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Ierod. Hrisostom FIlipescu, Chipuri smerite din M\n\stirea Secu, Editura
Doxologia, Ia[i, 2009, 170 p.

Paisiede laneamik

Ap\rut\ la Editura Doxologia
a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, cartea Chipuri smerite din
M\n\stirea Secu face parte din Colec]ia „C\l\uze duhovnice[ti” [i î[i
propune s\ evoce lumina trecutului [i prezentului Bisericii noastre
aflat\ în biserici [i m\n\stiri, ca
m\rturie a continuit\]ii Ortodoxiei române[ti. Aceast\ lucrare a
ap\rut cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
În loc de prefa]\, întâlnim cuvintele de folos ale P\rintelui Arhimandritul Timotei Aioanei, cronicarul Mitropoliei Moldovei [i Bu-

covinei de mai bine de dou\zeci
de ani.
Cartea este scris\ de Ierodiaconul Hrisostom Filipescu, un
bun cunosc\tor al vie]ii monastice de la M\n\stirea Secu [i un
atent observator al evenimentelor din Biserica noastr\. Autorul schi]eaz\ mai multe medalioane duhovnice[ti ale p\rin]ilor
tr\itori în aceast\ m\n\stire, ale
valorilor lor spirituale, ale omului vie]uitor în comuniune, îngenuncheat la picioarele lui
Dumnezeu prin ascez\ [i îmbr\]i[ând lumea prin rug\ciune [i
smerenie.
M\n\stirea devine astfel un
tratat de vie]uire cre[tin\, o bibliotec\ a dogmelor mântuitoare
[i un sinaxar luminos [i în]eleg\tor al singur\t\]ii asumate comunional [i creator, ca via]\ în
pridvorul casei lui Dumnezeu.
Pe unii dintre p\rin]ii evoca]i îi cunoa[tem, pe al]ii îi afl\m acum,
în acest banchet tainic în care
tr\s\turile, personalitatea, temperamentul, valorile d\ruite de Dumnezeu [i rodirea lor prin lucrare
st\ruitoare se împletesc înnoitor
în fiin]a celui care cite[te, chemându-l ascuns la rug\ciune [i
tr\ire în har.
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Cronicile urm\resc cu aten]ie
[i acrivie via]a tr\itorilor în m\n\stire, lucrarea lor în comunitatea
Bisericii, puterea lor de exemple
pentru tinerii monahi [i pronia
iubitoare a lui Dumnezeu pentru
oamenii care au renun]at la toate
[i i-au urmat. E în aceste pagini
un duh de Pateric tainic, care sufl\ în mod divers, necuprins [i
nev\zut peste Biseric\, umple de
lumin\ latura cea de sub cer [i

207

însufle]e[te Biserica în drumul ei
c\tre rai.
Recomand\m aceast\ carte
tuturor pelerinilor care cerceteaz\
în via]a oamenilor modele de sfin]enie [i de rug\ciune, tuturor oamenilor credincio[i care caut\ [i
g\sesc în m\n\stiri duhul ceresc de
via]\ curat\ [i închinat\ lui Dumnezeu.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

P.S. Dr. Ioachim Giosanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, Pr. Conf.
Dr. Florin Bucescu,Slujba Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum, editat\ la M\n\stirea Ciolpani.

A ap\rut cartea Slujba Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum editat\ de M\n\stirea Ciolpani [i scris\ de Preasfin]itul Dr.
Ioachim Giosanu, Arhiereu Vicar al
Episcopiei Romanului, [i de P\rintele Conf. Dr. Florin Bucescu.
Slujba Sf. Mucenic Emilian,
cercetat\ [i aprobat\ de Comisia

Sinodal\ pentru Canonizarea Sfin]ilor Români [i de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, este
o necesitate a Bisericii noastre, mai
ales în ziua de s\rb\toare a sfântului – 18 iulie a fiec\rui an.
Prefa]a c\r]ii, semnat\ de PS
Ioachim B\c\oanul, este o pledoarie consistent\ pentru cinstirea
sfin]ilor români, pentru o mai
profund\ în]elegere a teologiei
sfin]ilor ca rug\tori pentru neamul nostru. Ea cuprinde [i o
scurt\ trecere în revist\ a vie]ii
marelui mucenic român, dar [i istoria scrierii acestei c\r]i, de la
rug\mintea soborului de maici a
M\n\stirii Ciolpani, închinat\ Sfântului Emilian, pân\ la realizarea
acestei c\r]i. Textul imnelor liturgice, plin de cuviin]\ duhovniceasc\ [i de metafore liturgice, a
fost scris de PS Ioachim, iar adaptarea muzical\ a slujbei a fost
realizat\ cu acribie [tiin]ific\, dar [i
cu inspira]ie creativ\ de Pr. Conf.
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Dr. Florin Bucescu. Cartea are dou\
p\r]i: Slujba Sfântului Mucenic Emilian (Vecernia mic\, Vecernia mare
[i Utrenia) [i Partituri muzicale (la
Vecernia mare [i la Utrenie).
Cartea Slujba Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum
vine s\ completeze zestrea liturgic\ [i aghiografic\ a ortodoxiei
române[ti. Într-un veac dominat
de idoli [i vedete, martirii v\z\tori
de Dumnezeu, care [i-au dat via]a
lui Hristos, împotrivindu-se idolilor,

