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 Predică la duminica pogorârii Sfântului Duh (2010) 
http://bit.ly/cYUR0B. Multă pace și bucurie tuturor! 

 
E vorba despre proiecte recente sau mai vechi ale 

platformei noastre. Totul gratuit!  
 
Sfântul Grigorie Palama, Despre rugăciune și vedere 

dumnezeiască (2008) http://bit.ly/d1XGT8. Audio, pentru 
download, 207 mb.  

 
Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească 

(2008) http://bit.ly/adA3Ih. Pentru download, audio, 193 mb.  
 
Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii 

dumnezeiești (2008) http://bit.ly/apxAMg. Audio, pentru 
download, 698 mb.  

 
Sfântul Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia 

bisericească (2010) http://bit.ly/b48BFZ. Ultimul proiect 
online al nostru. Pt. download.  

 
Epilog la lumea veche (I. 1) http://bit.ly/b29TgG. 

Ultima carte, pentru download, a Dr. Gianina Maria-Cristina 
Picioruș1.  

 
Și această realitate e trăită veșnic de către om în 

comuniune cu Sine, cu Cel care S-a făcut om pentru ca pe om 
să îl îndumnezeiască.  

 
Pentru că El S-a făcut om și poartă veșnic trupul 

asumat din Prea Curata Fecioară, mântuirea omului e o 
realitate divino-umană.  

 
Praznicul de astăzi arată că legătura cu Hristos 

Dumnezeu, comuniunea cu Sine e veșnică, pentru că El nu 
renunță niciodată la trupul Său.  

 
Însă praznicul Înălțării are legătură și cu a doua Sa 

venire, pentru că același Hristos va veni, cu același trup, ca să 
judece lumea.  

 

                                                            
1 Reprezintă a 31-a carte editată online a familiei noastre și a 12-a pe anul 2010.   
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Însă înălțarea Sa la cer nu înseamnă că ne-a abandonat, 
ci, că de la Cincizecime, Hristos Se coboară, întru Duhul, în 
inima credincioșilor.  

 
Înălțarea Domnului e paradigma vieții teologului 

ortodox, care trebuie să privească pe deasupra patimilor de 
tot felul la țelul mântuirii.  

 
Predică la Înălțarea Domnului (2010) 

http://bit.ly/dlRHja. Hristos S-a înălțat! Vă dorim numai bine 
tuturor!  

 
Alexandra și Mihai Moraru, Palia istorică 

http://bit.ly/aU7PdN. Pentru download...  
 
Predică la duminica a 6-a după Paști (2010) 

http://bit.ly/b2Xo8N. În format audio și are are 1. 02. 50 
minute.  

 
Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete, 

vol. 3: http://bit.ly/cOjbrl. Pentru download, 191 de pagini și 
porțiuni facsimilate.  

 
Dar din daruri 55 http://bit.ly/doQE7G. Aproape 1 G 

de informație gratuită! Darul nostru pentru dv.!  
 
Predică la duminica a 5-a după Paști (2010) 

http://bit.ly/adJC9S. În format audio...și are 48. 41 minute. 
Sfânta Muceniță Fotini din Samaria.  

 
Pr. Dr. Marin D. Ciulei, Antropologie patristică (teză 

doctorală; 1999) http://bit.ly/9SYO0R. Pentru download...  
 
Bucuria comuniunii (vol. 8): http://bit.ly/cKTGpO. 

Pentru download gratuit. Ultima noastră carte: 382 pagini și 
1027 note de subsol.  

 
Comuniunea Prea Sfintei Treimi și familia dialogică, 

http://bit.ly/cRapnx. Com. teologic la Dogmatica Pr. Prof. 
Acad. Dr. Dumitru Stăniloae.  

 
Prof. Dr. Mihai Moraru, De nuptiis Mercurii et 

Philologiae: http://bit.ly/ddAO15. O carte pentru download.  
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Predică la duminica a 4-a după Paști (2010) 

http://bit.ly/ciKHq7. Vindecarea slăbănogului/astenicului de 
la In. 5, 1-15.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe, Purtătorul de biruință (23 aprilie 2010) 
http://bit.ly/bFvkgj. La mulți ani!  

 
Plus: Fiziologul, Archire și Anadan, Călătoria lui 

Zosim și Bertoldo. Sunt darul nostru pentru dv. Cărțile 
fundamentale ale românilor.  

 
E vorba de Crestomației de Literatură Română Veche 

(1 și 2), Floarea darurilor, Sindipa...  
 
Cinci cărți de Literatură Română Medievală, pentru 

download http://bit.ly/aDwkJ4.  
 
Toate drepturile sunt ale autorilor cartii. Aceasta este o 

editie exclusiv online si ea nu poate fi comercializata sau… 
http://scr.bi/9Z5yKX.   

 
 
Predica duminicii a 3-a după Paști (2010) 

http://bit.ly/aqXMhY. Cine sunt Sfintele Femei Mironosițe? 
Mironosiță = purtătoare de miruri.  

 
Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete, 

vol. 2: http://bit.ly/9fVQPb. Pentru download gratuit. Are 128 
pagini.  

 
Predică la prima duminică după Paști (2010) 

http://bit.ly/cLz2Uo.  
 
Dar din daruri 54 http://bit.ly/c4VuiZ. Adică 517 mb 

de download gratuit din partea noastră. Cine nu vrea daruri?! 
 

Predică la Izvorul tămăduirii (2010) 
http://bit.ly/a38D77. Hristos a înviat! La mulți ani tuturor și 
multă bucurie dumnezeiască!  
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Predică la praznicul preaslăvit al Învierii Domnului 
(2010) http://bit.ly/a9W1XQ. Hristos a înviat! La mulți ani 
tuturor și multă pace!  

Bucuria comuniunii (vol. 7): http://bit.ly/dfCQ1W. 
Ultima carte pe care platforma noastră a editat-o la nivel 
online.  

Predică la duminica Intrării Domnului în Ierusalim 
(2010) http://bit.ly/d4VLOq. Vă dorim numai bine tuturor!  

Dragostea postmodernă e o dragoste cu fanfară 
http://bit.ly/bg2rjy. Adică nu strică mai multă pudoare, 
decență și intimitate în primul rând.  

Predică la praznicul Buneivestiri (2010) 
http://bit.ly/9FxlDD.   

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Aspecte dogmatice ale 
imnologiei ortodoxe. Săp. Patimilor și Săp. Luminată (2002), 
ed. online: 23. 03. 10.  

Licența mea în Teologie http://bit.ly/bh6fou.  

Predica duminicii a 5-a din Postul Mare (2010): 
http://bit.ly/aaRlJp .  

Didahia Sf. Apostoli (lect. și com.): 
http://bit.ly/chACeU   

10 podcasturi audio marca Teologie pentru azi: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/arhiva-noastra-
audio-din-podomatic/ . 

Predica duminicii a 4-a din Postul Mare (2010): 
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/12/predica-
duminicii-a-4-a-din-postul-mare-2010/ . 

E vorba de Teza Doctorală în Litere a Prof. Lic. Dr. 
Gianina Maria-Cristina Picioruș. Are 561 pagini și 2192 de 
note. Pentru download...  

