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Predică la Sfinții Împărați 

Constantin și Elena. Despre experiența 

ortodoxă autentică: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/20/predica-la-sfintii-imparati-

constantin-si-elena-21-mai-2014/ … 

 

The Holy Relics are architectures of 

the divine grace:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/17/sermon-about-the-holy-relics/ … 

 

The ghostual meeting is interior. 

The sermon for sunday:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/16/sermon-at-the-5th-sunday-after-

easter-2014/ … 

 

The suffering is integral part from 

the orthodox life:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/10/sermon-at-the-fourth-sunday-

after-easter-2014/ … 

 

The certainties of faith are 

certainties of eternal life:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/03/sermon-at-the-third-sunday-after-

easter-2014/ … 

 

Predică la 9 ani de la adormirea 

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/30/predica-la-9-ani-de-la-adormirea-

fericitului-ilie-vazatorul-de-

dumnezeu/ … 
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With all we need of the entrustment 

of God. Sermon for tomorrow's sunday: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/

26/sermon-at-the-second-sunday-after-

easter-2014/ … 

 

Why holy water is full of light. 

Sermon at the Healing Spring:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/24/sermon-at-the-healing-spring-

2014/ … 

 

Despre reala biruință. Exemplul 

Sfântului Mare Mucenic Gheorghe:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/22/predica-la-pomenirea-sfantului-

mare-mucenic-gheorghe-23-aprilie-

2014/ … 

 

A 87-a carte TPA la nivel online: 

Interviuri de conștiință (vol. 1). Care 

poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/21/interviuri-de-constiinta-vol-1/ … 

 

Hristos a înviat! Predica la 

praznicul Învierii Domnului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/19/predica-la-praznicul-invierii-

domnului-2014/ … 

 

Care e frica ce ne desparte de 

Dumnezeu? Predică din 16 aprilie 2014: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/

16/predica-despre-frica-16-aprilie-

2014/ … 
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Predică la Intrarea Domnului în 

Ierusalim: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/

12/predica-la-intrarea-domnului-in-

ierusalim-2014/ … 

 

Despre prietenia cu Sfinții. Predică 

la pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de 

la Cernica:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/10/predica-la-pomenirea-sfantului-

ierarh-calinic-de-la-cernica-11-aprilie-

2014/ … 

 

Viața ortodoxă e viața sfințeniei și 

nu o excepționalitate! Predica duminicii a 

5-a din Postul Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/04/predica-la-duminica-a-5-a-din-

postul-mare-2015/ … 

 

Despre Scara Sfântului Ioan 

Scărarul. Predica Duminicii a 4-a din 

Postul Mare (2014):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/29/predica-la-duminica-a-4-a-din-

postul-mare-2014/ … 

 

Despre începutul bucuriei noastre, 

adică al mântuirii și al împlinirii tuturor. 

Predică la Buna-vestire: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/24/predica-la-buna-vestire-2014/ … 

 

Răstignirea de sine este viața 

noastră cu Dumnezeu. Predica Duminicii 

a 3-a din Postul Mare:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/22/predica-la-duminica-a-3-a-din-

postul-mare-2014/ … 

 

Minunea profundă e aceea care te 

schimbă radical. Predică la Duminica a 2-

a din Postul Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/15/predica-la-duminica-a-2-a-din-

postul-mare-2014/ … 

 

Predică la Duminica Ortodoxiei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/08/predica-la-duminica-ortodoxiei-

2014/ … 

 

Prima predică la teologia Sfântului 

Ioan Gură de Aur:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/06/prima-predica-la-comentariul-

hrisostomic-la-romani/ … 

 

A 7-a predică și ultima la teologia 

Sfântului Ierarh Caesarius de Arles: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/05/predica-a-7-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 

 

A 86-a carte TPA la nivel online. 

Pentru download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/04/atentie-teologica/ … 

 

A 6-a predică la Sfântul Caesarius 

de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/03/predica-a-6-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 
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Predica zilei de 2 martie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/01/predica-la-duminica-izgonirii-lui-

adam-din-rai-2014/ … 

 

A 5-a predică la teologia Sfântului 

Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/28/predica-a-5-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 

 

A 4-a predică la teologia Sfântului 

Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/25/predica-a-4-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ …. 

 

A 3-a predică la teologia Sfântului 

Ierarh Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/24/predica-a-3-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 

 

Predică despre repararea trecutului 

personal. În duminica în care lăsăm sec 

de carne pentru Postul Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/23/predica-despre-repararea-

timpului-personal-23-februarie-2014/ … 

 

Predica zilei de mâine. Despre 

judecata lui Dumnezeu, la care El Se 

așteaptă să Îi semănăm:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/22/predica-la-duminica-

infricosatoarei-judecati-2014/ … 
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A doua predică la teologia Sfântului 

Ierarh Cesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/21/predica-a-2-a-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 

 

Prima predică despre teologia 

Sfântului Ierarh Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/20/predica-intai-despre-teologia-

sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ … 

 

Totul ține de alegerea noastră. 

Mântuirea e alegere. Predica acestei zile:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/19/predica-despre-libertate-19-

februarie-2014/ … 

 

Adevărul lui Dumnezeu e răspândit 

peste tot. Trebuie numai să îl găsesc. 

Predica zilei de 17 februarie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/17/predica-despre-cautarea-

adevarului-17-februarie-2014/ … 

 

Întoarcerile continue către 

Dumnezeu. Predica Duminicii a doua a 

Triodului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/15/predica-la-duminica-a-34-a-

dupa-rusalii-2014/ … 

 

Despre rolul pe care îl are 

conștientizarea de sine în viața noastră 

eclesială și socială. Predica zilei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/15/predica-despre-constiinta-de-

sine-15-februarie-2014/ … 
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O predică despre diverse lucruri. 

Adică „despre una, despre alta”... Pentru 

ziua de 14 februarie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/14/predica-despre-una-despre-alta-

14-februarie-2014/ … 

 

O predică despre pragmatismul 

ortodox, despre pragmatismul mântuirii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/13/predica-despre-pragmatism-13-

februarie-2014/ … 

 

Despre cum se înțeleg și se rezolvă 

problemele în mod duhovnicește. O 

predică despre problemele vieții 

cotidiene:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/12/predica-despre-problemele-vietii-

12-februarie-2014/ … 

 

Despre vederea de sine care ne 

umple de pocăință. Predică la prima 

duminică a Triodului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/08/predica-la-duminica-a-33-a-

dupa-rusalii-2014/ … 

 

Cine știe să Îl întâmpine pe 

Dumnezeu știe să îl vadă și pe om. 

Predică la Întâmpinarea Domnului, 2 

februarie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/01/predica-la-intampinarea-

domnului-2014/ … 
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Bucuria comuniunii (vol. 11): a 85-a 

carte TPA la nivel online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/31/bucuria-comuniunii-vol-11/ … 

 

Predică la Sfinții ocrotitori ai 

teologilor. Pentru ziua de mâine, 30 

ianuarie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/29/predica-la-sfintii-trei-ierarhi-30-

ianuarie-2014/ … 

 

Convertirea Sfântului Apostol 

Zacheos sau ce înseamnă să fii exclus...în 

mijlocul lumii. Predica duminicii de 

mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/25/predica-la-duminica-a-32-a-

dupa-rusalii-2014/ … 

 

Mântuirea celor excluși.  

Predica zilei de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/18/predica-la-duminica-a-29-a-

dupa-rusalii-2014/ … 

 

Despre experiența ascetico-mistică 

a Sfântului Antonie cel Mare.  

În predica zilei de azi: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/17/predica-la-pomenirea-sfantului-

antonie-cel-mare-17-ianuarie-2014/ … 

 

A 84-a carte TPA la nivel online, 88 

de predici, 619 p.: Praedicationes (vol. 7)  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/16/praedicationes-vol-7/ … 
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Pocăința: starea de continuă 

apropiere interioară de Dumnezeu. 

