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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.

Notiţe bibliografice
nu este vrednic de marele Dumnezeu, de sacrificiu şi de marele Preot, dacă nu s-a adus
mai întâi el ca vie jertfă (p. 11).Din mulţimea textelor din această carte aş aminti două
care arată misiunea preotului: Preotul are, printre alte meniri, şi pe aceea de a întreţine
şi înteţi focul rugăciunii în casa lui David, în parohia şi biserica lui. Vai de preotul care
nu se roagă, care nu a luptat să-şi câştige deprinderea rugăciunii, care nu vede în slujba
dumnezeiască decât o povară care a stins în sine duhul rugăciunii(Pr. Dumitru Stăniloae,
p. 141). Parohia poartă chipul preotului, fiind familia lui spirituală, şi după vrednicia lui
va fi acolo o biserică vie sau o celulă moartă. Preotul trebuie să caute parohia, aşa cum
un părinte bun îşi caută familia lui (Pr Ion Buga, p. 145).
Pr. Drd. Roşu Mihai

Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Pr. Lect.
Dr. Marian Mihai, Sfântul Botez şi Sfânta Cununie azi. Îndrumător teologic,
liturgic şi pastoral, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2011, 106 p., ISBN 978973-88706-9-7
Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul BOR, promotor al catehezei mistagogice în timpurile noastre, se continuă seria volumelor tematice care
vin în întâmpinarea nevoilor spirituale ale credincioşilor Bisericii noastre de aprofundare a
tainelor credinţei în Hristos. Salutăm bucuroşi apariţia, în anul omagial al Sfântului Botez
şi al Sfintei Cununii, la noua Editură Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei,
a unui nou îndrumător teologic, liturgic şi pastoral.
Lucrarea, având ca autori trei profesori ostenitori la Catedra de teologie practică a
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, se doreşte a fi nu atât
un îndreptar liturgic, cât o călăuză ortodoxă preoţilor, studenţilor teologi şi, nu în ultimul
rând, oricărui credincios în conştientizarea importanţei covârşitoare a acestor două lucrări
dumnezeieşti în iconomia mântuirii.
Cartea se structurează pe trei secţiuni, fiecare autor surprinzând în mod sintetic diferite valenţe ale celor două Sfinte Taine. Astfel, Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose prezintă semnificaţiile teologice şi duhovniceşti ale Botezului şi Cununiei, susţinându-le cu mărturii
patristice. Autorul surprinde simbolismul apei, al untdelemnului, al cristelniţei, al pânzei
(la Botez), precum şi al lumânărilor, al inelelor şi al paharului (la Cununie), ca expresie a
cultului divin împletit cu viaţa cotidiană a creştinului.
Cea de-a doua secţiune a lucrării reprezintă un imens ajutor creştinului de rând, dar
şi preoţilor care se confruntă cu false tradiţii regionale. Prin urmare, Pr. Prof. Dr. Nicolae
D. Necula menţionează câteva dintre practicile neliturgice întâlnite în Taina Botezului şi
în Taina Cununiei. Sunt bine-venite îndemnurile de final ale eruditului preot profesor cu
privire la cunoaşterea anumitor reguli tipiconale, mai întâi de către preoţii slujitori, iar mai
apoi de către credincioşi, prin „planul de catehizare” realizat la nivel de parohie.
În cea de-a treia parte a „Îndrumătorului”, Pr. Lect. Dr. Marian Mihai prezintă câteva
îndrumări pastorale menite să pregătească duhovniceşte atât viitorii părinţi (în alegerea
numelui, a naşilor), cât şi familia creştină (rânduieli canonice legate de logodnă, alegerea
naşilor, unitatea familiei).
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