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                                                  Oferta de carte-5 
                 Cu deosebit respect va facem cunoscut ca parohia noastra a publicat o 
serie de lucrari, pe care le are disponibile pentru vanzare. Ne-ar face placere ca 
sa binevoiti si Dvs. sa va numarati printre cei ce se infrupta din hrana spirituala 
ce-o ofera aceste lucrari. 
                 De 18 ani publicam,- cu greutati pe care numai Dumnezeu le stie -, la 
nivelul unui sat uitat de lume, sute de titluri de carti si brosuri cu continut 
teologic, istoric, literar, pe care le raspandim in parohia noastra, in tara si in 
strainatate in sistemul ,,cartea prin posta”, cu convingerea ca prin aceasta facem 
un act de apostolat pentru Domnul Hristos si in acelasi timp slujim cultura si 
neamul romanesc. Nu avem nici o sustinere decat de la Dumnezeu si de la 
cititorii nostri. Fiindca am publicat lucrari pe intelesul dumnealor  si care au 
raspuns cautarilor  spirituale ale omului de astazi, am putut rezista inflatiei, 
concurentei si rautatii  multora, care au cautat sa ne puna piedici.  
                  Va rugam si pe Dvs., daca simtiti si traiti crestineste si romaneste, sa 
ne ajutati in aceasta nobila lucrare. Ajutorul Dvs. poate imbraca forme diverse. 
Va cerem ingaduinta sa va sugeram cateva: 

1. -sa ne comandati din lucrarile disponibile pentru nevoile Dvs.; 
2. -sa ne comandati lucrari, pe care sa incercati sa le raspanditi Dvs. 

insiva in cercul Dvs. de cunoscuti si prietenti; 
3. -sa recomandati  rudelor, cunoscutilor si prietenilor dvs. lucrarile 

noastre si poate se vor gasi printre dansii oameni interesati sa le 
comande; 

4. - sa ne trimiteti cat mai multe adrese de e-mail, pentru a trimite noi 
ofertele pentru cartile ce le avem disponibile acum si in viitor; 

5. - alte forme de ajutor, pe care le considerati potrivite. 
         In cazul in care mesajul nostru nu va intereseaza sau va deranjeaza, 
va rugam sa ne scuzati, eventual sa ne dati un semn ca sa stergem pentru 
totdeauna adresa Dvs. din evidentele noastre. 

                     Asadar, avem disponibile urmatoarele lucrari: 
1. Artur Silvestri, Bizant inainte de Bizant(format A5, 16 pag., 

coperta policroma, 2 lei). Lucrarea este un studiu competent si 
obiectiv asupra scrierilor Mitropolitului Nestor Vornicescu 
privind epoca si literatura straromana. Tema abordata este de 
mare actualitate in cultura romana, fiindca ea priveste o zona prea 
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putin studiata referitoare la inceputurile noastre ca popor si ca 
furnizor de cultura in context european si mondial. 

 
2. Al cincilea patriarh(format A5, 96 pag., coperta policroma, 6 lei). 

Volumul este realizat de Dr. Artur Silvestri si cuprinde zeci de 
articole cu caracter memorial, semnate de diferite personalitati din 
tara si strainatate din domeniul bisericesc, cultural, politic, social 
etc. referitoare la fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
Teoctist. Aflam lucruri deosebit de interesante, care privesc nu 
numai viata si personalitatea unui om, ci si aspecte ilustrative, 
uneori de referinta, ale istoriei si vietii societatii noastre din 
diferite momente. Este o carte tentanta, o carte de literatura 
memorialista, in care ne regasim epoca, semenii si, de ce nu, pe 
noi insine. 

