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Convorbiri Duhovniceşti. Ne vorbeşte Părintele Teofil 
Editura Episcopiei Romanului, 1997 
 
Cartea cuprinde cinci Cuvinte în dialog, publicate în „Convorbiri 
duhovniceşti”, vol I, din anul 1986 şi o conferinţă ţinută pentru 
studenţii din Iaşi: „Învierea Domnului, învierea vieţii noastre”. 
 
 
Duhovnici români în dialog cu tinerii 
Editura Bizantină, 1997 
 
Volumul cuprinde dialoguri cu Părintele Teofil 
 
CUPRINS 

Prefaţă 

Dumnezeul meu 

Disciplina minţii prin rugăciunea de toată vremea 

Mijloace de îmbunătăţire creştină 

Despre patimi şi despătimire 

„Filocalia” pentru toţi 

Teologi şi teologie 

Despre Învierea Domnului 

Despre prietenie 

Ce învăţăm din „Pateric” 

 
 
Cuvinte către tineri 
Editura Omniscop, Craiova, 1998 
 

Cartea cuprinde cuvinte adresate tinerilor, conferinţe şi dialoguri din 

perioada 1995-1997.  

 

CUPRINS 

Ce învăţăm din Pateric (Craiova, 28 octombrie 1997) 

Muntele şi rugăciunea (Mănăstirea Brâncoveanu) 

Credinţa care mută munţii (Mănăstirea Brâncoveanu, 24 august 1997) 

Program de viaţă duhovnicească (Mănăstirea Brâncoveanu, 2 septembrie 1997) 
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Program de viaţă duhovnicească. Participarea la sfintele slujbe ale Bisericii 

(Mănăstirea Brâncoveanu, 3 septembrie 1997) 

În faţa viitorului (Mănăstirea Brâncoveanu, 28 martie 1998) 

Despre tinereţe (Dialog cu tinerii din Arad, 2 aprilie 1995) 

Despre căsătorie şi călugărie (Dialog cu tinerii din Arad, 2 aprilie 1995) 

Gândiţi frumos! (Mănăstirea Brâncoveanu, 24 martie 1997) 

Despre mântuire şi desăvârşire (Mănăstirea Brâncoveanu, 8 iulie 1995) 

 

 
Din vistieria inimii mele 
ASCOR, Craiova, 1998 
 

Cartea cuprinde cuvinte rostite în perioada 1992-1999 cu prilejul 

spovedaniei obştei Mănăstirii Brâncoveanu, taberelor studenţeşti de 

la Mănăstirea Sub Piatră, unei vizite la Mănăstirea Ciucea şi un 

cuvânt rostit la o înmormânare. La acestea s-au mai adăugat trei 

interviuri din anul 1999. 

 

CUPRINS 

Pomenirea Sfântului Macarie (Mănăstirea Brâncoveanu, 19 ianuarie 1996) 

Femeia păcătoasă (Mănăstirea Brâncoveanu, 15  aprilie 1998) 

Hristos în mijlocul nostru (Mănăstirea Brâncoveanu, 5 septembrie 1997) 

Dragostea este născută de nepătimire (Mănăstirea Brâncoveanu, 20 mai 1993) 

Fericiţi cei curaţi cu inima! (Mănăstirea Brâncoveanu, 2 iulie 1993) 

Sus să avem inimile! (Mănăstirea Brâncoveanu, 9 iulie 1993) 

Ortodocşi şi catolici (Mănăstirea Brâncoveanu, 21 octombrie 1997) 

Să mulţumim Domnului! (Mănăstirea Brâncoveanu, 26 noiembrie 1994) 

Psalmul 22 (Mănăstirea Brâncoveanu, 2 octombrie 1998) 

Psalmul 102 (Mănăstirea Brâncoveanu, 9 octombrie 1992) 

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Mănăstirea Brâncoveanu, 21 noiembrie 1997) 

Pilda cu bogatul căruia i-a rodit ţarina cu belşug (Mănăstirea Brâncoveanu,  

22 noiembrie 1998) 

Cuvinte de la Athos (Mănăstirea Brâncoveanu, 5 iunie 1996) 

Să tacă tot trupul omenesc (Mănăstirea Brâncoveanu, 13 aprilie 1996) 
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Maica Domnului – ocrotitoarea noastră (Mănăstirea Brâncoveanu, 8 septembrie 1997) 

Icoana Maicii Domnului nefăcută de mână omenească (Mănăstirea Brâncoveanu,  

12 iulie 1996 

Vuietul Duhului (Mănăstirea Brâncoveanu, 14 iunie 1996) 

