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După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, 

fugi în Egipt şi stai acolo..., fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el... a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi 

au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: 

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

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

magi. ... 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 Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat 

Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl 

său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit 

Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.                               (Matei 2, 13-23) 
 

Semnificaţia acestei fugi în Egipt arată că Pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este chemat din robia Egiptului în ţara 

făgăduită, la fel, noul Israel, poporul creştin, va fi chemat de către Dumnezeu din robia unui nou Egipt, ţara 

păcatului, spre noul pământ promis, Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. 

Sfântul şi dreptul Iosif Logodnicul este cel care a fost ocrotitorul Sfintei Fecioare Maria şi al Pruncului Sfânt. Dreptul 

Iosif era din neamul regelui David şi era de meserie tâmplar. Când s-a logodit cu Maria, avea deja o vârstă respectabilă. Iosif 

ascultă glasul îngerului apărut în vis care-i spune să nu se teamă de a o lua pe Maria, fiindcă pruncul zămislit de ea era de la 

Duhul Sfânt şi să-i pună copilului numele de Iisus, căci el urma să mântuiască lumea de păcate. Dreptul Iosif, un om în vârstă, 

a trebuit ca împreună cu ea să plece către Betleem, cetatea de origine a celor din neamul davidic, pentru a se înscrie la 

recensământul comandat de autoritatea romană. Aici, Sfânta Fecioară Maria Îl naşte pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, 

după anghelofania din vis, Dreptul Iosif ia Pruncul şi pe mama Lui şi fuge în Egipt pentru a scăpa de furia regelui Irod. După 

moartea acestuia se stabilesc în Nazaret. 

Sfântul și dreptul rege David a fost cel de-al doilea rege al Israelului biblic, urmându-i regelui Saul și a trăit și domnit cu 

aproximativ 1.000 de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. El a fost de asemenea unul din prorocii Vechiului 

Testament, autorul Psalmilor și unul dintre strămoșii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Sfântul Iacob, ruda Domnului, a fost primul Episcop al Ierusalimului. În conformitate cu Protoevanghelia lui Iacov, el a 

fost fiul Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei sale cu Sfânta Fecioară Maria. El este autorul Epistolei ce-i 

poartă numele din Noul Testament.                                                         Pr. Ciprian Florin Apetrei       https://ziarullumina.ro 
 

 

“Crucea lui Iisus începe deodată cu naşterea Sa. Intre ai Săi a venit, dar ai Săi Il aşteptau cu mâna pe sabie. Toţi copiii din Betleem 
şi împrejurimi: 14.000 de prunci până la doi ani, au fost condamnaţi la moarte. Aşa au trebuit să plătească cu viaţa, cei mai mari 
nevinovaţi, copiii, naşterea lui Iisus printre ei. Patrusprezece mii de mucenici. Crima aceasta, unică în istoria lumii, a fost prevestită 
cu vreo şase veacuri în urmă: “plângerea şi tânguirea din Rama”. Providenţa divină însă luase înainte răutăţii omeneşti. 

Iosif a fost înştiinţat de „îngerul Domnului” în vis, despre planul ucigaş al lui Irod, motiv pentru care trebuie „să se scoale, să ia 
Pruncul şi pe mama Lui şi să fugă în Egipt şi să stea acolo până va fi vestit din nou” ce are să facă. “Ingerul Domnului” era îngerul 
Pruncului, îngerul Omului. Iisus, întrucât îşi ascunsese dumnezeirea, smerindu-se până la a lua marginile omului pământean, avea 
nevoie de un înger păzitor.Ingerul fiind o făptură de gând, – şi mult mai subţire decât gândul omenesc -, în temeiul tocmirii sale şi a 
rosturilor superioare pe care are să le păzească, face deşartă ura ucigaşă şi planul protivnic. 

Dacă în Vechiul Testament vedem intervenţia îngerilor, ca păzitori ai vieţii omeneşti, dar numai unde şi unde, în Creştinism 
îngerii păzitori fac parte din iconomia mântuirii fiecărui creştin în parte. Ei sunt păzitorii – în limitele libertăţii omeneşti -, ai darurilor 
mântuirii. Bătrânul Iosif avea acum motive temeinice să creadă prevestirii îngereşti. Drept aceea, în aceeaşi noapte pregăteşte caravana 
pribegiei Fugarului Iisus. Aurul Magilor era foarte bine venit. 