Predica duminicii de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/11/predica-la-duminica-dupa-

botezul-domnului-2014/ … 

 

A 83-a carte TPA la nivel online: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/

11/epilog-la-lumea-veche-i-1-editia-a-

doua/ … 

 

Predică la 7 ianuarie 2014. Despre 

Sfântul Ioan Botezătorul: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/06/predica-la-soborul-sfantului-

ioan-botezatorul-7-ianuarie-2014/ … 

 

O tâlcuire la Icoana Botezului 

Domnului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/

05/predica-la-botezul-domnului-2014/ … 

 

 

Botezul Domnului a fost momentul 

revelării Prea Sfintei Treimi. Predica de 

mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/

04/predica-la-duminica-dinaintea-

botezului-domnului-2014/ … 

 

 

Prima predică a lui 2014. La tăierea 

împrejur a Domnului (1 ianuarie):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/31/predica-la-praznicul-taierii-

imprejur-a-domnului-1-ianuarie-2014/ … 
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Predica ultimei duminici a anului 

2013. Despre fugă, exil și întoarcere 

acasă din voia Domnului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/27/predica-la-duminica-dupa-

nasterea-domnului-2013/ … 

 

 

Predica la Nașterea Domnului. La 

mulți ani tuturor și multă bucurie 

dumnezeiască!  

O găsiți aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/24/predica-la-praznicul-nasterii-

domnului-2013/ … 

 

 

Predică despre colindele Nașterii 

Domnului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

21/predica-despre-colindele-nasterii-

domnului-21-decembrie-2013/ … 

 

Predica duminicii de mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

21/predica-la-duminica-dinaintea-

nasterii-domnului-2013/ … 

 

Ce înseamnă sfătuire și la ce ajută: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

18/predica-despre-sfatuire-18-decembrie-

2013/ … 

 

 

Despre Sfântul Profet Daniil și 

ceilalți Sfinți ai zilei:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/17/predica-zilei-de-17-decembrie-

2013/ … 

 

 

Despre ce putem învăța de la Sfinții 

pomeniți azi, pe 16 decembrie 2013: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

16/predica-zilei-de-16-decembrie-

2013/ … 

 

 

Despre Sfinții Strămoși ai 

Domnului, despre Sfinții zilei, despre 

Evanghelia și Apostolul zilei. Predica de 

mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

14/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Despre Sfântul Spiridon al 

Ortodoxiei: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

12/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-

spiridon-al-tremetusiei-12-decembrie-

2013/ … 

 

 

Predica zilei de 11 decembrie 2013: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

11/predica-despre-viata-si-nevointele-

ortodoxe-11-decembrie-2013/ … 

 

 

Despre cum se nasc copiii multelor 

rugăciuni: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/
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09/predica-despre-nasterea-ca-dar-de-la-

dumnezeu-9-decembrie-2013/ … 

 

 

Predica pentru duminica de mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

07/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Ce învățăm de la Sfântul Ambrozie 

al Milanului și de la Sfânta Muceniță 

Filofteia: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

07/predica-despre-comunicare-si-familie-

7-decembrie-2013/ … 

 

 

Predică la Sfântul Nicolae, Părintele 

duhovnicesc al platformei „Teologie 

pentru azi”, la 7 ani de online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/05/predica-la-pomenirea-sfantului-

arhiepiscop-nicolae-al-mirei-lichiei-6-

decembrie-2013/ … 

 

 

La 10 ani de la adormirea Părintelui 

Constantin Galeriu [4 decembrie 2013]: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/

04/parintele-galeriu-astazi-10-ani-de-la-

mutarea-la-domnul-4-decembrie-

2013/ … 

 

 

Predică despre dialog și despre ce 

schimbă el în noi:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/04/predica-dialogul-ca-ajustare-

continua-de-sine-4-decembrie-2013/ … 

 

 

Predică la pomenirea Sfântului 

Profet Sofonias (3 decembrie):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/02/predica-la-pomenirea-sfantului-

profet-sofonias-3-decembrie-2013/ … 

 

Predică la pomenirea Sfântului 

Profet Amvacum (2 decembrie 2013)  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/12/02/predica-la-pomenirea-sfantului-

profet-amvacum-2-decembrie-2013/ … 

 

 

Primul Profet al lunii decembrie: 

Sfântul Profet Naum, pomenit pe 1 

decembrie...de ziua României:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/30/predica-la-pomenirea-sfantului-

profet-naum-1-decembrie-2013/ … 

 

 

Cum arată Sfântul Ierarh 

Frumentius, evanghelizatorul Etiopiei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/30/predica-la-pomenirea-sfantului-

ierarh-frumentius-al-etiopiei-30-

noiembrie-2013/ … 

 

 

Despre ascultare, Părintele 

duhovnicesc și sfințenie. Pe marginea 

vieții Sfântului Cuvios Acachie 

Ascultătorul:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/29/predica-la-pomenirea-sfantului-

acachie-ascultatorul-29-noiembrie-

2013/ … 

 

 

Sfântul Ștefan cel Nou, 

Mărturisitorul Bisericii și ereticii 

primelor 8 secole ale Bisericii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/28/predica-la-pomenirea-sfantului-

stefan-cel-nou-28-noiembrie-2013/ … 

 

Despre viața Sfântului Grigorie 

Sinaitul și cum vedea el diferența dintre 

înșelarea demonică și experiența 

extatică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/27/predica-la-pomenirea-sfantului-

grigorie-sinaitul-27-noiembrie-2013/ … 

 

Cum arată „duhovnicia” ortodoxă, 

care nu are nimic de-a face cu experiența 

mistică autentică a Bisericii. Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/25/predica-ce-fel-de-traire-ortodoxa-

poti-avea-fara-teologie/ … 

 

Predică la pomenirea Sfântului 

Mare Mucenic Mercurie (25 noiembrie 

2013): 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/

24/predica-la-pomenirea-sfantului-mare-

mucenic-mercurie-25-noiembrie-

2013/ … 
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De ce e în România? Pentru că 

România profundă îi iubește pe Sfinții lui 

Dumnezeu și le urmează exemplul. 

 

Capul Sfântului Mare Mucenic 

Mercurie e la Râmnicu-Vâlcea, deși el a 

fost martirizat în secolul al III-lea d. Hr. 

în Cezareea Cappadociei. 

 

Despre cât de dinamici ne vrea 

Dumnezeu...sau dezlipirea continuă de 

alipirea pătimașă. Predica de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/23/predica-la-duminica-a-30-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Sfântul Ierarh Amfilohios al 

Iconiului: cel hirotonit în mod extatic. 

Predica pentru mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/22/predica-la-pomenirea-sfantului-

ierarh-amfilohios-al-iconiului-23-

noiembrie-2013/ … 

 

Sfânta Muceniță Cecilia: o femeie a 

fecioriei și a propovăduirii. Predică 

pentru ziua de 22 noiembrie 2013:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/21/predica-la-pomenirea-sfintei-

mucenite-cecilia-22-noiembrie-2013/ … 

 

Maica lui Dumnezeu: exemplul 

desăvârșit de Fecioară, Femeie și Maică. 

Predica pentru 21 noiembrie 2013:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-

maicii-domnului-21-noiembrie-2013/ … 
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Sfântul Patriarh Proclu: cel care l-a 

văzut, în vedenie, pe Apostolul Pavel 

vorbind la urechea lui Ioan Gură de Aur.  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-

patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-

noiembrie-2013/ … 

 

 

Despre Sfântul Proroc Avdias: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/

18/predica-la-pomenirea-sfantului-

proroc-avdie-avdias-19-noiembrie-

2013/ … 

 

Cum arată Sfântul Mucenic Platon. 

