierusalim �i în împrejurimile acestuia. Cu toate c� nu se spune num�rul celor care au înviat, 
no�iunea »multe trupuri« s-ar putea referi la câteva zeci de trupuri sau chiar mai pu�in. (Ace�tia 
sunt îns� mul�i, dac� �inem seama c� evanghelistul Matei scrie despre oameni care au fost 
elibera�i din temni�e de piatr� �i adu�i la via��!) �i totu�i minunea pare s� nu fi fost observat�, cu 
toate c� era senza�ional�. 
   S� observ�m îns� c� cei care au înviat au ap�rut în Ierusalim abia dup� învierea lui Isus. Nu ni 
se relateaz� unde au fost în perioada dintre ie�irea lor din morminte �i pân� la înf��i�area lor în 
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Ierusalim. Faptul c� apari�ia lor are loc dup� învierea lui Isus ne aminte�te c� El este Cel dintâi 
care a înviat dintre cei mor�i (1 Corinteni 15, 20). 
   Ace�ti sfin�i învia�i au ie�it probabil dintre cei mor�i cu trupuri glorificate. Trupul lor a fost 
f�cut apt pentru cer (spre deosebire de trupul neglorificat, ca de exemplu al lui Laz�r dup� 
învierea sa). Ei »s-au ar�tat multora« (Matei 27, 53). Cu toate c� nu se dau detalii, cât de mul�i au 
fost aceia care i-au v�zut, au fost totu�i câ�iva care, ca martori oculari, puteau s� depun� m�rturie 
despre minune. Când a scris Matei evanghelia sa, cu siguran�� unii dintre ace�ti martori oculari 
erau în via��. Chiar dac� nici evanghelistul Matei nu ne spune ce s-a întâmplat cu ace�ti sfin�i 
care au înviat, putem totu�i fi siguri c� la scurt timp dup� învierea lui Isus au fost lua�i în slav�. 
   Apari�ia lor a dovedit c� Hristos a biruit moartea – nu numai moartea proprie, ci �i pe cea a 
tuturor sfin�ilor. Cândva va fi a�a, c� »to�i cei din morminte vor auzi glasul Lui, �i vor ie�i afar� 
din ele« (Ioan 5, 28-29). Aceast� minune arunca o raz� de lumin� asupra ultimei mari învieri. 
 
 
Suta�ul devine mântuit 
 
   Îns� cea mai însemnat� minune care a avut loc în clipa mor�ii lui Isus a fost probabil mântuirea 
suta�ului, care era responsabil cu supravegherea r�stignirii. Când lucrarea de isp��ire f�cut� de 
Hristos a fost încheiat�, puterea ei nemaipomenit� de mântuire a lucrat deja în via�a acelora care 
erau în imediata apropiere a Lui. În evanghelia dup� Matei se spune: »Suta�ul, �i cei ce p�zeau 
împreun� cu el, când au v�zut cutremurul de p�mânt �i cele întâmplate, s-au înfrico�at foarte 
tare, �i au zis: „Cu adev�rat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”« (Matei 27, 54). 
   Un suta� (centurion) roman comanda o unitate de o sut� de oameni (sau o „centurie”), cea mai 
mic� unitate a unei legiuni romane. Armata roman� avea în tot imperiul mai mult de 25 de 
legiuni. Fiecare legiune avea �ase mii de oameni �i era împ�r�it� în zece cohorte de câte �ase sute 
de oameni. Fiecare cohort� avea trei manipul, acestea la rândul lor erau împ�r�ite în dou� 
centurioane. Fiecare centurion era comandat de un suta�. Oamenii de baz� erau de obicei ofi�eri 
de profesie �i erau considera�i oameni de r�zboi c�li�i. 
