Dar a fost c , în zilele acelea ...

- David Jeremiah

De ce s-a mâniat împ ratul Irod a a de mult?
Provincia Iuda, în care s-a n scut Isus, st tea sub un blestem dublu. Cu siguran ocupa ia
roman a fost o povar mare. În anul 63 înainte de Hristos generalul roman Pompeius a asaltat
Ierusalimul i a revendicat întreaga regiune pentru Roma. Diverse puteri s-au certat în decursul
timpului pentru Ierusalim, dar romanii au preluat acum clar controlul.
Cea de-a doua umbr a fost aruncat asupra rii de c tre Irod, împ ratul iudeilor. Numele lui
ne este bine cunoscut din istoria cr ciunului. Cine era de fapt Irod – i ce rol a jucat el la na terea
lui Isus?
El era fiul lui Antipa, care a fost numit procurator al Iudeii, atunci când Roma a preluat
st pânirea asupra acestei regiuni. Când în anul 44 înainte de Hristos a fost omorât cezarul în
Roma, acolo a izbucnit un r zboi civil, din care a ie it victorios Marcus Antonius. El a vrut ca fiul
lui Antipa, Irod, un iudeu pe jum tate, s poarte grija ordinii i dreptului. Senatul roman l-a numit
chiar »împ ratul iudeilor«, în anul 37 înainte de Hristos, ca i cum acest titlu ar fi f cut impresie
asupra poporului normal. Cu siguran nu a fost a a. Chiar i cu romanii de partea lui, Irod a
trebuit s lupte 33 de ani, ca s poat s - i p streze postul.
Ca s men ii un imperiu a a de mare este o cutezan periculoas . Deoarece romanii, pentru
men inerea puterii lor, luptau atât acas cât i în multe alte ri, Irod a trebuit s fie foarte atent la
postul s u în Orientul Apropiat. Împ r teasa egipteanc Cleopatra a vrut s cucereasc Iuda
pentru poporul ei. i grupe siriene i grece ti au ar tat interese fa de aceast ar . În afar de
aceasta erau i iudeii în i i, care urau pe Irod. Ei au v zut cum el a omorât pe marele preot i pe
al i preo i. El a l sat în mod obi nuit s fie omorât oricine p rea s nu fie suficient de devotat fa
de el.
i astfel iudeii s-au poticnit de Irod chiar i atunci când el a început o mutare de ah în eleapt ;
reconstruirea Templului distrus, ca s câ tige favoarea iudeilor. C ci nu a cl dit el în acela i timp
i templul pentru tot felul de idoli p gâni?
Nu era el pur i simplu o unealt a ocupan ilor romani, ai c ror solda i crucificau pe ranii
simpli numai cu scopul de intimidare a poporului? Nu a sprijinit el pe romani, ca s - i impun
impozitele lor neru inat de mari, i dup aceea a luat suplimentar impozit pentru sine?
Irod nu avea nicio ans s devin un domnitor iubit sau chiar un împ rat al iudeilor recunoscut
de popor. El nu va putea niciodat s stea lini tit pe tronul s u, f r s nu se uite cu un ochi
permanent fricos spre unghiurile întunecate ale palatului s u. El tia, c la cele mai mici schimb ri
politice în Roma trebuia s socoteasc , c el va fi alungat, sau chiar omorât. Era suficient numai
o r scoal bine organizat a rebelilor iudei, i toate m surile lui de siguran nu-i vor mai ajuta la
nimic.
Nu era bine s fii împ rat – îns Irod cel mare a luptat pentru ceea ce avea. Nu ne surprinde
absolut deloc, c împ ratul a suferit atât de mirajul prigonirii cât i de o boal corporal
nevindecabil . Când a venit timpul na terii lui Isus, zilele lui au fost num rate. El era un om
b trân plin de neîncredere i am r ciune. Când tâmplarul neînsemnat a venit în Betleem împreun
cu so ia sa gravid , împ ratul Irod rezida la numai 10 km dep rtare în fort rea a sa luxoas ,
Herodium. Ea se afla pe o movil , de pe care se putea privi spre cetatea lui David.
