
244

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 978-
973-88706-9-7

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul BOR, promo-
tor 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 dife-
rite valenţe ale celor două Sfinte Taine. Astfel, Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose prezintă sem-
nificaţiile 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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Studiile prezentate sunt însoţite de o bibliografie selectivă care asigură cititorului 
materialul necesar completării cunoştinţelor.

Drd. Elisabeta Milea

Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 
IV, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti 2010, 211 p., ISBN 978-973-88351-6-0

Cel de-al IV-lea volum al Părintelui Profesor Necula, de la Facultatea Justinian Patri-
arhul din Bucureşti, are aceeaşi structură, pastoral-misionară, ca şi precedentele. Lucrarea 
cuprinde 30 de întrebări şi răspunsuri publicate în Vestitorul Ortodoxiei în perioada 2004-
2007. Temele abordate sunt de actualitate şi răspund provocărilor vieţii de astăzi. Este un 
manual necesar studenţilor şi elevilor teologi, în formarea lor liturgică şi pastoral, preoţilor 
în slujirea lor, dar mai ales credincioşilor pentru instruirea lor corectă (p.5). Lucrarea este 
prezentată sistematic, asemănătoare manualelor de liturgică, grupându-le pe teme sau ca-
pitole mari, după cum urmează: Cultul divin în general, Biserica-locaş de închinare, Anul 
liturgic, Calendarul bisericesc şi sărbătorile religioase, Sfintele Taine şi Probleme pasto-
rale contemporane. Aşa cum şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, sublinia în Prefaţa 
acestei cărţi, lucrarea părintelui profesor Necula, este deosebit de preţioasă, prezentând 
frumuseţea şi importanţa cultului în viaţa creştinului ortodox şi totodată, îndatorirea de 
a-l săvârşi corect, fără improvizaţii personale, păstrându-i bogăţia doctrinară şi frumu-
seţea liturgică (p. 8). 

Pr. Drd. Roşu Mihai

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Mo-
nica Opriş, Diac. George Jambore, Apostolat educaţional. Ora de religie – cu-
noaştere şi devenire spirituală, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 
2010, 84 p., ISBN 978-606-8141-37-4

Apărută cu binecuvântarea Preafericirii Sale, PF Daniel, Patriarhul BOR, la Editura 
Basilica a Patriarhiei Române, lucrarea de faţă reprezintă un ghid metodic de referinţă 
pentru educatorii religiei în şcoală şi nu numai. Autorii (Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, 
Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Monica Opriş, Diac. George Jambore) structurează 
conţinutul pe trei capitole.

Cel dintâi, „Educaţia religioasă în societatea contemporană”, surprinde parfumul is-
toriei în context religios, dar şi valenţele educaţiei religioase de tip „axiologic” (educaţie 
prin valori autentice) (p. 27).

Capitolul al doilea, „Religia – disciplină de învăţământ”, analizează implicaţiile reli-
giei ca disciplină de învăţământ în familia, şcoala şi societatea românească de azi (p. 49).

Un real ajutor pentru profesori îl constituie cel de-al treilea capitol, „Actualitate şi 
perspective în realizarea educaţiei religioase în şcoala românească”, autorii insistând pe 
nevoia de autoevaluare a elevilor (p. 63), dar şi a unei continue optimizări a activităţii 
didactice la ora de religie (p. 71).


