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‘Veni&'de'primi&'lumina’'–'Convorbiri'duhovnices&'



"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică. "  
Ioan 3:16 
  

Parintele)Dumitru)Staniloaie)–)‘Dumnezeu)este)Iubire’))
)

h7ps://youtu.be/lFBNpXSkcCQ 



Parintele Dumitru Staniloaie 
‘Când&l(am&întâlnit&pe&părintele&Dumitru,&nu&m(am&putut&împiedica&să&nu&mă&gândesc&la&
Sfântul&Ioan&Evanghelistul,&care&la&adânci&bătrâne@,&repeta&mereu&că&"Dumnezeu&este&
iubire"&și&"Cel&ce&iubește&pe&fratele&său&se&află&în&lumină".&'

Dumitru Stăniloae (n. 16 noiembrie 1903, Vlădeni, 
Comitatul Brașov - d. 5 octombrie 1993, București) a 
fost un preot, teolog, profesor universitar, dogmatist, 
traducător, scriitor și ziarist român. Este considerat unul 
dintre autoritățile proeminente ale teologiei europene din 
secolul XX și cel mai mare teolog român din acel secol. 
A lucrat vreme de 45 de ani la traducerea lucrării 
Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii (în 
douăsprezece volume). Membru titular al Academiei 
Române (1991).'

 

A fost unul dintre cei 5 copii ai lui Irimie și Rebeca 
Stăniloae, nepoată de preot. Căsătorit cu Maria (născută 
Mihu), a avut trei copii: doi gemeni - Dumitru (moare în 
septembrie 1931) și Mioara (moare în 1945). În 1933 se 
naște Lidia, botezată de istoricul Ioan Lupaș. Unicul 
nepot, Dumitru Horia, fiul Lidiei, se naște în 1959.'

Facultatea de Teologie din Cernăuți (între anii 1923 - 1927).  
La Cernăuți a obținut doctoratul în 1928. 
 
Studiaza la Facultățile de Teologie din Atena (1927 - 1928), 
Munchen și Berlin (1928 - 1929) pentru a se specializa în 
Dogmatică și Istorie bisericească și face călătorii de studii și 
documentare la Paris și Belgrad.  



Iubirea sau Dragostea  
Este esenta si specificul religiei crestine, adusa in prim-plan de Legea Noului 
Testament, prin exemplul viu al Domnului nostru Iisus Hristos. '

 
•  Este propovaduita Iubirea Universala, adica 

Iubirea indreptata catre orice om, fara 
deosebire de neam, credinta, sau stare sociala. 

 
•  Ne opreste de la pacatul razbunarii, ne 

porunceste sa iubim pe vrajmasii nostri (Matei 
5,44; Rom 12,9,17) 

 
•  Credinciosii sunt calauziti de dragoastra fiiasca 

fata de Dumnezeu la indeplinirea  poruncilor 
Lui, pentru ca ‘Dumnezeu este Dragoste’ (I Ioan 
4,16) 



Iubirea sau Dragostea  
Implinirea poruncii Iubirii fata de Dumnezeu  si fata de aproapele este calea sigura 
catre Mantuire'

3 Virtuti teologice – daruite omului de 
Dumnezeu pentru a-l ajuta sa se indrepte 
inapoi spre Creator   
 
•  Credinta 
 
•  Nadejdea  
 
•  Dragostea 

•  Se intareste in om prin Taina Botezului 

•  Isi face simtita prezenta in om prin 
conlucrarea cu Duhul Sfant  

•  Este puterea data credinciosului de a se 
uni cu Dumnezeu in mod nedespartit 



Iisus Hristos – Exemplul Iubirii jertfelnice 
nesfarsite 
‘Porunca noua dau voua: sa va iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am 
iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul pe altul. Intru aceasta vor 
cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei’.  (Ioan 13, 34-35). 
 
 
‘Aceasta este porunca mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am 
iubit Eu. Mai mare dragoste decat aceasta nimeni nu are, ca sufletul 
lui sa si-l puna pentru prietenii sai’. (Ioan 15, 12-13)  
 
 
‘Cel ce ramane in Iubire ramane in Dumnezeu si Dumnezeu ramane 
intru el’ (I Ioan 4,8, 16) 
'



Parintele Teofil Paraian 

Parintele)Teofil)Paraian)–)‘Porunca)Iubirii’))

h8ps://youtu.be/cfCFxZ9J7D4'

Ioan Părăian s-a născut orb, într-o familie de țărani din satul Topârcea, județul 
Sibiu. A urmat cursurile școlii primare pentru nevăzători din Cluj. A continuat 
cursurile la o școală pentru nevăzători din Timisoara si cursurile liceale la un liceu 
teoretic pentru văzători. În această perioadă l-a cunoscut pe părintele 
Arsenie Boca, de la care a deprins rugăciunea inimii și a dorit să intre în călugărie, 
dar părintele Arsenie l-a sfătuit să facă mai întîi facultatea. A fost student la 
Institutul Teologic din Sibiu.  

