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 Gânduri senine 
Editura ASAB, Bucureşti 2005 
 
Cartea cuprinde cuvinte rostite cu ocazia taberelor de rugăciune 
şi de muncă organizate la Mănăstirea Poşaga în perioada 1997-
1999. 
 
CUPRINS 

Cuvânt înainte al Părintelui Teofil 

1997 

Despre sutaşul din Capernaum şi despre femeia canaaneancă (21.07.1997) 

Despre tânărul cel bogat (22.07.1997) 

Despre samarineanul milostiv şi samarineanul vindecat de lepră (23.07.1997) 

Oamenii care i-au plăcut Mântuitorului: Iosif din Arimateea, Dreptul Iosif, 

Femeile Mironosiţe (24.07.1997) 

Despre Iisus Hristos Mântuitorul (21.07.1997) 

Despre Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia cerurilor (22.07.1997) 

Despre omul Împărăţiei cerurilor (23.07.1997) 

Predica de pe munte – îndreptar de viaţă (24.07.1997) 

La sfintele slujbe ar trebui să participăm toţi (24.07.1997) 

Întânire cu tinerii din tabără (24.07.1997) 

Despre mănăstire (25.07.1997) 

1998 

Predică la Sfântul Ilie (20.07.1998) 

Despre fericire (20.07.1998) 

În faţa Mântuitorului nostru (21.07.1998) 

În faţa Sfântului Potir (21.07.1998) 

În faţa vieţii şi a morţii (22.07.1998) 

În faţa viitorului şi a veşniciei (22.07.1998) 

Despre călugărie şi căsătorie (23.07.1998) 

Despre avantajele Ortodoxiei (23.07.1998) 

1999 

La venirea în tabără (13.07.1999) 

Rugăciunea liturgică (13.07.1999) 

Rugăciunea particulară (14.07.1999) 

Paternitatea duhovnicească (14.07.1999) 

Rugăciunea de toată vremea (14.07.1999) 
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Rugăciunea „Tatăl nostru” ca îndreptar de viaţă (15.07.1999) 

Comunitate şi comuniune (15.07.1999) 

În şcoala Părintelui Arsenie Boca (15.07.1999) 

Podoabe de gând (16.07.1999) 
 
 

Revărsări de gând 
Editura ASAB, Bucureşti, 2007 

 

În această carte regăsim cuvintele rostite de Părintele Teofil la 

taberele din anii 2000 si 2001 de la Mănăstirea Oasa. 

 

CUPRINS 

2000 - Credinţa 

Ce înseamnă să fii creştin? 

Necesitatea credinţei în viaţa spirituala;  

Credinţă şi mântuire 

Credinţa lucratoare în iubire 

Măsurile şi roadele credinţei 

Cine este Dumnezeu?  

Unde putem să-L întâlnim?  

Cum putem să-L întâlnim? 

Să ne iubim unii pe altii! (predica rostita de Parintele Teofil la Sfanta Liturghie 

in ziua Sfantului Pantelimon) 

 

2001 - Despre examenele din plan duhovnicesc 

Examenul credinţei 

Examenul iubirii 

Examenul cinstirii 

Examenul rugăciunii 

Examenul la rugăciunea de toată vremea 

Experienţe mistice în Noul Testament 
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Gânduri care duc la cer 
Editura ASAB, Bucureşti, 2008 
 
 
Cartea cuprinde cuvinte rostite cu ocazia taberelor de rugăciune 
şi de muncă organizate la Mănăstirea Oaşa în perioada 2003-
2004. 
 
CUPRINS 

În loc de prefaţă (cuvânt introductiv rostit de Părintele Teofil la tabăra din anul 2003) 

2002 – Întâlnirile Domnului nostru Iisus Hristos cu noi 

• Discuţie introductivă cu tinerii din tabără 

• Despre întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos 

• Dialog cu tinerii despre slujbele Bisericii 

• Relatări evanghelice despre întâlniri ale oamenilor cu Domnul Iisus Hristos; 

Dialog cu studenţii despre mântuirea creştinilor de alte confesiuni 

• Lepădarea de păcat – condiţie a naşterii omului nou 

• Cum putem să-l cunoaştem pe Domnul Hristos 

 

2003 – Ce ştim despre Dumnezeu? Ce trebuie să ştim despre 

Dumnezeu? Cum putem să ne raportăm la Dumnezeu? 