Dacă l-ați citit doar pe Platon, al teologiei 

păgâne, faceți o comparație... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/17/predica-la-pomenirea-sfantului-

mucenic-platon-18-noiembrie-2013/ … 

 

A te îmbogăți în Dumnezeu 

înseamnă a te face tot mai om. Predica 

duminicii de mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/16/predica-la-duminica-a-26-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

De ce suntem noi ucenicii Sfântului 

Apostol Matei și de ce trebuie să îl 

chemăm continuu în viața noastră:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/16/predica-la-pomenirea-sfantului-

apostol-si-evanghelist-matei-16-

noiembrie-2013/ … 
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A căutat un Părinte 

duhovnicesc...nu l-a găsit...până a devenit 

un imens Părinte al multora:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/15/predica-la-pomenirea-sfantului-

paisie-velicikovski-15-noiembrie-

2013/ … 

 

E vorba de Sfântul Grigorie Palama, 

a cărui pomenire o facem azi, 14 

noiembrie 2013:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-

arhiepiscop-grigorie-palama-14-

noiembrie-2013/ … 

 

Arhiepiscopul Bisericii...care ne 

învață că experiența e brânza din 

mână...pe când vorbăreala în 

necunoștință de cauză...e cioara de pe 

gard.  

 

La pomenirea celui care a scris 

mult...pentru că multe sunt neștiințele 

creștinilor. Despre Sfântul Ioan Gură de 

Aur:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/13/predica-la-pomenirea-sfantului-

patriarh-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-

2013/ … 

 

Dezamăgirea e o încredere 

minimalizată. Mai pe scurt: ești un om 

„ieftin” dacă nu te valorezi mult. 

 

Predică la ziua sa de pomenire (11 

noiembrie 2013): 
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/10/predica-la-sfantul-mare-mucenic-

mina-11-noiembrie-2013/ … 

 

Ne va ajuta să ne regăsim bunul 

simț, delicatețea, frumusețea...pe care le-

am aruncat la coș...la un moment dat. 

 

Sfântul Mina va face o mare minune 

pentru noi: ne va ajuta să ne recuperăm 

omenia.   

 

Dacă nu cobori din buna părere de 

sine...nu poți să întâlnești niciun aproape: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/

08/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Despre prezența Puterilor cerești în 

viața noastră și a întregii existențe:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/11/07/predica-la-soborul-puterilor-

ceresti-8-noiembrie-2013/ … 

 

 

Despre conținutul interior al vieții 

noastre. Sau unde sunt ortodocșii ăia care 

trăiesc în Dumnezeu și sunt imenși? 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/

01/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Predică la 36 de ani...sau timpul 

trece dar nu degeaba:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/30/predica-la-36-de-ani-31-

octombrie-2013/ … 

 

 

Ultimele 4 numere din revista 

Patmos. Prezentare de ansamblu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/28/ultimele-4-numere-ale-revistei-

patmos-prezentare-generala/ … 

 

Ședința solemnă a Sfântului Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române [28 oct. 

2013]. Eveniment integral în format 

audio: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/28/sedinta-solemna-a-sfantului-

sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-28-

octombrie-2013/ … 

 

Când sinceritățile curg...între doi 

oameni e semn de respect și de prietenie 

reciprocă. 

 

Bio-bibliografia Părintelui Stăniloae 

în 4 limbi. Opera Prof. Gheorghe F. 

Anghelescu: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/

27/bio-bibliografia-parintelui-staniloae-

in-4-limbi/ … 

 

Alte două cărți ale Prof. Mihai 

Moraru pentru download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/27/mihai-moraru-studii-si-texte-vol-

i-si-ii/ … 
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Pentru că a te implica în 

comunicare înseamnă a te implica în 

descoperirea de sine și în cunoașterea și 

mai profundă a oamenilor. 

 

Discuțiile continuă... 

pentru Facebook 2. Facebook 1 are 

această copertă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/wp-

content/uploads/2013/10/TPA-82.-

Vorbiri-de-Facebook-vol.-1.png …. 

 

Andreea Grămoșteanu: „timpul 

[meu] liber este ocupat”. Un interviu cu 

brand: 

http://www.youtube.com/watch?v=cvND

1Nap4Pk …. 

 

Un Sfânt nebăgat în seamă în viața 

lui...ne bagă pe noi în seamă după mulți 

ani de la adormirea sa. Noi pe cine 

băgăm în seamă? 

 

Predică la pomenirea Sfântului 

Cuvios Dimitrie Basarabov (27 octombrie 

2013): 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/

26/predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-

basarabov-27-octombrie-2013/ … 

 

Sfinții se fac...cu sulița. Te trezești 

dimineața, îi omori pe mutește, îi lași 

neîngropați...după care trupul lor face 

minuni. 

 

Predică la Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie, Izvorâtorul de mir:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/25/predica-la-sfantul-mare-mucenic-

dimitrie-izvoratorul-de-mir-26-oct-

2013/ … 

 

Pelerinajul e pentru a ne uni, pentru 

a ne umple unii pe alții de darurile date 

nouă de Domnul, pentru a fi o 

comuniune. 

 

Dacă nu am înțeles că mântuirea e 

pentru toți, pentru că toți suntem chemați 

la ea, am ratat pelerinajul. 

 

Tu, pelerinule, ai venit doar pentru 

„interese subiective” sau pentru interesul 

cel mare, eclesial, al vieții ortodoxe? Știi 

care e acela? 

 

Astăzi începe pelerinajul la 

Catedrala Patriarhală din București. Ce 

trebuie să faci tu, cel care stai la rând, 

pentru Biserica ta? 

 

Ce ochi trebuie să ai ca pelerin, ca 

să nu ratezi esențialul? Cât trebuie să te 

pregătești ca să fii propriu întâlnirii cu 

Sfinții? 

 

Predică despre cei care râd...și râsul 

nu-i ajută la nimic. Predica Duminicii a 

24-a după Rusalii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/22/predica-la-duminica-a-24-a-

dupa-rusalii-2013/ … 
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Vorbiri de Facebook (vol. 1) = 508 

pagini, între 2007-2013. A 82-a carte TPA 

la nivel online. Downloadabilă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/20/vorbiri-de-facebook-vol-1/… 

 

Predica Duminicii a 23-a după 

Rusalii. Despre demonizatul care devine 

Evanghelist: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/

18/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

Le mulțumesc tuturor celor 

prezenți...pentru modul bucuros, colegial, 

în care ne-am reîntâlnit. 

 

Arhiva revederii promoției mele. La 

împlinirea a 11 ani de la terminarea 

facultății. 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/

17/revedere-promotia-2002-fto/ … 

 

Munca de corectură te face atent nu 

doar la detaliile expunerii ci și la detaliile 

vieții celui care scrie. 

 

Întrebările au atâta logică pe cât o 

poți percepe. Asta nu înseamnă că logica 

se termină odată cu puterea noastră de 

înțelegere... 

 

Pentru că moartea cu sens...e o 

împlinire. Pe când moartea la întâmplare, 

fără pregătire duhovnicească, e o dramă 

vie. Una irecuperabilă... 
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Creștinii au dreptul să moară lângă 

Sfinți, la Biserică, acolo unde se nevoiesc 

și unde își liniștesc sufletul. E dreptul lor 

admirabil. 

 

Însă a muri de beat, a muri făcând 

sex, a muri prostește, a muri din cauza 

îmbuibării...sunt morți „acceptabile”? Eu 

le consider hilare... 

 

Televiziunile, azi, au titrat despre 

cum se moare...la Sfânta Parascheva la 

rând...Moartea lângă Sfinți li s-a părut 

„hilară”. Anapoda... 

 

Nu stresezi când ești natural în 

modul cum spui ceva anume ci numai în 

momentul când te chinuiești să pari 

natural dar gâtui adevărurile. 

 

Cred că e nevoie de răspunsuri 

clare în relații. E nevoie de coerență. De 

a-ți asuma identitatea la modul frumos. 

 

Cine cunoaște valoarea dialogului 

știe și să îmbrățișeze dar și să se 

contrazică cu sens. Dialogul nu e doar 

pupat pe obraz ci și adevăr dur.  

 

Predica la pomenirea Sfintei 

Parascheva. Despre tinerețe, pelerinaj, 

comuniune: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/12/predica-la-pomenirea-sfintei-

parascheva-14-octombrie-2013/… 
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Predica Duminicii a 21-a după 

Rusalii. Sămânța cuvântului lui 

Dumnezeu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/11/predica-la-duminica-a-21-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Răspunsurile clare sunt ale 

oamenilor care nu doresc să profite de 

tine ci să colaboreze cu adevărat. Și mie 

îmi plac oamenii principiali. 

