Dar a fost c , în zilele acelea ...

- David Jeremiah

De ce p storii?
Ce prestigiu avea un p stor în locul i în timpul na terii lui Isus? Câteva rânduri din cartea
Geneza ne dau probabil un mic indiciu cu privire la starea social a p storilor:
Iosif, un israelit, care a ajuns într-o pozi ie înalt în Egipt, a dat fra ilor s i imigran i un sfat, cu
privire la ce este de f cut, ca s poat locui în delta Nilului: str inii nu erau întotdeauna bine
veni i. Sfatul lui Iosif era, ca ei s recunoasc , c de multe genera ii sunt p stori: » i, când v va
chema faraon i v va întreba: „Cu ce v îndeletnici i?”, voi s r spunde i: „Robii t i au
crescut vite, din tinere ea noastr pân acum, atât noi cât i p rin ii no tri.” În felul acesta ve i
locui în inutul Gosen, c ci to i p storii sunt o urâciune pentru Egipteni.« (Geneza 46,33-34).
Este de asemenea o realitate, c p storii au fost desconsidera i i în alte locuri. P zirea
animalelor era una din preocup rile, pe care mul i trebuiau s-o fac , dar care de fapt nimeni nu
voia s-o fac . În mod deosebit evreii iubeau ordinea i cur ia. Via a cu oile ducea mai degrab la
picioare obosite, la munc prelungit i mirosuri nedorite. Ur ii i leii pândeau în ascunz tori.
Oile aveau tendin a s fug din turm , i p storul trebuia s caute oile pierdute pe stâncile
periculoase. i aproape c nu exist o alt munc , care putea fi a a de singuratic . Nu este de
mirare c David, care era un p stor tân r, a f cut pe Dumnezeu Împ rat, duhul s u creativ s-a
îndreptat spre poezie i cântare. Un p stor trebuia s g seasc într-un fel sau altul ocupa ie
pentru orele lui lungi.
Aceasta d na tere la un gând irezistibil. La David, Dumnezeu a f cut un p stor împ rat, i la
Isus El a f cut un Împ rat Miel de jertf . În felul acesta Domnul nostru ne pune în încurc tur
gândurile noastre, pe care noi încerc m s ni le facem, ca s în elegem lumea i c ile ei. El a ales
Betleemul, nu Roma sau Atena sau Ierusalimul. El a ales Israel, o ar subjugat , care aproape î i
uitase drepturile ei de na tere. i El a ales un tâmplar i logodnica lui ca p rin i.
i apoi, când a avut loc evenimentul binecuvântat în noaptea din Betleem – cine a primit atunci
invita ia, s salute pe Împ ratul n scut de curând? Împ ra ii lumii? Preo ii i profe ii? Solda ii
sau înv a ii?
Da, este adev rat, au venit magii dintr-o ar îndep rtat , i ei au adus daruri pre ioase de aur,
t mâie i smirn . Este de asemenea adev rat, c un cor de îngeri a l udat pe Dumnezeu la
mijlocul nop ii. Dar cine au fost primii vizitatori omene ti? Aceasta a fost o cinste rezervat
celor mai neînsemna i dintre cei neînsemna i, celor cu mai pu in preg tire colar , lucr torilor
auxiliari din agricultur , care erau dispre ui i de nobilii locali – b rba i, a c ror piele str lucea de
transpira ie, ale c ror haine r spândeau mirosul urât al câmpului, care nu aveau nici m car
manierele de baz , care aveau o vorbire nepotrivit urechilor copiilor – oameni care aveau un
salariu minim, care probabil nu au avut niciodat acces în vreun local onorabil din timpul acela –
în aceast noapte au fost privilegia ii cerului.
Ei aveau nume, care nici m car nu sunt amintite în Biblie. Dar oricum s-ar fi numit, ei erau pe
lista de oaspe i ai momentului cel mai fericit, care a existat vreodat în istoria omenirii.
