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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, și 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) 
                                                                                                                                                                                     

Hristos chiar de la început a fost întâmpinat de vrăjmăşie şi ispite. Iată că s-
a întîmplat aceasta chiar de pe când era în faşă! Abia Se născuse şi tiranul se 
înfurie; vine apoi fuga şi strămutarea în Egipt; iar Mama, fără să fi făcut vreun 
rău, fuge în ţară barbară. 

Toate, ca şi tu auzindu-le, să nu te tulburi, când, învrednicit cu o slujire 
duhovnicească, vezi că suferi necazuri cumplite şi înduri multe primejdii, 
atunci să nu zici: „Ce înseamnă asta? Ar fi trebuit să fiu încununat şi lăudat, să 

fiu slăvit şi strălucit, pentru că am împlinit porunca Stăpânului!” Nu, ci ai curaj, 
ştiind bine că urmarea firească a îndeletnicirilor duhovniceşti este a întâlni la 
tot pasul numai încercări. 

Iată, încercări au venit nu numai peste Mamă şi peste Prunc, ci şi peste barbarii 
aceia. Ei au plecat pe ascuns ca nişte fugari, iar Mama, care nu trecuse niciodată 
pragul casei, primeşte poruncă să îndure greutăţile unei călătorii atît de lungi, 
pentru această naştere minunată şi pentru duhovniceştile ei dureri de naştere. 

Dar iată încă un lucru minunat! Palestina prigoneşte pe Prunc, iar Egiptul îl 
primeşte şi scapă pe Cel prigonit. Amândouă ţările au fost tipuri nu numai 
pentru fiii patriarhului Iacov, ci şi pentru însuşi Stăpânul. Că multe din cele ce 
aveau să se întâmple mai târziu cu Domnul au fost vestite mai dinainte de 
Scriptură, cum a fost cu asina şi cu mânzul ei. Îngerul, dar, s-a arătat, dar n-a 
vorbit cu Maria, ci cu Iosif. 

Când îngerul le-a spus: “Fugi in Egipt“, nu le-a făgăduit că-i va întovărăși, nici 
la ducere, nici la intoarcere. A lăsat să se înteleagă că au un mare tovarăș de 
drum, Pruncul născut. Pruncul, la arătarea Sa, a schimbat deodată toate 
lucrurile: vrăjmasii slujesc tainei intrupării; magii si barbarii își părăsesc falsa lor 
credinţă strămoșească si vin să I se inchine; împăratul August slujeste nașterii din 
Betleem, prin porunca înscrierii; Egiptul scapă de moarte pe Pruncul fugar si 
vrăjmășit și are prilejul să și-L facă prieten, pentru ca atunci când va auzi pe 
apostoli predicându-L pe Hristos, să se laude că a fost cea dintâi ţară care L-a 
primit pe când era Prunc. Prerogativa aceasta o avea numai Palestina; dar 
Egiptul a ajuns mai înflăcărat decât Palestina”. 

    Sfântul Ioan Gură de Aur - Omilii la Matei - http://www.razbointrucuvant.ro 

                 Fuga în Egipt 
E drumul prin pustiu. In lungul zării, 
Abia mijeste ziua. De departe, 
Nisipu-n unde moi, ca apa mării, 
Imbracă sihăstriile deșarte. 
 

Un măgăruș cu ochii blânzi te poartă. 
Te-ai încrezut în pasul lui cuminte. 
Cum crește-n zări mereu câmpia moartă, 
Tu-ţi pleci spre sân privirea ta fierbinte. 
 

Căci ai la sân copilul și te doare, 
Să pleci cu el în aspra pribegie: 
Peste căpșorul Lui, mângâietoare, 
Răsfrânt-ai vălul tău, cu gingășie. 
 

De ce ţi-s, Maică, genele muiate? 
Petreci în minte alte prigoniri? 
Il vezi pe El cu palme sfâșiate, 
Cu trupul jertfa sfintei Lui iubiri? 
 

In mijlocul nisipurilor, poate, 
Singurătatea Lui e mult mai blândă. 
Odată fi-va părăsit de toate, 
Si-un vânzător ascuns va sta la pândă. 
 

Mai este timp? Un înger se pogoară 
Deasupră-ţi, ca un sol de mângâiere. 
Frânturi de raze te-nvelesc, Fecioară, 
Si-alături merge Iosif în tăcere. 

                

                Maica Teodosia (Zorica Laţcu)  
                 http://www.razbointrucuvant.ro 

Acum la sfîrşit de an, să ne rugăm Bunului şi Atotmilostivului nostru Mântuitor, Cel născut din Fecioara Maria pentru 

mântuirea noastră, să ne ierte păcatele făcute în anul trecut şi să ne binecuvinteze începutul şi curgerea anului viitor, să-l trecem 

cu pocăinţă şi folos după voia lui Dumnezeu. 

Să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să întărească dreapta credinţă şi Biserica cea dreptmăritoare în lume, să ne dea 

păstori şi părinţi duhovniceşti buni, iar peste oameni să-şi reverse din belşug, bucuria şi lumina Duhului Sfînt. Amin. 