 

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului 

Ioan Gură de Aur în limba greacă:  

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodox

y/prayers/service_litourgy_translation.ht

m …. 

 

Slujbele ortodoxe în limba engleză:  

http://www.goarch.org/chapel/liturgi

cal_texts …. 

 

Apreciez bunul simț și onestitatea. 

Mă bucur de cel care știe să rămână 

frumos în amintirea mea. Îl respect pe cel 

care nu se crede veșnic. 

 

Pr. Prof. Dr. Constantin Coman: 

Instituția Profeților are un corespondent 

în Părinții duhovnicești, cf. ziarul 

Lumina, 7 oct. 2012, p. 8. 

 

Nu cred că poți comunica lucruri 

înalte decât celor care se ocupă toată ziua 

cu cugetarea. Cu ceilalți faci un 

compromis inevitabil. 
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De 372 de ani Sfintele Moaște ale 

Sfintei Cuvioase Parascheva sunt la Iași. 

Aduse de Vasile Lupu în 1641:  

http://www.basilica.ro/stiri/372-ani-

sub-ocrotirea-sfintei-cuvioase-

parascheva_10595.html … 

 

 

Există momente când trebuie să 

vorbești chiar și când nu vrei. Însă acele 

clipe pot spune despre noi lucruri de 

dincolo de limită. 

 

 

Nu e de ajuns să putem gândi. 

Trebuie să avem privilegiul de a gândi în 

perimetrul adevărului. 

 

 

Fericitul Mihai Viteazul1, în 1591, a 

ctitorit în București Biserica Sfântul 

Ierarh Nicolae. A fost restaurată între 

1928-1935. 

 

Monument istoric, ridicată în 1722: 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

Krețulescu. Din București. Zidită de 

logofătul Iordache și Safta. 

 

Pe crucea albă scrie: „Arhimandrit 

Andrei Scrima2: 1925-2000”. 

 

 

                                           
1 A se vedea: 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul.  
2 Idem:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Scrima.  
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Mormântul Părintelui Andrei 

Scrima e lângă Biserica Sfântul Lazăr din 

cimitirul Mănăstirii Cernica. 

 

 

We must have the sense of reality. 

Ie the fact of to feel which is the limit 

until painful. 

 

 

Pentru mine onlineul este un amvon 

și o catedră. Eu predic și conferențiez la 

orice oră. Pentru că sunt o conștiință 

avidă de întâlnire. 

 

 

Vorbărie poți să faci cu mulți. A te 

odihni vorbind e apanajul marilor 

întâlniri. Numai oamenii duhovnicești te 

pot îndulci la inimă. 

 

 

My name, Dorin, means „longing”. 

But „longing”, in greek, is attached to the 

word: God. Ie: the gift of God. And when 

I miss, I fill Him. 

 

 

The most beautiful moments are 

those in which you learn to be humble. 

However, not in front of people but of 

God. 

 

Ca ortodox, cel mai important lucru 

e să înveți prețul iubirii. Cât te costă să îți 

fi credincios crezurilor tale. 

 

 

26



A venit online, m-a întrebat, i-am 

răspuns...și n-am mai auzit de el. Niciun 

mulțumesc. Comportament de oligofren 

al civilizației. 

 

Când se înmulțește tăcerea în jurul 

tău...e semn că tot mai mulți oameni te 

cunosc... 

 

Nu plânge! = Scrie, Dumitre, scrie!  

Predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/10/04/predica-la-duminica-a-20-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Nu avem dușmani cu adevărat, dar 

suntem proprii noștri dușmani. Predica de 

duminică: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/

26/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

A 81-a carte TPA la nivel online: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/

23/dorin-streinu-opere-alese-vol-7/ … 

 

 

A 80-a carte TPA. Despre cum trăim 

și gândim ortodox în plină 

postmodernitate: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/

21/bucuria-comuniunii-vol-10/ … 

 

 

Viața și propovăduirea noastră sunt 

cele care prind conștiințele oamenilor: 
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/09/21/predica-la-duminica-a-18-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

 

Predică la 8 ani de slujire 

preoțească. La mulți ani și toată 

binecuvântarea!  

Vă mulțumim pentru prietenie: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/

16/predica-la-8-ani-de-dumnezeiasca-

preotie-17-septembrie-2013/ … 

 

 

Teologia Crucii la Sfântul Apostol 

Pavel: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/

14/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-

sfintei-cruci-2013/ … 

 

Fiecare dintre noi poate fi o cruce 

vie, umblătoare printre oameni, pentru că 

răstignirea noastră este interioară:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/09/12/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-

14-septembrie-2013/ … 

 

O predică despre fundamentul 

trinitar al Dumnezeieștii Liturghii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/09/09/predica-teologia-trinitara-in-

dumnezeiasca-liturghie-9-septembrie-

2013/ … 

 

Fără trăirea prezenței lui 

Dumnezeu, prin slava Sa necreată, 

Dumnezeul nostru e departe de noi și nu 

ne ajută. 
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Dacă n-avem o perspectivă trinitară 

asupra vieții Bisericii și a lumii atunci 

suferim de o erezie trinitară care se 

numește deism. 

 

Despre cine e, pentru Dumnezeu și 

pentru oameni, Născătoarea de 

Dumnezeu. Predică la 8 septembrie: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/09/06/predica-la-nasterea-maicii-

domnului-8-septembrie-2013/ … 

 

Despre slujirea lui Dumnezeu și a 

oamenilor...la 8 ani de la hirotonia mea 

întru diacon: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/09/03/predica-despre-slujire-4-

septembrie-2013/ … 

 

La mulți ani!...la început de an 

bisericesc. Despre vindecarea prin har, 

dacă suntem oameni ai ascezei: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/30/predica-la-duminica-a-10-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

De ce să-i tai capul...celui care te-ar 

putea face și pe tine cu cap? Predică la 29 

august: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/

27/predica-la-taierea-capului-sfantului-

ioan-botezatorul-29-august-2013/ … 

 

Ieșirea din valuri înseamnă 

încredere în Dumnezeul, Care ne întinde 

mâna iubirii Sale spre noi: 
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http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/22/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

Teza de Licență în Teologie a 

domnului Florin Cernătescu. Ediție TPA 

2013: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/

21/parintele-prof-dr-petre-vintilescu-

viata-si-opera-contributii-liturgice/ … 

 

Pe cine hrănim cu har? Despre 

hrana duhovnicească, care e prima 

datorie a Bisericii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/16/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

Carențele de evlavie în raportarea la 

Maica Domnului provin din carențele 

raportării la Dumnezeu.  

Predică. 15 august:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/12/predica-la-adormirea-maicii-

domnului-2013/ … 

 

Ce înseamnă să vezi și de ce 

muțenia nu e comuniune:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/08/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Despre moarte și ură pornind de la 

Ps. 33, 22:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/07/predica-despre-moarte-si-ura-7-

august-2013/ … 
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Convertirea reală înseamnă 

întâlnirea libertății umane cu chemarea 

lui Dumnezeu. Predică la 6 august:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/05/predica-la-praznicul-schimbarii-

la-fata-a-domnului-2013/ … 

 

De ce boala începe și se termină cu 

ceea ce facem în sufletul nostru. Predică 

la Duminica a 6-a după Rusalii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/08/01/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

A 79-a carte TPA și a 6-a pe 2013: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/

31/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-

vol-3/ … 

 

Despre ce ne-a învățat să facem 

Maica lui Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/07/31/predica-la-inceputul-postului-

adormirii-maicii-domnului-31-iulie-

2013/ … 

 

Vindecarea de demonizare. Sau de 

ce nu ne putem împlini decât în 

comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/07/25/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

Sănătatea totală are har. Sau e o 

consecință a harului dumnezeiesc.  
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Predica duminicii a 4-a după 

Rusalii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/

20/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Despre umplerea de har și educarea 

râvnei. Împreună cu Sfântul Ilie 

Tesviteanul: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/

18/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-

ilie-tesviteanul-20-iulie-2013/ … 

 

