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„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în 
Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul 

şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin 

proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a 

ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la 

magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: "Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela 

îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt". După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în 
vis lui Iosif în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau 

să ia sufletul Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel. Şi auzind că domneşte 

Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi 
venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.” 
                                                                                                                                                                                      (Matei 2, 13-23) 

Pruncul Iisus recapituleaza istoria poporului ales 

În timpul Exodului lui Israel din Egipt era vorba de un eveniment răscumpărător din partea lui Dumnezeu faţă de Israel, în timp 
ce Iisus, ca Fiu chemat din Egipt, este Răscumpărătorul şi Mântuitorul lumii. Am ajuns astfel să descifrăm scopul teologic al 
acestei interpretări: Iisus este Noul Moise şi îndură aceeaşi soartă: este persecutat şi trebuie să fugă. Însă conţinutul teologic nu 
se opreşte: la întoarcerea lui Iisus în Palestina, s-a împlinit o profeţie a Scripturii care spune: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu“. 
Citarea este preluată din profetul Osea, iar, iniţial, se referea la ieşirea lui Israel din Egipt: „Israel este fiul Meu, întâi-născutul 

Meu“. Evanghelistul Matei aplică profeţia Persoanei Mântuitorului, deoarece, potrivit credinţei generalizate în iudaism, timpul lui 
Mesia ar fi reactualizat timpul lui Moise. Evanghelistul, aşadar, afirmă că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu prin excelenţă, care 
are parte de aceeaşi soartă ca şi poporul pe care a venit să-l mântuiască. Valoarea istorică a episodului despre „Fuga în Egipt“ 
constă mai ales în această asemănare de destin dintre Mesia - Hristos şi poporul Său. Iisus, în calitatea Sa de Fiu, trebuia să 
împlinească „o ieşire“, exodul Său. Potrivit sensului mai profund al textului, exodul sau ieşirea lui Iisus nu a fost din Egipt 
spre Ţara Făgăduinţei, ci din lumea aceasta la Tatăl. Dacă în episodul despre închinarea magilor era prefigurată pătimirea 
Sa, în cel al Fugii în Egipt este prefigurată învierea Sa. 

Istorisirea evanghelică nu reflectă numai ceea ce s-a întâmplat în momentul naşterii Mântuitorului, ci şi situaţia în care trăia 
Biserica atunci când a fost scrisă Evanghelia după Matei. Una dintre acuzaţiile iudeilor împotriva creştinilor era aceasta: că Iisus 
practicase magia, artă pe care ar fi învăţat-o în Egipt. Relatarea Evanghelistului Matei respinge hotărât această acuzaţie, 
demonstrând că Iisus, deşi fusese în Egipt, această şedere a fost pe când era prunc. Avem de a face, aşadar, cu o istorisire 
apologetică. 

Intervenţia lui Dumnezeu are scopul de a-i porunci lui Iosif să se stabilească la Nazaret. La moartea lui Irod cel Mare, 
regatul său a fost împărţit între cei trei fii ai săi: Arhelau a moştenit provinciile Iudeea, Samaria şi Idumeea; Irod Antipa a 
primit Galileea şi Pereea, iar Filip, partea răsăriteană şi de nord a Galileei. Cel mai brutal dintre ei a fost Arhelau. Această 
situaţie este reflectată perfect în istorisirea lui Matei. Dreptul Iosif, din motive de siguranţă, a mers să trăiască la Nazaret. Cu 
siguranţă, Nazaretul a fost locul copilăriei şi adolescenţei lui Iisus, Care este, în general, recunoscut drept „Iisus Nazarineanul“. 

Evanghelistul Matei nu spune nimic în legătură cu cea mai mare perioadă din viaţa lui Iisus, anii trăiţi la Nazaret. Şi aici, Maria, 
mama Lui, este alături de El. Această perioadă este determinată de o viaţă simplă, trăită într-un sat micuţ din Galileea. Fecioara 
Maria împărtăşea cu Fiul Său toate momentele vieţii de zi cu zi. Cele mai vechi reprezentări ale Fecioarei Maria, din 
catacombe, o înfăţişează împreună cu Fiul ei. Fecioara Maria este caracterizată de faptul că este Maica Domnului şi că ea 
împărtăşeşte viaţa de comuniune cu Fiul Său. 

Marilor personalităţi ale Antichităţii le-au fost atribuite istorisiri asemănătoare, potrivit cărora, toţi au îndurat persecuţii aspre, 
care urmăreau să-i elimine de pe scena istoriei. Din acest motiv, unii comentatori au vorbit de caracterul legendar sau mitic al 
relatării Sfântului Matei. Evanghelistul nostru, însă, ignoră legendele antice despre eroii păgâni şi prezintă un episod din copilăria 
Mântuitorului, inspirându-se din istoria lui Moise, subliniind importanţa lui Moise ca tip, prefigurare a Mântuitorului Hristos. 
Acest mod de a înţelege şi folosi Sfânta Scriptură se cheamă interpretare tipologică, adică o persoană sau un eveniment din Sfânta 
Scriptură constituie un tip, în sensul de arhetip sau prototip. Moise este fondatorul vechiului popor ales al lui Dumnezeu. Un 
faraon nelegiuit a încercat să-l elimine şi pe el. În acest sens, Evanghelistul Matei şi-a împlinit dorinţa sa de a-L prezenta pe Iisus 
Mântuitorul ca pe un Nou Moise, fapt de care trebuie să se ţină seama şi în alte contexte ale Evangheliei. 