• Introducere în opera Părintelui Arsenie şi a Maicii Teodosia Laţcu 

• Cum am învăţat eu să mă rog 

• Gânduri despre Dumnezeu câştigate prin sfintele slujbe 

• Sfânta Treime în contextul textelor liturgice 

• Despre aşezarea noastră sufletească în faţa lui Dumnezeu 

• Dumnezeul meu. Cuvinte din Sfânta Evanghelie de la Luca 

 

2004 – Credinţă şi iubire 

• Credinţa – temelie a vieţii duhovniceşti 

• Mănăstirea, rugăciunea şi vuietul Duhului 

• Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon 

• Credinţa care mântuieşte 

• Măsura credinţei 

• Credinţa lucrătoare în iubire 

• Porunca iubirii 

• Urcuşul spre iubire 

• Credinţa care realizează făptura cea nouă 
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Cale spre bucurie 
Editura ASAB, Bucureşti, 2009 
 
Cartea cuprinde cuvinte rostite cu ocazia taberelor de rugăciune 
şi muncă organizate la Mănăstirea Oaşa în perioada 2005-2007 
 
CUPRINS 

2005 – Popasuri duhovniceşti 

• Cuvinte despre Maica Domnului (25.07.2005) 

• Despre Botezul Mântuitorului şi despre ispitirea din pustie (25.07.2005) 

• Minuni ale Domnului Hristos prezentate în Evanghelii (26.07.2005) 

• Cuvinte care se găsesc doar în Evanghelia de la Luca (28.07.2005) 

• Dialog cu studenţii (28.07.2005) 

• Cuvinte ale Părintelui Arsenie Boca şi poezii ale Maicii Teodosia – Zorica 

Laţcu (29.07.2005) 

 

2006 – Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă 

• Cercetarea credinţei  (24.07.2006) 

• Cercetarea rugăciunii noastre (24.07.2006) 

• Despre legătura de credinţă dintre oameni şi Hristos (25.07.2006) 

• Cercetarea cunoaşterii Scripturilor. Dialog cu studenţii (25.07.2006) 

• Trepte care duc la fericire (26.07.2006) 

• Cercetarea vredniciei de a ne împărtăşii (26.07.2006) 

• Să binecuvântăm pururea pe Domnul. Predică la sărbătoarea Sfântului 

Pantelimon (27.07.2006) 

• Despre ţara de tămâie şi cer (27.07.2006) 

• Despre luarea crucii şi urmarea lui Hristos (28.07.2006) 

 

2007 – Înlănţuiri de gând 

• Zâmbetul lui Dumnezeu (23.07.2007) 

• Ce ştim şi ce credem despre Dumnezeu (23.07.2007) 

• Ortodoxia copilăriei mele (24.07.2007) 

• Comori de gând (24.07.2007) 

• Ce este mănăstirea (25.07.2007) 

• Rugăciunea Tatăl nostru (25.07.2007) 

• Citirea Noului Testament cu folos (26.07.2007) 
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Gânduri care duc spre lumină 
Editura ASAB, Bucureşti, 2011 
 
CUPRINS 

• În loc de prefaţă: „Slaviţi pe domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele 

Lui împreună” (cuvânt la împlinirea a 25 de ani de la hirotonia unui preot, 

Mănăstirea Brâncoveanu, 13.05.2008). 

• Să nu ajungeţi preoţi înainte de a fi creştini (Cuvânt către absolvenţii Facultăţii de 

Teologie, 08.05.2008 Timişoara) 

• Să mulţumim Domnului! (Catedrala din Timişoara, 09.05.2008) 

• Rugăciunea lăuntrică (Biserica Sf.C-tin şi Elena, Sibiu, 11.05.2008) 

• Concluzii duhovniceşti (Chişinău, 13.05.08) 

• Cine sunt eu (Seminarul Teologic Liceul Zăbriceni Chişinău, 14.05.2008) 

• Bucuraţi-vă pururea (Călăraşi, 14.05.2008) 

• Darurile Învierii (Dumbrava – Chişinău 14.05.2008) 

• Gânduri pentru studenţii de la Teologie (Fac. De Teologie din Chişinău, 

15.05.2008) 

• Gânduri din comorile credinţei noastre (Costeşti, Ialoveni, 15.05.2008) 

• Martorii Învierii Domnului Iisus Hristos (Casa de cultură Chişinău, 15.05.2008) 

• Să fim înţelegători faţă de neputinţa omenească (M.Brâncoveanu 22.07.08) 

• Despre Taina Sfântului Maslu (I) (M.Brâncoveanu 22.07.08) 

• Să fim mai ca Hristos (M.Brâncoveanu 23.07.08) 

• Despre Taina Sfântului Maslu (I) (M.Brâncoveanu 23.07.08) 

• Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul (M.Brâncoveanu 24.07.08) 

• Despre Taina Sfântului Maslu (III) (M.Brâncoveanu 24.07.08) 

• Destăinuiri autobiografice (seară de dialog cu tinerii, 24.07.2008) 

• Dialog cu tinerii (24.07.08) 

• Gânduri despre rugăciune (M.Brâncoveanu 25.07.2008) 

• Despre Taina Sfântului Maslu (IV) (M.Brâncoveanu 25.07.08) 


