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Iisus,
supremul
nostru
model divin

• Ştiinţa şi religia reprezintă cele
2 mari deschideri asupra
misterului care ne înconjoară.
Religia este legătura omului cu
sacrul şi legătura care îl
împedică să se simptă pierdut
în mijlocul unei lumi pe care nu
o va stăpîni niciodată complet.

• O religie este un sistem coerent
de credinţe şi practici ritualice
care fixează conduita individului
în societate, raporturile asectuia
cu divinul, îi jalonează timpul vieţii
– naşterea, căsătoria, moartea, îi
satisfac nevoia de a-şi şti rostul
pe pămînt. Şi totuş religia a
apărut din frică faţă de natura
care îl încongoară pe om.
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Carte
religioasă

Cazania
Казания : [Predici, cuvinte de
învăţătură la duminici şi sărbători :
Vasile cel Mare, Grigorie
Bogoslovu, Ioan Gură de Aur, Ioan
Damaschin]. – 1790. – S.n.
Cazania de la 1790 a fost dăruită BŞU
de către Episcopul de Bălţi şi
Făleşti, Preasfinţitul Marcel. Este o
culegere de predici bisericeşti, în
care sunt explicate pasaje din Noul
Testament la duminici şi la marile
sărbători. Lucrarea este scrisă în
vechea slavonă bisericească. Pe
coperta cărţii putem citi următoarea
dedicaţie “Цурканову Артамону
дарственыя Сия Книга Отцом
Григоиим Соболевым Анна
Цурканова».
CZU 252.9
Fondul rar

Sfânta şi Dumnezeiască Evanghelie
care acum întîi sau Tipărit întru acelaşi
chip în zilele prea înălţatului Domn Io
Grigorie Ioan Voevod cu osîrdia şi cu
toată cheltuiala Pria Sfinţitului
Mitropolit al Moldovei Kvri Gavril. –
Iaşi : [S.n], 1761. – 396 p.
Smotrici, I. Curs de istoria
biblică şi de religiunea
mozaică pentru clasa III-a
şi a IV-a primară,
gimnazii, cursul inferior
al liceelor, şcoli
comerciale elementare,
şcoli profesionale : (Băeţi
şi fete). – Bucureşti : Ed.
Cartea românească. – 141
p.

Smotrici, I. Curs de istoria evreilor şi
de religiunea mozaică : man.
didactic. – Bucureşti : Cartea
Românească. – 192 p.

Thenen, M. Aţipor Păsărica : prima trad.
românească a rugăciunilor ce se spun la
mormîntul celor
scumpi. – Brăila :
[S.n.]. – 95 p.

Nou în colecţie
Carte rară în limba română din colecţiile BŞU
: contribuţii bibliogr. Fasc. 3 / alcăt. :
Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord.
: E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red.
bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/ copertă : S.
Ciobanu. – Bălţi : Bilbl. Şt., 2008. – 158 p. –
(Vestigia Semper Adora)
Biblioteca este memoria oamenirii, creierul căreia
păstrează un milion de chilii, unde generaţie după
generaţie vine să răscolească, să întrebe, să
cerceteze, să descopere şi să creeze din nou.
Nu este uşor să treci prin labirinturile unei biblioteci, care
deţine peste un milion de documente şi care se
mîndreşte cu o colecţie ce ne vorbeşte despre
strălucirea de vea-curi a cărţilor.
Lucrarea este structurată în 19 compartimente conform
domeniilor de cunoaştere şi fiecare începe de la o
pagină de titlu innobilată printr-un elegant ornament
din frunze şi flori care amintesc nufărul – simbolul
cu-răţeniei şi sănătăţii spirituale. În interior este
păstrată ordinea alfabetică, vedetele de autor ori de
titlu fiind evidenţiate prin caractere bold cu ini-ţiale
algeriene. Lucrarea conţine imaginile scanate ale
celor mai sugestive şi ilustrate coperte , precum şi
un şir de indici auxiliari de: nume, titluri, tematic,
edituri, colecţii .

