
Evanghelia după Matei, capitolul 2

1.- Venirea Magilor (vers. 1-6)

“Betleemul Iudeii” este o localitate la 9 km sud de Ierusalim, cetatea de origine a 
lui David. În ebraicã “Beth lehem” înseamnã „casa pâinii” (Ioan cap. 6). Este numit de 
evanghelist „al Iudeii” pentru a se deosebi de alte localitãţi cu acelaşi nume (Ios 19,15).

Când  s-a născut Mesia,  magii, cunoscuţi  deja în V.T  (Ier 39,3),  membrii  unei 
caste  preoteşti  din  Persia  şi  astrologi,  au  venit  pentru  a  i  se  închina.  Ei  reprezintă 
‘Biserica neamurilor’, atrasă de mirele ei, Împăratul Cerului. Biserica îi oferă Domnului 
dragostea şi recunoştinţa ei şi primeşte în schimb jertfa iubirii Sale eterne.

Într-adevăr,  venirea în trup a Cuvântului fusese în planul lui Dumnezeu din 
veşnicie. Această mare taină a credinţei  (1 Tim. 3, 16) a fost vestită în diverse moduri: 
prin părinţi, profeţi şi Lege. Cu toate acestea, atunci când s-a înfăptuit, acest eveniment a 
fost trecut cu vederea de Poporul Ales şi a fost receptat de un număr foarte mic de 
oameni.

Niste  străini  (magi,  preoţi  sau regi  orientali)  au fost  primii  care  s-au închinat 
Pruncului smerit, culcat în iesle. Fericitul Augustin se întreabă: cine sunt aceşti trei magi, 
dacă nu “întâii-născuţi” (pârga) neamurilor pagâne?

Ce sau cine a fost acea stea de la răsărit?

În Orientul antic, steaua era semnul unui zeu sau al unui rege divinizat şi a 
fost  un  semn  din  partea  lui  Dumnezeu  cã  s-au  împlinit  timpurile  mesianice 
(Numere 24, 10).

• Sf.Ioan Gură de Aur spune că nu a fost o stea obişnuită, ci un înger al Domnului.
- Această ‘stea’ se mişca pe cer contrar cursului obişnuit al astrelor cereşti
- strălucea şi ziua
- apărea şi dispărea de pe cer
- era la mică distanţă de pământ, deoarece a indicat precis locul (ieslea) în care se afla 
Pruncul

• Sf.Ioan Gură de Aur spune că steaua s-a  arătat  magilor  cu doi ani  înainte  de 
naşterea Pruncului.

Dumnezeu vorbeşte celor care au inima deschisă pentru El

Primii care au venit la Adevăr au fost cei însetaţi de el. Sf. Ioan Gură de Aur 
spune că apariţia magilor trebuia să le dea evreilor de gândit şi să le aducă aminte de 



profeţia  vrăjitorului  Balaam  (Numere  24,  10).  Uneori,  atunci  când  inima  ‘fiilor 
Împărăţiei’ se împietreşte, Dumnezeu le vorbeşte acestora, pentru a le re-aprinde zelul 
credinţei, prin păgâni sau chiar prin oameni răi. 

Dumnezeu iubeşte întreaga umanitate şi Se face cunoscut fiecăruia, vorbind cu fiecare pe 
‘limba’ lui

• Evreilor le vorbeşte prin Lege şi Profeţi, grecilor le dă posibilitatea să Îl cunoască 
prin filosofia lor (în pofida numeroaselor distorsionări ale adevărului), iar acestor 
astronomi li se descoperă chiar prin intermediul ‘limbajului’ lor.  

- Sf. Grigore cel Mare spune că “era potrivit ca o făptură cerească, adică un înger, să fie 
vestitorul  faptelor  minunate.  Însă păgânii  nu erau capabili  încă  să îl  cunoască pe 
Dumnezeu prin credinţă, de accea în cazul lor era mai uşor de acceptat călăuza-stea. 
Din acest motiv Sf.Ap Pavel afirmă ‘profeţia este pentru cei credincioşi, iar semnele 
sunt mai degrabă pentru cei necredincioşi’(1Cor 14:22)
. 
- magii realizează că ceea ce s-a întâmplat e dincolo de magie. Steaua apăruse datorită 
naşterii Pruncului şi nu invers.

• Este  posibil  ca  aceşti  astronomi  să  fi  moştenit  tradiţia  apariţiei  stelei  la 
naşterea unui Rege de la profetul Daniel – în timpul captivităţii  babiloniene 
acesta era în graţiile împăratului

Dumnezeu poate să transforme orice situaţie în bine

Steaua, corp ceresc ce ajunsese pentru unii obiect de adorare (Amos 5, 26), 
devenise acum un mijloc de întâlnire cu Dumnezeu. 

