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„O, Timotei, păzeşte comoara ce Ńi s-a încredinŃat, 
depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de 
împotrivirile ştiinŃei mincinoase, pe care unii, mărturisind-
o, au rătăcit de la credinŃă. Harul fie cu tine! Amin.” 

(I Timotei 6:20-21) 
 
Pentru omul contemporan, ca şi pentru cel din primul secol creştin, învierea lui 

Hristos prezintă aceeaşi provocare: a crede sau nu în ea. Provocarea Învierii îl arată pe 
Hristos cu adevărat ca „un semn care stârneşte împotriviri” (cf. Luca 2:34). Această alegere a 
credinŃei a creat încă de la început o polarizare între oameni, care încă există şi care va exista 
mereu. Pentru cei care nu cred, Învierea este mereu incomodă, pentru că este o chemare la 
intrarea într-o nouă ontologie, căreia nu vor să-i răspundă. 

Nevoia acestora de autojustificare a dus în final la crearea unui Iisus exclusiv uman, 
în care dumnezeirea nu mai joacă nici un rol. Acest Iisus este un om ca oricare altul, care s-a 
remarcat însă printr-o viaŃă morală deosebită şi prin promovarea unei etici de tip umanist, 
utilă societăŃii. Învierea şi toate celelalte elemente care nu se potrivesc sunt convenabil 
eliminate ca fiind mituri naive. “Hristos” nu mai are astfel loc în numele lui. 

Secolul 21 îşi aduce şi el aportul în această direcŃie. Pe plan mass-media, notăm 
apariŃia, printre altele, a romanului Codul lui Da Vinci de Dan Brown. Apoi a fost rândul 
redescoperirii textului unei “evanghelii” gnostice pusă sub numele lui Iuda Iscarioteanul. S-a 
accentuat simultan şi tendinŃa în studiul biblic de nivel academic (mai ales în Occident) de a 
trata Scripturile ca pe nişte scrieri semi-folclorice, în care studierea lui “Iisus cel istoric” 
trebuie făcută separat de “Iisus al credinŃei”, acesta din urmă nefiind decât un personaj 
mitologic. 

În mediul creat de aceste precedente, a luat naştere un documentar cu pretenŃii de 
ştiinŃificitate, care îşi revendică meritul de a fi descoperit adevăratul mormânt al lui Iisus 
Nazarineanul la Talpiot, o suburbie a Ierusalimului. Este vorba despre The Lost Tomb of 
Jesus (Mormântul pierdut al lui Iisus), produs de jurnalistul Simcha Jacobovici şi regizorul 
James Cameron, difuzat pe Discovery Channel şi Channel 4. Documentarul a fost lansat 
însoŃit de o carte. 

 
Scurt istoric al problemei 
În anul 1980, Yosef Gat – un arheolog al AutorităŃii Israeliene pentru AntichităŃi (AIA) 

– a condus una dintre expediŃiile de excavare ale unui mormânt din estul Talpiotului, o 
suburbie din sudul Ierusalimului. Mormântul a fost descris cu toate detaliile semnificative de 
către Amos Kloner.1 În acest complex au fost găsite zece osuare, dintre care şase erau 
inscripŃionate.2 

Bazându-se pe totalitatea datelor culese din perimetrul mormântului, Amos Kloner a 
stabilit că mormântul poate fi datat „de la sfârşitul secolului I î.Hr. sau începutul primului 
secol d.Hr., până cel mult în anul 70 d. Hr”. El a estimat că în mormânt se aflau oasele a 35 
de persoane (17 în osuare, iar 18 în afara acestora).3 Oasele au fost preluate imediat de 
ultraortodocşii evrei, care le-au reînhumat în altă parte. 

Pe 31 martie 19964, The London Time a publicat un articol intitulat The Tomb That 
Dare Not Speak Its Name de Douglas Hogg.5 Acest articol încearca să demonstreze că unul 

                                                 
1 Amos Kloner, A Tomb with Inscribed Ossuaries in East Talpyiot, Jerusalem, ’Atiqot 29 (1996), p. 15-22;  
2 L. Y. Rahmani, A Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collections of the State of Israel, Jerusalem: Israel 
Antiquities Authority & the Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994, p. 222-224; 
3 Amos Kloner, A Tomb with Inscribed Ossuaries, p. 21-22 
4 Cu 7 zile înainte de Paştele catolic (7 aprilie)   
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din osuarele descoperite în 1980 la Talpiot, cel cu inscripŃia Yeshua’ bar Yosep, este 
adevăratul „mormânt” al lui Iisus. O săptămână mai târziu, pe 7 aprilie (Duminica Paştilor în 
Biserica Romano-Catolică), postul de televiziune BBC a difuzat un documentar pe această 
temă, intitulat The Body in Question.6 Documentarul nu a prezentat această ipoteză în termeni 
categorici, ci a sugerat-o doar. Teoria a fost respinsă de către specialişti în acea perioadă7, 
ieşind apoi – pentru un timp – din atenŃia opiniei publice. 

În paralel, revista Biblical Archaeological Review, ediŃia noiembrie-decembrie 2002, a 
anunŃat că a fost descoperit un alt osuar, inscripŃionat în aramaică cu numele „Ya’akov bar 
Yehosef akhui di Yeshua”, adică „Iacov, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus”. Osuarul era, de ceva 
vreme, proprietatea lui Oded Golan, un colecŃionar israelian, care susŃinea că provine dintr-un 
mormânt din zona Silwan, o suburbie din sud-estul Ierusalimului. Facultatea Hebrew Union 
şi Universitatea Ben-Gurion au precizat că osuarul nu avea o provenienŃă arheologică 
cunoscută. 

În aprilie 2002, Oded Golan i-a arătat o fotografie a osuarului lui André Lemaire, 
profesor de limbi semitice la Sorbona. Lemaire a fost convins că inscripŃia era autentică, deşi 
AIA nu luase cunoştinŃă de ea. Oamenii de ştiinŃă au ajuns la concluzia că patina8 părea 
antică, aderând ferm la calcar, deşi cineva curăŃase recent inscripŃia, împiedicând o evaluare 
completă. 

Golan şi Hershel Shanks, editorul Biblical Archaeology Review, au organizat la sfârşitul 
lunii noiembrie 2002 o expoziŃie a osuarului la Muzeul Regal Ontario din Toronto, unde avea 
loc o întâlnire a Society of Biblical Literature. Deoarece Golan pretindea că a achiziŃionat 
osuarul după 1978, tranzacŃia a fost declarată ilegală în conformitate cu Legea AntichităŃilor  / 
19789, şi era aşadar pasibilă de confiscare. Când “osuarul lui Iacov” s-a reîntors în Israel, în 
februarie 2003, AIA l-a confiscat, conform legii, şi a numit o echipă de 15 epigrafi şi experŃi 
geofizicieni pentru a analiza şi decide autenticitatea inscripŃiei. În iunie 2003, AIA a declarat 
osuarul autentic, dar inscripŃia un fals parŃial. O lună mai târziu Oded Golan a fost arestat, 
fiind suspectat de falsificarea antichităŃilor. 

Între timp, Hershel Shanks l-a angajat pe producătorul Simcha Jacobovici, câştigător al 
premiului Emmy, să facă un documentar despre osuar pentru a fi difuzat pe Discovery de 
Paşti în anul 2003. Simultan, Shanks a scris o carte împreună cu eruditul biblist Ben 
Whitherington III de la Asbury Theological Seminary, cu titlul The Brother of Jesus: The 
Dramatic Story & Meaning of the First Archaeological Link to Jesus & His Family. 

În ciuda arestării lui Golan şi a procesului penal din Ierusalim, documentarul TV 
James, Brother of Jesus, a fost transmis conform programului. Ignorând cu totul disputa 
asupra autenticităŃii inscripŃiei, Simcha Jacobovici a susŃinut în documentar că osuarul şi 
inscripŃia de pe el erau absolut autentice. Ulterior, AIA şi PoliŃia israeliană au concluzionat că 
Oded Golan şi colaboratorii săi, de-a lungul mai multor decenii, au creat şi traficat un număr 
important de falsuri arheologice, dintre care unele au fost cumpărate cu preŃuri foarte mari şi 
chiar acceptate în colecŃia prestigiosului muzeu „Israel” din Ierusalim. 

Oded Golan a depus diferite mărturii contradictorii cu privire la provenienŃa osuarului, 
precum şi date diferite, pornind din anii ’60 până la mijlocul anilor ’80. Una din variantele 
sale este că osuarul ar fi provenit de la Talpiot, în 1980. 
                                                                                                                                                        
5 Textul acestui articol este reprodus de James Tabor într-o discuŃie pe un forum, din data de 3 aprilie 1996: 
http://orion.huji.ac.il/orion/archives/1996a/msg00156.html (13.03.2007); cf. Laurence Gardner, The Jesus 
Ossuary, http://www.graal.co.uk/thejesusossuary.pdf (14.03.2007) 
6 Documentarul a fost prezentat la emisiunea The Heart of the Matter de către Joan Bakewell. 
7 Articole din Herald (Glasgow), The Associated Press, The Irish Times şi USA Today, din perioada 1-3 aprilie 
1996, care tratează acest caz, se pot găsi la: http://orion.huji.ac.il/orion/archives/1996a/msg00155.html 
(13.03.2007) 
8 Depunerile de pe suprafaŃa unui obiect. 
9 Care declară că toate antichităŃile excavate de atunci înainte aparŃin statului israelian 



3 
 

Mai recent, a adus ca probă o fotografie a osuarului în casa lui, datată 1976, cu doi ani 
înainte de intrarea în vigoare a legii antichităŃilor şi cu patru ani înainte de excavarea de la 
Talpiot. Un fost agent FBI a depus mărturie că fotografia poate fi din anii ‘70, dar diferenŃa 
relativ mică de ani (între 1976 şi 1980) este problematică în stabilirea autenticităŃii. În martie 
2007 procesul lui Golan încă continua, fără ca un verdict să fie pronunŃat. 

Intentarea procesului i-a indicat lui Simcha Jacobovici că este nevoie de un alt 
documentar „ştiinŃific” care să contrabalanseze afirmaŃiile neadevărate asupra autenticităŃii 
osuarului lui Iacov, făcute în 2003. Simcha Jacobovici a fost martor în procesul lui Golan, 
care implica şi mormântul de la Talpiot, descoperit în 1980. 

