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xe. Spiritualitatea neamului românesc a fost puternic pătrunsă de evlavia cinstirii icoanelor
ca un dialog personal a omului cu Dumnezeu şi cu sfinţii săi.
Pr. Dr. Mihai Roşu

George Enache, Adrian Nicolae Petru, Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Ed. Partener, Galaţi, 2009, 167 p., ISBN
978-973-88713-7-3
Viaţa şi activitatea ierarhului bihorean a fost mai puţin cunoscută în teologia românească de până la 1989. Lupta sa împotriva nedreptăţilor şi a sistemului comunist, a
făcut să cadă în dizgraţia puterii politice, iar în 1950 să-l înlăture din fruntea Episcopiei
Oradiei. Lucrarea celor doi autori prezintă viaţa plină de evenimente a episcopului Nicolae
Popovici, care în 1948 era candidat la scaunul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române.
După acest moment, acuzat că unelteşte împotriva siguranţei statului, manifestându-se
prin predici şi cuvântări cu caracter şovin, fiind unul din cei ce aşteaptă schimbarea regimului actual. (p. 123), a fost exilat, în 1950, la Mănăstirea Cheia unde va rămâne până în
1960 la 20 octombrie, când va trece la cele veşnice la vârsta de 57 de ani. În 1992, trupul
său va fi dus în catedrala episcopală din Oradea. Cartea prezintă documente denigratoare
şi calomnioase la adresa episcopului orădean, ce au fost luate din Arhivele CNSAS, ceea
ce dă o valoare deosebită lucrării şi scoate în evidenţă personalitatea şi moralitatea unui
ierarh martir al Bisericii Ortodoxe Române.
Pr. Dr. Mihai Roşu

Ana-Maria Rădulescu, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste, Judeţul
Dolj A-B, Ed. Aius, Craiova, 2011, 347 p., ISBN 978-606-562-095-7
Cartea prezintă pătimirile a 43 de preoţi, ale unor monahi, paraclisieri sau ale altor
slujitori ai Bisericii, care s-au născut în judeţul Dolj sau au desfăşurat cel puţin o parte din
activitatea lor pe raza judeţului oltean. Sunt prezentate şi biografiile a doi arhierei: Antim
Angelescu (+1980), (vicar al Mitropoliei Olteniei 1943-1944 şi episcop al Buzăului, 19441979) şi Emilian Antal (locţiitor al Episcopiei Argeşului, 1941-1944, locţiitor al Mitropoliei Bucovinei de Sud, 1945-1948). Toţi aceşti mărturisitori, ai dragostei de neam şi de ţară,
au fost arestaţi, deportaţi, amendaţi, suspendaţi de la salarizare, obligaţi să-şi mute domiciliul în altă zonă a ţării. Erau vizate nu numai persoanele în cauză, ci şi familiile acestora,
încât măsurile coercitive ale sistemului comunist a generat adevărate drame familiale în
rândul preoţilor mărturisitori. Autoarea prezintă şi rolul Securităţii şi a Departamentului
Cultelor, prin care aceste instituţii le aveau de supunere şi control a clerului şi a Bisericii.
Documentele prezentate sunt adunate şi sistematizate din Arhivele CNSAS, arhivele Mitropoliei Olteniei, arhivele personale şi de familie a celor care au pătimit. Lucrarea oferă
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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.