Hotărârea dogmatică a Sinodului IV 

Ecumenic. Predica duminicii a 3-a după 

Rusalii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/

11/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-

rusalii-2013/ … 

 

 

Cum se cinstesc Sfinții români: în 

pace, împărtășind tuturor din frumusețea 

lor sau cu un zelotism fals-apocaliptic?  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/07/05/predica-la-duminica-sfintilor-

romani-2013/ … 

 

Sfinții nu sunt copii trase la xerox ci 

personalități unice și irepetabile. Predică 

la Duminica tuturor Sfinților:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/29/predica-la-duminica-tuturor-

sfintilor-2013/ … 

 

Apostol = propovăduire 

convertitoare. Sau ce înseamnă să-i 
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cutremuri pe oameni cu simțirea slavei 

lui Dumnezeu: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/28/predica-la-sfintii-apostoli-petru-

si-pavel-29-iunie-2013/ … 

 

 

Fără fundamentul și perspectiva 

trinitară Biserica devine o sumă de 

enclave nerelevante:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/23/predica-in-lunea-prea-sfintei-

treimi-24-iunie-2013/ … 

 

  

De ce azi, Cincizecimea, e o 

realitate cotidiană? Pentru că Dumnezeu 

pogoară slava Lui oricând în noi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/19/predica-la-duminica-

cincizecimii-2013/ … 

 

Primul comentariu integral al 

Psaltirii versificate a Sfântului Dosoftei 

al Moldovei și a 78-a carte TPA online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/15/creatori-de-limba-si-de-viziune-

poetica-in-literatura-romana-vol-1/ … 

 

Comentariu la Crezul de la Niceea. 

Hotărârea dogmatică a Sinodul I 

Ecumenic [325 d. Hr.]. Predică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/14/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-

pasti-2013/ … 
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Despre consecințele Înălțării Sale cu 

trupul transfigurat la cer. Predică la 

Înălțarea Domnului:   

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/12/predica-la-inaltarea-domnului-

2013/ … 

 

Vederea lui Dumnezeu e 

fundamentul vederii aproapelui. Predică 

în ultima duminică a praznicului Învierii 

Domnului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/06/08/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-

pasti-2013/ … 

 

Despre probleme foarte practice ale 

vieții bisericești și sociale. Parteneriatul 

Stat-Biserică: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/

07/parteneriatul-stat-biserica-sinaia-5-7-

iunie-2013-arhiva/ … 

 

Fără viață duhovnicească nu știm să 

avem adevărate relații.  

Predica Duminicii a 5-a după Paști:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/31/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-

pasti-2013/ … 

 

Adevăratul nostru ajutător e 

Dumnezeu. El ne vindecă cu adevărat. 

Predica duminicii a 4-a după Paști:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/24/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-

pasti-2013/ … 

 

Împărații care au schimbat lumea. 

Care au făcut-o creștină:  

34

http://t.co/uclhqlkBhG
http://t.co/uclhqlkBhG
http://t.co/uclhqlkBhG
http://t.co/cGbCmzDjh4
http://t.co/cGbCmzDjh4
http://t.co/cGbCmzDjh4
http://t.co/vQYEPNuy0S
http://t.co/vQYEPNuy0S
http://t.co/vQYEPNuy0S
http://t.co/6Pnc8VKes7
http://t.co/6Pnc8VKes7
http://t.co/6Pnc8VKes7
http://t.co/m67WoGeDfL
http://t.co/m67WoGeDfL
http://t.co/m67WoGeDfL


http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/20/predica-la-sfintii-mari-imparati-

si-intocmai-cu-apostolii-constantin-si-

masa-sa-elena-2013/ … 

 

Frumusețea reală țâșnește din 

Dumnezeu în oameni. Sau despre Sfintele 

Femei ale lui Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/16/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-

pasti-2013/ … 

 

Cum ajungem martori ai Învierii 

Lui...Predică la a doua duminică după 

Paști: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/

11/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-

2013/ … 

 

Despre Dumnezeul care izvorăște 

foc și apă...apa sfântă...sau despre scopul 

vieții ortodoxe: îndumnezeirea noastră:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/09/predica-la-izvorul-tamaduirii-

2013/ … 

 

Hristos a înviat! La mulți ani! Și 

Domnul slavei să ne bucure pe toți cu 

slava Sa cea negrăită și veșnică.  

Predica: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/

04/predica-la-praznicul-preaslavit-al-

invierii-domnului-2013/ … 

 

La a 8-a pomenire de peste an a 

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/

03/predica-la-8-ani-de-la-adormirea-
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fericitului-ilie-vazatorul-de-

dumnezeu/ … 

 

Îngroparea Celui viu, a Biruitorului 

morții. Predică în Sâmbăta Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/03/prohodirea-domnului-predica-in-

sambata-mare/ … 

 

Despre cele 12 Evanghelii ale 

Dumnezeieștilor Sale Patimi: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/02/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-

sale-in-vinerea-mare/ … 

 

 

Lucrurile de taină sunt ale 

slujitorilor Lui. Predică în Joia Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/05/01/lucruri-de-taina-predica-in-joia-

mare/ … 

 

Lacrimile și sărutările de dragoste 

ale pocăinței: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/30/lacrimi-si-sarutari-predica-in-

miercurea-mare/ … 

 

Fecioarele sunt de două 

feluri...Predică în Marțea Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/29/ce-fel-de-fecioare-suntem-

predica-in-martea-mare/ … 

 

Două adjective pentru Lunea Mare: 

gol și uscat:  
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http://t.co/m24HwproPD
http://t.co/m24HwproPD
http://t.co/h2DFx0TcSW
http://t.co/h2DFx0TcSW
http://t.co/h2DFx0TcSW
http://t.co/aOzHJWWVWb
http://t.co/aOzHJWWVWb
http://t.co/aOzHJWWVWb
http://t.co/2lRXFKXiRc
http://t.co/2lRXFKXiRc
http://t.co/2lRXFKXiRc
http://t.co/6HJz24UDvS
http://t.co/6HJz24UDvS
http://t.co/6HJz24UDvS
http://t.co/80W0r46B5U
http://t.co/80W0r46B5U
http://t.co/80W0r46B5U


http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/28/gol-si-uscat-predica-in-lunea-

mare/ … 

 

Întâmpinat cu semnele bucuriei și 

ale încredințării în faptul că El e 

împlinirea tuturor profețiilor:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/25/predica-la-praznicul-intrarii-

domnului-in-ierusalim-2013/ … 

 

Mucenicia ca dulce bucurie. Predică 

la pomenirea Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/

22/predica-la-pomenirea-sf-m-mc-

gheorghe-purtatorul-de-biruinta-23-

aprilie-2013/ … 

 

Stabilitatea duhovnicească  

interioară se ține cu potirul și cu 

botezul Lui. Predică la Duminica a 5-a 

din Postul Mare:   

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/18/predica-la-duminica-a-5-a-din-

postul-mare-2013/ … 

 

Credința care te schimbă continuu 

vs credința necredinței, care nu așteaptă 

niciun Paști:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/10/predica-la-duminica-a-4-a-din-

postul-mare-2013/ … 

 

Crucea te umple de slava lui 

Dumnezeu și nu de indispoziție! Predică 

la Duminica a 3-a din Postul Mare:  
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http://t.co/hZQ8cE6cwx
http://t.co/hZQ8cE6cwx
http://t.co/hZQ8cE6cwx
http://t.co/jwanASzMVJ
http://t.co/jwanASzMVJ
http://t.co/jwanASzMVJ
http://t.co/lJiehaNzeT
http://t.co/lJiehaNzeT
http://t.co/lJiehaNzeT
http://t.co/lJiehaNzeT
http://t.co/NHUQwWM8dR
http://t.co/NHUQwWM8dR
http://t.co/NHUQwWM8dR
http://t.co/XTBcWu1drn
http://t.co/XTBcWu1drn
http://t.co/XTBcWu1drn


http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/03/predica-la-duminica-a-3-a-din-

postul-mare-2013/ … 

 

Când Dumnezeu merge cu noi...se 

schimbă toate lucrurile. Predică despre 

schimbările lui Dumnezeu în viața 

noastră:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/04/02/ce-face-dumnezeu-cu-noi-cand-

mergem/ … 

 

A 77-a carte TPA la nivel online: 

Praedicationes (vol. 6).  