sunt temeiuri [i modele sfinte de
urmat pentru neamul românesc.
Sfântul este întemeietor de via]\
[i de lumin\ pentru cei pentru
care se roag\, iar cinstirea lui este
cinstirea lui Hristos Care rode[te
necontenit în sfin]i umanitatea
îndumnezeit\ [i luminoas\ a Împ\r\]iei.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

Asist. Drd Emilian Iustinian Roman, Miscellanea juris, Editura Performantica, Ia[i, 2008.

A ap\rut la Editura Performantica din Ia[i, 2008, cartea Miscellanea juris scris\ de Asist.
Drd Emilian Iustinian Roman,
cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i. Cartea, a[a cum scrie [i în subtitlu,
este un îndrum\tor bibliografic [i
canonic-legislativ pentru preo]i,

teologi [i credincio[ii din Biserica Ortodox\ Român\.
Într-un climat academic în
care diferitele interpret\ri juridice
obnubileaz\ esen]a realit\]ii, acest
îndrumar canonic legislative este
o necesitate a Bisericii. În el este
catalogat\ bibliografia problemelor
de tradi]ie [i cutum\, izvoarelor
canonice ale Bisericii, dar [i bibliografia temelor fundamentale
în disciplina juridic\ eclesial\ precum: Biserica, Autoritatea bisericeasc\, Lucrarea jurisdic]ional\ în
Biseric\, sau teme de profund\
actualitate practic\ precum Duhovnicul, Sfintele Taine, Postul,
Calendarul, Ascultarea canonic\,
Diaspor\ [i Biseric\ na]ional\, ecumenism, rela]ia dintre Biseric\ [i
stat.
Dup\ aceast\ bibliografie cuprinz\toare în domeniul canoniclegislativ al Bisericii, urmeaz\ o
„C\l\uz\ canonic\” în care teologul sau credinciosul poate g\si
Canoanele care se refer\ la teme
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sau
s realit\]i actuale din via]a Bisericii. Este o sintez\ juridic\ eclesial\ absolut necesar\ în Biseric\,
mai ales preo]ilor care trebuie s\
judece [i s\ ocârmuiasc\ o parohie, dar [i credicio[ilor interesa]i
de lucrarea înv\]\toreasc\ [i jurisdic]ional\ a Bisericii. Îndrum\torul
se încheie cu un comprehensibil
ghid de folosire a sa.
Necesitatea [i actualitatea unei
asemenea c\r]i este evident\ în
Biseric\, iar bibliografia canonic\
[i juridic\ a Bisericii trebuie mereu actualizat\ [i completat\, în
perspectiva noilor provoc\ri sau
situa]ii ale societ\]ii [i ale Bisericii. Scris\ cu acrivie [tiin]ific\ [i
cu simplitatea inteligibil\, îndru-

209

m\torul Miscellanea juris este un
ghid indispensabil preotului paroh
din Biserica Ortodox\ Român\,
dar [i o c\l\uz\ competent\ pentru credincio[ii Bisericii care doresc
s\ aprofundeze taina sintezei dintre institu]ie [i eveniment în fiin]a
[i lucrarea Bisericii, care este Trupul lui Hristos [i Templu al Duhului Sfânt.
Recomand\m aceast\ carte
tuturor cititorilor interesa]i de taina
credin]ei [i a lucr\rii misionare în
Biseric\.

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

Dincolo de Poarta Luminii – Arhimandritul Partenie Apetrei, volum ini]iat [i
coordonat de Arhimandritul Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucure[tilor [i Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, Editura Trinitas, Ia[i, 2009, 336 p.

