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Cuvinte lămuritoare. Articole şi scrisori 
Editura Teognost, 2002 

 
“Cuvinte lămuritoare, care au fost publicate deja, în general, sunt 
cuvinte de întâmpinare ale unor articole care au stârnit 
nedumerire sau au adus confuzii, ori i-au pus pe cititori în 
situaţia de a-şi pune unele întrebări în legăturã cu articolele 
respective. Tot dintre cuvintele publicate fac parte şi unele cuvinte 
de atenţionare şi luminare spirituală, cu privire la chestiuni 
esenţiale care ţin de viaţa creştină. La acestea se adaugă şi cele 
două predici, – una despre recunoştinţă şi alta despre 
responsabilitatea fiecăruia dintre noi, pentru păcatele, greşelile, 
insuficienţele şi nedesăvârşirile celor din jurul nostru, câte am fi 
în stare să le oprim ori să le împuţinăm. Tot în această categorie 
se încadrează şi cele câteva scrisori, pe care le cuprinde cartea de 
faţă”. (fragment extras din prefaţa cărţii, Arhimandritul Teofil Părăian) 

 

CUPRINS 

• Cuvânt lămuritor la “Cuvinte lămuritoare” 

• Să fim următori Sfântului Ioan Botezătorul, chiar dacă dacă pentru aceasta 

ni s-ar tăia capul! 

• Despre recunoştinţă 

• Conştiinţa datoriei 

• Mâini bătătorite 

• Către Redacţia publicaţiei “Puncte Cardinale” – Sibiu 

• Cuvânt ţinut cu prilejul parastasului spre pomenirea foştilor deţinuţi politici 

şi a celor ce au căzut în munţi, ca luptători, împotriva comunismului ateu, 

trecuţi la cele veşnice 

• Cuvânt lămuritor în privinţa unor afirmaţii din anexa la Cărarea 

Împărăţiei, prezentată sub titlul Notă asupra ediţiei, semnată de 

Monahia Zamfira Constantinescu 

• Neoisihasmul “o bucurie” 

• Cea mai mare bucurie a vieţii mele 

• Scrisoare adresată Redacţiei Revistei “Puncte Cardinale” 

• Gânduri pentru călugări 

• Fragment dintr-o scrisoare adresată Părintelui Caliopie 

• Scrisoare adresată Părintelui Iezechil de la Mănăstirea Pîngăraţi 

• Scrisoare adresată Maicilor Filoteia şi Rafaela de la Mănăstirea Buneşti 
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• De la “Sfântul Munte” cel de la noi la Sfântul Munte cel de la voi 

• Îmbrăţişări care au rămas pentru veşnicie 

• Loc deosebit este locul în care trăieşti 

• Să nu aştepţi de la Teologie cee ce Teologia nu poate să ofere 

• Scrisoare adresată de un preot căruia i-a murit unul dintre copii într-un 

accident 

• Anexa I: În amintirea Părintelui Arsenie 

• Anexa II: Nota Redacţiei Puncte Cardinale 

 
 
Amintiri despre duhovnici pe care i-am cunoscut 
Editura Teognost, 2003 

 

CUPRINS 

• Cuvânt înainte (Arhimandritul Teofil Părăian) 

• Ce spun eu despre mine 

• Înaltpreasfinţitul Serafim - Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de 

Nord (convorbire înregistrată de Părintele Teofil la Nurenberg, 17 mai 2002) 

• Preasfinţitul Vasile Someşanul – Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a 

Vadului, Feleacului şi Clujului (convorbire înregistrată de Părintele Teofil la Cluj-

Napoca în 28.03.2002) 

• Părintele Arsenie Papacioc (convorbire înregistrată de Părintele Teofil la Mănăstirea 

“Sfânta Maria”, Techerghiol, 3 aprilie 1996) 

• Părintele Mina Dobzeu (convorbire înregistrată de Părintele Teofil la Mănăstirea 

“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” , 09.11.2000) 

• Părintele Arseni Boca 

• Părintele Cleopa 

• Părintele Paisie Olaru 

• Părintele Serafim Popescu (articol publicat in revista “Epifania”, 1998) 
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Lumini de gând 
Editura Teognost, 2003 

 

Cartea cuprinde 31 de predici din perioada Penticostarului 

 

CUPRINS 

Prefaţă (Preotul Ioan Gânscă) 

Două întrebări la care trebuie să răspundem toţi (Predică adresată unui grup 

de studenţi de la Iaşi, 19 aprilie 1995) 

Cuvinte de pe cruce (Predică adresată unui grup de studenţi în Vinerea cea Mare,  

21 aprilie 1995) 

Între “iad” şi “Cer nou” (Predică rostită în Sâmbăta cea Mare, 22 aprile 1995) 

Cuvintele Domnului Hristos rostite după Sfânta Sa Înviere  

(Predică rostită în a doua zi de Paşti, 24 aprile 1995) 

Arătările Domnului de după Înviere 

“Adevărat a înviat!” 

