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Iulian-Mihai Vasile, Roznovul în mărturii documentare – până la jumătatea veacului al XIX-lea, Ed. Alfa, Piatra Neamţ, 2011, 174 p., ISBN 978-6068090-78-8
Părintele doctorand Iulian-Mihai Vasile, alături de grijile pastorale ale comunităţii
din Chintinici-Roznov, s-a ocupat cu conştiinciozitate şi de redactarea a două cărţi despre
oraşul Roznov. Roznovul în mărturii documentare – până la jumătatea veacului al XIX-lea
şi Ctitoriile familiei Rosetti la Roznov, lansate în septembrie 2011, în cadrul unei festivităţi
organizate de către primăria Roznov şi parohia Chintinici. Cartea Roznovul în mărturii
documentare – până la jumătatea veacului al XIX-lea aduce la lumină istoria moşiei Roznov până la reforma agrară înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza. Pentru realizarea acestei
monografii, autorul a consultat documentele din Arhivele Statului din Iaşi şi Bucureşti,
precum şi părerea unor specialişti şi cercetători de la Institutul de Istorie A. D. Xenopol
din Iaşi.Volumul prezintă o radiografie istorică a faptelor şi a evenimentelor petrecute, pe
o perioadă de două secole şi jumătate, atât la Raznov, cât şi pe întreaga moşie de care a
aparţinut acest domeniu. Ultimelor două capitole ale cărţii, le sunt ataşate o serie de anexe
şi fotografii ale documentelor de care autorul s-a folosit pentru realizarea acestui volum.
Drd. Ioan Alexandru Dăian

Pr. Dr. Mircea Cricovean, Crâmpeie din teologia şi spiritualitatea Părinţilor Bisericii, Ed. Marineasa, Timişoara, 2009, 330 p., ISBN 978-973-631-603-6
Lucrarea structurată în 12 capitole scoate la lumină contribuţia exemplară a Părinţilor Bisericii la fixarea învăţăturii creştine treimice, pnevmatologice, hristologice, mariologice, etc; toate printr-o competenţă şi argumentare logică, aparte, dar şi într-un limbaj
ales, semn al maturităţii depline de gândire, precum şi al unei înalte cercetări ştiinţifice.
Astfel, în primul capitol, autorul subliniază importanţa teologiei patristice, ce are darul de
a forma „creştinul după chipul şi măsura lui Hristos...”, cu aducerea aminte că, atunci când
„greii” Bisericii propovăduiau învăţătura creştină, nu au uitat să se folosească şi de cultura
şi filosofia pe care au aprofundat-o, lăsând autorilor patristici „întreaga libertate de creaţie
în câmpul gândirii şi al literelor”, cum precizează autorul. Capitolul doi prezintă chipul în
care Sfânta Biserică a reuşit nu numai să înţeleagă ofensiva evreiască, atacurile păgânilor,
ale ereziilor, ci şi să reziste. Chestiunile prezentate în capitolele următoare: trei, patru,
cinci, şase, sunt: modul în care Sfinţii Părinţi au înţeles unicitatea lui Dumnezeu, precum
şi cunoaşterea lui Dumnezeu pe calea negativ-apofatică, ori pe cale raţională sau prin cre-
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o lectură interesantă şi captivantă, cu documente inedite, pentru cunoaşterea şi înţelegerea
vieţii religioase din perioada comunistă.
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dinţă. Sunt explicate noţiunile cu care au lucrat Sfinţii Părinţi: ousia, ipostasis, prosopon
pentru unitatea lui Dumnezeu şi recunoaşterea Sfintei Treimi: nenaşterea pentru Tatăl,
naşterea pentru Fiul şi purcederea pentru Sfântul Duh. Aici, autorul, secţionează problema
în amănunt arătând pnevmatologia în V.T., apoi în N.T., la Sfinţii Părinţi mai de seamă ai
Bisericii, iar la sfârşit mergând până la Roadele Sfântului Duh în viaţa duhovnicească,
amănunte minunate de antropologie, de soteriologie şi mariologie patristică. În privinţa
eclesiologiei, capitolul nouă, Sfinţii Părinţi precizează că mântuirea nu poate fi câştigată în
afara Bisericii, iar ierarhia, ce face legătura dintre popor şi Dumnezeu converg spre scopul
ultim: desăvârşirea pe pământ în vederea dobândirii mântuirii.
Capitolul zece, având titlul: „Sfintele Taine în concepţia patristică”, unde ni se spune
că în Sfintele Taine ale Bisericii are loc întâlnirea divinului cu umanul pentru ca cel din
urmă să se poată împărtăşi de frumuseţea reală pe care Dumnezeu a pregătit-o celor ce participă la viaţa Eclesiei. Şi, evident, după această introducere, Sfintele Taine sunt prezentate
într-o inundare de texte frumoase patristice ce sunt împletite în chip de răspuns cititorului
ce acum desluşeşte importanţa Tainelor, prin care cele risipite se adună întru Hristos, prin
jerftă, prin apă, pâine şi vin, ce prefăcute prin mijlocirea Duhul Sfânt în Trupul şi Sângele
lui Hristos, noi suntem chemaţi la îndumnezeire.
Spaţiul teandric asumat de Hristos şi pe care-L conduce, prezintă un caracter observabil, dar şi altul nevăzut. Aici, convieţuiesc „biruitorii”, adică sfinţii, care, prin Duhul
Sfânt, au cunoscut frumuseţea duhovnicească prin viaţa întru Hristos, ei fiind consideraţi
„înainte-mergători”, nu numai a biruinţei asupra limitei umane, a patimilor, dar şi deschizători, întemeietori prin neputreziciunea lor – semn, de altminteri, dumnezeiesc – a
introducerii chipului în icoană în cultul Bisericii, cu evidenta delimitare între ceea ce ne
învaţă Sfântul Ioan Damaschin: adorarea faţă de Dumnezeu şi supravenerarea dată Maicii
Domnului, precum şi cinstea cuvenită doar sfinţilor.
La sfârşit, observăm prezentarea eshatologiei potrivit mentalităţii Părinţilor Bisericii, cu „moartea cea de folos”, dacă o avem înaintea ochilor duhovniceşti, ca ultim moment
până când mai putem face ceva spre folos mântuirii noastre.
Una peste alta, Părintele Dr. Mircea Cricovean, în stilul mult meticulos, ne pune în
faţă prea multe texte, care s-ar părea că încurcă, dar văzând subtilitatea cu care le înlănţuie,
iţi place şi guşti duhovniceşte din plin bogăţia acestor frumuseţi patristice, realitate care,
desigur, îl recomandă spre folos cititorului mânat de dorinţa de bine şi frumos.
Pr. Drd. Sorin Vasiu

Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş, Bizanţul – istorie şi spiritualitate, ed. a II-a, revizuită şi adăugită, Ed. Sophia, Bucureşti, 2010, 477 p., ISBN 978-973-136-220-5
Cartea adună o parte din prelegerile susţinute de autor în cadrul Catedrei de Istorie
şi Spiritualitate într-o a doua ediţie, cu o prezentare a textului structurat şi bine definit, cu
adnotări marginale, cu repere cronologice, precum şi cu o bibliografie bogată. Lucrarea
prezintă Imperiul Bizantin, ca urmaş al Imperiului Roman, acum vorbitor de limbă greacă,

412

