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Πρόλογος τοῦ ἐπιμελητῆ

Τό παρόν βιβλίο ἀποτελεῖ προϊόν ζύμωσης. Τριάντα
τρία χρόνια πρίν, ἕνας νεαρός Γάλλος πέρασε τό καλο-
καίρι του στό μοναστήρι τῆς Τσέρνικα (ἔξω ἀπό τό
Βουκουρέστι). Ἐκεῖ συναντοῦσε καθημερινά τόν π.
Δημήτριο Στανιλοάε – ἐμβληματική μορφή τῆς  εὐρω-
παϊκῆς θεολογικῆς σκέψης.

Οἱ δύο ἄνδρες –ὁ πρῶτος στήν πρώιμη ἀκμή του, ὁ
δεύτερος στή δύση του ἀλλά καί στή μεγαλύτερη ὡρι-
μότητά του– εἶχαν τίς προϋποθέσεις γιά μιά γόνιμη
θεολογική ζύμωση. Ὁ νεαρός Γάλλος, ὀνόματι Μάρκ-
Ἀντουάν Κόστα Ντε Μποργκάρ, εἶχε σπουδάσει
βυζαντινή ἱστορία κι ἦταν καθηγητής σέ Λύκειο.
Ὀρθόδοξος ἀπό τό 1972, ἱερέας τῆς Ὀρθόδοξης ἀνα-
τολικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό 1977, ἀναζητοῦσε ὄχι μόνο
ἐμβάθυνση στίς θεολογικές του σπουδές, ἀλλά καί
περαιτέρω διερεύνηση τῶν ἀνεπιτήδευτων ὑπαρ-
ξιακῶν του ἀναζητήσεων. Ὁ δεύτερος, συνταξιοῦχος
ἀπό τό 1973, κουβαλοῦσε μιά ζωή ἐπαγγελματικῶν
κλυδωνισμῶν, φυλακίσων, προσωπικῶν ἀπωλειῶν,
ἀλλά συνάμα καί μιά μακρόχρονη καί βαρύτιμη
ἐμπειρία στή θεολογική σπουδή καί διδασκαλία.
Ἄνθρωπος βαθιᾶς πίστης, δάσκαλος σπάνιας εὐρύτη-
τας καί καλλιέργειας, θεολόγος λεπτῶν πνευματικῶν
συλλήψεων.

Τό καλοκαίρι ἐκεῖνο ἔμελλε νά γίνει ἡ ἀφετηρία
μιᾶς μακρᾶς μαθητείας τοῦ νεαροῦ Γάλλου στόν πολιό
Ρουμάνο θεολόγο καί ἱερέα˙ μιά μαθητεία πού διήρκη-
σε κοντά δέκα χρόνια καί ἐξέβαλε στό δεύτερο διδα-
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κτορικό τοῦ Μάρκ-Ἀντουάν Κόστα Ντε Μποργκάρ στή
δογματική θεολογία. Ἐκεῖνες οἱ πρῶτες συζητήσεις
διανθίστηκαν μέ ποικίλλα ἀνέκδοτα γραπτά τοῦ μεγά-
λου θεολόγου, πού ὁ π. Δημήτριος ἔδινε στόν νεαρό
κληρικό. Ὁ δεύτερος τά διάβαζε καί προσπαθοῦσε νά
τά ἀφομοιώσει συζητώντας τα μέ τόν συντάκτη τους. 