 
3. Patriarhul Ardelean(format A5, 160 pag., coperta policroma, 8 

lei). Lucrarea este realizata de Dr. Artur Silvestri. Cuprinde zeci 
de studii, eseuri şi evocari despre scriitorul şi omul de cultura 
Raoul Sorban. Ca si in cadrul lucrarii  Al cincilea patriarh, 
prezentata mai sus, materialele cuprinse in carte vorbesc in primul 
rand despre o mare personalitate, dar, in realitate, vorbesc despre 
o epoca istorica prin care a trecut si trece societatea romaneasca. 
Este o lucrare de literatura memorialistica si mai mult decat 
aceasta. 

 
 
4. Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxa Romana”(1874-2004), 

vol. II( format A5, 706 pag., 25 lei). Revista ,,Biserica ortodoxa 
Romana” este una dintre cele mai vechi publicatii romanesti, cu 
aparitie neintrerupta. In ea au publicat o buna parte din 
personalitatile vietii bisericesti si culturale din sec. XIX-XXI, 
insumand peste 22.000 unitati bibliografice(studii, articole, 
recenzii, reportaje etc.). Lucrarea prezentata aici este o lucrare de 
pionierat, fiindca este pentru prima data cand o revista 
bisericeasca de maxima importanta este bibliografiata pe o 
perioada atat de indelungata de 130 ani.  Cartea este un adevarat 
tezaur de informatie bibliografica si un excelent instrument de 
studiu. A fost realizată in trei volume. Volumul I a aparut anul 
trecut si s-a epuizat. Acela cuprindea materialele privitoare la 
bazele creştinismului( Sf. Scriptura in general, Vechiul Testament, 
Noul Testament, Arheologie Biblica),  stradaniile Sfintilor Parinti 
si teologi de a le intelege si aprofunda(Dogmatica, Morala, 
Filozofia crestina),cat si mijloacele si strategiile prin care 
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crestinismul s-a putut raspandi in lume(Liturgica, Drept canonic, 
Omiletica, Catehetica, Pastorala, Pedagogie crestina si Muzica). 
Volumul II isi propune sa prezinte crestinismul in special si 
religia in general ca fenomen istoric ce s-a dezvoltat de-a lungul 
veacurilor in contextul unor realitati culturale, sociale si 
politice(Istoria Bisericii Universale, Ecumenismul, 
Bizantinologia, Patrologia, Istoria Religiilor, Etnografia şi 
Folclorul). Volumul al treilea este gata de tipar. In cele peste 
1000 pagini ale sale, cuprinde peste 12.000 unitati bibliografice 
referitoare la dezvoltarea crestinismului la poporul roman(Istoria 
Bisericii Ortodoxe Romane, Istoria Romaniei). Lucrarea e 
realizata de Pr. Al. Stanciulescu-Barda si Cristian Stanciulescu-
Barda. Precizam ca primim nu numai comenzi pentru volumul II, 
ci si inscrieri pentru vol. I, care  va fi reeditat anul viitor, cat si 
inscrieri pentru volumul III, ce urmeaza sa apara in curand.   

 
5.  Iisus Hristos. Documente secrete(format de buzunar, 144 pag., 

coperta policromă, 4 lei). Volumul reuneste cateva documente 
aflate in arhivele Romei si ale Vaticanului, provenite de la 
autoritati sau persoane particulare din Palestina din vremea 
Mantuitorului. Imperiul Roman avea o politie secreta foarte 
vigilenta, care urmarea cu atentie orice lider al popoarelor 
subjugate. Asa era socotit si Mantuitorul, datorita popularitatii 
Sale. Din cauza aceasta, insusi imparatul de la Roma se interesa 
de El. Aflam amanunte surprinzatoare despre faptele si 
invataturile Lui relatate de oameni infiltrati in apropierea lui, de 
oameni politici ai vremii sau simple persoane particulare. Unele 
mergeau pana la amanunte precum culoarea parului sau a ochilor. 
Toate acestea ne intregesc imaginea despre persoana si 
dumnezeirea Mantuitorului, ne ajuta sa ne intarim convingerea  ca 
El nu a fost inventia evanghelistilor, ci a fost o persoana istorica, 
reala. Este una din cele mai tulburatoare carti  tocmai prin 
realismul si puterea ei  de convingere. 

