Steaua Betleemului
Între numeroasele referiri profetice cu privire la venirea lui Isus în lumea aceasta, în cartea
Numeri 24, 17 El este f g duit ca o stea care r sare: »O Stea r sare din Iacov, un Toiag de cârmuire
se ridic din Israel. El str punge laturile Moabului, i pr p de te pe to i copiii lui Set.« Devine clar,
c Biblia folose te pentru Fiul lui Dumnezeu de trei ori constela ii ca semne înso itoare, ca s
marcheze trei evenimente istorice deosebite: na terea lui Isus (Matei 2, 2), r stignirea lui Isus (Luca
23, 44-45) i revenirea lui Isus (Matei 24, 29-30).
În Evanghelia dup Matei 2, 1-12 ni se relateaz , c magii au venit din Orient ca s caute pe
Împ ratul iudeilor de curând n scut: »I-am v zut steaua în r s rit i am venit s ne închin m Lui«
(Matei 2, 2). S-au f cut multe presupuneri cu privire la steaua Betleemului, încercându-se s se
stabileasc care stea, sau care constela ie stelar astronomic se potrive te stelei Betleemului. Vrem
s verific m unele posibilit i:
Cometele: Cometele luminoase cu cod lung au impresionat totdeauna adânc sufletele
oamenilor. Ele au fost interpretate, ca fiind vestitorii unor evenimente deosebite. Arti tii au preluat
aceste gânduri i în prezent rile populare ale ieslei i în tablourile despre na terea lui Isus au pictat
peste staulul din Betleem o comet str lucitoare cu coad lung . Steaua din Betleem nu putea s fie
o comet , c ci astronomia nu cunoa te comete în perioada de trecere de la o epoc la alta. Au
existat stele cu coad str lucitoare numai în anii 44 înainte de Hristos, 17 î.H. i în anul 66 dup
Hristos. În afar de aceasta, cometele au fost dintotdeauna considerate ca fiind aduc toare de
nenorocire, ca vestitori ai catastrofelor (r zboaie, epidemii).
Nove: Alte apari ii astronomice au fost a a-zisele „novae” (= stele noi). Ele sunt acele explozii
stelare intergalactice, care sunt înso ite de apari ii luminoase. În antichitate s-a relatat deja despre
str fulger ri nea teptate ale unor obiecte asem n toare cu stelele, care puteau fi v zute câteva nop i
la rând acolo unde nu era nici o stea. La schimbarea epocii se relateaz numai de dou ori despre o
aprindere a unei „stele noi”, i anume în anul 134 înainte de Hristos i în anul 173 dup Hristos.
Conjunc ia planetelor: În anul 1603 – mai exact la 17 decembrie – a avut loc pentru prima dat o
solu ionare astronomic potrivit . Cunoscutul matematician regal i astronom al cur ii regale
Johannes Kepler observa prin telescopul s u în Hradschin în Praga cerul înstelat. A avut parte de o
observa ie de care nu avea zilnic parte. Planetele Jupiter i Saturn s-au întâlnit în noaptea aceea în
constela ia S get torul. O astfel de apropiere a planetelor se nume te „conjunc ie”.1 Acest
eveniment este într-adev r rar, dar are loc periodic.2 Kepler a fost fascinat de ce a v zut i a început
s fac calcule. A ajuns la urm toarea concluzie: în anul 7 înainte de Hristos a avut loc o conjunc ie
întreit a planetelor Saturn i Jupiter. El a fost primul care a pus acest fenomen al observa iilor sale
în leg tur cu steaua din Betleem. Publica iile sale au fost date uit rii, dar au devenit foarte actuale,
când în anul 1925 orientalistului german Paul Schnabel i-a reu it s descifreze a tabl cu scriere
cuneiform neo-babilonian veche de aproximativ 2000 de ani. Era vorba de „Calendarul stelar de
la Sippar” – coala astrologic de la Sippar la Eufrat în Babilon. O deosebit importan au
însemn rile care se refer la aproximativ anul 7 înainte de Hristos. Ca eveniment deosebit este
numit acolo i conjunc ia întreit a planetelor Jupiter i Saturn. Planeta Jupiter era considerat la
multe popoare ca fiind steaua aduc toare de noroc i steaua împ r teasc , i potrivit vechii

1

Conjunc ie (latin : coniunctio = leg tur ; a ezarea a dou planete pe o linie cu p mântul): cum ia na tere o astfel de
conjunc ie? Jupiter i Saturn se rotesc în jurul Soarelui în afara traseului P mântului, ocazional ajungând în „opozi ie”,
adic , P mântul se afl situat între Soare i cele dou planete. Deoarece P mântul se rote te mai repede în jurul Soarelui
decât Jupiter i Saturn, observatorul de pe P mânt are impresia c cele dou planete se deplaseaz de-a-nd ratelea.
