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Cărți pentru pastorație 
1. Adierea Duhului – purtarea de grijă faţă de suflete, de Mitropolitul Antonie de 

Suroj 
https://edituradoxologia.ro/adierea-duhului-purtarea-de-grija-fata-de-suflete 

2. ATEISMUL: O AMĂGIRE. Revoluția creștină și adversarii ei 
https://edituradoxologia.ro/ateismul-o-amagire-revolutia-crestina-si-adversarii-ei 

3. Repere practice în pastorația persoanelor care suferă de depresie 
https://edituradoxologia.ro/repere-practice-pastoratia-persoanelor-care-sufera-de-
depresie 

4. Psihologie pastorală 
https://edituradoxologia.ro/psihologie-pastorala 

5. Ajutor! Mă plictisesc în biserică 
https://edituradoxologia.ro/ajutor-ma-plictisesc-biserica 

6. Stâncă şi nisip. Concepţia ortodoxă despre reformatorii protestanţi şi învăţăturile 
lor 
https://edituradoxologia.ro/stanca-si-nisip-conceptia-ortodoxa-despre-
reformatorii-protestanti-si-invataturile-lor 

7. Hrana, credința și postul. O călătorie sacră spre o sănătate mai bună 
https://edituradoxologia.ro/hrana-credinta-si-postul-o-calatorie-sacra-spre-o-
sanatate-mai-buna 
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8. Dumnezeu să-l ajute pe creștinul singur! Ghid practic pentru a-ți găsi un partener 
de viață credincios 
https://edituradoxologia.ro/dumnezeu-sa-l-ajute-pe-crestinul-singur-ghid-practic-
pentru-ti-gasi-un-partener-de-viata-credincios 

9. Unui fiu duhovnicesc necunoscut 
https://edituradoxologia.ro/unui-fiu-duhovnicesc-necunoscut 

10. Cuvântări la duminici și sărbători 
https://edituradoxologia.ro/cuvantari-la-duminici-si-sarbatori 

11. Doi devin una. Ghid creștin-ortodox pentru logodnă și căsnicie 
https://edituradoxologia.ro/doi-devin-una-ghid-crestin-ortodox-pentru-logodna-
si-casnicie 

12. Știința și religia 
https://edituradoxologia.ro/stiinta-si-religia 

13. Ortodoxia, antidot al sufletului întristat. 
https://edituradoxologia.ro/ortodoxia-antidot-al-sufletului-intristat-mangaiere-
vremuri-tulburi 

14. Cuvânt de mângâiere către cel aflat în necazuri 
https://edituradoxologia.ro/cuvant-de-mangaiere-catre-cel-aflat-necazuri 

15. Cum să devii o prezență vindecătoare 
https://edituradoxologia.ro/cum-sa-devii-o-prezenta-vindecatoare 

16. Problemele iubirii. Relațiile de dinaintea căsătoriei 
https://edituradoxologia.ro/problemele-iubirii-relatiile-de-dinaintea-casatoriei 

17. Cateheze vatopedine 
https://edituradoxologia.ro/cateheze-vatopedine 

18. Cum să depășim crizele și să devenim mai puternici 
https://edituradoxologia.ro/cum-sa-depasim-crizele-si-sa-devenim-mai-puternici 

19. Credința de zi cu zi. Îndrumar pentru un creștin implicat 
https://edituradoxologia.ro/credinta-de-zi-cu-zi-indrumar-pentru-un-crestin-
implicat 

20. Întâlnirea mea cu Hristos – Interviuri cu occidentali convertiți la Ortodoxie 
https://edituradoxologia.ro/intalnirea-mea-cu-hristos-interviuri-cu-occidentali-
convertiti-la-ortodoxie 

21. Ești creștin sau doar bisericos? Cuvântări despre trăirea autentică a credinței 
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https://edituradoxologia.ro/esti-crestin-sau-doar-bisericos-cuvantari-despre-
trairea-autentica-credintei 

22. Predici despre martiri 
https://edituradoxologia.ro/predici-despre-martiri 

23. Modele pentru biserica de acasă - Cum să-ți clădești o familie ortodoxă 
https://edituradoxologia.ro/modele-pentru-biserica-de-acasa-cum-sa-ti-cladesti-o-
familie-ortodoxa 

24. Mai aproape de Hristos. Spovedania și iertarea, de Mitropolitul Antonie de Suroj 
https://edituradoxologia.ro/mai-aproape-de-hristos-spovedania-si-iertarea 

25. Libertatea religioasă între politică și politici - O analiză politică a standardelor 
internaționale, legislației naționale și practicii guvernamentale în pandemie 
https://edituradoxologia.ro/libertatea-religioasa-intre-politica-si-politici-o-analiza-
politica-standardelor-internationale 