Câteva documente tipărite
pentru aşeaşi temă
Cele mai frumoase cântece şi poezii
pentru copii : antologie tematică
pentru clasele I-V. – Iaşi : Ed. Porţile
Orientului, 1999. – 159 p. – ISBN
973-9297-25-0
Copilăria în vers şi cânt – Un studiu
complex care include cele mai
frumoase poezii şi cântece cu
partituri muzicale din fondul de aur
al şcolii primare româneşti, grupate
pe cicluri tematice, legate de
anotimpuri sau sărbători importante
de pe parcursul anului. Lucrarea
este destinată profesorilor,
educatorilor, studenţilor, părinţilor,
fiind accesibilă şi copiilor.
CZU 781.321+371.893+859.0-1(082)
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Cîntări bisericeşti
Cîntări bisericeşti; Pricesne şi imnuri
religioase; Colinde şi cîntece de stea /
Culese şi revăzute de Alexie Buzera. –
Craiova : Ed. Europa; Ed. Oltenia, 1992. –
237 p. – ISBN 973-9013-16-3
Autorul culege cîntările bisericeşti şi le
împarte în 3 părţi:
P.1 Cîntările Sfintei Liturghii, Troparele
învierii, ale praznicelor împărăteşti, ale
Maicii Domnului şi ale sfinţilor din cursul
anului bisericesc,
P.2 Pricesne şi imnuri religioase
P.3 Colinde şi cîntece de stea.
CZU 788+781.1
Oficiul Documente Muzicale

Copiii vin la mine
Lăsaţi copiii să vină la mine / Selec. De
Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Ch.:
Hzperion, 1994.- 127 p. – ISBN 5368-0025-8
Culegerea, la care s-a lucrat cu multă
dragoste şi dăruire, include muzica
sacră : cîntări liturgice, cîntări din
triod şi penticostar, imnuri
religioase, colinde, semnate de
compozitorii G.Musicescu, D.
Kiriac, G, Cucu, I. Chirescu, T.
Popovici ş. a.
Trecute prin filiera sufletelor copiilor,
creaţiile muzicale propuse vor da
naştere la sentimente sublime,
făcîndu-ne mai receptivi la durerile
şi bucuriile semenilor.
CZU 788+783
Oficiul Documente Muzicale
.

Cu noi este Dumnezeu : Culeg. De
muzică sacră şi colinde din
repertoriul coralei “Vocile
Primăverii” / Şt. Andronic, Gr.
Vieru, Iu. Ţîbulschi. – Ch.: S.n.,
1999. – 142 p.
Culegerea include muzică sacră şi
colinde din repertoriul coralei
“Vocile Primăverii” la cea de a
20-a aniversare.
CZU 788+783.65
Oficiul Documente Muzicale