A ap\rut la Editura Trinitas,
cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, cartea Dincolo de Poarta Luminii – Arhimandritul Partenie Apetrei. Acest
volum este ini]iat [i coordonat de
Arhimandritul Timotei Aioanei,
Exarh cultural al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor [i Mare Eclesiarh al
Catedralei Patriarhale.
Cartea este o colec]ie de evoc\ri, m\rturii, amintiri [i studii
despre P\rintele Partenie Apetrei,
o prezen]\ monahal\ definitorie
pentru Catedrala Mitropolitan\ din
Ia[i timp de multe decenii. P\rintele Partenie, un slujitor al Sfântului
Altar cu o acribie [i [tiin]\ a slujirii
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deosebite,
a r\mas în con[tiin]a
d
oamenilor ca un model de corectitudine, iubire de Biseric\ [i disciplin\ monahal\. Citind cartea,
descoperi o personalitate fascinant\ prin rigoare, asprime monahal\, disciplin\ [i asprime. O mul]ime de m\rturii [i amintiri personale vine s\ completeze imaginea acestui p\rinte slujitor al lui
Dumnezeu toat\ via]a lui. Controversat, dar totu[i st\ruitor în slujire,
insidios, dar corect, perfec]ionist
[i în]elept, P\rintele Partenie este
surprins în ipostaze unice, care contureaz\ chipul acestui monah iubitor de tradi]ie, de ascultare, de cântare [i de Liturghie.
Ierarhi, preo]i, c\lug\ri, profesori, oameni de media se reunesc într-un simpozion nev\zut
pentru a evoca o personalitate cu
lumini [i cu umbre, dar care r\mâne

definitorie pentru mentalitatea cinului monahal din vremea sa.
La sfâr[itul acestor memorii,
putem citi [i lucrarea de licen]\ a
P\rintelui Partenie Apetrei, Via]a
[i activitatea Arhimandritului Neonil Buzil\, Stare]ul M\n\stirii Neam]u
† 1853. Citind aceast\ tez\, realizezi c\ P\rintele Partenie a lucrat
toat\ via]a lui pentru a fi vrednic
urm\tor vechilor c\lug\ri ai Bisericii, în care asprimea [i ascultarea erau izvorul de via]\ al rânduielilor monahale.
Recomand\m aceast\ carte tuturor iubitorilor de Biseric\ [i de
istorie eclesial\, care vor s\ reconstituiasc\ în parte chipul Bisericii noastre la sfâr[itul veacului al XX-lea [i
la cump\na dintre milenii.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

Pr. Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Editura Rena[terea a Mitropoliei Clujului, Albei Cri[anei [i Maramure[ului, 2007.

A ap\rut la Editura „Rena[terea” a Mitropoliei Clujului, Albei
Cri[anei [i Maramure[ului, în anul
2007, cartea Hristos în Vechiul Testament, scris\ de Pr. Nicolae Neaga.
Lucrarea încearc\ s\ surprind\
tipologic toate profe]iile Vechiului Testament [i împlinirea lor în
Persoana [i lucrarea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Limbajul veterotestamentar, cu metafore, chiasm,
alegorii, sinecdoc\ etc. Se v\de[te
a fi un manuscris al Duhului Sfânt
pe care sunt scrise tainele venirii
în trup al Fiului lui Dumnezeu,
pentru a c\l\uzi pe poporul ales
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în calea lui c\tre Mesia. Logosul
creator, care guverneaz\ crea]ia,
este str\v\zut prin ochii plini de
Duhul Sfânt ai proorocilor, care
[i-au cur\]it firea lor pentru a primi
taina fundamental\ a crea]iei: înomenirea Fiului Tat\lui.
Lucrarea de o deosebit\ importan]\ pentru teologi analizeaz\
sistematic [i diacronic istoria Vechiului Testament [i prezen]a profetic\ a lui Hristos, Împ\ratul veacurilor în c\r]ile istorice, în psalmi,
în c\r]ile profetice, dar [i în c\r]ile
necanonice.
Ceea ce este fascinant [i minunat în tema [i tratarea acestei
c\r]i este profunzimea tainelor
Scripturii, prin care Dumnezeu
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vorbe[te umanit\]ii cu o negr\it\
tandre]e, punând în suflete s\mân]a cea bun\ a cuno[tin]ei, în
care istoria se v\de[te a fi un
drum al umanit\]ii spre cer, o preo]ie împ\r\teasc\ care culmineaz\
dumnezeie[te în Hristos [i o progresivitate a apropierii [i a cunoa[terii lui Dumnezeu.
Recomand\m cu c\ldur\ aceast\
carte tuturor credincio[ilor pasiona]i de taina credin]ei, care v\d în
univers semin]ele raiului [i care a[teapt\ venirea lui Hristos în inim\
[i în slav\.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

Arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucure[tilor,
Schitul Icoana Nou\ – Poart\ deschis\ c\tre cer, Editura „Sf. Mina”, Ia[i,
2009, 200 p.

