
 
Dec. 31, 2017: Duminica după Naşterea Domnului 

(Fuga în Egipt) 
 

 

Apostolul: Gal. 1, 11:19: 
 

"Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după 

om; Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui 

Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam 

peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam. Şi spoream în iudaism mai mult decât 

mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele 

părinteşti. Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a 

chemat prin harul Său, Să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la 

neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, Nici nu m-am suit la Ierusalim, 

la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. 

Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el 

cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele 

Domnului." 

 
Evanghelia:Matei 2, 13:23: 

 

"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." 

 

 Mai întâi, să ne concentrăm atenţia asupra primelor 2 fraze ale apostolului din această 

duminică: "Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; 

Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos." 

 Sf. Apostol Pavel spune clar cititorilor săi de acum două mii de ani, precum şi celor din 

fiecare generaţie, de-a lungul celor două milenii, faptul că Evanghelia este mesajul lui 

Dumnezeu adresat oamenilor sub inspiraţie divină. Fiind de origine divină, Cuvântul lui 

Dumnezeu (Evanghelia) este infailibil şi permanent, aceasta însemnând că este aplicabil 

(valabil) fiecărei generaţii până la venirea a doua a lui Hristos. 

 Când spun că mesajul evanghelic este valabil pentru fiecare generaţie, nu înseamnă că 

trebuie prezentat (manipulat) în aşa fel încât să se conformeze mofturilor fiecărei generaţii, ci 

dimpotrivă, ca fiecare generaţie să se conformeze cu Evanghelia. 
 

 Citirea evanghelică din această duminică ne relatează fuga în Egipt a Sfintei Familii 

pentru a evita distrugerea de către Irod împăratul a noului născut, Fiul lui Dumnezeu: "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." 

 Aş vrea să stabilesc o comparaţie între mânia lui Irod împotriva Fiului lui Dumnezeu şi 

cea a unora dintre contemporanii noştri, care au aceeaşi ură împotriva creştinismului şi 

împotriva lui Dumnezeu şi îşi manifestă hotărârea diabolică de a distruge Cuvântul inspirat de 

Dumnezeu (Evanghelia) şi orice noţiune despre Dumnezeu din şcoli, din mintea şi practica 

oamenilor. Cu tristeţe, unii dintre aceşti irozi contemporani sunt politicienii care invocă o 

corectitudine politică, adoptată de ei înşişi, pentru a-şi atinge scopurile lor. Rezultatul este o 
societate secularizată şi un individ desacralizat, golit de orice sentiment de răspundere 

personală, discernământ şi valori morale, practic, un robot care se comportă sub influenţa unei 

violeţe fără precedent emise de filmele de Hollywood şi de jocurile electronice disponibile celor 

mai tineri din copiii noştri. Nu este de mirare deci, că din când în când auzim despre răbufniri 

demonice ale unor astfel de indivizi, care omoară persoane nevinovate fără nici un regret sau 

respect pentru viaţă.  
 

 Urmând exemplul Sfintei Familii, să căutăm adăpost sub oblăduirea Bisericii celei 
Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, unde întreaga familie (părinţi şi copii) pot 
creşte duhovniceşte în dragostea ce nemărginită a lui Dumnezeu Tatăl, care a dat pe Fiul 
Său cel Unul născut pentru mântuirea lumii! 
 

       Pr. George Bazgan 
 

 

Agapa Duminicală 
 

În această duminică NU VA FI Agapa duminicală. 
 

 



 

 

Copiii de Altar: 
 

Alexandru Mustea 
Matthew Cotfasa 

 

 

 

 

 

MESAJ DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU 

Consiliului Parohial şi Societatea Doamnelor 
 parohiei noastre adresează tuturor membrilor şi  

sprijinitorilor bisericii noastre cele mai bune doriri pentru  
un CRĂCIUN FERICIT și  

un AN NOU cu pace şi sănătate! 

LA MULŢI ANI! 
 

 
 
 

 

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți 
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru restul anului în curs. 

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare 
anuale și să fiți cât mai generoși! 

 

VĂ MULȚUMIM MULT ! 
 

 

 



 

 

 

SFINȚIREA CASELOR 
 

În ziua de 6 ianuarie sărbătorim Botezul Domnului (Boboteaza). 
După Sfânta Liturghie va avea loc Sfinţirea Mare a Apei, după care 

părintele va începe sfinţirea caselor. 
Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie pe lista de la biserică sau să 

sune la părintele George la 780-473-0029 pentru programare. 
 

 