- Dumnezeu nu distruge potenţialul, talentul, emoţiile şi resorturile noastre, ci le 
re-înnoieşte, le sfinţeşte şi le transformă spre slava Lui.

Natura Îl laudă şi mărturiseşte faptele Creatorului

Vântul şi marea Îl ascultă (Matei 23, 27), pământul se cutremură de durerea Lui 
(Matei 27, 51)   

- Fericitul Augustin îi compară pe contemporanii naşterii lui Iisus care nu l-au acceptat ca 
Mesia cu  meşterii din vremea lui Noe, cei care l-au ajutat să construiască corabia, 
dar totuşi nu au luat în serios avertizările lui şi nu s-au salvat.

2.- Mânia lui Irod  (vers. 7-8)



Cine a fost Irod?
 

Numele  "Irod" se  repetă   de  patru  ori  în  Noul  Testament,  desemnând  diferiţi 
conducători ai Palestinei sau ai zonelor limitrofe. Acest Irod, supranumit ‘cel Mare’ este 
menţionat în timpul ocupaţiei romane. Nefiind evreu, a ajuns la conducere pe căi ilicite, 
datorită alianţelor cu romanii.

Un om suspicios,  aproape  paranoic,  însetat  de  sânge,  el  nu  ezita  să  ucidă  pe 
oricine bănuia că îndrăzneşte să îi uzurpe tronul. Credea că “Cel ce S-a născut împărat” 
va  complota,  cu  timpul,  împotriva  lui.  Şi-a  executat  chiar  proprii  fii,  Alexandru  şi 
Aristopolis.  Din  mărturiile  istoricului  Iosif  Flavius  aflăm că  Irod  se  îmbolnăveşte  şi 
moare în chinuri groznice la trei luni după ce porunceşte uciderea copiilor din Betleem.

3.-Înţelepţii se închină Pruncului divin  (vers. 9-11)
 

Popoarele orientale îşi exprimau reverenţa în patru feluri: 1) îndoirea simplã
a genunchilor; 2) îndoirea genunchilor şi întinderea mâinilor; 3) închinarea cu fruntea la 
pãmânt; 4) prosternarea – întinderea cu faţa la pãmânt în semn de supunere totalã.

După ce l-au părăsit pe Irod, îndreptându-se spre locul unde era Pruncul, magii 
văd din nou, limpede, steaua călăuzitoare. Tot aşa, şi noi, trebuie neapărat să părăsim 
tulburarea patimilor viaţa păcătoasă (după cum promitem la Botez: ‘renunţ –mă 
lepăd de Satana şi de toată pompa lui) şi atunci legea lui Dumnezeu ne va apărea 
limpede şi ne va conduce pe “calea vieţii”.

Ce înseamnă darurile de aur, smirnă şi tămâie?

După  Sfinţii  Părinţi,  trei  daruri,  trei  simboluri:  aurul,  regalitatea;  tămâia, 
dumnezeirea; smirna, suferinţa prin Patimi. Dacă privim icoana ortodoxă a Naşterii, vom 
vedea că peştera  seamănă izbitor  cu mormântul,  iar  Pruncul este înfăşat  în scutecele-
giulgiuri. Teologia profundă a acestor simboluri este următoarea: încă de la naştere, Iisus 
este Mesia-Robul Domnului (Ebed Yahve, vezi Isaia capitolul 53), cel ce suferă pentru 
păcatele lumii întregi. 

4.-Plecarea magilor  (vers. 12)

Sfântul  Ambrozie  al  Milanului  spune  că  nimic  nu  îl  întristează  mai  mult  pe 
Dumnezeu decât faptul că există printre noi ‘magi’care vin, se închină Adevărului, iar 
El sălăşluieşte în ei şi îi sfinteşte, dar apoi aleg să se întoarcă la vechile obiceiuri (ca 
şi cum l-ar preda pe Pruncul Iisus lui Irod).



Sf.Ap.Pavel:  Dacă cineva încalcă  legea lui  Moise,  fără  milă  este  ucis  pe 
cuvântul a doi sau trei  martori;cu cât mai aspră credeţi  voi că va fi pedeapsa 
meritată de cel ce L-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi  I-a nesocotit 
sângele testamentului prin care s'a sfinţit, şi a batjocorit Duhul harului? (Evrei 10, 
28). 

5.-Fuga în Egipt  (vers. 13-15)

Sf. Ioan Gură de Aur remarcă faptul că îngerul se adresează lui Iosif cu cuvintele 
“ia pruncul şi pe maica Sa” (iar nu “şi pe soţia ta”).