Teză doctorală:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-
ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-via%c8%9ba-
%c8%99i-opera-2010/  

Platforma Teologie pentru azi e, din această seară, pe 
domeniu propriu: http://www.teologiepentruazi.ro/. Vă dorim 
numai bine!  

Predica duminicii a 3-a din Postul Mare (2010): 
http://bastrix.wordpress.com/2010/03/05/predica-duminicii-a-
3-a-din-postul-mare-2010/  

Un articol de foarte bine: 
http://subiectiv.ro/media/blestemul-lui-caragiale-un-
catavencu-turmentat/  

Fericitul Ilie, Opere complete, vol. 1: 
http://bastrix.wordpress.com/2010/03/03/fericitul-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-1/  

Literatura lăsată în urmă de Prof. Mihai Rădulescu: 
http://www.literaturasidetentie.ro/index.php.   

Vechi manuscrise biblice și patristice in folio: 
http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/csg/signature/50/0.   

Predoslovie = Introducere. În cele două podcasturi 
publicitate am explicat textul și, mai ales, valoarea lor pentru 
noi.  

Introd. Bibliei (1688): 
http://bastrix.wordpress.com/2010/02/20/predoslovia-bibliei-
de-la-bucure%c8%99ti-1688/. Lectură și comentariu.  

Introd. Mineiului (1779):  

http://bastrix.wordpress.com/2010/02/19/ps-chesarie-
al-ramnicului-predoslovia-mineiului-pe-februarie-ramnic-
1779/.   

Motor românesc de reperare a informațiilor de pe RSS-
uri: http://rsshunt.ro/ .  
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Cum ar putea să învețe un vorbitor de 
engleză...româna: 
http://www.orbilat.com/Languages/Rumanian/index.html  

Biblioteca gratuită online Anemi: 
http://tinyurl.com/yb6s73t  

Cateheza = stai jos și asculți datele fundamentale ale 
credinței ortodoxe. Te odihnești în adevărurile care îți fac 
bine și te mântuie.  

Primele 4 Cateheze sau puțin câte puțin spre 
Ortodoxie: http://bastrix.wordpress.com/category/cateheze/  

 
Ca să fim frumoși trebuie să Îl lăsăm pe Dumnezeu să 

ne înfrumusețeze, să facă din niște bădărani...niște frumoși și 
smeriți.  

 
Nu, noi nu le spunem confraților noștri: sunteți 

frumoși! Ci le spunem adevărul despre ei: sunteți urâți și asta 
din cauza voastră!  

 
Și când ești plin de har știi și să saluți, să ierți, să scrii, 

să faci copii, să fii preot, să fii mamă, să fii vânzătoare la 
butic...  

 
Mai întâi trebuie să recunoști ce patimi ai, ce urâciune 

ești...ca Dumnezeu să te umple de harul Său, care e 
frumusețea lumii.  

 
Ortodocșii vor să fie crezuți spirituali, deștepți, 

Sfinți...dar nu poți să fii doar pentru că vrei...ci trebuie să 
ajungi astfel!  

 
Pe Teologie pentru azi noi scriem despre problemele 

normale și reale ale oamenilor, adică despre cele pe care nu 
acceptă că le au.  

 
Ba da! Mai înainte de predici și cateheze trebuie să îi 

învățăm să fie normali cu viața asta, cotidiană, pragmatică...  
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Cum să înveți astfel de inadaptați lucruri dumnezeiești 
când ei nu știu să își sufle nasul?! Nu suntem absurzi când le 
cerem imposibilul?!!!  

 
Oamenii nu știu să meargă pe stradă, să respire, să 

mănânce, să salute, să stea în pat cu soția/soțul, să vorbească 
normal cu copiii...  

 
Iar când noi vrem să privim pe deasupra problemelor, 

ca să le găsim pe cele duhovnicești...uităm că nu le-am 
rezolvat pe cele mai cotidiene.  

 
Probleme de bătrâni?! Tot ce înseamnă nedelicatețe și 

lipsă de bun simț...Trebuiau să învețe ceva de la viața asta 
dacă au 50, 60, 70, 80...  

 
Probleme ale tinerilor?! Nu știu cât de nesimțiți sunt, 

cât de proști și de neatenți pe unde merg. Acestea sunt 
probleme reale, stringente.  

 
Bubbles: un RSS-u pentru desktop. De aici, în mod 

gratuit: http://bubbleshq.com/ . 
 
Al 4-lea blog al platformei Teologie pentru azi e: A 

vedea și a fi văzut (best of-ul fotografiilor): 
http://fotosinthesis.wordpress.com/.  

 
Predica duminicii care inițiază Postul Mare (2010): 

http://bit.ly/aBsMnO.   
 
Bucuria comuniunii (vol. 6), gratuită, pt. download: 

http://bastrix.wordpress.com/2010/02/11/bucuria-comuniunii-
vol-6/  

 
Cele mai folosite utilitare gratuite: 

http://www.opensourcewindows.org/.  
 
Blogul (în limba franceză) al ÎPS Michel (Laroche): 

http://leblogdumetropolitemichellaroche.blogspirit.com/  
 
Platforma Mănăstirii Noul Neamț din Republica 

Moldova: 
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http://md.chitcani.ru/index.php?option=com_frontpage&Item
id=1  

 
Enciclopedia ortodoxă rusă: http://www.pravenc.ru/  
 
Pagina Institutului de Studii Creștin-Ortodoxe de la 

Cambridge (Anglia): http://www.iocs.cam.ac.uk/index.html  
 
Evanghelia judecății de la Mt. 25 ne oferă reala ierarhie 

a valorilor umane. Oamenii vor fi așa cum sunt ei și 
nicidecum altcumva.  

 
Nimeni nu e vinovat că păcătuim în afară de noi. 

Păcatul e o alegere iar binele e întotdeauna comuniune, e 
realitatea comuniunii cu Dumnezeu.  

 
În fața lui Dumnezeu suntem cu ceea ce facem. Suntem 

cine ne-am făcut. De aceea Raiul sau Iadul nu sunt decât 
alegeri libere.  

 
Predica duminicii a 3-a din Triod: 

http://bastrix.wordpress.com/2010/02/05/predica-la-
duminica-a-3-a-a-triodului-2010/.  

 
Conștiința noastră știe cine suntem...și, în fața lui 

Dumnezeu nu ne putem ascunde după degete. Suntem ceea ce 
facem. Ceea ce dorim.  

 
ortodox ești? Un ortodox fără simțuri? Un ortodox fără 

experiență duhovnicească? Doar cu numele?  
 
Cei care Îl întâmpină pe Domnul sunt cei care Îi 

sesizează prezența, în mod haric, peste tot și în toți. Dacă nu 
simți nimic...ce fel de...  

 
Predică la Întâmpinarea Domnului (2010): 

http://bastrix.wordpress.com/2010/02/01/predica-la-
intampinarea-domnului-2010/  

 
Nimeni nu trebuie să își absolutizeze experiența 

eclesială, ci, mai degrabă, fiecare dintre noi trebuie să 
cuprindem cât mai mult din alții.  
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Mesajul duminicii: fii mai încăpător pentru diversele 
moduri de mântuire ale confraților tăi! Experiențele sunt 
unice...și tu nu ești singur.  