V zute de pe p mânt, se mi c în bucl .
2
Cunjunc ia Saturn-Jupiter: Jupiter i Saturn se întâlnesc în medie la 20 de ani trecând o singur dat una pe lâng
alta. La fiecare 258 de ani are loc o întâlnire întreit , dar atunci are loc de fiecare dat într-un alt semn al zodiacului. O
conjunc ie întreit în aceia i constela ie a zodiacului are loc la aproximativ 774 de ani. i în secolul 19 a avut loc o
conjunc ie întreit a lui Jupiter cu Saturn, i anume la 15 August i 11 Octombrie 1940 i la 20 Februarie 1941 în
constela ia Berbecului.

concep ii iudaice Saturn trebuia s apere pe Israel. Constela ia Pe telui era considerat ara din
apus (= o ar situat la apus). Ne-am apropiat în felul acesta de semnifica ia stelei Betleemului:
Magii din orient (r s rit) au observat de pe acoperi ul colii de astrologie din Sippar la 29 Mai în
anul 7 înainte de Hristos prima apropiere a planetelor Saturn i Jupiter. Ei fac urm toarea
combina ie: Jubiter = steaua regal i Saturn = ap r torul lui Israel i ajung la concluzia: în ara de
apus (= constela ia Pe telui) s-a n scut un împ rat puternic. S-au decis pentru o c l torie obositoare,
ca s vad ce au descoperit astronomic i prin combina ie astrologic . Pentru aceast interpretare a
stelei Betleemului s-au decis mul i autori, f când interpret ri impresionante. Dar este ea adev rat ?
Potrivit îns cunoa terii mele este o alt interpretare: aproape, dar nu ajuns la int , c ci textul biblic
este în mai multe privin e împotriva acestei interpret ri.
În cele ce urmeaz vom analiza detaliat, dac cele trei versiuni amintite se potrivesc cu relatarea
Bibliei. Pentru aceasta trebuie s vedem mai întâi foarte exact textul:
» i iat c steaua, pe care o v zuser în R s rit, mergea înaintea lor, pân ce a venit i s-a
oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au v zut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au
intrat în cas , au v zut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa a la p mânt, i I s-au
închinat« (Matei 2, 9-11).
Pe baza a patru întreb ri vrem s analiz m aceast remarcabil istorisire a c l toriei i s deducem
un r spuns biblic. Vrem s privim cu toat seriozitatea textul în toate detalile afirma iilor lui
(aceasta s fie o caracteristic principial i obligatorie a tuturor comentarilor biblice!) i s -l
evalu m. Ceea ce nu se relateaz direct – dar sunt aspecte necesare în elegerii – vrem s le
recunoa tem prin deduc ii inând seama de m rturia general a Bibliei.
1. Au fost magii astrologi? Magii din R s rit apar ineau probabil clasei magicienilor babilonieni.
Ace ti apar in tori ai clasei distinse a preo ilor i înv a ilor se ocupau cu teologia p gân , cu
tiin ele naturii în general, dar în mod deosebit cu astronomia. Ei au fost prelua i ca sf tuitori ai
regelui. Traducerea cuvântului grecesc „magoi” prin „în elep i” f cut de Luther este mai
justificat decât ceea ce noi în elegem ast zi prin magician, care se preocup exclusiv cu vr jitoria
i practicile oculte. Oamenii aminti i în text se caracterizeaz printr-un mod de comportare deosebit,
care cu greu ne permite s -i a ez m pe aceia i treapt cu acei vr jitori i ghicitori implica i în
urâciunea astrologiei (Deuteronom 18, 11-12). Ei nu practicau cultul astrelor, a a cum se obi nuia
în Babilon, prin închinarea la astre. Ace ti oameni au tiut numai de caracterul simbolic al stelei i
voiau s aduc adorare (sau s omagieze, cuvântul grecesc „proskyneo” = a saluta cu supunere prin
c dere cu fa a la p mânt) Aceluia spre care ar ta steaua. Chiar i ast zi, la 6 Ianuarie, în Germania
se p streaz aducerea aminte a celor „trei împ ra i sfin i”. Vrem s atragem aten ia aici c Biblia nu
ne spune nici c au fost trei persoane, i nici c ei au fost împ ra i. Sunt inven ii ale bisericii din
secolul al 5-lea i din secolul a 8-lea, când acei oameni au primit numele fictive de Ca par,
Melchior i Baltazar.