La 1 aprilie 1953 intră în obștea Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. 
La 15 august 1953 este tuns în monahism, primind numele de Teofil. 
La 15 august 1960 este hirotonit diacon. 
La 13 mai 1983 este hirotonit preot. 
La 8 septembrie 1988 este hirotesit arhimandrit. 

După 1990 susține sute de conferințe cu teme religioase în Romania si Europa. 

Simona Bratu
Text



Despre Dragoste – Cuvant spre invatatura  
1.  Sfanta Scriptura (Biblia) 
2.  ‘Cuvinte Duhovnicesti – Patimi si Virtuti 

V’ - Cuviosul Paisie Aghioritul 
3.   ‘Adu-ti aminte de dragostea cea dintai 

– Cele trei perioade ale vetii 
duhovnicesti in teologia Parintelui 
Sofronie’ – Zaharia Zaharou 

4. ‘Morala crestina’ – Georgios 
Mantzaridis 
5.  ‘Largiti si voi inimile voastre’ – 

Arhimandritul Zaharia 
6.  ‘Sfanta Treime sau La inceput a fost 

iubirea’ – Preot Acad. Prof. Dr. Dumitru 
Staniloaie 



Din cadrul intalnirii ‘Dumnezeu este Iubire’ 
- 1  
 

1.  Sensul vietii este viata viitoare fericita. Daca mori de tot, nu exista un sens al vietii.  
2.  Lumea este creata de Dumnezeu Tatal prin Fiul si pentru Fiul. 
3.  Dragostea adevarata vine de la o persoana. O persoana iti ofera dragoste in deplina 

libertate. 
4.  Pe nimeni sa nu sfatuiesti daca nu iti cere sfatul. Dar daca ti-l cere, spune-i Adevarul 

indiferent de consecinte.  
5.  Aproapele nostru este ORICE om, frate intru creatia lui Dumnezeu. 
6.  Dumnezeu iubeste toti oamenii.  
7.  Daca nu iubesti pe Dumnezeu cu toata inima, inima nu se sfinteste complet. Partea care 

ramane nesfintita creeaza patimi. Patimile izvorasc din inima. 
8.  Daca nu iubesti pe Dumnezeu cu toata mintea, mintea nu se sfinteste complet. Partea care 

ramane nesfintita creeaza ganduri de rautate. Acestea izvorasc din minte. 
9.   Daca il iubesti pe Dumnezeu si nu iti iubesti Aproapele, ce sens are? 
10. Masura cu care iubim pe Dumnezeu este intensitatea dorintei de a ne ruga. Cu cat mai multa 

rugaciune faci, cu atat creste dragostea pentru Dumnezeu. 
11. Masura dragostei pentru Dumnezeu este dragostea pentru Aproapele. 
12. Desavarsirea in iubirea crestina este iubirea vrajmasului. 



Din cadrul intalnirii ‘Dumnezeu este Iubire’ 
- 2 13. Daca toti oamenii ar intoarce obrazul, cine ar mai da cu palma? 

14. Daca nu avem dragoste ne periclitam mantuirea pentru ca la Dumnezeu intri doar daca ai 
dragoste. 
15. Pacatul te face sa uiti de Dumnezeu. Daca iubesti pe Dumnezeu respecti poruncile Lui. 
16. Dragostea de mama (neconditionata) se apropie de dragostea lui Dumnezeu pentru 
creatura Lui. 
17. Copilul neiubit din pantece poate trai drame mai tarziu.  
18. Iubirea este o porunca Dumnezeiasca si nu un sfat sau o rugaminte. 
19. Sa ajungi sa iti iubesti vrajmasul este Har. 
20. Iubirea lui Dumnezeu pentru un pacatos este mai mare decat iubirea unui sfant pentru 
Dumnezeu. 
21. Iubirea gaseste modalitatea de a implini ceea ce iubeste. 
22. Traim intr-o societate in care oamenii asteapta iubirea celorlalti insa nu se simt datori cu 
iubire fata de ei. 
23. Daca avem o porunca avem o datorie. 
24. Chiar daca nu ajungem la masura iubirii poruncite de Dumnezeu, sa avem gandul ca avem 
aceasta datorie si sa ne straduim sa o implinim.  



Din cadrul intalnirii ‘Dumnezeu este Iubire’ 
- 3 25. Iubirea fata de Dumnezeu se manifesta cel mai bine in iubirea fata de Aproapele. 

26. Iubirea fata de Aproapele se manifesta cel mai bine in iubirea fata de prieteni. 
27. Iubirea este implinitoare. Ofera celuilalt ceea ce nu are. Se arata cel mai bine in prietenie. 
28. Nici o prietenie adevarata nu se poate dizolva. 
29. Cinstirea este cuprinsa in iubire. Fara cinstire, iubirea nu este dupa porunca, nu este 
completa. 
  Sugestii de la participanti pentru teme viitoare de 

cateheza 1.  Psalmii 
2.  Muzica bizantina/psaltica 




