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1. Marele domnitor de la începutul erei cre�tine trebuie 
s� slujeasc� „Copila�ului din iesle“ 

Luca 2, 1-7 
 
   Zilele împ�ratului Augustus �i ale împ�ratului Irod sunt c e n t r u l  i s t o r i e i  l u m i i . 
„Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S�u, n�scut din femeie, n�scut 
sub Lege“ (Galateni 4, 4), iar pe de alt� parte „acolo unde p�catul a st�pânit dând moartea, tot 
a�a �i harul s� st�pâneasc� dând neprih�nirea“ (Romani 5, 21). P�catul a devenit puternic în 
i u d a i s m  �i la n e a m u r i . 
   Expresia „împlinirea vremii“ din Galateni 4, 4 înseamn�: în timpul celui mai mare �i mai 
vast imperiu, anume al imperiului roman, s-a n�scut Isus. În textul lui Luther citim în Luca 2, 
1 „toat� lumea“. Textual înseamn� „tot p�mântul locuit de oameni“.1 
   Din punct de vedere politic timpul era împlinit. Un imperiu (imperiul mondial roman), o 
limb� (limba greac�), o re�ea de circula�ie (drumuri �i circula�ia maritim�) unea imperiul 
mondial la Marea Mediteran�. 
   În nici-un alt timp de mai înainte nu puteau apostolii s� r�spândeasc� cu repeziciune mai 
mare cuvântul crucii, ca în acest timp. Canalele erau preg�tite. Lumea sub conducerea 
credincioas� a lui Dumnezeu a lucrat la Împ�r��ia lui Dumnezeu. T i m p u l  e r a  î m p l i n i t .  
   La lucrurile m�re�e prezentate în Galateni 4, 4 se adaug� cele spuse în Romani 5, 21: 
A c o l o  u n d e  p � c a t u l  s - a  î n m u l � i t  ... P�catul s-a înmul�it în iudaism. 
   P�catul s-a înmul�it �i în rândul neamurilor: 
   Liberalismul filozofic a f�cut de batjocur� vechea credin�� în zei. Se r�spândea tot mai mult 
o amestec�tur� de religii vechi �i noi (sincretismul). 
   Ceea ce oamenilor (atât iudeilor cât �i neamurilor) le era imposibil, a f�cut Dumnezeu – 
trimi�ând de la Sine Însu�i salvarea (mântuirea), �i anume prin Copila�ul din Betleem. 

1. În vremea aceea a ie�it o porunc� de la Cezar August s� se înscrie toat� lumea. 
2. Înscrierea aceasta s-a f�cut întâia dat� pe când era dreg�tor în Siria Quirinius. 
3. To�i se duceau s� se înscrie, fiecare în cetatea lui. 
4. Iosif s-a suit �i el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca s� se duc� în Iudea, în 

cetatea lui David, numit� Betleem, - pentru c� era din casa �i din semin�ia lui 
David, - 

5. s� se înscrie împreun� cu Maria, logodnica lui, care era îns�rcinat�. 
6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia s� nasc� Maria. 
7. �i a n�scut pe Fiul ei cel întâi n�scut, L-a înf��at în scutece, �i L-a culcat într-o 

iesle, pentru c� în casa de poposire nu era loc pentru ei. 
   La prezentarea m�re�iei minunii întrup�rii lui Dumnezeu ne captiveaz� simplitatea, aproape 
primitiv�, am putea spune relatarea seac� �i cu caracter de cronic� a lui Luca, mul�imea de 
„�i“, apoi „pe când“ sau „s-a întâmplat c� ...“, apoi propozi�iile simple, scurte, lipsite de art�. 
O astfel de obiectivitate pur� se poate imagina numai la acela care este con�tient, n i m i c  
m a i  p u � i n ,  d a r  � i  n i m i c  m a i  m u l t ,  s �  p r e z i n t e  î n  s c r i s  a d e v � r u l .  
   F�g�duin�a unic� în felul ei, de neîn�eles, f�cut� Mariei în capitolul 1, 31-37 se va împlini 
acum. Fiul lui Dumnezeu Cel ve�nic �i sfânt, Dumnezeu Însu�i, se va na�te în mijlocul 
omenirii p�c�toase. 
   Ne reîntoarcem la text. 
   În mod simplu, ca �i cum nu s-ar petrece absolut nimic deosebit, Luca începe: 
   În vremea aceea. Prin indicarea timpului „în vremea aceea“ suntem plasa�i din nou în 
capitolul 1 versetul 57 �i urm�toarele, adic� în timpul na�terii lui Ioan Botez�torul. „În vremea 
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�
��A�a numea poporul roman cu mândrie imperiul s�u, chiar dac� pe atunci nu cuprindea tot p�mântul  l o c u i t , 