În aprilie 2006 James Tabor, şeful Catedrei de Studii Religioase de la Universitatea 
Carolinei de Nord, a publicat cartea The Jesus Dynasty10, căreia i s-a făcut o substanŃială 
publicitate. El este biblistul cooptat de Jacobovici pentru noul documentar. Prof. Dr. James 
Tabor s-a bucurat de largă popularitate începând cu dezastrul de la Waco, Texas11, datorită 
implicării în eveniment şi urmările acestuia. Tabor a fost implicat ca specialist deoarece 
scrisese deja o carte bine receptată despre moarte şi sinucidere în creştinism şi iudaism12. 
MulŃi dintre colegii săi biblişti cred că această popularitate i-a distrus prestanŃa academică 
ulterioară. 

Lucrările şi poziŃia binecunoscută a lui James Tabor cu privire la “Iisus cel istoric” l-au 
făcut candidatul ideal pentru Simcha Jacobovici. Un expert în speculaŃii, James Tabor 
demonstrase deja că poate să tragă orice concluzii despre viaŃa pământească a lui Iisus 
Hristos. 

Jacobovici s-a asociat, apoi, cu regizorul James Cameron13, care este cunoscut mai mult 
pentru filmul “Titanic” (1997), unul din puŃinele filme în afara genului science-fiction din 
cariera sa. Aşa avea să se nască, cu ajutorul unui buget de 3,5 milioane USD, „documentarul” 
The Lost Tomb of Jesus (Mormântul pierdut al lui Iisus), difuzat de Discovery Channel pe 4 
martie 2007. Documentarul pretinde că, după toate probabilităŃile, mormântul din estul 
Talpiotului, excavat în 1980, este al familiei Mântuitorului Iisus Hristos, în care a fost 
îngropat El, împreună cu Fecioara Maria, un anume Matei, Iosi – fratele Domnului, Maria 
Magdalena (care ar fi fost soŃia lui Iisus) şi copilul lor, Iuda. La sfârşit este introdus în 
mormânt şi Iacov, fratele Domnului, prin osuarul lui Golan. 

Pentru cartea adiacentă14, a fost cooptat un alt specialist, Charles Pellegrino, autor al 
unor alte cărŃi de gen, printre care: Unearthing Atlantis, Flying to Valhallah, Ghosts of 
Vesuvius, Ghosts of the Titanic, şi Dyson Sphere (Star Trek: The Next Generation, No. 50). 

Pentru lansarea documentarului, două dintre osuare au fost închiriate de către 
realizatori: cele inscripŃionate Mariamene e Mara (în greacă) şi Yehoshua bar Yehosef  (în 
aramaică). Ele au fost trimise de AIA la conferinŃa de presă a lui Jacobovici de pe 5 martie 
2007 de la Biblioteca Publică din New York City, sub rezerva că “acest împrumut nu 
înseamnă autorizarea de către noi a concluziilor documentarului”15. 

                                                 
10 James D. Tabor, The Jesus Dinasty, Simon & Schuster, 2006; cartea este o abordare speculativă a lui “Iisus 
cel istoric” care, evaluând toate posibilităŃile, ajunge la concluzia că varianta cea mai plauzibilă este că tatăl lui 
Iisus ar fi fost un soldat roman, Pantera; cartea continuă cu speculaŃii despre evoluŃia istorică a familiei 
biologice a Mântuitorului după moartea Sa. James Tabor a postat introducerea online la adresa: 
http://www.abcnews.go.com/GMA/Books/story?id=1746724&page=1 (15.03.2007) 
11 Confruntarea armată dintre secta davidienilor şi FBI, care a lăsat în urmă 85 de sectanŃi şi 4 agenŃi morŃi 
12 James Tabor & Arthur Droge, A Noble Death: Suicide and Martyrdom Among Christians and Jews in 
Antiquity, SanFrancisco: Harper, 1991 
13 Simcha Jacobovici şi James Cameron au mai colaborat la un alt documentar cu aceeaşi factură, Exodus 
Decoded (2006), o altă producŃie pseudo-istorică de senzaŃie pe teme biblice, criticată aspru de specialişti. 
14 Simcha Jacobovici & Charles Pellegrino, The Jesus Family Tomb: The Discovery, the Investigation, and the 
Evidence That Could Change History, San Francisco: Harper, 2007 
15 Osnat Goaz, purtător de cuvânt pentru Israel Antiquities Authority, citată de Jerusalem Post 
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Aceste concluzii nu sunt originale, ci se regăsesc şi într-un roman din 2006 în stilul 
cărŃii Codul lui Da Vinci, care împleteşte mici frânturi de informaŃii reale cu o poveste 
poliŃistă: The Bone Box, de Dr. Itamar Bernstein16. Merită menŃionat că Bernstein foloseşte în 
carte aceeaşi metodă statistică ca şi documentarul. 

În afară de personajele menŃionate mai sus, în documentar apar diferiŃi experŃi, 
majoritatea cunoscuŃi în lumea academică, însă, aşa cum remarcă dr. Joe Zias, nici unul dintre 
ei neavând experienŃă în arheologie biblică. 

Joe Zias, curator şef la Muzeul de Arheologie Rockefeller din Ierusalim în perioada 
1972-1997, cel care a analizat şi catalogat el însuşi osuarele cu pricina după descoperirea lor 
în 1980, a declarat că “Simcha Jacobovici nu are nici o credibilitate. Eu sunt un arheolog, iar 
dacă aş scrie o carte despre neurochirurgie, aŃi spune: ‘Cine este acest individ?’ Proiecte ca 
acesta îşi bat joc de profesia de arheolog.”17 

 
Inscrip Ńiile de pe osuare: analiză şi interpretare  
Printre inscripŃiile de pe osuare de la Talpiot, se pot identifica următoarele nume: 

Yshw’(?) br Yhwsp (Yeshua’ bar Yosep), Mariamenou [e] Mara (Mariamne), Mryh 
(Maryah), Mtyh (Mattiyah), Yhwdh br Yshw’ (Yehudas bar Yeshua’) şi Ywsh (Yoseh) 

Astfel, dintre cele şase osuare inscripŃionate, doar două prezintă patronime în  inscripŃii: 
Yeshua’ bar Yosep şi Yehudas bar Yeshua’. PrezenŃa patronimelor este esenŃială, deoarece 
fără acestea nu este posibilă stabilirea relaŃiilor de rudenie dintre persoanele aflate în aşa 
numitele „morminte de familie”. 

Pornind de la aceste inscripŃii, Jacobovici et al. consideră că Iisus (sau Yeshua’) se 
referă la Iisus din Nazaret, Mariamenou [e] Mara la Maria Magdalena, Maryah la Maria, 
mama lui Iisus, Mattiyah la un oarecare Matei, rudă cu Maica Domnului, Yoseh ar face 
trimitere la unul dintre „fraŃii” lui Iisus, iar Yehudas bar Yeshua’, la Iuda, un presupus fiu al 
lui Iisus şi al Mariei Magdalena. Aşadar, ei susŃin că persoanele ale căror rămăşiŃe se găsesc 
în osuarele inscripŃionate cu Yeshua’ bar Yosep şi Mariamenou [e] Mara erau căsătorite.  

Spre finalul documentarului, se susŃine că osuarul lui Oded Golan cu inscripŃia Ya’akov 
bar Yosep ’ahui d Yeshua’ (adică „osuarul lui Iacov”) este de fapt cel de-al zecelea osuar – 
care lipseşte din colecŃia AIA – care ar fi fost furat din mormântul de la Talpiot cu zeci de ani 
în urmă.18 

Însă, Ńinând cont de faptul că cele şase inscripŃii prezintă numele a doar 6 dintre cele 35 
de persoane care erau îngropate în acest mormânt, putem considera că persoanele ale căror 
nume le avem puteau aparŃine unei perioade de patru generaŃii sau chiar mai multe.19 Avem 
de-a face cu un mormânt de familie destul de mare, care se poate să fi fost folosit pentru o 
perioadă destul de îndelungată de timp. Nu trebuie să ne imaginăm o familie de 10 persoane 
şi 2-3 generaŃii, aşa cum încearcă să sugereze realizatorii. 

De altfel, ipoteza susŃinută în documentar şi de alŃi cercetători (ex. R. Hachlili), potrivit 
căreia practica celei „de-a doua înmormântări” (adică a folosirii osuarelor) este atestată doar 
pentru perioada 40 î.Hr. – 70 d.Hr., este contrazisă în termeni categorici de experŃi precum E. 
M. Meyers şi C.A. Craig, care arată că este vorba de o practică iudaică cu mult mai veche 
decât epoca irodiană şi care a continuat şi după căderea Ierusalimului în anul 70 d.Hr.20 

                                                 
16 Dr. Itamar Bernstein, The Bone Box, Book Surge Publishing, 2006 
17 Lisa Miller şi Joanna Chen, Raiders of the Lost Tomb, Newsweek, 5 martie 2007,  
http://www.msnbc.msn.com/id/17328478/site/newsweek/  
18 Cei care susŃin acest lucru consideră întreaga inscripŃie de pe „osuarul lui Iacov” ca fiind autentică 
19 Richard Bauckham, The Alleged ‘Jesus family tomb’, p. 1-2, http://www.christilling.de/articles/Bauckham-
Jesus-tomb.pdf (06.03.2007) 
20 E. M. Meyers, Secondary Burials in Palestine, Biblical Archeologist, 33, 1970, p. 2-29; apud Craig A. Evans, 
Jesus and the Ossuaries, Waco, Texas: Baylor University Press, 2003, p. 26-30 
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Astfel, nu avem nici un indiciu care să ne arate câte generaŃii ale familiei au fost 
înmormântate la Talpiot,21 nici nu putem realiza o datare exactă. 

 
Yshw’ br Yhwsp (Yeshua’ (?) bar Yosep) 
În inscripŃia de pe primul mormânt, 

Yshw’ br Yhwsp, prezenŃa numelui 
„Iisus” este departe de a fi o certitudine. 
Unii experŃi consideră chiar că ar fi un 
nume cu totul diferit. Kloner, urmat de 
Rahmani, citesc „Yeshua’”. Ei sunt însă 
nesiguri în această privinŃă; Rahmani 
declară că primul nume este „greu de 
citit” şi, de aceea, în catalogul lui apare 
„?” în dreptul său.22 De altfel, chiar şi Prof. Frank Moore Cross – cel care are în documentar 
rolul de a descifra inscripŃiile de osuare – recunoaşte că prima parte a numelui este foarte 
greu de descifrat; cu toate acestea, el susŃine că are toată certitudinea că acolo se poate citi 
Yeshua’, adică Iisus.  