 
6. Pr. Al. Stanciulescu-Bârda, Scrisoare pastorala, vol.II(format A5, 

coperta policroma, 386 pag., 12 pag.). Parohia Malovat are o 
,,publicatie” a ei, numita ,,Scrisoare pastorala”, care apare de doua 
ori pe luna si este trimisa gratuit fiecarei familii din parohie si la 
numerosi credinciosi din tara si din strainatate, prin posta si prin 
internet. Volumul reuneşte 40 de  astfel de ,,scrisori”. Ele sunt o 
cronica a satelor parohiei, dar si a multor evenimente din tara si 
strainatate. Contin luari de pozitie, analize de fapte si oameni prin 
prisma unei viziuni religios-morale. Preotul iese in arena, asa cum 
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ii este datoria si lupta cu raul din el si din jurul lui. Se contureaza 
in paginile acestei carti imaginea parohiei noastre, care ar trebui a 
fie, poate, un modest model pentru multe altele. Desi mica si 
situata intr-o zona saraca, parohia noastra a reusit, dupa Revolutie 
sa desfasoare o intensa  activitate culturala si misionara. Am 
mentiona doar că este una din putinele parohii în care serviciile 
religioase sunt gratuite. Aceasta si multe alte experiente ce sunt 
scoase in evidenta in paginile acestei carti ar putea fi o lectura 
placuta atat pentru un preot, cat si pentru orice credincios. 

 
7. I. D. Parvanescu,  Martiri ai neamului(format A5, 275 pag., 

coperta policroma, 12 lei). Autorul se straduieste  si reuseste sa 
reconstituie   epoca zbuciumata  de la cumpana veacurilor XVII-
XVIII  din Tara Romaneasca si Imperiul Otoman, in mijlocul 
careia  se consuma zguduitoarea drama  a Sfântului  Constantin 
Brâncoveanu şi a fiilor sai. Lucrarea se bazeaza pe o bogata 
bibliografie si este insotita de numeroase ilustratii de epoca. 
Lectura acestei carti este captivanta si nu poate fi uitata multa 
vreme. In zilele noastre, cand forte obscure incearca sa distruga 
sentimentele patriotice si religioase  ale neamului romanesc, 
cartea aceasta este un adevarat remediu pentru regasirea de noi 
insine ca popor si ca oameni apartinatori de religia crestina. 