Meditaţii
Vin la tine, Doamne : cântece creştine
pentru copii şi maturi, rugăciuni,
meditaţii, ziceri ziditoare de suflet /
I.Bujniţă ; Uniunea Muzicienilor din
RM. – Ch.: Tipogr. Centrală, 2004. –
160 p. – ISBN 9975-78-297-3
Cartea tratează dragostea tuturor
credincioşilor, inclusiv a copiilor,
faţă de Creatorul lumii. Pentru autor
nu este o dragoste oarbă, ci una
absolut conştientă, plinătatea şi
profunzimea căreia nu are
asemănare. Sentimentul acesta
sfânt şi purificator împlineşte dorul
şi dragostea de Neam, Biserică,
Credinţă, dăruie bucurii
duhovniceşti mai scumpe ca toate
comorile lumii.
CZU 783
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Modelare de sine
Te caut, Doamne : Versuri şi
melodii (tematică creştină) / M.
Mardare, L. Gherlac. – Ch.: Ed.
Ruxanda, 2005. – 40 p. – ISBN
9975-72-138-9
Culegerea cuprinde versuri şi
melodii care permit omului să
se modeleze pe sine căutând
cele mai puternice şi mai viabile
sentimente din suma valorilor
umane – Iubire, Credinţă şi
Echilibru – căci ele conduc spre
Dumnezeu, perfecţionându-şi
continuu morala în lumina
perfectă a lui.
CZU 783
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Sensul existenţei
Învredniceşte-mă, Doamne! :
Cîntece cu subiect religios / N.
Gribincea ; Uniunea
Muzicienilor din RM. – Ch.:
Bons Offices, 2006. – 128 p. –
ISBN 978-9975-928-27-4
Un volum ce conţine minunate
cântece, care vor putea da un
nou sens existenţei noastre pe
Pământ. Să le cântăm pentru a
dobândi acea nepreţuită stare
de spirit care înzestrează
sufletele noastre cu capacitatea
de a comunica direct cu
Divinitatea. Astfel, vom putea să
ne întoarcem într-o Lume Nouă
– a Credinţei şi a Domnului.
CZU 783+244
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Învierea
Învierea : Cîntece sacre / Gr. Vieru.
– Cg.: Agenţia “Litera”, 1990. –
91 p.
Două sfinte sărbători are în viaţă
omul : Crăciunul şi Paştele. Şi
tocmai ele au fost răpite
copilăriei, adolescenţei şi chiar
tinereţii mele. Dar au venit
timpuri care au readus prin
cântec bucuria celor două
minuni, iar odată cu ele şi
chipul adevărat al Patriei
noastre.
CZU 788+781.51
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Istoria muzicii
Graiul neamului : pagini din muzica
corală naţională / S. Buzilă. – Ch.:
Hzperion, 1991. – 276 p.
Ediţia e o incursiune în istoria muzicii
naţionale. Autorul vorbeşte de
perioada anilor 1839-1939,
propunînd cititorului scurte schiţe
biografice ale compozitorilor, care
au pus baza unei şcoli naţionale de
compoziţie.
Culegerea înmănunchează creaţii
inedite, un şir de aranjamente
folclorice, creaţii pe texte liturghice.
CZU 788+781.2
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Creaţii corale
Vocile primăverii : Culegere de
cîntece pentru copii / Alcăt. Şt.
Andronic, Gr. Vieru. – Ch.:
Hyperion, 1992. – 154 p.
Cîntece şi creaţii corale din
patrimoniul naţional şi cîntece
şi creaţii corale din tezaurul
muzicii universale – acest
floriligiu constituie doar un mic
buchet de piese corale culese
de autori. Valoarea muzicalartistică, precum şi varietatea
tematică a operelor va contribui
în mod plenar la trezirea
interesului pentru muzică.
CZU 788+781.3
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Sărbători
Cântece de sărbătoare / L. Catarig.
– Deva : Emia, 2000. – 40 p. –
ISBN 973-9425-43-7
O sursă destinată educatorilor
pentru copii. Criteriul de
selectare a avut la bază
versurile din volumele : Zile de
sărbătoare, Ruga Mântuitorului,
Lângă Tine, Doamne şi
Cântecul anotimpurilor.
CZU 788+781.3
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Tăpănuţa cea de aur : Caiet de familie :
Cântece, jocuri, invocări,
numărători, ghicitori, învăţăminte şi
poezii pe motive folcloristice,
religioase, pentru copii – mai mititei
şi mai măricei – întru a creşte
cuminţei şi mintioşei... / N.
Gribincea. – Ch.: Bons Offices,
2007. – 296 p. – ISBN 978-9975-80110-2
Unul dintre Tălăncişti (Tălăncuţa –
Academia Etnofolclorică), şi anume
Nicolae Gribincea, un discipol
dintre cei mai înzestraţi ai lui Andrei
Tamazlăcaru, vine cu un volum,
fiind o culegere de cântece pe
motive folclorice pentru copii de
diferite vârste.
CZU 784.6+398.3
Sî3 Oficiul Documente Muzicale