Despre mănăstire şi călugări (Mănăstirea Sub Piatră, 9 iulie 1998) 

Cinstitorii Maicii Domnului (Mănăstirea Sub Piatră, 9 iulie 1998) 

Pace, bucurie şi binecuvântare (Mănăstirea Ciucea, 28 august 1998) 

Pilda fiului risipitor (Mănăstirea Brâncoveanu, 20 februarie 1998) 

Înfricoşata Judecată (Mănăstirea Brâncoveanu, 22 februarie 1998) 

Întâmpinarea Domnului (Mănăstirea Brâncoveanu, 5 februarie 1999) 

Cuvânt la înmormântare (7 februarie 1999) 

Sfinţii Trei Ierarhi 

Despre deplinătate (Mănăstirea Brâncoveanu, 18  noiembrie 1998) 

Comorile credinţei (intreviu, 30 ianuarie 1999) 

Biserica şi lumea (intreviu) 

Despre iubire (intreviu) 

 

 
Pentru cealaltă vreme a vieţii noastre 
Editura Deisis, Sibiu, 2001 
 

Cartea cuprinde articole, interviuri, conferinţe publicate în revistele: 

Porunca iubirii, Monitorul de Iaşi, Învierea şi Călăuza ortodoxă. 

 

CUPRINS 

Cuvânt de preţuire, IPS Nicolae Corneanu 

Părintele Teofil – vasul răbdării şi chipul blândeţelor, Mihail Neamţu 

Autobiografie 

Cuvinte de folos (interviu consemnat de Fabian Edralin) 

Convorbiri cu Părintele Teofil (interviu publicat în revista „Monitorul de Iaşi, 1997”) 

Hristos în mijlocul nostru (cuvântare publicată în revista „Învierea, 2000”) 

„Bucură-te, că te dărui ca lumina prin ocheane” (cuvântare publicată în revista „Învierea, 

2000”) 

Consideraţii în legătură cu isihasmul (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1998”) 
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Despre iubire şi despre pocunca iubirii (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

Program de viaţă duhovnicească pentru tineri (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 

1998”) 

Apropierea omului de Dumenzeu (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

Neoisihasmul – o bucurie (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

Gânduri despre rugăciune (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

Bucuria creştină (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 1998”) 

De la însingurare şi plictiseală la credinţă şi angajare (interviu publicat în revista „Porunca 

iubirii, 1998”) 

Despre ecumenism şi vizita Papei (interviu publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Hristos şi tinerii (interviu publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Biserica – mediu de progres duhovnicesc (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Locul rugăciunii isihaste în viaţa credinciosului (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 

1999”) 

A Doua Venire a lui Hristos (articol publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Judecata de Apoi (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Despre cinstirea Sfintei Cruci (aticol publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Porunca cinstirii (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

Evanghelia, izvor de nădejde şi de bucurie (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 

2000”) 

Rugăciunea lui Iisus (conferinţă publicată în revista „Porunca iubirii, 2000”) 

Ne răspunde Părintele Teofil (interviu publicat în revista „Porunca iubirii, 1999”) 

„Cuvine-se cu adevărat...” (interviu publicat în revista „Călăuza Ortodoxă, 1994”) 

De vorbă cu Părintele Teofil Părăian (interviu publicat în revista „Călăuza Ortodoxă, 1997”) 

Posfaţă, Arhimandritul Teofil Părăian 
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Darurile Învierii 
ASCOR, Craiova, 2002 
 

Cartea cuprinde conferinţe, predici şi cuvinte de folos rostite de 

Părintele Teofil în diverse locuri şi ocazii în perioada 1993-2001 

 

CUPRINS 

Credinţă şi iubire (7 mai 2001) 

Iisus şi păcătoşii (8 mai 2001) 

În faţa Învierii Mântuitorului Hristos  

Am văzut pe Domnul (14 ianuarie 1994) 

Purtători de Dumnezeu (5 februarie 1993) 

Vameşul şi fariseii (7 februarie 1993) 

Rugăciunea Sfântului Eferm Sirul (23 februarie 1996) 

Smerenia – ascensorul vieţii duhovniceşti (25 februarie 1994) 

Să ne depăşim pe noi înşine (4 martie 1994) 

Despre gânduri (18 martie 1995) 

Darurile Învierii (4 iunie 1997) 

Înălţarea Domnului 

Credinţa mărturisitoare 

Semerenie şi nevinovăţie (30 august 1991) 

Rai de taină (12 septembrie 1997) 

Înălţarea Sfintei Cruci (20 septembrie 1996) 

Viaţa îngerească (3 noiembrie 1995) 

Taina mulţumirii (13 decembrie 1996) 

Tu pentru cine mergi? (12 februarie 1993) 

Cuvânt la înmormântarea unui tânăr (2 august 1994) 

Despre smerenie (interviu) 
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Cine sunt eu? Ce spun eu despre mine? 
Editura Mitropoliei Sibiului, 2003 

 

 O autobiografie lărgită expusă de Părintele Teofil într-o suită de 

convorbiri inedite cu Mitropolitul Antonie Plămădeală. 

