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Sfântul Ioan de Kronstadt, În lumea rugăciunii, Ed. Sophia, Bucureşti, 
2011, 142 p., ISBN 978-973-136-237-3

Apărută la Editura Sophia, lucrarea Sfântului Ioan de Kronstadt, „În lumea rugă-
ciunii”, sub traducerea lui Adrian şi a Xeniei Tănăsescu-Vlas, îndeamnă, în cele 21 de 
capitole, la rugăciune sinceră, personală şi „cu tot duhul” (p. 9).

Cartea de faţă se doreşte a fi un manual pentru cei ce vor să aducă jertfă lui Dum-
nezeu rugăciunea adevărată. Aşadar, Sfântul Ioan oferă sfaturi practice: „Învăţaţi-vă 
să vă rugaţi!” (p. 11); „Închipuie-ţi că eşti singur şi înaintea ta este Dumnezeu” (p. 
12); „daţi, rugătorilor, lui Dumnezeu inima voastră” (p. 14) şi alte asemenea poveţe 
ziditoare de suflet.

Sfântul Ioan de Kronstadt găseşte soluţia împotriva duhului trândăviei şi al plictiselii 
în capitolul „Rugăciunea – stare înaintea Sfintei Treimi şi a soborului locuitorilor cereşti”, 
explicând, de asemenea, rolul rugăciunii mijlocitoare în cinstea sfinţilor (p. 22).

Elogiul rugăciunii se încheie cu „Fragmente autobiografice” – amintiri legate de 
rugăciunea din anii tinereţii ai Sfântului (p. 135), capitol precedat de „Rugăciuni ale Sfân-
tului Ioan” –, compoziţii duhovniceşti proprii (p. 115).

„Aşadar, dragi fraţi şi surori, să ne pregătim pentru împărăţia veşnică prin credinţă, 
prin rugăciune şi fapte bune” (Sfântul Ioan de Kronstadt, „În lumea rugăciunii”).

Pr. Drd. Liviu Milea

Sfântul Nectarie al Pentapolei, Hristologia, trad. de Cătălin Grigore, 
Editura Iona, Bucureşti, 2010, 272 p., ISBN 978-606-92707-0-7

Lucrarea cuprinde o Prefaţă a arhimandritului Iosif, un Cuvânt înainte al autorului, 
structurată fiind în 4 părţi, cu subcapitolelor, după cum urmează:

Partea I: Aşteptarea neamurilor. Autorul identifică mai întâi cine este Iisus Hristos, 
care este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, continuând cu explicaţii suplimentare legate de nu-
mele „Fiului Omului”, aşteptarea neamurilor şi finalizând cu necesitatea venirii Răscum-
părătorului.

Partea a II-a: Dumnezeirea lui Hristos, în care autorul începe cu omul căutător de 
cele înalte, care-L află pe Hristos, ce este proorocit, descoperit, în VT, în NT şi în istorie, 
cunoscut şi născut în două firi: dumnezeiască şi omenească.

Partea a III-a : Decoperirea lui Dumnezeu către lume. Aici se insistă asupra dezvălu-
irii lui Dumnezeu către lume din marea Sa bunătate, prin Sfânta Scriptură a VT, apoi prin 
Mesia, Cel proorocit, învăţat prin Evanghelii şi care s-au împlinit întocmai.

Partea a IV-a:  Măreţia credinţei creştine, ce este izvorâtă din fiinţarea lui Dumnezeu, 
din lumina conţinută în Sfintele Scripturi, din dragostea înflăcărată, din credinţa, din învi-
erea pe care creştinul o poate aplica în Biserica întemeiată de Hristos.

Cartea dă răspunsuri la întrebările şi grijile omului căutător de ceea ce este fiinţial, 
dar din cauza neputinţei filosofiei medievale, a scolasticii, a iluminismului, omul s-a în-
depărtat de Adevăr. Acum însă, cu Hristologia Sfântului Nectarie, se caută să se lumineze 