Reviste

Revistă creştin-ortodoxă :
Predici “Pâine şi apă pentru
suflet” / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. – Braşov:
Biserica Ortodoxă “Buna
Vestire I”, 2004. – Nr.2. -56 p.
Învierea Ta, Hristoase
Mântuitorule, îngerii o laudă
în ceruri şi pe noi pe pământ
ne învredniceşte cu inimă
curată să Te slăvim.
Revista prezintă predicile
legate de sărbărorile
Paştelor.
Sala de lectură Nr.4 Limbi şi
literaturi străine

Revistă creştin-ortodoxă : Predici
“Pâine şi apă pentru suflet” /
Ierodiacon Visarion Iugulescu. –
Braşov: Biserica Ortodoxă “Buna
Vestire I”, 2004. – Nr.1. -56 p.
Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la toată făptura.
Revista prezintă predicile legate de
sărbărorile Paştelor.
Sala de lectură Nr.4 Limbi şi literaturi
străine

• Omenirea a trăit în curgerea
veacurilor zile mari, dar şi zile de
durere. Frumoasă a fost ziua când a
răsărit mai întâi soarele, mare a fost
ziua când a fost făcut omul, atunci
când Adam a putut să vadă pentru
prima dată frumuseţele firii
înconjurătoare şi să se închine puterii
lui Dumnezeu.

• Mare a fost ziua când Moise s-a
pogorât de pe munte cu tablele
legii, cu poruncile lui Dumnezeu
în mijlocul poporului. Mare şi
frumoasă a fost ziua Bunei
Vestiri, când Fecioara Maria
primeşte vestea că va naşte pe
Mântuitorul lumii. Înălţătoare şi
sfântă a fost ziua Naşterii
Mântuitorului s.a..

• Tristă a fost ziua căderii omului în
neascultare. Pline de durere au fost
zilele potopului, posomorâtă a fost
ziua când la Turnul Babel s-au
amestecat limbile. Fiecare din noi î-şi
are cărarea sa de cunoaştere a
Universului, şi nu importă prin care
religie vom agunje pe munte Creştinism, Iudaism, Islam, Budism şi
Hinduism - Dumnezeu este unu sau
totul întreg.

• Cutremurătoare a fost ziua când Iisus
a fost vândut de către ucenicul Său
Iuda.
•
Dar cea mai tristă zi a fost aceea a
răstignirii Domnului şi mai frumoasă
sărbătoare, precum şi cea mai
înălţătoare zi, a fost Ziua Învierii
Domnului.Cea mai curată zi a
bucuriei, ziua în care s-a săvârşit cea
mai mare minune. Hristos a înviat!

• Aceasta este dogma mântuirii
noastre. Hristos este învierea
şi viaţa noastră, tăria şi
puterea şi El va învia şi
trupurile noastre, ca să fim cu
El în împărăţia Tatălui, în
fericirea cea veşnică!

Colecţia
Bibliotecii Ştiinţifice
dispune de
274 audio - casete
cu caracter religios

•

Predica la Duminica a I - a din
Post : A Ortodoxiei [casetă
audio, nr. 65] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n.,
S.a.
Învăţătorule al poporului Tău celui
credincios, Iisuse Hristoase
Dumnezeul nostru, trimite
îngerii Tăi să ne călăuzească, să
ne îndemne la fapte bune, să ne
păzească de toate rătăcirile şi
de duhul cel viclean al veacului
de pe urmă, ca şi noi, smeriţii şi
cu dreaptă credinţă, să ne
închinăm Ţie în toate zilele vieţii
noastre şi în vecii vecilor! Amin!
• CZU 252.9+232.97
• Oficiul Documente Muzicale

POSTUL
•

Predica la Duminica a III - a din
Post : A Sfintei Cruci [casetă
audio, nr. 68] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n.,
S.a.
“Dacă omul va ajunge să
cucerească chiar toată lumea,
toate bogăţiile, toată slava şi
înţelepciunea lumii, nu-i va
folosi nimic dacă îşi va pierde
sufletul!”
“Dacă vrea cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia Crucea şi să-Mi urmeze!”
• CZU 252.9+264-941.4
• Oficiul Documente Muzicale

