
                    MATEI 2:1,2 şi 9,10 
În Luca 2. 41-52 ni se spune că părinţii lui Isus s-au pierdut de Isus.Un 

lucru mic am zice:’’n-au băgat de seama’’. Ne pierdem de Domnul în detaliile 
sărbătorii . Nici noi nu băgăm de seamă, pentru că am vrea ca Isus să se ţină 
după noi, în loc să vedem că noi trebuie să-l urmăm sau riscăm să ne pierdem 
de El. Dacă te-ai pierdut de Isus ia-o înapoi pe fir,nu-ţi fie ruşine, caută-L. Deşi 
este ruşinos să fii văzut că L-ai pierdut pe Isus, este totuşi de dorit să realizezi 
acest aspect şi să te întorci chiar şi cale de 3 zile şi să-l cauţi. Dacă L-ai pierdut 
deci, caută-L, cere-I iertare şi spune-I :’’Doamne, m-am pierdut de Tine,        
iartă-mă’’, rămâi cu mine te rog. 

 
Naşterea Domnului împarte lumea în 2 părţi: înainte de Hristos, şi după 

Hristos. Această naştere a marcat lumea şi eternitatea. La naşterea Lui cerul a 
fost pus în mişcare: o stea călăuzitoare, un înger (probabil Gabriel), îngerii, 
pământul s-a pus în mişcare – magii, oameni de stat – Irod, cei religioşi, de sus 
până jos toţi au fost puşi în mişcare. Şi la moartea Domnului cerul şi pământul 
au simpatizat cu Creatorul. 

 
Primirea lui Mesia în lume ne arată ce fel de viaţă avea să aibă :’’ El Şi-a 

început viaţa într-o iesle, a sfârşit pe o cruce, iar între timp nu a avut unde –Şi 
odihni capul’’. Şi cu toate astea El a venit plin de bucurie şi înaintea Lui cerul şi 
pământul s-au pus în mişcare. 

  
Steaua şi Magii ! 

 

Mărturia stelei: există păreri care spun că acestă stea a fost o cometă în 
mişcare, în lumea modernă sec.16 Johan Kepler a concluzionat că cel puţin 5 
planete s-au aliniat, şi că una s-ar fi văzut. Dar nici una din ele nu îndeplineşte 
criteriile din Biblie, şi anume: 

- Este o stea inteligentă. Se ascunde, se arată, călăuzeşte, se opreşte 
exact deasupra locului naşterii, mustră chiar aş zice, prin faptul că ea 
şi-a urmat cursul ei, chiar dacă magii la un moment dat s-au abătut pe 
la casa lui Irod.Ce să fie această stea? Ştim că Dumnezeu nu a mai 
vorbit oamenilor timp de 400 de ani. Slava Lui Dumnezeu pleacă din 
Templu prin poarta de la răsărit şi se va întoarce prin aceeaşi poartă. 
Se prea poate ca slava Lui Dumnezeu să fi fost această stea. Când nu 
mai este cine să vorbească pentru Dumnezeu, El găseşte o Stea, un 
cocoş, Un măgar, O piatră. 

 
Vrei tu creştine să fii o stea călăuzitoare spre Isus? 



Vrei tu tinere să fii un star? O stea?  
Există 2 feluri de stele,unele care rămân şi altele care cad la un moment dat. Se 
spune că oridecâte ori cade o stea a murit un om, dar eu va spun că ori de câte 
ori alegi să fii o stea a lumii vei cădea sigur,vei muri. Starurile lumii acesteia, 
oricât ar fi de mari, apun, se sting şi cad. Cel ce este starul lui Isus va rămane nu 
o stea pe pavajul de la Holywood, sau pe aleea starurilor de la Bucuresti, ci va 
primi luceafărul strălucitor de dimineaţă. Apoc.2.28. Gândeşte-te ce fel de stea 
vrei să fii? De marii actori se spune că se duc într-o stea când mor, dar aşa ceva 
nu se poate! 
Nu te chem azi să devii un star de cinema, nici de fotbal, pentru că ei cel mai 
adesea sunt nişte desfânaţi, alcoolici, şi nu de puţine ori sfârşesc curmându-şi 
viaţa într-un mod dramatic. 
Vrei să fii o stea plină de slava Lui Dumnezeu prin Duhul Lui? Visezi cumva să 
devii un star? Ai posibilitatea acum ! 
 
 

- Această stea vorbeşte numai despre Isus. Unde este Împăratul de 

curând născut al iudeilor? Magii îL căutau pe Isus, nu starurile. Dacă tu 

şi cu mine suntem o astfel de stea, lumea va fi călăuzită spre Isus. 