ci numai teritoriile c u n o s c u t e  pe vremea aceea: toat� Europa (cu excep�ia ��rilor situate la nordul Dun�rii �i 
la r�s�rit de Rin), toat� Asia Mic�, Siria, Egiptul �i întinsa coast� a Africii de nord pân� la marele pustiu 
Sahara! 
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aceea“ este o expresie cu un caracter a�a de general, c� nu se red� nici ziua �i nici anul na�terii 
Mântuitorului nostru.  
   Zilele de na�tere �i anii de na�tere ai mai marilor timpului acela, de exemplu Augustus, 
Tiberiu, etc., erau foarte exact definite. În lucr�rile de istorie sunt notate astfel de zile. 
Evangheli�tii, care au scris despre Isus, par s� nu se fi interesat absolut deloc de aceasta. Ei nu 
voiau s� redacteze o biografie a lui Isus, sau s� publice o lucrare istoric� cu caracter �tiin�ific. 
Ei nu voiau s� r�spândeasc� cuno�tiin��, ci s �  t r e z e a s c �  c r e d i n � � .  
   Plasarea na�terii lui Isus în contextul istoric al lui C e z a r  A u g u s t u s  are scopul numai de 
a ar�ta c� mai marii p�mântului acestuia nu sunt altceva decât salahori în realizarea voii lui 
Dumnezeu! 
   Textul lui Luca spune: În vremea aceea a ie�it o porunc� (un decret) de la Cezar 
Augustus.2 
   Pentru cuvântul porunc� se folose�te în limba greac� cuvântul „dogma“. Expresia „dogma“ 
are în Noul Testament diferite în�elesuri.3 
   Pentru „înscriere“ se folose�te „apographesthai“. Asta înseamn� „înregistrarea în registrul 
oficial, cu scopul stabilirii impozitului, a numelui fiec�rui cet��ean, a vârstei lui, situa�ia 
familiar�, numele so�iei �i al copiilor, averea �i veniturile.“ 
   Rezultatul reces�mântului lui Cezar Augustus a fost 60 de milioane de oameni. Asta 
însemna un imperiu �i o putere mare. Rezultatul reces�mântului divin a fost: „Un neam de 
oameni s�rmani, o lume pierdut�!“ 
   În versetul 2 citim: Înscrierea aceasta s-a f�cut întâia dat� pe când era dreg�tor în Siria 
Quirinius (Cyrenius).4 
   Pe senatorul P. Salpicius Quirinius îl cunosc �i istoricii romani. S-a n�scut în Lanuvium la 
Tusculum în Italia, prin ac�iuni dibace a reu�it s� ocupe pozi�ii înalte în imperiu. 

3.   To�i se duceau s� se înscrie, fiecare în cetatea lui. 
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�
��Augustus este porecla primului cezar roman. Adev�ratul nume al acestui prim cezar roman este „Gaius Iulius 