 
8.  Grigore Maerean, Chemari la Domnul, vol.VI(format A5, 206 

pag., coperta plicroma, hartie offset, 12 lei). Parintele Grigore 
Maerean vietuieste la Manastirea Lainici din jud. Gorj. Pana in 
urma cu cativa ani nu publicase nici o carte. Scrisese insa mai 
multe, le copiase in singuratatea chiliei sale şi le daruise apoi 
celor ce socotea dansul ca le sunt de folos. Tiparul a inceput sa-l 
fascineze inca de la aparitia primului volum. A adunat cum a 
putut ceea ce risipise prin vreme si iata ca azi ofera cititorului cel 
de-al saselea volum tiparit si inca tot pe atatea isi asteapta randul 
la tipar. Parintele Grigore Maerean abordeaza un stil de predica 
mai putin uzitat in ultimii ani. Este stilul de predica al lui Ioan 
Botezatorul, stilul de predica folosit de majoritatea profetilor 
Vechiului Testament. Din predica lui Ioan Botezatorul cunoastem 
doar cateva fragmente din Noul Testament, dar acestea sunt 
suficiente, ca sa ne uimeasca prin franchetea, curajul si forta cu 
care sunt rostite. Acelasi lucru se petrece si cu predica parintelui 
Grigore Maerean. Predicile lui nu sunt facute spre a  fi scrise, ci 
vorbite. De fapt, aceasta se va surprinde din insusi continutul lor. 
Se adreseaza direct  interlocutorului, fara menajamente, fara  
ocolisuri diplomatice, fara teama ca l-ar putea supara. Este 
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constient ca are o misiune sacra, aceea de a lupta contra raului 
moral din lume si pentru acesta nu se sfieste sa ia securea si sa 
taie pacatul de la radacina. Predica parintelui Grigore Maerean 
necesita nu numai  cunoasterea realitătilor lumii contemporane 
sub aspect religios-moral, ci si o indelungata experienta de viata 
personala. Acestea se coroboreaza armonios cu o credinta 
puternica si cu o buna cunoastere a psihologiei umane, atat 
individuale, cat si colective. Intrebarea fireasca ce se poate pune 
este aceea daca poate fi actual un asemenea gen de predici. Ca 
preot, cu o experienta de predicator de peste treizeci de ani, 
consider ca este foarte necesara. Aceasta convingere se bazeaza si 
pe faptul ca primele cinci volume ale parintelui Grigore Maerean 
s-au bucurat de un succes surprinzător la cititori. Tirajele au fost 
repede epuizate si, ceea ce consider mai  important, este faptul ca 
fragmente din aceste volume au fost preluate de catre numeroase 
reviste si chiar ziare din tara si strainatate si oferite ca hrana 
spirituala cititorilor lor. Tocmai aceasta ne determina sa scoatem 
si prezentul volum, convinsi fiind că el va contribui din plin la 
asanarea religios -morala a societăţii romanesti contemporane, va 
contribui la intarirea credintei crestine ortodoxe. Primim si 
inscrieri pentru primele cinci volume, in vederea unei apropiate 
reeditari, cat si pentru vol. VII-X, care sunt in curs de aparitie. 

 
9. Pr. Al. Stanciulescu-Barda, De la daci la Mesterul Manole( format 

A5, 20 pag., coperta policroma, hartie offset, 2 lei). Lucrarea a 
constituit initial comunicare la un congres internaţional. 
Analizeaza comparativ conceptul de jertfa in religia daca si 
folclorul romanesc. 

 
10.  Idem, Unitate nationala. De la gand la fapta( format  A5, 46 

pag.,  coperta policroma, hartie offset, 3 lei). Este urmarita ideea 
de unitate nationala in cultura romana dintru inceputuri si pana la 
inceputul secolului XX pe baza unei bogate bibliografii. 

 
11.  Ghidul elevului crestin(format de buzunar/jumatate de A5, 24 

pag.), coperta policroma, 1,50 lei). Brosura se adreseaza elevilor 
din cl. I-XII, continand  rugaciunile si invataturile de credinta 
crestina ortodoxa elementare, conform cu programa scolara; 

 
12. Evadarea din iad(format de buzunar/jumatate de A5,  40 pag., 1,50 

lei). Brosura cuprinde povestea zguduitoare a unei femei din 
Banat, care a revenit la Ortodoxie, dupa ce a avut o experienta de 
viata impresionanta intr-o secta. Am publicat de mai multe ori 
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aceasta brosura si nenumaratele scrisori pe care le-am primit de la 
cei care au revenit la Ortodoxie, ori n-au mai plecat de la 
Ortodoxie dupa ce au citit-o  constituie o dovada privind 
importanta unei astfel de lucrari pentru orientarea fiecarui 
credincios; 

 
13.  Bucate de post(424 pagini format A-5, cateva sute de retete, 

coperta policroma plastifiata,  12 lei). Cate un exemplar din acest 
volum a fost  donat fiecarei familii din parohie, cat si celor din 
afara parohiei, care ne-au dat o mana de ajutor pana acum.  

              
           Acestea sunt, deocamdată, cele disponibile. In viitorul apropiat, cu 
acordul Dvs., va vom comunica noile aparitii. 
                       Cu deosebit respect, 
                                           Pr. Al. Stanciulescu-Barda 
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