Pe împ ratul nefericit îl torturau în timpul acela presim iri ale mor ii. El a f cut deja preg tiri
pentru înmormântarea lui, a încercat f r succes s se sinucid i toat noaptea a stat treaz, c ci se
temea, c ar putea veni cineva noaptea, ca s -i fure cununa.
Tocmai în aceste zile de dec dere personal i-au relatat sf tuitorii lui despre un eveniment
interesant din ora : vizitatori din r s rit au sperat s primeasc informa ii de la curtea imperial
din Ierusalim. Ei voiau s tie, unde puteau s g seasc pe Împ ratul iudeilor. Împ ratul, a a li s-a
spus, nu este momentan în ora , el se odihne te în locuin ele lui private i nu vrea s fie deranjat.
„Nu, nu, v rug m s ne scuza i”, au spus probabil vizitatorii. „Noi c ut m pe Împ ratul de
curând n scut al iudeilor, a c rui na tere ne-a fost f cut cunoscut printr-o stea.”
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Irod a auzit probabil despre tulburarea din Ierusalim. Zvonurile se r spândeau, c o femeie a
n scut un Copil într-un staul i p storii au venit s I se închine. Toate acestea ar fi putut fi privite
ca vorbe goale, lipsite de sens, în timpul aglomera iei mari de oameni din timpul recens mântului
roman. Citim îns , c »tot Ierusalimul« tia despre c utarea întreprins de b rba ii în elep i.
i chiar i Irod a aflat. Dac în via a lui viitoare a urm rit o int , atunci a fost numai aceasta;
îndep rtarea din drum a posibilului Mo tenitor. El a f cut aceasta deja mul i ani la rând, i pe
mâinile lui era sânge – sângele propriei so ii, sângele mamei soacre, a cumnatului lui, a celor trei
fii ai lui i sângele celor 46 de preo i, împreun cu sângele multor alte jertfe nenum rate. Într-un
mediu de o s r cie ap s toare, el tr ia în palatul s u luxos, dar putem fi siguri, c el a fost un om
nefericit. Inima lui rece i sufletul lui întunecat sim eau numai desconsiderare pentru via
i
dezgust fa de sine însu i. În momentul acela era pu in mai mult decât un reflex, s dispun o alt
crim – sau alte câteva sute.
În timpul acesta, la câ iva kilometrii dep rtare, Împ ratul de curând n scut a luat locul într-o
iesle. Mo tenirea Lui nu era moartea, ci via a, nu suferin a, ci bucuria, nu o ag are de posesiunea
Sa, ci o d ruire a ei. În loc s pricinuiasc v rsare de sânge, El Î i va v rsa în curând propriul
sânge. Acest Împ rat Î i va da de bun voie via a, ca s elibereze pe poporul S u de vina lui. i în
timp ce tronul de ur al lui Irod se cl tina, Isus a instaurat o împ r ie de necl tinat, ve nic , a
dragostei.
Irod a încercat s fac pe b rba ii în elep i, s -l duc la Copil. Când aceasta nu i-a reu it, el a
hot rât s omoare pe to i copiii de parte b rb teasc pân la vârsta de doi ani. În felul acesta voia
s fie sigur, c nu i se va contesta tronul. Dar i acest plan nu i-a reu it. Irod nu a inut cont de
faptul, c Dumnezeu, care pune pe împ ra i i tot El îi doboar , chiar i în aceast situa ie are totul
sub control i nu las ca planurile Lui s fie distruse.
Curând dup aceea Irod a murit. Pute i s vizita i ruinele impresionante ale palatului Herodium
i pute i vedea râna mo tenirii sale.
În ceea ce prive te pe b rba ii în elep i, ei s-au întors înapoi pe un alt drum.
i ce este cu micul Împ rat din iesle? El domne te i ast zi – în în elepciune i bun tate i este
iubit de milioane de oameni. Pute i s vede i de asemenea i palatul Lui. Acest palat este constituit
din pietre vii, i în fiecare zi cre te spre des vâr irea/terminarea sa, c ci oamenii vin cu miile i
zecile de mii, s intre în împ r ia ve nic , de lumin i via deplin , a lui Isus.