Însă dacă primul nume nu este Yeshua’, atunci întreaga teorie cade. ExperŃii lingvi şti nu 
au căzut de acord asupra a ce nume reprezintă această inscripŃie. Într-un articol pe acest 
subiect23, Dr. Craig A. Evans analizează inscripŃia şi consideră că nu poate fi vorba în nici un 
caz de prezenŃa numelui Iisus. Stephen Pfann, preşedintele University of Holy Land din 
Ierusalim, de exemplu, susŃine că inscripŃia aramaică se referă la un bărbat numit Hanun, nu 
Iisus. 

Iar în ceea ce priveşte pretenŃia de a fi descoperit mormântul lui Iisus, trebuie remarcat 
faptul că nicăieri în Evanghelie cei care erau apropiaŃi de Mântuitorul nu Îl numeau „Fiul lui 
Iosif”. Acest apelativ este rostit doar de persoane ostile Lui şi misiunii Sale (cf. Ioan 6:42). 
Chiar şi în „patria Sa”, cei care L-au ascultat vorbind în sinagogă Îl cunoşteau drept „teslarul, 
fiul Mariei” (Marcu 6:3). 

Această inscripŃie se poate cel mult adăuga unui număr de alte inscripŃii pe care poate fi 
identificat cu uşurinŃă numele „Yeshua”24; dintre acestea, câteva se prezintă chiar în forma 
„Yeshua’ bar Yosep”.25 

                                                 
21 Singura speculaŃie care se poate face este că osuarele din piatră ar fi datate (cu mai mare probabilitate) în 
perioada irodiană, deoarece, datorită proiectelor de construcŃie ale lui Irod (cf. Ioan 2:20), în Ierusalim erau 
prezenŃi foarte mulŃi lucrători în piatră (cf. Iosif Flaviu, AntichităŃi iudaice, 20.9.7). Cf. Craig A. Evans, Jesus 
and the Ossuaries, p. 29-30 
22 L. Y. Rahmani, op. cit.; o fotocopie a notelor lui Rahmani cu privire la această inscripŃie este inclusă în 
referatul lui Michael S. Heiser, The Jesus Ossuary: A Critical Examination, 2003 NEAS Annual Meeting, 
Atlanta, GA, p. 3, http://www.michaelsheiser.com/M%20Heiser%20Ossuary.pdf (14.03.2007). Cf. Christopher 
A. Rollston, Prosopography and the Talpyiot Yeshua Family Tomb: Pensées of a Paleographer, II. The Talpyiot 
Tomb, Society of Biblical Literature Forum, http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=649 (10.03.2007). 
23 Dr. Craig A. Evans, The Tomb of Jesus and Family? Second Thoughts, 
http://craigaevans.com/tombofjesus.htm (10.03.2007); Prof. Evans prezintă în articol copia exactă a inscripŃiei 
de pe osuar şi arată cum ar fi trebuit să arate inscripŃia pentru a putea conchide că este vorba de numele lui Iisus. 
24 Osuare cu numele Yehoshua [Ieşua/Iisus] sunt prezente în Manual of Palestinian Aramaic Texts, 1978 şi în 
Catalogue of Jewish Ossuaries, 1994. De asemenea, C.K. Barett (The New Testament Background, San 
Fracisco: Harper, 1989, p. 57) vorbeşte despre două osuare cu numele „Iisus” în greacă, descoperite tot la 
Talpiot, in anul 1945. Fotocopii din catalogul lui Rahmani ale unor osuare care au inscripŃionat numele „Iisus” 
pot fi vizualizate la Michael S. Heiser, The Jesus Ossuary, p. 4-8.  
25 Prin anul 1926, Eleazar Lippa Sukenik a descoperit un osuar cu inscripŃia „* Yeshu * Yeshu’a, fiul lui 
Yehoseph”, catalogat acum ca Osuarul nr. 8 în subsolul Departamentului de AntichităŃi din Palestina; nici un 
cercetător cunoscut nu a încercat să facă vreo conexiune cu Iisus din Nazaret. Cf. Craig A. Evans, Jesus and the 
Ossuaries, p. 94 
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„Crucea” de dinaintea numelui Yeshua, aşadar din dreapta inscripŃiei, nu este o cruce în 
sens propriu, ci un semn al producătorului osuarului care indică direcŃia corectă a capacului, 
care, nefiind simetric, se potriveşte într-o singură poziŃie. Ele există de obicei în pereche pe 
capac şi pe osuar, dar pot exista şi într-un singur exemplar sau în patru. L.Y. Rahmani  arată 
că 40% dintre osuare aveau un tip sau altul de semn, chiar dacă doar 25,2% erau 
inscripŃionate.26 

Este interesant de observat că James Tabor, în cartea sa The Jesus Dinasty, consideră că 
Iisus este fiul unui soldat roman Pantera – asemenea Talmudului. Însă în documentar încearcă 
să demonstreze că mormântul care poartă inscripŃia „Yeshua’  bar Yosep” Îi aparŃine. 

 
Mryh (Maryah) 
Numele ebraic „Miriam” era foarte popular în 

iudaismul palestinian din perioada Mântuitorului; era mai 
rar întâlnit însă în diaspora. Acest nume poate fi redat în 
greacă în mai multe forme: „Maria/Marias” (Mαρία/ 
Mαρίας), „Mariamme/Mariame” (Mαριάµµη/Mαριάµη), „Marieami” (Mαριεάµη; formă mai 
puŃin obişnuită), etc.27 El putea fi redat în scris simplu prin „Mariam” (Mαριάµ)28. Această 
formă, deşi destul de răspândită, era incorectă din punctul de vedere al limbii greceşti, ale 
cărei substantive nu se termină decât în n, r sau s sau în vocală; astfel, „Mariam” suna ca un 
fel de „barbarism” penru un vorbitor nativ al limbii greceşti.29 Mult mai populară era forma 
de „Maria” (Mαρία) – formă folosită aproape peste tot în Noul Testament pentru Maica 
Domnului30 – sau „Mariamme” („Mariame”) – cum găsim, de exemplu, la Iosif Flaviu. Era o 
practică comună ca femeile iudee din Palestina să utilizeze atât forma semitică a numelui, cât 
şi forma sa grecească. Din această cauză observăm că, foarte des, forma grecească de „Maria” 
este transliterată înapoi în caractere aramaice ca „Mariah”. Acest lucru trebuie să se fi 
întâmplat şi cu femeia numită Maria, al cărui nume se găseşte pe unul din osuarele de la 
Talpiot.31 

Richard Bauckham Ńine să precizeze că forma grecească a numelui „Miriam” nu are 
nimic de-a face cu numele latin de „Maria”, care exista în acea perioadă. Este vorba doar de o 
coincidenŃă. Aceeaşi coincidenŃă se poate observa şi în cazul ebraicului „Simeon” şi a 
grecescului „Simon”. Iar femeia numită „Maria” de la Romani 16:6, membră a comunităŃii 
creştine din Roma, putea fi fie o imigrantă din Israel numită Mariam în ebraică şi care se 
folosea de varianta „Maria” doar pentru că putea fi înŃeleasă şi în ebraică şi în latină, fie o 
creştină provenită dintre păgâni al cărei nume era Maria. Prin urmare, trebuie respinsă ipoteza 
că la Talpiot avem de-a face cu o formă latinizată a numelui „Miriam”.32 

„Nu este cel puŃin sugestiv faptul că mama lui Iisus a fost întotdeauna numită «Maria»? 
În multe cărŃi apocrife care au supravieŃuit – cum sunt Faptele lui Filip şi altele – Fecioara 
Maria era deosebită faŃă de Maria Magdalena tocmai prin acest nume”. Aceasta este afirmaŃia 

                                                 
26 L. Y. Rahmani, op. cit., p. 19 
27 Cf. Craig A. Evans, Jesus and the Ossuaries, p. 81 
28 În acest mod redă Septuaginta numele lui Mariam, sora lui Moise (Ieşire 6:20; 15:20; Numeri 12:1); de 
asemenea, această formă este întâlnită şi pe unele osuare (cf. Rahmani, op. cit., nr. 64; apud C. A. Evans, Jesus 
and the Ossuaries, p. 81) 
29 De aceea Iosif Flaviu nu utilizează niciodată această formă. Cf. Richard Bauckham, The Alleged ‘Jesus family 
tomb’, http://www.christilling.de/articles/Bauckham-Jesus-tomb.pdf (06.03.2007) 
30 Observăm, cu toate acestea, că ediŃiile critice nu s-au pus în acord între ele cu privire la forma de redare a 
acestui nume ca Mαρία sau Mαριάµ în ceea ce o priveşte pe Maria, Maica Domnului. Cf. BibleWorks, Version 
7.0.012g; Richard Bauckham, Addenda and Corrigenda on Marian Names, 
http://www.christilling.de/blog/2007/03/guest-post-by-richard-bauckham-addenda.html (06.03.2007) 
31 Richard Bauckham, The Alleged ‘Jesus family tomb’, p. 2-3  
32 Cf. http://www.jesusfamilytomb.com/holy_family/mary.html (12.03.2007) 
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susŃinătorilor teoriei „mormântului”.33 Însă, după cum remarcă François Bovon – cel de la 
care aceştia au împrumutat ideea că „numele real al Mariei Magdalena este Mariamne”34 – 
„este evident că aceeaşi persoană putea să fie numită cu fiecare dintre cele trei forme. Mama 
lui Iisus este numită Mαριάµ şi Mαρία, în Noul Testament, şi Mαριάµµη, în trei pasaje din 
Protoevanghelia lui Iacov. Numirea Mariei Magdalena este identică. Ea este numită Mαρία η 
Μαγδαληνή la Matei 27:56, Mαριαµ η Μαγδαληνή cu câteva versete mai jos, la Matei 
27:61şi Mαριάµµη în Evanghelia Mariei, Ipolit, Haer.5.1.7, Origen, Cels 5.62 şi, în forma 
latină, la Priscilian, Apologeticum 1.” Ca o concluzie, Bovon declară că nu consideră că 
Maica Domnului ar fi fost deosebită prin aceste forme ale numelui de Maria Magdalena.35 

De asemenea, afirmaŃia că Mryh (Maryah) ar fi mama lui Yeshua’ bar Yosep sau gradul 
ei de rudenie cu oricare dintre cei ale căror nume se pot descifra în inscripŃiile de pe osuare 
nu are nici un fundament din punct de vedere arheologic. De aceea, orice afirmaŃie care 
încearcă să stabilească, pe baza dovezilor arheologice, vreun grad de rudenie dintre Maryah 
şi persoanele ale căror oase erau în celelalte osuare este doar speculaŃie.36 
 

Mariamenou [e] Mara (Mariamne) 
Numele „Mariamne”  este aproape elementul-cheie al susŃinătorilor teoriei 

„mormântului” lui Iisus. Deoarece prezenŃa sa este unică între inscripŃiile de pe osuare şi 
datorită faptului că el este atestat în legătură cu Maria Magdalena într-un manuscris al 
Faptelor lui Filip, acest element este capital în susŃinerea acestei ipoteze. 