 
Predica duminicii a 34-a după Rusalii (2010): 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/29/predica-la-
duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2010/  

 
Duminica aceasta începe Triodul, adică perioada 

premergătoare Învierii Domnului în Biserica Ortodoxă. Ne 
pregătim pentru Postul Mare.  

 
Cartea de interviuri: Cuvinte cu amândouă mâinile 

(2010): http://bastrix.wordpress.com/2010/01/21/cuvinte-cu-
amandoua-mainile-2010/  

 
Niciun lucru făcut nu trebuie să ne împingă la mândrie, 

atâta timp cât există destul de multe lucruri proprii care ne 
rușinează.  

 
Predica duminicii a 33-a după Rusalii (2010): 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/22/predica-duminicii-a-
33-a-dupa-rusalii-2010/  

 
O prezentare pe scurt a subiectelor discutate într-o oră 

și ceva de predică, în predica de duminica aceasta.  
 
axiologic. Tocmai de aceea acceptă comuniunea, 

milostivirea, lucrul care îl apropie de Dumnezeu și de 
oameni.  

 
Domnul acceptă promisiunea de schimbare...pentru că 

schimbarea ontologică deja începuse în Zaheu. Cel pierdut 
axiologic...începe să vadă...  

 
Cei care nu înțeleg convertirea lui Zaheu nu văd 

lucrurile de mare subtilitate. Sunt bonți la suflet. Văd numai 
cu ochii și nu cu duhul lor.  

 
Învățăm astfel că adevărata schimbare e o schimbare în 

bine, care produce împlinire personală...chiar dacă lumea 
murmură.  
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Milostenia e comunicare...și despătimire în același 
timp. Te face cu inimă de carne...din inima de piatră, 
câinoasă, egoistă...  

 
Sf. Zaheu își împarte gradual averile ca să scape de 

idolul avariției, pe care îl slujise. Cel bogat în patimi devine 
bogat în virtuți.  

 
zilnică. Entuziasmul adevăratei convertiri e evident 

pentru toți pentru că e cunoaștere și asceză. Milostenia e 
adevărata umanizare.  

 
Aceasta ne duce la vederea lui Dumnezeu și la 

conștientizarea stării noastre interioare. Convertirea e 
minunea care produce conversie...  

 
Ca să Îl cunoaștem pe El trebuie să ne urcăm în 

sicomorul Tradiției Bisericii, adică să cunoaștem dreapta 
învățătură.  

 
Adică cum vedem ceea ce spune Evanghelia în viața 

noastră. Noi suntem Zaheu, mici de statură, fără cunoașterea 
lui Dumnezeu.  

 
Un comentariu duhovnicesc al pasajului lucan al 

convertirii Sfântului Zaheu, Episcopul Cezareei Palestinei, 
fostul Zaheu Vameșul.  

 
Predica duminicii a 32-a după Rusalii (2010): 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/15/predica-la-
duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2010/.  

 
A doua noastră carte editată pe 2010: Fragmentarium 

(vol. 2), 270 p. : 
http://bastrix.wordpress.com/2010/01/13/fragmentarium-vol-
2/.   

 
Titlul vrea să spună: o carte de interviuri, în care există 

cuvinte, pe care vi le dăm din toată inima, adică cu ambele 
mâini.  
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Până acum sunt trei persoane cu care scriem cartea de 
interviuri online: Cuvinte cu amândouă mâinile. Așteptăm și 
alți doritori.  

 
Scopul lor nu e numai aflarea de adevăruri...ci, mai 

ales, trăirea credinței ortodoxe pe măsură ce afli fiecare 
semnificație în parte.  

 
Am început această nouă categorie, alături de cea a 

predicilor, pentru ca și cei mai mici și cei mai mari să se 
simtă la un loc, împreună.  

 
Cateheza e o lecție deschisă pentru cei care vor să 

aprofundeze credința ortodoxă. E un abecedar. Și, pas cu pas, 
se află diverse lucruri.  

 
Prima cateheză: 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/11/prima-cateheza/ și a 
doua: http://bastrix.wordpress.com/2010/01/12/cateheza-a-2-
a/.  

 
Proiectul „cartea interviu”...își caută alcătuitorii: 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/10/cartea-interviu/.   
 
Predică la duminica după Botezul Domnului: 

http://tinyurl.com/yaluaff. Pocăința e o stare continuă și 
adevărata cunoaștere e iluminarea.  

 

Slujbele ortodoxe în neogreacă: 
http://analogion.net/glt/. Aici Lit. Dar. mai în. sfinţite: 
http://analogion.net/glt/texts/Oro/Pro.uni.htm.  

Sinaxar ortodox grec: http://www.saint.gr/. Viețile 
Sfinților de pe fiecare zi, pe scurt.  

E încă pentru download Libronix 3: 
http://thepiratebay.org/torrent/4696081/Logos_Scholar_Gold
_Libronix_3.0E. Bibliotecă digitală teologică.  

Tipiconul ortodox, neogrec, pe 12 luni, pentru 
download: http://www.ecclesia.gr/tipikon/.   
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Cum de falimentează niște trusturi de presă în RO...în 
momentul când altele dau zeci de mii de lei pe un bilet sau pe 
un telefon în direct?  

Minusul de informație e un minus de democrație. Nu 
cred, totuși, că sărăcia românească e atât de mare...  

Pare încă incredibilă pentru mine vestea, că 4 ziare 
românești au fost închise și că o televiziune poate fi decretată 
falimentară.  

Bucuria duhovnicească nu poate fi împărțită și altora, 
dacă nu îți curățești inima ca să o primești. Trebuie să vii spre 
ea, ca să te bucuri  

Cum vorbea Fericitul Paisie Aghioritul 2 . Trad. în 
engleză: http://florincaragiu.blogspot.com/2010/01/cuvant-al-
pr-paisie-aghioritul-in.html.  

În icoana pe care v-am prezentat-o îl găsim pe Sf. Ioan 
Botezătorul propovăduind în Iad, înainte de învierea 
Domnului. E deplin ortodoxă.  

O icoană unică a Învierii Domnului: 
http://bastrix.files.wordpress.com/2010/01/o-icoana-unica-a-
invierii-domnului.jpg.   

Predica de la Sfântul Ioan, 2010: 
http://bastrix.wordpress.com/2010/01/06/predica-la-soborul-
sfantului-ioan-botezatorul-2010/ . 

 
La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua 

patronimică, pe 7 ianuarie, de soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul!  

 
Predica la Botezul Domnului (2010): 

http://bastrix.wordpress.com/2010/01/05/predica-la-
praznicul-botezului-domnului-2010/.   

 

                                                            
2 E vorba de trei file audio cu subtitrare în limba engleză.  
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Bucuria comuniunii (vol. 5): 
http://bastrix.wordpress.com/2010/01/02/bucuria-comuniunii-
vol-5/. La mulți ani tuturor! Primul cadou pe 20103.  

 
Și, din acest motiv, nu poate să trăiască un isihast nici 

excesul de gândire și nici de sentimente, pentru că are o 
sinteză a ambelor.  

