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Τό ὀρ θό δο ξο πρό σω πο

Ἂν στήν Δύ ση, ὅ πως εἴ δα με μέ χρι τώ ρα, ἡ ἔν νοια τοῦ προ σώ που, πού ἀ πο δό θη κε μέ 

τήν λέ ξη p e r s o na-προ σω πεῖ ο, πέ ρα σε διά τοῦ ἀ το μι σμοῦ, τοῦ ψυ χο λο γι σμοῦ, καί τῆς λο-

γι κο κρα τί ας καί κα τέ λη ξε στό ρεῦ μα τοῦ περ σο να λι σμοῦ, ἀ ντί θε τα, στήν Ὀρ θό δο ξη Ἀ να-

το λή, μέ τήν δι δα σκα λί α τῶν Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας, τῆς θε ο λο γί ας καί τοῦ ἡ συ χα-

σμοῦ, τό πρό σω πο συν δέ θη κε μέ τήν ὑ πό στα ση καί ἑρ μη νεύ θη κε ὡς μιά ὑ παρ ξια κή σχέ ση 

τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό καί τούς συ ναν θρώ πους του, διά τῆς κε νω τι κῆς ἀ γά πης. 

Τό πρό σω πο συν δέ ε ται μέ τό κα τ᾽ εἰ κό να καί τό κα θ᾽ ὁ μοί ω ση τό ὁ ποῖ ο δό θη κε ἀ πό τόν 

Θε ό στόν ἄν θρω πο ἀ πό τήν δη μιουρ γί α του. Τό πρό σω πο ὑ πάρ χει στόν ἄν θρω πο ἀ πό τήν 

ἀρ χή τῆς δη μιουρ γί ας του μέ τό κα τ᾽ εἰ κό να, τό ὁ ποῖ ο πρέ πει νά ἐ ξε λι χθῆ καί νά φθά ση 

στό κα θ᾽ ὁ μοί ω ση καί τό ὁ ποῖ ο κα θ᾽ ὁ μοί ω ση συν δέ ε ται μέ τήν θέ ω ση τοῦ ἀν θρώ που. Αὐ-

τό ση μαί νει ὅ τι τό πρό σω πο δέν εἶ ναι ἕ να προ σω πεῖ ο, μιά ἐ ξω τε ρι κή μά σκα, πού τί θε ται 

ἐ ξω τε ρι κά στό ὄν, ἀλ λά ταυ τί ζε ται μέ τήν ὅ λη ὕ παρ ξη τοῦ ἀν θρώ που καί σχε τί ζε ται μέ 

τόν Θε ό. Ἔ τσι, ὁ ἄν θρω πος πρέ πει νά φθά ση στήν θέ ω ση, τήν κοι νω νί α μέ τόν Θε ό μέ σα 

στό ἄ κτι στο Φῶς (βλ. Κολ. β΄, 12). 

Τό κα τ᾽ εἰ κό να καί τό κα θ᾽ ὁ μοί ω ση Θε οῦ συν δέ ο ν ται με τα ξύ τους πο λύ στε νά, ὡ σάν νά εἶ-

ναι δύ ο ὄ ψεις τῆς ἴ  διας λει τουρ γί ας, ὥ στε τό κατ᾽ εἰκόνα νά χα ρα κτη ρι σθῆ «ὡς δυ   νά μει ὁ μοί-

ω σις καί ἡ ὁ μοί ω σις ὡς ἐ νερ γεί ᾳ εἰ κών». Ὁ ἄν θρω πος δέν δη μιουρ γή θη κε μέ ἕ να στα τι κό  

χά ρι σμα πού εἶ ναι ὁ λο κλη ρω μέ νο ἐξ ἀρ χῆς καί δε δο μέ νο ἐ φ᾽ ἅ παξ, ἀλ λά μέ μιά «ὁρ μή» 

πού ὁ δη γεῖ σέ ἀ γώ να γιά τήν ὁ λο κλή ρω σή του, μέ τήν ἱ κα νό τη τα πού ἔ χει τοῦ αὐ τε ξου-

σί ου. 

Ὁ ἅ γιος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής συν δέ ει τό κα τ᾽ εἰ κό  να μέ τό εἶ ναι καί τό ἀ εί εἶ ναι, 

πού εἶ ναι δε δο μέ νο, καί τό κα θ᾽ ὁ μοί ω ση μέ τήν σο φί α καί τήν ἀ γα θό τη τα, πού εἶ ναι με-

το χή στήν ζω ή τοῦ Θε οῦ καί ἐ πι τυγ χά νε ται μέ τήν θεί α ἐ νέρ γεια καί τήν προ σω πι κή 

ἐ λευ θε ρί α τοῦ ἀν θρώ που. Αὐ τό τό κα τ᾽ εἰ κό να «ἀ νή κει στήν κα τη γο ρί α τῆς φύ  σε ως», ἐ νῶ 

τό κα θ᾽ ὁ μοί ω ση «ἀ νή κει στήν κα τη γο ρί α τοῦ προ σώ που καί σφρα γί ζει τήν τε λεί ω ση τοῦ 

ἀν θρώ που».