InscripŃia Mariamenou [e] Mara 
este în limba greacă; de fapt, este 
singura inscripŃie în greacă descoperită 
în acest mormânt. Rahmani sugerează 
că există un semn între cele două 
nume care ar putea fi considerat un 
„η” (êta).  

În documentar, termenul Μάρα 
este considerat ca însemnând „Doamnă” sau „Stăpână”, un fel de titlu de onoare, nu un nume 
propriu. Cristopher A. Rollson37 afirmă că această ipoteză nu este deloc convingătoare, ci mai 
degrabă slabă şi anacronistică.38 Dr. Evans, L. Y. Rahmani şi R. Bauckham consideră că e 
mai plauzibil să avem de-a face cu o abreviere de la Marta, formă care este atestată şi în alte 
inscripŃii.39 Numele propriu „Marta” înseamnă în ebraică „doamnă, stăpână”; aşadar, cu greu 
ne-am putea imagina că pe inscripŃie nu este vorba de un nume, ci de semnificaŃia pe care o 
are cuvântul omonim numelui. 

Apoi, forma de Mαριαµήνου este genitivul (sau o formă de diminutiv) a lui 
Mαριαµήνον. Astfel – după Craig A. Evans – inscripŃia poate fi interpretată ca însemnând 

                                                 
33 http://www.jesusfamilytomb.com/holy_family/mary.html (12.03.2007) 
34 Mariamne, la http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/explore/explore.html (12.03.2006)  
35 François Bovon, Mary Magdalene in the ‘Acts of Philip’, în F. Stanley Jones (ed.), Which Mary? The Marys 
of Early Church Tradition, Leiden: Brill, 2003, p. 80; apud Mark Goodacre, Jesus Family Tomb Website: Errors 
and Inaccurancies, http://ntgateway.com/weblog/labels/Talpiot%20tomb.html (12.03.2007) 
36 Chr. A. Rollson arată că aria speculaŃiilor poate să aleagă între a o considera pe Maryiah soŃia lui Yehudah sau 
soŃia lui Yoseh sau soŃia lui Mattyah sau soŃia lui Yeshua’; putea fi orice fel de mătuşă sau verişoară a cuiva 
înmormâtat acolo; ori putea fi pur şi simplu doar binefăcătoarea cuiva. Cf. Chr. A. Rollson Prosopography and 
the Talpyiot Yeshua II. The Talpyiot Tomb; 
37 Prof. Asoc. de Vechiul Testament şi Studii Semitice, Emmanuel School of Religion 
38 Christopher A. Rollston, Prosopography and the Talpyiot Yeshua Family Tomb, II. The Talpyiot Tomb; 
39 Dr. Craig A. Evans, The Tomb of Jesus and Family?; L. Y. Rahmani, A Catalogue; R. Bauckham, The 
Alleged ‘Jesus family tomb’, p. 4-5 
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„Mara (Marta) (fiica) lui Mariamne”. Pe de altă parte, Kloner şi Rahmani traduc: 
„(Osuarul) lui Mariamne, (numită şi) Mara” .  

În 1974, François Bovon şi Bertrand Bouvier au descoperit, la Mănăstirea Xenophontos 
de la Muntele Athos, un manuscris din secolul XIV al apocrifei Faptele lui Filip.40 În textul 
acestei scrieri eterodoxe din secolul IV41, sora lui Filip este numită Mariamne şi este 
considerată de către François Bovon ca fiind aceeaşi persoană cu Maria Magdalena. Însă se 
pare că părerile cercetător cu privire la identitatea acestei Mariamne sunt împărŃite. Noul 
Testament nu face niciodată vreo menŃiune despre vreo legătură dintre Maria Magdalena şi 
apostolul Filip. O scriere târzie şi izvorâtă dintr-un mediu eterodox, cum e cazul cu Faptele 
lui Filip , nu poate avea întâietate faŃă de relatările evanghelice.42   

Stephen Shoemaker argumentează, într-o serie de publicaŃii de-ale sale, că „Maria 
gnostică” era un fel de personaj colectiv, compus din caracteristicile celor câteva Marii 
cunoscute din Noul Testament.43 Bovon recunoaşte faptul că, potrivit textului apocrifei, 
Maria Magdalena şi Maria din Betania sunt aceeaşi persoană; de aceea consideră că scrierea 
nu prezintă un personaj istoric, ci mai degrabă unul literar.44 

În legătură cu folosirea acestei scrieri ca dovadă principală în susŃinerea aşa-numitei 
teorii a „mormântului”, mai trebuie să menŃionăm un paradox. Se consideră că textul 
Faptelor lui Filip este opera unei comunităŃi encratite din Asia Mică din secolul IV, ai cărei 
membri se dedau la unele practici ascetice extreme: nu mâncau carne, nu beau vin, trăiau în 
sărăcie şi se abŃineau de la relaŃiile sexuale; atât femeile, cât şi bărbaŃii se îmbrăcau în haine 
bărbăteşti făcute din fibre de in; înlocuiau vinul din Euharistie cu apă. Sinodul de la Gangra45 
(~358) i-a declarat eretici.46 Cum se poate susŃine, pe baza scrierii acestei comunităŃi, o 
tradiŃie despre Maria Magdalena ca „soŃie” şi „mamă”? Textul o prezintă pe acea Mariamne 
drept un model de virtute – în sensul encratit al cuvântului – pentru comunitatea secolului 
IV.47 

Problema este că Mariamne cu greu poate fi considerat un „nume rar”.48 Prof. R. 
Bauckham consideră că nu este decât o deformare a lui „Mariamme” făcută de vorbitorii de 
limbă greacă, care nu erau familiari cu mediul iudaic. El aduce drept exemplu un manuscris 
al lucrării Sf. Ipolit Refutatio Omnium Haeresium, în care se spune că secta gnostică 
Naaessenilor susŃinea că posedă o învăŃătură secretă pe care o au de la Mariamme49, care la 

                                                 
40 Un text în engleză al acestei scrieri este disponibil pe http://www.gnosis.org/library/actphil.htm sau 
http://www.magdalene.org/acts_of_philip.php (12.03.2007) 
41 Acest text cuprinde elemente mitice, cum ar fi convertirea la creştinism a unor animale vorbitoare, uciderea de 
către Mariamne a unui balaur şi transformarea ei într-un nor de foc; cf. R. Kirk Kilpatrick, The Talpiot Tombs: 
Again and Again and Again, http://confirmedword.blogspot.com/2007/03/talpiot-tombs-again-and-again-and-
again.html (02.03.2007) 
42 Ben Witherington, Problems Multiply for Jesus’ Tomb Theory, 
http://benwitherington.blogspot.com/2007/02/problems-multiple-for-jesus-tomb-theory.html (28.02.2007) 
43 Mark Goodacre, Mariamne and the ‘Jesus Family Tomb’, http://ntgateway.com/weblog/2007/02/mariamne-
and-jesus-family-tomb.html (28.02.2007) 
44 idem, Mariamne, Mary Magdalene and Mary of Bethany, 
http://ntgateway.com/weblog/labels/Talpiot%20tomb.html (11.03.2007) 
45 Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005, p. 219-225; Sinodul de la Gangra nu poate fi datat 
precis, dar el a avut loc cu siguranŃă între 325-381 
46 Peter H. Desmond, Women Priests, Vegetarians, and Summer Dresses: Fourth Century Church Tales, 
Harvard Magazine, May-June 2000, http://www.harvardmagazine.com/on-line/0500113.html (12.03.2007) 
47 James R. White, A Reason for Concern, http://www.aomin.org/index.php?itemid=1829&catid=21 
(10.03.2007) 
48 Christopher A. Rollston, Prosopography and the Talpyiot Yeshua Family Tomb, II. The Talpyiot Tomb,   
49 Textul nu ne lasă să înŃelegem despre care Mariamne este vorba; cf. Mark Goodacre, Mariamne and the 
‘Jesus Family Tomb’  
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rândul ei a primit-o de la Iacov, „fratele Domnului”.50 Ceea ce remarcă Prof. Bauckham este 
folosirea, în textul manuscrisului, a ambelor variante: „Mariamme” şi „Mariamne”, motiv 
pentru care consideră că alterarea se datorează nesiguranŃei necunoscătorului mediului iudaic. 
De aceea, el susŃine că forma de „Mariamne” din manuscrisul din secolul XIV al Faptelor lui 
Filip  este rezultatul aceluiaşi proces.51 

Făcând unele conexiuni cu nişte manuscrise-papirusuri de la Qumran recent publicate, 
Prof. Stephen J. Pfann, de la University of Holy Land, susŃine o altă teorie cu privire la 
inscripŃia de pe acest osuar. El contestă corectitudinea redării inscripŃiei prin Mariamenou [e] 
Mara52, demonstrând, pe baza analizei formei literelor, că, de fapt, avem două nume unite 
prin conjuncŃia „şi”, redate prin scripta continua (fără spaŃii între ele)53: Mαριαµη και Μαρα 
(Mariame kai Mara)54.55 El arată că partea a doua a inscripŃiei (και Μαρα) este o adăugire, 
operă a unui al doilea scrib, datorită faptului că stilul scrierii pare a fi cu totul diferit. De 
aceea, Prof. Pfann lansează o ipoteză destul de întemeiată cum că inscripŃia ar trebui tradusă 
„Maria şi Marta”.56 Şi, având în vedere faptul că avem atestată practica depunerii oaselor mai 
multor persoane în acelaşi osuar, putem considera că a doua parte a inscripŃiei a fost adăugată 
mai târziu, când oasele unei a doua femei, Mara, au fost aşezate în acelaşi osuar.  

În legătură cu susŃinerea faptului că Mariamna ar fi soŃia lui Yeshua’ (?) bar Yosep, 
trebuie să menŃionăm că, potrivit informaŃiilor de ordin arheologic, putea fi în orice grad de 
rudenie cu oricare dintre persoanele înmormântate în acel complex. Iar în ceea ce priveşte 
testele ADN efectuate, vom analiza mai jos relevanŃa acestora. 
 

