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Fuga in Egipt 
 

E drumul prin pustiu. In lungul zării,  
Abia mijeste ziua. De departe,  

Nisipu-n unde moi, ca apa mării,  
Imbracă sihăstriile deşarte. 

Un măgăruş cu ochii blânzi te poartă. 
Te-ai increzut in pasul lui cuminte. 

Cum creste-n zări mereu câmpia moartă,  
Tu-ti pleci spre sân privirea ta fierbinte. 

Căci ai la sân copilul si te doare,  
Să pleci cu el in aspra pribegie: 

Peste căpsorul Lui, mângâietoare,  
Răsfrânt-ai vălul tău, cu gingăşie. 
De ce ti-s, Maică, genele muiate? 

Petreci in minte alte prigoniri? 
Il vezi pe El cu palme sfâşiate,  

Cu trupul jertfa sfintei Lui iubiri? 
In mijlocul nisipurilor, poate,  

Singurătatea Lui e mult mai blândă. 
Odata fi-va părăsit de toate,  

Si-un vânzător ascuns va sta la pândă. 
Mai este timp? Un inger se pogoară 
Deasupră-ti, ca un sol de mângâiere. 

Frânturi de raze te-nvălesc, Fecioară,  
Si-alături merge Iosif in tăcere. 

 

Maica Teodosia (Zorica LaŃcu) 
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2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

  

“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 Ńară 
barbară. 

După ce naşterea s-a săvîrşit, îngerul îi vorbeşte lui Iosif deschis:„Ia Pruncul şi pe 
Mama Lui şi fugi în Egipt”. Îi spune şi pricina fugii: „Că Irod vrea să caute sufletul 

Pruncului”. 
Iosif auzind nu s-a revoltat(…) Era bărbat credincios; nu l-a intrebat nici de timpul 

intoarcerii. Ingerul ii spusese atât doar, că are să se intoarcă: “Stai acolo până ce-ti voi 

spune!” Nici asta nu-l supăra, ci ascultă, se supune, răbdând cu bucurie toate 
incercările. Si iubitorul de oameni Dumnezeu a presărat si bucurii printre aceste 
necazuri  Asa face si cu toti sfintii. Nu le dă numai primejdii, nici numai liniste 
necurmată, ci urzeste viata dreptilor si cu unele si cu altele(…) 

Când vede pe Prunc născut se bucură nespus de mult; acestei bucurii ii urmează din 
nou o mică primejdie: tulburarea Ierusalimului, furia impăratului, care căuta pe Cel 
născut; dar acestui necaz ii urmează iarăşi o altă bucurie: steaua si inchinarea 
magilor. După această bucurie, insă, frica si primejdie: “Irod caută sufletul 

Pruncului“. Pruncul trebuie să fugă si să se ducă in altă tară ca orice om; deocamdată 
nu trebuie să facă minuni; dacă ar fi făcut minuni din pruncie, n-ar mai fi fost socotit 
om. Pentru acelasi motiv nici templul trupului Său n-a fost plăsmuit neconditionat de 
nimic, ci au loc zamislirea, purtarea in pantece nouă luni, durerile nasterii, nasterea, 
hrănirea cu lapte, tăcere in tot timpul copilăriei, asteptarea vârstei cuvenite bărbatilor, 
pentru ca prin toate să fie primită taina intrupării. 

(…) Când ingerul le-a spus: “Fugi in Egipt“, nu le-a făgăduit că-i va intovărăşi, nici 
la ducere, nici la intoarcere. A lăsat să se inteleagă că au un mare tovarăş de drum, 
Pruncul născut. care, la arătarea Sa, a schimbat deodată toate lucrurile: vrăjmasii slujesc 
tainei intrupării; magii si barbarii isi părăsesc credinta strămoşească si vin să I se 
inchine; impăratul August slujeste nasterii din Betleem, prin porunca inscrierii; Egiptul 
scapă de moarte pe Pruncul fugar si vrăjmasit si are prilejul să si-L faca prieten, pentru 
ca atunci când va auzi pe apostoli predicându-L pe Hristos, să se laude că a fost cea 
dintâi tară care L-a primit pe când era Prunc. Prerogativa aceasta o avea numai 
Palestina; dar Egiptul a ajuns mai inflăcărat decât Palestina”. 

      Sfântul Ioan Gură de Aur – Omilii la Matei - www.razbointrucuvant.ro 

”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-Ńi 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, trimiŃând a 

ucis pe toŃi 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 părŃile 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) 

                 

Dorim ca bucuria sfântă a Sărbătorilor Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou şi Botezului Domnulu 
 să vă aducă pace şi sănătate, lumină şi ajutor, pentru a trăi viaŃa ca dar al lui Dumnezeu, cultivat prin credinŃă şi fapte bune! 

Tuturor vă adresăm urările tradiŃionale, "Sărbători fericite!" şi "La mulŃi ani!". 
"Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toŃi!" (II Corinteni 13, 13). 
                                                                                                   † Daniel 
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, LocŃiitor al tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 

 
 
 
 

Programul săptămânii    30 decembrie     2012 – 6 ianuarie  2013 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     30 decembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminicii după Naşterea Domnului  ) 
Duminică     30 decembrie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză (Sfânta Liturghie) - Pr.Dragoş 
Luni              31 decembrie 17 – 19 - Vecernia Tăierii Imprejur 
Luni              31 decembrie 23.30 – 0.30 - Slujba trecerii dintre ani (Acatistul Mântuitorului şi rugaciuni de mulŃumire) 
MarŃi             1 ianuarie 8 - 12 - Sf. Liturghie ( Tăierea Împrejur ,  Sf.Vasile ) şi Te Deum 
Miercuri        2 ianuarie 9 - 10 - SfinŃirea mică a apei - Pr.Dragoş 
Sâmbătă        5 ianuarie 17 - 18 - Vecernia Botezului Domnului  - Pr.Dragoş MarineaŃă 
Duminică       6 ianuarie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Botezul Domnului  ) 
Duminică       6 ianuarie 17 – 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul 

1 ianuarie – Tăierea imprejur ,semnul testamentului si al legământului dintre Dumnezeu şi patriarhul Avraam. 
(Facere 17, 1-14)  era  semnul recunoasterii cuiva ca apartinea poporului lui Dumnezeu.  

