Εξομολόγηση - εξομολόγος – εξομολογούμενος

Η εξομολϐγηςη εύναι θεοπαρϊδοτη εντολό και αποτελεύ ϋνα των
μυςτηρύων τησ Εκκληςύασ μασ. Η εξομολϐγηςη δεν εύναι μύα τυπικό,
απϐ ςυνόθεια «για το καλϐ» και λϐγω των επικεύμενων εορτϔν,
βεβιαςμϋνη και πρϐχειρη πρϊξη απϐ ϋνα και μϐνο καθόκον ό
υποχρϋωςη και προσ ψυχολογικό εκτϐνωςη. Η εξομολϐγηςη θα
πρϋπει νϊναι ςυνδυαςμϋνη πϊντοτε με τη μετϊνοια. Μασ ϋλεγε
Αγιορεύτησ

Γϋροντασ: Πολλού

εξομολογοϑνται,

λύγοι

μετανοοϑν! (Αιμιλιανϐσ ιμωνοπετρύτησ).
Η μετϊνοια εύναι μύα ελεϑθερη, καλλιεργημϋνη, εςωτερικό
διεργαςύα επιμελημϋνη, ςυντριβόσ και λϑπησ, για την απομϊκρυνςη
απϐ τον Θεϐ διϊ τησ αμαρτύασ. Η μετϊνοια η αληθινό δεν

ςυνδυϊζεται με την αφϐρητη θλύψη, την υπερβολικό ςτενοχϔρια
και τισ αδυςϔπητεσ ενοχϋσ. Σϐτε δεν εύναι μϊλλον ειλικρινόσ
μετϊνοια, αλλϊ κρυφϐσ εγωιςμϐσ, ςτραπατςϊριςμα του «εγϔ»,
θυμϐσ με τον εαυτϐ μασ, που εκδικεύται γιατύ εκτύθεται και
ντροπιϊζεται και δεν ανϋχεται κϊτι τϋτοιο. Μετϊνοια ςημαύνει
αλλαγό

νου,

νοοτροπύασ,

μεταβολιςμϐσ,

εγκεντριςμϐσ

χρηςτοόθειασ, μύςοσ τησ αμαρτύασ. Μετϊνοια ακϐμη ςημαύνει αγϊπη
τησ αρετόσ, καλοκαγαθύα, επιθυμύα, προθυμύα και διϊθεςη ςφοδρό
επαναςυνδϋςεωσ

με

τον

Φριςτϐ

διϊ

τησ

Φϊριτοσ

του

πανςθενουργοϑ Αγύου Πνεϑματοσ. Η μετϊνοια ξεκινϊ απϐ τα βϊθη
τησ καρδιϊσ, ολοκληρϔνεται ϐμωσ απαραύτητα ςτο μυςτόριο τησ
θεύασ και ιερϊσ εξομολογόςεωσ.
Ο

εξομολογοϑμενοσ

εξομολογεύται

ειλικρινϊ

και

ταπεινϊ ενϔπιον του εξομολϐγου, ωσ εν προςϔπω του Φριςτοϑ.
Κανϋνασ

επιςτόμονασ,

ψυχολϐγοσ,

ψυχαναλυτόσ, ψυχύατροσ,

κοινωνιολϐγοσ, φιλϐςοφοσ, θεολϐγοσ δεν μπορεύ ν' αντικαταςτόςει
τον εξομολϐγο. Καμύα εικϐνα, ϋςτω και η πιο θαυματουργό, δεν
μπορεύ να δϔςει αυτϐ που δύνει το πετραχόλι του εξομολϐγου, την
ϊφεςη

των

αμαρτιϔν.

Ο

εξομολϐγοσ

αναλαμβϊνει

τον

εξομολογοϑμενο, τον υιοθετεύ και τον αναγεννϊ πνευματικϊ, γι'
αυτϐ και ονομϊζεται πνευματικϐσ πατϋρασ. Η πνευματικό
πατρϐτητα κανονικϊ εύναι ιςϐβια, ιερό και δυνατό, δυνατϐτερη και
ςυγγενικοϑ δεςμοϑ. Ο πνευματικϐσ τοκετϐσ εύναι οδυνηρϐσ. Ο
εξομολϐγοσ με φϐβο Θεοϑ «ωσ λϐγον αποδϔςων», γνϔςη,
ταπεύνωςη

και

αγϊπη

παρακολουθεύ

τον

αγϔνα

του

εξομολογοϑμενου και τον χειραγωγεύ διακριτικϊ ςτην ανοδικό
πορεύα τησ εν Φριςτϔ ζωόσ.