Ywsh (Yoseh) 
De asemenea, încercarea de a identifica pe Ywsh din 

inscripŃie cu Iosi, „fratele” lui Iisus  (cf. Marcu 6:3; 15:40, 
47) este problematică. Dr. Craig A. Evans crede că 
vocalizarea inscripŃiei ar avea drept rezultat numele Yosah, nu 
Yoseh.  

Trebuie să remarcăm că nu există vreo menŃiune patronimică pe osuarul lui Yoseh. De 
aceea, din punct de vedere epigrafic, nu se poate susŃine ipoteza că Yoseh ar fi fiul lui Yosep 
(şi astfel frate cu Yeshua’). Mai exact, nu se poate stabili nici un fel de rudenie cu vreuna din 
persoanele ale căror nume sunt inscripŃionate pe celelalte osuare.57 Astfel, orice afirmaŃie care 

                                                 
50 Hippolytus, The Refutation of All Heresies, V. 2, în coll. “The Ante-Nicene Fathers”, vol. 5, ed. A. Roberts & 
J. Donaldson, (Sage Digital Library, v.1.0, 1996), p. 99-100 
51 Richard Bauckham, The Alleged ‘Jesus family tomb’, p. 3-4  
52 Aşa cum a redat-o Rahmani, op. cit. 
53 Despre exemple ale acestui mod de redare în alte inscripŃii, vezi: Stephen J. Pfann, Mary Magdalene is Now 
Missing: A Corrected Writing of Rahmani Ossuary 701, p. 3-5, http://www.uhl.ac/MariameAndMartha.pdf 
(12.03.2007) 
54 Drept argument pentru incorectitudinea redării prin Mariamenou [e] Mara, el arată că nu este deloc plauzibilă 
ipoteza lui Rahmani cum că litera „n” din Mariamenou  este scrisă invers (ca în limba ebraică) spre deosebire de 
restul literelor; de aceea, Pfann crede că avem de-a face de fapt cu un „k”; cf. Stephen J. Pfann, Mary 
Magdalene is Now Missing, p. 3; 
55 De asemenea, Prof. Pfann mai ia în calcul încă o variantă posibilă: Mαριαµ η και Μαρα (Mariam ē kai Mara), 
adică „Mariam, numită şi Mara”; însă, datorită celor două stiluri de scris diferite, o consideră puŃin probabilă; S. 
Pfann, A Supplementary Note, http://www.uhl.ac/Lost_Tomb/MaryAndMarthaNote/ (18.04.2007) 
56 Această combinaŃie de nume nu trebuie să ducă la alte ipoteze (pseudo)fundamentate biblic; numele „Maria” 
şi „Marta” erau foarte comune în primul secol şi se găsesc uneori chiar în această combinaŃie. Prof. Pfann dă 
exemple despre inscripŃii de pe osuare care conŃin această combinaŃie de nume, în echivalent ebraic. Cf. Mary 
Magdalene is Now Missing, p. 5 
57 Christopher A. Rollston, Prosopography and the Talpyiot Yeshua Family Tomb: Pensées of a Paleographer, 
II. The Talpyiot Tomb, Society of Biblical Literature Forum, http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=649 
(10.03.2007). Chr. A. Rollson arată că la fel de bine putea să de considere că Yoseh ar fi fiul lui Mattyiah sau 
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încearcă să stabilească, pe baza dovezilor arheologice, vreun grad de rudenie cu acest Yoseh 
este pur şi simplu speculaŃie. Singura precizare care se poate face este că trebuie luată în 
considerare ipoteza ca Yoseh să fie aceeaşi persoană cu Yosep, tatăl lui Yeshua’. Osuarele au 
fost inscripŃionate în perioade diferite, aşa că este posibil ca aceeaşi persoană să fi fost 
reprezentată cu variante diferite ale numelui; de fapt, Yoseh nu este altceva decât varianta mai 
puŃin formală, dar mai încărcată de afecŃiune, a lui Yosep. 

Documentarul, conform schiŃei genealogice prezentate, sugerează că Iosi ar fi frate 
biologic al lui Iisus Hristos, ambii fiind copiii biologici ai lui Iosif şi Maria. Evangheliştii 
afirmă cu claritate însă că Iisus Hristos nu s-a născut în urma vreunei împreunări fizice (Mt. 
1:18-25; Lc. 1:26-38; In. 1:13), aşadar nu este băiatul lui Iosif, nici fratele biologic al lui Iosi. 
Interpretarea care corelează cel mai bine textul inspirat al Scripturii şi tradiŃia răsăriteană58 
este că “fraŃii şi surorile”, care apar singuri sau împreună cu Fecioara Maria, sunt copiii lui 
Iosif dintr-o căsătorie anterioară, în urma căreia a rămas văduv. 

 
Mtyh (Mattiyah) 
Autorii documentarului justifică prezenŃa lui 

Mattiyah în mormântul „familiei lui Iisus” pe baza 
genealogiei de la Luca 3:23-38. Astfel, pornind de la 
faptul că Fecioara Maria a avut mulŃi strămoşi care au 
avut variaŃii ale acestui nume, au lansat ipoteza că 
Mattiyah ar fi una din rudele pe linie maternă ale lui Iisus. Acest argument este cu totul 
irelevant; de aceea, nici statisticianul nu a luat în calcul acest element.59 

 
 
Yhwdh br Yshw’ (Yehudas bar Yeshua’) 
Nu există absolut nicăieri vreo dovadă 

că Iisus ar fi avut vreun copil.  Nici măcar 
literatura gnostică – care obişnuia să îşi 
revendice unele învăŃături esoterice ale lui 
Iisus transmise prin apropiaŃi de-ai Săi – nu aminteşte nicăieri de existenŃa vreunui copil de-al 
lui Iisus cu acest nume.  

Christopher A. Rollson declară că, în ceea ce priveşte mormântul de la Talpiot, ne 
confruntăm cu lipsa aproape completă a datelor prosopografice. De aceea, pur şi simplu este 
imposibil să faci declaraŃii cu privire la relaŃiile celor îngropaŃi acolo folosindu-te numai de 
dovezi de ordin prosopografic. Datele sunt insuficiente (dacă nu chiar total inexistente) 
pentru putea a considera că avem de-a face cu mormântul familiei lui Iisus din Nazaret.60 

În legătură cu mistificarea lui Ioan 19:26-27, din context reiese clar că interpretarea 
dată de realizatorii documentarului este eronată. Se încearcă a se prezenta o cu totul altă 
realitate decât cea din text: lângă crucea Mântuitorului ar fi fost prezenŃi Maria Magdalena şi 
Iuda, „fiul lor”, având loc o scenă emoŃionantă în care i se încredinŃează mamei îngrijirea 

                                                                                                                                                        
tatăl lui Mariamne sau al lui Matyiah; putea fi chiar unchiul acestora. La fel, Yoseh putea fi fiul sau tatăl sau 
fratele sau unchiul cuiva din cei înmormântaŃi în vreunul dintre osuarele care nu au nici o inscripŃie.  
58 Interpretarea conform căreia ei sunt verii Mântuitorului sau alte rude apropiate a fost emisă de Ieronim, un 
duşman declarat al căsătoriei (cf. Adversus Iovinianum), într-un context polemic. Ea este străină de Răsăritul 
primelor secole precum şi, după toate probabilităŃile, de realitatea Evangheliilor. Vezi R.J. Bauckham, Relatives 
of Jesus, în Ralph Martin ed., Dictionary of the Later New Testament & Its Developments, InterVarsity Press, 
1997, p. 1004-1006;  Armand Puig, Iisus – Un profil biografic, Editura Meronia, Bucureşti, 2006, p. 167-174; 
Constantin Preda, „Cartea neamului lui Iisus Hristos”, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 273-276 
59 Ben Witherington, Problems Multiply for Jesus’ Tomb Theory, 
http://benwitherington.blogspot.com/2007/02/problems-multiple-for-jesus-tomb-theory.html (28.02.2007) 
60 Christopher A. Rollston, Prosopography and the Talpyiot Yeshua Family Tomb 
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copilului. În versetul 25 ni se spune clar: „ Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui (η 
µήτηρ αυ�του) şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena”. Iar în următorul 
verset se spune că Iisus, „v ăzând pe mama (Sa) (τη�ν µητέρα) şi pe ucenicul pe care îl iubea 
stând alături, a zis mamei (Sale) (τη�� µητρη��): Femeie, iată fiul tău!”  Paralelismul textului 
arată în mod clar că e vorba despre „mama Sa”, adică Maica Domnului, nu mama ucenicului, 
cum se sugerează. De altfel, forma de adresare prin apelativul „femeie” (γύναι) este întâlnită 
şi în cealaltă scenă din Ioan în care Mântuitorul vorbeşte cu mama Sa (Ioan 2:4).61  

Nici un exeget nu a interpretat textul în sensul din documentar. ToŃi au arătat că este 
vorba de o încredinŃare a Maicii Domnului în grija „ucenicului pe care îl iubea” – majoritatea 
considerând că este vorba de Ioan, fiul lui Zevedeu –, ceea ce ar fi fost de prisos dacă ar fi 
fost vorba de o mamă şi fiul ei. Pe de altă parte, cercetătorii sugerează că trebuie să vedem 
aici un înŃeles teologic mai profund, care trece dincolo de aparenŃele grijii faŃă de viitorul 
Maicii Sale.62  

În concluzie, doar o abordare forŃată a textului, care îl scoate din contextul Evangheliei 
sau chiar din contextul imediat, poate să considere că aici s-ar sugera o legătură de sânge 
între persoanele cărora li se adresează Mântuitorul. 
 