Aceasta practică functiona ca o reamintire a faptului că israelitenii trebuiau să rămână in cucernicie faŃă de 
Dumnezeu pe care o avuseseră părintii lor (Sfântul Epifanie) si in neamestecare trupească cu idolatrii si cu alte 
popoare. In acest fel, se impiedica amestecarea neamului dar mai ales, se evita consecinta acestui lucru, care era 
denaturarea credintei revelate. Asadar, israelitenii primitori ai tăierii imprejur trebuiau să rămână in neamul lor si in 
credinta in adevăratul Dumnezeu. 

In plus, tăierea imprejur era o preinchipuire a Botezului care avea să fie introdus la timpul potrivit prin Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu Cuvântul, pentru că, in realitate, Botezul este tăierea imprejur a inimii..  

"In Hristos ati si fost taiati imprejur, cu taiere imprejur nefacuta de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, 

intru tăierea imprejur a lui Hristos. Ingropati fiind impreună cu El prin botez, cu El ati si inviat prin credinta in 

lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a inviat pe El din morti. Iar pe voi care erati morti, in fărădelegile si in netăierea 

imprejur a trupului vostru, v-a facut vii, impreună cu Sine, iertându-ne toate gresealele" (Coloseni 2, 11-13). 

Ceremonia tăierii imprejur era strâns legata de punerea numelui, pentru că atunci I s-a dat numele Iisus, care 
înseamnă “mântuitor”. 

Tăierea imprejur, care avea  loc in cea de-a opta zi de la naştere era legată si de punerea numelui şi a trecut 
in crestinism sub forma slujbei “pentru pecetluirea copilului si punerea numelui in cea de-a opta zi de la nastere“. 
Miezul slujbei actuale este o rugăciune  pe care preotul o citeste pruncului in fata usilor bisericii, adus de moaşa 
sau de o rudă, nu de către mamă, care va intra in biserică abia in cea de-a patruzecea zi de la nastere. 

5 ianuarie -  În Ajunul Bobotezei se tine post negru ( nu se mananca si nu se bea nimic). 
Potrivit canonului 1 al Sfântului Teofil al Alexandriei, în Ajunul Bobotezei se ajunează total. Sfântul Sava, în 

Tipicul său spune referitor la ajunul Botezului Domnului:”se cuvine să ştim dacă se va întâmpla Ajunul Arătării 

lui Dumnezeu duminica sau sâmbăta nu este post negru”. Postul din ziua de 5 ianuarie datează din perioada secolele 
IV-VI, când catehumenii se pregăteau prin post şi rugăciune pentru primirea Sfântului Botez a doua zi. Dupa ce 
primeau botezul, puteau sa participe pentru prima data la liturghia credinciosilor si sa se impartaseasca. Astazi, crestinii 
postesc in aceasta zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfintita - Agheasma Mare. 

Crestinii ortodocsi gusta pe nemancate din Agheasma Mare timp de opt zile, de la Ajunul Bobotezei (5 
ianuarie), pana la 14 ianuarie - odovania (încheierea) praznicului. Se intamplă ca cei opriti de la Sfânta 
Impartăşanie, să primeasca de la duhovnic, binecuvantarea de a lua Agheasmă Mare. Insă, trebuie să fim cu luare 
aminte la faptul că Agheasma Mare nu poate inlocui Sfânta Impărtăşanie. 

1 ianuarie-Sfântul Vasile cel Mare (+379):Din Omilia a III-a la cuvintele “ IA AMINTE LA TINE INSUTI!” 
 “Ia aminte de tine insuti, ca nu cumva un cuvânt ascuns in inima ta să se prefacă in păcat. Noi, oamenii, 

păcătuim usor cu gândul. De aceea, Cel care a zidit una câte una inimile noastre, stiind că cele mai multe păcate le 
săvârsim din imboldul gândurilor noastre, a poruncit ca in primul rând mintea să ne fie curată.[…] 

“Ia aminte de tine insuti“, ca să poti deosebi ce-i vătămator de ce-i mântuitor. […] 
“Ia aminte de tine insuti”, ca să cunosti când ti-e sănătos si cand ti-e bolnav sufletul. Că multi oameni, din 

pricina marii lor neluări aminte, suferă de boli grele, boli de nevindecat; si nici ei nu stiu că sunt bolnavi. […] 
“Ia aminte de tine insuti“! Fii treaz, sfătuieste-te, păzeste cele prezente, poartă grijă de cele viitoare! Nu părăsi, 

din pricina lenei, cele de faŃă si nici nu-ti inchipui că ai in mână cele ce nu sunt si poate nici nu vor fi. […] 
“Ia aminte de tine insuti”, că esti muritor! “Pământ esti si in pământ te vei intoarce“.[…] 
Asadar, „ Ia aminte la tine insuti”, ca să iei aminte la Dumnezeu, Căruia slava si puterea in vecii vecilor. Amin. 
 