Atunci am avea o lume mai bună. Sunt unii oameni care ar vrea să 

aibă roadele luminii, le place, dar vor să trăiască în întuneric. Dacă vrei 

să fii starul Lui Isus, trebuie să-L arăţi pe El. Satan a fost un star la 

origine care trebuia să arate spre Isus, dar el a vrut să fie altfel de star, 

să se arate spre el însuşi. El voia să-i fure slava Tatălui şi să şi-o 

însuşească el. De atunci nu a mai luminat, ci s-a întunecat. Observăm 

că sunt şi altfel de staruri: egoiste, ambiţioase (rabdă de foame până 

la epuizare fizică,să arate bine), răutăcioase, mândre, arogante, avide 

de laudă, şi aprobarea celorlaţi, dar în acelaşi timp singure, nefericite, 

neîmplinite. Acea stea nu a strălucit pentru ea însăşi, ci pentru 

Împăratul Isus Hristos. Tu pentru cine străluceşti ? Străluceşti tu 

pentru El?  Ştiţi povestea cu magaruşul care l-a purtat pe Isus ? El 

credea ca oamenii i se închină lui, dar mama măgăriţă i-a explicat cum 

stau lucrurile. Străluceşti tu pentru El, sau eşti într-o competiţie a 

strălucirii personale?  Eşti cumva o stea cu o lumină neagră, se poate? 

Luminează viaţa ta? Oamenii se iau după acea lumină.Este adevărat că 

stelele strălucesc diferit, dar toată oştirea cerului spune despre 

Creator. 



- Realizezi tu că alţii se iau după tine? Dacă tu îL arăţi pe Isus, ei vor 

merge acolo,dar dacă luându-se după tine ajung în altă parte? Steaua 

aceasta a arătat exact locul,timpul *din vreme,ca să aibă timp să 

ajungă pe cămile cam la aprox. 1100 km*. Realizezi cât de responsabili 

trebuie să fim? Tu cel care nu-l ai pe Isus după care stea mergi? Nu ai 

vrea să mergi după steaua care duce la Isus? Ai grijă că ceea ce 

semeni aceea vei şi culege. Spune-mi cu cine umbli ca să-ţi spun cine 

eşti! Tu care eşti în căutarea adevărului, eşti sigur că vrei să urmezi 

doar steaua, sau şi părerile personale, ca magii? Deşi steaua nu le-a 

indicat palatul lui Irod, ei au gândit fireşte, şi lucrul acesta a costat 

viaţa unor copii nevinovaţi. Adesea copiii plătesc pentru greşelile 

părinţilor. Magii au intrat la Irod, au ieşit, dar steaua dispăruse? Nu 

dispăruse, ei se abătuseră de la traiectorie, de aceea nu o mai 

vedeau.(Napoleon  într-o zi argumenta cu unul din episcopii săi cu 

privire la viziunea sa de cucerire.Acesta însă nu vedea planul lui 

Napoleon.Atunci împăratul l-a chemat la fereastră.Era vară,cald 

soarele strălucea cu putere. Vezi acea stea îi zise el înaltului prelat? 

Nu, cum să o văd?! Deşi tu nu o vezi îi răspunse împăratul,eu o văd şi 

nimeni nu mă va putea opri să-i urmez cursul). Stelele nu se sting 

niciodată, doar că ziua soarele străluceşte mai puternic. Soarele dă 

lumină stelelor şi nu invers. Când au ajuns însă magii la Isus, steaua  a 

dispărut, iar ei nu au mai avut nici o căluzire. Steaua conduce la 

mântuire, după care dispare. Aceasta este menirea stelei: să arate 

drumul spre Isus,după care să dispară. Cei 4 prieteni din Marcu 2 au 

adus un om bolnav păcătos la Isus, dar după ce l-au pus în faţa 

Domnului, ei au ieşit din cadru, din poveste. Nimeni nu-i poate lua 

gloria Lui Isus. Nimeni nu poate mântui. Eu, spunea Maria, trebuie să 

mă micşorez,iar El să crească. Acest aspect nu-l înţeleg astăzi 

credincioşii ortodocşi. Maria şi-a făcut datoria, după care a dispărut ca 

oricare altă stea. Orice stea care nu dispare, nu se micşorează după ce 

şi-a făcut lucrare ajunge ca Lucifer.Înţelegeţi ? Isus preia controlul. 