pr. conf. dr. Constantin PREDA - Sursa: ziarullumina.ro  

"Fericit este acela care nu gândește răul."       Sfântul Vasile cel Mare (330 – 379) 
 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii  27 decembrie 2015  – 3 ianuarie  2016 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Sâmbătă                26 Decembrie        17 – 20 -  Vecernia duminicii după Naşterea Domnului – Pr.Dragoș 

Duminică              27 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica după Naşterea Domnului)  – Pr.Dragoș 

Luni                       28 Decembrie 17 – 19 - Acatistul Naşterii Domnului 

Marţi                     29 Decembrie          - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri                30 Decembrie   

Joi                          31 Decembrie             23.30  - Slujba trecerii dintre ani 

Vineri                      1 Ianuarie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Tăierea împrejur şi Sf.Vasile)  – Pr.Dragoș 

Sâmbătă                  2 Ianuarie       10  - 20 -  Sfinţirea caselor în parohie - preoţii 
Duminică                3 Ianuarie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)  – Pr.Ticu 

Duminică                3 Ianuarie       15  - 20 -  Sfinţirea caselor în parohie - preoţii 

                                   Gând la început de An nou  - Anul îţi va merge bine, nu când tu vei zace beat în ziua cea dintâi a  
                                lui, ci când atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi tu vei face fapte  
                                plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia înseninează, ci rugăciunea, nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul  
                                stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte. Acela aduce nelinişte în inimă, acesta  
                                alungă zgomotul; acela întunecă mintea, acesta luminează pe cea întunecată; acela aduce întristarea,  

                                      care înainte era departe, acesta ia grija, care este de faţă. Căci nimic nu poate aşa de tare însenina, ca 
învăţătura înţelepciunii, de a preţui puţin lucrurile cele de acum, a ţinti la cele viitoare, a recunoaşte cele pământeşti ca 
trecătoare şi a nu le socoti statornice, nici bogăţia, nici puterea, nici cinstea, nici măgulirile. Dacă tu posezi astfel de 
înţelepciune, atunci poţi să priveşti pe un bogat, fără ca să-l zavistuieşti, poţi să ajungi la nevoie şi la sărăcie şi totuşi să nu 
pierzi curajul. 

Aşadar, dacă voiesti, să ai vreun folos de la anul nou, mulţumeşte acum, când a trecut un an, mulţumeşte 
Domnului, că el te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieţii tale, şi zi către tine însuţi: zilele aleargă şi trec, 
numărul anilor se împlineşte, noi am şi săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut noi ? Oare nu ne vom duce noi 
de aici deşerţi şi goi de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa noastră pleacă spre bătrâneţe. Acestea le 
cumpăneşte în ziua anului nou, la acestea să gândeşti în curgerea anului.   (Sf. Ioan Gură de Aur  -    www.crestinortodox.ro) 

                     27 decembrie - Sfântul Ştefan, primul diacon şi martir al Bisericii - este prăznuit pe 27 decembrie,  
                  în a treia zi după Naşterea Domnului. Părintele Nicolae Steinhardt, făcând diferenţa între cele două  
                  verbe vecine, dar nu identice, "a şedea" şi "a sta", ne descoperă de ce Sf.Ştefan este sărbătorit după  
                  Naşterea Domnului şi Soborul Maicii Sale. "A şedea", spune părintele, înseamnă în limba română  
                  a se află aşezat pe ceva (un scaun, o banca, o laviţa ... ), iar "a sta" înseamnă a se ţine în picioare,  
                  vertical. În textul de la Fapte, 55-56 se spune: "A văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stand [nu  
                  şezând] de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stand de-a  
                 dreapta lui Dumnezeu". În iconografie, Hristos e mereu reprezentat şezând, de-a dreapta Tatălui, pe 

tronul Său ceresc, iar în textele liturgice se face referire la Iisus şezând în slavă, niciodată stând. Părintele Nicolae 
Steinhardt explică: "Pentru a primi jertfa primului mucenic al Său, Domnul S-a ridicat în picioare. Din respect 

pentru Arhidiaconul Ştefan şi spre a-i aduce osebită cinstire". Din acest motiv, Sfinţii Părinţi au rânduit ca Sf.Ştefan 
să fie cinstit în a treia zi de Crăciun.   

 Locul uciderii Sf.Ştefan a fost în valea lui Iosafat. Având în vedere că în vremea aceea cei care erau ucişi cu pietre nu 
puteau fi înmormântaţi în cavoul familiei, se presupune că trupul Sf.Ştefan a fost pus în mormântul unui creştin. Moaştele 
sale au fost descoperite în anul 415, atunci când preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o întreită viziune. Când i s-au 
descoperit moaştele, pe mormântul sau scria "chiliel", care în limba ebraică înseamnă "cunună", pentru că   într-adevăr el 
a luat, cel dintâi dintre creştini, cununa muceniciei.                                                       www.crestinortodox.ro 

Iubiţi credincioși, în noaptea de 31 decembrie 2015  spre 1 ianuarie 2016 şi în ziua de Anul Nou să 
înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2015 care a 
trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din anul nou în care intrăm.  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016  Anul comemorativ al educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016). 
 

În aceste zile de sărbătoare şi bucurie sfântă pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi, cu părintească şi 
frăţească dragoste în Hristos, să arătaţi lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să 

împărtăşiţi şi altora bucuria sfintelor sărbători ale Crăciunului, Botezului Domnului şi Anului Nou! 

Tuturor vă adresăm urările tradiţionale: Sărbători fericite! şi La mulţi ani! 
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu 

toţi!“ (2 Corinteni 13, 13).                                                               † DANIEL  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 