26. Despre preoție, de Sfântul Nectarie de la Eghina 
https://edituradoxologia.ro/despre-preotie 

27. Predici și cuvântări la praznicele Maicii Domnului, de Sfântul Ioan din Kronstadt 
https://edituradoxologia.ro/predici-si-cuvantari-la-praznicele-maicii-domnului 

28. Predici și cuvântări alese, de Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei 
https://edituradoxologia.ro/predici-si-cuvantari-alese 

29. Pune în lucrare bucuria - Șapte moduri de a-ți ridica moralul inspirate din Biserica 
primelor secole 
https://edituradoxologia.ro/pune-lucrare-bucuria-sapte-moduri-de-ti-ridica-
moralul-inspirate-din-biserica-primelor-secole 

30. În mijlocul durerii, la căpătâiul celor suferinzi 
https://edituradoxologia.ro/mijlocul-durerii-la-capataiul-celor-suferinzi 

31. Psihologia existențialistă și psihoterapia ortodoxă, de IPS Ierótheos Vlachos 
https://edituradoxologia.ro/psihologia-existentialista-si-psihoterapia-ortodoxa 

32. Călăuzit de iubirea Sa - Convertirea unui pastor evanghelic la Ortodoxie 
https://edituradoxologia.ro/calauzit-de-iubirea-sa-convertirea-unui-pastor-
evanghelic-la-ortodoxie 

33. Temeliile căsătoriei ortodoxe 
https://edituradoxologia.ro/temeliile-casatoriei-ortodoxe 

34. Cum să ne aflăm odihna de la gânduri 
https://edituradoxologia.ro/cum-sa-ne-aflam-odihna-de-la-ganduri 
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35. Problemele iubirii vol. 3 – Greşelile Fatale 
https://edituradoxologia.ro/problemele-iubirii-vol-3-greselile-fatale 

36. Problemele iubirii vol. 2 - Criza în familie 
https://edituradoxologia.ro/problemele-iubirii-vol-2-criza-familie 

37. Pregătirea pentru naștere. 9 luni cu Dumnezeu 
https://edituradoxologia.ro/pregatirea-pentru-nastere-9-luni-cu-dumnezeu 

38. Sparge tăcerea - Adevăruri despre care nu vorbim 
https://edituradoxologia.ro/sparge-tacerea-adevaruri-despre-care-nu-vorbim 

39. Unde-ți este bucuria, omul lui Dumnezeu?- Un dialog despre suferință-bucurie 
https://edituradoxologia.ro/unde-ti-este-bucuria-omul-lui-dumnezeu-un-dialog-
despre-suferinta-bucurie 

40. TIMPUL ȘI DEZNĂDEJDEA - Cum să-ți recâștigi prezentul în credință și în viață 
https://edituradoxologia.ro/timpul-si-deznadejdea-cum-sa-ti-recastigi-prezentul-
credinta-si-viata 

41. Biserica Ortodoxă în luptă cu protestantismul în special cu calvinismul în veacul al 
XVII-lea 
https://edituradoxologia.ro/biserica-ortodoxa-lupta-cu-protestantismul-special-cu-
calvinismul-veacul-al-xvii-lea-si-cele-doua 

42. Mărturisirea ortodoxă a credinţei universale şi apostolice a Bisericii Răsăritene 
https://edituradoxologia.ro/marturisirea-ortodoxa-credintei-universale-si-
apostolice-bisericii-rasaritene 

43. Moartea și riturile funerare la români și la alte popoare 
https://edituradoxologia.ro/moartea-si-riturile-funerare-la-romani-si-la-alte-
popoare 

44. Viața liturgică, de Jean - Claude Larchet 
https://edituradoxologia.ro/viata-liturgica 

45. ”Să dăm glas Sfintei Evanghelii”. Sugestii și idei ajutătoare pentru predici 
https://edituradoxologia.ro/sa-dam-glas-sfintei-evanghelii-sugestii-si-idei-
ajutatoare-pentru-predici 

46. Sfârșitul omului și al lumii între adevăr și utopie 
https://edituradoxologia.ro/sfarsitul-omului-si-al-lumii-intre-adevar-si-utopie-
eshatologie-si-erezie 

47. Alimentația rațională pentru o viață sănătoasă 
https://edituradoxologia.ro/alimentatia-rationala-pentru-o-viata-sanatoasa 
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48. Carte de bucate boierești 
https://edituradoxologia.ro/carte-de-bucate-boieresti 

