Notiţe bibliografice

Paul Copan este Doctor în teologie la Marquette University, iar în prezent ocupă catedra de Filosofie şi Etică a Universităţii Palm Beach Atlantic din Florida. Este autorul a
peste douăzeci de cărţi de filozofie şi apologetică creştină, categorie în care se înscrie şi
ultima sa lucrare. Aici autorul răspunde unor acuzaţii care sunt reluate de diverşi autori atei
contemporani, reiterând parcă viziunea dualistă a lui Marcion împotriva unui Dumnezeu vetero-testamentar violent şi ucigaş. Se subliniază similitudinea dintre imaginea lui Dumnezeu
din Vechiul şi Noul Testament ca fiind un Dumnezeu Care se opune violenţei şi opresiunii
de orice fel, dând în schimb dovadă de neschimbabilitate, dreptate şi iubire. Teza pe care o
susţine Paul Copan este aceeaşi cu a Sfinţilor Părinţi: textele vechi-testamentare mai greu de
înţeles trebuie privite ţinând cont de mentalitatea acelor vremuri, dar mai ales prin prisma
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Brian Davies oferă primul studiu aprofundat al gândirii lui Toma d´Aquino despre Dumnezeu şi rău, demonstrând că acest raport poate fi cel mai bine înţeles prin lumina gândirii sale metafizice: tema relaţiei lui Dumnezeu cu creaţia Sa, tema revelaţiei
creştine şi doctrinele Treimii şi Întrupării. Autorul realizează astfel o excelentă introducere în teologia filosofică a lui Toma d’Aquino, precum şi o analiză nuanţată a modului în care scrierile lui Toma au fost luate în considerare de-a lungul timpului. Multă
vreme oamenii de ştiinţă au susţinut că opiniile lui Toma d’Aquino despre Dumnezeu şi
rău au fost originale, diferite de cele ale contemporanilor săi. Davies arată însă că opiniile lui d´Aquino pot părea originale după standardele moderne, dar că, în contextul lor istoric, au fost mult mai „în spiritul vremii” decât au crezut mulţi cercetători. Punctul central al
cărţii este ideea că noi putem încă învăţa multe asupra acestui delicat subiect – al teodiceii,
adică al prezenţei răului într-o lume creată de un Dumnezeu bun – de la filozofia lui Aquino. Poate de aceea lucrarea se încheie cu un răspuns la diverse critici aduse gândirii lui
Toma d´Aquino asupra „viziunii problemei răului”.
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Monahul Moise Aghioritul, Familia, părinţi şi copii, trad. Pr. Dr. Iulian Eni,
Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011, 70 p. ISBN 978-973-1865-24-9
Monahul Moise, născut în 1952, trăitor în Muntele Athos, este un scriitor apreciat în
Grecia şi în afara Greciei. Membru al Uniunii Scriitorilor din Grecia, a scris peste 50 de
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