Întreb ri la aceast tem
- Se spune deseori, c oamenii reac ioneaz impulsiv, atunci când le este fric . Sunte i i
dumneavoastr de aceea i p rere? De ce, sau de ce nu?
- Numele Irod înseamn „eroic”. Gândi i c el a fost un erou? De ce, sau de ce nu?
- Pentru meditarea în continuare: V rog s compara i Ieremia 31,15 cu Matei 2,16-18. În ce
const asem narea acestor dou locuri?
De ce au adus în elep ii daruri?
Isus era aproape de doi ani. Familia Lui locuia înc în Betleem. În ora s-a reîntors lini tea, i în
felul acesta lui Iosif i Mariei le-a fost posibil s - i îmbun t easc pu in condi iile de via i s
se mute într-o cas mic .
În curând mica familie va trebui s mearg a doua oar în c l torie, c ci un înger îi va în tiin a
cu privire la un pericol care va veni. Direct înainte de aceast vizit nea teptat a venit o alt
vizit . A b tut la u , i acolo st teau trimi ii dintr-o ar îndep rtat . Iosif, care totdeauna era
preocupat cu siguran a familiei, a fost foarte atent la ace ti vizitatori îmbr ca i ciudat. Dar ei au
privit prieteno i i bine inten iona i i inspirau respect deosebit. Spuneau, c de multe s pt mâni
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sunt în c l torie, nu s-au temut de oboseal i cheltuial , da, au acceptat multe riscuri, ca s vad
»Copila ul n scut de curând«.
P storii au venit desigur în noaptea în care S-a n scut Isus. Dar tocmai când Maria i Iosif se
mirau, cât timp va r mâne Copilul lor minunat o tain pentru lume, apar ace ti oameni, ca s
confirme, c Isus era Hristosul, Mesia. Faptul c ei nu erau Iudei, ci str ini, ar ta c Copilul era
mai mult decât Mesia al iudeilor. A a cum a spus îngerul Gabriel, El este Fiul lui Dumnezeu; de
aceea trimiterea Lui era valabil pentru toat lumea.
Ce caravan deosebit trebuie s fi venit împreun cu ace ti b rba i în elep i, c ci cu siguran ei
nu au str b tut singuri o distan a a de mare. B rba ii în elep i trebuie s fi oferit multe prilejuri
de discu ii în Betleem, a a cum a fost i în Ierusalim. i a a a fost, c ci scurt timp dup aceea
tân ra familie a trebuit s plece neobservat spre Egipt – i când au f cut aceasta, probabil c
darurile b rba ilor în elep i au fost necesare pentru finan area acestei c l torii.
i ce este cu aceste daruri? Noi nu cunoa tem numele b rba ilor în elep i i nu tim nici din câte
persoane era compus grupa lor, dar ni se spune ce au adus cu ei. Era imposibil Mariei i lui Iosif
s uite darurile generoase, care au fost puse la picioarele copilului.
»Au intrat în cas , au v zut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa a la p mânt, i I sau închinat; apoi i-au deschis visteriile, i I-au adus daruri: aur, t mâie i smirn « (Matei 2,11).
inta c ut rii lor anevoioase era adorarea – adorarea unui Dumnezeu, care probabil nu era
Dumnezeul lor. Copilul a venit pentru to i, i darurile arat atât spre d ruitor cât i spre primitor.
S ne imagin m primul vizitator, cum p e te în fa i deschide o cutie mic , a a c se poate
vedea con inutul emo ionant: aur! La acest dar aproape c nu mai trebuie spus nimic. În toat
lumea aurul a fost considerat metalul cel mai pre ios i era etalonul dup care se m sura
bun starea i bog ia. De aceea aurul este considerat dar împ r tesc, ceea ce simbolizeaz domnia
regal . Numai pentru c ei au primit o revela ie divin , au putut ace ti vizitatori dintr-o regiune
p gân s cad la picioarele unui Copil obi nuit dintr-un ora mic i s -L recunoasc ca Împ rat.
