Misiune, pastoraţie şi slujire ecumenică ; 264 p. ; 2009
MIHĂIŢĂ, Nifon
ISBN 978-973-1955-44-5
Cartea tratează misiunea sacramentală a Bisericii lui Hristos, exegeza patristică
a Scripturii, ecumenismul ca o cerinţă a vremurilor actuale, viziunea asupra
Europei de azi ca o mărturie creştină ecumenică şi de asemenea misiunea
creştină ca parte componentă a istoriei naţionale.
Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab : 1512-1521 ; 128 p. ; 2010
ISBN 978-973-1955-74-2
Lucrarea de faţă tratează creştinismul şi politica în concepţia unor umanişti de
seamă, printre care Erasmus de Rotterdam, Niccolo Machiavelli şi ideea creştină
la domnitorul Neagoe Basarab, prezentând bisericile şi mănăstirile ctitorite de
către Sfântul voievod Neagoe Basarab.
O etică pentru secolul XXI : principii etice pentru o civilizaţie a iubirii ;
220 p. ; 2009
FLOREA, Ştefan
ISBN 978-973-1955-37-7
Lucrarea de faţă propune câteva probleme de bioetică deosebit de actuale pentru
paradigma noastră de civilizaţie precum, bioetica creştină şi fundamentele
acesteia, experimentele medicale umane, etica actului medical, etica migraţiei,
războiul, etica muncii, slujirea politică, etica în comunicaţii şi Mass Media,
bioetica alimentară, etica suferinţei umane, etica prezenţei feminine în biserică şi
societate. Totodată, încearcă să ofere câteva clarificări, pornind de la lumina
Evangheliei şi aprofundările patristice : alteritatea, teologia slujirii, perspectiva
unei ecoteologii.

O armonizare a sfintelor Evanghelii : text comentat ; 252 p. ; 2008
TEODORESCU, Mihail
ISBN 978-973-7616-82-1
Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o înţelegere mai bună a evenimentelor din
viaţa şi activitatea Mântuitorului lumii, însoţită de un comentariu cules din
textele unor exegeţi consacraţi, din opera unor teologi contemporani cu scopul de
a împleti viziunea patristică cu concizia şi exactitatea exegezei moderne.
Robia babilonică ; 242 p. ; 2008
TEODORESCU, Mihail
ISBN 978-973-7616-94-4
Lucrarea “Robia babilonică” descrie una din etapele cele mai grele din istoria
poporului evreu în câteva capitole ce tratează Babilonul antic, statul evreu
unitar, atmosfera religios-morală a poporului evreu, prăbuşirea regatului Iuda,
robia babilonică, restaurarea. Faptele sunt prezentate în complexitatea
fenomenului social, dar şi religios, ideea principală care se degajă este aceea că
nu Dumnezeu este cel care s-a îndepărtat de oameni, ci oamenii sunt cei care în
propăşirea lor sunt cuprinşi de sentimentul autosuficienţei, ceea ce îi
îndepărtează de Creatorul lor.
Temeiuri scripturistice şi patristice cu privire la preoţie ; 192 p. ; 2008
VÎLCIU, Marian
ISBN 978-973-7616-92-0
Cartea de faţă prezintă perspectiva ortodoxă asupra ierarhiei bisericeşti, ca
mijloc de slujire a Mântuitorului Hristos, în timpul lucrării bisericii în lume.
Preoţia este văzută ca continuatoare a întreitei slujiri a Mântuitorului Hristos.
Cartea structurată în patru capitole prezintă preoţia în Vechiul Testament,
preoţia în Noul Testament, sfânta taină preoţiei în literatura patristică şi sfânta
taină a preoţiei în perspectiva Sfântului Simion al Tesalonicului.

Religiile de mistere. Misterele de la Eleusis ; 155 p. ; 2008
VÎLCIU, Marian
ISBN 978-973-7616-97-5
Cartea de faţă prezintă Misterele de la Eleusis, Grecia văzute în manifestarea
sacrului şi a religiozităţii antice,

cu caracterul său secret, tainic, fiind

considerate o manifestare a religiei locale. Aceste misterii sunt simbolizarea
vieţii, a morţii, căutarea căii spre nemurire deschisă oamenilor de către zeii
olimpici
Sfânta taină a preoţiei în riturile creştine actuale ; 330 p. 2008
VÎLCIU, Marian
ISBN 978-973-7616-91-3
Lucrarea de faţă prezintă un studiu comparat asupra cultului creştin, în
particular asupra sfintei taine a preoţiei, considerată drept condiţie dar şi mijloc
de desfăşurare a tuturor celorlalte taine ale Bisericii. Cartea este structurată pe
mai multe capitole dezbătând problematica abordată în următoarele tematici:
preoţia în sfânta scriptura şi literatura patristică, taina preoţiei în bisericile
orientale, preoţia în bisericile apusene şi preoţia temă a dialogului ecumenic.
Darul sacru al vieţii şi conştientizarea responsabilităţii umane pentru
acesta ; 261 p. ; 2007
MIHĂIŢĂ, Nifon ; FLOREA, Ştefan
ISBN 978-973-7616-75-3
Prezenta antologie cuprinde lucrările unor autori asupra problematicii vieţii şi
manifestarea acesteia în toate perspectivele ei, liturgice sau nu, ca formă de
respect şi apreciere a lucrării lui Dumnezeu în lume,

realizate în cadrul

proiectului “Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii UE”.

