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   Chemarea la cina  este chemarea omului la comuniune si viata                  

 

 “Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a 
făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la 
ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor 
chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au 
început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel 
dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să 
ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci 
perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; 
te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am 
luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, 

slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată 
în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi 
slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către 
slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: 
Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.”(Luca XIV, 16-24)  
 

In cheie duhovniceasca parabola inseamna urmatorul lucru: Dumnezeu ii cheama pe oameni 
sa ia parte la Banchetul Vesnic al Iubirii lui Dumnezeu. Numai ca acei pe care Dumnezeu ii 
cheama au alte prioritati si refuza chemarea. Ei devin atat de preocupati de cele create, incat 
uita de Creator. Unii sunt absorbiti de cele materiale, altii sunt preocupati numai de cele 
imediate si percepute de cele 5 simturi (vaz, auz, gust, miros, pipait), in timp ce ultimii devin 
sclavii placerilor trupesti. Atunci Dumnezeu, dezamagit de faptul ca alesii Sai se lipsesc cu 
atata usurinta de Bucuria eterna, ii va chema pe cei mai defavorizati, adica pe acei lipsiti de 
cunoasterea si de harul lui Dumnezeu. Acestia vor vedea si vor descoperi pentru prima data 
dragostea lui Dumnezeu si se vor bucura din plin de bunatatile duhovnicesti ale Marelui 
Banchet dumnezeiesc, in timp ce apropiatii Lui vor ramane pe dinafara pentru ca asa au ales. 
Prin urmare, intelegem faptul ca inca din viata aceasta pamanteasca, noi singuri ne alegem 
locul unde ne vom petrece vesnicia. Dumnezeu cheama pe toti oamenii in Biserica Sa si vor 
ramane cu El numai cei care vor sa vina si sa ramana, in timp ce acei care refuza, vor ramane 
pe dinafara si se vor pierde. p. didel 
 



 

                                                                                   -02- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “In mintea stramba si lucrul drept se stramba!” 

                                                                           Parintele Arsenie Boca 

Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă veţi arăta 

întru slavă. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, 

patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste 

fiii neascultării, în care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum, deci, lepădaţi şi 

voi toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă 

minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi 

îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu 

mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru 

toţi, Hristos.(Coloseni III, 4-11) 

Daca vrem sa intelegem Evanghelia lui Hristos asa cum este ea si daca vrem sa-i prindem 
sensul adevarat trebuie sa ne eliberam de pacate, de patimi, de prejudecati sau de gandurile 
rele pe care le avem. Parintele Arsenie Boca rostea un mare adevar: In mintea stramba si 
lucrul drept se stramba! Adica mintea subjugata ideilor si preocuparilor lumesti de tot felul, 
face ca Adevarul sa patrunda cu dificultate prin filtrele si blocajele deja fixate parazitar in 
sufletul omului. Ba de multe ori, Lumina in loc sa lumineze fiinta umana, e procesata de o 
constiinta viciata, “fabricand” mai degraba un “produs” toxic si daunator. p. didel     
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          SFANTUL IERARH DOSOFTEI, MITROPOLITUL MOLDOVEI 

                                                    (13 decembrie) 
 

Putini ne mai interesam de corifeii 

spiritualitatii si culturii medievale romanesti. 

Unul dintre acestia este mitropolitul Moldovei, 

Sfantul Ierarh Dosoftei Barila. S-a nascut in 

anul 1624 la Suceava, primind la botez numele 

Dimitrie. A studiat pentru inceput acasa, apoi 

la Iasi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, infiintat in 

timpul domnitorului Vasile Lupu. De aici se 

indreapta spre Liov, unde va studia la Scoala 

Fratiei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului". 

Aici a invatat limba greaca, latina, slavona 

bisericeasca si polona, devenind unul dintre 

poliglotii vremii. In anul 1649 s-a calugarit 

la Manastirea Probota, primind numele 

Dosoftei.  In anul 1658 a fost ales si hirotonit 

episcop de Husi, apoi episcop la Roman, iar in 1671 a fost ales mitropolit al 

Moldovei. Toata viata mitropolitului a fost o truda neincetata pusa in slujba poporului 

si a limbii romanesti. In vremea mitropolitului slujbele se tineau fie in greceste, fie in 

slavoneste, limbi pe care poporul nu le mai intelegea. Astfel, marea sa grija era ca 

poporul sa inteleaga ceea ce se slujeste in biserica: "sa-ntaleaga tot spasenia lui 

Dumnedzau cu intreg inteles". Mitropolitul Dosoftei a fost unul dintre cei mai mari 

carturari romani din secolul al XVII-lea, fiind cunoscut ca primul poet national, primul 

traducator in limba romana al cartilor de slujba religioasa, primul versificator al 