Ο εξομολϐγοσ ιερεϑσ ϋχει ειδικό ευλογύα απϐ τον επύςκοπο για
το εξομολογητικϐ του ϋργο. Κανονικϊ ϐμωσ το χϊριςμα του
«δεςμεύν και λϑειν» αμαρτύεσ το λαμβϊνει με τη χειροτονύα του εισ
πρεςβϑτερο. Καθύςταται διϊδοχοσ των αγύων αποςτϐλων. Ϊτςι
ςημαςύα κϑρια και μεγϊλη ϋχει η εγκυρϐτητα και η κανονικϐτητα
τησ αποςτολικόσ διαδοχόσ διϊ των επιςκϐπων. Σο μυςτόριο τησ
εξομολογόςεωσ ϐπωσ και ϐλα τ' ϊγια μυςτόρια τησ Εκκληςύασ μασ
τελεςιουργοϑνται και χαριτϔνουν τουσ πιςτοϑσ ϐχι κατϊ την αξύα,
ικανϐτητα, επιςτημοςϑνη, λογιοςϑνη, ευφρϊδεια, δραςτηριϐτητα
και τϋχνη του ιερϋωσ, ακϐμη και την αρετό και αγιϐτητϊ του, αλλϊ
τη διϊ τησ κανονικϐτητοσ τησ ιερωςϑνησ και του Σελεταρχικοϑ
Παναγύου Πνεϑματοσ. Οι τυχϐν αμαρτύεσ του ιερϋωσ δεν εμποδύζουν
τη θεύα Φϊρη των μυςτηρύων. Αλλούμονο αν αμφιβϊλλουμε αν κατϊ
την αναξιϐτητα του ιερϋωσ το ψωμύ και το κραςύ ϋγινε ςϔμα και
αύμα Φριςτοϑ κατϊ τη θεύα Λειτουργύα. Αυτϐ βεβαύωσ δεν ςημαύνει
ϐτι ο ιερεϑσ δεν θα πρϋπει μϐνιμα ν' αγωνύζεται για την καθαρϐτητϊ
του. Ϊτςι δεν υπϊρχουν καλού και κακού εξομολϐγοι.
Όλοι οι εξομολϐγοι την ύδια ϊφεςη δύνουν. Ϊχουμε ϐμωσ το
δικαύωμα επιλογόσ του εξομολϐγου. Μποροϑμε να προςτρϋξουμε
ςε αυτϐν που αληθινϊ μασ αναπαϑει. Δεν εύναι ςοβαρό ϐμωσ η
ςυνεχόσ

αλλαγό

εξομολϐγου.

Δεν

φανερϔνει

κϊτι

τϋτοιο

πνευματικό ωριμϐτητα. Οϑτε ϐμωσ και οι εξομολϐγοι θα πρϋπει να
ςτενοχωροϑνται παρϊφορα και να δημιουργοϑν μϊλιςτα και
προβλόματα ϐταν αναχωρόςει κϊποιο πνευματικϐ τουσ τϋκνο.
Ίςωσ τοϑτο ςημαύνει πωσ όταν νοςηρϊ ςυνδεδεμϋνοι μαζύ του,
ςυναιςθηματικϊ, προςωποπαγϔσ, δεμϋνοι με το πρϐςωπϐ του και

ϐχι με τον Φριςτϐ και την Εκκληςύα, και θεωροϑν την αναχϔρηςη
προςβολό, μεύωςη, ϐτι δεν υπϊρχει καλϑτεροσ ό μύα αύςθηςη ϐτι οι
ϊλλοι

