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A fost publicată traducerea în limba română a cărții
Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk „Taina sfântă
a Bisericii”

La editura Renașterea a văzut lumina tiparului traducerea în limba română a cărții Mitropolitului Ilarion
Alfeyev „Taina Sfântă a Bisericii. Introducere în istoria şi problematica disputelor imiaslave”.
Scrisă în 2002, cartea reprezintă primul studiu sistematic în mediul științific rus al disputelor privind
cinstirea numelui lui Dumnezeu, care au luat naștere la începutul secolului al XX-lea în Muntele Athos și
au ajuns în Rusia, unde au implicat personalități importante bisericești și publice, teologi și filosofi,
inclusiv pe părinții Serghei Bulgakov și Pavel Florenski, și filosofii A.F. Losev și M.A. Novoselov.
Reconstruind în detaliu conturul istoric a controversei pe baza datelor de arhivă nepublicate anterior,
autorul se concentrează pe înțelegerea teologică a problematicii disputelor.
Capitole separate sunt dedicate învățăturii despre numele lui Dumnezeu în Vechiul și Noul Testament,
în patristica bizantină și siriacă, în tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe și în tradiția teologică rusească.
O atenție deosebită este acordată teoriei și practicii Rugăciunii lui Iisus în monahismul bizantin și rus.

Analizând în mod consecvent principalele scrieri ale susținătorilor și oponenților învățăturii imiaslave
(privind cinstirea numelui lui Dumnezeu), autorul evaluează în mod critic pozițiile ambelor părți în lumina
Tradiției Bisericii.
Cartea a fost foarte apreciată de specialiști, de cititori, de ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse și a primit
Premiul Mitropolitului Macarie Bulgakov. În 2006, cartea a fost publicată în traducere franceză de
editura elvețiană Academic Press.
În limba română, cartea a fost tradusă cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
Anterior, au fost publicate în limba română următoarele cărți ale Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk:
„Hristos, biruitorul iadului. Pogorârea la iad în perspectiva ortodoxă” (București, 2008), „Sfântul Simeon
Noul Teolog și tradiția ortodoxă” (București, 2009), „Lumea duhovnicească a Sfântului Isaac Sirul” (Iași,
2013), „Rugăciunea - întâlnire cu Dumnezeul cel Viu” (Iași, 2014) și „Taina credinței. Introducere în
teologia dogmatică ortodoxă” (Iași, 2014).
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