Sfântul Ioan Scararul
•

Predica la Duminica a IV - a din Post
: A Sfântului Ioan Scărarul : [casetă
audio, nr. 70] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Tânărul din Evanghelia, pe care l-a
vindecat Domnul Hristos, reprezintă
omenirea până la sfârşit, lumea
stăpânită de duhul surzeniei şi al
muţeniei, lumea care nu vrea să
audă Cuvântul lui Dumnezeu şi nu
găseşte plăcere să-şi deschidă gura
ca să laude minunile lui Dumnezeu,
căci nu este de ajuns numai a ne
minuna de puterea Mântuitorului şi
de a recunoaşte existenţa lui, ci
trebuie a ne instrui viaţa noastră şi
a ne întări în evlavie, ca să fim
ascultători şi împlinitori ai sfintelor
Sale învăţături.
• CZU 252.9+264-941.4
• Oficiul Documente Muzicale

Despre Rai
•

Predica la Duminica a IV - a din Post
: Despre rai : [casetă audio, nr. 72] /
Ierodiacon Visarion Iugulescu. - S.l.:
S.n., S.a.
Omul are misiunea divină să se înalţe
neîncetat peste hotarele firii sale,
peste nevoile cele pământeşti, ca să
se facă un înger întrupat.
El ştie că nu pe pământ este ţara lui, el
simte că în altă parte este casa
lui.Pentru aceasta nimic nu-l
mulţumeşte în această viaţă, că
aducându-şi aminte de raiul pierdut,
de fericirea cea nemuritoare, începe
a suspina şi a se ruga.
•
•

CZU 252.9+264-941.4
Oficiul Documente Muzicale

Despre Rugaciune
•

Predica la Duminica a V - a din Post
: Despre rugăciune : [casetă audio,
nr. 71] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Rugăciunea este dăruită omului ca o
călăuză pe pământ de Bunul
Dumnezeu. Viaţa omului, de la
leagăn până la mormânt, este o cale
foarte scurtă, plină de mulţime de
dureri, necazuri, primejdii, suferinţe
şi lacrimi. Cum va putea străbate
acest călător străin – omul – calea
aceasta primejdioasă, de nu va avea
călăuză un toiag de sprijin pe acest
drum spinos? ... Şi acest toiag este
sfânta rugăciune.
• CZU 252.9+264-941.4
• Oficiul Documente Muzicale

Duminica Floriilor
•

Predica la Duminica Floriilor :
[casetă audio, nr. 74] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Odată cu intrarea în Ierusalim a
Domnului, El a fost recunoscut în
mod public ca Împărat şi Mesia –
trimisul lui Dumnezeu. Se apropia
Paştele când adevăratul Miel trebuia
să fie jertfit în locul mielului care Îl
preînchipuise până atunci. Iisus se
apropie de Ierusalim, locul unde
avea să fie jertfit, acolo unde a
murit de bună voie pentru
mântuirea lumii. Era în cel din urmă
an al vieţii Sale pământeşti. După
multe minuni pe care le făcuse,
acum se întorcea pentru cea din
urmă oară la Ierusalim.
• CZU 252.9+264-941.4
• Oficiul Documente Muzicale

Joia Patimilor
Predica din Joia Patimilor : [casetă
audio, nr. 75] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Timpul acestei zile l-a petrecut lângă
preaiubita Sa Maică, pe care căuta
s-o liniştească. Aşezându-se la
masă cu ucenicii Săi a binecuvântat
pânea “Luaţi, mâncaţi, Acesta este
Trupul Meu!”, Luând paharul cu vin,
binecuvântându-l le-a zis “Beţi
dintru Acesta toţi, acesta este
Sângele Meu, al legii celei noi, care
pentru mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor”, apoi a rostit “Adevăr zic
vouă, că unul din voi Mă va vinde!”
CZU 252.9+264-941.4
Oficiul Documente Muzicale