49. Medicina naturistă. Tainele sănătății, tinereții și frumuseții 
https://edituradoxologia.ro/medicina-naturista-tainele-sanatatii-tineretii-si-
frumusetii-vol-i 
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Cărți de spiritualitate 
1. Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis 
Romanidis. Vol. I, de IPS Ierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului 
https://edituradoxologia.ro/dogmatica-empirica-dupa-invataturile-prin-viu-grai-
ale-parintelui-ioannis-romanidis-vol-i 
2. Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis 
Romanidis. Vol. II, de IPS Ierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului 
https://edituradoxologia.ro/dogmatica-empirica-dupa-invataturile-prin-viu-grai-
ale-parintelui-ioannis-romanidis-vol-ii 
3. Lacrimile pocăinţei vol. 1. Experienţele unui taximetrist 
https://edituradoxologia.ro/lacrimile-pocaintei-vol-1-experientele-unui-
taximetrist-intamplari-adevarate 
4. Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I de Sfântul Iustin Popovici 
https://edituradoxologia.ro/dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-i 
5. Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. II de Sfântul Iustin Popovici 
https://edituradoxologia.ro/dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-ii 
6. „Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi (Apoc. 2, 4-5)”. Cele trei perioade ale 
vârstei duhovniceşti în teologia Părintelui Sofronie 
https://edituradoxologia.ro/adu-ti-aminte-de-dragostea-cea-dintai-apoc-2-4-5-
cele-trei-perioade-ale-varstei-duhovnicesti 
7. Omilii despre pocăință, dragoste și optimism 
https://edituradoxologia.ro/omilii-despre-pocainta-dragoste-si-optimism 
8. Omul care nu este smerit nu poate iubi. Sfântul Iacov Țalikis așa cum l-am 
cunoscut 
https://edituradoxologia.ro/omul-care-nu-este-smerit-nu-poate-iubi-sfantul-
iacov-talikis-asa-cum-l-am-cunoscut 
9. Sfântul Chiril al Alexandriei, Tâlcuire la Psalmi 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-chiril-al-alexandriei-talcuire-la-psalmi 
10. Sfântul Atanasie cel Mare, Tâlcuiri la Psalmi 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-atanasie-cel-mare-talcuiri-la-psalmi 
11. Viața spirituală a marilor compozitori de muzică clasică 
https://edituradoxologia.ro/viata-spirituala-marilor-compozitori-de-muzica-
clasica 
12. Cafeaua de dimineață. 365 de reflecții pentru oameni ocupați 
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https://edituradoxologia.ro/cafeaua-de-dimineata-365-de-reflectii-pentru-oameni-
ocupati 
13. Smerenia și dragostea, însușirile trăirii ortodoxe 
https://edituradoxologia.ro/smerenia-si-dragostea-insusirile-trairii-ortodoxe 
14. Dragostea și mila față de aproapele 
https://edituradoxologia.ro/dragostea-si-mila-fata-de-aproapele 
15. Părintele Iustin Pârvu – File de Pateric 
https://edituradoxologia.ro/parintele-iustin-parvu-file-de-pateric 
16. Sfinții Țari Mucenici Romanov în arest la domiciliu - Din jurnalul unui preot 
de la Palat (1917) 
https://edituradoxologia.ro/sfintii-tari-mucenici-romanov-arest-la-domiciliu-din-
jurnalul-unui-preot-de-la-palat-1917 
17. Despre starea sufletelor după moarte 
https://edituradoxologia.ro/despre-starea-sufletelor-dupa-moarte 
18. 7 Cuvinte ale iubirii: sacre taine care ne unesc 
https://edituradoxologia.ro/7-cuvinte-ale-iubirii-sacre-taine-care-ne-unesc 
19. O viață în Hristos – sfaturi pentru omul contemporan 
https://edituradoxologia.ro/o-viata-hristos-sfaturi-pentru-omul-contemporan 
20. Viața Cuviosului Părinte Justin Pârvu 
https://edituradoxologia.ro/viata-cuviosului-parinte-justin-parvu 
21. Cateheze despre creația lui Dumnezeu și lucrarea Sa mântuitoare 
https://edituradoxologia.ro/cateheze-despre-creatia-lui-dumnezeu-si-lucrarea-sa-
mantuitoare 
22. Un pustnic din Sfântul Munte în inima oraşului: Sfântul Porfirie 
Kavsokalivitul 
https://edituradoxologia.ro/un-pustnic-din-sfantul-munte-inima-orasului-
sfantul-porfirie-kavsokalivitul 
23. Sfântul Serafim, făcătorul de minuni din Sarov 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-serafim-facatorul-de-minuni-din-sarov 
24. Lumină lină și tainică în negura zilelor noastre. Starețul Gherman 
Stavrovouniotul 
https://edituradoxologia.ro/lumina-lina-si-tainica-negura-zilelor-noastre-staretul-
gherman-stavrovouniotul 
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25. Viața Sfântului Vasile cel Nou. Vămile văzduhului și vederea Înfricoșătoarei 
Judecăți 
https://edituradoxologia.ro/viata-sfantului-vasile-cel-nou-vamile-vazduhului-si-
vederea-infricosatoarei-judecati 
26. Sfântul Chiril Fileotul – viața ca Filocalie 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-chiril-fileotul-viata-ca-filocalie 
27. Sfântul Nichifor Leprosul și Bătrânul Evmenie Saridakis 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-nichifor-leprosul-si-batranul-evmenie-
saridakis 
28. Tâlcuire la Epistola către Romani 
https://edituradoxologia.ro/talcuire-la-epistola-catre-romani 
29. Noul Martirologhion, de Sfântul Nicodim Aghioritul 
https://edituradoxologia.ro/noul-martirologhion 
30. Cuvântări de laudă la sfinți, de Sfântul Efrem Sirul 
https://edituradoxologia.ro/cuvantari-de-lauda-la-sfinti 
31. Omilii I, de Sfântul Grigorie Palama 
https://edituradoxologia.ro/omilii-i 
