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Teme precum: Cum să ne alegem mirele sau mireasa, Despre Taina Cununiei, Des-
pre 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.

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 duhovniceas-
că, 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 aprofun-
dări, 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 Patri-
arhiei 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 Tănăses-
cu-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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mai importantă şi mai nobilă artă fiind arta educării copiilor. În concepţia scriitorului, lipsa 
comunicării dintre copii şi părinţi îmbolnăveşte spiritul, familia reprezentând şcoala sănă-
tăţii sufleteşti a membrilor săi, şcoală firească a iubirii creştine, a jertfei creatoare, dar şi a 
responabiltăţilor sociale (p. 23). Educaţia copiilor îşi atinge finalitatea atunci când aceştia 
dobândesc capacitatea de autoeducare (p. 21). În continuare, autorul ridică problema sin-
cerităţii în familie, a disciplinei şi a calmului, încheind cu un omagiu la adresa femeii ca 
mamă – izvor viu al dragostei, dătătoare de hrană şi tămăduitoare (p. 50).

În cel de-al doilea capitol, „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe unul dintre aceştia mai mici”, 
Sfântul Ierarh Luca (Voino Iaseneţkii) atrage atenţia asupra educării copiilor în spirit creş-
tinesc. Sfântul nu exclude educaţia laică, însă recomandă părinţilor „evlavia permanentă”, 
ca exemplu personal şi demn de urmat (p. 59).

Al treilea capitol, „Despre orientarea libertăţii omeneşti”, cuprinde sfaturile unuia 
dintre cei mai mari predicatori ruşi ai secolului al XIX-lea, Ambrozie Kliucearev, arhiepis-
copul Harkovului, relative la îndreptarea libertăţii omeneşti prin construirea unui sistem 
de valori personale (p. 67). 

„Cum să trăiască în pace fraţii şi surorile” – cel de-al patrulea capitol – reprezintă un 
articol preluat din revista „Domovoi”, privitor la relaţiile dintre fraţi: atitudinea părinţilor 
faţă de gelozia copiilor, lupta copiilor pentru câştigarea simpatiei părinţilor şi încercări de 
eliminare a concurenţei dintre fraţi (p. 75).

Al cincilea capitol, „Sfaturile unei preotese cu privire la creşterea copiilor”, dezvălu-
ie un adevăr dureros, acela al copilului obligat din pruncie de părinţi cu îndeplinirea zilnică 
a datoriei de creştin, transformând astfel evlavia în făţărnicie (p. 91).

Arhiepiscopul Ioan Şahovskoi abordează, în cel de-al şaselea capitol, „Psihologia 
supărării”, tema supărării, a întristării şi a egoismului, aducând o rezolvare simplă: „A nu 
face nimănui supărare şi a nu te supăra pe nimeni” (p. 103).

Sfântul Teofan Zăvorâtul, în capitolul al şaptelea, „Despre educaţie”, oferă sfaturi 
părinţilor, încurajându-i în creşterea duhovnicească a copiilor, singura metodă de comuni-
care sinceră şi continuă (p. 105).

Ultimul capitol al cărţii, „Pedagogia încrederii”, prezintă cercetările întreprinse de 
psihologul ortodox dr. Tamara Florenskaia privitoare la lumea interioară a copilului, la 
necesitatea pedepsei, dar şi la încrederea reciprocă dintre membrii familiei (p. 111).

Volumul de faţă oferă, aşadar, cititorului soluţii la probleme cotidiene din „viaţa de 
familie”.

Pr. Drd. Liviu Milea