Vinerea Patimilor
Predica din Vinerea Patimilor :
[casetă audio, nr. 76] /
Ierodiacon Visarion Iugulescu. S.l.: S.n., S.a.
Tatăl ceresc Îi oferă paharul
suferinţei şi El îl primeşte de
bună voie, pentru că El,
Mântuitorul, a luat asupra Sa
păcatele lumii întrgi.Dar ştiţi cu
ce era plin acest pahar? Cu
toate fărădelegile cele vechi şi
cele noi care s-au focut pe
pământ.
CZU 252.9+264-941.4
Oficiul Documente Muzicale

Patimile Domnului
Patinile Domnului : [casetă audio, nr.
77] / Ierodiacon Visarion Iugulescu.
- S.l.: S.n., S.a.
Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit în
vârful Golgotei între doi tâlhari,
unde a fost adăpat cu fiere şi oţet, a
făgăduit tâlharului raiul, a
încredinţat-o pe Maica Sa
ucenicului Ioan, şi apoi a zis :
“Săvârşitu-s-a”, adică s-a împlinit
Scriptura cu Sfinţia Sa. Plecându-Şi
apoi capul a zis :”Tată, în mâinile
Tale îmi dau Duhul Meu!” Ca
răspuns din partea Tatălui ceresc,
pământul s-a cutremurat, se
înnoptase dintr-odată şi soarele şi-a
stins lumina. Jos, sub Cruce,
plânge Mama Lui cu Maria
Magdalena.
CZU 252.9+264-941.4
Oficiul Documente Muzicale

Paştele
Predica la a II înviere : casetă audio, nr.
78 / Ierodiacon Visarion Iugulescu.
– S.l.: S.n., S.a.
Aceasta este dogma mântuirii noastre,
dogma credinţei noastre ortodoxe.
Iată deci, că, pentru cel credincios,
Hristos este învierea şi viaţa
lui.Treziţi-vă şi săltaţi de bucurie, nu
mai locuiţi printre morţi, nu mai
căutaţi pe Hristos în morminte, căci
El este viaţa noastră, tăria şi
puterea noastră şi El va învia şi
trupurile noastre, ca să fim cu El în
împărăţia Tatălui, în fericirea cea
veşnică.
CZU 252.9+232.97
Oficiul Documente Muzicale

Duminica Tomii
Predica la Duminica Tomii : [casetă
audio, nr. 79] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
După o săptămână, Iisus a venit iarăşi
în mijlocul ucenicilor, iar de data
aceasta era şi Toma cu ei; acum
Mântuitorul se adresă lui Toma, pe
care-l chemă să vadă, să pipăie
rănile, să se convingă şi să creadă.
Ucenicul a pus mâna în coasta Lui
şi convingându-se că într-adevăr
era El – Iisus – cu trupul acela care
pătimise, plin de emoţie şi cu
lacrimi în ochi a strigat : “Domnul
meu şi Dumnezeul meu!”
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Arma Credinţei
Predica la Duminica Tomii (a doua) :
[casetă audio, nr. 80] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Să dorim să plecăm cu pace, senini şi
mângâiaţi. Să închidem ochii liniştiţi
şi întăriţi cu arma credinţei
strămoşeşti. Să credem cu adevărat
în Dumnezeu, să ne aducem aminte
de minunile lui Iisus şi să credem
că El a fost şi este Dumnezeu
adevărat şi este viu printre noi, aşa
cum L-a recunoscut Apostolul
Toma necredinciosul, devenind cel
mai credincios prin pipăirea rănilor
Lui.
CZU 252.9+264-941.4
Oficiul Documente Muzicale