`

A ap\rut, cu binecuvântarea
Înaltpreasfin]itului P\rinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
cartea Schitul Icoana Nou\ –
Poart\ deschis\ c\tre cer, scris\
de Arhimandritul Timotei Aioanei,
Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucure[tilor. Este o carte-album, în
care se reg\sesc imagini [i evoc\ri,
icoane [i odoare, chipuri de monahi îmbun\t\]i]i [i cronici vechi
ale schitului nem]ean, biografii de
c\lug\ri, m\rturii [i chipuri sfinte
ale monahismului nem]ean.
Arhimandritul Timotei, cronicar
al acestor locuri de rai (a mai
scris printre multe altele [i Monografia Schitului Vovidenia, Portrete
în cuvinte etc.) se adânce[te în
aceast\ lume fascinant\ a istoriei,
luminate l\untric de rug\ciunea
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isihast\ a monahilor [i scoate la
iveal\ chipuri de c\lug\ri, locuri [i
evenimente sacre din vatra Neam]ului.
Citind aceast\ carte, afl\m despre începuturile vie]ii monahale
pe plaiurile nem]ene, despre vie]uirea isihast\ a c\lug\rilor de aici,
despre istoria minunilor icoanei
Maicii Domnului de la Neam] [i
apoi despre Schitul Icoana cu vie]uitorii s\i de demult [i de azi, cu
c\r]ile [i odoarele din vechime,
cu slujbele necontenite c\tre Dumnezeu, cu personalit\]ile care au
vie]uit sau au trecut prin acest
loc de rai. E o intrare într-o lume
a minunii [i a bucuriei, în care
omul cinstitor de Dumnezeu devine lumin\tor al lumii, în care
rug\ciunea fierbinte [i poc\in]a continu\ devin izvor de ap\ dumnezeiasc\ în vie]uitorii muntelui, în
care frumuse]ea locurilor [i vechi-

mea zidurilor [i a slujirii au pogorât raiul în inimi [i l-au d\ruit
Bisericii prin sfin]i.
Cartea are o condi]ie grafic\
excep]ional\ [i o împletire fericit\
între text [i imagine, m\rturie [i
icoan\, odor [i istorie, care o face
accesibil\ [i prietenoas\, conducând molcom [i progresiv pe cititor prin tainele chem\rii muntelui duhovnicesc [i prin cuvintele
tainice ale taifasului cu bunul Dumnezeu.
Recomand\m aceast\ carte tuturor pelerinilor prin lume, c\ut\tori de sfin]enie [i de rai, adic\
tuturor preo]ilor [i credincio[ilor
care, prin rug\ciunea monahilor
sunt chema]i de clopote [i de toac\
s\ bat\ la por]ile lui Dumnezeu.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

Pr. Prof. Vasile Sandu, Oameni de peste vremi. Slujitori în Catedrala Mun]ilor, Editura NC, Ia[i, 2009.

i A ap\rut, cu editarea lui N
Ciudin la Editura NC Ia[i, volumul Oameni de peste vremi. Slujitori în Catedrala Mun]ilor, scris
de P\rintele Profesor Vasile Sandu
de la Seminarul teologic liceal „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea
Neam].
Cartea este deopotriv\ o monografie [i un studiu istoric asupra
Catedralei Mun]ilor, a[a cum a
fost numit\ Biserica monumental\
zidit\ de Patriahul Nicodim Munteanu la Pipirig, locul s\u de ba[tin\.
Cartea are un cuvânt înainte
scris de Pr. Conf. Univ. Dr. Ion
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Vicovan, Prodecanul Facult\]ii de
Teologie din Ia[i, în care l\mure[te
[i sintetizeaz\ rostul acstei c\r]i
pentru cititori. Întâlnim în carte
descrieri largi ale ]inutului sfânt
al Neam]ului, leag\nul monahal
al sfin]eniei [i isihasmului românesc, o analiz\ atent\ asupra Bisericilor din zon\ (Biserica „Sf.
Nicolae”, Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, Biserica „Sf. Dumitru”,
Biserica „Sfântul Gheorghe”, Catedrala mun]ilor), dar [i o descriere
istoric\ [i memorialistic\ a Catedralei Mun]ilor, laolalt\ cu o scurt\,
dar comprehensibil\ biografie a
patriarhului vrednic de pomenire, „str\jer la cârma Bisericii,
osta[ al Bisericii [i al neamului”.
În continuare, ne surprind descrierile evenimentelor [i persoanelor
legate direct sau circumstan]ial,
dar deopotriv\ de providen]ial de

213

istoria acestei Biserici monumentale: P\rintele Justinian Marina, P\rintele Arhimandrit Sofian Boghiu,
P\rintele Vasile Munteanu, P\rintele Paul Munteanu etc.
Cartea, scris\ cu acrivie [i pasiune de un profesor de seminar
cu o experien]\ îndelungat\ în formarea caracterelor teologice, r\mâne un document de valoare
în memorialistica [i istoria eclesial\ a acestui col] de rai. O biseric\ m\rea]\, înc\p\toare de istorie [i de credin]\ nestr\mutat\,
devine, prin jertfa slujitorilor ei,
un simbol [i o piatr\ de hotar a
credin]ei neamului românesc, trainic ca o Biseric\, luminos [i slujitor de Dumnezeu prin bun\tate,
Liturghie [i sfin]enie.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin
ISTRATI