Cei care alc tuiesc ast zi c r ile po tale cu tematic legat de na terea Domnului au magii ca
model preferat, i tot a a au f cut i pictorii din toate timpurile. Ochii no tri se bucur de luxul
bogat i de m re ia exotic . Imagina ia noastr este captivat de lunga lor c l torie, atunci când
au urm rit steaua. Darurile scumpe sunt tot ceea ce noi consider m c se cuvine oric rui împ rat.
Cine de altfel ar fi inerent unei încunun ri regale ca demnitari str ini, care aduc daruri bogate?
În elep ii, nu oameni ne tiutori.
i totu i a fost, ca i cum Dumnezeu d dea tonul pentru via a toat i pentru întreg mesajul
Fiului S u, prin aceea c El a trimis ni te p stori, ei fiind primii care au v zut Copilul, L-au
adorat i au s rb torit na terea Lui. El a invitat oamenii simpli, s mearg pe strada de jos, i El a
invitat pe în elep i, s mearg pe strada de sus, pentru c din acest moment toate str zile trebuiau
s duc spre iesle i spre Copil.
Isus avea numai câteva ore, dar inima Lui a fost cu cei s raci. El a fost Acela, care a intrat în
casele vame ilor dispre ui i i a celor cunoscu i ca p c to i, atunci când dup treizeci de ani i-a
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început lucrarea. Acest Înv tor, c ruia i-a revenit a a de pu in timp pe p mânt – nu mai mult de
trei ani – a avut totdeauna timp pentru mul imea care se înghesuia în jurul Lui. El a atins pe
lepro i – cu mâinile Sale de dragoste. El a vorbit despre m rimea lucr rii, despre faptul, c cei
dintâi vor fi cei din urm . El a spus, c oricine va sluji »unuia dintre cei mai neînsemna i fra i ai
Lui«, îi este socotit ca i cum ar fi slujit lui Isus.
Copilul din istorisirea cr ciunului va fi un Om, care va certa pe ucenicii S i, pentru c ei au
alungat pe copii. »L sa i copila ii s vin la Mine«, a spus El – a a cum Tat l S u a spus o dat :
„L sa i p storii s vin .”
Ne putem imagina uimirea din seara aceea a acestor lucr tori auxiliari. Într-un moment cerul a
devenit mai întunecat i vocea lor mai întunecat . În momentul urm tor erau prezen i îngeri –
îngeri cu o tire uimitoare. Cu siguran p storii au pus aceea i întrebare: De ce aici? De ce noi?
i ei s-au temut.
Dar ace ti oameni simpli au urmat indica iile simple, care le-au fost date de îngeri. Ei au pornit
spre Betleem i au f cut o experien , de care genera ii nenum rate de cre tini i-a invidiat. Via a
lor a fost schimbat pentru totdeauna. Cerul nu va mai fi niciodat a a de întunecat. Ei tiau de
acum înainte, c a a cum ei vegheaz noaptea asupra oilor lor, vegheaz Unul mult mai mare
asupra lor.
i probabil c la b trâne e duhul lor s-a reîntors la acele momente, când cerul s-a deschis
deasupra lor. De îndat ce primul înger a adus mesajul s u, »o mul ime de oaste cereasc « (Luca
2,13) a ap rut înaintea lor, i to i sl veau pe Dumnezeu: »Slav lui Dumnezeu în locurile prea
înalte i pace pe p mânt între oamenii pl cu i Lui« (Luca 2,14).
i aceste cuvinte nu au fost uitate – cât timp au tr it p storii. Îngerii au putut s li se arate. i
trebuia s fie pace pentru to i, la to i »oamenii pl cu i Lui«.
i cine s-a gândit, c Dumnezeu ar putea avea pl cere de un p stor?
Întreb ri la aceast tem
- Cine ar corespunde în societatea actual p storilor de atunci? De ce?