Originea lor social i lunga lor c l torie arat d ruirea lor. Cadoul de aur este dovada unor inimi
care sunt gata s jertfeasc .
Cutia cu aur a fost închis i pus lâng copil. Acum a p it în fa un alt vizitator, ca s
deschid o sticlu . Un parfum pre ios a umplut mica înc pere: aroma de t mâie, al doilea dar.
Este vorba de un ulei sfânt, bine cunoscut tuturor celor care locuiau în Orientul Apropiat. Când
norul de t mâie s-a împr tiat, a ar tat prezen a pur i minunat a lui Dumnezeu în mijlocul
credincio ilor. T mâia este simbolul pentru „a fi în elept” i pentru cur ie.
Numai preo ii aveau voie s jertfeasc t mâie – i aveau voie s-o jertfeasc numai lui
Dumnezeu. Dar în Isus to i credincio ii devin preo i. Prin El avem libertatea s p im înaintea lui
Dumnezeu. Nu mai este nevoie de nici un Templu. Dac aurul ca dar este simbolul domniei Sale
împ r te ti, t mâia este simbolul dumnezeirii Sale. Probabil c Iosif i Maria au tremurat cu
respect profund înaintea acestor evenimente – mirosul Templului în propria lor cas modest ! Dar
aceasta le-a ajutat s - i aminteasc , c prezen a lui Isus acolo îi va face s se uimeasc i mai
mult.
A venit apoi al treilea dar. Când a fost deschis, probabil c Maria, presim ind ce va veni, a fost
cuprins de fiori. O parte din aroma t mâiei a fost acoperit de mirosul smirnei. i de smirn erau
legate unele asocia ii. Smirna era un ulei folosit pentru îmb ls marea mor ilor. Era ultimul miros,
care te lega de un om preaiubit. Era mirosul pierderii. În elep ii l-au adus, deoarece era de
asemenea un ulei de ungere pre ios, pre uit pretutindeni ca dar. David a fost uns de Samuel cu
smirn . Dar mirosea pu in mai amar, i pentru iudeul obi nuit acesta era mirosul mor ii.
Va veni ziua, când se va da lui Isus iar i acest dar, dar în aceast împrejurare viitoare El va
refuza acest dar. » i au dus pe Isus la locul numit Golgota, care, t lm cit, însemneaz „Locul
c p ânii”. I-au dat s bea vin amestecat cu smirn , dar El nu l-a luat« (Marcu 15,22-24). i ei
L-au r stignit.
Dup ce au fost date darurile Copilului, citim, c din motive de siguran , în elep ii s-au întors
înapoi pe un alt drum. i Copilul se va întoarce de asemenea pe un alt drum. Dar El va alege
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drumul cel mai îngrozitor din toate drumurile. El Însu i S-a f cut dar pentru noi to i i apoi S-a
întors înapoi la Tat l S u. Acest dar a fost mult mai pre ios decât aurul sau oricare alt dar. Ca
Împ rat al nostru, ca Salvatorul nostru i Mielul de jertf El ne-a dat tot ce avea.
Întreb ri la aceast tem
- Care din aceste daruri ale oamenilor în elep i l-a i fi primit cu mai mult pl cere? De ce?
- Dac a i avea posibilitatea s da i lui Isus ast zi un dar material, ce I-a i da? De ce?
- Pentru meditarea în continuare: Cele dou Evanghelii, care relateaz despre na terea lui Isus –
Matei i Luca – relateaz i despre alte evenimente foarte asem n toare, chiar dac cu un alt
accent, decât în cazul na terii lui Isus. Citi i Matei 7,11 i Luca 11,13. Prin ce se aseam n ? În ce
const diferen a?
De ce nu S-a n scut Isus, a a cum se na te un împ rat?