„Osuarul lui Iacov ” 
Autorii documentarului încearcă să convingă publicul că, datorită faptului că în 

mormânt au fost descoperite zece osuare şi doar nouă se găsesc în depozitul de la Rockefeller 
Museum, aceasta înseamnă că al zecelea osuar trebuie să fie cel al lui „Iacov, fiul lui Iosif, 
fratele lui Iisus”. 63 Însă trebuie să amintim că acest presupus osuar al lui Iacov, „fratele” 
Domnului, a fost declarat un fals de către un grup de experŃi, cei ce s-au ocupat cu 
promovarea sa fiind implicaŃi într-un proces în curs de desfăşurare. În afară de fotografia 
datată din 1976, adică cu patru ani înainte ca mormântul de la Talpiot să fie excavat, un 
expert a depus recent mărturie că osuarul se află de circa 150 de ani în afara mormântului din 
care a fost scos. Mai mult, măsurătorile făcute „osuarului lui Iacov” au arătat că acesta are 
dimensiuni complet diferite cele ale “osuarului lipsă”.64 

Joe Zias este arheologul care a catalogat osuarele de la Talpiot şi care a catalogat 
personal cel de-al zecelea osuar. El a lucrat împreună cu Amos Kloner, ca parte a echipei care 
a făcut descoperirea originală. Zias a declarat că, pe timpul funcŃiei sale de curator la 
Rockefeller Museum, osuarele care nu aveau nici o inscripŃie şi nici un ornament erau în mod 
automat plasate într-o curte interioară a muzeului; motivul era lipsa de spaŃiu pentru 
depozitarea în interior a unor obiecte care nu păreau a prezenta interes din punct de vedere 
arheologic.65 Astfel, deoarece al zecelea osuar era complet plat şi lipsit de vreo inscripŃie, a 
primit un număr de înregistrare, a fost măsurat, apoi depozitat – conform procedurii standard 
– într-o curte interioară, alături de alte 50-100 de osuare aflate în aceeaşi situaŃie. „Nimic nu a 

                                                 
61 Acest mod de adresare a unui fiu faŃă de mama sa este oarecum neobişnuit; însă discuŃiile pe marginea acestui 
subiect depăşesc scopul acestui articol. Cert este că este vorba de o formă de adresare specifică, consemnată de 
evanghelistul Ioan. 
62 Raymond E. Brown, The Gospel According to John (XIII-XXI), The Anchor Bible, vol. 29A, New York: 
Doubleday, 1970, p. 922-927; idem, The Death of Messiah, vol. 2, New York: Doubleday, 1994,  p. 1019-1026 
63 Un studiu mai detaliat cu privire la acest osuar se găseşte şi în cap. 5, „Significant Ossuaries for Research in 
the Historical Jesus”, din C. A. Evans, Jesus and the Ossuaries, p. 91-122;  
64 Osuarul lui Iacov este lung de 50cm la bază şi 56cm sus, lat de 26cm într-o parte şi 30cm în cealaltă şi înalt de 
30cm (cf. C.A. Evans, Jesus and the Ossuaries, p. 112), pe când osuarul 10 este 60x26x50 cm (cf. Kloner, A 
Tomb with Inscribed Ossuaries, p. 21), adică puŃin mai lung şi cu 20 cm mai înalt. 
65 cf. Joe Zias, Deconstructing the Second and Hopefully Last Coming of Simcha and the BAR Crowd, 
http://www.joezias.com/tomb.html (07.03.2007) 
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fost furat, nici nu lipseşte”, a declarat el.66 Numerele de înregistrare au dispărut din pricina 
intemperiilor, deoarece s-a folosit o vopsea neadecvată, făcând dificilă identificarea sa acum. 

Pe lângă acestea, afirmaŃia cu referire la osuarul care poartă inscripŃia „Shimon bar 
Yonah” (Simon, fiu lui Iona), că „oameni de ştiinŃă şi arheologi au confirmat că acest osuar 
aparŃine aceluiaşi Simon, fiul lui Iona, pe care Hristos l-a numit Petru”67 este eronată. Deşi s-
a luat în considerare această posibilitate, osuarul nu a fost confirmat ca aparŃinând 
Apostolului Petru.68 

Referitor la patina, Ben Witherington nu exclude posibilitatea ca rezultatele favorabile 
teoriei să se fi datorat faptului că osuarele erau plasate în medii foarte asemănătoare. Ele sunt 
confecŃionate din acelaşi material, din aceeaşi perioadă şi au stat în condiŃii foarte 
asemănătoare. Terra rosa (un tip de lut roşiatic care apare în zonele calcaroase) nu este un sol 
specific doar Talpiotului.69 

Cea mai importantă obiecŃie referitoare la patina este alegerea laboratorului. Analiza a 
fost efectuată la Suffolk Crime Lab., statul New York, SUA, într-un laborator criminalistic al 
PoliŃiei. Acest laborator este specializat în analize în legătură cu accidentele de maşini, nu în 
arheologie. De ce a fost nevoie să fie prelevată patina de către un israelian care a mai fost 
implicat în falsuri arheologice în legătură cu Qumran70, dusă în SUA împreună cu mostre de 
control a căror provenienŃă nu ne este dată, la un laborator fără nici o experienŃă în domeniu, 
fără a lua măcar probe din ambele osuare necurăŃate? 

Răspunsul la această întrebare este că specialiştii de la Suffolk, precum toŃi experŃii din 
documentar, au fost manipulaŃi în direcŃia dorită de Jacobovici, după cum a remarcat şi prof. 
dr. Jonathan L. Reed, autor al cărŃii Excavating Jesus71. El exprimă foarte precis această 
realitate: „Numai conducătorii aveau întreaga imagine a lucrurilor, în timp ce experŃii sunt 
făcuŃi să-şi joace fiecare rolul său precum marionetele”72. Această concluzie este sprijinită şi 
de faptul că majoritatea dintre ei au Ńinut să se distanŃeze de documentar şi felul cum a fost 
folosită contribuŃia lor, imediat după difuzarea acestuia. 

Manipularea experŃilor şi a muncii lor, dincolo de limite rezonabile, a fost tocmai 
greşeala lui Simcha Jacobovici, care a reuşit astfel să ridice aproape toată comunitatea 
academică din domeniu împotriva documentarului. Comunitatea academică, deşi în mare 
majoritate necredincioasă în Învierea Mântuitorului73, a luat documentarul ca pe un afront 
colectiv. Dat fiind că mulŃi dintre specialiştii în domeniu ştiau deja mai multe despre subiect 
decât autorii documentarului înşişi, nu a necesitat un efort deosebit să transforme The Lost 

                                                 
66 Cf. Ben Witherington, The Smoking Gun – Tenth Talpiot Ossuary Proved to Be Blank, 
http://benwitherington.blogspot.com/2007/03/smoking-gun-tenth-talpiot-ossuary_9874.html (01.03.2007); Zias 
mai susŃine că i-a furnizat personal aceste informaŃii lui James Tabor, pentru a evita orice neînŃelegeri; cf. Joe 
Zias, Deconstructing the Second. Tabor neagă acest fapt, susŃinând că Zias s-ar fi exprimat în termeni de genul: 
„nu am idee” sau „este posibil”; cf. James Tabor, Clarifying the Record: The Missing Ossuary that is not 
missing, http://jesusdynasty.com/blog/2007/03/06/clarifying-the-record-the-missing-ossuary-that-is-not-missing/ 
(06.03.2007). Tabor declară şi că nu s-a exprimat încă în vreun fel în legătură cu identificarea „osuarului lui 
Iacov” cu osuarul lipsă de la Talpiot, însă a anunŃat un răspuns într-un timp cât mai scurt. 
67 http://www.jesusfamilytomb.com/evidence/historical_precedents/st_peter.html (12.03.2007) 
68 Mai multe informaŃii legate de descoperirea acestui osuar şi a altora se găsesc la Jean Gilman, Jerusalem 
Burial Cave Reveals: Names, Testimonies of First Christians, http://www.leaderu.com/theology/burialcave.html 
(12.03.2007) 
69 Ben Witherington, Problems Multiply for Jesus’ Tomb Theory 
70 Cf. Joe Zias, Deconstructing the Second 
71 J. D. Crossan & J. L. Reed, Excavating Jesus: Beneath the Stones, Behind the Texts, Harper: San Francisco, 
2002  
72 Jonathan L. Reed, Response to the "Lost Tomb of Jesus", http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleId=648 
(15.03.2007) 
73 Observăm chiar că unii dintre cei care s-au împotrivit acestei „teorii” sunt cercetători evrei, care nu aveau 
vreun interes confesional 
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Tomb of Jesus în, foarte posibil, primul documentar “deconspirat” înainte de a fi difuzat pe 
canalele publice. 

 
Simbolul aflat deasupra mormântului 
Simbolul aflat deasupra mormântului, un V sau Y 

întors cu un cerc în interior, este prezentat tendenŃios ca 
fiind o dovadă („context arheologic”) a asocierii dintre 
mormântul de la Talpiot şi un cimitir aparent creştin de pe 
Muntele Măslinilor, la „Dominus Flavit”, aflat acum în 
interiorul unei mănăstiri franciscane. Impresia pe care 
Jacobovici doreşte să o creeze este că prezenŃa acestui 
simbol sugerează că este vorba de un mormânt creştin, 
simbolul în sine fiind poate chiar semi-ocult, “ochiul 
atoatevăzător”. 

Simbolul respectiv nu are nici o legătură cu creştinismul, dimpotrivă. El se găseşte, 
printre altele, pe monezile74 din perioada lui Irod Filip75 (4 î.Hr. – 34 d.Hr.), şi reprezintă 
poarta Nicanor a Templului din Ierusalim, sau, mai precis, aspectul Templului privit prin 
poarta Nicanor. El simbolizează prin extensie Templul însuşi. Este de remarcat că simbolul, 
ca stilizare a părŃii superioare a templelor păgâne, apare şi pe monezi romane76. 

Poarta Nicanor se afla între curtea lui Israel sau a LeviŃilor şi Curtea Femeilor. Ea este 
aşadar poarta estică a CurŃii Levi Ńilor, prin care se intra în zona rezervată numai bărbaŃilor 
iudei şi preoŃilor. Trecerea prin ea cerea o anumită stare de curăŃie rituală77. Venind dinspre 
Curtea Femeilor, se urcau cele 15 trepte, iar după tradiŃie se cânta câte un psalm pe fiecare 
treaptă. Unii cercetători o leagă de poarta eternităŃii despre care se vorbeşte în psalmul 23, v. 
7-9. 

Cert este că evreii îi dădeau o însemnătate specială, legată de slava lui Yahve, kabod, 
care ar fi intrat pe această poartă la răsăritul soarelui pentru a se instala pe tronul său ca 
Stăpân al Universului, aflat în Sfânta Sfintelor. El simbolizează aşadar sfârşitul unui 
pelerinaj78, intrarea în locul prezenŃei lui Yahve, Templul. Este uşor de înŃeles de ce el se află 
înscris pe un mormânt, fiind un simbol al Templului iudaic şi al locurilor sacre în general, 
chiar şi în păgânismul roman. 