- Cum reac iona i asupra acestor oameni, când îi întâlni i pe drum? Ce a i putea face ca s
îmbun t i i reac ia lor asupra dumneavoastr ?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Ioan 10,1-11. Ce alt motiv ar mai putea fi, pentru care
na terea lui Isus a fost vestit mai întâi p storilor?

De ce au ap rut îngerii?
În lumea larg familiile împodobesc cu pl cere casele lor cu reprezent ri ale ieslei. Scena ne-a
devenit pl cut tuturor, i ne bucur m, când ne oprim la fiecare parte component i putem s
medit m la însemn tatea ei.
La mijloc st desigur Maria i Iosif cu Copilul în iesle. Animalele pa nice stau al turi. P storii
vin spre staul, precau i i evlavio i. i în spate (cu toate c tim, c ei au venit mult mai târziu),
a ez m magii în îmbr c mintea lor nobil , purtând cadouri. O c mil face scena mai interesant
i ne face s zâmbim.
Dar de ce îngerii? Ei ofer tabloului o frumuse e i gra ie cereasc , dar noi nu suntem
niciodat siguri, unde s -i a ez m. În cele din urm ei ar trebui s fie în cer – deasupra ieslei, nui a a?
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Noi avem tendin a s -i a ez m la marginea scenei, chiar la distan . În realitate îngerii nu pot fi
un lucru secundar. A a cum ne arat Biblia, ei stau în centrul acestei istorii spectaculare. Ce rol
joac ei în acest eveniment mare, i care este natura acestor agen i cere ti tainici?
Probabil c dumneavoastr v imagina i îngerii îmbr ca i în haine albe, largi, i dota i cu aripi
mari. Probabil c înaintea ochilor dumneavoastr l untrici vede i apari ii sfinte str lucitoare ca
aurul. Acest tablou nu î i are originea în Biblie, ci la pictorii Evului Mediu i ai Rena terii.
Ace ti arti ti au fost dezam gi i s descopere, c Biblia în cea mai mare parte a ei nu spune nimic
despre apari ii trupe ti ale îngerilor. Cum s se descrie ceea ce este de nedescris? Arti tii au
trebuit s contribuie cu creativitatea lor.
Putem ti totu i un lucru despre apari ia îngerilor: dac am vedea un înger, ne-am speria foarte
tare. A a cum citim în Noul Testament, primele cuvinte ale unui înger sunt: »Nu te teme.«
Oamenii nu erau obi nui i s -i vad , dar când îns s-a apropiat na terea lui Isus, activitatea
îngerilor în Iudeea s-a intensificat rapid. Gândi i-v numai la urm toarele vizite ale îngerilor:
- Zaharia, care a devenit tat l lui Ioan Botez torul,
- Maria, care a aflat, c ea va na te pe Fiul lui Dumnezeu,
- Iosif, care a fost încurajat, s-o ia de nevast , i
- p storii, care au fost trimi i la iesle.
i s nu uit m pe magi. Cine a fost îngerul lor? Se spune, c Dumnezeu i-a în tiin at în vis
despre Irod, c el este un tr d tor i trebuie evitat. Probabil a fost un înger, care le-a vorbit în
acest vis, ca i în visul lui Iosif.
Cine poate s explice misiunea îngerilor? Ei vin în vis sau în realitate, ei produc team , sau ei
vin îmbr ca i ca oameni obi nui i (Evrei 13,2 ne spune, c mul i prin primirea de oaspe i au
g zduit f r s tie pe îngeri!).
Îngerii sunt foarte preocupa i, s îndeplineasc repede misiunile încredin ate lor de Dumnezeu.
Cel mai frecvent ei aduc poporului lui Dumnezeu mesaje importante. Dar ei au i alte misiuni: ei
au slujit lui Isus în pustie i în gr dina Ghetsimani, ei au rostogolit piatra de la mormântul S u i
au ajutat pe Petru s ias dintr-o închisoare (compar cu Faptele Apostolilor 12,6-10)!