Se poate downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/29/praedicationes-vol-6/ … 

 

Reconstrucția unei persoane și a 

unei societăți începe cu...iertarea 

păcatelor. Predica pentru duminică: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/28/predica-la-duminica-a-2-a-din-

postul-mare-2013/ … 

 

Vestea bună e noutatea continuă a 

sfințeniei. Predică la praznicul 

Buneivestiri: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/

24/predica-la-praznicul-buneivestiri-

2013/ … 

 

Avem o Ortodoxie teologică sau 

una folclorică? Predica la Duminica 

Ortodoxiei: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/

20/predica-la-duminica-intai-din-postul-

mare-2013/ … 
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http://t.co/aaArGqovEB
http://t.co/aaArGqovEB
http://t.co/aaArGqovEB
http://t.co/Zcco2rG97t
http://t.co/Zcco2rG97t
http://t.co/Zcco2rG97t
http://t.co/Cr0e8JQUIp
http://t.co/Cr0e8JQUIp
http://t.co/YTcahhD8AI
http://t.co/YTcahhD8AI
http://t.co/YTcahhD8AI
http://t.co/L1MiBhxn1Q
http://t.co/L1MiBhxn1Q
http://t.co/L1MiBhxn1Q
http://t.co/iN23NPBSL6
http://t.co/iN23NPBSL6
http://t.co/iN23NPBSL6


 

Firescul e unic și parfumul lui nu 

poate fi confundat:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/16/predica-despre-firescul-care-

impresioneaza/ … 

 

Predica la începutul Postului Mare. 

Sau despre redobândirea Raiului nostru:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/14/predica-la-duminica-izgonirii-lui-

adam-din-rai-2013/ … 

 

Despre Teologul lui Dumnezeu. 

Predică la pomenirea Sfântului Simeon 

Noul Teolog:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/11/predica-la-pomenirea-sfantului-

simeon-noul-teolog-12-martie-2013/ … 

 

A 76-a carte TPA la nivel online: 

Istoria începe de oriunde o privești (vol. 

2):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/07/istoria-incepe-de-oriunde-o-

privesti-vol-2/ … 

 

Despre Dumnezeul care ne judecă 

cu milă: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/03/05/predica-la-duminica-

infricosatoarei-judecati-2013/ … 

 

Maturizarea începe din primii ani de 

viață...sau cum scapi de dezamăgire în 

mod precoce:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/28/predica-cat-de-batran-esti/ … 
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http://t.co/XCTaC45MY0
http://t.co/XCTaC45MY0
http://t.co/XCTaC45MY0
http://t.co/WDjKFWwDJU
http://t.co/WDjKFWwDJU
http://t.co/WDjKFWwDJU
http://t.co/My9bAMKqPO
http://t.co/My9bAMKqPO
http://t.co/My9bAMKqPO
http://t.co/PaiUgN3Lfq
http://t.co/PaiUgN3Lfq
http://t.co/PaiUgN3Lfq
http://t.co/NUFHvoYbYo
http://t.co/NUFHvoYbYo
http://t.co/NUFHvoYbYo
http://t.co/dG0PpvBd3h
http://t.co/dG0PpvBd3h


 

Regăsirea relației înseamnă 

începutul mântuirii. Predica duminicii a 

doua a Triodului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/28/predica-la-duminica-a-34-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

 

Îndreptările Lui continue au loc 

într-o vie relație cu Dumnezeu. Predică la 

începutul Triodului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/19/predica-la-duminica-a-33-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

 

Răbdarea în rugăciune înseamnă și 

lămurire de sine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/13/predica-la-duminica-a-17-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

About the gifts of God and the 

responsibility for them:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/09/sermon-about-gifts/ … 

 

 

Ceea ce contează e să-ți faci din 

timpul tău o împlinire. Chiar dacă 

vremurile îți sunt potrivnice. 

 

Manuscrisele digitalizate din 

Biblioteca Apostolica Vaticana:  

http://www.vaticanlibrary.va/home.

php?pag=mss_digitalizzati&BC=11 … 
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http://t.co/S6NtvKToc2
http://t.co/S6NtvKToc2
http://t.co/S6NtvKToc2
http://t.co/IApbXE2g
http://t.co/IApbXE2g
http://t.co/IApbXE2g
http://t.co/wxdedA8o
http://t.co/wxdedA8o
http://t.co/wxdedA8o
http://t.co/bAOUZKri
http://t.co/bAOUZKri
http://t.co/DUMFWaxl
http://t.co/DUMFWaxl


Colecțiile de carte de la BCU Cluj: 

http://dspace.bcucluj.ro/community-list.   

 

Despre cum Dumnezeu ne 

responsabilizează prin darurile pe care ni 

le dăruie. Predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/07/predica-la-duminica-a-16-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Redescoperirea omeniei de sub 

piatra de mormânt a banilor. Lecția 

Sfântului Zacheos:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/02/02/predica-la-duminica-a-32-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Despre cum ne întâmpină pe noi 

Dumnezeu și ce aduce El în viața noastră: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/

31/predica-la-intampinarea-domnului-2-

februarie-2013/ … 

 

Despre har și adevăr în teologia 

ortodoxă. Sau despre cum se întrupează 

teologia în oameni:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/29/predica-la-sfintii-trei-ierarhi-30-

ianuarie-2013/ … 

 

A 75-a carte TPA și a doua pe 2013. 

Pentru download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/27/praedicationes-vol-5/ … 

 

Despre preotul necesar oricând la 

nivel social: 
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http://dspace.bcucluj.ro/community-list.%20 
http://t.co/g2NjcY17
http://t.co/g2NjcY17
http://t.co/g2NjcY17
http://t.co/sR7itm2T
http://t.co/sR7itm2T
http://t.co/sR7itm2T
http://t.co/sQQc9xHB
http://t.co/sQQc9xHB
http://t.co/sQQc9xHB
http://t.co/7Etg0Bbs
http://t.co/7Etg0Bbs
http://t.co/7Etg0Bbs
http://t.co/7hbbRF4a
http://t.co/7hbbRF4a


http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/26/predica-despre-preot/ … 

 

 

Cum arată credința vie...și 

mântuirea ortodocșilor:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/24/predica-la-duminica-a-31-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Identitatea religioasă: o realitate 

dinamică. Căci nu putem fi alții fără a ne 

cunoaște continuu: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/21/predica-despre-noi-si-altii/ … 

 

Despre cum ne arată ortodocși 

comuniunea iubirii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/18/predica-la-duminica-a-29-a-

dupa-rusalii-2013/ … 

 

Despre zăpada slavei Sale care ne 

curățește pe noi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/12/predica-despre-zapada/ … 

 

 

Începutul desăvârșirii este pocăința. 

Despre cum să ne ajutăm reciproc în 

Biserică:http://www.teologiepentruazi.ro/

2013/01/10/predica-la-duminica-dupa-

botezul-domnului-2013/ … 

 

A 74-a carte TPA la nivel online și 

prima pe 2013. Reprezintă al 4-lea volum 

al meu de predici.  