   Deoarece ofi�erul acesta se g�sea printre cei ce supravegheau pe Isus, se pare c� el era cel care 
a fost îns�rcinat cu supravegherea �i execu�ia r�stignirii lui Hristos – �i probabil �i a celorlal�i doi 
tâlhari. El �i oamenii lui au fost martorii oculari a celor întâmplate, din momentul când Isus a 
fost adus în Pretoriu. Din clipa aceea ei L-au supravegheat. (Este chiar probabil ca suta�ul �i unii 
din oamenii unit��ii lui s� fi fost aceia care cu o noapte mai înainte au prins pe Isus. Dac� aceasta 
este adev�rat, atunci ei sunt martori oculari chiar de la începutul drumului suferin�elor.) Ei au 
v�zut cum Isus a t�cut, atunci când I se aduceau învinov��iri de c�tre du�manii Lui. Aceia�i 
solda�i L-au legat de un stâlp, pentru a-L biciui, �i au privit cum El a suportat cu farmec �i cu 
maestate lini�tit� acele torturi îngrozitoare. Ei în�i�i L-au batjocorit f�r� mil�, îmbr�cându-L cu o 
manta de soldat decolorat�, simulând c� este îmbr�c�minte regal�. L-au lovit cu trestia în cap, pe 
care, în chip batjocoritor, I-au pus-o în mân� ca sceptru. Tot ace�ti solda�i au împletit o cunun� 
de spini, care au p�truns f�r� mil� în pielea capului Lui, atunci când I-au pus-o pe cap. L-au 
scuipat, L-au batjocorit �i L-au maltratat în tot felul posibil. În toate acestea au v�zut cum El a 
suportat chinurile, f�r� s� blast�me sau s� amenin�e pe vreunul din aceia care Îl chinuiau. 
   Dup� toate probabilit��ile, solda�ii au auzit c� Pilat a declarat de mai multe ori pe Isus 
nevinovat. Ei au �tiut foarte bine, c� Isus nu era vinovat de niciuna din acuz�rile care I se 
aduceau, pe baza c�rora ar fi putut fi amenin�ate interesele romane. Trebuie s� fi fost foarte 
mira�i, cât de mult se deosebea El de criminalii care erau crucifica�i împreun� cu El. Probabil c� 
la început au fost de p�rere c� El este un smintit. Dar cu timpul au putut vedea c� El nu era un 
smintit. El nu se încadra în niciuna din categoriile victimelor sutelor de crucific�ri, pe care 
probabil le-au supravegheat. 
   M�re�ia lui Hristos nu a avut nicio influen�� vizibil� asupra acestor solda�i pân� în acest 
moment. Ei erau b�rba�i insensibili, �i au tratat pe Isus în felul acesta, nu din cauz� c� El a 
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suportat lini�tit tot ce I s-a f�cut. Nevinov��ia Lui v�dit� nu le-a stârnit niciun fel de compasiune. 
Nu au avut niciun fel de mil� pentru El. Erau solda�i de profesie, instrui�i s� execute poruncile 
primite. De aceea, cu sim�ul datoriei au b�tut în cuie mâinile �i picioarele lui Isus. Au ridicat 
crucea, l�sând-o s� cad� în groapa preg�tit� pentru fixarea ei. Au tras la sor�i pentru c�ma�a Lui. 
Dup� aceea s-au a�ezat ca s�-L vad� cum moare. 
   Dar moartea lui Hristos s-a deosebit de toate r�stignirile la care au luat parte pân� atunci. Au 
auzit cum El S-a rugat pentru uciga�ii Lui. Au v�zut cu cât� demnitate suporta suferin�a. Au 
auzit strig�tul Lui adresat lui Dumnezeu. Au tr�it cele trei ore de întuneric. �i când acestui 
întuneric i-a urmat cutremurul de p�mânt, exact în clipa mor�ii lui Hristos, solda�ilor nu le-a mai 
r�mas nimic altceva de f�cut, decât s� recunoasc� c� El a fost Fiul lui Dumnezeu. 
   Evanghelistul Marcu spune c� în felul în care a strigat Isus era ceva tainic, pe care suta�ul nu 
putea s�-l atribuie decât numai supranaturalului. Probabil c� a fost t�ria strig�tului Lui, pe care 
nu o a�tep�i de la un om sl�bit ca El. Evanghelistul Marcu scrie: »Suta�ul, care sta în fa�a lui Isus, 
când a v�zut c� �i-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adev�rat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”« 
(Marcu 15, 39). 
   Evanghelistul Matei spune c� cutremurul de p�mânt a avut loc în acela�i moment cu ultimul 
strig�t al lui Isus, care a convins pe suta� �i solda�ii lui c� Isus este Fiul lui Dumnezeu: »... când 
au v�zut cutremurul de p�mânt �i cele întâmplate, s-au înfrico�at foarte tare« (Matei 27, 54). 