Îngerul, care a vorbit cu Zaharia, a dat cuvinte de îmb rb tare, dar el a fost i unul care a
pedepsit. Când Zaharia s-a îndoit, îngerul i-a luat vocea, pân când s-a n scut fiul s u. Acest fiu,
Ioan Botez torul, urma s joace un rol a a de important în via a lui Isus, c i na terea lui trebuia
vestit printr-o minune i printr-un înger.
Era acela i mesager, Gabriel, care a vizitat pe Maria – unul dintre îngerii deosebi i, pe care îi
cunoa tem pe nume. Iosif a v zut de asemenea pe oaspetele lui în vis, dar mesajul era tot a a de
important. Maria avea nevoie de sprijinul so ului ei. În fiecare caz, îngerii au dat indica ii
detaliate, pe care Maria i Iosif le-au urmat.
De ce îngeri? Deoarece este improbabil, ca noi s ignor m sfatul unor oaspe i a a de
spectaculari.
Mai erau apoi i p storii. Cât de impresionant este totu i, c lucr torii dispre ui i ai societ ii au
avut de asemenea experien ele lor proprii cu îngerii. Ce ne spune aceasta despre Dumnezeu? El a
trimis îngerii la Maria i la Iosif din motive cu totul practice. Dar la p stori? Putem numai s
tragem concluzia, c Dumnezeul dragostei face multe surprize. El a vrut, ca p storii simpli s fie
al turi la na terea lui Isus, chiar dac ei nu vor juca niciun alt rol în via a lui Isus. S remarc m,
c p storii au avut parte de cea mai spectacular apari ie de îngeri. La început a fost acolo numai
un înger, un mesager. El a împr tiat teama p storilor, i-a invitat la Betleem i le-a dat indica ii
detaliate, cum puteau s g seasc familia lui Isus. Dar îns »deodat , împreun cu îngerul s-a
unit o mul ime de oaste cereasc , l udând pe Dumnezeu i zicând: „Slav lui Dumnezeu în
locurile prea înalte, i pace pe p mânt între oamenii pl cu i Lui.”« (Luca 2,13-14).
Acesta a fost un cer, a a cum lumea nu l-a v zut niciodat . Niciun joc de artificii nu se putea
compara cu aceast scen . i nimic altceva nu ar fi putut veni mai surprinz tor. Nu era nicio
„determinare a scopului” practic în aceast scen incredibil a o tirii cere ti, care a fost oferit
sim urilor celor mai neînsemna i locuitori ai provinciei. Este vorba de o izbucnire spontan de
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bucurie! Era un moment de adorare venit din inim , care a venit din cer i a p truns pân în
lumea noastr . Acest moment, când p storii mode ti au fost invita i s vin în prezen a Fiului lui
Dumnezeu – ce alt reac ie ar fi putut s aib loc, decât bucuria între slujitorii lui Dumnezeu?
Când aceast laud s-a încheiat, ni se spune, c îngerii s-au reîntors în cer. Îns noi suntem
mul umitorii, c aceasta nu a avut loc pentru totdeauna. Ei vor reveni, i anume, vor reveni des.
Cu siguran , i acum îngerii sunt la lucru – probabil chiar în via a dumneavoastr . S-ar putea,
ca noi s nu-i vedem, dar noi putem s -i lu m ca model. Dar cum? Continuând misiunile lor.
Prin aceea c noi vestim oamenilor, c Dumnezeu lucreaz , i prin simplul fapt, c noi radiem de
bucurie, pentru c vedem minunea venirii lui Hristos în lumea aceasta.
Întreb ri la aceast tem
- Cum a i reac iona dumneavoastr , dac ar apare un înger al lui Dumnezeu i ar vorbi cu
dumneavoastr ? De ce?
- Care din vizitele diferite ale îngerilor prezentate în acest capitol vi se par mai importante? De
ce?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Evrei 2,5-9. Ce înv m din aceste versete cu privire la
Isus i la îngeri? Ce înseamn aceasta pentru dumneavoastr ?