Apare întrebarea dacă este posibil ca realizatorii documentarului să nu fi ştiut acest 
lucru, căci susŃin pe site-ul oficial al documentarului că „n-au mai văzut niciodată aşa ceva”. 
Mai mult, emit explicit o afirmaŃie falsă, că „nu are precedent”. După cum am arătat, semnul 
apare pe monezile lui Irod Filip şi cele romane, iar realizatorii înşişi arată că nu este singular, 
ci apare exact în această formă la Dominus Flavit. 

Simbolul leagă mormântul nu de creştinismul primar, ci de cultul de la Templu. Deşi şi 
primii creştini se întâlneau la Templu, este mai plauzibil, în conjuncŃie cu numărul mare de 
osuare inscripŃionate (60% faŃă de 25,2% în medie), care indică un grad mai ridicat de 
cultură, să fie vorba de o familie preoŃească (după Ben Whiterington III şi R. Kirk Kilpatrick) 
sau de descendenŃi ai Macabeilor. De altfel, mai multe elemente ne fac să considerăm foarte 
probabilă ipoteza că avem de-a face cu un mormânt al unei familii preoŃeşti: un simbol al 
                                                 
74 Cf. imaginii http://members.verizon.net/vze3xycv/images/coins/herod/HerodPhillip.jpg, precum şi 
http://www.livius.org/a/1/judaea/coin_philip_bm.JPG (15.03.2007) 
75 Fiul lui Irod cel Mare cu Cleopatra a Ierusalimului 
76 Vezi Steven J. Friesen, Imperial Cults and the Apocalypse of John, New York: Oxford University Press, 2001, 
p. 38, fig. 2.4 
77 Vezi şi Talmudul Babilonian, Tratatul Nazir, Folio 45a, http://www.come-and-
hear.com/nazir/nazir_45.html#45a_1 (15.03.2007) 
78 Cf. dr. R. Kirk Kilpatrick, So-called “Lost Tomb of Jesus”: Mysterious Chevron and Circle?, 
http://confirmedword.blogspot.com/2007/03/so-called-jesus-family-tomb-mysterious.html (15.03.2007) 
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templului, nume specifice preoŃimii (Iosif, Matei, Iuda), la care se pot adăuga alte 
considerente, ca de exemplu presupunerea că era necesară o stare materială destul de bună 
pentru a avea un mormânt de familie.79 
 

“Dovada” statistică 
Probabilitatea unui eveniment sigur este 1. Probabilitatea unui eveniment cu incidenŃă 

nesigură este un număr mai mic decât 1, reprezentat fie printr-un procent mai mic decât 
100%, fie prin formula x din y, în care y este întotdeauna mai mare decât x. Y reprezintă 
numărul total al evenimentelor în timp ce x reprezintă frecvenŃa evenimentului care ne 
interesează. Dacă dorim să aflăm probabilitatea unui şir de evenimente, nu ne rămâne decât 
să înmulŃim probabilităŃile individuale, pentru că fiecare eveniment adiŃional fracŃionează 
probabilitatea anterioară. 

Autorii documentarului l-au contractat pe matematicianul Andrey Feuerverger 
(profesor de Matematică şi Statistică la Universitatea din Toronto, Canada), care, ca şi ceilalŃi 
specialişti care susŃin punctul lor de vedere, a fost eronat informat cu privire la realitatea de la 
Talpiot. 

Matematicianului i s-a pus la dispoziŃie, prin intermediul a două lucrări, Catalogue of 
Jewish Osuaries in the Collections of the State of Israel, de prof. Rahmani, şi Lexicon of 
Jewish Names in Late Antiquity de prof. Tal Ilan80, lista cu numele înscrise pe osuarele din 
perioada respectivă, precum şi frecvenŃa fiecăruia dintre acestea. Astfel, el a putut afla că, 
dintre bărbaŃi (2625 inscripŃii): 8,3% se chemau Iosif-Iosi; 6,2% Iuda; 3,5% Iisus; 2,4% 
Matei. Le fel, femeile din acea perioadă (328 inscripŃii) se chemau: 21,4% Maria şi 6,1% 
Marta. 

Dr. S. Pfann de la University of the Holy Land a remarcat că 75% din numele de pe 
osuarele din acea perioadă sunt dintr-un grup de numai 16 nume, printre care şi cele de la 
Talpiot. De fapt, în colecŃia statului Israel, sunt 231 de osuare înscrise cu nume, care au doar 
72 de nume diferite (echivalând variantele pentru acelaşi nume)81. Prof. Pfann apare şi în 
documentar, asistându-l pe Steven Cox la recoltarea de mostre pentru analiza ADN. 

Astfel, folosind metoda explicitată mai sus, matematicianul canadian înmulŃeşte 
frecvenŃele aproximative ale acestor nume, folosind notaŃia x din y: Iisus fiul lui Iosif (1 din 
190) x Maria (1 din 4) x Mariamne (1 din 160) x Iosi (1 din 20) = 1 din 2.400.000. După o 
corecŃie care doreşte să elimine eventualele erori şi raportarea la numărul de osuare, 
considerat 1000, se ajunge la probabilitatea de 1 din 600. Cu alte cuvinte, sunt 599 din 600 
şanse, sau 99,8%, ca setul de nume din mormântul de la Talpiot să nu fie o coincidenŃă, ci 
tocmai familia lui Iisus Nazarineanul. Această concluzie fantezistă însă nu este decât 
rezultatul suprapunerii mai multor ipoteze, dintre care majoritatea sunt ori foarte improbabile 
ori cu siguranŃă false.  

Dr. Andrey a publicat o apologie, în care arată că la baza calculelor lui stau mai multe 
ipoteze, dintre care dacă oricare dintre ele nu este adevărată, valoarea calculului este afectată 
în asemenea grad încât numai este statistic relevant. O parte din acestea sunt: 1. InscripŃiile şi 
provenienŃa osuarelor nu sunt disputate; 2. Datele onomastice (din cele două cărŃi, Rahmani 
şi Ilan) sunt corecte; 3. Mariamenou [e] Mara este singura denumire corectă pentru Maria 
Magdalena; 4. Iosi este numele corect pentru fratele lui Iisus din Marcu 6:3; 5. Versiunea 
Marya este un nume corect pentru Fecioara Maria; 6. Iosif din “Iisus fiul lui Iosif” nu este 

                                                 
79 Kloner consideră că este vorba de o familie de condiŃii cel puŃin medii; cu toate acestea, trebuie să Ńinem cont 
că nu avem decât 10 osuare, pe când în mormânt se aflau oasele a 35 de persoane. 
80 Cf. declaraŃie sale, publicată la http://fisher.utstat.toronto.edu/andrey/OfficeHrs.txt (15.03.2007) 
81 Cf. Prof. Dr. Stephen Pfann, The Improper Application of Statistics in "The Lost Tomb of Jesus", 
http://www.uhl.ac/JudeanTombsAndOssuaries.html (15.03.2007) 
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acelaşi cu cel din inscripŃia Iosi; 7. PrezenŃa lui Matei printre osuare nu invalidează calculul; 
8. PrezenŃa lui “Iuda fiul lui Iisus” nu invalidează calculul.  

Aşa cum arătat, cele 8 condiŃii sine qua non date de Dr. Andrey sunt toate discutabile 
sau foarte improbabile. Acest calcul care dă 599 din 600 şanse ca mormântul de la Talpiot să 
fie al familiei lui Iisus Nazarineanul este, de fapt, o scamatorie pusă la punct de Simcha 
Jacobovici şi James Tabor, de care matematicianul cu pricina nu este responsabil. 

Dacă într-un calcul se introduc informaŃii false, atunci este 100% sigur ca rezultatele să 
fie şi ele false. Acest calcul trebuie în realitate interpretat în felul următor: „Dacă toate 
presupoziŃiile despre inscripŃii sunt adevărate, şi Iisus Nazarineanul avea într-adevăr un 
mormânt familial care se află printre cele descoperite de arheologi, atunci sunt 599/600 
şanse ca acest mormânt să fie al lui” .82 De fapt, acest calcul foloseşte numai informaŃii care 
par să susŃină teza producătorilor, dintre care unele sunt fabricaŃii, ignorând cu totul restul 
datelor care invalidează clar posibilitatea ca acest mormânt să fie al lui Iisus Nazarineanul. 

Joe D’Mello arată simplu şubrezimea calculului, demonstrând că dacă, de dragul 
argumentării, admitem o probabilitate de 10% ca Iisus Nazarineanul să fi avut o familie, 
atunci probabilitatea calculată se reduce la 10% x 99,8%, adică în jur de 10%. Acesta este 
numai unul din multele reduceri care trebuie aplicate, în final ajungându-se la o cifră foarte 
apropiată de 0, după introducerea consecutivă a datelor istorice, arheologice, precum şi a 
considerentelor logice. În esenŃă, calculul din documentar adună doar elementele care convin, 
dintre care multe sunt semi-fabricaŃii. 

După cum am amintit mai sus, familia de la Talpiot nu este o familie nucleară cu 10 
osuare, 10 membri, aşa cum este prezentată deliberat în documentar. Ea este probabil o 
familie extinsă (ramificată) de circa 35 de persoane, distribuite pe aproximativ 4 sau chiar 5 
generaŃii 83. Acest fapt nu a fost prezentat nici statisticianului şi nici publicului, tocmai pentru 
că este suficient cât să invalideze calculul statistic. 

Mai mult, în declaraŃia sa apologetică, Feuerverger a spus: „[...] acum cred nu ar trebui 
să emit nici o concluzie care să lege acest mormânt cu oricare astfel [de mormânt] ipotetic al 
familiei Noului Testament”. El a fost de asemenea de acord că site-ul canalului Discovery 
conŃinea la data apologiei trei paragrafe despre calculul său statistic deja demonstrate false. 
Între timp, Discovery a modificat aceste trei paragrafe84, parte din campania de distanŃare de 
acest documentar. 

 
Analizele de ADN 
Una dintre aşa-zisele dovezi prezentate de producătorii documentarului este testul de 

ADN. Dintre cele 9 osuare de la Talpiot aflate în depozitul AutorităŃii Israeliene pentru 
AntichităŃi, din spatele muzeului Rockefeller din Ierusalim, doar două nu au fost curăŃate de 
către curatori, anume cele înscrise “Iisus fiul lui Iosif” şi Mariamenou Mara. Osuarele sunt 
de obicei curăŃate atât în interior cât şi în exterior pentru a putea fi expuse în muzeu. 

Producătorii au prelevat rămăşiŃe de pe fundul acestor două osuare şi le-au trimis ilegal 
în Canada la un laborator de analize. Legile Israelului nu permit exportul materialelor 
biologice fără aprobări speciale, care nu au fost nici cerute şi, dr. Joe Zias argumentează, nici 
nu ar fi fost date de către autorităŃile israeliene. 

Cercetătorii de la Paleo-DNA Laboratory, Lakehead University, Ontario, Canada au 
primit aşadar două cutiuŃe cu praf şi bucăŃele de oase, care au rămas în osuare după ce 

                                                 
82 Dr. în ştiinŃe matematice Joe D’Mello, The correct interpretation of Dr. Andrey Fauveberger’s 1:600 odds 
calculation, http://ntgateway.com/weblog/2007/03/correct-interpretation-of-dr-andrey.html (15.03.2007) 
83 Cf. dr. Joe Zias, Viewers Guide to Understanding the Talpiot Tomb ‘documentary’ to be aired on the 
Discovery Channel, http://www.joezias.com/tomb.html  
84 Joe D’Mello, Discovery Website Adjusts Tomb Claims, http://ntgateway.com/weblog/2007/03/discovery-
website-adjusts-tomb-claims.html (17.03.2007) 
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ultraortodocşii evrei au scos oasele propriu-zise pentru a le îngropa. Specialiştilor nu li s-a 
dezvăluit despre ce rămăşiŃe este vorba, şi nici faptul că, în realitate, în osuare nu se aflau 
oasele câte unei persoane, ci în cele 10 osuare s-au găsit 17 rămăşiŃe. 

Prima încercare a biologilor canadieni a fost să extragă ADN nuclear din bucăŃelele de 
oase, ceea ce nu s-a putut. ObŃinerea ADN-ului din nucleul celulei, care este unic pentru 
fiecare persoană, ar fi putut da mai multe informaŃii, precum cele referitoare la sex şi 
paternitate. 

A urmat încercarea, reuşită de această dată, de a separa ADN mitocondrial. ADN-ul din 
mitocondrii este moştenit neschimbat (sau foarte puŃin şi rar schimbat) la mamifere de la 
mamă la progenituri. ADN-ul mitocondrial provenind de la tată este distrus după fertilizarea 
ovulului. 

Prin recuperarea şi analiza ADN-ului mitocondrial cercetătorii canadieni au reuşit să 
evidenŃieze că persoanele cărora le-au aparŃinut cele două mostre nu erau copii aceleiaşi 
mame, care este interpretată hazardat ca fiind o indicaŃie a faptului că erau soŃ şi soŃie 
(intenŃionat de către Simcha et al., şi din ignoranŃa realităŃii din mormânt de către cercetător). 
Cele două persoane pot însă fi rude de sânge, cum ar fi tată şi fiic ă, sau oricare altă relaŃie de 
rudenie care nu implică aceeaşi linie maternă.  

Carney Matheson, cel care a realizat analiza ADN, a Ńinut să clarifice, după izbucnirea 
scandalului: “Singura concluzie la care am ajuns a fost că aceste două seturi nu erau înrudite 
matern. Mie mi se pare că acest lucru nu înseamnă absolut nimic.” 85 Tot el, într-un schimb de 
e-mailuri cu apologetul James R. White, Ńine să menŃioneze că, în interviu, a continuat 
explicaŃiile cu privire la rezultatul analizei. “Am menŃionat, de asemenea, [în interviu,] toate 
posibilităŃile [...] Acestea includ, tată şi fiic ă, veri după tată, fraŃi după tată, sau pur şi simplu 
indivizi neînrudiŃi.” 86 Această porŃiune din interviu se pare că nu a reuşit să ajungă în 
versiunea finală a documentarului. 

De fapt, cei care au analizat ADN-ul mitocondrial nu au fost informaŃi nici cu privire la 
condiŃiile mai mult decât nepotrivite în care au fost recoltate mostrele în Israel. O astfel de 
analiză, a unor rămăşiŃe de 2000 de ani, se face având grijă să se micşoreze riscul de 
contaminare, covârşitor după o asemenea perioadă. Bacteriile şi insectele care, de-a lungul a 
2000 de ani, au putrezit cu oasele respective, şi-au adăugat ADN-ul lor la acest concoct. Ce 
să mai vorbim de ADN-ul uman, al ultraortodocşilor care au scos oasele, al curatorilor de la 
AIA care au deschis de nenumărate ori osuarele în cei treizeci de ani de la descoperire, care 
fiecare şi-au lăsat fragmente de piele moartă de pe mâini? Dar faptul că, aproape sigur, în cel 
puŃin unul din cele două osuare au fost rămăşiŃele a doi oameni? 

În concluzie, este uşor de observat relevanŃa acestei aşa-zise dovezi ştiinŃifice: absolut 
nici una, după cuvintele experŃilor înşişi. 

 
Învierea Domnului. ReflecŃii pe marginea teoriei „mormântului”  
Bibliştii de talie internaŃională din ziua de astăzi nu cred, în marea majoritate, în 

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. CredinŃa că Învierea Sa din morŃi chiar a avut loc 
este aproape un stigmat, care are toate şansele să-i anuleze posibilitatea unui cercetător de a fi 
luat în serios în sferele academice din Vest, o situaŃie cu care ne-am confruntat şi noi. Ei 
repetă obsesiv un clişeu: MorŃii nu învie, deci nici Iisus nu a înviat. Acest mediu academic 
semi-ateist, în care virtuozitatea speculaŃiei este echivalată cu prestanŃa academică, este cel 
care a produs personaje precum biblistul James Tabor. 

                                                 
85Cf. Christopher Mims, Says Scholar Whose Work Was Used in the Upcoming Jesus Tomb Documentary: "I 
think it's completely mishandled. I am angry.",  
http://blog.sciam.com/index.php?title=says_scholar_whose_work_was_used_in_the  (15.03.2007) 
86Cf. dr. James R. White, Dr. Carney Matheson Responds, 
http://www.aomin.org/index.php?itemid=1809&catid=21 (15.03.2007) 



17 
 

Totuşi, există şi excepŃii, printre care se remarcă profesorul Nicholas Thomas Wright. 
El a scris o lucrare istorico-critică exhaustivă despre originile credinŃei creştine în trei 
volume, din care unul este dedicat Învierii. Wright analizează toate aspectele problemei, 
plecând de la relatările evanghelice şi de la informaŃiile arheologice şi istorice, până la 
aspecte psihologice şi sociologice. Wright demonstrează, în contextul concret al mentalităŃii 
şi credinŃelor iudaice de atunci, necesitatea faptului că ucenicii şi alŃii au văzut mormântul gol 
precum şi pe Hristos viu după răstignirea şi îngroparea Sa, pentru dezvoltarea ulterioară a 
lucrurilor87. 

El conchide că cercetarea obiectivă şi completă a problemei, deşi nu poate dovedi 
ştiinŃific faptul propriu-zis al Învierii, poate dovedi că aceasta este singura explicaŃie care 
corelează conŃinutul teologiei creştine aşa cum se regăseşte în cărŃile Noului Testament, 
precum şi istoria Bisericii primare. 

În documentar este sugerată una din teoriile revizioniste cu privire la Înviere, care 
speculează că primii creştini, când ziceau că Iisus s-a ridicat din morŃi, se refereau la un fapt 
pur spiritual, necorporal. Această variantă este numită de Wright “istoric imposibilă”88. 

 
Concluzii 
Chiar în urma unei analize sumare, documentarul şi teoria susŃinută prin el se arată un 

lanŃ de speculaŃii şi deformări, neputând oferi nici un fel de indiciu real care să ne facă să 
acceptăm „mormântul lui Iisus”. Nu este nici primul „mormânt al lui Iisus” descoperit, şi 
probabil nici  ultimul. „Descoperiri” de acest gen au însoŃit mereu creştinismul încă de la 
apariŃia sa, însă de fiecare dată au fost dezminŃite de evidenŃa lucrurilor. 

Luând în considerare precizările introductive, producŃiile de acest fel nu trebuie 
interpretate polemic de către creştini. Ele sunt rezultatul firesc al trăirii într-o lume imaginară, 
în care Învierea nu există şi “Iisus Nazarineanul” nu este Iisus Hristos, Dumnezeu şi om, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat. S-a putut constata din discuŃiile ulterioare lansate de James Tabor că 
nu putem să ne limităm la interpretarea conform căreia documentarul a fost propulsat 
exclusiv pentru câştiguri materiale; din păcate, există oameni care cred în validitatea acestor 
speculaŃii. 

Deşi pentru noi pare o naivitate, pentru autorii documentarului, în special Jacobovici şi 
Tabor, care chiar cred în rezultatele pseudo-cercetărilor lor, realitatea nu poate fi alta. Hristos 
nu putea să învie, deci, mai devreme sau mai târziu, trebuie să i se descopere mormântul. 
Problema a apărut când speculaŃiile lor fanteziste s-au ciocnit brutal cu realitatea, pe care 
comunitatea academică, nemulŃumită de faptul că semidocŃii invadează domeniile sale,  s-a 
străduit să le-o prezinte cât mai categoric şi fără echivoc. 

Comunitatea academică vestică nu a sesizat însă fondul problemei. Ea însăşi a produs şi 
produce constant astfel de speculaŃii f ără nici un fundament. Mormântul pierdut al lui Iisus a 
fost luat în colimator doar pentru că nu este o speculaŃie prea bine realizată, şi, cel mai 
important, nu a fost realizată de către membrii ei, prin metodele clasice. 

 Pentru noi, eşecul acestor încercări naive de justificare a necredinŃei în Hristos cel 
Înviat, nu sunt decât elemente în plus pentru a înŃelege că, exact invers faŃă de pretenŃiile 
lumii academice vestice, cine nu crede că Hristos cu adevărat a înviat „raŃionează” într-o 
lume imaginară şi fără sens. 

“Nu este de mirare că irozii, cezarii şi saducheii acestei lumi, antici şi moderni, erau şi 
sunt grăbiŃi să elimine complet posibilitatea unei învieri reale. Ei, în fapt, pariază pe un 
contra-argument al lumii reale. [...] Este lumea reală care, în cele mai vechi relatări ale 

                                                 
87 Vezi Nicholas T. Wright, Christian Origins and the Question of God, vol. 3: The Resurrection of the Son of 
God, Minneapolis: Fortress Press, 2003, p. 685-738 
88 Wright, The Resurrection, p. 718 
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Învierii lui Iisus, a fost decisiv şi pentru totdeauna izbăvită de acel eveniment, un eveniment 
care cerea să fie înŃeles nu ca o minune bizară, ci ca un început al unei noi creaŃii.” 89 

                                                 
89 Wright, The Resurrection, p. 737 