μασ ανόκουν αποκλειςτικϊ και μποροϑμε να τουσ

εξουςιϊζουμε και να τουσ φερϐμαςτε μϊλιςτα εξαναγκαςτικϊ ωσ
καταπιεςμϋνουσ και ανελεϑθερουσ υποτακτικοϑσ. Εύπαμε βϋβαια
πωσ ο εξομολϐγοσ εύναι πνευματικϐσ πατϋρασ και ο πνευματικϐσ
τοκετϐσ ενϋχει οδϑνη. Ϊτςι εύναι φυςικϐ να λυπϊται για την
αναχϔρηςη του υιοϑ του. Προτιμϐτερο ϐμωσ εύναι να εϑχεται για
την πνευματικό του πρϐοδο και τη ςϑνδεςό του με την Εκκληςύα,
ϋςτω και παρϊ την αποςϑνδεςό του απϐ τον ύδιο. Να εϑχεται και ϐχι
να απεϑχεται.
Σο ϋργο του εξομολϐγου δεν εύναι μϐνο η απλό ακρϐαςη των
αμαρτιϔν του εξομολογοϑμενου και η ανϊγνωςη ςτο τϋλοσ τησ
ςυγχωρητικόσ ευχόσ. Οϑτε πϊλι περιορύζεται μϐνο ςτην ϔρα τησ
εξομολογόςεωσ. Ο εξομολϐγοσ ςαν καλϐσ πατϋρασ φροντύζει
ςυνεχϔσ το τϋκνο του, το ακοϑει και το παρακολουθεύ προςεκτικϊ,
το νουθετεύ κατϊλληλα, το κατευθϑνει ευαγγελικϊ, τονύζει τα
τϊλαντϊ του, δεν του θϋτει υπερβολικϊ βϊρη, το κανονύζει μϋτρια
ϐταν πρϋπει, το οικονομεύ ϐταν απογοητεϑεται, βαρϑνεται,
δυςαναςχετεύ,

αποκϊμνει,

το

θεραπεϑει

ανϊλογα,

δεν

το

αποθαρρϑνει ποτϋ, ςυνεχύζοντασ τον αγϔνα παθοκτονύασ και
αρετοςυγκομιδόσ, μορφϔνοντασ ςτην ψυχό του την αθϊνατη
Φριςτϐ.
Η αναπτυςςϐμενη αυτό πατρικό και υιικό ςχϋςη εξομολϐγου και
εξομολογοϑμενου δημιουργεύ μύα ϊνεςη, εμπιςτοςϑνη, ςεβαςμϐ,
ιερϐτητα και ανϊταςη. Ο εξομολογοϑμενοσ ανούγει την καρδιϊ του

ςτον εξομολϐγο και του εκθϋτει τα πιο κρϑφια, τα πιο δϐλια, τα πιο
ακϊθαρτα, ϐλα τα μυςτικϊ του, πρϊξεισ απϐκρυφεσ και επιθυμύεσ
βλαβερϋσ, ακϐμη και αυτϊ που δεν θϋλει να ομολογόςει ςτον ύδιο
του τον εαυτϐ και δεν λϋει ςτον πιο ςτενϐ ςυγγενό του και τον
καλϑτερο φύλο του. Ϊτςι ο εξομολϐγοσ θα πρϋπει απϐλυτα να
ςεβαςθεύ

αυτό

την

απεριϐριςτη

εμπιςτοςϑνη

του

εξομολογοϑμενου. Η εμπιςτοςϑνη αυτό επαυξϊνεται οπωςδόποτε
και απϐ το γεγονϐσ ϐτι ο εξομολϐγοσ εύναι αυςτηρϊ δεςμευμϋνοσ,
μϋχρι θανϊτου μϊλιςτα, απϐ τουσ θεύουσ και Ιεροϑσ Κανϐνεσ τησ
Εκκληςύασ με το απϐρρητο τησ εξομολογόςεωσ.
την ορθϐδοξη εξομολογητικό δεν υπϊρχουν βϋβαια γενικϋσ
ςυνταγϋσ, γιατύ η πνευματικό καθοδόγηςη τησ κϊθε μοναδικόσ
ψυχόσ

γύνεται

εξατομικευμϋνα.