32. Tâlcuire la Epistolele către Filipeni și către Coloseni, de Sfântul Ioan Gură de 
Aur 
https://edituradoxologia.ro/talcuire-la-epistolele-catre-filipeni-si-catre-coloseni 
33. Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos, de Sfântul 
Efrem Sirul 
https://edituradoxologia.ro/despre-cea-de-doua-venire-domnului-nostru-iisus-
hristos 
34. Lumina Care strălucea în întuneric. Ultimele cuvântări, de Mitropolitul 
Antonie de Suroj 
https://edituradoxologia.ro/lumina-care-stralucea-intuneric-ultimele-cuvantari 
35. Dacă există viață, vreau să trăiesc, de Nicolae, Mitropolit de Mesogheia și 
Lavreotica 
https://edituradoxologia.ro/daca-exista-viata-vreau-sa-traiesc 
36. Să facem cunoștință cu Dumnezeu. Întâlnirea cu divinul în creștinismul 
orthodox 
https://edituradoxologia.ro/sa-facem-cunostinta-cu-dumnezeu-intalnirea-cu-
divinul-crestinismul-ortodox 
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37. Isihia. Prezența lui Dumnezeu în liniștea sufletului 
https://edituradoxologia.ro/isihia-prezenta-lui-dumnezeu-linistea-sufletului 
38. Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul. Sfințenia în secolul al XXI-lea 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-cuvios-porfirie-kavsokalivitul-sfintenia-
secolul-al-xxi-lea 
39. Semnele vremii noastre. 7 întâlniri cu Părintele Iustin Pârvu 
https://edituradoxologia.ro/semnele-vremii-noastre-7-intalniri-cu-parintele-
iustin-parvu 
40. Tâlcuire la epistolele pauline, volumul 1 
https://edituradoxologia.ro/talcuire-la-epistolele-pauline-volumul-1 
41. Rugăciunea lui Iisus. Călăuza inimii către Dumnezeu 
https://edituradoxologia.ro/rugaciunea-lui-iisus-calauza-inimii-catre-dumnezeu 
42. Dicționar de teologie patristică 
https://edituradoxologia.ro/dictionar-de-teologie-patristica 
43. Rugăciunea care aduce roade. Buchet de texte duhovnicești pentru lectură 
zilnică, de Mitropolitul Antonie de Suroj 
https://edituradoxologia.ro/rugaciunea-care-aduce-roade-buchet-de-texte-
duhovnicesti-pentru-lectura-zilnica 
44. Taina credinței. Introducere în teologia dogmatică ortodoxă, de Ilarion 
Alfeyev, Mitropolit de Volokolamsk 
https://edituradoxologia.ro/taina-credintei-introducere-teologia-dogmatica-
ortodoxa 
45. Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria 
https://edituradoxologia.ro/viata-preasfintei-nascatoare-de-dumnezeu-si-
pururea-fecioarei-maria 
46. Părintele Iustin Pârvu. O misiune creştină şi românească 
https://edituradoxologia.ro/parintele-iustin-parvu-o-misiune-crestina-si-
romaneasca 
47. Credinţa în Cel Nevăzut, de Pr. Placide Deseille 
https://edituradoxologia.ro/credinta-cel-nevazut 
48. Dialoguri la Athos, de Gheronda Iosif Vatopedinul 
https://edituradoxologia.ro/dialoguri-la-athos 
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Cărți pentru copii 
1. Sfânta Liturghie pentru copii 
https://edituradoxologia.ro/sfanta-liturghie-pentru-copii 
2. Carte de rugăciuni pentru copii 
https://edituradoxologia.ro/carte-de-rugaciuni-pentru-copii 
3. Sfânta Spovedanie pe înțelesul copiilor 
https://edituradoxologia.ro/sfanta-spovedanie-pe-intelesul-copiilor 
4. Sfânta Evanghelie pe înțelesul copiilor 
https://edituradoxologia.ro/sfanta-evanghelie-pe-intelesul-copiilor 
5. Tu știi ce e postul, Mihai? 
https://edituradoxologia.ro/tu-stii-ce-e-postul-mihai-o-minunata-calatorie-pentru-
copii-lumea-postului  
6. Papucii lui Spiridon 
https://edituradoxologia.ro/papucii-lui-spiridon 
7. Leul și Sfântul 
https://edituradoxologia.ro/leul-si-sfantul 
8. Sfântul Nicolae și cele nouă monede de aur 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-nicolae-si-cele-noua-monede-de-aur 
9. Sfântul Gheorghe și balaurul, 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-gheorghe-si-balaurul 
10. Aceasta este alegerea mea: mă încred în Dumnezeu! 
https://edituradoxologia.ro/aceasta-este-alegerea-mea-ma-incred-dumnezeu 
11. Crucea si cerbul. Viața minunată a Sfântului Eustație 
https://edituradoxologia.ro/crucea-si-cerbul-viata-minunata-sfantului-eustatie 
12. Un dar pentru Matei 
https://edituradoxologia.ro/un-dar-pentru-matei 
13. Dulce cântare. O întâmplare din Viața Sfântului Roman Melodul 
https://edituradoxologia.ro/dulce-cantare-o-intamplare-din-viata-sfantului-roman-
melodul 
14. Cristina merge în Țara Sfântă 
https://edituradoxologia.ro/cristina-merge-tara-sfanta  
15. Tu ești darul lui Dumnezeu 
https://edituradoxologia.ro/tu-esti-darul-lui-dumnezeu 
16. Raiul este darul lui Dumnezeu 
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https://edituradoxologia.ro/raiul-este-darul-lui-dumnezeu 
17. Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
https://edituradoxologia.ro/nasterea-mantuitorului-nostru-iisus-hristos 
18. Învierea Domnului 
https://edituradoxologia.ro/invierea-domnului-0 
19. Isprăvile lui Guguță, de Spiridon Vangheli 
https://edituradoxologia.ro/ispravile-lui-guguta 
20. Sfântul Efrem cel Nou 
https://edituradoxologia.ro/sfantul-efrem-cel-nou 
21. Trei mici licurici, de Grigore Vieru 
https://edituradoxologia.ro/trei-mici-licurici 
22. Locomotiva și băiatul ei (carte terapeutică) 
https://edituradoxologia.ro/locomotiva-si-baiatul-ei 
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Cărți de rugăciuni 
1. Noul Theotokarion - Canoanele Aghiorite ale Maicii Domnului 