   S� observ�m c� evanghelistul Matei las� s� se recunoasc� c� to�i solda�ii au avut aceia�i 
reac�ie. Când a avut loc cutremurul de p�mânt »(ei) sau înfrico�at foarte tare«. În greac� se 
folose�te aici o expresie care descrie o fric� foarte mare. Ea se aseam�n� cu expresia folosit� de 
evanghelistul Matei s� descrie reac�ia celor trei ucenici de pe Muntele transfigur�rii, atunci când 
s-a descoperit slava lui Hristos (Matei 17, 6). O astfel de fric� se poate constata la oamenii care 
au descoperit deodat� adev�rul cu privire la identitatea lui Isus (compar� cu Marcu 4, 41; 5, 33). 
   Când solda�ii aduna�i în jurul crucii au auzit strig�tul lui Isus, L-au v�zut cum a murit �i apoi 
deodat� au sim�it cum se cutremur� p�mântul, tuturor le-a devenit deodat� foarte clar, c� ei au 
r�stignit pe Fiul lui Dumnezeu. Au fost cuprin�i de fric�. Nu era numai cutremurul, de care se 
temeau. Mult mai mult au fost cuprin�i de fric�, deoarece au recunoscut deodat� c� Isus era 
nevinovat. �i El era nu numai nevinovat, ci era exact ceea ce spusese cu privire la Sine. Ei au 
omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Suta�ul s-a gândit la acuzarea adus� de marele sfat (»S-a f�cut pe 
Sine Fiul lui Dumnezeu«; Ioan 19, 7). Dup� ce a privit pe Isus pe tot drumul suferin�elor Lui, de 
la început �i pân� la sfâr�it, a rostit în acest moment sentin�a lui: »Cu adev�rat, acesta a fost Fiul 
lui Dumnezeu!« 
   Aceste cuvinte erau evident expresia unei credin�e adev�rate. În evanghelia dup� Luca se 
spune: »... a sl�vit pe Dumnezeu �i a zis: „Cu adev�rat, Omul acesta era neprih�nit!”« (Luca 23, 
47) Prin aceasta suta�ul �i solda�ii care îi erau supu�i au fost primii care dup� r�stignirea lui 
Hristos au m�rturisit c� sunt de partea Lui: ei au venit la credin�� exact în momentul când �i-a 
dat duhul. 
 
 
Întâmplarea dramatic� se sfâr�e�te 
 
   Evanghelistul Ioan relateaz� c� membrii sfatului pe parcursul zilei voiau s� dispun� coborârea 
de pe cruce a trupurilor celor r�stigni�i, ca s� nu r�mân� peste noapte acolo �i astfel s� profaneze 
Sabatul. »De fric� s� nu r�mân� trupurile pe cruce în timpul Sabatului, - c�ci era ziua Preg�tirii, 
�i ziua aceea de sabat era o zi mare - Iudeii au rugat pe Pilat s� zdrobeasc� fluierele picioarelor 
celor r�stigni�i, �i s� fie lua�i de pe cruce.« (Ioan 19, 31). 
   Sabatul era »o zi mare«, deoarece era ziua care urma dup� s�rb�toarea de Pa�te �i acea zi de 
odihn� apar�inea s�rb�torii azimilor. În faptul c� membrii sfatului, cu inten�ii ipocrite, sus�ineau 
intangibilitatea marelui Sabat, se arat� toat� ironia cu privire la felul în care ei au tratat pe 
Domnul Sabatului (compar� cu Marcu 2, 28). Îns� aceasta las� s� se recunoasc� din nou cum în 
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toate lucrurile pe ei îi interesa numai aspectul exterior �i nu esen�a lucrurilor. În legea Vechiului 
Testament (Deuteronom 21, 23) se g�sea interdic�ia strict�, ca trupul mort al unui om spânzurat 
pe lemn nu trebuia s� r�mân� peste noapte acolo, ci trebuia înmormântat. Se poate presupune cu 
mult� siguran�� c� cele mai multe victime ale crucific�rii înf�ptuite de romani au r�mas multe 
zile atârnând pe cruce. Dar deoarece tocmai începea s�rb�toarea Pa�telui �i acesta era un Sabat 
deosebit de s�rb�toare, potrivit voii membrilor sfatului, legea iudaic� trebuia respectat�. De 
aceea au rugat pe Pilat, ca trupurile s� nu r�mân� peste noapte pe cruce. Ei î�i ocroteau 
înf��i�area lor aparent evlavioas�, îns� �i prin aceasta urm�reau inten�iile lor, omorârea lui Isus – 
�i cât mai repede posibil. 
