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ceastă lucrare nu este nimic altceva în 

afară de o propunere. La modul cel mai 

sigur, ar putea fi considerată motiv de 

cercetare în spaţiul foarte greu al 

ştiinţelor. Una dintre ştiinţe este Pasto-

raţia căsătoriei şi a familiei. Un al doilea 

spaţiu ştinţific de cercetare este istoria, 

cu ramurile acelea care studiază societăţile 

trecutului şi, în special, evoluţia familiilor în timp. 

Cercetarea noastră are ca scop să meargă pe ur-

mele trecutului, folosind metodele ramurilor istoriei, pen-

tru a vedea în ce mod Biserica şi-a exercitat lucrarea ei 

pastorală în diferite regiuni, cum ar fi Apusul şi Răsăritul. 

Subiectele referitoare la căsătorie şi familie repre-

zintă pentru numeroşi cercetători ai multor materii cunos-

cute de public un larg cadru de studiu şi cercetare. 

Pentru istorici, în special, aceste subiecte sunt de 

ultimă oră şi sunt cercetate cu mult interes. La fel se în-

tâmplă şi cu spaţiul Teologiei Pastorale. Cercetarea se 

găseşte abia la început, cu toate că, de-a lungul perioa-

delor de timp, sunt publicate multe studii foarte impor-

tante. 

Această realitate, dar şi diversitatea subiectelor că-

sătoriei şi familiei ne-au dat curajul să vorbim, trudindu-ne 

ca înaintaşii noştri, şi să răspundem la întrebările prezen-

tului, care sunt multe şi grele. 



 

Astăzi în special, când toate sunt caracterizate de 

schimbări seismice, credem noi că este foarte important să 

învăţăm din metoda cu care Sfinţii noştri au dat piept cu 

schimbările asemănătoare epocii lor. 

Importanţa lucrării lor, dar şi metodologia lor pas-

torală sunt, foarte probabil, în măsură să ne înveţe modul 

în care trebuie să fim părinţi, preoţi şi nu doar slujitori 

religioşi, emoţionaţi la problemele omului şi cele ale vre-

murilor noastre, punând în pericol „propria siguranţă“ 

pentru fiecare persoană care se găseşte în responsabi-

litatea noastră pastorală, ci deschişi provocărilor coinci-

denţelor şi ale societăţii, nefiind interesaţi de o maşină a 

timpului care ne va ajuta să evadăm într-un trecut mitic, 

deci inexistent. 

Încercarea de cercetare şi studiu nu este lucrarea 

numai a unei singure persoane. Întotdeauna există mulţi 
oameni care sprijină fiecare cum poate acest drum sin-

guratic. 

Datorez mulţumiri din inimă Preasfinţitului Mitropolit 

al Thebei, domnului domn Ieronim, şi Preasfinţitului 

Mitropolit de Nafpakt şi Sfântul Vlasie, domnului domn 

Ierotei, fiindcă m-au sprijinit continuu ca nişte părinţi în 

această încercare a mea, dar şi pe durata studiilor mele 

de master. 

Din această poziţie, aş vrea să mulţumesc şi să-mi 

exprim adânca recunoştinţă faţă de profesorul suplinitor 

şi sfătuitor pe durata studiilor mele, şi anume părintelui 

Vassilios Kalliakmanis, pentru sprijinul acordat în timpul 

acestui studiu al problemelor apărute pe parcurs şi pentru 

îngăduinţa lui faţă de neglijenţa mea de-a lungul cer-

cetării şi redactării lucrării. 

Aceeaşi recunoştinţă călduroasă o datorez Preasfinţitului 

Episcop de Thermopile, domnul Ioan, şi profesorului Alex. 

Stavropoulos fiindcă au fost primii dascăli care m-au 



 

îndrumat, cu multă răbdare şi efort personal, pe drumurile 

greu de străbătut ale ştiinţei şi artei Teologiei Pastorale. 

Pe cât pare de tipică aducerea de mulţumiri familiei 

noastre, după întregirea unui studiu, din fericire nu este! 

Sprijinul, curajul, sfatul soţiei mele, dar şi îngăduinţa şi 

răbdarea copiilor mei mi-au dăruit timpul necesar, dar şi 

cadrul emoţional de a ne dedica lucrurilor pe care le 

iubim. Mulţumirile faţă de aceştia nu pot decât să fie mici, 

raportate la ajutorul lor. 

Fără încurajarea şi sprijinul acordat de Eva Voulgarakis-

Pisina, din partea Editurii „Maistros“, această carte nu 

ar fi luat drumul întâlnirii şi al dialogului cu cititorii ei. 

În final, aş vrea să pomenesc de profesorul Alexandru 

Goussidis. Fără întregul sprijin părintesc şi din inimă nu 

aş fi învăţat nici litera „a“ de la începutul studiilor mele. 

Dumnezeu să odihnească sufletului lui bun în ceata celor 

drepţi! 
Lipsurile şi imperfecţiunile care probabil există în pagi-

nile care urmează cad exclusiv în sarcina scriitorului. 

Bucuria mea ar fi fost ca părerile ce rezultă de aici 

să ajungă dialog dătător de roade. 

 

 

 
Biserica Sfintei Filofteia, 

21 Septembrie 2007 

Odovania praznicului 
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