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Studiile prezentate sunt însoţite de o bibliografie selectivă care asigură cititorului
materialul necesar completării cunoştinţelor.
Drd. Elisabeta Milea

Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria – secretele alegerii, secretele
bucuriei, secretele trăiniciei, traducere din limba greacă de Preot Vasile Manolache, Editura De Suflet, Editura Tabor, Bucureşti, 2010, 112 p., ISBN 978973-87967-2-0
Arhimandritul Vasilios Bacoianis, slujitor al Mitropoliei din Patras, a început să scrie
din anul 1975. A editat până acum peste 50 de cărţi cu conţinut teologic, multe dintre ele
fiind traduse în limbile: engleză, rusă, română, indoneziană, italiană şi arabă. Cărţile părintelui arhimandrit sunt căutate de către public, deoarece prezintă teologia ortodoxă într-o
manieră simplă, limpede şi vie. Tema centrală a cărţii este legată de faptul că te căsătoreşti
ca să devii fericit şi nu ca să fii nefericit. De fapt, trebuie să devii fericit prin nuntă şi devii
fericit numai atunci când vei găsi un tovarăş bun – „Cel care şi-a găsit o soţie bună şi-a
îndulcit viaţa lui” (Pr 18, 22).
Cartea este structurată în patru părţi, în care Părintele arhimandrit Vasilios Bacoianis
îmbină două modalităţi de analizare a căsătoriei, una pastorală şi cealaltă liturgico-dogmatică. Partea întâi vorbeşte despre alegerea partenerului de viaţă, cât şi despre abţinerea
de la relaţiile conjugale dinaintea căsătoriei. A doua parte tratează importanţa căsătoriei
– „Cinstită să fie nunta întru toate…” (Evr 13, 4) –, precum şi diferite aspecte ale vieţii
de familie. A treia parte conţine sfaturi practice privind reuşita unei căsnicii (înlăturarea
cârtelii, sublinierea importanţei soţiei şi a soţului în cadrul căsniciei, necesitatea iubirii între soţi). Ultima parte prezintă câteva din rănile familiei (ura, despărţirea şi divorţul), însă
oferă şi un exemplu de iubire necondiţionată, apropiată de sfinţenie.
Drd. Adrian-Nicolae Păunescu

Cum să întemeiem o familie ortodoxă. 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi
soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, 182 p., ISBN
978-973-136-232-8
La cunoscuta editură Sophia din Bucureşti, avem fericita ocazie de a răspunde la
întrebarea tot mai des întâlnită: Cum să întemeiem o familie ortodoxă?, prin traducerea din
limba rusă a cărţii Kak sozdat’ pravoslavnuiu sem’ iu, realizată de Adrian Tănăsescu-Vlas.
Cartea ce cuprinde 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la Sfinţi şi mari
duhovnici poartă girul Bisericii Ortodoxe Române, fiind tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului.
Dintru început, ne atrage atenţia vederea duhovnicească a marilor părinţi ai Bisericii
în privinţa subiectului căsătoriei, prin sublinierea necesităţii încredinţării vrerii noastre lui
Dumnezeu prin sfânta rugăciune şi lucrarea duhovnicului.
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Pr. Drd. Liviu Milea

Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia creştină, şcoală a iubirii şi a
desăvârşirii, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 220 p.
Scurtele articole ce compun acest volum al Părintelui Profesor Ioan Cristinel Teşu nu
au nici cea mai mică pretenţie de exhaustivitate, ci o finalitate preponderent duhovnicească, misionară şi pastorală, constituind reflecţii contextuale asupra unor probleme care i-au
fost puse în atenţie, autorului. El răspunde unei constatări generale, potrivit căreia omul
contemporan, prin iureşul tot mai intens al acestei vieţi, bate adesea la porţile veşniciei, pe
calea credinţei şi a rugăciunii, căutând cu predilecţie răspunsuri clare la problemele sale
existenţiale, presante. Nu are totdeauna la dispoziţie timpul fizic necesar pentru aprofundări, sistematizări sau clarificări şi de aceea, la neliniştile şi întrebările sale, aşteaptă şi
doreşte să primească răspunsuri concrete şi edificatoare – potrivit mărturisirii autorului,
făcută în Prefaţa cărţii…
Având un număr simbolic, de treizeci şi trei, multe din prezentele intervenţii au fost
publicate în presa religioasă românească şi în mod special în Ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române. În centrul lor stă încercarea de apreciere a familiei, ca leagăn al vieţii şi
civilizaţiei umane, ca „laborator al virtuţilor” şi al desăvârşirii creştine şi ca „şcoală a
rugăciunii”.
Drd. Stelian Gomboş

Viaţa de familie, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, 150 p., ISBN 978-973-136-156-7
Apărută la Editurile Cartea Ortodoxă şi Sophia, sub traducerea lui Adrian Tănăsescu-Vlas, cartea „Viaţa de familie” abordează probleme sociale şi duhovniceşti existente în
orice familie, oferind în acelaşi timp soluţii ale unor sfinţi şi psihologi avizaţi.
În cel dintâi capitol, „Despre famile”, Ivan Ilin – un important filosof, scriitor şi
publicist rus – defineşte familia ca „matricea primordială a culturii omeneşti” (p. 8), cea
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Teme precum: Cum să ne alegem mirele sau mireasa, Despre Taina Cununiei, Despre drepturile şi îndatoririle soţilor, Cum trebuie să se poarte soţul (soţia) cu soţia (soţul),
Despre dragostea dintre soţ şi soţie, Despre greutăţile vieţii de familie, Despre gelozie,
Despre divorţ, actuale în lumea tinerilor de astăzi, găsesc o tratare deosebită prin înălţimea
duhovnicească a sfătuirilor părinteşti.
Cartea este presărată din belşug cu rugăciuni care urmăresc tematica cuprinsului:
Rugăciunea fecioarei pentru măritiş către Dumnezeu-Tatăl, Rugăciune pentru înţelegere
şi dragoste între soţi, Rugăciune pentru fericirea în căsnicie, Rugăciune pentru înţelegere
în familie, Rugăciune pentru înmulţirea dragostei dintre soţi, Rugăciune pentru împăcarea
celor certaţi.
Cartea se înscrie în seria Familie, dragoste, educaţie, ca mijloc pastoral-catehetic de
seamă în îndrumarea tuturor tinerilor dornici spre o viaţă de familie cu adevărat ortodoxă.