Dup ce au v zut steaua pe cer, b rba ii în elep i au c l torit la Ierusalim. Ca oameni care
gândesc logic, ei au tiut, c acesta va fi locul cel mai probabil, unde se va putea g si Împ ratul
iudeilor.
În fond, în timpurile glorioase ale lui Israel Ierusalimul era capitala. În Ierusalim era re edin a
guvernamental i Templul. Ora ul domina pe o regiune muntoas i prin a ezarea lui pe în l ime
scotea în eviden pozi ia lui.
În timpurile de început ale lui Israel ca na iune, dup ce au populat ara care le-a fost f g duit ,
israeli ii au privit direct spre Dumnezeu ca St pânitor al lor. Ei au urmat pe conduc torii stabili i
de El, care atunci au fost numi i „judec tori”. Ultimul i cel mai mare conduc tor a fost Samuel,
care a trebuit s aud cerin a permanent a poporului: »Pune un împ rat peste noi s ne judece,
cum au toate neamurile!« (1 Samuel 8,5). Domnul a dat poporului, împotriva voin ei Lui, ceea ce
acesta i-a dorit: un împ rat omenesc.
Israeli ii au încununat imediat pe Saul, r zboinicul cel mai mare i mai impresionant dintre ei.
Experimentul unui împ rat omenesc a e uat, deoarece Saul nu a îndeplinit cerin ele spirituale ale
unui conduc tor pentru o na iune întreag . L-au urmat David i Solomon – i sub domnia lor
Israel a devenit o putere mare. Solomon a fost cel care a m rit teritoriul lui Israel i a construit
primul Templu.
Dar în cele din urm a permis închinarea la dumnezei fal i, i împ r ia a început s se distrug
începând din interior. Na iunea s-a rupt în dou i a devenit o prad u oar pentru vecinii ei
cotropitori; Asiria i Babilonul.
Dar toate acestea erau acum trecute. Singurul „împ rat” era Irod, care se asem na mai mult cu o
marionet roman decât cu o maiestate glorioas . Împ r ia Israelului a suferit o dec dere
permanent , începând din zilele lui David i Solomon. Dac nu s-ar acorda toat încrederea
profe ilor, s-ar putea u or crede, c timpul marilor împ ra i ai iudeilor a trecut pentru totdeauna.
Îns o stea a vestit apoi un Împ rat n scut de curând. Venirea Lui a fost aflat de la vizitatori
ciuda i din R s rit. Steaua a c l uzit pe b rba ii în elep i de la Ierusalim la Betleem. Nu era acesta
locul în care s-a n scut i împ ratul David? Oricum ar fi: na terea lui Isus nu ar ta nicidecum ca
na terea unui împ rat. David s-a n scut cel pu in într-o cas , i tat l lui, Isai, era posesorul bogat
al unei turme de oi. Pe lâng aceasta a mai fost i Samuel, care a uns cu untdelemn pe tân rul
p stor – simbol al bunei pl ceri a Domnului i instaurarea lui prin El.
În contrast cu aceasta, avem aici de a face cu o pereche obi nuit i cu un Copil. Chiar i Maria
i Iosif trebuie s se fi întrebat cu toat seriozitatea, cum este posibil, ca un Copil din condi ii a a
de modeste s se ridice la o putere a a de mare. Fastul na terii Lui ar fi trebuit s atrag aten ia
lumii întregi.
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Îns Dumnezeu ac ioneaz deseori cu totul altfel decât ne-am fi a teptat noi. Din mai multe
motive Isus nu a venit în felul unui împ rat. Motivul cel mai important este acela, c El a venit
s inverseze lumea i valorile ei. Experien a lumii noastre afirm , c împ ra ii domnesc în turnuri
de filde peste supu ii lor. O ierarhie sever între cei puternici i cei neînsemna i coordoneaz
rela iile de st pânire. Isus a venit, ca s proclame o domnie revolu ionar : » ti i c cei privi i
drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, i mai marii lor le poruncesc cu st pânire.