Semnificaţia cuvântului “pace” ” (Predică rostită în legătură cu spovedania obştei,  

5 mai 1995) 

Scăldătoarea Vitezdei sau “Iertarea păcatelor” (Predică rostită la pericopa cu 

vindecarea slăbănogului de la Vitezda, 14 mai 1995) 

Duminica Tomii (Predică rostită în Duminica Tomii de Protosinghelul Teofil Părăian, 1986) 

Bucuria – poartă spre înviere ” (Predică rostită în ziua de Paşti de Protosinghelul Teofil 

Părăian, 1986) 

Leacuri spre mântuire (Predică rostită în Duminica Samarinencii, la maslul de obşte,  

24 mai 1992) 

O întrebare pentru toţi: “Crezi tu în Filul lui Dumnezeu?” 

Între cer şi pământ (Predică rostită la spovedania obştei în legătură cu Înălţarea Domnului 

Hristos, 18 mai 1993) 

Înălţarea Domnului şi a noastră 

Despre porunca iubirii, cu specială referire la ce înseamnă să 

iubeşti (Predică rostită în Duminica de după Înălţarea Domnului Iisus Hristos, 30 mai 1993) 

Vuietul Duhului şi Rusaliile Sfintei Liturghii 

Ochii trupului şi ochii minţii (Predică rostită în Duminica Orbului, 28 mai 1995) 

Despre firea dumnezeiască şi ce omenească (Predică rostită în Duminica de 

după Înălţarea Domnului Iisus Hristos, 4 iunie 1995) 
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Taina Preasfintei Treimi (Predică rostită a doua zi de Rusalii, 12 iunie 1995) 

Despre bucurie, pace şi fericire (Predică rostită de ierodiaconul Teofil în Duminica 

Tomii, 1979) 

Despre Înălţarea Domnului ţi înălţarea noastră duhovnicească 

(Cuvânt de învăţătură rostit de Ierodiaconul Teofil la sărbătoarea Înălţării Domnului) 

Stihurile Paştilor (Predică rostită de Ierodiaconul Teofil în a doua zi de Paşti, 1984) 

Slăbănogirea sufletului prin păcat şi despre îndreptarea lui  

(Cuvânt de învăţătură rostit de Ierodiaconul Teofil în Duminica slăbănogului, 1984) 

Femeile cele gânditoare de Dumnezeu (Cuvânt de învăţătură rostit de Ierodiaconul 

Teofil în Duminica Mironisiţelor, 29 aprilie 1990) 

Credinţă şi iubire (Cuvânt de învăţătură rostit în Duminica Orbului, 1990) 

Smerenia – ascensor spre sfinţenie (Cuvânt de învăţătură rostit în Duminica Tuturor 

Sfinţilor la Maslu de obşte, 10 iunie 1990) 

Calea sfinţilor (Cuvânt de învăţătură rostit în Duminica Tuturor Sfinţilor) 

Apa cea vie (Cuvânt de învăţătură rostit în Duminica Samarinencii, 21 mai 1995) 

Martorii Înălţării (Predică rostită la Înălţarea Domnului, 1 iunie 1995) 
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Gândiţi frumos 
Editura Teognost, 2003 
Cuvântări la ocazii speciale 

 

CUPRINS 

Suntem cetăţeni ai Raiului (Cuvânt rostit la spovedania obştii, Mănăstirea Brâncoveanu, 

10.01.2003) 

Părintele Vichentie Mălău (Cuvânt rostit la spovedanie cu referiri la Părintele Vichentie 

Mălău, 09.01.1998) 

Iubirea se revarsă (Cuvânt la cununie, septembrie 2002) 

De multe ori nu ne rugăm, chiar când ne rugăm (Cuvânt  rostit la Maslu, 

localitatea Lisa, 7 iulie 2000) 

În jurul tău să poţi să-i fericeşti pe toţi (Cuvânt  rostit la Maslu în Petroşani,  

3 aprilie 2004) 

Dumnezeieştile Taine nu sunt spre a le preface noi in noi, ci ca să 

ne prefacem noi prin ele (Cuvânt rostit la spovedania obştii, Mănăstirea Brâncoveanu) 

Euharistia în Ortodoxie (Cuvânt rostit la Catedrala din Sibiu, 23 martoe 1995) 

Sus să avem inimile! (Cuvânt rostit la Sfânta Liturghie, Deva, 18 mai 2006) 

