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Preot Conf. Univ. Dr. Nicolae Morar, Religia de la ,,homo habilis” la
,,homo adorans”. Studii de teologie religioasă, Editura Marineasa, Timişoara,
2010, 227 p., ISBN 978-973-631-613-5
La Editura Marineasa din Timişoara a apărut în 2010, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, cartea părintelui conf. univ. dr.
Nicolae Morar intitulată: ,,Religia de la «homo habilis» la «homo adorans». Studii de
teologie religioasă”. Cuvântul înainte din deschiderea cărţii este semnat de Preasfinţitul
Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Cuprinsul cărţii este alcătuit din diferite studii şi articole publicate de Părintele Morar
în reviste, dar şi din materiale prezentate la diverse simpozioane naţionale şi internaţionale.
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dreptul revoluţionar şi care a supravieţuit mai mult sau mai puţin de-a lungul timpului în
legislaţiile ulterioare ale Bisericii româneşti.
În paginile următoare este realizată o prezentare deosebit de utilă cercetătorilor în
domeniul dreptului eclezial civil, atât de răspândit la universităţile din afară, autorul referindu-se la legislaţia privitoare la Biserică, ce a fost elaborată după Revoluţia de la 1848
şi ulterior în Regatul României. Sunt prezentate fiecare dintre legile emise şi promulgate
în perioada de până la Marea Unire cu aspectele sale pozitive şi negative privitoare la Stat
sau la Biserică. Ceea ce impresionează este faptul că la finalul capitolului sunt prezentate
în traducere germană fiecare dintre izvoarele legislative analizate.
Situaţia Bisericii Ortodoxe din Bucovina este prezentată şi analizată în partea a treia
a lucrării cu expunerea evoluţiei istorice a Bisericii de aici şi studierea izvoarelor legislative după care s-a condus Biserica din această parte de ţară.
După realizarea unităţii statale româneşti a fost nevoie ca şi legislaţia internă bisericească şi cea statală cu privire la Biserică să corespundă noilor realităţi. Aceste schimbări
şi evoluţii sunt prezentate de autor atât din punct de vedere istoric, cât şi juridic, izvoarele
fiind plasate la finalul capitolului în traducere germană. Întreaga situaţie juridică a Bisericii din perioada comunistă este prezentată în capitolul 5, fiind prezentat şi analizat Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii ce a fost elaborat în timpul Patriarhului
Justinian Marina, cu toate modificările survenite de-a lungul timpului până la elaborarea
Statutului din anul 2008.
Trebuie subliniat şi faptul că în cadrul paginilor în care izvoarele legislative sunt
prezentate în traducerea germană, autorul vine cu nenumărate clarificări la subsolul paginii, prin care un cititor neavizat în chestiunile de organizare internă ale Bisericii Ortodoxe
Române este introdus în acest mediu, fiindu-i clarificate toate noţiunile pe care autorul le-a
considerat ambigue sau necunoscute celor ce provin din alte spaţii culturale.
Prin această lucrare, evoluţia legislativă a Bisericii Ortodoxe Române este mult mai
facil de studiat de către cercetătorii de limbă germană şi nu numai, trebuind spus faptul
că asemenea studii referitoare la Biserica noastră lipsesc în spaţiul cercetării academice
occidentale.

Recenzii
Religia nu face altceva decât să surprindă pe omul interesat de propria-i fiinţare,
volumul de faţă arătând că religia reprezintă un fenomen teologic care are în centru pe
Dumnezeu, iar omul, pe măsură ce acceptă în sufletul său acest fenomen, este capabil să
dezvolte o relaţie personală de comuniune cu Dumnezeu.
Acest ,,homo habilis” este omul care poartă chipul lui Dumnezeu, este creat după
,,chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” , deci el trebuie şi este necesar să răspundă chemării lui Dumnezeu pentru a nu-şi trăda vocaţia de ,,homo religiosus”, de ,,homo adorans”.
Acest om, trup şi suflet, cuprins în binomul ,,nimic (creat din nimic) – absolut”, înzestrat
cu suflet raţional, după cum spune Sfântul Maxim, trebuie să se împlinească pe sine ca
fiinţă chemată la asemănarea cu Dumnezeu.
Studiile cuprinse în acest volum tratează diferite teme, ajungând de la mituri şi sacru
până la Scriptură şi tradiţii monoteiste, la generalităţi despre religie, pentru a puncta şi
câteva aspecte specifice spaţiului carpato-dunărean, şi anume ,,precreştinismul în spaţiul
carpato-dunărean”.
Autorul, referindu-se la realitatea practică a vieţii creştine, într-unul din studii analizează viaţa creştină ca o chemare la sfinţenie, spre deosebire de practicile oculte, arătând
atitudinea Bisericii faţă de ele. Sfinţenia apare ca un alt mod de existenţă, un mod superior,
iar sfântul este cel care e conştient de prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt, sfântul şi sfinţenia fiind două realităţi care ar trebui să definească natura umană.
În frumoase cuvinte este prezentată întâlnirea dintre ştiinţă şi Evanghelie, nu ca două
ramuri opuse, fără legătură cu realitatea creştină, ci ca o completare, o împreună-lucrare,
Biserica folosindu-se de descoperirile ştiinţifice ca de un prilej de a arăta calea Adevărului
prin descoperiri ştiinţifice.
Câteva pagini din acest volum sunt închinate spiritualităţii româneşti, spiritualitate
care este marcată de mesajul creştin, ,,în structurile ei topindu-se elemente ale credinţei
geto-dace, dar şi un fond remarcabil de învăţături de origine creştină, care au preluat şi
au modelat elementele arhaice, făcându-le să se plieze pe suportul doctrinar al Bisericii”.
Sfârşitul cărţii cuprinde o bogată bibliografie, pe măsura diversităţii temelor abordate, fiind o carte de actualitate religioasă.
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Dan Alexandru Streza, Sărbătoarea Naşterii Domnului: Originea apostolică, evoluţia şi importanţa ei în cadrul anului liturgic, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu/Editura Andreiana, Sibiu, 2011, 471 p., ISBN 978606-1202-51-5 şi 978-606-8162-42-7
Unul dintre filmele cele mai provocatoare pentru creştini l-a reprezentat Zeitgeist, în
care este pus sub semnul întrebării fundamentul hristologic al creştinismului, negându-se
originalitatea şi istoricitatea lui Iisus Hristos. Ideea expusă în film este aceea că soarele a
fost venerat din cele mai vechi timpuri, fiind obiectul personificării şi al mitizării cu scop
religios. Ca exemplu concludent este amintit Horus, un zeu egiptean, pe a cărui schemă
s-ar încadra alţi 40 de „mesia solari”, printre care şi Iisus. Printr-o grilă astrologică, sunt
identificate paralelisme între diferiţii „zei solari”: naşterea personalităţii solare e asociată
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