Μέσα ἀπό αὐτή τή ζύμωση προέκυψε τό βιβλίο
πού κρατᾶτε στά χέρια σας. Περιέχει κατά βάση
λόγια καί σκέψεις τοῦ π. Δημητρίου Στανιλοάε. Λόγια
καί σκέψεις ἀπό τά ἀνέκδοτα γραπτά του καί τίς
προφορικές συζητήσεις του μέ τόν Μάρκ-Ἀντουάν
Κόστα Ντε Μποργκάρ. Τήν καταγραφή τήν ἀνέλαβε
ὁ νεαρός μαθητής, ὁ ὁποῖος καί παρενέβαλε τίς δικές
του σκέψεις, σάν ἁρμολόγημα τοῦ θεολογικοῦ ψηφι-
δωτοῦ τῆς σκέψης τοῦ δασκάλου του. Τό τελικό ἀπο-
τέλεσμα ἔτυχε τῆς ἔγκρισης τοῦ π. Δ. Στανιλοάε κι
ἀπό τότε ἀποτελεῖ σημαντική συμβολή στή γνωριμία
τῶν ὀρθοδόξων μέ ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους θεο-
λόγους τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Τό βιβλίο ὅμως αὐτό ἔχει καί μιά ἄλλη τεχνική
πρωτοτυπία. Στόν τρόπο τῆς παρουσίασης τοῦ ὑλικοῦ
του, ἀκολουθεῖ μία ἀπό τίς βασικές συνισταμένες τῆς
σκέψης τοῦ π. Δημητρίου Στανιλοάε: τή βαθιά πεποί-
θηση πώς ἡ θεολογική διδασκαλία δέν μπορεῖ νά ἀντι-
μετωπίζεται ξέχωρα ἀπό τήν προσευχή. Ἡ γνωριμία
μέ τήν ἀλήθεια τῆς πίστης εἶναι ἀτελέσφορη, ἄν δέν
συνοδεύεται ἀπό τήν προσευχητική ἀναφορά τοῦ
ἀνθρώπου πρός τό Πρόσωπο, πού καλεῖται καί θέλει
νά γνωρίσει. «Ἡ προσευχή εἶναι ἀναγκαία γιά τή
διδασκαλία καί ἡ διδασκαλία εἶναι ἀπαραίτητη γιά
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τήν προσευχή», διδάσκει ὁ π. Δημήτριος.
Γι’ αὐτό τό λόγο, ὁ Μάρκ-Ἀντουάν Κόστα Ντε

Μποργκάρ προχωρᾶ τήν ἔκθεση τῆς θεολογίας τοῦ π.
Δημητρίου μέσα ἀπό δύο ἄξονες: ἕνα γραμμικό-ὁρι-
ζόντιο, πού ἀποκαλύπτει θεολογικά νοήματα καί
σημασίες, καί ταυτόχρονα ἕναν κάθετο-προσευχητικό,
ὁ ὁποῖος διανθίζει τήν ἀνάγνωση μέ προσευχή καί
ἐνατένιση. Αὐτές τίς προσευχητικές ἀναφορές τίς
ἐντάξαμε στήν ἑλληνική ἔκδοση μέσα σέ πλαίσια πού
συνοδεύουν τό κείμενο, προκειμένου ὁ ἀναγνώστης νά
διευκολυνθεῖ στήν προσπάθειά του νά μετεξελιχθεῖ
ἀπό παθητικό δέκτη σημασιῶν σέ ἐνεργητικό ἱκέτη
εὐχῶν. Μέ αὐτό τόν πρωτότυπο τρόπο, ὁ συγγραφέας
ἐπιζητεῖ νά μήν ἀρκεστεῖ ἁπλῶς στήν ἀνάδειξη τῆς
θεολογικῆς σκέψης τοῦ π. Δημητρίου (πράγμα καθό-
λου ἀμελητέο ἀσφαλῶς, καθότι μιλᾶμε γιά ἕναν ἰδιαί-
τερα φωτισμένο θεολογικό νοῦ), ἀλλά καί νά προχω-
ρήσει στήν ἔμμεση σκιαγράφηση τοῦ ἤθους τοῦ Στα-
νιλοάε, ἐφαρμόζοντας στήν πράξη τά διδάγματα τῆς
φιλοκαλικῆς ἰδιοσυγκρασίας τοῦ πολιοῦ γέροντα. Μέ
ἄλλα λόγια –κι ἄς κλείσουμε ἐδῶ τό σημείωμα αὐτό–
τό ἀνά χείρας βιβλίο εἶναι μιά προσπάθεια νά γίνουν
πράξη, κατά τρόπο ἁπτό καί τεχνικά συγκεκριμένο,
στοχασμοί τοῦ π. Δημητρίου, ὅπως ὁ ἀκόλουθος:  