La mulți ani!  
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http://t.co/UfIs204Z
http://t.co/UfIs204Z
http://t.co/DZqbof6Z
http://t.co/DZqbof6Z
http://t.co/DZqbof6Z
http://t.co/M7vYnejb
http://t.co/M7vYnejb
http://t.co/l4quWoHj
http://t.co/l4quWoHj
http://t.co/l4quWoHj
http://t.co/Xh8Ui8gC
http://t.co/Xh8Ui8gC
http://t.co/wWkIMiru
http://t.co/wWkIMiru
http://t.co/wWkIMiru


Aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/

09/praedicationes-vol-4/ … 

 

Despre ispita de-a uita cine ești și 

ce trebuie să faci:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/08/predica-despre-lipsa-de-

concentrare/ …  

 

Despre colaboratorul total al 

Stăpânului: Sfântul Ioan Botezătorul:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/06/predica-la-soborul-sfantului-

ioan-botezatorul-7-ianuarie-2013/ …  

 

Dumnezeul treimic, Cel care ni S-a 

descoperit nouă la Iordan... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/04/predica-la-botezul-domnului-

2013/ …  

 

Despre dreptatea lui Dumnezeu și 

dreptatea noastră:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/03/predica-dreptatea-lui-dumnezeu-

este-altfel/ …  

 

Libertatea duhovnicească e 

libertatea pe care ne-o dăruie Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

3/01/01/predica-despre-libertate/ …  

 

La mulți ani...și să îmbinăm bucuria 

cu durerea praznicului de astăzi! Prima 

predică pe 2013:  
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http://t.co/JfGbNLcG
http://t.co/JfGbNLcG
http://t.co/h4S6AC9M
http://t.co/h4S6AC9M
http://t.co/h4S6AC9M
http://t.co/WX8qjeGZ
http://t.co/WX8qjeGZ
http://t.co/WX8qjeGZ
http://t.co/FwrQ4AAv
http://t.co/FwrQ4AAv
http://t.co/FwrQ4AAv
http://t.co/6SIrEm5b
http://t.co/6SIrEm5b
http://t.co/6SIrEm5b
http://t.co/2zF5Lbr6
http://t.co/2zF5Lbr6


http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/31/predica-la-taierea-imprejur-a-

domnului-2013/ …  

 

Între auto-exil, martiriu și bucurie 

duhovnicească.  

Ultima predică duminicală pe 2012.  

La mulți ani!  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/29/predica-la-duminica-dupa-

nasterea-domnului-2012/ …  

 

Dumnezeu e Cel ce te face să 

arzi...dumnezeiește...http://www.teologie

pentruazi.ro/2012/12/28/predica-cine-te-

face-sa-arzi/ …  

 

Despre Cel ce ne încununează pe 

noi cu putere de sus:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/27/predica-cine-ne-incununeaza-pe-

noi/ …  

 

Ce înseamnă a fi luminat în 

Ortodoxie...și de ce nu e de ajuns să fii 

intelectual ca să fii teolog. O explicație 

aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/

25/predica-despre-luminarea-omului/ …  

 

La mulți ani!...și Nașterea 

Domnului să ne învețe că nu putem trăi 

fără frumusețe și simplitate interioară!  

Predica:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/23/predica-la-nasterea-domnului-

2012/ …  
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http://t.co/x0dUGYZJ
http://t.co/x0dUGYZJ
http://t.co/x0dUGYZJ
http://t.co/x8OzFUYM
http://t.co/x8OzFUYM
http://t.co/x8OzFUYM
http://t.co/jMCtboA1
http://t.co/jMCtboA1
http://t.co/jMCtboA1
http://t.co/25dLZH7X
http://t.co/25dLZH7X
http://t.co/25dLZH7X
http://t.co/9Q2fn6KB
http://t.co/9Q2fn6KB
http://t.co/PU052wm5
http://t.co/PU052wm5
http://t.co/PU052wm5


A 73-a carte TPA la nivel online. 

Sau despre ce înseamnă poezie 

tradiționalistă: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/

22/epilog-la-lumea-veche-i-4/ …  

 

În Biserica lui Hristos te 

transfigurezi în mod deplin: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/20/predica-la-duminica-dinaintea-

nasterii-domnului-2012/ …  

 

La 17 ani de iubire...și despre 

finalul fără final:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/19/predica-despre-alegerile-

trainice/ …  

 

Femeile care îți plac...sunt cele care 

te-au învățat cine sunt femeile. O predică 

despre ce înseamnă să fii o doamnă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/17/predica-despre-femeile-care-imi-

plac/ …  

 

Despre cum să ai ochi frumoși, plini 

de har:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/16/predica-despre-ochii-frumosi/ …  

 

Despre ce înseamnă să dai curs 

invitației dumnezeiești de a veni la Cina 

Domnului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/

13/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-

rusalii-2012/ …  
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http://t.co/23ZUBN6X
http://t.co/23ZUBN6X
http://t.co/dvHdELMR
http://t.co/dvHdELMR
http://t.co/dvHdELMR
http://t.co/wI8ofz4I
http://t.co/wI8ofz4I
http://t.co/wI8ofz4I
http://t.co/4XzNtvHX
http://t.co/4XzNtvHX
http://t.co/4XzNtvHX
http://t.co/4Mp7FoWq
http://t.co/4Mp7FoWq
http://t.co/MkqkyIw3
http://t.co/MkqkyIw3
http://t.co/MkqkyIw3


Ediție TPA: Statutul CCSIDSUVT 

și activitățile sale între 2010-2013:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/12/statutul-ccsidsuvt-si-activitati-

2010-2013/ …  

 

Ediție TPA a studiilor 

Simpozionului dedicat lui Dimitrie 

Cantemir în 2011:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/12/dimitrie-cantemir-mare-savant-

si-carturar-2012/ …  

 

A 72-a carte TPA la nivel online: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/

10/praedicationes-vol-3/ …  

 

 

About infirmities of which God 

escapes us... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/08/sermon-on-the-27th-sunday-

after-pentecost-2012/ …  

 

Verticalitatea duhovnicească versus 

cocoșarea adusă în noi de păcatele 

noastre: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/

07/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-

rusalii-2012/ …  

 

 

Blândețea lui milostivă poate deveni 

blândețea noastră atentă, compătimitoare. 

La pomenirea Sfântului Nicolae, 6 

decembrie:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/04/predica-la-pomenirea-sfantului-
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http://t.co/9yTWr5rs
http://t.co/9yTWr5rs
http://t.co/9yTWr5rs
http://t.co/VoN6Pm0n
http://t.co/VoN6Pm0n
http://t.co/VoN6Pm0n
http://t.co/xdXW5dha
http://t.co/xdXW5dha
http://t.co/vtyde7OT
http://t.co/vtyde7OT
http://t.co/vtyde7OT
http://t.co/WPxeUu5r
http://t.co/WPxeUu5r
http://t.co/WPxeUu5r
http://t.co/EmeLFBJk
http://t.co/EmeLFBJk


arhiepiscop-nicolae-al-mirelor-lichiei-6-

decembrie-2012/ …  

 

Predică la 6 ani de online...despre 

creația valorică la nivel online. TPA 

împlinește 6 ani pe 6 decembrie 2012:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/04/predica-despre-prezenta-valorica-

la-nivel-online/ …  

 

Fără trecut prezentul nu are 

consistență. Despre iubirea de neam:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/01/predica-despre-iubirea-de-neam-

1-decembrie-2012/ …  

 

Cum am sărbătorit Ziua Națională a 

României. 1 decembrie 2012: o zi 

frumoasă și sfântă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/12/01/ziua-nationala-a-romaniei-1-

decembrie-2012/ …  

 

Despre vederea sufletului, de care 

avem atâta nevoie... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/30/predica-la-duminica-a-31-a-

dupa-rusalii-2012/ …  

 

Sfântul Apostol Andrei: Apostolul 

românilor. Predică la pomenirea sa: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

29/predica-la-pomenirea-sfantului-

apostol-andrei-30-noiembrie-2012/ …  
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http://t.co/EmeLFBJk
http://t.co/EmeLFBJk
http://t.co/4M04ujiy
http://t.co/4M04ujiy
http://t.co/4M04ujiy
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Omagierea Prof. Dr. Remus Rus (28 

noiembrie 2012). La împlinirea a 70 de 

ani de viață:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/28/omagierea-prof-dr-remus-rus-28-

noiembrie-2012/ …  

 

Despre insolența la vedere...și 

despre cea tacită, din străfunduri... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/28/predica-despre-insolenta/ …  

 

Trebuie să dovedești, în mod 

practic, că ai minte...Sau despre răul 

contra-exemplului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

26/predica-despre-puterea-exemplului-

rau/ …  

 

 

Despre o domnișoară academician 

a secolului al III-lea: Sfânta Mare 

Muceniță Ecaterina:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/24/predica-la-pomenirea-sfintei-

marii-mucenite-ecaterina-25-noiembrie-

2012/ …  

 

 

O conferință națională despre cartea 

și tiparul românesc în Evul Mediu. 