De ce au venit magii?
Este ceva misterios în jurul vechiului tablou. Peste un continent, prin nisipul pustiei, sub bolta
înstelat lini tit c l tore te o caravan ciudat . În ri îndep rtate, ace ti b rba i au citit semnele
pe bolta cereasc i i-au dat seama de un adev r incredibil, pe care numai pu ine suflete vii din
timpul acela au putut s -l recunoasc .
Noi îi numim în elep i, sau, ca s folosim expresia Bibliei, magi. Din acest cuvânt deriv
cuvântul „magic”, i noi avem într-adev r a face cu o istorie plin de minuni.
Dar cine erau ace ti vizitatori din r s rit? Ce c utau ei, i cum au g sit ei, ceea ce dorea inima
lor? De ce au fost invita i într-un mod a a de costisitor?
Se pare c tablourile i reprezent rile teatrale legate de iesle nu se pot în elege între ele. Erau
ace ti magi împ ra i sau iluzioni ti, diploma i sau astrologi – trei împ ra i sau trei în elep i? Ei
ne plac, când sunt prezenta i în haine exotice, cel mai pl cut cu c mile. Multe secole s-au f cut
specula ii cu privire la identitatea lor. Nu ne stau la dispozi ie toate r spunsurile, dar probabil
avem suficient lumin , ca s ne c l uzim în c utarea noastr cu privire la în elep ii istorici. Ca
i magii, putem probabil s urm m lumina, care ne conduce la r spunsurile, pe care le c ut m.
Ei au fost v zu i pentru prima dat în împrejurimile Ierusalimului, când au pus întreb ri. »Unde
este Împ ratul de curând n scut al Iudeilor?«, au întrebat ei. »Fiindc I-am v zut steaua în
R s rit, i am venit s ne închin m Lui.« (Matei 2,2).
Oaspe ii de departe nu erau ceva deosebit în Ierusalim. Locuitorii au recunoscut probabil
imediat, c ace ti vizitatori deosebi i veneau dintr-o ar din Orient – din Persia sau din Arabia.
Interesele lor pentru stele i-a calificat ca astrologi: ei citeau cerul pe timpul nop ii. A fost un
timp, când mul i din poporul Israel au fost în captivitate în aceste ri îndep rtate, i tiin a
astronomiei le era ceva cunoscut.
i totu i ace ti vizitatori au venit în Iudeea – într-o c l torie a a de lung i de periculoas – ca
s urm reasc un punct de lumin de pe cer. Aceasta era ceva nou. De aceea s-a explicat detaliat
magilor, unde s-ar putea g si Împ ratul de curând n scut: în Betleem. Profetul Mica a ar tat de
mult însemn tatea viitoare a acestei cet i (Mica 5,2).
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Evanghelistul Matei ne spune, c steaua a ap rut spre bucuria în elep ilor. Ea i-a condus cu
adev rat în mica cetate Betleem, unde au g sit familia modest , pe care ei o c utau. Am v zut
foarte multe tablouri ale scenelor care au urmat dup aceea. Dar corespund tablourile realit ii?
Pictorii din toate secolele au pictat cu pl cere, cum în elep ii elegan i ador pe Isus n scut de
curând, a c rui familie în noaptea de Cr ciun era prea s rac , ca s aib o camer proprie. Ne
imagin m, c ace ti vizitatori au venit scurt timp dup p stori. Dar aceast idee nu vine din
Biblie.
Evanghelistul Matei ne spune, c magii nu au vizitat familia în locul de na tere rustical al lui
Isus din seara de Cr ciun, ci într-o cas (Matei 2,11). Se pare c au trecut câteva s pt mâni,
probabil luni, i Iosif cu Maria i mica lor familie i-au g sit între timp ad post corespunz tor.