Ο

κϊθε

ϊνθρωποσ

εύναι

ανεπανϊληπτοσ, με ιδιαύτερη ψυχοςϑνθεςη, ϊλλο χαρακτόρα,
διϊφορεσ δυνϊμεισ και δυνατϐτητεσ, ϐρια, εφϋςεισ, αντοχϋσ,
γνϔςεισ, ανϊγκεσ και διαθϋςεισ. Ο εξομολϐγοσ με τη Φϊρη του Θεοϑ
και τη θεύα φϔτιςη θα πρϋπει να διακρύνει ϐλ' αυτϊ, ϔςτε ν'
αποφαςύςει τύ καλϑτερα θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςει για να
βοηθόςει τον εξομολογοϑμενο. Ωλλοτε χρειϊζεται η επιεύκεια και
ϊλλοτε η αυςτηρϐτητα. Δεν εύναι για ϐλουσ πϊντοτε τα ύδια. Οϑτε ο
εξομολϐγοσ θα πρϋπει νϊναι πϊντα αυςτηρϐσ, ϋτςι μϐνο για να
λϋγεται αυςτηρϐσ και να εκτιμϊται. Οϑτε υπερβολικϊ επιεικόσ, για
να προτιμϊται και να λϋγεται πνευματικϐσ πατϋρασ πολλϔν.
Φρειϊζεται

φϐβοσ

Θεοϑ,

διϊκριςη,

ταπεύνωςη, μελϋτη, γνϔςη και προςευχό.

τιμιϐτητα,

ειλικρύνεια,

Η «οικονομύα» δεν απαιτεύται απϐ τον εξομολογοϑμενο. Οϑτε
εύναι ορθϐ να γύνει κανϐνασ απϐ τον εξομολϐγο. Η «οικονομύα» θα
πρϋπει να παραμεύνει εξαύρεςη. Η «οικονομύα» επύςησ θα πρϋπει να
εύναι πϊντα προσ καιρϐν (Αρχιμ. Γεϔργιοσ Γρηγοριϊτησ). Όταν
εκλεύψουν οι λϐγοι που την επιβϊλλουν αςφαλϔσ δεν θα πρϋπει να
χρηςιμοποιεύται. Για την ύδια αμαρτύα μποροϑμε να ϋχουμε πολλοϑσ
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ προσ αντιμετϔπιςό τησ.
Ο κανϐνασ δεν εύναι πϊντοτε απαραύτητοσ. Ο κανϐνασ δεν εύναι
τιμωρύα. Εύναι παιδαγωγύα. Ο κανϐνασ δεν τύθεται προσ ικανοπούηςη
του προςβληθϋντοσ Θεοϑ και εξιλϋωςη του αμαρτωλοϑ ενϔπιον τησ
Θεύασ δικαιοςϑνησ. Αυτό εύναι μια καθαρϊ αιρετικό διδαςκαλύα. Ο
κανϐνασ

ςυνόθωσ

τύθεται

ςτην

ανϔριμη

μετϊνοια,

προσ

ςυναύςθηςη και ςυνειδητοπούηςη του μεγϋθουσ τησ αμαρτύασ. Η
αμαρτύα κατϊ την ορθϐδοξη διδαςκαλύα δεν εύναι τϐςο παρϊβαςη
του νϐμου, ϐςο ϋλλειψη αγϊπησ ςτο Θεϐ. Αγϊπα και κϊνε ϐ,τι
θϋλεισ, ϋλεγε ο ιερϐσ Αυγουςτύνοσ.
Ο κανϐνασ τύθεται προσ ολοκλόρωςη τησ μετϊνοιασ του
εξομολογοϑμενου, γι' αυτϐ, καθϔσ ορθϊ λϋγει ο π. Αθανϊςιοσ
Μετεωρύτησ, ϐπωσ ο εξομολϐγοσ δεν επιτρϋπεται να κοινοποιεύ τισ
αμαρτύεσ του εξομολογοϑμενου, ϋτςι κι ο εξομολογοϑμενοσ δεν
επιτρϋπεται να κοινοποιεύ ςτουσ ϊλλουσ τον κανϐνα που του ϋθεςε
ιδιαύτερα