 

CUPRINS 

Prefaţă, IPS Antonie Plămădeală 

Scurtă biografie 

Vizită la Petrache Lupu 

La şcoala primară 

Anii de liceu 

La Teologie 

De la absolvire până la intrarea în mănăstire 

Alte întâlniri 

A doua întâlnire cu Părintele Arsenie 

Itinerar spiritual 

Oastea Domnului 

În mănăstire 

Călugăria 

Relaţii cu Mănăstirea Vladimireşti 

Întâlnire cu Părintele Slevoacă 

Maica Teodosia 

Istoria hirotoniei mele 

Activităţi cu rezonanţă în afară de mănăstire 

Cărţile mele 

Oamenii care m-au ajutat 

Teste edificatoare, dar nu şi îmbucurătoare 

Am căzut în chimniţă 

M-am suit pe casă 

Trei cumpene din viaţa mea 

Un bulgăr de zăpadă 

O strângere de mână 

Călugării, colegii mei de mănăstire 
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La cumpăna dintre milenii 

Postfaţă, Arhimandritul Teofil Părăian 

 

 
Să luăm aminte! 
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003 

 

Interviuri realizate de Părintele Sabin Vodă şi două conferinţe ţinute 

la Alba Iulia în anul 2002. 

 

CUPRINS 

Neostenitul misionar al conferinţelor duhovniceşti, IPS Andrei Andreicuţ 

Prefaţă, Arhimandritul Teofil Părăian 

Partea I  - Vremea vieţii noastre 

Părintele Teofil – o autobiografie radiofonică 

Un program de viaţă duhovnicească 

Să luăm aminte: Sfintele Sfinţilor – Împărtăşania în viaţa noastră 

Cărţi de căpătâi pentru o viaţă duhovnicească 

Ce învăţăm din Pateric 

Gânduri bune – gânduri rele 

Despre iubirea dumnezeiască şi iubirea omenească 

Cine este aproapele nostru? 

Partea a II-a – Vremea sărbătorilor 

La început de an 

Botezul Domnului în viaţa noastră 

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul – sinteza spiritualităţii Postului Mare 

Pregătire pentru Paşti 

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 

Naşterea Domnului – bucuria noastră 
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Puncte cardinale ale Ortodoxiei 
Editura Lumea credinţei, Bucureşti, 2005 
 
 

Cartea realizată de Fabian Anton cuprinde convorbiri, dezbateri, 

predici şi conferinţe. 

 

CUPRINS 

Cuvânt de preţuire, IPS Nicolae Corneranu 

Părintele Teofil – icoană a intervalului, Mihail Neamţu 

Cine sunt eu? (O autobiografie a Părintelui Teofil) 

Prima parte - Convorbiri şi dezbateri cu Părintele Teofil 

Credinţă şi cultură 

Creştinismul şi crizele modernităţii 

Hristos şi tinerii 

Partea a doua – Predici şi conferinţe ale Părintelui Teofil 

Scriptura, Tradiţia şi Biserica 

Biserica – mediu de progres duhovnicesc 

Gânduri despre rugăciune 

Hristos în mijlocul nostru 

Porunca iubirii 

Porunca cinstirii 

Porunca bucuriei 

Program de viaţă duhovnicească pentru tineri 

În loc de postfaţă: Două piscuri duhovniceşti, Răzvan Codrescu 
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Fereşte-te de rău şi fă bine 
Editura Canonica, Cluj-Napoca, 2008 

 

Cartea cuprinde o tâlcuire, pentru omul contemporan, a celor opt 

gânduri sau duhuri ale răutăţii prezentate de Părintele Teofil într-o 

serie de dialoguri realizate de Părintele Sabin Vodă. 