   A�a cum am remarcat în capitolul 10, zdrobirea picioarelor era garan�ia c� moartea va veni 
scurt timp dup� aceea: nu se mai putea ridica pe picioare, ca s� preia greutatea corpului, 
diafragma se strângea, a�a c� respectivul nu mai putea s� respire. Victima se sufoca în câteva 
minute. Aceast� practic� crud� f�cea ca persoana respectiv� s� moar� în chinuri îngrozitoare. 
   Solda�ii trimi�i de Pilat au venit la locul crucific�rii cu inten�ia clar� s� zdrobeasc� picioarele 
victimelor. Evanghelistul Ioan scrie: 
    »Osta�ii au venit deci, �i au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care 
fusese r�stignit împreun� cu el. Când au venit la Isus, �i au v�zut c� murise, nu I-au zdrobit 
fluierele picioarelor; ci unul din osta�i I-a str�puns coasta cu o suli��; �i îndat� a ie�it din ea 
sânge �i ap�. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a v�zut; m�rturia lui este adev�rat�, �i el �tie 
c� spune adev�rul, pentru ca �i voi s� crede�i. Aceste lucruri s-au întâmplat, ca s� se împlineasc� 
Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sf�râmat.”« (Ioan 19, 32-36). 
   Picioarele celor doi tâlhari au fost zdrobite. În câteva minute tâlharul mântuit a fost cu Domnul 
în Paradis, care S-a dus înaintea lui în slav�.  
   Solda�ii au constat c� Isus murise deja. De aceea s-au hot�rât s� nu-I zdrobeasc� picioarele. În 
schimb I-au str�puns coasta cu o suli��, ca s� se conving� c� era mort. Sângele �i apa care a curs 
din coast� au fost dovada c� murise. Lichidul apos a fost probabil serul care se strânsese în 
pericard (membrana care înconjoar� inima). Prin faptul c� a curs sânge se putea recunoa�te c� 
suli�a a str�puns inima, respectiv aorta �i pericardul. Faptul c� sângele �i apa au ie�it din aceia�i 
ran� ca componente deosebite, pare s� arate c� moartea a avut loc înainte de a fi str�puns. 
Sângele lui Hristos se g�sea de aceea – chiar �i în domeniul inimii – deja în procesul de 
coagulare. 
   În evanghelia dup� Marcu 15, 43-44 se spune c� Iosif din Arimateea a venit la Irod, dup� 
moartea lui Isus, �i l-a rugat s�-i dea trupul lui Isus. »Pilat s-a mirat c� murise a�a de curând; a 
chemat pe suta�, �i l-a întrebat dac� a murit demult.« Faptul c� Hristos a murit a�a de repede a 
mirat pe to�i cei care au participat la multe execu�ii prin crucificare. Hristos a murit cu câteva ore 
mai înainte de momentul a�teptat în cazul mor�ii victimelor crucificate. (S� ne amintim c� 
r�stignirea trebuia s� m�reasc� nespus de mult chinul victimelor, ea prelungind procesul de 
moarte.) 
   Dar Hristos a murit a�a devreme dintr-un motiv bine întemeiat: El a dovedit ce a spus cândva 
conduc�torilor iudei: »Tat�l M� iube�te, pentru c� Îmi dau via�a, ca iar��i s-o iau. Nimeni nu Mi-
o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, �i am putere s-o iau iar��i: aceasta este 
porunca, pe care am primit-o de la Tat�l Meu« (Ioan 10, 17-18). El era suveran – chiar �i atunci 
când era vorba s� se decid� clipa mor�ii sale. 
   Chiar �i faptul c� solda�ii nu I-au zdrobit picioarele, a împlinit o alt� prorocie a Vechiului 
testament: »Toate oasele I le p�ze�te, ca niciunul din ele s� nu I se sf�râme« (Psalmul 34, 20). În 
felul acesta Hristos a fost Cel care a ac�ionat suveran în tot timpul crucific�ri, de la început �i 
pân� la sfâr�it. Voia Tat�lui s-a împlinit în totul, �i totodat� s-au împlinit zeci de profe�ii ale 
Vechiului Testament. 