Dar între voi s nu fie a a. Ci oricare va vrea s fie mai mare între voi, s fie slujitorul vostru«
(Marcu 10,42-43). i exact a a i-a cl dit El împ r ia: nu cu putere, ci cu dragoste i smerenie.
»Ferice de cei blânzi«, a înv at El pe urma ii Lui, »c ci ei vor mo teni p mântul!« (Matei 5,5).
Putea Isus s vesteasc un astfel de mesaj de la fereastra unui palat impresionant? Desigur, nu.
Isus era un Împ rat incognito – Cel mai mare St pânitor al tuturor timpurilor a venit în înf i area
unui Înv tor s rac. Sunt pu ini împ ra ii obi nui i care îmbr i eaz pe lepro i sau se ocup cu
cei dispre ui i.
În al doilea rând, Isus a venit, ca s arate, c cea mai mare putere se g se te nu în afara inimii,
ci în interiorul ei. El a spus: »Împ r ia lui Dumnezeu nu vine în a a fel ca s izbeasc privirile.
Nu se va zice: „Uite-o aici, sau: uite-o acolo!” C ci iat c Împ r ia lui Dumnezeu este
în untrul vostru« (Luca 17,20-21). Dac puterea este numai pentru aceia care stau pe tron, ce
speran mai r mâne pentru cei s raci i neînsemna i? Isus arat , c binecuvântarea este pentru
to i cei care iubesc dezinteresa i.
În al treilea rând, Isus a renun at la tot confortul unui împ rat, c ci altfel El nu ar fi fost
niciodat în stare, s pl teasc pre ul pentru p catele noastre. El, Cel care nu a revendicat niciun
privilegiu împ r tesc, S-a putut supune dezinteresat mor ii i a putut s Se dea pe deplin pentru
noi la moarte.
Pilat, procuratorul roman, a în eles ceva din însemn tatea acestei probleme, atunci când a
interogat pe Isus. El L-a întrebat pe Isus, dac El este un împ rat. R spunsul, pe care l-a primit, a
fost: »Împ r ia Mea nu este din lumea aceasta. Dac ar fi Împ r ia Mea din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca s nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împ r ia Mea nu este
de aici« (Ioan 18,36). În timpul procesului împotriva lui Isus, romanii L-au numit »Împ ratul
iudeilor«, spre indignarea acelora care voiau moartea Lui, i acest titlu a fost scris pe o t bli , pe
care au prins-o în cuie deasupra capului Lui, când El Î i d dea via a pe cruce.
P zitorii romani râdeau la gândul, c un „împ rat” a fost condamnat la cea mai nedemn i cea
mai rea form de execu ie. Dar tocmai acesta era punctul: Împ ratul cel mai mare a devenit rob –
Suveranul a devenit jertf . Îns »îndurarea Ta m face mare« (Psalmul 18,35). Numai a a a putut
El s ne deschid cerul.
S-ar putea ca na terea acestui Împ rat s nu fi avut loc potrivit cu etaloanele omene ti care se
cuvin pentru un împ rat. Dar când Domnul nostru Se va ar ta în veacul viitor în toat slava Sa,
atunci orice domnitor p mântesc trebuie s se plece înaintea maiest ii Sale. Atunci nu va mai fi
printre cei muritori niciunul, care s fie cel mai mare sau cel mai neînsemnat – i nici un înrobit i
niciun dezmo tenit. Atunci singurul, ve nicul Prin al p cii va domni în mijlocul copiilor S i
iubi i, care Îl vor adora.
Întreb ri la aceast tem
- A i planificat vreodat un eveniment deosebit pentru cineva? Cum proceda i, de ce ine i seama?
- Dup cuno tin ele dumneavoastr , când s-a n scut ultimul prin sau ultima prin es ? Cum a i
aflat de aceasta?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i 1 Samuel 24,16-20; 2 Samuel 2,1 i 2 Samuel 5,1-3, ca s
afla i ceva despre felul în care a devenit David împ rat. Ce lec ie putem înv a din via a lui
David?
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