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Credinţa lucrătoare prin iubire 
Predici la duminicile de peste an 
Editura Agaton, Făgăraş,  2004 
 
Cartea cuprinde predici de duminică la Sfânta Liturghie, în cadrul 
Mănăstirii Brâncoveanu, cu excepţia predicii introductive 
„Dumnezeul meu” ţinută la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava 
 
CUPRINS 

Cuvânt înainte: „Să te depăşeşti şi să te dăruieşti” 

Dumnezeul meu 

PERIOADA PENTICOSTARULUI 

Vecernia din ziua de Paşti (a doua Înviere) 

Arătările Domnului Iisus Hristos după Înviere 

Duminica a 2-a după Paşti (a Tomi) 

 Credinţa adevărată – izvor de fericire 

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) 

 Raiul femeilor gânditoare de Dumnezeu 

Duminca a 4-a după Paşti (a Slăbănogului) 

 Să fim înţelegători faţă de neputinţa omenească 

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) 

 Ce înseamnă să fi credincios? 

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului) 

 O întrebare pentru toţi: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? 

Duminica a 7-a după Paşti – duminica după înălţarea Domnului (a Sfinţilor 

Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) 

 Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului 

Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor) 

 Iubirea – cea mai mare roadă a Duhului Sfânt 

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) 

 Sfinţenia – credinţă mărturisitoare şi cruce 
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PERIOADA OCTOIHULUI 

Duminica a 2-a după Rusalii (Chemarea primilor Apostoli) 

 Toţi suntem chemaţi, fiecare cu chemarea lui 

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) 

 Împărăţia lui Dumnezeu e aici, dar n-avem timp de ea! 

Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) 

 Virtuţile sutaşului – virtuţile noastre 

Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi) 

 Lupta cu ispitele 

Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) 

 Rânduiala din minte şi din viaţă şi iertarea păcatelor 

Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea celor doi orbi şi a unui mut) 

 Vederea lui Dumnezeu 

Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor în pustie) 

 Grija pentru trebuinţa aproapelui 

Duminica a 9-a după Rusalii (Potolirea furtunii pe mare) 

 Când Domnul Hristos este de faţă 

Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) 

 Credinţa lucrătoare 

Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) 

 Să cerem iertare şi să iertăm din toată inima 

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat) 

 Ce bine să fac ca să am viaţă veşnică? 

Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) 

 Roadele cele bune ale viei Domnului 

Duminica a 14-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat) 

 Mulţi chemaţi, puţini aleşi în împărăţia cerurilor 

Duminica a 15-a după Rusalii (Învăţătorul de lege) 

 Credinţa lucrătoare prin iubire 

Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda cu talanţii) 

 Înmulţirea talanţilor primiţi de la Dumnezeu 

Duminica a 17-a după Rusalii (Vindecarea fiicei femeii canaanence) 

 O femeie cu credinţă mare 

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) 

 Lepădarea de sine şi urmarea lui Hristos 
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Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte) 

 Cum se ajunge la iubirea adevărată 

Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei  din Nain) 

 Să fim prieteni şi cu viii şi cu morţii! 

Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului) 

 Roadele Duhului Sfânt în ţarina inimii noastre 

Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) 

 În viaţa aceasta ne pregătim locul de dincolo:raiul sau iadul 

Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din Ghergheseni) 

 Războiul nevăzut. Cum să trecem de la răutate la bunătate? 

Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) 

 Credinţa care depovărează şi mântuieşte 

 Duminica a 26-a după Rusalii (pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) 

 „Păcatul cu gândul” şi „gândul la Dumnezeu” 

Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove) 

 Îndreptarea cea întru Hristos 

Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor chemaţi la cină) 

 Bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu 

Duminica a 29-a după Rusalii (Vindecarea celor zece leproşi) 

 Să ne umplem sufletul de recunoştinţă 

Duminica a 30-a după Rusalii şi Sfântul Andrei (Păzirea poruncilor) 

 Tânărul îndrăgit de Hristos 

Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) 

 Evanghelia, izvor de nădejde şi de bucurie 

Duminica a 32-a după Rusalii şi Întâmpinarea Domnului (Zaheu Vameşul) 

 Să-l întâmpinăm şi noi pe Hristos, în inima noastră 

 

PERIOADA TRIODULUI 

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului) 

 Smerenia – odihnă a sufletului 

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului risipitor) 

 Dumnezeu – un tată primitor, care ne aşteaptă „acasă” 

Duminica lăsatului de sec de carne (a Înfricoşatei judecăţi) 

 A doua venire a Domnului şi Judecata de Apoi 

Duminica lăsatului de sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) 

 Postul – mărturisire a lui Dumnezeu şi lucrare de mântuire 
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Duminica I din Postul Mare (a Ortodoxiei) 

 Credinţa cea adevărată 

Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama) 

 Gândul curat şi fapta cea bună 

Duminica a 3-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci) 

 Crucea Domnului şi crucea omului 

Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul) 

 Iertarea păcatelor şi condiţiile iertării 

Duminica a 5-a din Postul Mare (a Cuvioasei Maria Egipteanca) 

Femeia care si-a biruit păcatul şi femeia care şi-a plâns păcatul 

şi a adus cinstire lui Hristos 

Duminica a 6-a din Postul Mare (a Floriilor) 

 Unde-i Dumnezeu, nu-i nici un lucru rău 

 

DUMINICI SPECILALE 

Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) 

 Omul când iubeşte se aseamnă cu Dumnezeu 

Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) 

 Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru 

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (ai Sf. Părinţi după trup ai Domnului) 

 Cum întâmpinăm sărbătorile şi pe Domnul Hristos 

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) 

 Pocăinţa – începutul învăţăturii şi vieţii dumnezeieşti 

 