De aceea era pu in mai târziu, când au venit cei trei – dar au fost cu adev rat trei? Este o tradi ie,
c în leg tur cu în elep ii sunt numite trei nume: Ca par, Melchior i Baltazar. Dar abia din
secolul apte ace ti vizitatori misterio i poart aceste nume. Noi nu avem nici un fel de date cu
privire la numele lor i la num rul lor. Dar noi cunoa tem numele i num rul darurilor, i acestea
au fost cu adev rat trei – aur, t mâie i smirn . Probabil au fost trei b rba i, care au adus trei
daruri.
A a cum p storii au mers pe drumul simplu la Isus, tot a a în elep ii au mers pe drumul oficial.
O grup a venit din mediul înconjur tor apropiat, cealalt a venit din dep rtare mare. O grup era
constituit din oameni simpli, cealalt venea dintr-un mediu al bog iei i în elepciunii. Ei au
venit pe drumuri diferite, dar ei mergeau cu inimile unite. P storii s-au întors înapoi la oile lor i
au l udat pe Dumnezeu cu bucurie mare. Îns în elep ii s-au întors pe un alt drum înapoi (Matei
2,12), i anume, dup ce au primit un alt semn: într-un vis au aflat, c împ ratul Irod era o
amenin are pentru ei.
i acolo, pe strada care ducea spre R s rit, pierdem pe în elep i dinaintea ochilor. Ei au venit în
mod tainic, i tot în mod tainic au disp rut. Ne r mân o mul ime de întreb ri cu privire la ei.
Cum s-a schimbat via a lor? Ce au povestit prietenilor lor de acas ? Ce s-a f cut cu darurile
minunate?
Actele teatrale legate de iesle, procesiunile i tablourile au încercat în multe feluri s dea
r spuns. Dar întreb rile importante – acelea, pe care inima noastr le pune – sunt r spunse clar în
schi ele scurte despre Magi, pe care le-a f cut evanghelistul Matei.
De exemplu întrebarea: Cine are voie s caute pe Domnul domnilor? Vedem cu mare bucurie,
c atât p storii cât i prin ii sunt bine veni i – cei boga i i cei s raci,vecinii i cei care locuiesc
departe.
Noi întreb m: Cum putem g si drumul? Magii au urm rit indica ia cerului i inima lor. Slava
lui Dumnezeu se arat , de exemplu pe firmament, i vocea lui Dumnezeu ne strig din untru.
În elep ii au urm rit lumina unei stele, i Dumnezeu le-a ar tat în elepciunea limitat a timpului
lor i a locului lor. Cu cât mai mare este în elepciunea, care ne st nou la dispozi ie? Dumnezeu
înc ne mai invit , i invita ia Lui este scris peste tot, unde ochii no tri ar putea privi.
Ce daruri putem noi s -I aducem? În elep ii ne înva : tot ce ne st la dispozi ie! Vizitatorii au
adus daruri, care li s-au p rut lor a fi potrivite pentru un Împ rat. Dar p storii au adus numai
bucuria i lauda lor.
Unde vom merge? Magii s-au întors pe un alt drum spre cas , i noi facem acela i lucru. În
prezen a lui Hristos toate drumurile devin noi pentru noi, i toate str zile, pe care El ni le-a
preg tit, duc spre cer. i orice daruri am avea noi, ele vor fi eclipsate de str lucirea darului, pe
care noi L-am primit.
i noi vrem s fim în elep i. De aceea s urm m drumul lor i s c ut m minunea Împ ratului
de curând n scut!
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Întreb ri la aceast tem
- Cum alege i dumneavoastr daruri pentru cei dragi, de exemplu de Cr ciun? Ce v motiveaz
s face i aceasta?
- Toate persoanele din istorisirea de Cr ciun erau iudei, cu excep ia în elep ilor. De ce ei ca
p gâni au ascultat de aten ionarea îngerului?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Isaia 60,1-3 i Faptele Apostolilor 26,22-23. Ce deduce i
din prorocia lui Dumnezeu cu privire la p gâni?