 
În Ortodoxie, rugăciunea minții este și o rugăciunii a 

inimii, pentru că mintea se pogoară în inimă. Mintea gândește 
în inimă.  

 
Manelizarea e soră cu curentul emo. Emotivitate, 

sentiment în exces și minte ioc. De ce avem repulsie de 
gândirea cu inima?  

 
Dacă vrem să facem un widget cu prietenii noștri din 

Twitter pentru blog: http://sxoop.com/twitter/.  
 
Chiar dacă mulți poluează praznicul tăierii împrejur a 

Domnului, de pe 1 ianuarie, totuși Biserica primenește 
întreaga creație astăzi.  

 
Ne trebuie o profundă cunoaștere și comentare a 

cultului Bisericii noastre, pentru ca să vedem câtă teologie e 
acolo. Trebuie să facem asta.  

 
Doream să înregistrez și să comentez astăzi Molitvele 

Sfântului Vasile cel Mare...pentru ca să vedem teologia lor. E 
uluitoare! Eram obosit...   

 
Sfințirea mică a apei și exorcismele Sfântului Vasile de 

astăzi m-au umplut de multă curățire interioară. Pe 1 ianuarie 
văzduhul se curăță.  

 
De ce s-a țigănizat așa de mult revelionul TV 2010? 

Pentru că au plătit venirea la TV, en gross sau pentru că așa 
am ajuns de manelizați?  

 

                                                            
3 Prima apariție editorială pe 2010.  
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La mulți ani tuturor și multă binecuvântare și pace 
pentru 2010, care sperăm să fie un an cu mai multe surprize 
editoriale marcante TPA4!  

 
Pe primele 19 cărți ale noastre5, în mod gratuit, aici: 

http://bit.ly/6FnU8m.   
 
Lucrăm în aceste zile la a 20-a apariție editorială online 

a platformei noastre. Le mulțumim tuturor acelora care ne-au 
citit cărțile.  

 
Le mulțumim tuturor acelora care ne-au scris și ne-au 

felicitat de sărbători. Dumnezeu să vă umple de multă pace și 
bucurie dumnezeiască!  

 
 „Zece pentru România”6...ne-a arătat că românii au 

rămas în timp...că nu sunt la curent cu valorile momentului. 
A fost un eșec valoric.  

 
Brazii au rămas nevânduți și au fost aruncați7. Pâinea a 

fost aruncată la coș. Milostenia nu costă mult...ci înseamnă 
conștiință, inimă...  

 
De ce Mr. Bean își trimitea scrisori, de Crăciun, de 

unul singur? Pentru că nu avea cine să-i trimită. E paradigma 
lumii noastre egoiste.  

    
Iar atunci când crezi că ura e un...sentiment religios, ai 

ajuns o caricatură umană, un fanatic. Credința nu urăște! Ea îi 
adună pe toți.  

 
Sfântul Ștefan e omorât cu pietre de către conaționalii 

săi evrei, în timp ce se ruga pentru ei și îi ierta. Tăcerea 
lui...și ura lor...  

 
În predica din acest an am citit și comentat cap. 7 din 

Faptele Apostolilor. La mulți ani tuturor celor care își 
serbează ziua patronimică!  

 

                                                            
4 TPA = Teologie pentru azi.  
5 Am editat 19 cărți la nivel online în anul 2009, între 1 octombrie și 12 decembrie.  
6 Emisiune în coproducție cu publicul a televiziunii Realitatea TV.  
7 La finalul lui 2009, în piețele marilor orașe...ca și în alți ani.  
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Ștefan = cel încununat. Pe 27 decembrie sărbătorim pe 
primul Mucenic al Bisericii, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan (F. 
Ap. cap. 7).  

 
Predica ultimei duminici din 2009, de mâine: 

http://bastrix.wordpress.com/2009/12/26/predica-duminicii-
de-dupa-na%c8%99terea-domnului-2009/.   

 
Predica la Nașterea Domnului (2009): 

http://bit.ly/87oavb. La mulți ani!  
 
Amintiri din epoca de aur (2009) reînvie, parțial, 

atmosfera comunismului: http://bit.ly/4CiMOZ.  
 
Faptul că ne reamintim unde eram acum 20 de ani e un 

exercițiu recuperator de identitate. Dacă uităm să facem 
asta...ne pierdem sensul.  

 
Ca să îți vindeci memoria...trebuie să îți aduci aminte. 

Rememorarea e un exercițiu spiritual în primul rând. E 
vindecarea de indiferență. 

 
Găsiți aici colindele: 

http://bastrix.wordpress.com/2009/12/12/darul-de-colinde-al-
parintelui-gabriel-militaru/ .  

 
Grație părintelui Gabriel Militaru mai aveți 9 zile în 

care puteți să downloadați, în mod gratuit, cele 5 pachete de 
colinde.  

 
Și această curăție a inimii și a trupului e cea care află 

bucuria praznicului, care se umple de bucuria prăznuirii, a 
comuniunii cu Dumnezeu.  

 
Ne facem curățenie în suflet pentru ca să fim proprii de 

bucurie, bucuriei lui Dumnezeu, sfintei bucurii reale ce ne 
inundă.  

 
Așezarea în bucuria sărbătorii se face prin trăirea 

teologiei ei. Tocmai de aceea oamenii se spovedesc, se 
împărtășesc, fac milostenii.  
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După cum se schimbă natura se schimbă și omul: 
acesta e mesajul esențial! Numai că schimbarea e și trebuie 
să fie în bine și nu în rău.  

 
Toate datinile de sfârșit și început de an totodată ne 

introduc în modul de a vedea timpul ca schimbare, ca înnoire 
continuă interioară.  

 
Sorcova vorbește despre bucurie, pe când Plugușorul 

despre noua recoltă a anului. Bucuria e prosperitatea inimii. 
Ceea ce ai în tine.  

 
Unele obiceiuri însă de iarnă sunt amprente ale 

mentalității rurale asupra sărbătorii. Sunt exegeze, în stil 
românesc, a conținutului ei.  

 
Din acest motiv ele transmit liniștea și dulceața 

duhovnicească a praznicului, teologia praznicului, care face 
bine adâncului nostru.  

 
Colindele ortodoxe românești sunt vestiri bucuroase, 

teologice ale Nașterii Domnului și ale lucrurilor care țin de 
sărbătoare.  

 
Bucuria e comuniune, în concluzie și niciodată ipseism, 

egoism grosier!  
 
Aprofundarea acestor chestiuni teologice se află în 

predica noastră din 20088 și în cea de acum, pe care am 
publicitat-o mai jos. Sunt online.   

 
Și întrebarea acestei duminici e următoarea: preferi să 

fii prost...sau să te bucuri veșnic? Adică preferi lumea 
asta...sau bucuria veșnică?  

 
Împărăția lui Dumnezeu nu este exclusivistă! Nu e doar 

pentru unii. Ci e pentru toți cei care se îmbracă în har, adică 
în veșmânt de nuntă.  

 

                                                            
8 O găsiți la această adresă:  
http://bastrix.wordpress.com/2008/12/13/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-lc-
14-16-24-audio-2008/.  
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Acestea sunt arvuna, pregustarea, semnul veridicității 
chemării noastre la cină, la bucuria veșnică. Și chemarea e 
universală!  