Nu se poate să ne despartă Dumnezeu în lumea cealaltă dacă ne-a 

unit în lumea aceasta (Cuvânt rostit la înmormântare, 1996) 

Nu aşa am visat noi ţara acesta (Cuvânt rostit la parastasul închinat martirilor căzuţi în 

munţi, în luptele împotriva comunismului, 25 iulie 2004) 

Ce trebuie să ştie un călugăr despre el însuşi (Cuvânt rostit la Mănăstirea 

Brâncoveanu, 2 iunie 2003) 

Dacă-i vorba să găseşti un om fericit în lumea acesta, trebuie să-l 

cauţi în Mănăstire (Cuvânt adresat monahilor la o sinaxă, Galaţi, 12 aprilie 2006) 

Bătrâneţe, haine grele (Pregătiţi-vă pentru bătrâneţe) 

(Cuvânt rostit la Azilul de bătrâni din Sibiu, 24 februarie 2002) 

Să fim mai uniţi! (Cuvânt rostit cu prilejul Sărbătorii Naţionale a României, 1 decembrie 2004) 

O mănăstire de tămâie şi cer (Cuvânt rostit la o Mănăstire din jud. Alba) 

Oare iubesc destul? 

Nu ne putem întări decât prin credinţă (Cuvânt rostit la Făgăraş, 2 iunie 1997) 

Schimbaţi-vă prin înnoirea minţii (Cuvânt rostit la Făgăraş,  iunie 2003) 

Dumnezeu este milostiv (Cuvânt rostit la Petroşani, 19 mai 2006) 
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Ce putem noi face pentru un prezent mai luminos şi pentru un 

viitor mai fericit?  (Cuvânt rostit cu ocazia Anului Nou, Mănpstirea Brâncoveanu, 1998) 

Taborul nostru lăuntric este inima curăţită de patimi (Cuvânt rostit la 

Mănăstirea Hîrtibaci, august 2003) 

Şi noi suntem martori ai Înălţării (Cuvânt rostit la spovedania obştii, Mănăstirea 

Brâncoveanu, 2 iunie 2006) 

Învăţătorul e aici şi te cheamă (Cuvânt rostit la un concurs de toacă, Victoria,  

iunie 2003) 

De dragul Părintelui Paisie (Cuvânt rostit la deschiderea expoziţiei «De dragul Părintelui 

Paisie», Timişoara 14 mai 2004) 

“Şi perii capului vostru toţi sunt număraţi” (Cuvânt rostit la Mănăstirea 

Brâncoveanu) 

Oameni şi flori 

ASCOR-ul ar trebui să fie format din cei mai reprezentativi 

studenţi din România (Cuvânt către ASCOR Braşov, 9 aprilie 2006) 

Ortodoxia – credinţa noastră (Cuvânt rostit la Simpozionul “Ortodoxia- parte integrantă 

din spiritualitatea şi cultura europeană”,  28 aprilie-2 mai 2004) 

Vine vremea de nici eu n-oi mai muri (Cuvânt rostit cu prilejul zilei de naştere,  

3 martie 2006) 

Topârcea, locul de unde am pornit (Cuvânt rostit în biserica din Topârcea, satul 

natal, 21 octombrie 2004) 

Un creştin şi în vis trebuie să fie creştin (Cuvânt rostit la Mănăstirea Prislop,  

8 mai 2006) 
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Veniţi de luaţi bucurie – ediţia a II-a, 2007 
O sinteză a gândirii Părintelui Teofil în 1270 de capete 
 
“Veniţi de luaţi bucurie este o carte construită în Editură dintr-o 
suită de fragmente scrise într-un limbaj aforistic care prezintă 
sinteza gândirii Părintelui Teofil.  
Structura de dicţionar pe care o propunem oferă cititorului - spre 
deosebire de celelalte surse - posibilitatea de a afla imediat ce 
anume îl interesează din gândirea unuia dintre cei mai cautaţi 
duhovnici din România”. (fragment extras din prefaţa primei ediţii) 
 
 
CUPRINS 
Prima parte, intitulată "O sinteză a gândirii Părintelui Teofil în 1270 de 

capete", adună laolaltă acele teme care apar frecvent în rostirea dânsului, dar 

şi unele subiecte rare, cum ar fi "Foştii deţinuţi politici" sau "Sexualitatea". 

Cea de-a doua parte cuprinde şcolile Părintelui Teofil la cele mai frumoase 

cuvinte ale Părintelui Arsenie Boca (cuvinte pe care Părintele Teofil le 

popularizează cu timp şi fără timp) 

Partea a treia "Programul de angajare într-o viaţă duhovnicească 

autentică".  

Ultima parte, a patra, este una autobiografică: "Mărturisiri"  

(fragment extras din prefaţa primei ediţii) 