Călătorie foarte lungă, prin deşerturi, printre fiare şi tâlhari, în ţară necunoscută: fugă, nu călătorie; răspundere de soarta mântuirii 
omului: n-o puteau face decât primii mari credincioşi ai Copilului, sfânta Sa Mamă şi dreptul Iosif.Copilul fugar! Dar dus în braţe! 

Astăzi Irod s-a multiplicat: mai nu e familie în care Irod să nu-şi ucidă copiii. Doar puţini copii fugari mai scapă cu viaţă! 
Idumeul – îşi omoară prima nevastă şi toţi copiii cu ea, de teama ca aceştia să nu-i ia tronul. Era deci un criminal care îşi temea domnia 

până şi de propriii lui copii. A doua nevastă şi cei trei copii cu ea, s-a întâmplat să scape.Irod însă n-a scăpat de blestemele mamelor 
celor 14.000 de copii omorâţi. Şi blestemele motivate se prind. 

Evanghelistul Matei care scrie Evanghelia sa pentru iudei, nu scapă nici un prilej de a ne dovedi că în Iisus se împlinesc toate 
proorociile, până şi cele de amănunte. – E impresionant câtă Scriptură ştia vameşul acesta. – Astfel nu e trecută cu vederea proorocia 
Ieremiei despre plângerea şi tânguirea din Rama; nu e scăpată din vedere chemarea Fugarului din Egipt şi nici aşezarea sfintei Familii în 
Nazaret. 

Grija evanghelistului de-a dovedi Providenţa, adică purtarea de grijă a lui Dumnezeu de om, asistenţa Lui la micile şi marile 
noastre decizii spre El, ne încurajează să călătorim şi noi amărâta noastră viaţă de fugari, sub călăuza unui înger. Călăuza idealului, 
pentru care şi Iisus a fost fugar.      

                                                                                             Părintele Arsenie Boca, Cuvinte vii                      www.cuvantul-ortodox.ro/ 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   29 decembrie 2019 –  5 ianuarie 2020 
 

Duminică     29 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Naşterea Domnului) - Pr.Dragoş 

Luni             30 decembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Marți            31 decembrie    23.30-0.30 - Slujba trecerii dintre ani 

Miercuri      01  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Vasile, Tăierea împrejur, Anul Nou) şi Te Deum - Pr.Dragoş 

Joi                02  ianuarie         11 - 20 -  Mersul cu botezul în parohie - preoţii 

Vineri           03  ianuarie         11 - 20 -  Mersul cu botezul în parohie - preoţii 

Sâmbătă       04  ianuarie         11 - 20 -  Mersul cu botezul în parohie - preoţii 

Duminică     05  ianuarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului) – Pr.Ticu 

Duminică     05  ianuarie         14 – 17 -  Mersul cu botezul în parohie – preoţii 

Duminică     05  ianuarie         17 - 19 - Vecernia Botezului Domnului – Pr.Ticu 

Luni             06 ianuarie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Botezul Domnului) şi Sfinţirea Mare a apei – Pr.Ticu 

 

         Duminică, 29 decembrie – Sf.14.000 de prunci ucişi din porunca lui  Irod;   
                        Luni, 30 decembrie – Sf.Mc.Anisia; 
                                    Marţi, 31 decembrie – Sf.Cuv.Melania Romana; 

                                                  Miercuri, 1 ianuarie – Sf.Vasile, Tăierea împrejur, Anul Nou; 

                                                               Joi, 2 ianuarie – Sf.Ier.Silvestru; Sf.Cuv.Serafim de Sarov; 
                                                                         
                                                        Duminică, 29 decembrie – Sf.14.000 de prunci ucişi din porunca 
lui  Irod;                                    

 

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă!  

Iubiţi credincioși, în noaptea de 31 decembrie 2019 spre 1 ianuarie 2020 şi în ziua de Anul Nou să înălţăm rugăciuni 

de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2019 care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată 

lucrarea cea bună și folositoare din anul nou 2020 în care intrăm. Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi românii care 

se află în afara României, ca să păstrăm, în iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2020 „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și 

„Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. 