CUVÂNT DE FOLOS 

Liturghie după Liturghie sau liturghia vieţii 

Program de viaţă duhovnicească 

Mănăstirea Brâncoveanu 
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Sărbători fericite. Predici la praznice şi sărbători 
Editura Agaton, Făgăraş, 2005 
 
CUPRINS 
Sărbători fericite! (Cuvânt înainte al Pr. Teofil) 

Sfânta Liturghie – o sărbătorire cuprinzătoare 

 

Predici la Praznice Împărăteşti 

Naşterea Domnului – Crăciunul (25 decembrie) 

Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos (1 ianuarie) 

Botezul Domnului (Boboteaza) – 6 ianuarie 

Întâmpinarea Domnului (2 februarie) 

Învierea Domnului (Sfintele Paşti) 

Înălţarea la cer 

Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile; Cincizecimea) 

Schimbarea la Faţă (6 august) 

Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 

Predici la Praznicele Maicii Domnului 

Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie) 

Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) 

Bunavestire (25 martie) 

Soborul Maicii Domnului (26 decembrie) 

 

Predici la Sărbătorile Sfinţilor 

Sfânta Parascheva (14 octombrie) 

Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir (26 octombrie) 

Sfinţii Mihail şi Gavril (8 noiembrie) 

Sfântul Nicolae (6 decembrie) 

Sfântul Vasile. Anul Nou (1 ianuarie) 

Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie) 

Sfinţii Trei Ierarhi (30 ianuarie) 

Sfântul Gheorghe (23 aprilie) 

Sfinţii Constantin şi Elena (21 mai) 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) 

Sfinţii Petru şi Pavel (29 iunie) 

Sfântul Ilie (20 iulie) 
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Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august) 

Cuvinte de folos şi de bucurie 

Să ne înălţăm prin credinţă la fericire 

De ce sunteţi trişti? Înmulţiţi bucuria! 

Mărturisiri: - Moştenirea mea de la Părintele Arseni 

 - Ceea ce faci, te şi face! 

 

 

Rugăciunea – piatra de încercare a tuturor lucrurilor 
Editura Agaton, Făgăraş, 2006 
 
Cartea cuprinde un ciclu de conferinţe din perioada 1996-2004 
ţinute la Făgăraş la invitaţia Asociaţiei pentru isihasm 
 
CUPRINS 

Rugaciunea isihastă sau rugăciunea de toată vremea 

Rugăciunea lui Iisus 

Isihasmul – calea de înălţare la cer 

Disciplina minţii prin rugăciunea de toată vremea 

Locul rugăciunii isihaste în viaţa credinciosului 

Neoisihasmul – o bucurie 

Rugăciunea liturgică sau „vuietul Duhului” 

Rugăciunea liturgică 

Rugăciunea – scară către cer 

Rugăciunea şi fapta creştină 

Treptele rugăciunii 

Roadele rugăciunii 

Răspunsuri la întrebări despre rugăciune 

Gânduri şi sfaturi pentru o rugăciune cât mai bună. Experienţe şi sugestii 
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Cu faţa spre veşnicia fericită.  
A doua venire a Domnului Hristos. Judecata de apoi. Rai şi 
iad. Împărăţia lui Dumnezeu 
Editura Agaton, Făgăraş, 2007 
 
Ciclu de conferinţe organizate de Asociaţia pentru isihasm, Făgăraş 
 
CUPRINS 

Scopul şi ţinta creştinului 

Ortodoxia – credinţa noastră 

Am aflat credinţa cea adevărată 

Idealul creştinismului. Scopul şi ţinta creştinului 

Întâlnirea cu Dumnezeu 

Sufletul după moarte 

„A doua venire” – din noi – a Domnului 

Sufletul după moarte. Rai şi iad 

De la „iad” la „cer nou” 

Cum ne pregătim pentru a doua venire a Domnului şi judecata de apoi 

Veşnica fericire 

Împărăţia cerurilor 

„Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” – condiţiile intrării în Împărăţia lui 

Dumnezeu 
Bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu
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Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire 
sufletească 
Editura Agaton, Făgăraş, 2007 

Ciclu de conferinţe organizat de Asociaţia pentru isihasm 

 

CUPRINS 

Urcuşuri duhovniceşti 

Cum putem deveni mai buni? 

Ce trebuie să urmărim în viaţa duhovnicească? 

Semnele înaintării în viaţa spirituală 

Apropierea omului de Dumnezeu 

De la credinţă, prin făptuire, la cunoştinţă 

Urcuşuri duhovniceşti 

Program de viaţă duhovnicească pentru tineri 

Viaţa interioară 

Trup, suflet şi duh 

Inima în gândirea patristică 

Pricinile păcatelor 

Postul – disiplina trupească şi îmbunătăţire sufletească 

Rugăciunea isihastă – mijloc de despătimire 

Paza celor cinci simţuri 

Războiul nevăzut 

Sfântul Duh – Vistierul bunătăţilor 

Viaţa în Biserică 

Biserica – mediul de progres duhovnicesc 

Mântuirea ân Hristos şi în Biserică 

Sfânta Liturghie – mărturisire şi trăire în Ortodoxie 

Sfânta Cruce – faţa (iubirea) lui Dumnezeu îndreptată către oameni 

Sfintele Taine – medicamente pentru suflet 

Taina spovedaniei – taina iertării păcatelor 

Duhovnic şi duhovnicie 

Taina împărtăşaniei. Vrednicia împărtăşirii 

Viaţa în lume 

Poruncile lui Dumnezeu 

Porunca iubirii 

Suferinţa – încercare şi îndreptare 
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Căsătorie şi călugărie 

Virtuţile creştine 

Suntem zidiţi spre fapte bune 

Fiecare are un talant spre folosul tuturor 

Omul nou-omul bun 