Târgoviște, 23 noiembrie 2012. Arhiva 

audio... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/23/cartea-si-tiparul-romanesc-in-

evul-mediu-targoviste-23-noiembrie-

2012/ …  
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Renunțarea continuă la sine: pașii 

normali ai înduhovnicirii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/23/predica-la-duminica-a-30-a-

dupa-rusalii-2012/ …  

 

 

Uitarea de sine...scrie istoria iubirii 

și a întrajutorării: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/21/predica-despre-uitarea-de-sine-

21-noiembrie-2012/ …  

 

 

Avem nevoie de politicieni 

ortodocși și de politici care să reprezinte 

viața Bisericii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/21/predica-despre-politicieni-si-

politici-21-noiembrie-2012/ …  

 

 

A 71-a carte TPA la nivel online! 

Istoria începe de oriunde o privești (vol. 

1): 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

21/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-

vol-1/ …  

 

 

Despre ieșirea din tine pentru a te 

îmbogăți în Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/19/predica-la-intrarea-in-biserica-a-

maicii-domnului-21-noiembrie-2012/ …  
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Unele predici sunt de la 

Dumnezeu...altele doar de la oameni:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/18/predica-despre-predicator/ …  

 

 

Parabola care recenzează critic 

individualismul capitalismului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/16/predica-la-duminica-a-26-a-

dupa-rusalii-2012/ …  

 

Despre boala pe care ți-o faci cu 

mâna ta... 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/15/predica-despre-boala-15-

noiembrie-2012/ …  

 

Părintele duhovnicesc al multor fii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

14/predica-la-pomenirea-sfantului-

preacuvios-paisie-velicikovski-15-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Arhiepiscopul experienței mistice: 

Sfântul Grigorie Palama. Predică la 

dumnezeiasca sa pomenire de peste an: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-

arhiepiscop-grigorie-palama-al-

tesalonicului-14-noiembrie-2012/ …  

 

 

Ziua Patriarhului Bisericii, a 

Sfântului Ioan Gură de Aur:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/13/predica-la-pomenirea-sfantului-
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patriarh-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-

2012/ …  

 

Despre ce e și ce nu e milostivire 

ortodoxă: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

12/predica-despre-milostivire-12-

noiembrie-2012/ …  

 

Cu și despre înmormântare: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/11/predica-despre-inmormantare-11-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Despre omul care m-a învățat să fiu 

om. Predică la înmormântarea bunicii 

mele, Floarea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/09/predica-la-inmormantarea-

bunicii-noastre-floarea/ …  

 

 

O predică despre Facebook...adică 

despre comunicarea de care nu suntem în 

stare: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

07/predica-despre-facebook/ …  

 

 

Dumnezeu ne-a dat CVul Lui! 

Numai noi n-avem timp să Îl 

cunoaștem...O predică despre CVul lui 

Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/07/predica-despre-cvul-lui-

dumnezeu/ …  

 

51

http://t.co/EKFfnwqY
http://t.co/EKFfnwqY
http://t.co/LTSu6Y5x
http://t.co/LTSu6Y5x
http://t.co/LTSu6Y5x
http://t.co/9IIYMN4T
http://t.co/9IIYMN4T
http://t.co/9IIYMN4T
http://t.co/wXLoTBjz
http://t.co/wXLoTBjz
http://t.co/wXLoTBjz
http://t.co/sp2XCTI8
http://t.co/sp2XCTI8
http://t.co/gxC3e57r
http://t.co/gxC3e57r
http://t.co/gxC3e57r


 

Dacă îi iubești pe Sfinți...învață de 

la ei lucruri esențiale! Despre falsa 

problemă a canonizării în grabă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/06/predica-despre-canonizare-7-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Când dracul vrea să te 

prostească...îți dă o pistă falsă...  

În predica de față, despre cipuri: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

06/predica-despre-cipuri-7-noiembrie-

2012/ …  

 

 

Despre Sfinții Îngeri, care se roagă 

neîncetat pentru noi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/06/predica-despre-sfintii-ingeri-8-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Supermarketul: locul singurătății 

noastre în mulțime! În predica de aici 

vorbim despre ce nu e supermarketul:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/06/predica-despre-supermarket-6-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Cum îmi dau seama că sunt 

păcătos...și de ce...În predica de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/05/predica-despre-pacatosi-5-

noiembrie-2012/ …  
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Despre predicile excesiv de bune și 

care îți fac un nespus de mare bine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

05/predica-despre-multele-predici-5-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Dumnezeul nostru e paradoxal...de 

aceea ne vrea numai binele:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/05/predica-despre-nebunia-si-

slabiciunea-lui-dumnezeu-5-noiembrie-

2012/ …  

 

 

Schimbarea, convertirea, 

minunea...ca neașteptare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/05/predica-despre-neasteptare-5-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Nevedere și revedere...sau 

complezența ca revedere:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/11/04/predica-despre-revedere-4-

noiembrie-2012/ …  

 

 

Relațiile verzi, durabile...sunt har și 

minune: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

04/predica-despre-prietenie-si-iubire-5-

noiembrie-2012/ …  

 

About the evidences of salvation: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/
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02/sermon-on-the-22th-sunday-after-

pentecost-2012/ …  

 

Milostivirea ca stare harică, 

dumnezeiască: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/

01/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-

rusalii-2012/ …  

 

 

La împlinirea a 35 de ani:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/30/predica-la-ziua-de-nastere-31-

octombrie-2012/ …  

 

 

About the power of God who raise 

us from the dead:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/27/sermon-on-the-24th-sunday-

after-pentecost-2012/ …  

 

 

Despre transfigurarea continuă a 

trupului și a sufletului nostru:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/27/predica-la-duminica-a-24-a-

dupa-rusalii-2012/ …  

 

 

Despre ce învățăm de la Sfinți în 

materie de...schimbare interioară:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/26/predica-la-pomenirea-sfantului-

preacuviosului-dimitrie-basarabov-27-

octombrie-2012/ … 
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Despre rostul și sensul pelerinajului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/

25/predica-la-sfantul-mare-mucenic-

dimitrie-izvoratorul-de-mir-26-

octombrie-2012/ …  

 

 

Teologia ca însăși viața noastră: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/

18/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-

rusalii-2012/ …  

 

 

Un eveniment teologic la care am 

participat efectiv...și pe care îl 

mediatizăm online, aproape integral, în 

format audio:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/17/simpozionul-international-

dedicat-sfantului-maslu-dorna-arini-15-

16-octombrie-2012/ …  

 

 

Despre viața și posteritatea vie a 

Sfinților. Sau despre cum sunt împreună 

cu noi tot timpul:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

2/10/13/predica-la-pomenirea-sfintei-

prea-cuvioasei-parascheva-14-octombrie-

2012/ …  

 

God’s words transformed into life: 

teologiepentruazi.ro/2012/10/12/ser…  

 

 

Al 70-lea volum TPA la nivel 

online: 
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/

10/twitter-pentru-azi-vol-4/ …. 

 

Pentru că lucrurile importante se 

pot spune pe scurt...3.  
 

 

Cartea se citește începând de aici! 
 

  

                                           
3 Începută într-o noapte de octombrie fără 

stele…dar și fără vânt… 
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Cartea de față este o ediție online 

gratuită. Ea reprezintă proprietatea Pr. 

Dr. Dorin Octavian Picioruș. Și nu poate 

fi tipărită și comercializată fără acordul 

direct al autorului.  

 

 

Fotografia de pe coperta primă îi 

aparține lui Joseph Holmes, se numește 

Swirling leaves [Vârtej de frunze] și e 

făcută în 1978. E preluată de aici:  

http://www.josephholmes.com/page

s/084.html.  
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