ο

εξομολϐγοσ,

που

εύναι

ςυνιςταμϋνη

πολλϔν

παραμϋτρων.
Ο εξομολϐγοσ λειτουργεύ ωσ χορηγϐσ τησ χϊριτοσ του Αγύου
Πνεϑματοσ. Κατϊ την ϔρα του μυςτηρύου δεν λειτουργεύ ωσ
ψυχολϐγοσ και επιςτόμονασ. Λειτουργεύ ωσ ιερεϑσ, ωσ ϋμπειροσ

ιατρϐσ, ωσ φιλϐςτοργοσ πατϋρασ. Ακοϑγοντασ τ' αμαρτόματα του
εξομολογοϑμενου προςεϑχεται να τον φωτύςει ο Θεϐσ. να δϔςει το
καλϑτερο φϊρμακο προσ θεραπεύα, να ςφυγμομετρόςει τον βαθμϐ
και την ποιϐτητα τησ μετανούασ του. Ο εξομολϐγοσ δεν ςτϋκεται
απϋναντι ςτον εξομολογοϑμενο με περιϋργεια, καχυποψύα, ζόλεια,
υπερβολικό αυςτηρϐτητα, εξουςιαςτικϐτητα και αλαζονεύα, αλλϊ
οϑτε και αδιϊφορα, επιπϐλαια, απρϐςεκτα και κουραςμϋνα. Η
ταπεύνωςη, η αγϊπη και η προςοχό του εξομολϐγου θα βοηθόςει
πολϑ τον εξομολογοϑμενο. Οϑτε ο εξομολϐγοσ θα πρϋπει να κϊνει
πολλϋσ, περιττϋσ και αδιϊκριτεσ ερωτόςεισ. Ιδιαύτερα θα πρϋπει να
διακϐπτει τισ λεπτομερεύσ περιγραφϋσ διαφϐρων αμαρτημϊτων και
ιδιαύτερα ςαρκικϔν, ακϐμη και τισ αναφορϋσ ονομϊτων, ϔςτε ν'
αςφαλύζεται περιςςϐτερο. Ο εξομολογοϑμενοσ πϊλι δεν θα πρϋπει
να φοβϊται, να δειλιϊζει και να ντρϋπεται, αλλϊ να ςϋβεται, να
εμπιςτεϑεται, να τιμϊ και να ευλαβεύται τον εξομολϐγο. Αυτϐ το
κλύμα πϊντωσ τησ ιερϐτητοσ, αλληλοςεβαςμοϑ και εμπιςτοςϑνησ
κυρύωσ θα το καλλιεργόςει, εμπνεϑςει και δημιουργόςει ο
εξομολϐγοσ.
Η αγύα μητϋρα μασ Ορθϐδοξη Εκκληςύα εύναι το ςϔμα του
Αναςτημϋνου

Φριςτοϑ,

εύναι

ϋνα

απϋραντο

θεραπευτόριο,

αποθεραπεύασ των αςθενϔν αμαρτωλϔν πιςτϔν, απϐ τα τραϑματα,
τισ πληγϋσ και τισ αςθϋνειεσ τησ αμαρτύασ, των παθογϐνων
δαιμϐνων και των ιοβϐλων δαιμονικϔν παγύδων και επηρειϔν των
δαιμονοκύνητων παθϔν.
Η Εκκληςύα μασ δεν εύναι παρϊρτημα του υπουργεύου
κοινωνικόσ προνούασ, οϑτε ςυναγωνύζεται να ξεπερϊςει τουσ