Ἔ τσι, ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι πρό σω πο-ὑ πό στα ση ἀ πό τήν δη μιουρ γί α του, αὐ τή εἶ ναι ἡ ὀ-

ντι κή διά στα σή του, γιά νά χρη σι μο ποι ή σω ἕ ναν συ γκε κρι μέ νο ὅ ρο (τό τί εἶ ναι τό ὄν), 

ἀλ λά πρέ πει νά ὁ λο κλη ρω θῆ καί νά φθά ση στήν κοι νω νί α μέ τόν Θε ό καί ἔ τσι νά γί νη καί 
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σω τη ριο λο γι κά πρό σω πο, πού μπο ροῦ με νά ἀ πο κα λέ σου με ὀ ντο λο γι κή διά στα ση τοῦ ἀν-

θρώ που, μέ τήν σύγ χρο νη ὁ ρο λο γί α (σχέ ση τοῦ ὄ ντος μέ τό ἀ νώ τα το Ὄν, τόν Θε ό). Ὅ λοι 

οἱ ἄν θρω ποι εἶ ναι πρό σω πα, ἀλ λά οἱ ἅ γιοι γί νο νται πραγ μα τι κά πρό σω πα, μέ τήν ἀ λη θι νή 

κοι νω νί α καί σχέ ση μέ τόν Θε ό. Τό νά πα ρα μέ νου με στήν ὀ ντι κή ἔν νοια τοῦ προ σώ που εἶ-

ναι περ σο να λι σμός, ἀλ λά τό νά ἐ πε κτει νό μα στε στήν σχέ ση μέ τόν Θε ό –τό ὀντολογικό– 

εἶ ναι ἡ ὀρ θό δο ξη ἔν νοια πε ρί τοῦ προ σώ που-ὑ πο στά σε ως.

Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος δί νει μιά τέ τοια ἔν νοια τῆς ὑ πο στά σε ως-προ σώ που. Στήν 

πρός Ἑ βραί ους ἐ πι στο λή του γρά φει: «μέ το χοι γάρ γε γό να μεν τοῦ Χρι στοῦ, ἐ άν περ 

τήν ἀρ χήν τῆς ὑ πο στά σε ως μέ χρι τέ λους βε βαί αν κα τά σχω μεν» (Ἑ βρ. γ΄, 14). Ἐ δῶ 

γί νε ται λό γος γιά με το  χή τοῦ Χρι στοῦ, γιά ἀρ χή τῆς ὑ πο στά σε ως καί γιά προ σπά-

θεια νά τήν δια φυ λά ξου με μέ χρι τέ λους. Ἡ με το  χή τοῦ Χρι στοῦ ἀ πό τόν ἄν θρω πο 

εἶ ναι ἡ κοι νω νί α του μέ τόν Χρι στό, πού γί νε ται μέ τήν ὅ λη μυ στη ρια κή καί γε -

νι κά τήν ἐκ κλη σια στι κή ζω ή. Ἡ ἀρ χή τῆς ὑ πο στά σε ως εἶ ναι τό κα τ᾽ εἰ κό να καί κυ-

ρί ως τό Βά πτι σμα καί τό Χρί  σμα, καί μέ τά ὁ ποῖ α Μυ στή ρια οἱ Χρι στια νοί ἐ ντάσ -

σο ν ται στό Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ. Τό νά δια φυ λά ξη κα νείς μέ χρι τέ λους αὐ τήν τήν 

κοι νω νί α μέ τόν Χρι στό συν δέ ε ται μέ τήν ἐ νερ γο ποί η ση καί ἀ νά πτυ ξη τῆς ἀρ χῆς τῆς  

ὑ πο στά σε ως, μέ τήν ὅ λη μυ στη ρια κή καί ἀ σκη τι κή ζω ή πού δια θέ τει ἡ Ἐκ κλη σί α.

