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omul contemporan în cunoaşterea adevăratului Dumnezeu şi să se călăuzească spre desăvârşire după Chipul lui Hristos.
Pr. Drd. Vasiu Sorin

Ieromonah Grigorie, Chilia Sfântului Ioan Teologul, Sfântul Munte
Athos, Pocăinţa fiului şi iubirea Tatălui- o interpretare patristică a „Parabolei Fiului Risipitor”, traducere din limba greacă pr. dr. Constantin Petrache,
Editura Egumeniţa – Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă – Alexandria, 2011,
108 p, ISBN 978-606-550-060-0, ISBN 978-606-529-162-1
Teologia greacă a reprezentat dintotdeauna un pilon important al creştinismului răsăritean. Abundenţa scrierilor multor călugări din Sfântul Munte, în mare parte redactate
pe înţelesul tuturor credincioşilor, au constituit adevărate căi de convertire religioasă
sau îndrumare liturgică înspre cunoaşterea lui Dumnezeu. Ieromonahul Grigorie şi-a
asumat lucrarea de a aduce mai aproape de credincioşi teologia Sfinţilor Părinţi, prin
explicarea şi interpretarea Sfintelor Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrarea
de faţă reprezintă de fapt o introducere în cadrul Tainei Pocăinţei, având ca şi laitmotiv
Pilda Fiului risipitor.
Cuprinsul cărţii este structurat pe două secţiuni. Prima secţiune redă textul pildei din
Sfânta Scriptură (Lc 15, 11-32), iar cea de-a doua secţiune prezintă erminia sau tâlcuirea
parabolei în lumina Sfinţilor Părinţi. Această tâlcuire porneşte de la afirmarea faptului că
„Dumnezeu este iubire” şi ne îngăduie să alegem ceea ce dorim pentru noi şi continuă cu
prezentarea consecinţelor unei vieţii în afară de Dumnezeu. Pocăinţa este modul prin care
conştientizăm ceea ce este păcatul şi totodată posibilitatea de a descoperi calea de întoarcere la Dumnezeu. Fără Dumnezeu viaţa devine din ce în ce mai amară şi se simte robia
păcatului şi iminenţa morţii spirituale şi mai apoi a celei fizice. Mărturisirea păcatului
înaintea Tatălui celui iubitor atrage dobândirea roadelor pocăinţei, adică iertarea şi înfierea
sau redobândirea locului de odinioară lângă Dumnezeu.
Tâlcuirile părţilor principale ale pildei sunt însoţite de texte din opere ale Sfinţilor
Părinţi, care asigură cititorului un material necesar completării cunoştinţelor referitoare la
Taina Pocăinţei.
Drd. Adrian-Nicolae Păunescu

Preot dr. Gheorghe Ispas, Euharistia – Taina unităţii Bisericii. Aspecte
teologice şi practice, Editura Basilica, Bucureşti, 2008, 226 p., ISBN 978-97388968-0-2
Cartea Părintelui Ispas, apărută cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, la editura
Basilica în 2008, se dovedeşte a fi o carte actuală şi de real folos pentru orice creştin,
deoarece răspunde la o serie de întrebări despre timpul, modul şi perioada împărtăşirii cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului.
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Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Pr. Dr. Pompiliu Nacu, Ereziile primelor veacuri creştine şi dăinuirea lor
la începutul mileniului trei, Editura Partener, Galaţi, 2010, 509 p., ISBN 978973-1914-03-9
Studiul de faţă pune accent pe învăţătura Mântuitorului, întrucât au fost mulţi care
nu recunoşteau Sfânta Treime, rolul Logosului-Întrupat, problematica Sfintelor Taine, pururea Fecioriei Mariei, sfinţii şi învăţătura noastră ortodoxă.
Citind toate cu luare aminte, vedem că autorul realizează o structură a ereziilor gnostice, a ereziilor ariene, a ereziilor pnevmatomahe, a problematicii unirii ipostatice, cea a
pelagienilor şi cea milenaristă, precum şi un răspuns calificat, competent pe măsură, în mai
multe capitole cu subcapitolele lor şi în care se va identifica regăsirea unor reminiscenţe
ale ereziilor de atunci, în învăţăturile diverselor comunităţi creştine de azi; plus, încercarea
de a introduce în corpul învăţăturilor creştine a tot felul de elemente mitologice specifice
religiilor necreştine, arătându-se prin aceasta că unii ereziarhi intelectuali ce şi-au desăvârşit educaţia la marile şcoli filosofice ale lumii păgâne, rămân tributari unor idei a sistemelor filosofice, în elaborarea învăţăturilor creştine, prin care încearcă să raţionalizeze pe
Dumnezeu la nivelul înţelegerii minţii umane.
Multe din erezii au dispărut, însă altele apar sau reapar până în zilele noastre.
Pr. Drd. Vasiu Sorin

Despre preoţie în texte alese, alcătuire de Ioan Popescu-Galicea şi Ignatie
Monahul, Ed. Ştefan 2009, 262 p. ISBN 978-973-118-125-7
Lucrarea celor doi autori, este un florilegiu de texte scripturistice, patristice şi literare, în care se arată frumuseţea şi sublimitatea slujirii preoţeşti. Cuvântul introductiv
semnat de Părintele Profesor Ilie Moldovan dă garanţia unei lucrări de valoare, necesară
îndeosebi slujitorilor sfintelor altare, elevilor şi studenţilor teologi, dar şi creştinilor în general. Reluând ideea Sfântului Grigore de Nazianz, Părintele Moldovan spune că nimeni
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Este bine să ne împărtăşim numai în cele patru posturi?, Este obligatorie o perioadă
de pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie?, Putem să ne împărtăşim mai des? – iată câteva
din întrebările pe care şi le pun creştinii şi la care volumul de faţă încearcă să răspundă.
Subiectul lucrării este abordat dintr-o perspectivă liturgică, plecând de la teologi
cunoscuţi în cultura română, Petre Vintilescu, Ene Branişte, şi arată că Sfânta Euharistie
este centrul Liturghiei răsăritene.
Cartea Părintelui Ispas, alcătuită din cinci capitole şi mai multe subcapitole, tratează
despre Sfânta Euharistie ca taină a unităţii Bisericii şi doreşte să depăşească concepţia
potrivit căreia Domnul Iisus Hristos ar fi prezent în Euharistie doar în chip substanţial,
accentuând o realitate spirituală şi duhovnicească care ne arată că Iisus Hristos rămâne
prezent în Sfânta Euharistie în chip personal.