 
El nu ne oferă mizilicuri, lucruri puerile, ci de o 

concretețe veșnică, pe care le simțim de acum prin pacea și 
bucuria pe care le trăim.  

 
Tocmai de aceea este atât de profundă și de seriosă 

invitația Sa: pentru că e la o bucurie veșnică cu Sine, Izvorul 
vieții și al bucuriei.  

 
De aceea El ne invită să ne bucurăm. Nu ne forțează! 

Nu ne bagă cu forța în Împărăție. Ci lasă la latitudinea iubirii 
noastre alegerea.  

 
Cina la care ne invită Domnul e bucuria veșnică a 

comuniunii cu Sine și cu toți Sfinții. Și Dumnezeu e serios în 
toate promisiunile Sale.  

 
Predica duminicii a 28-a după Rusalii: 

http://bastrix.wordpress.com/2009/12/10/predica-la-
duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2009/ Multă bucurie!  

 
Vă doresc tuturor ca să vă pregătiți bucuros de 

întâlnirea cu Domnul și să nu uitați că El a venit pentru toți și 
nu doar pentru unii!  

 
Sensul sărbătorii e acela de a-i aduce pe toți ca să se 

bucure de El, fie că sunt bucuroși fie că sunt triști. Nașterea 
Lui e pentru toți.  

 
Bucuria de a fi cu El e o bucurie cu cei care se 

întristează dar și o bucurie cu cei care se bucură. O bucurie cu 
toți.  

 
la cei plini e frig, de sărăcie, de singurătate. Bucuria 

nașterii Sale e și durere împreună cu cei din frig. Da, e 
paradoxal dar adevărat!  

 
Pentru că Dumnezeu Se naște în mod sărăcăcios, în 

iesle, în frig, pentru ca să ne reamintească de nevoia de a ne 
gândi la toți, mai ales...  
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vine și ne dă întâlnirea cu rădăcina ființei noastre: 

curăția, fecioria, maturitatea sfântă, iertarea, îngăduința, 
sărăcia de rele.  

 
Avem nevoie de curăția iubirii, de frumusețea 

raportării reale și depline la existență și la tot ceea ce ne 
înconjoară. Și praznicul de față...  

 
Ne pregătim ca să Îl întâmpinăm pe Dumnezeu, Care 

Se face pentru noi Prunc, pentru ca să ne întoarcă la copilăria 
noastră înțeleaptă.  

 
Tocmai de aceea postul nașterii Domnului e o pregătire 

pentru a trăi, în adâncul nostru, bucuria întâlnirii cu fecioria 
și bunătatea Lui.  

 
Fără ea lucrurile sunt geroase, sunt pline de 

singurătate. Omul neîmplinit în Dumnezeu e nefericit de 
sărbătoare, pentru că nu se simte bine.   

 
Fundamentul sărbătorii e minunea, e iubirea Lui față de 

noi. Dacă ne împărtășim de această bucurie harică ne 
bucurăm în mod real.  

 
În jurul acestei bucurii vin cadourile, vin urările de 

bine, vine veselia unei mese împreună...Dar fără bucuria de 
El nu e nicio sărbătoare.  

 
Dumnezeu S-a făcut om fără a fi mai puțin Dumnezeu: 

aceasta e bucuria praznicului nașterii Domnului! Dacă o știi 
te bucuri imens, în mod viu.   

 
Bucuria praznicului nașterii Domnului constă în a 

înțelege ce eveniment uluitor, capital, mai presus de orice 
înțelegere s-a petrecut atunci.   

 
Surse gratuite despre limba română veche: 

http://www.archive.org/search.php?query=rom%C3%A2n%
C4%83.  

 

19



La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua 
patronimică de Sf. Ierarh Nicolae 9 ! Teologie pentru azi 
împlinește 3 ani10...și vă mulțumește.  

 
Predica duminicii a 27-a după Rusalii: 

http://bastrix.wordpress.com/2009/12/04/predica-la-
duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2009/. 

 
Însă echilibrul se naște acolo unde sunt valori, unde se 

depune o muncă intensă numai într-un singur sens și unde 
există respect reciproc.  

 
Dacă știi cine ești și ce vrei să faci știi să fii echilibrat 

și să nu ceri și nici să admiți beneficii sau locuri pe care nu le 
meriți.  

Sper ca românii să fie din ce în ce mai mult ei înșiși și 
să nu se mai considere nici mai sus și nici mai jos decât sunt. 
Echilibrul e totul.  

 
Astăzi m-am bucurat și am fost foarte liniștit, foarte 

împăcat, excluzând tot ceea ce înseamnă stridență, lucruri în 
plus.  

 
Zilele memoriale, ca aceasta, în care trebuie să ne 

regăsim interior sunt momente de reflecție și de bucurie. 
Depinde cum și cât te bucuri.  

 
La fel, a te simți român și a te manifesta ca atare e o 

libertate interioară enormă, numai să știi ce să faci cu tine, ca 
exponent pozitiv.  

 
Azi-noapte, într-un interviu TV superb 11 , Johnny 

Răducanu12 spunea: libertatea interioară este imensă. Numai 
să știm ce să facem cu ea.  

 

                                                            
9 Un sait românesc dedicat Sfântului Ierarh Nicolae: http://www.sfantulnicolae.info/.  
10 Pe data de 6 decembrie 2009.  
11  La TVR1, cu Marina Constantinescu, despre care aveți date biografice aici: 
http://www.tvr.ro/vedeta.php?id=60946.  
Pentru a viziona această emisiune la nivel online intrați aici: 
http://www.tvr.ro/emisiune.php?id=622#. E vorba de emisiunea din data de 04. 12. 
2009.  
12 Mai multe detalii aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Johnny_R%C4%83ducanu.  
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Dacă vreți să cunoașteți cum arată manuscrisele lui 
Stendhal: http://stendhal.msh-alpes.f...  

 
La mulți ani tuturor! Identitatea națională e un dat 

dumnezeiesc pe care trebuie să îl descoperim fiecare dintre 
noi. Vă doresc numai bine!  

 
Barbra Streisand 13 , All In Love Is Fair : 

http://wp.me/p2uNS-5nh.   
 
Trăiască nația română! : http://wp.me/p2uNS-5n4. 
 
Predica duminicii a 30-a după Rusalii (2009): despre 

ceva-ul vieții duhovnicești, care lipsește. O găsiți aici: 
http://chirb.it/fhrmKw.   

 
Era tatăl lui Hitler evreu? Există un mormânt: 

http://www.inpolitics.ro/-povestea-mormintului-lui-hitler-
din-cimitirul-evreiesc-art50283.aspx 

 
Volume free din col. ACW: 

http://www.archive.org/sear...  
 
Și puterea care îi convertește pe oameni e harul lui 

Dumnezeu, pentru că harul dumnezeiesc e puterea reală a 
cuvintelor noastre.  

 
Tocmai aici se vede puterea cuvintelor: în puterea pe 

care o insuflăm oamenilor de a-și depăși erorile.  
 
A spune adevăruri dure cuiva, despre sine, e un mod 

responsabil de a ne asuma eșecurile sale personale și de a 
încerca să îl ajutăm.  