Când magii l-au găsit pe Isus nu au mai avut nevoie de stea. După ce 

magii s-au întâlnit cu Isus, cine i-a călăuzit ? Doamne ajută-ne să 

înţelegem,amin! 

 



Mărturia magilor! 

Acești oameni au venit din Răsărit, probabil Arabia și Babilonia. Știm că în 
Babilon au fost duși evreii de Nebucadnețar. Acolo el era înconjurat de oameni 
înțelepți. Daniel 5.11. Daniel era mai marele învățaților, și se prea poate ca 
Daniel să le fi vorbit din scrierile sfinte.  Noi știm de profeția făcută în Geneza 
49.10,11 , dar a existat și un prooroc păgân, de-al babilonienilor, pe nume 
Balaam care a spus despre acest măreț eveniment. Numeri 24.17.Când acea 
stea se va arăta , atunci se va arăta Împ.Iudeilor. De aceea se prea poate să fi 
rămas scris în cărțile lor despre acest eveniment măreț. Unde este Împăratul de 
curând născut, al iudeilor? Măi dar de unde știți voi acest lucruri, voi care 
sunteți păgâni? Păi i-am văzut steaua ( a Lui ). Ştim totul despre stea, despre 
Împărat. Avem şi daruri specifice,aur, tămâie şi smirnă. Mare mirare! 

 3 aspecte cu privire la aceşti înţelepţi: 

A. Au folosit practic învăţătura stelei. Ei nu au stat să analizeze steaua, ci 
doar îi interesa mesajul ei. Ei voiau să ajungă la Împărat. Interesant că nu 
se spune nimic despre stea, nu? Nu aveau ce să zică. Steaua, simplu, 
arăta spre Isus. Ea nu era soficticată, ea fără vorbe le-a transmis un 
mesaj: ’’ţineţi-vă după mine, căci eu vă conduc la Împărat’’. Ce stea 
deosebită. Tu frate creştin, ce fel de stea eşti? Pot spune oamenii ceva 
rău, pe drept despre tine?  Ai grijă să trăieşti astfel ca vrăjmaşul să nu 
poată spune nimic rău de tine. Ioan 1.41,42. Noi adesea avem probleme 
pentru că vrem şi noi măcar un pic să ieşim în evidenţă, şi atunci îi 
încurcăm pe oameni. Suntem noi Împăratul, sau doar steaua?! Ioan 12.21 
– nişte greci îl căutau pe Isus. 

B. Perseverenţă în căutarea lor.Se pare că au făcut cam în 2 ani distanţa de 
1126 km. De mirare că preoţii acelei vremi ştiau şi ei locul, şi când au 
aflat şi data nu s-au deranjat să se ducă să se închine, căci lor nu le plăcea 
acea închinare. Ei o voiau pentru ei înşişi. Deşi au greşit la un moment 
dat în căutarea lor, magii nu s-au lăsat, ci au continuat drumul până L-au 
găsit pe Mesia. 

C. Ei au intrat în casă. Înţeleptul intră în casă,nu stă afară. Ei nu au spus:’’nu 
îmi las eu credinţa mea’’, deşi credinţa lor este o credinţă neputincioasă. 
Te întreb, pentru tine Isus este în iesle, sau în casă? Dacă este în casa ta, 
acea casă trebuie să fie o casă plină de bucurie, de pace. Ca să ajungi la 
Isus trebuie să intri în casă. 

Care va fi mărturia ta astăzi, aici, acum? Matei 12.20 :’’Isus preţuieşte pe cel 
slab..’’. Vezi tu în Isus Hristos mai mult decât văd alţii? 



Irod vrea să-L vadă, dar nu ca să i se închine, ci ca să-L omoare. Eşti tu sincer 
astăzi? Ce fel de daruri îi vei aduce? Nu vrei să Îi dai în dar inima ta? 

Magii s-au adus pe ei înşişi, bunurile lor, timpul lor, puterea lor fizică, 
intelectuală, şi-au dat inima, s-au închinat. 

Tu ce-i vei spune, ce-i vei aduce lui Isus la aceste sărbători? Vrei să fii starul 
Lui Isus, să străluceşti pentru El, după care să te retragi, şi să-l laşi pe El să 
crească? 

Nu mi-e tem că în 21 Dec.2012 va veni sfârşitul lumii.Mi-e frică însă că tu azi 
nu te vei schimba cu nimic, şi că lumea va continua în păcatul ei, de aceea 
mi-e frică. 

Este Isus soluţia la o problemă pe care tu nu o ai? Vino azi la Betleem, dacă 
asta este nevoia ta reală. (casa pâinii -  Isus Pâinea vieţii).Amin! 