cezar Octavian“. Ziua �i anul de na�tere al acestui prim cezar roman se cunosc foarte exact. Este data de 23.9 în 
anul 690 de la întemeierea cet��ii Roma. În anul 722 a venit la conducere Augustus (la vârsta de 32 de ani). Dup� 
socoteala timpului nostru, aceasta corespunde anului 31 înainte de na�terea lui Hristos. Dup� ce a domnit patru 
ani, senatul roman i-a atribuit titlul de onoare Augustus, adic� „Cel sublim“. La 19 august (al anului 767 de la 
întemeierea Romei), dup� socoteala timpului nostru anul 14 dup� Hristos, Augustus a murit la vârsta de 77 de 
ani! – El a domnit 45 de ani. Timpul domniei sale pline de glorie este cunoscut ca „epoca augustin�“, ea a intrat 
în istorie ca epoca de aur. Venerarea divinit��ii este atribuit� lui Cezar Augustus. Aceasta ne-o arat� cuvintele 
gravate pe o piatr� g�sit� la monumentul din Halikarnas: „Natura ve�nic� �i nemuritoare a universului a d�ruit 
omenirii, ca fapt� de bine-facere deosebit�, pe cea mai înalt� divinitate, aducând în via�a noastr� fericit� pe Cezar 
Augustus, pe tat�l patriei, pe romanul divin �i mântuitorul întregului neam omenesc, a c�rui providen�� nu numai 
c� a împlinit toate rug�ciunile, ci a d�ruit mai mult decât s-a cerut, �.a.m.d.“ În timpul domniei de „aur“ al 
acestui prim �i cel mai mare Cezar roman  �i domnitor al p�cii s-a n�scut Isus – singurul �i adev�ratul Prin� al 
p�cii, singurul Salvator adev�rat �i Mântuitor ve�nic, singurul Dumnezeu adev�rat din ve�nicie �i pân� în 
ve�nicie. 
�
��Dogma înseamn� aici darea publicit��ii a unei hot�râri, în cazul de aici un ordin împ�r�tesc. Este ordinul 

reces�mântului imperiului roman. În Evrei 11, 23, în manuscrisul alexandrin este cuvântul „dogma“, adic� 
„p�rin�ii lui Moise nu s-au temut de ordinul lui Faraon.“ 
�
��S� red�m pe scurt rezultatul reces�mântului f�cut de Cezar Augustus cu privire la darea impozitului. Însemna, 

a�a spun lucr�rile istorice, anual 600 talan�i pentru Iudea; pentru Galilea �i Perea 200 talan�i anual, împreun� sunt 
4 miloane EURO, o sum� extraordinar de mare. Pe cap de locuitor era un impozit de circa 3 Euro, care mergea la 
Roma. Deoarece familiile erau foarte numeroase (presupunem 4 copii de familie), rezult� 4 + 2 = 6 x 3 EURO = 
18 EURO. Ace�ti 18 EURO corespundeau la 90 de zile lucr�toare. În afar� de aceasta Irod cel mare re�inea 
pentru sine un impozit foarte mare, vame�ii î�i luau �i ei o cot� important� de bani, serviciul trupelor de ocupa�ie 
î�i lua de asemenea partea lui.  – Pe umerii lui Israel era o cot� foarte mare de impozit. Irod avea un venit anual 
de 6,5 milioane EURO. Jum�tate din acest venit era acoperit din cotele de impozit. La cele 90 de zile lucr�toare 
trebuie s� mai ad�ug�m 90 de zile. Sunt deci 180 de zile lucr�toare. – Asta înseamn� c� mai mult de jum�tate din 
salariu era luat prin impozit. 
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4. Iosif s-a suit �i el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca s� se duc� în Iudea, în 
cetatea lui David, numit� Betleem, - pentru c� era din casa �i din semin�ia lui 
David, - 

