
 
Arhimandritul Teofil Părăian 

 
Titlurile şi cuprinsul volumelor publicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editura Σοφία 
Bucureşti 

 



 1 

Întâmpinări 
Editura Sophia, Bucureşti, 2000 
 
Cartea cuprinde interviuri realizate de Părintele Sabin Vodă, 

cuvântări şi predici înregistrate în perioada 1997-1999. 

În prima parte sunt cuprinse interviuri pe diverse teme de 

actualitate difuzate pe postul naţional de radio.  

Partea a doua a cărţii cuprinde câteva interviuri şi meditaţii 

asupra slujbelor din Postul Mare, în special cele din Săptămâna 

Mare.  

În ultima parte sunt cuprinse câteva cuvântări şi predici rostite 

de Părintele Teofil în diverse locuri şi ocazii (Mănăstirea 

Brâncoveanu, Bucureşti, Braşov, Alba Iulia, Mănăstirea Oaşa, 

Franţa).  
 
CUPRINS 

Partea I - Exigenţele Ortodoxiei  

Despre grijile vieţii (3 mai 1998) 

Duhovnicul şi ucenicul (5 octombrie 1997) 

Asceza, disciplinarea sufletului şi a trupului (3 mai 1998) 

Experienţa rugăciunii (1998) 

Taina mărturisirii (4 decembrie 1997) 

Pocăinţa cu faţa spre viitor (1998) 

Calea fericirii (10 octombrie 1998) 

Cum să ne întemeiem o familie (octombrie 1998) 

Biserica şi Tainele (2 iulie 1999) 

Despre boală şi suferinţă (17 septembrie 1999) 

Cum să nu ne revoltăm în faţa suferinţei (iunie 2000, Franţa) 

Biserica şi mass-media (octombrie 1999) 

Cultura creştinului şi lectura Sfintei Scripturi (17 septembrie 1999) 

Exigenţele Ortodoxiei (21 februarie 1999) 

Partea a II-a – Postul Mare 

Despre Canonul cel Mare (7 martie 1998) 

Despre Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite (8 martie 1998) 

Slujbele Săptămânii Mari (8 martie 1998) 

Săptămâna Mare în conştiinţa noastră (martie 1998) 

Semnificaţia zilelor din Săptămâna Mare (10 aprilie 1998)
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Partea a II-a – Cuvinte şi Cuvântări 

Cinstirea Sfintei Cruci (februarie 1998) 

Cinstirea Maicii Domnului (februarie 1998) 

Cinstirea sfinţilor (februarie 1998) 

Mănăstirea - locul împlinirilor (4 octombrie 1996) 

Femeile gânditoare de Dumnezeu (3 mai 1998) 

Sământa şi pământul inimii (11 octombrie 1998) 

Neo-isihasmul românesc (18 iunie 1999, Franţa) 

Părintele Arsenie Boca  

Îmbunătăţirea sufletului  

Rugăciunea de toată vremea  

Despre isihasm  

Sfântul Pantelimon - îndemn la milostivire (27 iulie 2000) 

Slujirea tinerilor în Biserică (9 august 2000) 

 

 

Cale spre bunătate 
Editura Sophia, Bucureşti, 2007 
 
Cartea cuprinde cuvântări rostite cu prilejul spovedaniei obştei 

Mănăstirii Brâncoveanu în perioada 1990-2003.  
 

CUPRINS 

Cuvânt înainte 

Cu Dumnezeu nu ne putem juca 

Duhovnic mare, mic sau de nimic 

Cercetarea de sine 

Blânzi, binevoitori şi veseli 

Să ne cercetăm pe noi înşine 

Condiţiile iertării păcatelor 

Ce trebuie să urmărim? 

Cum să ne umplem viaţa? 

Cum să ne umplem vremea care oricum trece? 

Despre Sfânta împărtăşanie 

În jurul tău să poţi să-i fericeşti pe toţi 

Părintele Vichentie Mălău despre rugăciune şi şi chilie 

Cine-i mai mare în Împărăţia cerurilor? 
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Caută doctor înainte de boală şi roagă-te înainte de ispită 

Credinţa mântuitoare 

Vă rog să fiţi delicaţi ! 

“De la cârma minţii atârnă…” 

Ectenia celor şase cereri 

Despre rugăciunea “Tatăl nostru” 

Tunetul pământului 

“Toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm” 

A-I mulţumi şi a-I sliji lui Dumnezeu 

Unirea tuturor 

“Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unii pe alţii” 

Stăruinţa în rugăciune 

Marta şi Maria 

Valoarea sufletului 

Aluatul fariseilor 

Preacinstitele zile ale postului 

Ce este important în post 

Dragostea de Dumnezeu – vinul care veseleşte inima omului 

Locul mântuirii 

Psalmul 14 – îndreptar de viaţă 

La om să priveşti cu coada ochiului şi la Dumnezeu să priveşti tot cu ochiul 

Lucrul mâinilor 

Credinţa şi cultura 

Gânduri cereşti 

Oameni şi flori 

Cuvinte de la Sfântul Munte 

Sfânta Sfinţilor în Sfânta Sfintelor 

Despre Maica Domnului 

Darurie Învierii 

Viaţă curată întru pocăinţă agonisită 

Arătarea lăuntrică a lui Hristos prin credinţă 

Înainte-păznuirea Naşterii Domnului 

Martorii Naşterii Domnului 

Botezul Domnului şi botezul omului 

Inima curăţită de patimi – Taborul creştinului 

Gânduri la Praznicul Schimbării la Faţă 
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Să tacă tot trupul omenesc 

Cinstirea Sfintei Cruci 

Înălţarea Domnului şi înălţarea omului 

Vuietul Sfântului Duh 

Despre pocăinţă 

“Virtutea capabilă de recunoştinţă” 

“Nu te teme, crede numai” 

Smerenie sau mândrie 

Fericit fără nume de fericit 

La Dumnezeu să te gândeşti ca la Dumnezeu, nu ca la om 

“Mai ca Hristos” 

Porunca iubirii 

“Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” 

Nume şi semnificaţii 

Oamenii lui Dumnezeu 

Agoniseala duhovnicească 

Scara fericirii 

Înţelepciunea, credinţa, nădejdea şi iubirea 

Să plinim toată dreptatea 

Zâmbetul lui Dumnezeu 

Candidaţi la înălţare cu Hristos 

Icoana Maicii Domnului nefăcută de mână omenească 

Să mulţumim Domnului ! 

Ultimul cuvânt 

 

 

 

 

 

 

 


