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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 
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omul contemporan în cunoaşterea adevăratului Dumnezeu şi să se călăuzească spre desă-
vârşire după Chipul lui Hristos.

Pr. Drd. Vasiu Sorin

Ieromonah Grigorie, Chilia Sfântului Ioan Teologul, Sfântul Munte 
Athos, Pocăinţa fiului şi iubirea Tatălui- o interpretare patristică a „Parabo-
lei Fiului Risipitor”, traducere din limba greacă pr. dr. Constantin Petrache, 
Editura Egumeniţa – Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă – Alexandria, 2011, 
108 p, ISBN 978-606-550-060-0, ISBN 978-606-529-162-1

Teologia greacă a reprezentat dintotdeauna un pilon important al creştinismului ră-
săritean. Abundenţa scrierilor multor călugări din Sfântul Munte, în mare parte redactate 
pe înţelesul tuturor credincioşilor, au constituit adevărate căi de convertire religioasă 
sau îndrumare liturgică înspre cunoaşterea lui Dumnezeu. Ieromonahul Grigorie şi-a 
asumat lucrarea de a aduce mai aproape de credincioşi teologia Sfinţilor Părinţi, prin 
explicarea şi interpretarea Sfintelor Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrarea 
de faţă reprezintă de fapt o introducere în cadrul Tainei Pocăinţei, având ca şi laitmotiv 
Pilda Fiului risipitor.

Cuprinsul cărţii este structurat pe două secţiuni. Prima secţiune redă textul pildei din 
Sfânta Scriptură (Lc 15, 11-32), iar cea de-a doua secţiune prezintă erminia sau tâlcuirea 
parabolei în lumina Sfinţilor Părinţi. Această tâlcuire porneşte de la afirmarea faptului că 
„Dumnezeu este iubire” şi ne îngăduie să alegem ceea ce dorim pentru noi şi continuă cu 
prezentarea consecinţelor unei vieţii în afară de Dumnezeu. Pocăinţa este modul prin care 
conştientizăm ceea ce este păcatul şi totodată posibilitatea de a descoperi calea de întoar-
cere la Dumnezeu. Fără Dumnezeu viaţa devine din ce în ce mai amară şi se simte robia 
păcatului şi iminenţa morţii spirituale şi mai apoi a celei fizice. Mărturisirea păcatului 
înaintea Tatălui celui iubitor atrage dobândirea roadelor pocăinţei, adică iertarea şi înfierea 
sau redobândirea locului de odinioară lângă Dumnezeu. 

Tâlcuirile părţilor principale ale pildei sunt însoţite de texte din opere ale Sfinţilor 
Părinţi, care asigură cititorului un material necesar completării cunoştinţelor referitoare la 
Taina Pocăinţei. 

Drd. Adrian-Nicolae Păunescu

Preot dr. Gheorghe Ispas, Euharistia – Taina unităţii Bisericii. Aspecte 
teologice şi practice, Editura Basilica, Bucureşti, 2008, 226 p., ISBN 978-973-
88968-0-2

Cartea Părintelui Ispas, apărută cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, la editura 
Basilica în 2008, se dovedeşte a fi o carte actuală şi de real folos pentru orice creştin, 
deoarece răspunde la o serie de întrebări despre timpul, modul şi perioada împărtăşirii cu 
Trupul şi Sângele Mântuitorului. 


