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N.T. Wright, Creştin pur şi simplu-de ce are sens creştinismul,
traducere de Ioan I. Icã jr., Sibiu, Editura Deisis, 2016, 273 p.:
În lumea actualã, creştinismul este privit cu
suspiciune. Societatea s-a îndepãrtat de Bisericã şi
de învãţãturile ei. Creştinii trebuie sã ofere un
rãspuns provocãrilor venite din partea culturii şi
societãţii şi sã prezinte argumentele care aratã cã
viaţa şi învãţãtura lui Iisus Hristos este relevantã şi
în contextul istoric actual.
Cartea lui N. T. Wright îşi propune sã facã
acest lucru. N. T. Wright (n.1948) este un reputat
teolog anglican absolvent de studii clasice şi
teologie la universitatea Oxford. Între anii 1978-1986 a predat Noul
Testament la Montreal, iar între anii 1986-1993, la Oxford. A ocupat şi
funcţia de episcop de Durham (2003-2010). Dintre lucrãrile traduse în
limba românã şi publicate la Editura Deisis amintim: Iisus pur şi simplu - o
nouã viziune despre cine a fost, ce a fãcut şi de ce conteazã(2015)şi Cum a devenit
Dumnezeu Împãrat-povestea uitatã a Evangheliilor (2015).
Volumul Creştin pur şi simplu - de ce are sens creştinismul este structurat
în trei pãrţi: Ecourile unui glas, Privind spre soare, Reflectând chipul lui
Dumnezeu. În prima parte autorul trateazã patru teme care se bucurã
astãzi de un interes deosebit: ,,nãzuinţa dupã dreptate, cãutarea unei
spiritualitãţi, foamea dupã relaţii şi desfãtarea de frumuseţe” (p.8). Toate acestea
trimit spre Ceva aflat dincolo de lume: ,,[...] Fiecare din ele, sugerez aici,
trimite dincolo de ea însãşi, fãrã sã ne facã în stare sã deducem foarte multe lucruri
despre lume, cu excepţia faptului cã e un loc ciudat şi captivant” (p.8).
A doua parte a lucrãrii prezintã viziunea creştinã asupra lui
Dumnezeu şi a lucrãrii Sale în lume prin poporul ales, Întruparea lui Iisus
şi prezenţa Duhului Sfânt: ,,Partea a doua desfãşoarã credinţa creştinã centralã
cu privire la Dumnezeu. Creştinii cred cã existã un singur Dumnezeu adevãrat şi viu
şi cã acest Dumnezeu, descoperit în acţiune în Iisus, e Dumnezeul care a chemat
poporul evreu sã fie agentul Sãu în avansarea planului Sãu de a-şi salva şi remodela
creaţia” (p.8).
Ultima parte a cãrţii este dedicatã Bisericii care este vãzutã,,nu ca un
edificiu, nici chiar ca o simplã instituţie, ci drept compania tuturor celor care cred în
Dumnezeul pe care-L vedem în Iisus şi care se luptã sã-l urmeze” (p.9).
Pornind de la temele tratate în prima parte a volumului autorul
considerã cã în Iisus Hristos Cel Înviat omul gãseşte rãspuns cãutãrilor:
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Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
,,Învierea lui Hristos a inaugurat lumea dreptãţii, spiritualitãţii, bucuriei, iubirii şi
frumuseţii lui Dumnezeu, o creaţie nouã".
Aceastã carte este o foarte bunã introducere în tainele credinţei
creştine întãrind credinţa mãrturisitorului adevãrului mântuitor cât şi o
provocare pentru cei care încã nu sunt pe aceastã cale, pentru cã autorul
prezintã ceea ce este comun tuturor tradiţiilor creştine, cuvântul sãu se
caracterizeazã prin claritate, precizie, frumuseţe şi oferã o perspectivã
proaspãtã asupra vieţii în Hristos.

Cãlin-Emilian CIRA
Iuliu-Marius Morariu, Restitutio Grigore Pletosu, Cluj-Napoca,
Editura Eikon/Editura Renaşterea, 2014, 182 p.:
Alãturi de numeroasele abilitãţi evidenţiate
atât în discursul scris, cât mai ales în cel susţinut,
oral, Marius este o persoanã ce posedã calitãţi
cognitive deosebite şi continuã sã dezvolte un
complex de aptitudini excelente în zona
leadership-ului, rãbdarea specificã dascãlului şi
implicarea caracteristicã tânãrului neînfricat. Aflat
în poziţia de iniţiator de proiecte sau voluntar,
întotdeauna împlineşte cu succes acţiunile pe care
şi le propune. L-am cunoscut pe Marius anul
acesta în cadrul Colegiului Studenţesc de Performanţã Academicã şi mi-a
atras atenţia calmul şi profesionalismul cu care abordeazã orice
provocare. Însã, odatã cu aceastã lucrare, am cunoscut autorul Iulius
Marius Morariu, o experienţã deosebitã, care completeazã fericit prietenia
de care mã bucur.
Lucrarea se remarcã prin felul în care coordoneazã şi grupeazã
cronologic aspecte importante din viaţa pãrintelui profesor Grigore
Pletosu, formulând clar şi fãrã ambiguitãţi, urmãrind firul logic al
evenimentelor. Activitatea profesionalã şi pastoralã este bine conturatã
datoritã datelor la care a avut acces autorul. Putem afirma cu uşurinţã cã
se reliefeazã, începând cu primul capitol, o calitate necesarã unui
(student) cercetãtor, aceea de a desfiinţa orice neînţelegere sau orice
fisurã a ritmului însuşirii datelor prin curiozitatea manifestatã fizic, de a
ajunge la sursa consemnatã.
Pentru a uşura procesul de însuşire a cumulului informaţional
prezent aici, şi totodatã pentru a asigura confortul vizual al lucrãrii,
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