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Traducere de Mircea ROMAN (© Toate drepturile rezervate) 

 
1 După ce Yeşua S-a născut în Bet-Lechem-ul1 din Yehudah (Mic. 5:2), în 
zilele regelui Herod2, iată, nişte magi3 din Răsărit (Gen. 10:30; 25:6; I Re. 4:20) au 
venit la Yeruşalayim, 
Tou/ de. VIhsou/ gennhqe,ntoj evn Bhqle,em th/j VIoudai,aj evn h`me,raij ~Hrw,|dou tou/ basile,wj( ivdou. ma,goi avpo. 
avnatolw/n parege,nonto eivj ~Ieroso,luma 
2 întrebând: 
“Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut 
steaua4 în răsărit (Num. 24:17; Is. 60:3) şi am venit să ne închinăm5 Lui6.” 
le,gontej\ 
pou/ evstin ò tecqei.j basileu.j tw/n VIoudai,wnÈ ei;domen ga.r auvtou/ to.n avste,ra evn th/| avnatolh/| kai. h;lqomen 
proskunh/sai auvtw/|Å 
3 Auzind regele Herod7 aceste lucruri, s-a tulburat tare8; şi tot Yeruşalayim-
ul s-a tulburat împreună cu el. 
                                                           
1 Bet-Lechem (ebr.): “Casa pâinii”. Era de aşteptat ca YHWH-Yireh să nască Pâinea vieţii (Io. 6:33,35) în 
“Casa Pâinii”. Pe de altă parte, Bet-Lechem era satul în care Boaz se căsătorise cu Ruth, devenind bunicii 
regelui David (I Sam. 16:1; 17:12). Aluzia înrudirii şi a regalităţii lui Yeşua este evidentă şi, în plus, 
împlineşte Scriptura din Micayahu 5:2 (vezi mai jos).  
2 Probabil în anul 5 î.e.n. 
3 Magii: e posibil ca aceşti înţelepţi să fi fost membri ai unei categorii de învăţaţi cu funcţii religioase din 
triburile mezilor care, împreună cu perşii, înainte cu patru-cinci secole, fuseseră „super-puterea” lumii, în 
teritoriul numit astăzi Iran. Termenul magos e de sorginte iraniană, semnificând, la fel ca rabbi, „marele 
meu (învăţător)”. Ei cunoşteau astrologie, medicină, ştiinţele naturii. Semnificaţia acestei naraţiuni este 
dublă: atât aceea că Yeşua merită închinare din partea întregii omeniri, dar şi faptul că Dumnezeirea 
continuă să Se comunice goyim-ilor, în mod natural şi supranatural, „în multe rânduri şi în multe chipuri”.  
4 Steaua (aster; kokhav): s-au făcut multe speculaţii cu privire la această stea. Prin anul 11 î.e.n., cometa 
Halley a fost foarte vizibilă pe cer. Prin anul 7 au avut loc de trei ori conjuncţii absolut strălucitoare ale 
planetei Saturn („steaua iudeilor”) şi Jupiter („steaua domnitorului lumii”) în constelaţia Pisces, eveniment 
întâmplat o dată la 800 de ani! Aceste conjuncţii au revelat între planete o stea formidabilă, evanescentă. 
Între anii 5 şi 2 î.e.n., a avut loc un fenomen astronomic neobişnuit: în acei ani, în prima zi a lunii egiptene 
Mesori, Sirius, Steaua Câinelui, se ivea la răsăritul soarelui şi strălucea cu o strălucire extraordinară. Mesori 
înseamnă “naşterea unui prinţ”, iar pentru astrologii antici, o asemenea stea semnifica, incontestabil, 
naşterea unui mare rege. Evident, ar fi putut fi chiar slava kavod a lui YHWH-Şamah, DOMNUL 
omniprezent. 
5 Proskuneo: a se închina unui zeu. (Vezi semnificaţia termenului „proschineză”.)  
6 În capitolul întâi se afirmă regalitatea lui Yeşua, iar în capitolul doi aceasta se demonstrează prin 
închinarea magilor. Această închinare fusese prevestită voalat în Numeri 24:17, Psalmul 72:10,11, Isaia 
60:1-3,6. 
7 Herod, denumit cel Mare, fiul unui edomit, convertit cu forţa la iudaism, şi al unei nabateence. A fost 
guvernator al regiunii Yehudah/Iudeea între anii 47-40 î.e.n. şi rege între 40-4 î.e.n. Un politician strălucit, 
un edil deosebit, constructor al superbului Templu din Yeruşalayim, dublat de un paranoic sângeros, care 
ucisese mulţi oameni, inclusiv mulţi rabini! Dacă spiritualizăm conform hermeneuticii evreieşti Pardes, 
prin Herod, Esau/Edom îl persecuta pe Yaakov/Yisrael. Cu toate acestea, prin distrugerea familiei sale s-au 
împlinit profeţii străvechi, vezi îndeosebi cartea profetului Obadia. 
8 Se cunoştea bine Num. 24:17, relaţia dintre Steaua răsărind din Yaakov şi sceptrul de domnie, regalitatea 
cuiva care se ridică din Yisrael. Pe fondul aşteptării mesianice intense şi generalizate, precum şi a paranoiei 
sale, este explicabil că Herod a fost tulburat tare, chiar zguduit. 
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avkou,saj de. o` basileu.j ~Hrw,|dhj evtara,cqh kai. pa/sa ~Ieroso,luma metV auvtou/( 
 
4 A adunat împreună pe toţi preoţii cei mai de seamă9 (II Cron. 36:14) şi pe 
cărturarii10 (II Cron. 34:13) poporului, şi a căutat să afle de la ei unde Se naşte 
Mesia. 
kai. sunagagw.n pa,ntaj tou.j avrcierei/j kai. grammatei/j tou/ laou/ evpunqa,neto parV auvtw/n pou/ ò cristo.j 
genna/taiÅ 
5 Ei11 i-au răspuns: 
“În Bet-Lechem-ul din Yehudah, căci iată ce a fost scris prin profetul: 
oi` de. ei=pan auvtw/|\ evn Bhqle,em th/j VIoudai,aj\ ou[twj ga.r ge,graptai dia. tou/ profh,tou\ 
6 ‘Şi tu, Bet-Lechem, ţinut al lui Yehudah,  
nu eşti nicidecum12 cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Yehudah; 
căci din tine va ieşi o Căpetenie,  
care va păstori (Gen. 49:10) poporul Meu, Yisrael.’”13 (Mic. 5:2.) 
kai. su. Bhqle,em( gh/ VIou,da(  
ouvdamw/j evlaci,sth ei= evn toi/j h`gemo,sin VIou,da\ 
evk sou/ ga.r evxeleu,setai h`gou,menoj( o[stij poimanei/ to.n lao,n mou to.n VIsrah,lÅ 
7 Atunci Herod a chemat pe magi în secret şi a aflat întocmai de la ei timpul 
în care se arătase steaua (Num. 24:17). 
To,te ~Hrw,|dhj la,qra| kale,saj tou.j ma,gouj hvkri,bwsen parV auvtw/n to.n cro,non tou/ fainome,nou avste,roj( 
8 Apoi i-a trimis la Bet-Lechem şi le-a zis: 
“Ducându-vă, cercetaţi cu atenţie despre Prunc! Şi, când Îl veţi găsi, 
anunţaţi-mă14, ca să vin şi eu să mă închin Lui.” 
kai. pe,myaj auvtou.j eivj Bhqle,em ei=pen\  
poreuqe,ntej evxeta,sate avkribw/j peri. tou/ paidi,ou\ evpa.n de. eu[rhte( avpaggei,late, moi( o[pwj kavgw. evlqw.n 
proskunh,sw auvtw/|Å 
9 După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Şi iată, steaua pe care o 
văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra 
locului unde era Pruncul. 
oi` de. avkou,santej tou/ basile,wj evporeu,qhsan kai. ivdou. ò avsth,r( o]n ei=don evn th/| avnatolh/|( proh/gen auvtou,j( 
e[wj evlqw.n evsta,qh evpa,nw ou- h=n to. paidi,onÅ 

                                                           
9 ’Archiereus (gr.), cohen gadol (ebr): mare preot. 
10 Grammateus (gr.), sofer (ebr.): cărturar, scrib. Aceştia se ocupau de copierea Scripturilor, devenind, în 
timp, experţi în Tenakh şi învăţători laici. Împreună cu preoţii, cărturarii constituiau Sanhedrin-ul, adică 
Senatul iudeu şi Tribunalul suprem, interfaţă între popor, rege şi Imperiul roman. În componenţa 
Sanhedrinului intrau 70-71 de bărbaţi, cu tot cu Nasi (preşedinte) şi Av Bet-Din (vice-preşedinte) care se 
ocupau de chestiunile civile şi religioase ale iudeilor. 
11 Se prea poate ca răspunsul să fi fost dat chiar de marele Hilel, căci el devenise Nasi al Sanhedrinului în 
anul 30 î.e.n. şi se spune că a deţinut funcţia aceasta timp de 40 de ani. Edersheim, A., The Life and Times 
of Jesus the Messiah, Hendrickson Publishers, USA, 2004, p. 91. Edersheim, A., op. cit, p. 91. 
12 Textul scris cu caractere italice este inserat de rabinii din perioada anterioară naşterii lui Yeşua, care, în 
comentariile halahice, ajunseseră la concluzia că dacă Mesia provine din Bet-Lechem, atunci localitatea nu 
este deloc insignifiantă. 
13 Profeţia rostită de Micayahu prin anii 710 î.e.n. se împlinise ad-litteram. „Nici regele Herod, nici 
Sanhedrinul evreiesc nu s-au îndoit nicio clipă că referinţa din Mic. 5:2 şi referinţa ultimă din II Sam. 5:2 
erau făcute vizavi de o persoană (nu o naţiune), anume, Mesia.” Hendriksen, Wm., op. cit., p. 167. 
14 Apaggello: a anunţa, a raporta; a proclama public. 
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10 Văzând ei steaua, s-au bucurat nespus de tare. 
ivdo,ntej de. to.n avste,ra evca,rhsan cara.n mega,lhn sfo,draÅ 
11 Şi intrând în casă, au văzut Pruncul cu Miryam, mama Sa, s-au aruncat cu 
faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus 
daruri (Ps. 72:10): aur, tămâie şi smirnă15 (Is. 60:6). 
kai. evlqo,ntej eivj th.n oivki,an ei=don to. paidi,on meta. Mari,aj th/j mhtro.j auvtou/( kai. peso,ntej 
proseku,nhsan auvtw/| kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/| dw/ra( cruso.n kai. li,banon 
kai. smu,rnanÅ 
12 Şi, fiind înştiinţaţi16 de Elohim în vis (Iov 33:15,16) să nu mai treacă pe la 
Herod, s-au întors în ţara lor pe un alt drum (Mat. 1:20). 
kai. crhmatisqe,ntej katV o;nar mh. avnaka,myai pro.j ~Hrw,|dhn( diV a;llhj o`dou/ avnecw,rhsan eivj th.n cw,ran 
auvtw/nÅ 
13 După ce s-au retras magii, iată, un înger al lui YHWH se arată în vis lui 
Yosef şi-i zice: 
“Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Sa, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi 
voi spune; căci Herod are să caute Pruncul, pentru a-L omorî17.” 
VAnacwrhsa,ntwn de. auvtw/n ivdou. a;ggeloj kuri,ou fai,netai katV o;nar tw/| VIwsh.f le,gwn\ 
evgerqei.j para,labe to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. feu/ge eivj Ai;gupton kai. i;sqi evkei/ e[wj a'n ei;pw 
soi\ me,llei ga.r ~Hrw,|dhj zhtei/n to. paidi,on tou/ avpole,sai auvto,Å 
14 Yosef s-a sculat noaptea, a luat Pruncul şi pe mama Sa, şi a plecat în 
Egipt. 
o` de. evgerqei.j pare,laben to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ nukto.j kai. avnecw,rhsen eivj Ai;gupton( 
15 A rămas acolo până la moartea lui Herod, ca să se împlinească 
prevestirea lui YHWH făcută prin profetul care spune: 
“Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.”18 (Os. 11:1.) 
kai. h=n evkei/ e[wj th/j teleuth/j ~Hrw,|dou\ i[na plhrwqh/| to. r`hqe.n ùpo. kuri,ou dia. tou/ profh,tou le,gontoj\  
evx Aivgu,ptou evka,lesa to.n ui`o,n mouÅ 
16 Atunci Herod, văzând că fusese păcălit de magi, s-a mâniat foarte tare, şi 
a trimis să omoare pe toţi băieţii de la doi ani în jos, care erau în Bet-Lechem 
şi în toate împrejurimile sale19, potrivit cu timpul pe care îl aflase întocmai 
de la magi. 
                                                           
15 Învăţatul creştin Origen a fost primul care a comentat simbolistica darurilor aduse de magi. Aurul 
simboliza regalitatea, tămâia simboliza preoţia, iar smirna, mortalitatea. 
16 Chrematizo: a prevesti, a da o revelaţie; a avertiza; a instrui, a da directive; a se numi. 
17 Apollumi: a nimici, a distruge; a da pierzării. În Genesa 3:15 fusese prevestit un război nimicitor. Apoi 
prin Qain, spiţa celor răi a încercat să nimicească spiţa celor drepţi (Gen. 4). Faraon a încercat să-l 
nimicească pe Moşe (Ex. 1:15-2-10). Încercarea lui Herod de a-L nimici pe Yeşua este analogă încercărilor 
demonice anterioare de a nimici pe cei drepţi. Una din formele conflictului s-a perpetuat şi în Evul Mediu, 
şi până astăzi: nabateenii moderni, arabii şi işmaeliţii îi persecută pe evrei şi pe mesianici, Ps. 83:1-8. 
18 Matei spune că această profeţie are o împlinire cel puţin dublă: YHWH Îşi cheamă poporul-fiu din Egipt, 
dar şi Fiul literal, născut prin predicţie (Ps. 2:7) şi miracol. El acţionează în acord cu hermeneutica 
evreiască Pardes, revalorizând o profeţie predictivă. În definitiv, învăţaţii spuneau: „Toţi profeţii au profeţit 
numai despre zilele lui Mesia” (Talmud, în „Sanhedrin” 99a) şi „Lumea a fost creată numai pentru Mesia” 
(Talmud, în „Sanhedrin” 98b). „Istoria egipteană a Israelului era recapitulată în Cristos.” (Hendriksen, 
Wm., op. cit., p. 192). 
19 Învăţatul evreu mesianic A. Edersheim îi denumeşte pe pruncii ucişi “proto-martiri ai lui Cristos”, şi îl 
citează pe Prudentius, care îi denumeşte „floarea martirajului” (flores martyrum). Edersheim, A., op. cit, p. 
149. 
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To,te ~Hrw,|dhj ivdw.n o[ti evnepai,cqh u`po. tw/n ma,gwn evqumw,qh li,an( kai. avpostei,laj avnei/len pa,ntaj tou.j 
pai/daj tou.j evn Bhqle,em kai. evn pa/si toi/j o`ri,oij auvth/j avpo. dietou/j kai. katwte,rw( kata. to.n cro,non o]n 
hvkri,bwsen para. tw/n ma,gwnÅ 
17 Atunci s-a împlinit prevestirea făcută prin profetul Yirmiyahu, care 
spune: 
to,te evplhrw,qh to. r`hqe.n dia. VIeremi,ou tou/ profh,tou le,gontoj\ 
18 “Un ţipăt s-a auzit în Ramah20, 
jale şi tânguire multă: 
Rachel îşi jelea copiii, 
şi nu voia să fie consolată21, 
pentru că nu mai erau.”22 (Ier. 31:15.) 
fwnh. evn ~Rama. hvkou,sqh(  
klauqmo.j kai. ovdurmo.j polu,j\  
~Rach.l klai,ousa ta. te,kna auvth/j(  
kai. ouvk h;qelen paraklhqh/nai(  
o[ti ouvk eivsi,nÅ 
19 După ce a murit Herod, iată, un înger al lui YHWH se arată în vis lui 
Yosef, în Egipt, 
Teleuth,santoj de. tou/ ~Hrw,|dou ivdou. a;ggeloj kuri,ou fai,netai katV o;nar tw/| VIwsh.f evn Aivgu,ptw| 
20 şi-i zice: 
“Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Sa, şi du-te în Ereţ Yisrael23, căci au murit 
cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” 
le,gwn\  
evgerqei.j para,labe to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. poreu,ou eivj gh/n VIsrah,l\ teqnh,kasin ga.r oi` 
zhtou/ntej th.n yuch.n tou/ paidi,ouÅ 
21 Yosef s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Sa, şi a venit în Ereţ Yisrael. 
o` de. evgerqei.j pare,laben to. paidi,on kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. eivsh/lqen eivj gh/n VIsrah,lÅ 
22 Dar auzind că în Yehudah domneşte Archelaus24, în locul tatălui său 
Herod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Elohim în vis (Mat. 
1:20; 2:12,13,19), s-a retras în părţile Galil-ului. 
Akou,saj de. o[ti VArce,laoj basileu,ei th/j VIoudai,aj avnti. tou/ patro.j auvtou/ ~Hrw,|dou evfobh,qh evkei/ 
avpelqei/n\ crhmatisqei.j de. katV o;nar avnecw,rhsen eivj ta. me,rh th/j Galilai,aj( 
 
 

                                                           
20 Ramah, o localitate de graniţă între Regatul de Nord al Yisraelului şi cel sudic al Yehudei. Rachel, pe de 
altă parte, mama „nordicului” Yosef şi a „sudicului” Beniamin, sugerează rădăcina comună a celor două 
regate, deci ea fiind “mama” întregului Yisrael. (Fărăgău, B., Evanghelia după Matei, Cluj-Napoca, 2001, 
p. 86.) 
21 Parakaleo: a mângâia, consola, cu privire la trecut; a încuraja, a îmbărbăta; a exorta, cu privire la viitor; a 
chema în ajutor; a cere cu insistenţă. 
22 Vezi cap. 31 din profetul Yirmiyahu, un capitol al consolării, totuşi, unde profetul o prezintă figurativ pe 
Rachel ca jelindu-şi copiii, o parte din ei fiind omorâţi, o altă parte fiind duşi în exil: Yisrael, Regatul din 
Nord, în Asiria (II Re. 17:5,6), iar Yehudah, Regatul din Sud, în Neo-Babilonia (II Cr. 36:17 şi 20). YHWH 
îi repatriază pentru a le oferi un Legământ Înnoit. La fel, aici Edom măcelăreşte copiii, dar nu-L poate 
împiedica pe YHWH să aducă pe scenă pe Cel prin care se face oferta Legământului Înnoit. 
23 Ereţ Yisrael (ebr.): ţara lui Yisrael. 
24 Archelaus (“Şeful oamenilor”): unul dintre fiii lui Herod, un conducător sângeros, care a guvernat în 
Yehudah/Iudeea, Samaria şi Edom/Idumeea ca etnarh, între anul 4 î.e.n. şi 6 e.n. 
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23 A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Naţaret25, ca să se 
împlinească prevestirea făcută prin profeţi: că El va fi numit Naţarinean26. 
kai. evlqw.n katw,|khsen eivj po,lin legome,nhn Nazare,t\ o[pwj plhrwqh/| to. r`hqe.n dia. tw/n profhtw/n o[ti 
Nazwrai/oj klhqh,setaiÅ 
 
 

                                                           
25 Naţareth, o cetate situată la “răscrucea unor importante drumuri comerciale” (Fărăgău., B., op. cit., p. 93, 
nota 83). Din cauza multor goyim-i, preluase şi o viziune mai cosmopolită asupra vieţii, iar iudeii 
dispreţuiau această localitate. Yeşua provine dintr-o familie umilă şi dintr-o cetate dispreţuită (Ps. 22:6-
8,13; 69:8,20,21; Is. 11:1; 49:7; 53:2,3,8; Dan. 9:26). Dispreţuiţii acestei lumi se pot identifica cu El.  
26 Din nou, limba greacă a Noului Testament falimentează în a reda jocul de cuvinte din ebraică: termenul 
ebraic neţer, de unde provine, probabil naţarinean, se traduce “vlăstar”. Se referă la butucul rămas inutil al 
unui copac tăiat, din care creşte o mlădiţă, un vlăstar, neţer. E posibil să fie o aluzie la Is. 4:2,3; 11:1, 
precum şi la ţemach, care semnifică acelaşi lucru, din Ier. 23:5; 33:14,15; Zah. 3:8; 6:12. Vezi, în special, 
Targum-ul pe Yirmiyahu 23:5, Talmud Bava Bathra 75 b, Midraş-ul pe Psalmul 21:1, 72:17, Prov. 19:21 şi 
Plân. 1:16. Rabinii spuneau că, printre alte nume, pe Mesia Îl cheamă şi Neţer, Ţemach şi Menachem, 
mângâietorul. Potrivit gematriei, matematica simbolică şi mistică a evreilor, fiecare dintre aceste nume are 
valoarea numerică 138. în altă ordine de idei, crescând în Naţaret, El poate fi, şi chiar este denumit, Yeşua 
Noţri. 
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