Psaltirii in tot Rasaritul ortodox, primul traducator in romaneste al unor carti din 

literatura dramatica si istorica universala, primul carturar roman care a copiat 

documente si inscriptii. Mai este cunoscut drept o personalitate a vietii culturale si 

spirituale romanesti si pentru traducerile sale din literatura patristica si pentru 

contributia sa la formarea limbii literare romanesti. In 1686, in urma campaniei de 

retragere din Moldova, soldatii polonezi au luat cu ei ca ostatic si pe mitropolitul 

Dosoftei. Ramane in exil pana la sfarsitul vietii. A trecut la cele vesnice pe 13 

decembrie 1693. A fost inmormantat la Biserica "Nasterea Domnului" din Zolkiew 

(Ucraina). Canonizarea Sfantului Ierarh Dosoftei a fost abrobata de membrii Sfantului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in sedinta de lucru din 5-6 iulie 2005, la 

propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Proclamarea 

solemna a canonizarii Sfantului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, a avut loc in 

data de 14 octombrie 2005, la Catedrala mitropolitana din Iasi. 

 

 
SURSA: https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-ierarh-dosoftei-mitropolitul-moldovei 
 

https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-moldovei-bucovinei/manastirea-probota-68109.html
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/nasterea-domnului-craciunul/craciunul-nasterea-domnului-69570.html
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     Colindul românesc 
 

Poporul român a păstrat un sens adânc al călătoriei 

spre Betleem a magilor de la Răsărit şi al închinării 

păstorilor; transpunându-l într-unul dintre cele mai 

frumoase obiceiuri, acela al colindatului. Mergând 

din casă în casă pentru a-L vesti tuturor pe Hristos, 

colindătorii devin apostoli, martorii împlinirii 

făgăduinţei trimiterii lui Mesia în lume, spre 

mântuirea întregii făpturi. Obiceiul de a merge la 

fiecare casă şi de a vesti prin cântec Naşterea Pruncului Ceresc se păstrează în viaţa 

românilor, în modul specific în care ei serbează apropierea Crăciunului. Colindatul, chiar şi în 

mediul urban, a rămas o sărbătoare a comunităţii, a copiilor şi tinerilor care colindă, ca şi a 

celor care primesc colindătorii şi răsplătesc cu daruri osteneala lor. Acest obicei este însă şi o 

reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi apostol al lui Hristos în lume, de a-L primi, dar şi de 

a-L vesti celorlalţi oameni pe Mântuitorul. Colindătorii străbat şi un itinerariu spiritual, la care 

este chemat şi sufletul fiecărui creştin, acela de a călători permanent spre Dumnezeu şi, mai 

ales, de a împlini călătoria vieţii pământeşti purtându-L pe Domnul în suflet cu căldura cu care 

Maica Domnului L-a purtat pe Pruncul nou născut. Într-un concert de colinde ascultăm texte 

înălţătoare, multe de origine folclorică, fermecătoare prin prospeţimea cu care înfăţişează un 

eveniment atât de copleşitor precum cel al venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Deşi 

propune un cadru diferit de cel în care au fost create colindele, prelucrarea cultă şi 

interpretarea artistică într-un concert nu afectează puritatea lor şi nici nu anulează sensul 

obişnuit al colindatului, afirmându-l 

preponderent pe cel spiritual. Cei care 

colindă şi noi, cei colindaţi, intrăm în aura 

tainică a sărbătoririi Naşterii lui Iisus Hristos 

ca o ceată care, în drumul spre Betleem, se 

va însoţi, cu smerenie, cu cetele îngerilor ce 

cântă Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi 

pe pământ pace, între oameni bunăvoire. 

SURSA: https://ro.orthodoxwiki.org/Colind 
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PROGRAM  
Duminica, 16 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Pilda celor poftiti la cina) 

Duminica, 23 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie ( Genealogia Mantuitorului) 

Incepand cu ora 2:30 pm, colindatorii misiunii noastre (adulti si copii) vor merge pe la 

casele credinciosilor pentru a vesti Nasterea Domnului. Acei dintre dumneavoastra 

care doriti sa primiti colindatorii ne puteti anunta fie direct la adresa cunoscuta a 

misiunii noastre, fie prin e-mail(d_furtuna@yahoo.ca) sau telefon 519-954-0687. 

Marti, 25 Decembrie, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE (NASTEREA DOMNULUI) 

urmata de un concert de colinde si de venirea lui Mos Craciun                                           

Miercuri, 26 Decembrie, ora 10 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Soborul Maicii Domnului) 

Joi, 27 Decembrie, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfantul Arhidiacon Stefan) 

Duminica, 30 Decembrie, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Fuga in Egipt) 
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