Cei care au îngropat
trupul lui Hristos
Predica la Duminica a III-a după Paşti :
A sfintelor femei mironosite :
[casetă audio, nr. 81] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Sfinţii părinţi au găsit de cuviinţă ca în
această duminică să se facă
pomenirea sfintelor femei
mironosite dimpreună cu Iosif şi
Nicodim cei care au îngropat trupul
Domnului Hristos. Este
impresionant şi vrednic de toată
lauda curajul acestor femei
credincioase. Fapta lor dovedeşte
dragoste, devotament, iar mai mult
decât orice, recunoştinţă.
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Sănătos cu sufletul
Predica la Duminica a IV-a după Paşti :
Vindecarea slăbănogului de la
scăldătoarea Vitezda : [casetă audio, nr.
82] / Ierodiacon Visarion Iugulescu. - S.l.:
S.n., S.a.
Acest slăbănog de la Poarta Oilor a trebuit să
aştepte 38 de ani ca să poată plăti canon
pentru păcatele făcute de el, iar acum s-a
împlinit vremea ca să se arate
Mântuitorul, Cel ce a ridicat păcatele
lumii, ca să-l tămăduiască. Dar pentru cei zise Mântuitorul : “Voieşti să te faci
sănătos” Nu ştia oare Domnul cât de
mult voia el să se facă sănătos. De la alţi
bolnavi am văzut cum Domnul cere
credinţă, acestuia vedem că îi cere
voinţă, dar voinţa pe care o cere este
aceea de a se face sănătos şi cu sufletul.
Aceasta o cere şi de la noi Domnul, ca să ne
vindecăm sufletul de patomi şi de păcate
şi să nu ni se întâmple ceva mai rău.
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Trezire
Predica la Duminica a V-a după
Paşti : A Samarinencii : [casetă
audio, nr. 83] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n.,
S.a.
Religia noastră creştină ortodoxă
nu este cunoscută, nu este
înţeleasă, frumuseţea ei
dumnezeiască nu este
apreciată. E bine să pornim cu
toţii la lucrul femeii
samerinence şi să începem să-i
trezim pe cei din jurul nostru
din amorţeală şi nepăsare.
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Orbi cu sufletul
Predica la Duminica a VI-a după Paşti :
Vindecarea orbului din naştere :
[casetă audio, nr. 84] / Ierodiacon
Visarion Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Cea mai de seamă lumină a adus-o
Mântuitorul prin învăţătura Sa
despre Dumnezeu. De când este
omul pe pământ, totdeauna a căutat
să-l cunoască pe Dumnezeu. Cei
orbi cu sufletul sunt de plâns,
fiindcă de aici pleacă tot răul în
lume. Mântuitorul Iisus Hristos, care
este “Lumina Lumii”, nu vrea să
suferim nici în viaţa aceasta ţi nici
în veşnicie.
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Înălţarea Domnului
Predica la Înălţarea Domnului : [casetă
audio, nr. 85] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, după 40 de zile de la Înviere
s-a suit la ceruri şi a şezut de-a
dreapta Tatălui. Cu puterea
dumnezeiască cu care a înviat şi a
părăsit mormântul, tot cu aceeaşi
putere S-a înălţat de pe pământ la
cer, S-a înălţat cu acelaşi trup cu
care S-a răstignit şi a înviat.
Mântuitorul împlinise opera divină
pentru care venise în lume, ne-a
adus învăţătura mântuitoare, S-a
dat ca pildă de împlinire prin
întreaga Sa viaţă şi mai ales prin
jertfirea de pe Crucea Golgotei.
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Sfinţii Părinţi
Predica la Duminica a VII-a după Paşti :
A Sfinţilor Părinţi : [casetă audio,
nr. 86] / Ierodiacon Visarion
Iugulescu. - S.l.: S.n., S.a.
“Părinte Sfinte păzeşte în numele Tău
pe aceia pe care Mi i-ai dat, ca ei să
fie una, precum una suntem şi Noi”
S-a stabilit Simbolul Credinţei –
CREZUL.
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Frica – adevărul
Invidia – puterea de îndurare
Furia – stăpânirea de sine, mulţumire
Lăcomia – modestia
Ura – mila, iertare
Gelozia – dragostea
Non-furt
Non-acumulare
Non-violenţă
Controlul energiilor sexuale
Toate sunt un studiu sau educaţie de sine
pentru dăruirea de sine Divinului, în totalmente
şi necondiţionat.
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