5. s� se înscrie împreun� cu Maria, logodnica lui, care era îns�rcinat�. 
   Chiar �i în poruca Cezarului �i în ascultarea iudeului Iosif fa�� de st�pânitorul p�gân 
Augustus se recunoa�te mâna conduc�toare a lui Dumnezeu, �i anume prin aceea c� pentru 
împlinirea Scripturii, �i prin aceasta pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, Isus se va na�te în 
B e t l e e m . 
    În versetul 4 se spune accentuat: Iosif s-a suit din Galilea (�i anume din cetatea Nazaret), 
ca s� se duc� în Iudea. 
   Nazaret este situat la 525 m peste nivelul m�rii, iar Betleem la 777 m peste nivelul m�rii. În 
aproximativ cinci zile de mers se ajungea din Nazaret la Betleem! Distan�a dintre Nazaret �i 
Betleem era de 170 km. 
   Betleemul era pe vremea lui Iosif �i Maria o cetate foarte s�rac�. Deja cu 700 de ani înainte 
prorocul Mica a caracterizat Betleemul ca fiind o cetate mic�. În Mica 5, 2 se apune: „�i tu, 
Betleeme Efrata, m�car c� e�ti prea mic între cet��ile de c�petenie ale lui Iuda, totu�i din tine 
Îmi va ie�i Cel ce va st�pâni peste Israel, �i a c�rui obâr�ie se suie pân� în vremuri str�vechi, 
pân� în zilele ve�niciei.“ 
   Luca îns� nu nume�te Betleemul ca fiind „cetatea împlinirii“ prorociilor vechiului 
Testament, ci îl nume�te simplu c e t a t e a  l u i  D a v i d .5 
   Cetatea lui David nu este cetatea de reziden�� a lui David, ci locul lui de na�tere (compar� 
cu 1 Samuel 16, 1 – 17, 12). 
   Faptul c� Iosif descindea din David rezult� clar din versetul 4, �i prin aceasta se confirm� 
arborele genealogic al lui Iosif din Matei 1, 1-16. Iosif descinde direct de pe linia regal�.  
   C�l�toria de la Nazaret la Betleem, cu cei 170 km distan��, trebuie s� fi fost foarte grea 
pentru Maria aflat� în luna a noua de sarcin�. O povar� pentru mul�imea nenum�rat� de 
pelerini veni�i la înscriere o constituia nu numai starea rea a drumurilor, ci �i c�ldura zilei, 
praful de pe drum, lipsa apei �i alimenta�ia neregulat�. Eforturile mar�ului, lipsa loca�urilor de 
poposire peste noapte, toate acestea a trebuit s� le îndure Maria, gravid� în ultimele luni. 
   Ajuns� în Betleem, aici a început adev�ratul necaz. Deoarece mica localitate mi�una de 
oameni, era imposibil s� g�se�ti un loc de înnoptare. Câte suspine �i rug�ciuni de implorare s-
au ridicat spre cer, ca Dumnezeu s� dea celor doi tineri un loc de poposire (Maria fiind într-o 
situa�ie foarte grea din cauza na�terii care se apropia). Dar nu a avut loc nici-o ascultare a 
rug�ciunii. 

6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia s� nasc� Maria. 
7. �i a n�scut pe Fiul ei cel întâi n�scut, L-a înf��at în scutece, �i L-a culcat într-o 

iesle, pentru c� în casa de poposire nu era loc pentru ei. 
   Luca relateaz� simplu �i natural cel mai important eveniment al istoriei lumii: na�terea 
Mântuitorului.6 
   Textul biblic accentueaz�: „Maria a n�scut pe Fiul ei cel întâi n�scut (grece�te: prototokos).“ 
Biserica catolic� crede c� expresia „întâi n�scut“ înseamn� singurul n�scut, deci c� Maria nu a 
mai avut dup� aceea �i al�i copii, deoarece Maria nu a avut rela�ii conjugale cu Iosif. 
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�
��Pe vremea aceea Betleemul avea câteva sute de locuitori (ca. 900), în principal p�stori �i oameni s�raci de la 

sat. Ast�zi locuiesc câteva mii de oameni. 
�
��În timp ce în relatarea mult mai scurt� despre Elisabeta se folosesc dou� cuvinte diferite pentru „a na�te“, aici 