«Διαβάζουμε τό ψαλτήρι σέ στάση προσευχῆς. Οἱ
πιστοί, τό ψαλτήρι τό διαβάζουν καί στό σπίτι. Ἡ
γυναίκα μου τό διαβάζει πάντα ὡς προσευχή, καί ἔτσι
πρέπει νά διαβάζεται ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή. Διαβάζοντάς
την, ἀκοῦμε τόν Χριστό νά μιλάει, ἔχουμε τήν αἴσθηση
ὅτι ἀκοῦμε τόν Ἴδιο, ὁπότε στεκόμαστε ταπεινά καί
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δοξολογητικά, εὐχαριστώντας Τον γιά τό γεγονός ὅτι
μᾶς μιλᾶ. Γι’ αὐτό καί μερικές φορές παρεισφρέουν
ἀνάμεσα στούς στίχους τοῦ ψαλμοῦ καί κάποιες προ-
σευχές ὑπό μορφήν ποιητικῶν στροφῶν. Κατά τόν
ἴδιο τρόπο, μιά καλή μέθοδος εἶναι νά διαβάζουμε μιά
προσευχή μετά ἀπό κάθε κεφάλαιο τῆς Καινῆς Διαθή-
κης καί πάντως εἶναι καλό νά διαβάζουμε τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ μέσα σέ ἀτμόσφαιρα προσευχῆς, γιά νά
αἰρόμαστε πέραν τῶν ὁρίων τῆς φύσεως, στήν ὑπερ-
βατικότητα τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ Ὁποίου φθάνουμε σέ
ἄλλης μορφῆς κατανόηση».

Εἴθε νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός αὐτῆς τῆς ἄλλης μορφῆς
κατανόησης!

β.ἄργ.
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Σημείωμα τοῦ συγγραφέα

Αὐτό τό βιβλίο ἀποτελεῖ καρπό καθημερινῶν συζη-
τήσεων πού ἔλαβαν χώρα τό καλοκαίρι τοῦ 1981, στό
μοναστήρι τῆς Τσέρνικα, κοντά στό Βουκουρέστι.

Ὅ,τι εἶναι ἐντός εἰσαγωγικῶν εἶναι λόγια τοῦ
πατρός Δημητρίου Στανιλοάε: ἀνήκουν σέ κείμενα
ἀνέκδοτα, τά ὁποῖα ἔθεσα, ὡς ὄφειλα, ὑπόψη του γιά
νά τά ἐπαληθεύσει, ὅταν διάβασε τά χειρόγραφά μου:
«Πιστεύω ὅτι τό κείμενο ἀποδίδει πιστά αὐτά πού
ἔχω πεῖ», μοῦ ἔγραψε ὁ πατήρ Δημήτριος.

Εὐχαριστῶ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἰουστίνο
καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ρουμανίας, τόν σεβαστό
πατέρα Καλλίνικο, ἡγούμενο τῆς Μονῆς Τσέρνικα,
καθώς καί τόν πατέρα Δημήτριο Ράντου, ἀντιπρύτανη
τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Βουκουρεστίου, οἱ
ὁποῖοι ἐνθάρρυναν αὐτή τήν ἐργασία. Εὐχαριστῶ καί
τούς φίλους πού μέ βοήθησαν, διαμορφώνοντας τούς
διαλόγους χάριν τῶν ἀναγνωστῶν πού ἀναζητοῦν τόν
Ζώντα Θεό.