 
El e un mod de a ne respecta și de a respecta pe cel la 

care ne raportăm, indiferent dacă comentariul nostru are note 
critice tăioase.  

 
Comentariul real e comentariul care ne reprezintă. 

Dacă el nu ne chintesențiază profilul interior atunci l-am 
făcut degeaba.  

                                                            
13 Saitul artistei: http://www.barbrastreisand.com/us/home.  
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Geo Bogza îl iubește pe Lenin...dar nu numai. Citiți cu 

atenție, că e actual!: http://revistacultura.ro/bl...  
 
S-a vindecat după 23 de ani de comă profundă: 

http://bit.ly/5gUYcD.   
 
Noile parole de la Digibook: 

http://dorinfather.wordpres.... Cărți free.  
 
Convertor pentru textele în limba română fără 

diacritice. El pune diacriticele: http://srv.diacritice.com/  
 
Ecologiştii nu i-au linşat pe negri http://bit.ly/4OJx7M. 

Un articol al lui Bucurenci despre inadecvarea ecologică a 
românilor.  

 
Sf. Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra 

ereziilor, vol. 2 : http://tinyurl.com/yhufgtg. Volumul de față 
are 457 pagini în ed. RO. 

 
Predica duminicii a 26-a după Rusalii (2009): 

http://bastrix.wordpress.co...  
 
Iulian Leca despre Cristian Tudor 

Popescu 14 :http://bit.ly/2Baws5. Una dintre cele mai bune 
descrieri ale personalității sale pe care o știu.  

 
Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon 

Noul Teolog (teza doctorală): http://tinyurl.com/yzsebem.  
 
Teologia vederii lui Dumnezeu: 

http://tinyurl.com/y8vxayp. O introducere la teza noastră 
doctorală.  

 
Așa că, pentru noi, bunul simț nu e un moft ci starea 

noastră de a fi și de a creea online. Însă aș dori să învingă 
normalitatea peste tot.  

 

                                                            
14 Arhiva articolelor sale din Gândul:  
http://www.gandul.info/cristian-tudor-
popescu.html?q=authors:167525&author=Cristian%20Tudor%20POPESCU.  
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Platforma Teologie pentru azi militează de 4 ani de zile 
pentru bun simț, performanță, valoare și profesionalism în 
spațiul online.  

 
Fiecare dintre noi putem contribui la ea și nu doar în 

timpul campaniei electorale ci tot timpul.  
 
Revoluția bunului simț, sper să fie o realitate: 

http://hailarevolutie.ro/ și să nu rămână la nivelul de slogan 
sau de loc comun în România.  

 
Pentru aceasta vă îndemn și pe dv. să tezaurizați 

informația, oricare ar fi ea, să o păstrați, ca să știți de unde o 
luați.  

 
De aceea îmbin biblioteca online cu cea personală, 

portabilă, pentru ca să fiu rapid în munca mea de cercetare 
teologică.  

 
Am nevoie de sute de cărți deodată, de informații 

disparate, dar care trebuie să fie împreună, undeva ușor de 
accesat.  

 
Pentru mine portabilitatea informației e mai mult decât 

necesară. De aceea știu ce importanță are ordinea în detalii, în 
domeniul cărților.  

 
Asta pentru că știu ce probleme au mulți cu zeci, sute 

de DVD-uri sau cu harduri portabile, care nu mai știu unde au 
pus una sau alta.  

 
Trebuie să învățăm să ne stocăm informațiile 

personale, în mod conștiincios și să le clasificăm pentru a știi 
unde le-am pus.  

 
Viitorul sună în acest fel: baze personale imense de 

date, la nivel online sau pe diverse spații portabile. De aceea 
trebuie să strângem...  

 
Dacă mai punem alături de ei și pe cei 6 G de la Gmail 

Drive: http://tinyurl.com/yl3y558 punem bazele primei 
noastre biblioteci online.  
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Cei 25 de G free de la Sky Drive: 
http://tinyurl.com/ygjswko, pe lângă cei 10 G free de la 
4shared: http://tinyurl.com/ylbnfdo. Biblioteca.  

 
De aceea și lipsa de entuziasm, de lucru duhovnicesc în 

viața publică și la nivel online. Cine să lucreze, dacă oamenii 
cască?  

 
E prea multă indiferență și răceală între noi semn că nu 

suntem oamenii lui Dumnezeu decât foarte puțin, în puțină 
măsură sau deloc.  

 
Trebuie să fim prietenii Sfinților încă de acum, 

prietenii celor care, în mod învederat, sunt Sfinții din mijlocul 
nostru.  

 
De fiecare dată conștientizez faptul că am făcut prea 

puțin pentru oamenii lui Dumnzeu. Nu e de ajuns să te lauzi 
cu ei după ce mor...  

 
Când ne mor Teologii și adevăratele Exemple de 

comportare suntem mai goi de călăuze...dar avem tot mai 
mulți Prieteni în cer, la Domnul.  

 
Primele articole și atmosfera eclesială după adormirea 

PFP Pavle al Serbiei: http://tinyurl.com/yeavotv. Vorbim de 
adormirea unui Sfânt...  

 
Predica duminicii a 25-a după Rusalii: 

http://chirb.it/g20DN2.  
 
Priveghiul lui Gheorghe Dinică de astăzi: 

http://bit.ly/4wvEai.  
 
Aveți nevoie de Hootsuite.com, un program auxiliar al 

Twitter pentru a avea un dashboard expandat. Contul se va 
lega la cel de pe Twitter.  

 
Avem nevoie de metodă și de muncă pentru ca să 

ajungem undeva, oricine am fi noi și orice ne-am dori să 
realizăm.  
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Nu trebuie să ni se pară greu când facem binele. Binele 
e bine numai dacă e greu. Însă nu trebuie să ne pierdem cu 
firea!  

 
Nu am putut și nu pot să accept că nu se poate! Ba da, 

se poate! Se poate când vrei lucruri bune, pentru că 
Dumnezeu binecuvintează binele.  

 
Ca să putem ieși trebuie să facem ceva real, vizibil. 

Lamentația e copilărism. Numai ceva evident ne duce înainte. 
Asta e regulă generală.  

 
Momentele de sărăcie ale țării, ca acum, nu trebuie 

transformate în panică, isterie, enervare perpetuă. Nu ne ajută 
acest lucru! N-are sens.  

 
Se poate dacă stărui, dacă cauți să treci peste ceea ce 

pare imposibil. Și așa ajungi să fii frumos, împlinit, cu 
realizări extraordinare.  

 
Problema e să nu te lași convins de erezia fatalismului, 

care îți spune că nimic nu se poate, dacă nu s-a putut din 
prima. Ba se poate!...  

 
Pușcăria comunistă a fost pentru unii un blestem, 

pentru alții însăși sfințirea lor. Handicapul unora e un motiv 
să facă lucruri uluitoare.  

 
De aceea suferința nu e o boală ci o bucurie, dacă știi 

să o convertești în binele tău, într-un lucru care te definește, 
te reprezintă.  

 
Cele mai multe descoperiri științifice au apărut când 

oamenii munceau sau se rugau, când căutam, cu mult sârg, să 
facă ceva cu viața lor.  