De ce a fugit Domnul în Egipt?

-  Fuga în Egipt este un prilej pentru ca Dumnezeu să arate virtutea dreptului Iosif.
Sf. Ioan Hrisostom (Gură de Aur): “ Iosif nu s-a împotrivit cu încăpăţânare. Nu i-a 

reproşat lui Dumnezeu ca procedează contrar celor promise (că Pruncul va mântui pe 
poporul său).

Dreptul Iosif este icoana omului  credincios. Viaţa credinciosului  e un amestec 
continuu de bucurii şi greutăţi. Greutăţile sunt îngăduite pentru a ne “fasona” iar bucuriile 
ne umplu de speranţă şi încredere în ocrotirea divină

- Fuga Domnului în Egipt este un exemplu pentru întreaga umanitate. Dacă Dumnezeu 
porunceşte omului să nu răsplătească răului cu rău, o face pentru că El Însuşi a 
împlinit această poruncă.

-  Egiptul  era  cel  mai  reprezentativ  loc  pentru  lumea  păgână.  În  Vechiul  Testament, 
Egiptul  este  desemnat  ca  loc  ostil  poporului  ales  (pământ  al  sclaviei,  al  plăcerilor 
abundente şi al idolatriei). Domnul putea să aleagă un alt oraş din Iudeea sau Galilea, dar 
a vrut să sfinţească şi să consacre pentru El acest tărâm (a se vedea şi profeţiile din 
Isaia 19).

6. - Uciderea copiilor din Betleem  (vers. 16-18)

Rama – localitate la aproximativ 10 km nord de Ierusalim, punct de adunare a 
prizonierilor evrei destinaţi deportãrii în Babilon (Ier 40,1-4). Aşadar, tragedia uciderii 
copiilor este comparabilă, în viziunea Sf.Matei, cu acel eveniment din istoria poporului 
ales.

De ce a îngăduit (permis) Dumnezeu această tradgedie tocmai la naşterea Fiului Său?

Ni se spune că îngerii îl lăudau pe Dumnezeu, vestind umanităţii binecuvântarea, 
bucuria şi ceresca pace. Străinii aduc darurile Pruncului înfăşat în iesle. Dar, dintr-o dată, 
nişte copii nevinovaţi sunt sacrificaţi pentru un motiv care nici măcar nu le aparţinea.



Aceşti  copii  au fost martori,  martiri  şi  mărturisitori.  Ei  reprezintă  Biserica 
Noului Testament şi Biserica în general, a cărui ‘soartă’ şi parcurs istoric nu poate fi 
alta decât a Domnului şi Mântuitorului ei. (Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care 
vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe 
Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor 
păzi. Ioan 15, 20).

Irozii  “zilelor  noastre” sunt  toţi  acei  care  împiedică  naşterea  copiilor  prin 
diferitele  tipuri  de  avort.  Dacă  atunci  numărul  copiilor  ucişi  era  de  câteva  zeci,  iar 
amploarea evenimentului a fost comparată cu deportarea unei popor întreg, acum, când 
numărul celor ucişi este de ordinul milioanelor... 

7. – Întoarcerea în Nazaret  (vers. 19-23)

Nu doar localitatea Nazaret, ci întreaga provincie Galileea era un loc geografic 
neînsemnat, care nu ieşea cu nimic în evidenţă. Acesta este motivul pentru care fariseii 
afirmă, la un moment dat "nu s-a ridicat niciun profet din Galileea” (Ioan 7:52). 

Domnul a ales acest  loc,  dându-ne nouă pildă să nu ne mândrim niciodată  cu 
originea noastră sau cu bogăţiile pe care le avem, temporar, pe acest pământ. 

Cuvântul  “nazarinean”  derivă  de  la  cuvântul  “nader”  –  care  înseamnă 
‘ramură, mlădiţă’. În Vechiul Testament, acesta era un titlu mesianic.

Toiag din rădăcina lui Iesei a se va ivi şi floare din rădăcina lui se va ridica (Isaia 
11, 1)

Iată, vin zilele – zice Domnul – când îi voi ridica lui David o Odraslă'ndreptăţită; 
un  Rege  va  domni  şi  va  înţelege  şi  va  face  judecată  şi  dreptate  pe  pământ 
(Ieremia 23, 5). „odraslă“: lăstar de-abia ivit din rădăcină sau tulpină şi care, la 
rându-i, va lăstări

Şi-i vei zice: Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Iată Bărbatul al cărui nume este 
Odraslă; şi de sub El va odrăsli şi va zidi casa Domnului (Zaharia 6, 12). 
 