se folose�te cu grij�  mare de trei ori acela�i cuvânt: „împlinirea vremii ca s� nasc�“, „a n�scut“, �i „pe Fiul 
întâi n�scut“ (totdeauna forme ale cuvântului grecesc: tiktein)! Cuvântul grecesc înseamn� „a na�te“ în sensul 
exclusiv prin femeie, în timp ce cel de-al doilea cuvânt care s-a folosit la na�terea lui Ioan (gennaan) include �i 
pe b�rbat. Deci �i alegerea cu grije a cuvintelor arat� c� în aceast� na�tere este o chestiune exclusiv� a mamei. 
„El este cu adev�rat �i realmente Întâiul n�scut dintr-o fecioar�, �i de aceea prima na�tere în chip minunat “ 
(Dillersberger)  
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   În privin�a aceasta dorim s� constat�m c� expresia „întâiul n�scut“ (prototokos) se folose�te 
con�tient, spre deosebire de „singurul n�scut“ (monogenés). Se cuvine �i în acest loc s� 
acord�m toat� cinstea literei Scripturii, c�ci Isus a avut, potrivit mai multor m�rturii ale 
Evangheliilor, 4 fra�i �i mai multe surori (compar� Matei 12, 46 �i urm�toarele; cap. 13, 
55,56; Marcu 3, 31 �i urm�toarele; Luca 8, 19 �i urm�toarele; Ioan 2, 12; 7, 3). 
   Cuvântul „întâiul n�scut“ este rostit în limbaj ebraic. Întâiul fiu n�scut corespunde 
cuvântului ebraic b e k o r , o expresie de o deosebit� importan�� judiciar�, deoarece întâiul 
n�scut evreu (dac� era posibil) trebuia prezentat în Templul de la Ierusalim, sau mai bine zis 
trebuia „r�scump�rat pentru slujba preo�easc�“. Prin folosirea expresiei „întâiul n�scut“ Luca 
ne preg�te�te pentru prezentarea în Templu, pe care numai Luca, dintre cei patru evangheli�ti, 
ne-o relateaz�. 
   Luca observ� foarte atent �i scoate în eviden�� c� „nu era pentru ei (autois) nici-un loc în 
casa de poposire“. Acest mod de exprimare este mult mai inten�ionat decât se pare la prima 
vedere. Dac� Luca ar fi vrut s� spun� numai c� în casa de poposire nu mai avea nimeni loc, 
atunci ar fi fost suficient dac� ar fi scris: „În casa de poposire nu mai era loc“. Dar prin faptul 
c� în construc�ia frazei spune c� pentru ei nu era loc, Luca arat� situa�ia deosebit� în care se 
g�seau cei doi so�i în momentul când trebuia s� se nasc� copila�ul Isus. 
   Prin faptul c� pentru Domnul nu era nici-un loc în casa de poposire, s-au împlinit cuvintele: 
„A venit la ai S�i, �i ai S�i nu L-au primit“ (Ioan 1, 11). 
   Este îngrozitoare aceast� mare renun�are la condi�iile umane absolut necesare la na�terea 
unui copil, care merita s� fie pus într-un leag�n cald �i moale, preg�tit cu dragoste �i ging��ie 
de mâinile iubitoare ale mamei. Poate c� aceast� �edere în iesle poate fi v�zut� simbolic ca 
fiind semnul marei jertfe de pe Golgota �i a jertfei de împ�care, din care se vor hr�ni toate 
fiin�ele.7 
   I e s l e a  este amintit� de t r e i  o r i : la na�tere, apoi din gura îngerului �i atunci când 
p�storii g�sesc Copilul (Luca 2, 7, 12, 16). (Detalii cu privire la „grajd“ în relatarea despre 
p�stori.) 
   ��ranul palestinian obi�nuie�te s� se roage pe pardoseal�. Aceasta nu-l deranjeaz�. Dar un 
leag�n pentru un nou n�scut are chiar �i cea mai s�rac� mam� din Palestina – chiar de pe 
vremea lui Avraam. 
   Cu o iesle L-a primit Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Cu o cruce I-a preg�tit Israel cea 
mai ru�inoas� desp�r�ire. 
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��Ieslea este troaca din care mâncau animalele (în ebraic� ebus sau urwa). Pe baza unei predici de cr�ciun �inute 

de Ieronimus se poate imagina ieslea în care a fost pus Isus ca o troac�, jum�tate din ea era s�pat� în peretele de 
piatr� al pe�terii iar cealalt� jum�tate, f�cut� din lut, atârna pe peretele de piatr�, a�a cum se poate vedea �i ast�zi 
în pe�terile din Palestina (Willam, Via�a Mariei).�


