Magii veniți din Răsărit
(Matei 2,1-12)
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După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim niște

magi din Răsărit 2 și întrebau:
"Unde este regele nou-născut

al iudeilor? Căci am văzut
steaua Lui la răsărit și am
venit să ne închinăm Lui".
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Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. 4 Atunci i-a adunat pe toți

arhiereii și cărturarii poporului și a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 5 Ei i-au spus:

"În Betleemul lui Iuda, căci așa este scris de profet:
Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda,
nicidecum nu ești cea mai mică
dintre cetățile de seamă ale lui Iuda;
căci din tine va ieși stăpânitorul care
va conduce poporul Meu Israel".
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Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. 8 Și trimițându-i

la Betleem, le-a spus:

"Mergeți și informați-vă cu exactitate despre
copil și, când îl veți fi găsit, înștiințați-mă și
pe mine ca să merg și eu să mă închin Lui".

Teama lui Irod...
Magii i-au spus lui Irod că au venit să adore un copil care va deveni rege. Irod, care era regele pus de
romani, se temea că un altul îi va lua puterea, de aceea dorea să îl întâlnească pe Isus pentru a-l omorî.
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După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea

lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul.
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Când au văzut steaua, au fost cu-

prinși de o bucurie foarte mare. 11 Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama Lui.

Știai că...?
Magii au ajuns la mult timp
după ce s-a născut Isus.
Așadar, atunci când s-au
întâlnit cu El, Isus se afla
într-o casă și avea vârsta
între 8 și 18 luni.

Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și smirnă.
Sărbătoarea Epifaniei
Prima revelare a lui Isus unor persoane

care nu erau din poporul iudeu este atât
de importantă încât există în ritul latin o
celebrare liturgică pentru ea: Sărbătoarea
Epifaniei, cuvânt care înseamnă „arătare”.

Este o zi în care îl adorăm pe Pruncul Isus
și sărbătorim mântuirea pe care a adus-o
persoanelor de orice cultură.
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După ce au fost înștiințați în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor.



Darurile Magilor...
Oferirea de daruri era un obicei oriental. Smirna era o substanță foarte prețuită în antichitate în
fabricarea parfumurilor. Tămâia era un preparat aromatic care atunci când era ars, emana un fum
frumos mirositor. Aurul era un dar demn de un Rege.