De ce steaua Betleemului?
Cerul este plin de stele. În aerul curat al antichit ii ele se puteau vedea sclipind de la un
orizont la altul. Dar într-o sear a ap rut o stea cu totul deosebit . Ea str luce te pentru totdeauna
în inima noastr ca Steaua Betleemului.
Ce era a a de deosebit la acest punct de lumin singular de pe cerul asiatic de vest? Ce a
determinat pe în elep i, s lase totul deoparte i s întreprind o c l torie lung i periculoas i
s urmeze Steaua str lucitoare, traversând ri?
Îngerii i p storii sunt una, dar o stea – aceasta m re te dimensiunea temei noastre, nu-i a a?
C ci acum ne deplas m în domeniul tiin ei. Stelele sunt tema astronomilor, care ne pot numi
toate dovezile i num rul lor. Oamenii de tiin sunt gata s ne spun , c stelele nu „se
deplaseaz ”, în orice caz relativ. Ele nu se opresc deasupra unui anumit ora , i ele se orienteaz
mai de grab dup legile fizicii, i nu ale credin ei.
Dar tiin a relateaz numai o parte mic a fiec rei istorii. „În lumea noastr ”, spune un tân r în
povestirea Narnia, „o stea este o minge mare din gaz care arde.” Prietenul lui mai în elept îi
r spunde: „Chiar în lumea ta, fiul meu, aceasta nu este natura stelei, ci numai din ceea ce este ea
f cut .” De aceea în aceast stea este mai mult decât prezint statisticile. Ce putem noi ti despre
steaua Betleemului?
În primul rând ea apare numai în capitolul 2 al evangheliei dup Matei, în rest ea nu mai este
amintit în Biblie. Evenimentul se desf oar în Ierusalim. Prietenii no trii, magii, apar acolo
într-o zi i pun întreb ri despre politica iudaic . Vizitatorii în i i nu sunt iudei. Ei au venit cu
întreb rile lor la Ierusalim, deoarece ei tiu, c Ierusalimul este capitala politic i religioas a
Iudeii.
»Unde este Împ ratul de curând n scut al iudeilor?«, au întrebat vizitatorii din r s rit. »I-am
v zut steaua în r s rit i am venit s ne închin m Lui« (Matei 2,2). Cu siguran întrebarea a
f cut ca în ora ul activ, ocupat de romani, mul i s fac ochii mari. Împ ratul iudeilor? O
asemenea imagina ie este ridicol , inând seama de prezen a trupelor cezarului. Probabil c ace ti
turi ti au venit cu câteva secole prea târziu.
Îns în elep ii au avut o perspectiv cosmic . Ei erau astrologi, i ei au c utat s în eleag
evenimentele umane, citind constela iile. Era obi nuin a lor, s compare profe iile cu cerul,
inclusiv scrierile iudaice. Aceste suluri vorbesc clar despre un »Împ rat al iudeilor«, care va fi
anun at printr-o stea.
În elep ii au avut probabil acces la unul din aceste suluri. Printre cele mai vechi scrieri se
g se te aceast indica ie remarcabil :
»Îl v d, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea r sare din Iacov, un toiag de
cârmuire se ridic din Israel« (Numeri 24,17).
În aceste zile to i tiau, care se ocupau cu profe iile clasice, c stelele i împ ra ii apar in
împreun . Un toiag de cârmuire (sau: sceptru) era un simbol împ r tesc. De aceea aceste cuvinte
erau clare pentru magi. Ei au întrebat de un Împ rat mare, care a fost vestit cu fanfara lini tit a
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unei apari ii luminoase. i dac un astfel de Împ rat a fost vestit cu mii de ani mai înainte, se
merita s faci o astfel de c l torie, ca s -L vezi.
Aceasta explic profe ia. Dar înc o dat : de ce aceast stea deosebit pe cerul plin de stele?