 

CUPRINS 

Despre patimi, păcate, greşeli şi nedesăvârşiri 

Partea întâi – Fereşte-te de rău şi fă bine. Lupta cu cele opt gânduri ale 

răutăţii 

Lăcomia pântecelui 

Curvia şi înfrânarea 

Iubirea de avere şi mulţumirea cu puţin 

Mânia şi blândeţea 

Invidia şi bucuria de binele altuia 

Trândăvia şi hărnicia 

Slava deşartă şi mulţumirea de sine 

Mândria şi smerenia 

Partea a doua – Calea spre desăvârşire 

Dobândirea virtuţilor 

Sfinţenia – chip al desăvârşirii 

Părintele Teofil – câteva date biografice 

Programul de viaţă duhovnicească recomandat de Părintele Teofil 

Scara fericirii propusă de Părintele Teofil 
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Credinţa mărturisitoare 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2009 
 
Cartea cuprinde predici ţinute în parohiile din Bucureşti în 
primăvara anului 2005, timp de 7 săptămâni când Părintele Teofil 
s-a aflat la Bucureşti pentru a urma un tratament medical.  
Cartea mai cuprinde cuvântari adresate unor copii de la Centrul de 
nevăzători, unor bătrâni de la un azil, unor miri şi nuntaşi la slujba 
Cununiei şi câteva interviuri. 
 

CUPRINS 

Cuvânt înainte de P.F. Părinte Patriarh Daniel 

Predici 

Închinare în duh şi în adevăr 

Vederea duhovnicească 

Binecuvântarea Domnului de la Înălţare 

Preamărirea lui Dumnezeu, pogram de viaţă 

Prin puterea Duhului Sfânt 

În faţa Preasfintei Treimi 

„Bucuria inimii, veselie veşnică” 

Sfântul Ioan Botezătorul, învăţător al pocăinţei 

Credinţa mărturisitoare 

Să înaintezi în bunătate 

Cinstitori ai Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 

Cinstirea Maicii Domnului 

Calea ucenicilor 
 

Convorbiri duhovniceşti 

„Mântuirea ne-o lucrăm fiecare în contextul existenţei noastre” 

„Oamenii n-au timp pentru Dumnezeu pentru că n-au credinţă în Dumnezeu” 

„Ca duhovnic, un preot trebuie să aibă inimă de părinte, de frate şi de prieten” 
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Daruri din daruri primite 
Editura Andreiana, Sibiu, 2009 
 
Cartea cuprinde conferinţe ţinute la Braşov în perioada 1993-2008 
 
CUPRINS 

Cuvânt înainte de IPS Laurenţiu Streza 

Postfaţă de Pr.Prof.Dr.Ovidiu Moceanu 

 

ORTODOXIA – CREDINŢA NOASTRĂ 

Tainele credinţei noastre (25.05.1998) 

Gânduri despre mântuire (28.10.1998) 

Comorile Ortodoxiei (26.03.2007) 

Ortodoxia – credinţa noastră (22.06.1998) 

Întrebările omului – răspunsurile Domnului (12.12.2004) 

În faţa viitorului (28.03.1998) 

 

ÎN FAŢA LUI IISUS 

Întâlniri cu Domnul Hristos (21.11.2002) 

În faţa lui Iisus Hristos (23.11.1997) 

 

MAICA DOMNULUI 

Maica Domnului în credinţa şi evlavia ortodoxă (23.11.2003) 

Maica Domnului în credinţa şi evlavia poporului român (10.04.1997) 

Maica Domnului în gândirea şi evlavia ortodoxă (21.11.2005) 

 

MARILE SĂRBĂTORI CREŞTINE 

Crăciunul în practica şi gândirea ortodoxă (18.12.2000) 

Gânduri pentru sărbătorile Crăciunului (09.12.2007) 

În faţa sfintelor Paşti (08.04.2004) 

Credinţa care mântuieşte (14.12.1999) 

 

ÎN ŞCOALA FILOCALIEI 

Gânduri filocalice (16.04.2002) 
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Filocalia şi viaţa duhovnicească (03.04.2006) 

În şcoala filocaliei (03.04.2002) 

Rugăciunea de toată vremea (23.03.2008) 

 

TEOLOGUL BUCURIEI CREŞTINE 

Despre bucuria creştină (02.11.1994) 

Evanghelia bucuriei (28.03.1996) 

Veniţi de luaţi bucurie (2001) 

Părintele Teofil – Teologul bucuriei creştine (Pr.Prof.Dr.Ovidiu Moceanu) 

 

 

 
În nădejdea învierii. Predici la înmormântări 
Editura Basilica, Patriarhia Română, 2010 
 
Cartea a apărut sub îngrijirea familiei George şi Mihaela Poteraş 

după trecerea la cele veşnice a Părintelui Teofil şi este alcătuită din 

trei parţi. 

Prima parte cuprinde 43 de predici rostite de Părintele Teofil la 

înmormântări. 

A doua parte cuprinde predici la parastase şi în ultima parte sunt 

adunate predicile de la înmormântarea Părintelui Teofil. 

 

 

 