 
Dacă studiem viețile Sfinților sau viețile marilor 

oameni ai lumii vedem că au renunțat la multe pentru 
împlinirea lor.  

 
Numai că suferința în sine nu e o virtute, ci numai dacă 

știi să faci din suferință un mod de sfințire și un mod de 
creație, o pozitivitate.  

25



 
Suferința? Deși pare cel mai mare cataclism din viața 

noastră ea e cea care ne-a format caracterul. Oamenii 
puternici sunt suferinzii.  

 
Doru Octavian Dumitru e prezent15 la OTV în aceste 

momente. Are un turneu în toată România în acest noiembrie 
2009.   

 
Sute de filme gratuite de la TV Shack: 

http://tvshack.net/movies/. 
 
Canalele TV ale BBC: http://www.bbc.co.uk/iplaye...  
 
Canalele radio BBC: http://www.bbc.co.uk/iplaye...  
 
Vocea Rusiei, scris și audio: 

http://ruvr.ru/index.php?ln... O agenție de știri în limba 
română.  

 
Bucuria comuniunii, vol. 3: http://bit.ly/MBszq.  
 
Ea este o apologie a credinței pentru un om al Bisericii 

și nu un motiv de ceartă, cu cei care nu acceptă dreapta 
învățătură.  

 
Am făcut aceste precizări pentru cei care citesc în 

aceste zile primul volum din cartea editată de către noi și să 
știe cum să o perceapă.  

 
Polemica nu duce decât la isterizare, pe când apologia 

îi învață pe cei smeriți unde e adevărul, în ce costă el și cum 
s-a păstrat de noi.  

 
Dar apologia trebuie să îi fundamenteze pe oamenii 

Bisericii, în primul rând, și nu să fie o polemică cu cei din 
afară. Polemica e desuetă.  

 
Care e rostul apologiei? Unul sanitar: apără credința 

ortodoxă de contaminări cu idei eronate și păgâne. Avem 
nevoie de apologie mereu.  

                                                            
15 Seara, 10 noiembrie 2009.  
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Volumul al doilea din Contra ereziilor va fi format din 

3 cărți de fundamentare a credinței apostolice împotriva 
gnosticilor.  

 
Însă cum Dumnezeu nu minte și Biserica e prezentă în 

toate veacurile, rezultă că cei care au apărut posterior sunt 
lupii care atacă Biserica.   

 
sincope, eclipse. Dacă există o sincopă a ei înseamnă 

că Dumnezeu a mințit că va fi cu Biserica Sa în fiecare clipă.  
 
Continuitatea și veracitatea credinței înseamnă, în 

același timp, și mântuirea tuturor oamenilor din tot timpul. 
Biserica nu poate avea...  

 
Și toți ereticii au o primă caracteristică definitorie în 

aceea, că ei neagă continuitatea preoției și a harului în 
Biserica Ortodoxă.  

 
Dimpotrivă, dacă spui lucrurilor pe nume, în mod 

amănunțit, cei ai Bisericii înțeleg unde se greșește și în ce 
constă erorile.  

 
amănunțite asupra unei problematici, care te scutește 

de acuzațiile nefondate că nu ai cercetat bine problema. 
 
Și, din acest motiv, a arătat cât de departe de mintea 

Bisericii erau ereticii vremii lui. De la Sfântul Irineu am 
preluat ideea exegezei...  

 
Sfântul Irineu al Lyonului (am editat deja primul 

volum din apologia sa) a aplicat tactica discutării aplicate, 
pas cu pas, asupra ereziei.  

 
Predică la duminica a 24-a după Rusalii (2009): 

http://chirb.it/y182aq.   
 
Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra 

ereziilor, vol. 1, 341 pagini: http://tinyurl.com/yzpkr7z.   
 
Slujba de înmormântare a Arhim. Teofil Părăian, în 

format audio (31 oct. 2009): http://chirb.it/NJKyeg.  
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Predica duminicii a 22-a după Rusalii (2009): 

http://bit.ly/eFxqV.   
 
Pr. Dorin Picioruș, Scrieți cărți! http://chirb.it/pnw2zy.  
 
Codecurile pentru Windows 7: 

http://www.windows7codecs.com/.  
 
Parolă: dorinfather, Enciclopedia TV: 

http://bit.ly/11kL9S. 
 
Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești: 

http://bit.ly/2173hO.  
 
Fragmentarium, vol. 1, http://bit.ly/FPbA. 
 
Bucuria comuniunii, vol. 2: http://bit.ly/3PirwU. 
 
Vă doresc tuturor celor care purtați numele Sfinților 

Dimitrie...multă pace și bucurie duhovnicească în viața dv.!  
 
Nu știu când voi edita, în mod precis, cartea, în două 

volume, în română, dar cred că luna viitoare...acest lucru se 
va petrece.  

 
În peste 600 de pagini, în română, veți avea parte în 

Împotriva ereziilor a Sfântului Irineu de ce înseamnă 
apologie ortodoxă.  

 
Teologia antieretică a Sfântului Irineu al Lyonului e 

una eclesială. E răspunsul Bisericii la ceea ce nu aparține 
Bisericii. E răspuns viu.  

 
Și, din acest motiv, sunt nerelevante pentru Biserica, 

care naște Sfinți, pentru cea în care se experiază continuu 
harul Treimii.  

 
Între ereziile vechi și cele noi există o legătură 

genetică, pentru că toate au aceeași sursă: infatuarea umană.  
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Iar sistemul gnostic, ca orice sistem păgân sau eretic e 
un sistem confuz și fără relevanță pentru viața duhovnicească 
a Bisericii.  

 
Banalul într-o teologie apare acolo unde teologia e de 

laborator, unde e pur umană. Când omul face teologie fără 
Dumnezeu e babilonie.  

Lucrez la editarea cărții Sfântului Irineu al Lyonului și 
observ, pas cu pas, prostia multidivinităților gnostice. Un 
sistem teologic banal.  

 
Și această sinucidere e una din cea mai la modă, atâta 

timp cât nu e luată în serios. Atâta timp cât se crede că se 
poate trăi fără Dumnzeu.  

 
Gol de ce? Gol de har. Blazarea, lipsa de noutate apare 

acolo unde omul a murit sufletește, unde el s-a sinucis prin 
păcate.  

 
Plictiseala existențială apare într-o viață care rămâne în 

păcat, care nu se înnoiește continuu prin harul lui Dumnzeu. 
Cine e blazat e gol.  

 
Pericolul de a fi plictisitor apare atunci când nu ești 

mereu altul, adică atunci când nu te mai umpli de teologie și 
cultură.  

 
Predica duminicii a 23-a după Rusalii (2009): 

http://bit.ly/4GrjLn.  
 
Traduceri patristice, vol. 1, 2009: http://bit.ly/qKN5H. 
 
Cărți și programe gratuite pentru dv. Un dar din partea 

noastră: http://bit.ly/nRh3k.  
 
Utrenia Sf. Parascheva, 2, 2009: http://chirb.it/4yEcc9.  
 
Utrenia Sf. Parascheva, 1, 2009: http://chirb.it/yrh5vk . 
 