Multe secole ne-am pus aceast întrebare. tiin a modern nume te unii candida i pentru aceast
lumin deosebit , pe care au v zut-o magii. De exemplu, cometa Halley a venit în acest timp în
apropierea p mântului. Planetele Jupiter i Saturn au fost a a de aproape una de alta, c în jurul
anului 7 înainte de Hristos au alc tuit o „stea” mare. Planeta Jupiter are un anumit status
împ r tesc. O alt teorie se bazeaz pe faptul c constela ia Taurului era legat de Iudeea i de
rile aflate sub st pânirea irodian – i c Jupiter i Luna au alc tuit în prim vara anului 6
înainte de Hristos o constela ie cereasc luminoas .
Este posibil ca magii s fi fost profund impresiona i de un eveniment ceresc absolut normal?
Dac era a a, nu degradeaz aceasta însemn tatea stelei Betleemului? Nicidecum! S ne amintim
de cuvintele în elepte din Narnia: „O stea este mai mult decât o minge de gaz, care arde.”
Constela iile sunt dirijate nu numai de legile fizicii, ci de Unul, care supravegheaz în fiecare
clip aceste legi. Steaua poate s fi fost o lumin , care a ap rut numai pentru scurt timp pe cer,
a a cum relateaz evanghelia dup Matei capitolul 2. Poate fi vorba i de o apari ie deosebit de
lumin i planete, pe care noi le cunoa tem ast zi. S-ar putea s fi fost un alt înger al lui
Dumnezeu, un mesager de la Dumnezeu, care a invitat vizitatori dintr-o ar îndep rtat la
na terea lui Hristos. Orice ar fi fost, a condus pe magi direct în prezen a Copilului Hristos, unde
ei s-au închinat i au adus daruri.
Probabil r spunsul la întrebarea referitoare la stea este pentru noi tot a a de minunat ca i o
ghicitoare nedezlegat , un cadou de cr ciun, care va fi despachetat abia în ziua ve niciei, când
cerul nop ii nu va mai fi i toate întreb rile noastre vor primi r spuns. Ceea ce este important,
este mult mai mult însemn tatea stelei, c ci lumina ei lumineaz pe paginile Evangheliei i ne
cheam s venim i s ne închin m. Este vorba de o stea minunat . Este o stea în noapte, care ne
captiveaz cu o frumuse e lini tit i cu vestea minunat , pe care o aduc cu sine sclipirile ei.
Noi iubim steaua din Betleem, deoarece ea str luce te suficient de luminos, ca oameni din alte
ri cu alt credin s stea împreun cu noi la iesle. Ea a str lucit pentru iudei, greci, romani,
arabi i pentru oricine vrea s priveasc spre Betleem. Ea a dominat cerul nop ii, ca s ne aduc
aminte de venirea Unuia, care aduce pace i bucurie lumii.
Aceast stea, steaua noastr , a str puns galaxiile, ca s ne aminteasc , c cunoscuta istorisire
de cr ciun se num r împreun cu cel mai mare eveniment al istoriei omenirii: Copilul mic este
Domnul crea iei. Steaua ne conduce în lumina prezen ei Sale. i când am ajuns odat acolo,
atunci o stea str luce te foarte slab în compara ie cu aceast prezen .
Întreb ri la aceast tem
- A fost credin a sau tiin a care a determinat pe magi s urm reasc steaua? Ce crede i
dumneavoastr ?
- Pentru meditarea în continuare: Când magii au v zut steaua (compar cu Matei 2,20), s-au
bucurat foarte mult. Citi i Exodul 18,9; 1 Împ ra i 5,7 i Faptele Apostolilor 16,25-34, ca s
g si i alte exemple, c p gânii s-au bucurat de lucr rile lui Dumnezeu. Num ra i fiecare exemplu
i gândi i-v la el, de ce s-au bucurat oamenii.
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