15
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1. Ἡ Ζωή
«Παιδί μου, ἀπό τήν παιδική ἡλικία ἀγαποῦσα τόν κόσμο

καί τίς ὀμορφιές του.  Ἀγαποῦσα ὅλη αὐτή τήν ὄμορφη Δημι-
ουργία τοῦ Θεοῦ… Ἀλλά ἀπό τότε πού γνώρισα τόν Κύριό
μου, ὅλα ἄλλαξαν μέσα στήν ψυχή μου, ἔγινα αἰχμάλωτός

Του… ἡ ψυχή μου ἕλκεται ἀσταμάτητα πρός τόν κόσμο
ἐκεῖνον, ὅπου κατοικεῖ ὁ Σωτήρας μου»
Ἀρχ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός

Ἡζωή τοῦ πατρός Δημητρίου Στανιλοάε σφρα-
γίστηκε ἀπό τή σπουδή καί τή διδασκαλία

τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ
καί τήν ἐμπειρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τή φιλία. Αὐτό
ἀκριβῶς σέ ἐντυπωσιάζει περισσότερο, ὅταν πλησιά-
ζεις αὐτόν τόν ἄνθρωπο. Ἐμβαθύνει συνεχῶς στό
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου μέ μιά σκέψη ζωντανή, μέ
ὁμιλίες, μέ ἐσωτερική προσευχή, μέ τήν προσωπική
συνάντησή του μέ τούς ἄλλους. Ἡ βαθύτερη οὐσία
αὐτῆς τῆς ζωῆς μπορεῖ νά συνοψισθεῖ στό ἑξῆς:
συνάντηση μέ τόν Θεό, συνάντηση μέ τόν ἄνθρωπο.
Αὐτό ὅμως σημαίνει ὅτι συναντῶ τόν Χριστό, ἕνα Θεό
προσωπικό, πού μέ ἀναζητεῖ καί Τόν ἀναζητῶ, πού
φωτίζει τήν ψυχή μου μέ τό φῶς Του συναντῶ τόν
τάδε ἄνθρωπο, ἕνα προσωπικό ὄν μέ τό ὁποῖο μαθαί-
νω νά ἐπικοινωνῶ, ἕνα πρόσωπο, ἕνα ὄνομα, κάποιον
πού δύσκολα περιγράφεται, πού μέ ἀναζητεῖ καί τόν
ἀναζητῶ ἀδιάκοπα.

17
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Ὅλη ἡ μαρτυρία τοῦ πατρός Δημητρίου εἶναι συμπυ-
κνωμένη στή λέξη «κοινωνία». Ὄχι ἁπλῶς ἔχω κάποια
«σχέση», κάτι πού τελικά πάντοτε ὑπονοεῖ ἕνα ἐνδιά-
μεσο κενό, ὄχι ἁπλῶς «συναντῶμαι», κάτι πού εἶναι
ἤδη θαυμάσιο, ἐπειδή τό κενό μειώνεται, τά βλέμματα
συναντῶνται, κάθε ἀπόσταση καταργεῖται ἀλλά κάτι
ἀκόμη περισσότερο: «κοινωνῶ» καρδιά μέ καρδιά, τό
εἶναι μου μέ τό εἶναι τοῦ ἄλλου, ἀλληλοπεριχωρούμα-
στε, ἐμπιστευόμαστε καί κατανοοῦμε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον – φέρουμε τόν Χριστό μέσα μας καί φερόμαστε
ἀπό Αὐτόν, φέρουμε τό ἀγαπώμενο πρόσωπο μέσα
μας καί φερόμαστε ἀπό αὐτό.

Ἄν πλησιάσεις τόν πατέρα Δημήτριο, ἄν ζήσεις
λιγάκι μαζί του, ἄν προσευχηθεῖς, μιλήσεις καί γελά-
σεις μαζί του, τότε γεύεσαι αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς
ἀγάπης ὡς κοινωνία. Οἱ φωτογραφίες δέν ἀποδίδουν
οὔτε τή σοβαρότητα οὔτε τή χαρά πού στόλιζαν τό
ὡραῖο του πρόσωπο. Δέν ἀποδίδουν οὔτε τή φωτεινό-
τητα πού τό χαρακτήριζε οὔτε τήν ἔμπνευση πού τό
ζωήρευε.