Vecernia Mică și Mare a Sfintei Parascheva (2009): 

http://chirb.it/tIAH7a. La mulți ani celor care vă serbați 
numele patronimic!  
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E șansa reumanizării noastre, când ne vom putea 
înțelege, din ceea ce scriem și prezentăm fiecare, cine 
suntem, ce simțim și dorim noi.  

 
Și cred că trebuie să ne pregătim pentru această zi: 

pentru ziua unei comunicări reale și profunde între noi. E 
șansa noastră capitală.  

 
Doar limba ne mai desparte pentru această comunicare 

globală! Cum am mai spus, când vom avea translatoare 
instant...vom vorbi cu toți...  

 
Și îl folosim în mod just, dacă îl folosim spre 

mântuirea noastră și spre o bună comunicare cu orice 
persoană a lumii.  

 
atunci pierdem lucrul esențial: că avem un spațiu atât 

de minunat de comunicare, pe care nu suntem capabili să îl 
folosim în mod just.  

 
O întâlnire a diverselor religii, culturi, aspirații...din 

care vom învăța reciproc. Dacă considerăm că onlineul e doar 
pt. divertisment...  

 
Asta facem la nivel online: pregătim lumea de mâine 

pentru o comunicare mult mai eficientă și directă, globală. 
Pentru o întâlnire plenară.  

 
Cu cât se mărește handicapul nostru tehnologic cu atât 

nu vom mai fi proprii viitorului comunicării. Și trebuie să îl 
micșorăm în mod zilnic.  

 
Lucrurile sunt foart evidente...și trebuie să ne luăm 

rolul în serios: acela de a iniția pe oameni în noile tehnologii.  
 
Tot la fel, nimeni nu se mai va mai întoarce la cartea de 

foaie...pentru că mergem spre cartea și ziarul electronice, în 
forme utile.  

 
Se pare că am uitat, că până la inventarea tiparului au 

existat manuscrisele. Și nimeni nu s-a mai întors la 
manuscrise când a apărut cartea.  
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Cuvântul și imaginea online vor fi cele care vor creea 
imaginea despre lume a noilor generații. Nimeni nu se mai 
întoarce înapoi...  

 
Și aceasta, pentru că trăim cu evidența, că viitorul va 

avea cărțile online...și mai puțin în foaie. Va trebuie să 
regândim ideea de carte.  

 
Nu s-au terminat cărțile din stocul de 15% din opera 

noastră, stoc promis, așa că mai avem de editat la nivel online 
câteva. Suntem în lucru.  

 
O mai bună și profundă cunoaștere a Sfinților Părinți ai 

Bisericii ne dă o dimensiune mai bogată a vieții Bisericii. O 
cunoaștere dinlăuntru.  

 
E marea bucurie a acestei săptămâni pentru că, sper, să 

relanseze traducerile de carte patristică în România.  
 
Patrologia Graeca e pentru download: 

http://bit.ly/zexnE.  
 
Vă doresc să fiți liniștiți în mijlocul bucuriei dv. de 

adevăr, de bine, de frumos, adică de Dumnezeu! Să fiți Sfinți, 
pentru că El este așa. 

 
Împăcarea cu Dumnezeu e sentimentul acesta că ne 

aparține întreaga lume, pentru că oriunde am fi suntem cu El, 
mereu...  

   
E centrul vieții noastre, e siguranța și încederea 

noastră. Nu ne putem mândri cu răul, cu păcatul, pentru că el 
neliniștește, urâțește. 

  
Când suntem împliniți și bucuroși știm foarte multe 

lucruri, în mod condensat, fără detalieri, fără defalcări. 
Bucuria e centrul vieții.  

  
Pentru că primim pacea Lui, confirmarea Lui știm că 

nu suntem singuri, că suntem cu El și acesta e un răspuns 
fundamental pentru noi.  
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Și această lămurire din partea Lui e împlinirea, bucuria 
noastră. E certitudinea, simțământul că suntem în bine.  

 
De aceea Dumnezeu ne explică în taina inimii cum stă 

treaba cu noi și cu lumea. Cine suntem noi în relație cu El?  
 
Și cum ar fi altfel, dacă noi nu am făcut nimic din tot 

ceea ce ne stă în față, ci El a făcut tot ceea ce vedem pentru 
noi? Numai pentru noi.   

 
Credința ne împlinește pentru că ne face să fim în 

relație cu Dumnezeul nostru, cu Cel care ne-a creat și are 
toate răspunsurile noastre.  

   
Cultura și știința sunt cadrele care ne pregătesc pentru 

credință, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, care e superioară 
lor. Credința e plinirea.  

 
Doar prin Revelație, prin Scriptură și Tradiție, poți 

ajunge la adevărurile ultime și nu prin cunoaștere științifică 
sau cultură.  

  
Nu poți să ajungi la cunoașterea veșniciei, la 

cunoașterea sufletului, în primul rând a lui Dumnezeu, fără 
El, fără ca El să îți arate.  

 
Adevărurile ultime sunt revelate, descoperite de către 

Dumnezeu. Și cel care crede are acces la ele.  
 
Necredinciosul e un om retardat la nivel gnoseologic, 

pentru că nu are acces la adevărurile ultime. Pentru că la ele 
nu ajungem cu mintea...  

  
Acesta e motivul pentru care nu mulți se convertesc: 

pentru că nu trăiesc experiența revelării lui Dumnezeu în 
viața lor.  

  
Iar un adevăr care bucură e un adevăr care a început să 

fie înțeles, să fie trăit de către noi. Nu ne bucurăm decât de 
ceea ce înțelegem.  
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Iar învățătura Bisericii cuprinde adevărurile după care 
noi tânjim, pe care le căutăm cu nesaț. Pe măsură ce le aflăm, 
ne umplem de ele.  

 
Din acest motiv recursul la Revelația dumnezeiască 

este recursul la adevărul fundamental, veșnic. Numai 
Dumnezeu știe adevărurile definitive.  

  
Fără întrebările fundamentale ale vieții noastre nu 

putem să înaintăm în cunoașterea de sine, în tot ceea ce 
facem.  

 
Și primele lucruri pe care le căutăm sunt adevărurile 

finale: cine ne-a creat, cine suntem, unde mergem. Oricine 
vrea să știe aceste lucruri.  

 
Și ce înseamnă să citești lucruri profunde? Înseamnă să 

cauți să pătrunzi lucruri care te depășesc dar spre care tu 
tinzi, pe care le cauți.  

 
Adică nu avem timp pentru lucruri serioase...și avem 

timp pentru toate prostiile? Cultura teologică trebuie să aibă 
prioritate pentru noi.  

 
Nu cred în ideea că nu mai citim pentru că...nu mai 

avem timp. Dacă vrei să îți faci timp îți faci timp și îți câștigi 
o cultură solidă.  

  
Trecutul a devenit istorie consemnată: 

http://bit.ly/4dUqIQ. Și istoria e o lecție vie... 
 

 
 

Cartea se citește de aici spre început! 
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© Teologie pentru azi 
 

 
 

Cartea de față e una 
gratuită și reprezintă un 
proiect online al platformei 
noastre.   

 
 

Ea nu poate fi tipărită și 
comercializată fără acordul 
direct al Pr. Dr. Dorin 
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