   Cu toate c� Hristos murise, moartea nu L-a biruit. În prima zi a s�pt�mânii a ie�it biruitor din 
mormânt �i S-a ar�tat viu la sute de martori oculari (1 Corinteni 15, 5-8). El nu a f�cut numai 
isp��irea p�catelor, ci El a dovedit totodat� c� este Domn peste moarte. 
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   Învierea lui Hristos a fost pecetea recunoa�terii divine a isp��irii pe care El a câ�tigat-o prin 
moartea Sa. Apostolul Pavel a scris, c� Isus a fost »în ce prive�te duhul sfin�eniei dovedit cu 
putere c� este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea mor�ilor« (Romani 1, 4). De aceea învierea a 
oferit dovada clar�, de net�g�duit �i solid� a mor�ii isp��itoare a lui Hristos. În privin�a aceasta 
este valabil �i aspectul invers. Crucea �i lucrarea înf�ptuit� acolo ofer� învierii însemn�tatea ei. 
   Dac� s-ar dori s� se relateze despre evenimentele �i martorii oculari la evenimentul învierii lui 
Hristos, s-ar putea scrie o carte. De aceea aici nu este posibil s� se studieze relat�rile biblice cu 
privire la înviere. (Probabil c� într-o zi, dac� Domnul va voi, voi avea ocazia s� scriu o astfel de 
carte.) Este îns� remarcabil c� învierea este unul din evenimentele istoriei cel mai cercetat �i cel 
mai bine confirmat. Du�manii Evangheliei au încercat dispera�i, din timpul apostolilor �i pân� 
ast�zi, s� pun� la îndoial� relat�rile martorilor oculari cu privire la învierea lui Isus. Toate 
ostenelile lor în privin�a aceasta au e�uat �i vor e�ua în continuare. 
   Este deosebit de important c� mesajul primilor cre�tini a avut ca tem� primordial� moartea lui 
Hristos �i învierea Lui. »Noi propov�duim pe Hristos cel r�stignit« (1 Corinteni 1, 23). »C�ci n-
am avut de gând s� �tiu între voi altceva decât pe Isus Hristos �i pe El r�stignit« (Romani 2, 2). 
»În ce m� prive�te, departe de mine gândul s� m� laud cu altceva, decât cu crucea Domnului 
nostru Isus Hristos« (Galateni 6, 14). 
   De ce a scos Pavel a�a de mult în eviden�� moartea lui Hristos, înloc s� eviden�ieze învierea, 
care era triumful Lui asupra mor�ii? Deoarece – ca s� accentu�m înc� o dat� – învierea lui 
Hristos f�r� lucrarea de isp��ire înf�ptuit� la cruce ar fi fost numai o minune, înaintea c�reia te 
dai înapoi �i o admiri. Nu ar avea nicio influen�� personal� asupra noastr�. Dar dac� »am murit 
împreun� cu Hristos« - adic�, dac� El a murit în locul nostru �i pentru noi – atunci »credem c� 
vom �i tr�i împreun� cu El« (Romani 6, 8). Deoarece El a murit �i a luat asupra Lui pedeapsa 
pentru p�catele noastre, avem parte �i de învierea Lui. Acesta este în�elesul afirma�iei din 
Romani 6. 
   De aceea s� nu desconsider�m însemn�tatea mor�ii lui Hristos, atunci când ne preg�tim s� 
s�rb�torim învierea Lui. Crucea ofer� însemn�tate vie�ii de înviere. Numai atunci când suntem 
lega�i cu El �i ne-am f�cut una cu El în moartea Lui, putem s� fim siguri c� vom fi una cu El 
printr-o înviere asem�n�toare cu a Lui (Romani 6, 5). 
   De aceea miezul �i inima mesajului Evangheliei este »Isus Hristos, �i pe El r�stignit«. �i 
dorin�a cea mai mare a fiec�rui credincios s� fie – ca s� ne exprim�m împreun� cu apostolul 
Pavel - »S�-L cunosc pe El �i puterea învierii Lui �i p�rt��ia suferin�elor Lui, �i s� m� fac 
asemenea cu moartea Lui; ca s� ajung cu orice chip, dac� voi putea, la învierea din mor�i« 
(Filipeni 3, 10-11). 