 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2020 şi Botezului Domnului, vă adresăm tuturor 

părinteşti binecuvântări, doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta 

cea bună, dimpreună cu salutarea tradiţională: „La mulţi ani!”.      † Daniel  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 
30 decembrie - Sf. Mc. Anisia fecioara era originară din Tesalonic, născută din părinți bogați și 

credincioși și a trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). Rămânând orfană de ambii părinți, 

Anisia a moștenit o avere foarte mare, pe care a împărțit-o săracilor. Într-o dimineață, tânăra Anisia a plecat 

spre biserică, iar un ostaș a văzut-o  s-a îndreptat spre ea. Atunci Anisia și-a făcut semnul crucii și, 

mărturisind că este creștină, soldatul a străpuns-o cu sabia, Sf. Mc. Anisia primind astfel moarte martirică. 

Trecătorii i-au luat trupul și l-au îngropat în apropierea porții Casandrionei, zidind acolo o casă de rugăciune.  

Moaştele ei sunt prezente la Tesalonic, în Biserica "Sfântul Dimitrie" izvorâtorul de mir. 

 
 

2 ianuarie - Sfantul Serafim de Sarov -   Scopul vieţii creştine 

     Rugăciunea, postul, privegherea și toate celelalte practici creștine, nu constituie scopul vieții noastre 

creștine. Deși este adevărat că ele slujesc ca mijloace indispensabile în atingerea acestui țel, adevăratul scop 

al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre rugăciune, post, 

priveghere, pomeni și toate faptele bune săvârșite de dragul lui Hristos, sunt doar mijloace spre a 

dobândi Duhul Sfânt. Țineți minte vorbele mele, numai faptele bune săvârșite din dragoste pentru 

Hristos ne aduc roadele Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârșit din dragoste pentru Hristos, chiar dacă ar fi 

ceva bun, nu aduce nici răsplată în viața viitoare, nici harul Domnului în viaţa aceasta.   

1 ianuarie – Timpul. Ce este timpul? Timpul este intrarea în veșnicie. De aceea este timpul nespus de important pentru noi, 
important ca și veșnicia în cealaltă lume. De aceea este fiecare zi foarte importantă în viaţa noastră, fiecare noapte; nu, fiecare clipă, căci de 
fiecare clipă depinde veșnicia noastră. Da, timpul este intrarea în veșnicie.  

Biserica în această lume nu este nimic altceva decât un atelier dumnezeiesc în care timpul se transformă în veșnicie, atelier 
dumnezeiesc care ne invaţă înţelepciunea, pentru ca fiecare zi să o transformăm în veșnicie, fiecare clipă proprie să o umplem cu ceea ce 
este veșnic, de la început până în ziua de azi și din ziua de azi până la Înfricoșătoarea Judecată și în toată veșnicia. Biserica lui Hristos este 
un atelier dumnezeiesc care transformă timpul în veșnicie. Domnul Hristos a binecuvântat timpul, l-a umplut de Sine și l-a umplut 
veșnic și de veșnicie. De când a coborât în lumea noastră pământească și a intrat în acest torent, în acest râu al timpului, a luat naștere 
anul plăcut Domnului. Nouă ne sunt date puteri dumnezeiești, ca noi, oamenii, mici și săraci, să putem umplem pe pământ, zilele și 
nopţile noastre, sufletele noastre și fiinţa noastră cu ceea ce este veșnic, cu ceea ce este al lui Hristos, cu ceea ce este ceresc. Un 
asemenea dar ne-a adus Domnul nouă, oamenilor. 

Ce se cere de la noi? Ca noi să transformăm fiecare zi în veșnicie, fiecare zi. Aceasta este pocainţa pentru noi, pocainţa și lupta cu 
păcatele noastre. Păcatul să-l nimicesc în mine; și când reușesc aceasta prin pocainţa, dobândesc bucurie dumnezeiască. Iată-mi 
veșnicia, iată ziua binecuvântată, iată ziua pe care a făcut-o Domnul, iată biruinţa mea asupra a tot ceea ce este muritor, asupra a tot 
ceea ce este păcătos, asupra a tot ceea ce este demonic. 

A cui zi o slăvim astăzi? A Marelui și Sfântului invaţator al lumii, a lui Vasile, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, omul care și-a 
transformat timpul vieţii sale pământești în veșnicie. Privește-l, ia aminte! Cum trăiește el, cum în fiecare oră, în fiecare clipă el 
transformă timpul în veșnicie, trăiește în Biserica lui Hristos și cu puterea ei, el transformă timpul său în veșnicie.                   Sf.Iustin 
Popovici     

www.crestinortodox.ro 
 