Εἶ ναι ση μα ντι κό νά δοῦ με καί τό πλαί σιο μέ σα στό ὁ ποῖ ο ἐ ντάσ σε ται αὐ τή ἡ δι δα σκα-

λί α τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ   λου γιά τήν «ἀρ χή τῆς ὑπο στά σε ως». Πρίν ἀ πό τό χω ρί ο αὐ τό 

γρά φει: «Βλέ πε τε, ἀ δελ φοί, μή πο τε ἔ σται ἔν τι νι ὑ μῶν καρ δί α πο νη ρά ἀ πι στί ας ἐν τῷ 

ἀ πο στῆ ναι ἀ πό Θε οῦ ζῶ ντος, ἀλ λά πα ρα κα λεῖ τε ἑ αυ τούς κα θ᾽ ἑ κά στην ἡ μέ ραν ἄ χρις οὗ 

τό σή με ρον κα λεῖ ται, ἵ να μή σκλη ρυν θῇ τις ἐξ ὑ μῶν ἀ πά τῃ τῆς ἁ μαρ τί ας» (Ἑ βρ. γ΄, 12-

13).

Στό ἀ πο στο λι κό αὐ τό χω ρί ο γί νε ται λό γος γιά πο νη  ρή καρ δί α πού χα ρα κτη ρί ζε ται ἀ πό 

ἀ πι στί α καί αὐ τό ὀ φεί λε ται στό ὅ τι ἀ πο μα κρύν θη κε ἀ πό τόν ζῶ ντα Θε ό. Ἡ καρ δί α εἶ ναι 

τό κέ ντρο τῆς προ σω πι κό τη τος τοῦ ἀν θρώ που, ἔ χει σχέ ση μέ τόν ζω ντα νό Θε ό καί τήν 

κοι νω νί α μα ζί Του, καί ἀ πό τήν ἀ πώ λεια αὐ τῆς τῆς σχέ σης δη μιουρ γεῖ ται ἡ ἀ πι στί α. Ὁ 

ἄν θρω πος πρέ πει, συ νε χῶς, νά ἀ γω νί ζε ται νά δε χθῆ τήν πα ρά κλη ση τοῦ Θε οῦ, πού γί νε-

ται μέ τήν συ νέρ γεια Θε οῦ καί ἀν θρώ που, γιά νά μή σκλη ρυν θῆ ἡ καρ δί α μέ τήν ἀ πά τη 

τῆς ἁ μαρ τί ας.

Ἑ πο μέ νως, ἡ δια τή ρη ση καί ἡ ἀ νά πτυ ξη τῆς ἀρ χῆς τῆς ὑ πο στά σε ως, πού συν δέ ε ται μέ 

τήν μέ θε ξη τοῦ Χρι στοῦ, σχε τί ζε ται μέ τήν καρ διά καί τήν προ σπά θεια τοῦ ἀν θρώ που νά 

μή σκλη ρυν θῆ αὐ τή ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α. 

Ἐ πί σης, σέ ἀ ντί θε ση μέ τόν περ σο να λι σμό, ὁ ὁ ποῖ ος κά νει λό γο γιά τήν αὐ το συ νει δη-
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σί α καί τήν λο γι κή, ἡ ὀρ θό δο ξη δι δα σκα λί α πε ρί τοῦ προ σώ που συν δέ ε ται μέ τόν νοῦ πού 

ἐ νερ γεῖ μέ σα στήν καρ διά, ἡ ὁ ποί α θε ω ρεῖ ται ὡς τό κέ ντρο τῆς πνευ μα τι κῆς ὑ πάρ ξε ως 

τοῦ ἀν  θρώ που καί ἡ ὁ ποί α ἀ να κα λύ πτε ται μέ τήν ἐν Χρι στῷ ἄ σκη  ση, καί μέ σα στήν ὁ-

ποί α ἀ πο κα λύ πτε ται ὁ Θε ός.

 Κα τά τήν ὀρ θό δο ξη δι δα σκα λί α, ὁ ἄν θρω πος ἔ χει δύ ο ἐ νέρ γει ες, τήν νο ε ρά ἐ νέρ γεια 

καί τήν λο γι κή ἐ νέρ γεια, πού λει τουρ γοῦν πα ράλ λη λα. Μέ τήν λο γι κή ἐ νέρ γεια ὁ ἄν θρω-

πος ἔ χει σχέ ση μέ τόν κό σμο, ἐ νῶ μέ τήν νο ε ρά ἐ νέρ γεια ἔ χει σχέ ση μέ τόν Θε ό. Μέ τήν 

πτώ ση τοῦ ἀν θρώ που ὁ νοῦς ἀ μαυ ρώ θη κε καί ἔ χα σε τήν κοι νω νί α του μέ τόν Θε ό, ἐ νῶ 

μέ τήν κα τά Χρι στό ζω ή, στήν Ἐκ κλη σί α, ὁ νοῦς κα θα ρί ζε ται, φω τί ζε ται καί τε λειοῦ ται, 

ὁ πό τε μέ σα ἀ πό αὐ τήν τήν δια δι κα σί α ὁ ἄν θρω πος ἀλ λοι ώ νε ται, ἀ να γεν νᾶ ται, με τα μορ-

φώ νε ται καί ἀ πο κτᾶ σω στή σχέ ση μέ τόν Θε ό, τόν ἄν θρω πο καί τήν κτί ση. 

Οἱ Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ὁ Μ. Βα σί λειος, ὁ ἅ γιος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής, ὁ 

Πρε σβύ τε ρος Θε ό δω ρος τῆς Ρα ϊ θοῦς, ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός, ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος 

ὁ Πα λα μᾶς κλπ. χρη σι μο ποί η σαν τήν ἔν νοια τοῦ προ σώ που στήν τρια δο λο γί α καί τήν ἀν-

θρω πο λο γί α, ὅ πως ἀ νέ λυ σα ἐ πα νει λημ μέ νως σέ διά φο ρα κεί με νά μου. 

Γιά τόν Τρια δι κό Θε ό, οἱ ἅ γιοι Πα τέ ρες εἶ παν ὅ τι εἶ ναι τρί α Πρό σω πα, πού ἔ χουν ἴ δια 

οὐ σί α καί ἐ νέρ γεια, ἀλ λά κά θε Πρό σω πο ἔ χει δια φο ρε τι κό ὑ πο στα τι κό ἰ δίω   μα, τόν τρό πο 

ὑ πάρ ξε ως, ἤ τοι τό ἀ γέν νη το, τό γεν νη τό καί τό ἐκ  πο ρευ τό. Ἡ ἐ λευ θε ρί α, ἡ ἀγάπη, ἡ θέ-

λη ση δέν συν δέ ον ται, ὅ πως τό κά νει ὁ περ σο να λι σμός, μέ τήν ἀ το  μι κό τη τα-προ σω πι κό-

τη τα-πρό σω πο, ἀλ λά μέ τήν φύ ση. Αὐ τό ἀ να πτύ χθη κε κα τά τήν πε ρί ο δο τῶν Χρι στο  λο-

γι κῶν ἐ ρί δων, ὅ ταν οἱ μο νο θε λῆ τες ὑ πο στή ρι ζαν ὅ τι ὁ Χρι στός εἶ χε μί α θέ λη ση, ἐ πει δή 

στήν πραγ μα τι κό τη τα συ νέ δε αν τήν θέ λη ση-ἐ λευ θε ρί α μέ τό πρό σω πο. Οἱ Πα τέ ρες τῆς 

Ἐκ κλη σί ας δια τύ πω σαν τήν ὀρ θό δο ξη ἄ πο  ψη, ὅ τι δηλαδή ἡ θέ  λη ση συν δέ ε ται μέ τήν φύ-

ση καί ὄ χι μέ τήν ὑ πό στα ση-πρό σω πο, γι᾽ αὐ τό τό ἑ νιαῖ ο πρό σω πο τοῦ Χρι στοῦ ἔ χει δύ ο 

θε λή σεις, ὅ πως ἔ χει καί δύ ο φύ σεις, πού ἐ νερ γοῦν ἀ τρέ πτως, ἀ συγ χύ τως, ἀ χω ρί στως, 

ἀ διαι ρέ τως.

Οἱ ἅ γιοι Πα τέ ρες γιά τόν ἄν θρω πο ὑ πο στή ρι ξαν ὅ τι εἶ ναι ἀ πό τήν δη μιουρ γί α του πρό-

σω πο, ἀλ λά δέν φθά νει αὐ τό, ἀ φοῦ πρέ πει νά ὁ λο κλη ρω θῆ καί νά ἑνω θῆ μέ τόν Θε ό. Γι᾽ αὐ τό 

καί ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς δέν εἶ δε τό πρό σω πο ὡς ἕ να ἐ πί θε μα τοῦ ὄ ντος, ὡς μιά  

μά σκα πού τί θε ται ἀπ᾽ ἔ ξω ἀ πό τό ὄν, οὔ τε ὡς συν δε δε μέ νο ἁ πλῶς μέ τήν αὐ το συ νει δη-

σί α καί τήν λο γι κή, ἀλ λ᾽ ὡς μί α κα τά στα ση τοῦ σκο τα σμοῦ τοῦ νοῦ, πού ἀ πο δυ να μώ νει 

καί τήν καρ διά. Ἔ τσι, ὅ ταν ὁ νοῦς ἐ πι στρέ ψη στήν καρ διά ἀ πό τήν πε ρι πλά νη σή του διά 

τῶν αἰ σθή σε ων στόν κό σμο, τό τε βλέ πει τό εἰ δε χθές προ σω πεῖ ο, πού εἶ ναι ἡ ἀ κα θαρ σί α 

τῆς καρ δι ᾶς, τά πά θη. Ὁ πό τε, μέ τήν ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ, ἀλ λά καί τήν δι κή του προ σπά-
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θεια, ἀ γω νί ζε ται νά ἐ λευ θε ρω θῆ ἀ πό τό εἰ δε χθές αὐ τό προ σω πεῖ ο καί νά ἑ νω θῆ μέ τόν 

Θε ό. Αὐ τό γί νε ται μέ τήν ὅ λη ἀ σκη τι κή μέ  θο δο τῆς Ἐκ κλη σί ας, τήν κά θαρ ση, τόν φω τι-

σμό καί τήν θέ ω ση.

Γί νε ται ἀ ντι λη πτόν, ὅ τι τό πρό σω πο δέν συν δέ ε ται ἁ πλῶς μέ τήν ἀ το μι κό τη τα, τήν αὐ-

το συ νει δη σί α, τήν λο  γι κή ἀ ντί λη ψη, ἀλ λά μέ τήν καρ διά, τήν κά θαρ ση καί τόν φω τι σμό 

τοῦ νοῦ, τήν ἕ νω ση τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό, ὁ πό τε ὁ ἄν θρω πος ἀ πο κτᾶ καί τήν πραγ-

μα τι κή ἀ γά  πη γιά τόν Θε ό καί τόν ἄν θρω πο· ἔ τσι, τό πρό σω πο συν δέ ε ται μέ τήν κε νω-

τι κή ἀ γά πη καί τήν πραγ μα τι κή σχέ ση μέ τόν Θε ό καί τόν ἄν θρω πο. Μέ αὐ τόν τόν τρό πο 

ὁ ἄν θρω πος, χω ρίς νά χά νη τήν ἀ το μι κή ὕ παρ ξή του καί τήν λο γι κή του ἱ κα νό τη τα, τά 

ὑ περ βαί νει. Αὐ τή εἶ ναι ἡ πο ρεί α τοῦ ὀρ θο δό ξου ἡ συ χα σμοῦ, πού σα φῶς δια φο ρο ποι εῖ ται 

τό σο ἀ πό τήν φι λο σο φί α καί τόν ὑ παρ ξι σμό ὅ σο καί ἀ πό τήν ψυ χο λο γί α καί τήν ψυ χα νά-

λυ ση. Ἔτσι, ὁ δυτικός περσοναλισμός βασίζεται στήν φράση «σκέπτομαι, ἄρα ὑπάρχω» 

ἤ «ἔχω συνείδηση, ἄρα ὑπάρχω», ἀλλά ἡ ὀρθόδοξη θεολογία περί προσώπου στηρίζεται 

στήν φράση «ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω» καί ἐδῶ ἐννοεῖται ἡ θεολογική ἔννοια τῆς ἀγάπης, 

ὅπως φαίνεται στήν διδασκαλία τοῦ Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ.

Συ μπέ ρα σμα

Ἀ πό ὅ σα ἀ να φέρ θη καν, προ η γου μέ νως, φαί νε ται ὅ τι ὁ δυ τι κός περ σο να λι σμός ἐκ φρά-

ζε ται, κυ ρί ως, μέ σα ἀ πό φι λο σο φι κές καί ψυ χο λο γι κές ἀ να λύ σεις πε ρί προ σω πι κό τη τος 

τοῦ ἀν θρώ που, δη λα δή συν δέ ει τό πρό σω πο μέ τήν λο γι κή καί τήν αὐ το συ νει δη σί α. Ἀντί-

θετα, τό πρό σω πο ἀπό ὀρ θο δό ξου πλευρᾶς ἐκ φρά ζε ται καί βι ώ νε ται μέ σα ἀ πό τήν ὀρ θό-

δο ξη πα τε ρι κή θε ο λο γί α, ὅ πως ἐκ φρά ζε ται στήν δια τύ πω ση τοῦ δόγ μα τος τῶν σχέ σε ων 

τῶν Προ σώ πων τῆς Ἁ γί ας Τριά δος καί τήν ἀ σκη τι κή τῆς νη πτι κῆς πα ρα δό σε ως, ὅ πως 

βιώνε ται στήν κά θαρ ση τῆς καρ δι ᾶς, τόν φω τι σμό τοῦ νοῦ καί τήν θέ ω ση μέσα ἀπό ὅλη 

τήν μυστηριακή καί νηπτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Πρό κει ται γιά δύ ο με γά λα φι λο σο φι κά καί θε ο λο γι κά ρεύ μα τα, πού ἐκ φρά ζουν ἐν πολ-

λοῖς τήν δια φο ρά πού ὑ πάρ χει με τα ξύ τῆς ἀ να το λι κῆς καί τῆς δυτικῆς παραδόσεως.

***

1. Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, εἴπατε προηγουμένως ὅτι πολλά χρόνια εἴχατε ἐπικοινω-

νία μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη Σωφρόνιο καί φάνηκε καί ἀπό τήν εἰσήγησή σας ἡ ἀγάπη τοῦ 

Γέροντα καί ἡ ἐπιμονή μέ τήν ὁποία χρησιμοποιοῦσε τόν ὅρο πρόσωπο. Γιατί ὁ Ἀρχιμαν-

δρίτης Σωφρόνιος ἔδειχνε τόση ἀγάπη καί ἐπιμονή γιά τόν ὅρο «πρόσωπο»;
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Ἀπάντηση: Εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τήν ἐρώτηση. Πραγματικά, θεωρῶ μιά ἀπό τίς 

μεγάλες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ πού γνώρισα τόν Γέροντα Σωφρόνιο. 

Πρίν ἀπαντήσω στό ἐρώτημά σας νά σᾶς πῶ πῶς γνώρισα τόν Γέροντα. Νομίζω ὅτι 

εἶναι πάρα πολύ σημαντικό αὐτό πού θά ἀκούσετε. 

Εἶχα τελειώσει τήν Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης. Ὡς φοιτητής εἶχα συνδεθῆ 

μέ μία ὁμάδα πού ἔκανε κριτική ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. 

Διάβαζα τά ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ἔβλεπα τί εἶναι ἡ θεολογία τῆς 

Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης, διάβαζα καί ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τόν 

ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Εἶχα πάρα πολύ ἐνθουσιασθῆ ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκ-

κλησίας. 

Στήν συνέχεια πήγαινα στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά τότε δέν ἔβλεπα μοναχούς –ἐγώ δέν 

ἔβλεπα– πού νά θεολογοῦν ὅπως διάβαζα στά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἔλεγα μέσα 

μου, στήν ἡλικία πού εἶσθε κι ἐσεῖς: «Μά εἶναι διαφορετικό αὐτό πού λένε οἱ Πατέρες μέ 

αὐτό πού βλέπω στούς μοναχούς πού συνάντησα». Ἡ πρώτη μεγάλη ἀπορία μου. 

Μετά ἔγινα Κληρικός, Διάκονος καί Πρεσβύτερος, καί ἄρχισα νά ἐργάζομαι ποιμα-

ντικά στήν Ἐκκλησία. Ἔβλεπα μέσα στήν Ἐκκλησία διενέξεις μεταξύ τῶν Κλη ρικῶν, 

καί ἔλεγα: «Μά πῶς ἰσχύουν αὐτά πού γράφουν οἱ Πατέρες μέσα στήν Ἐκκλησία; Οἱ Πα-

τέρες γράφουν τόσο ὑπέροχες διδασκαλίες πού δέν τίς συναντῶ μέσα στήν Ἐκκλησία». 

Βεβαίως, στό Ἅγιον Ὄρος συνάντησα πολλούς καί καλούς μοναχούς, ἀσκητές, ἀλλά 

δέν γνώριζαν τήν θεολογία, ὅπως τήν εἴχαμε μάθει στά Πανεπιστήμια. Ἐπίσης γνώρισα 

καλούς Ἱερεῖς, ἀλλά καταλάβαινα ὅτι ἔκαναν τό ποιμαντικό τους ἔργο χωρίς θεολογία. 

Καί εἶχα πάθει ἕνα ἐκκλησιαστικό καί θεολογικό σόκ. Ἔλεγα: «Ποῦ θά συναν τήσω ἕναν 

ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος νά εἶναι Κληρικός, νά ξέρη τήν θεολογία τῶν Πατέρων, νά εἶναι ἡσυ-

χαστής καί μέ τίς προϋποθέσεις αὐτές νά ποιμαίνη τόν λαό;». 

Τότε, τό 1975, διάβασα τό βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος γιά τόν 

ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη, ἐνθουσιάσθηκα πάρα πολύ καί εἶπα: «Νά, ἕνα πρόσωπο στό 

ὁποῖο συναντῶνται ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα. Εἶναι θεολόγος, εἶναι ἡσυχαστής καί ἐργάζε-

ται μεταξύ τῶν ἀνθρώπων». Καί ἀμέσως μετά πῆγα στό Λονδίνο γιά νά τόν συναντήσω. 

Εἶχα πολύ μεγάλη ἐπιθυμία νά τόν συναντήσω, ἀλλά καί φόβο. Ἔλεγα: «πῶς θά συ-

ναντήσω ἕναν ἅγιο, ὁ ὁποῖος θά δῆ μέσα στήν καρδιά μου τά πάθη μου;». Ἀλλά, ὅταν τόν 

συνάντησα, εἶδα ὅτι εἶχε ἕνα διεισδυτικό βλέμμα καί ταυτόχρονα πολύ τρυφερό. Ὅταν 

τοῦ εἶπα: «Γέροντα, αἰσθάνομαι ὅτι ἔχω μέσα μου πολλά πάθη καί ὀργιάζουν», αὐτός μέ 

κοίταξε, γέλασε καί εἶπε: «Αὐτό εἶναι normal». Λέω: «Γιατί, Γέροντα, εἶναι normal;». 

Ἀπάντησε: «Μά, γιά νά καταλάβης τά πάθη σου, σημαίνει ὅτι ὁ Θεός σέ φώτισε, ἦρθε 
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ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τά εἶδες. Ὅπως ἔχουμε ἕνα σκοτεινό δωμάτιο καί εἰσέρχεται ἡ 

ἀκτίνα τοῦ ἡλίου καί βλέπουμε ὅλα ὅσα αἰωροῦνται στόν ἀέρα, ἔτσι ἀκριβῶς ἡ Χάρις τοῦ 

Θεοῦ μᾶς ὑποδεικνύει τί ὑπάρχει μέσα μας καί τότε καταλαβαίνουμε τί εἴμαστε». 

Βέβαια, τήν πρώτη χρονιά κάθισα περίπου ἑνάμιση μήνα κοντά του στό Μοναστήρι 

καί μετά κάθε καλοκαίρι καί γιά 15 περίπου χρόνια πήγαινα στό Μοναστήρι καί εἶχα 

πολλές συζητήσεις μαζί του πάνω σέ θεολογικά, πνευματικά καί ποιμαντικά θέματα πού 

δη  μοσιεύθηκαν στό βιβλίο μου Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χρι στῷ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἐπέμενε πάρα πολύ στήν ἔννοια τοῦ προ-

σώπου. Κάθε φορά πού συζητούσαμε διάφορα θέματα ἐπέστρεφε τήν συζήτηση στό πρό-

σωπο. Ἴσως ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς πείρας του, τῆς προσωπικῆς του περιπλανήσεως στόν 

Βουδισμό. Στήν ἀρχή νόμιζε ὅτι ὁ Θεός εἶναι κάτι τό ἀπρόσωπο καί μέ τόν διαλογισμό 

προσπαθοῦσε νά συναντήση αὐτόν τόν ἀπρόσωπο θεό. Μετά ὅμως, ὅταν ἀποκαλύφθηκε 

σέ αὐτόν ὁ Χριστός ὡς πρόσωπο, τότε στράφηκε μέ πολύ μεγάλη μετάνοια στήν Ἐκκλη-

σία καί μιλοῦσε πολύ συχνά γιά τήν ἔννοια τοῦ προσώπου· ὅτι ὁ Θεός εἶναι πρόσωπο, 

δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη ἰδέα, δέν εἶναι μιά ἀξία, ἀλλά εἶναι κάτι τό προσωπικό πού μέ 

ἀγαπᾶ καί Τόν ἀγαπῶ. Δέν μπορεῖ κανείς νά αἰσθανθῆ ἀγάπη ἀπό μιά ἰδέα, οὔτε ἀπό μιά 

ἀξία, ἀλλά ἀπό τόν Θεό αἰσθάνεται μιά τρυφερότητα καί ἀγάπη, ἐπειδή εἶναι πρόσωπο. 

Ἐπίσης, θέλω νά πῶ ὅτι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος πιό πολύ μιλοῦσε γιά τήν ὑπόσταση 

καί ὄχι τόσο γιά τό πρόσωπο. Ἀκριβῶς, ἐπειδή ἤξερε ὅτι στήν Δύση τό πρόσωπο συνδέ-

εται μέ τήν λογική καί τήν αὐτοσυνειδησία, γι᾽ αὐτό μιλοῦσε πιό πολύ γιά τό ὅτι ὁ Θεός 

καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπόσταση. Δέν εἶναι κάτι τό ἐπιφανειακό, εἶναι κάτι τό ὁποῖο εἶναι 

δυνατό καί οὐσιαστικό. Καί, κυρίως, μιλοῦσε γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κανείς θά αἰ-

σθανθῆ τόν Θεό ὡς πρόσωπο, ὡς ὑπόσταση καί πῶς ὁ ἴδιος θά γίνη ὑπόσταση. 

Γιά παράδειγμα: μιλοῦσε γιά ὑποστατική μετάνοια. Δηλαδή, ὅταν κανείς μετανοῆ, δέν 

πρέπει ἁπλῶς νά μετανοῆ, ὅτι ἔκανε κάτι κακό καί ἔχει ἐνοχές, ἀλλά μέ τήν ἁμαρτία τήν 

ὁποία διέπραξε ἔφυγε μακριά ἀπό τόν Θεό τόν συγκεκριμένο, τό Πρόσωπο, καί τώρα μέ 

τήν μετάνοια πρέπει νά ἐπιστρέψη στήν κοινωνία μαζί Του. Μιλοῦσε ἐπίσης γιά ὑποστα-

τική προσευχή. Δέν πρέπει νά προσευχόμαστε σέ ἕναν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφηρημένος, 

μιά δύναμη πού κατοικεῖ στόν οὐρανό, ἀλλά σέ ἕναν Θεό προσωπικό, πού μοῦ ζητάει νά 

ἔχω σχέση μαζί Του καί νά ἔχω μεγάλη κοινωνία μέ Αὐτόν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέγει ὅτι ἡ προσευχή εἶναι συνουσία ἀνθρώπου καί 

Θεοῦ. Ἡ λέξη «συνουσία» στήν ἑλληνική γλώσσα δείχνει τήν σχέση τήν σεξουαλική τοῦ 

ἀνδρογύνου καί δείχνει βασικά τήν κοινωνία τοῦ ἀνδρός μέ τήν γυναίκα. Ὁ ἅγιος Ἰωάν-

νης τῆς Κλίμακος χρησιμοποιεῖ αὐτήν τήν ἴδια λέξη γιά νά δείξη τί εἶναι ἡ προσευχή· εἶ-
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ναι συνουσία ἀνθρώπου καί Θεοῦ. 

Καί νά μέ συγχωρήσετε, θά σᾶς πῶ κάτι –θέλω νά ζητήσω συγγνώμη γι᾽ αὐτό πού θά 

πῶ– καί πού δείχνει τήν προσωπική σχέση τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, τό πῶς ἀγαπᾶμε 

ὡς πρόσωπα καί ὡς ὑποστάσεις. Ἐπειδή ἀγάπησα τό πρόσωπο τοῦ Γέροντος Σωφρονίου 

καί ἐπειδή ὁ Γέροντας Σωφρόνιος μέ ἀγάπησε πολύ, γι᾽ αὐτό ἀγάπησα τούς Ρώσους, 

διά τοῦ προσώπου τοῦ Γέροντος. Καί ἔτσι αἰσθάνομαι ὅτι ἀγαποῦν ἐμένα οἱ Ρῶσοι, διά 

τοῦ Γέρον τος Σωφρονίου (χειροκρότημα). Καί γι᾽ αὐτό ἔγραψα βιβλίο στά ἑλληνικά γιά 

τόν Γέρον  τα Σωφρόνιο, τό ὁποῖο τό μετέφρασε καί πρόκειται νά τό ἐκδόση ἡ Λαύρα τοῦ 

Ἁγίου Σεργίου. Πραγματικά, πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ἔχω μάθει μερικά τροπάρια στήν ρω-

σική γλώσσα καί τά ψάλλω, γιατί μοῦ θυμίζουν τόν Γέροντα Σωφρόνιο. 

Μέ αὐτό πού λέγω θέλω νά σᾶς δείξω ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ἐπικοινωνία μέ τούς ἀν-

θρώπους, προσωπική σχέση. Καί ὅταν ἔχουμε αὐτήν τήν προσωπική σχέση, ὑπερβαίνο-

νται ὅλες οἱ διαφορές καί οἱ γλωσσικές καί οἱ ἐθνικιστικές. Δηλαδή, γιά παράδειγμα, 

μπορεῖ νά ὑπάρχη κάποιος πολύ κοντά μου στήν Ἑλλάδα καί νά μήν τόν ἀγαπῶ τόσο, 

ὅσο ἀγαπῶ τόν Γέροντα Σωφρόνιο. Ἀλλά νά σᾶς πῶ καί κάτι ἀκόμη. Καί ὁ Γέροντας Σω-

φρόνιος ἔτσι αἰσθανόταν. Ἀγαποῦσε ὅλον τόν κόσμο καί ἦταν καί εἶναι ἕνας παγκόσμιος 

ἄνθρωπος.