                                                                                                                  Părintele Ilie Cleopa - http://paginiortodoxe2.tripod.com 
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         Programul săptămânii  29 decembrie 2013  – 5 ianuarie  2014 
 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică           29  decembrie 8 - 12  - Sf.Liturghie (Fuga în Egipt)  - Pr. Dragoş 

Luni                   30  decembrie   - Program administrativ 

Marţi                  31  decembrie 23.30  - Slujba trecerii dintre ani 

Miercuri              1  ianuarie 8 - 12  - Sf.Liturghie (Tăierea împrejur cea după trup a Domnului) - Pr. Dragoş 

Miercuri              1  ianuarie 12 – 12.30  - Te Deum - Pr. Dragoş 

Joi                        2  ianuarie 11 - 20  - Sfinţirea caselor în parohie 

Vineri                   3  ianuarie 11 - 20 - Sfinţirea caselor în parohie 

Sâmbătă              4  ianuarie 11 - 20 - Sfinţirea caselor în parohie 

Duminică             5  ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)  - Pr. Ticu 

Duminică             5  ianuarie 14 - 20 - Sfinţirea caselor în parohie 

                                       Reflecţii despre timp la sfârșitul unui an și la începutul altuia 
                                   Părintele Dumitru Stăniloae: "In unire, în comuniune cu celălalt, timpul este o trecere in vesnicie"  
 

                                      Spatiul si timpul au fost create de Dumnezeu dintru inceput. Ele nu sunt deci, nici infinite nici   
                         vesnice. Dar, ca toate dimensiunile creaturii, ele sunt chemate la transfigurare. Experienta iubirii faţă de 

Dumnezeu sau faţă de o altă fiinţă umană modifică timpul și spatiul. Există un fel de relativitate a spatiului si a timpului în raport cu 
inima conștientă a omului. Timpul si spatiul rămân în acord cu natura pe care Dumnezeu a creat-o pentru ele. Dar se 
metamorfozează (transformă) în funcţie de constiinţa spirituală a fiintei umane. 

"Timpul este în strânsă legătură cu nevoia noastră de creștere. Creștem in timp pentru că am fost asezati de la inceput in 
desăvârsirea unirii cu Dumnezeu. Suntem asezati în existenţă spre a fi desăvârșiţi in fiinţa noastră și, in cele din urmă, spre a fi 

întăriţi intr-o bunătate si fericire veșnică în Dumnezeu. 
Timpul este posibilitatea cresterii noastre in Dumnezeu. Această crestere depinde de un progres în dialogul cu Dumnezeu; ea 

se înfăptuieste într-o legătură iubitoare cu El. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că avem nevoie de timp pentru a creste in 

dialogul cu Dumnezeu, in iubirea faţă de El, pentru a ne umple de Dumnezeu fără a ne confunda cu El in această iubire. 
Si lumea are nevoie de timp, pentru că lumea si umanitatea progresează impreună. Omul poartă cu el lumea. Lumea devine 

atunci ceea ce devine el insusi. Se umple de frumuseste pornind de la atitudinea spirituală a omului. Lumea  devine atunci ceea ce 
devine el insusi. Se umple de frumuseţe pornind de la atitudinea spirituală a omului. Lumea nu este desăvârșită, dar nu poate inainta 
spre desăvârsirea ei fără om. 

Timpul este intervalul care durează intre chemarea lui Dumnezeu adresată iubirii noastre si răspunsul nostru la iubirea lui 
Dumnezeu. E măsura răspunsului omului.                                            http://corortodox.blogspot.ro/ 

IubiŃi credincioși, întrucât rugăciunea este izvor de bucurie, de sănătate şi mântuire, 

vă rugăm să priveghem împreună la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 
decembrie 2013 spre 1 ianuarie 2014, să înălţăm rugăciuni de mulţumire pentru 
binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2013 şi să-I cerem ajutorul Său în toată lucrarea 
cea bună şi folositoare pe care o vom săvârşi în anul nou 2014.  

Amintim că anul viitor, 2014, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române drept An omagial al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi An 
comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la moartea 

martirică a acestora. 

Dorim ca lumina sfântă a Sărbătorilor Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou şi Botezului Domnului să 

vă aducă tuturor pace şi sănătate, bucurie şi ajutor, pentru a trăi viaţa ca dar al lui Dumnezeu, cultivat prin credinţă şi fapte 

bune!                     Tuturor vă adresăm urările tradiţionale „Sărbători fericite!“  şi „La mulţi ani!“. 
 

         La sfârșit de an nu putem să nu ne amintim de plecarea dintre noi în 2013 a cel 

puţin trei persoane cunoscute din parohia noastră: domnul consilier Cristea 
Gheorghe, doamna Filote Constantina și domnul epitrop-casier Stoica Dumitru. 

                                 Dumnezeu să-i odihnească și să-i aibă în pază ! 

    Sunt duh învelit în nălucă de humă.  
    Sunt om odrăslit dintr-un tată si-o 
mumă,  
    dar sunt nerăspunsa-ntrebare.  
 

     (din Lauda de Nichifor Crainic) 

1 ianuarie Sf.Vasile cel Mare (+ 379) – “Pentru toate celelalte ale tale există timp, după cuvântul Ecclesiastului: Pentru orice 

lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer (3, 1); însă pentru rugăciuni şi psalmodieri este bună 

orice vreme. De aceea, îndată ce îţi mişti mâna la lucru, fie cu limba, atunci când este cu putinţă acest lucru sau, mai bine zis, când 

este de folos spre zidirea credinţei, fie, dacă acest lucru nu este cu putinţă, cu inima în psalmi şi cântări duhovniceşti să-L lauzi pe 

Dumnezeu şi în timpul lucrului să săvârşeşti rugăciuni, atât mulţumind Celui Care a dat putere mâinilor pentru lucru şi 

înţelepciune minţii pentru dobândirea cunoştinţelor şi Care a dat materialul din care se fac uneltele, cât şi rugându-L să îndrepte 

lucrul mâinilor noastre către ţelul de a fi bineplăcut lui Dumnezeu… Toată viaţa să fie un timp de rugăciune.” (extrase din Sf. 

Vasile cel Mare – Despre rugăciune şi Trezvie în învăţăturile Sfinţilor Părinţi)                 http://www.calauzaortodoxa.ro 