https://edituradoxologia.ro/noul-theotokarion-canoanele-aghiorite-ale-maicii-
domnului-0 

2. Rânduiala Sfintei Împărtășiri 
https://edituradoxologia.ro/randuiala-sfintei-impartasiri 

3. Rânduiala Sfintei Spovedanii. Canoane de pocăință 
https://edituradoxologia.ro/randuiala-sfintei-spovedanii-canoane-de-pocainta 

4. Canoane de rugăciune la Sfântul Ioan Botezătorul 
https://edituradoxologia.ro/canoane-de-rugaciune-la-sfantul-ioan-botezatorul 

5. Canoane de rugăciune la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
https://edituradoxologia.ro/canoane-de-rugaciune-la-sfantul-mare-mucenic-
gheorghe 

6. Canoane de rugăciune împotriva celor opt gânduri ale răutății 
https://edituradoxologia.ro/canoane-de-rugaciune-impotriva-celor-opt-ganduri-
ale-rautatii 

7. Canoane de rugăciune la Sfântul Ierarh Nicolae 
https://edituradoxologia.ro/canoane-de-rugaciune-la-sfantul-ierarh-nicolae-
arhiepiscopul-mirelor-lichiei 

8. Canoane de mângâiere la vreme de boală către Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul 
https://edituradoxologia.ro/canoane-de-mangaiere-la-vreme-de-boala-catre-
preasfanta-nascatoare-de-dumnezeu-si-sfantul-ioan 
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