2. Ce surse de informare au avut magii? Însemn tatea simbolic a stelei ca semn al na terii
Împ ratului iudeilor era pentru b rba i a a de cert , c s-au hot rât pentru o c l torie prin pustie
foarte obositoare i periculoas pentru împrejur rile din timpul acela. Pentru a parcurge cei
aproximativ 800 km cu caravanele lor le-a trebuit mai mult de 60 de zile. G sirea acestui Împ rat de
curând n scut a fost în mod vizibil pentru ei de o deosebit importan personal . Unii comentatori
cred c pe baza concep iei timpului Jupiter = steaua împ ratului i Saturn = steaua Israelului au
dedus c în baza conjunc iei acestor planete acum trebuie s se fi n scut Împ ratul iudeilor.
Împotriva identit ii conjunc iei planetelor din anul 7 înainte de Hristos, dovedit astronomic, cu
steaua Betleemului vorbe te în primul rând textul însu i, care este la singular, deci vorbe te de o
singur stea. Planetele Jupiter i Saturn au avut, a a cum s-a dovedit pe baza calculelor f cute cu
computerul, la 1 Iunie, 27 Septembrie i 10 Decembrie în anul 7 î. H. o foarte mare apropiere una
de alta. Dar i în pozi ia lor cea mai apropiat , distan a unghiular era între ele era de un grad. Deci
ele se puteau recunoa te foarte clar cu ochiul liber ca dou stele diferite. Distan a unghiular dintre

ele era de aproximativ cinci ori mai mare decât distan a dintre c l re ul mic (Alcor) al carului mare
i steaua Mi ar, care se pot vedea independent una de alta. Astronomul K.-F. Hoffman a atras aten ia
c de multe ori la simul ri în planetarium în mod voit se prezint momentul conjunc iei nereliefat,
ca astfel spectatorii s capete impresia c cele dou constela ii se contopesc una în alta.
Un alt motiv important pentru care conjunc ia planetelor nu putea s fie steaua din Betleem este
faptul c fenomenele astronomice se repet periodic. Na terea lui Isus este un eveniment unic, care
nu se poate repeta. De aceea este foarte improbabil c Dumnezeu a folosit pentru evenimentul unic,
i cel mai important, al na terii Fiului S u un semn care se poate vedea mereu pe cer.
În continuare afl m din versetele 3 i 4 (din Evanghelia dup Matei capitolul 2) c Irod a adunat
pe to i marii preo i i pe c rturari (= marele sfat), i a c utat s afle de la ei »unde trebuia s Se
nasc Hristosul«. Irod nu era iudeu, ci un indumeu, pus de romani la conducere. De ce Irod a dispus
s se cerceteze locul de na tere al lui Hristos, i nu al Împ ratului iudeilor? Informa ia c acest
Împ rat de curând n scut i Hristos (ebraic Mesia) era una i aceia i Persoan , în mod evident nu
putea s-o aib decât numai de la magii din R s rit (sau de la unul din sf tuitorii lui, un iudeu). Dar
de unde aveau ace ti oameni veni i de departe aceast cuno tiin profund , c ci din interpretarea
prezentat mai înainte cu privire la Jupiter-Saturn nu se putea deduce c era vorba de Mesia. Numai
Dumnezeu Însu i trebuie s le fi descoperit aceasta. C Dumnezeu le-a vorbit, se vede din versetul
12. Numai a a se poate în elege de ce în elep ii (magii) au c utat aceast ar , neînsemnat pentru
ei, i care, pe lâng aceasta, era ocupat de str ini. Este remarcabil c expresia „Împ ratul iudeilor”
se mai întâlne te o singur dat într-un alt context, i anume la r stignire: Pilat a întrebat pe Isus în
timpul interogatoriului »E ti Tu Împ ratul iudeilor?« (Matei 27, 11; Marcu 15, 2; Luca 23, 3; Ioan
18, 33) i pe popor, dac s elibereze pe »Împ ratul iudeilor« (Marcu 15, 9; Ioan 18, 39). Solda ii Îl
batjocoreau cu acest titlu i ca inscrip ie pe cruce, Pilat a ordonat s se scrie în trei limbi, ebraic ,
greac i latin : »Isus din Nazaret, Împ ratul iudeilor« (Ioan 19, 19; compar cu Matei 27, 37;
Marcu 15, 26; Luca 23, 38). Isus este ve nicul »Domn al domnilor i Împ rat al împ ra ilor«
(Apocalipsa 17, 14; 19, 16), via a lui p mânteasc cuprins între na tere i moarte este încadrat de
titlul „Împ rat al iudeilor«, i acest titlu l-a confirmat Isus înaintea lui Pilat (Ioan 18, 37). Este
remarcabil c în textele Noului Testament acest titlu este numit numai de p gâni, i anume de magii
din R s rit, de procuratorul roman Pilat i de solda ii romani.
3. Ce fel de obiect a fost steua din Betleem? Direc ia ar tat de stea a condus pe magi, la început,
s pt mâni în ir spre Ierusalim. Se pare c Dumnezeu pân în acel moment nu le-a f cut cunoscut
locul exact. Abia dup ce Irod a ordonat cercetarea, rezultatul g sit de marii preo i i de c rturari
era: Betleem. Abia atunci când magii au primit porunca de la Irod s mearg la Betleem, steaua a
devenit o busol foarte precis i individual . Steaua, pe care ei o v zuser deja în R s rit, i care
le-a marcat traseul c l toriei spre vest, i-a dirijat acum spre o cas (greac : oikia = cas , dar i
pe ter ) exact definit . Dac la început magii au avut impresia c steaua mergea înaintea lor
(versetul 9), ea se opre te acum, i anume exact »deasupra locului unde era Pruncul« (versetul 9b).
Ajun i la int , steaua se comport – exprimat în limbaj astronomic – ca un satelit, care se mi c
sincron cu p mântul. Numai în felul acesta apare pentru un observator de pe p mânt c nu se mi c .
Toate obiectele astronomice cunoscute (stele fixe, planete, comete) au o mi care (aparent ) pe bolta
cereasc , adic ele sunt principial nepotrivite s indice permanent o direc ie (adic , traseul
c l toriei), sau s marcheze o pozi ie fix pe p mânt (aici: casa na terii lui Isus în Betleem). În felul
acesta sunt excluse toate corpurile astronomice cunoscute, sau configura ia lor, de a fi steaua din
Betleem. Eu sunt ferm convins c este vorba de un semn de lumin (stea) nou creat pentru traseul
c l toriei magilor, c ci »nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere« (Luca 1, 37). O
explica ie numai pe orizontal (= numai p mânteasc , f r a include pe Dumnezeu) a istoriei
c l toriei oamenilor din R s rit (Orient), f r s se in seama de interven ia direct a lui
Dumnezeu, este în opozi ie cu numeroasele afirma ii detaliate ale textului din Noul Testament. În
Vechiul Testament este un caz asem n tor al marc rii traseului unei c l torii, i anume ie irea
poporului Israel din Egipt. i aici Dumnezeu a creat un stâlp de foc ( i un nor) numai pentru

desemnarea traseului c l toriei i pozi ia lui era în func ie de viteza c l toriei i de sensul prescris
(Exodul 13, 21-22).
Aici trebuie s facem o remarc , c ci altfel s-ar putea ajunge la neîn elegeri. În Evanghelia dup
Matei 2, 6 Betleemul este numit nicidecum cea mai neînsemnat dintre c peteniile lui Iuda, în timp
ce în Mica 5, 2 se spune c »e ti prea mic între cet ile de c petenie ale lui Iuda«. A citat Matei aici
gre it, sau nu a cunoscut adev rul? Este tocmai invers, a a cum va deveni clar dintr-un exemplu
istoric. În partea de sud a Brüsselului se afl o localitate numit Waterloo. La începutul secolului 18
Waterloo era un sat necunoscut i neînsemnat. Aceasta s-a schimbat fulger tor la 19 iunie 1815.
Acolo a fost învins Napoleon de c tre Wellington i Blücher. De atunci Waterloo se g se te în
c r ile de istorie i în enciclopedii. Unele ora e au ridicat Waterloo-monumente, ca amintire la
victoria asupra lui Napoleon. În Vechiul Testament Betleemul este amintit, pentru prima dat , ca
loc de înmormântare al Rahelei (Geneza 35, 19). Mai târziu este numit cetatea natal a lui David (1
Samuel 16, 1). Dup reîntoarcerea din captivitatea babilonian locuiau acolo 123 de oameni,
potrivit cu relatarea din Ezra 2, 21; era deci un sat mic. i pe timpul lui Mica – deci aproximativ
700 de ani înainte de na terea lui Isus – Betleemul era un sat mic. De aceea se spune în Mica 5, 1
»e ti prea mic ...«. Dar odat cu împlinirea prorociei Betleemul a c p tat o însemn tate deosebit .
Decând S-a n scut acolo Fiul lui Dumnezeu, Betleemul este »nicidecum cea mai neînsemnat dintre
c peteniile lui Iuda« (Matei 2, 6). Cei mai mul i oameni – indiferent de na ionalitate i de
confesiune – tiu despre acest loc.
4. Pentru ce face Dumnezeu pe ace ti str ini s c l toreasc , care au provocat atâta nelini te?
Textul din Evanghelia dup Matei 2, 1-12 nu ne d un r spuns direct, i totu i din întreaga m rturie
a Scripturii putem s deducem dou r spunsuri:
a) În timpul profe iilor Vechiului Testament, care nu par s înceteze, Dumnezeu f g duie te
poporului Israel pe Mesia, Cel care va veni, cu mereu alte nume noi (de exemplu: s mân a femeii,
Mântuitorul, Tat l ve nic, Minunat, Prin ul p cii, Domn în Israel, Soarele neprih nirii), pentru a
descoperi tot mai mult Fiin a Lui. Referindu-Se la aceasta, Isus putea spune »Scripturile m rturisesc
despre Mine« (Ioan 5, 39). Acum sosise timpul; vremea s-a împlinit (Galateni 4, 4), Mesia S-a
n scut. Cât de mult dore te Dumnezeu ca aceasta s fie f cut cunoscut poporului! El face ceva
neobi nuit: Dumnezeu informeaz pe câ iva astronomi str ini cu privire la na terea lui Hristos i
creeaz o stea special cu lumin str lucitoare, care st simbolic pentru aceast veste. El treze te
dorin a în ace ti oameni s plece într-o c l torie lung , de câteva s pt mâni, sau luni chiar, cu multe
pericole i înso it de eforturi mari, ca s caute pe Isus i s -L onoreze ca Împ rat. Ajung pân la
Irod cu aceast dorin , care se îngroze te de Împ ratul cel nou i cheam pe to i marii preo i i pe
c rturari la sfat. Prin aceast derulare a c l toriei, c l uzit de Dumnezeu, to i conduc torii
spirituali ai poporului afl c acum s-a împlinit timpul când trebuia s vin Mesia. „Unde”, le era
cunoscut din Mica 5, 1 (compar i cu Matei 2, 4-6); de la b rba ii din R s rit afl c pân atunci
necunoscutul „când” s-a transformat în „acum”. Puteau acum s mearg direct la Betleem, ca s se
conving de rezultatele studiului lor – Hristos se na te în Betleem! Puteau s se închine Salvatorului
lor i printr-o campanie imediat puteau s vesteasc aceasta tot poporului în Templu i în toate
sinagogile. Dar ei nu s-au folosit de aceast ocazie, i mai mult chiar, s-au f cut vinova i, nef când
cunoscut poporului aceast veste important a mântuirii. În Evanghelia dup Matei 23, 13b se
relateaz cum Isus le confirm mai târziu, c ei sunt oameni pierdu i: »nici voi nu intra i în
Împ r ia cerurilor, i nici pe cei ce vor s intre, nu-i l sa i s intre.«
b) Magii din r s rit nu apar in poporului Israel ales de Dumnezeu. Ei nu tiau nimic despre un
Salvator din starea de vin i p cate. Dar când au auzit mesajul despre Hristos, au plecat imediat
spre El. Ei aduc adorare lui Isus. Biblia spune: »Oricine va chema Numele Domnului (Isus) va fi
mântuit« (Romani 10, 13). Oamenii au g sit mântuirea. Ei ne sunt un exemplu în comportarea lor.
În afar de aceasta, Dumnezeu face foarte clar aici: mântuirea este pentru to i oamenii, din toate
popoarele.