Κατά τόν ἴδιο τρόπο, κανένα γραπτό δέν μπορεῖ νά
ἐκφράσει τέλεια τή ζωντανή παρουσία τοῦ ἀνθρώπου,
τόν τόνο του, τόν ἀργό ρυθμό καί τή γλυκύτητα τοῦ
λόγου του. Καί μέσα ἀπ’ τόν τρόπο πού ἔζησε τήν
καθημερινότητα, ἔτσι ὅπως στρεφόταν πρός ἐκεῖνον
μέ τόν ὁποῖον συνομιλοῦσε, μέ τή στάση του κατά τή
θεία Λειτουργία, δίδαξε τά πιό πολλά σ’ ὅλους ἐμᾶς
πού τόν πλησιάσαμε. Ἀλλά κι αὐτό πάλι δέν μπο-
ροῦμε νά τό ἐξηγήσουμε στόν ἀπόλυτο βαθμό.
Ἐκεῖνοι πού τόν γνώρισαν μποροῦν νά μαρτυρήσουν
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πόσο ζωογόνα καί φωτεινή ἦταν ἡ ζωντανή ἐπαφή καί
ἡ κοινωνία μέ τό πρόσωπό του δέν μποροῦν ὅμως νά
ποῦν οὔτε τό πῶς οὔτε τό γιατί. Ἁπλῶς ἐκφράζουν τήν
εὐγνωμοσύνη τους καί τή χαρά τους πού ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τούς χάρισε τή δυνατότητα νά συναντήσουν
ἕναν ἄνθρωπο σάν κι αὐτόν, ἕναν τέτοιο ζωντανό μάρ-
τυρα τοῦ Εὐαγγελίου, πρόσωπο ἱκανό γιά τήν ἀλήθεια
καί τήν ἀγάπη, ἀληθινό φίλο καί αὐτό εἶναι τό
οὐσιῶδες.

Αὐτό τό βιβλίο δέν θέλει νά εἶναι τίποτε ἄλλο παρά
ἡ μαρτυρία περί ἑνός ζωντανοῦ προσώπου. Ὑπάρχουν
ζωντανοί μάρτυρες τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁ πατήρ
Δημήτριος εἶναι ἕνας ἀπ’ αὐτούς. Ἔπρεπε λοιπόν νά
καταφέρουμε νά μεταφέρουμε πιστά τό «πνεῦμα
του», τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, πού τόσο εὔκολα
ἀναγνώριζε κανείς στό πρόσωπο τοῦ π. Δημητρίου.

Ὁ πατήρ Δημήτριος ἦταν γνήσιος ἐκπρόσωπος τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἰδιαιτέρως ὅμως τῆς Ρουμάνικης Ὀρθο-
δοξίας: διέθετε μιά πνευματικότητα προσιτή στόν
κόσμο, τρεφόταν ἀπό τή Λειτουργία, τρεφόταν ἀπό
τήν ἀγροτική ζωή, ἄφηνε ἀρκετά μεγάλο περιθώριο
γιά στοχασμό καί ἦταν πάνω ἀπ’ ὅλα εὐαίσθητος ἀπό
κάθε ἄποψη γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὑπάρχει κάτι τό μετρημένο καί ἰσορροπημένο στήν
Ὀρθοδοξία τῆς Ρουμανίας, πού δέν τό βρίσκει κανείς
στούς Ρώσους. Ὑπάρχει κάτι τό ἀνθρώπινο καί τό
εὐαίσθητο, πού δέν τό βρίσκει στούς Ἕλληνες. Καί
ὅμως, εἶναι ὅλοι Ὀρθόδοξοι. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ρουμάνοι
ἔχουν διατηρήσει ἕνα λατινικό χαρακτήρα στόν ψυχι-
σμό τους, χαρακτήρα πού ἔρχεται ἀπό παλιά. Ὁ
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