διϊφορουσ ςυλλϐγουσ κοινωνικόσ ευποιϏασ, δύχωσ διϐλου ν' αρνεύται
το ςπουδαύο και αγαθϐ αυτϐ ϋργο και να μη το επιτελεύ πλοϑςια,
επαινετϊ και θαυμϊςια, αλλϊ κυρύωσ εύναι η χορηγϐσ νοόματοσ τησ
ζωόσ, λυτρϔςεωσ και ςωτηρύασ των πιςτϔν «υπϋρ ων Φριςτϐσ
απϋθανεν» διϊ τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτα μυςτόρια τησ Εκκληςύασ.
Σο πετραχόλι του Ιερϋωσ εύναι πλϊνη, ϐπωσ ϋλεγε ο Γϋροντασ
ΠαϏςιοσ ο Αγιορεύτησ, που λειαύνει και ιςιϊζει τουσ ανθρϔπουσ, εύναι
θεραπευτικϐ νυςτϋρι παθοκτονύασ και ϐχι μιςτρύ εργαςιομανύασ ό
ςϑμβολο εξουςύασ. Εύναι υπηρετικό ποδιϊ διακονύασ των ανθρϔπων
προσ θεραπεύα και ςωτηρύα.
Ο Θεϐσ χρηςιμοποιεύ τον ιερϋα για τη ςυγχϔρηςη του
πλϊςματϐσ του. Σο λϋγει χαρακτηριςτικϊ η ευχό: «Ο Θεϐσ
ςυγχωρόςαι ςοι δι' εμοϑ του αμαρτωλοϑ πϊντα, και εν τω νυν αιϔνι
και εν τω μϋλλοντι. και ακατϊκριτϐν ςε παραςτόςαι εν τω φοβερϔ
αυτοϑ Βόματι. περύ δε των εξαγορευθϋντων εγκλημϊτων μηδεμύαν
φροντύδα ϋχων, πορεϑου εισ ειρόνην». Ανεξομολϐγητεσ αμαρτύεσ θα
βαραύνουν τον ϊνθρωπο και ςτον μϋλλοντα αιϔνα. Εξομολογημϋνεσ
αμαρτύεσ δεν εξομολογοϑνται. Εύναι ςαν να μη πιςτεϑει κανεύσ ςτην
χϊρη του μυςτηρύου. Ο Θεϐσ τα γνωρύζει, αλλϊ θα πρϋπει προσ
ϊφεςη, ταπεύνωςη και ύαςη να εξαγορευθοϑν. Η ενύοτε επιτύμηςη
αμαρτιϔν δεν αναιρεύ την αγϊπη τησ Εκκληςύασ, αλλϊ αποτελεύ
παιδαγωγικό

επύςκεψη

προσ

καλϑτερη

ςυναύςθηςη

των

πταιςμϊτων.
Κατϊ τον ϐςιο Νικϐδημο τον Αγιορεύτη «η εξομολϐγηςισ εύναι
μύα θεληματικό διϊ ςτϐματοσ φανϋρωςισ των πονηρϔν ϋργων και
λϐγων και λογιςμϔν, κατανυκτικό, κατηγορητικό, ευθεύα, χωρύσ

εντροπόν, αποφαςιςτικό, προσ νϐμιμον πνευματικϐν γινομϋνη». Ο
θεοφϐροσ ϐςιοσ ευςϑνοπτα, μεςτϊ και ςημαντικϊ αναφϋρει πωσ η
εξομολϐγηςη πρϋπει να γύνεται θεληματικϊ, ελεϑθερα, αβύαςτα,
ανεξανϊγκαςτα, δύχωσ ο εξομολϐγοσ ν' ϊγχεται να εκμαιεϑςει την
ομολογύα του εξομολογοϑμενου. Με κατϊνυξη, ςυναύςθηςη δηλαδό
τησ λϑπησ που προκϊλεςε ειλικρινϊ με την αμαρτύα ςτον Θεϐ. Όχι
ςυναιςθηματικϊ, υποκριτικϊ, λιπϐψυχα δϊκρυα. Κατϊνυξη γνόςια
που ςημαύνει ςυντριβό, μεταμϋλεια, μύςοσ τησ αμαρτύασ, αγϊπη τησ
αρετόσ,

επύγνωςη

ευγνωμοςϑνησ

ςτον

Δωρεοδϐτη

Θεϐ.

Κατηγορητικό ςημαύνει υπεϑθυνη εξομολϐγηςη, δύχωσ δικαιολογύεσ,
υπεκφυγϋσ, ςτρεψοδικύεσ, ανευθυνϐτητεσ και μεταθϋςεισ, με
ειλικρινό αυτομεμψύα και γνόςια αυτοεξουθϋνωςη, που φϋρει τη
χαρμολϑπη και το χαροποιϐ πϋνθοσ τησ Εκκληςύασ. Ευθεύα ςημαύνει
εξομολϐγηςη με κϊθε ειλικρύνεια, ευθϑτητα και ακρύβεια, ανδρεύα
και θϊρροσ, αυςτηρϐτητα και γενναιϐτητα. υμβαύνει ακϐμη και την
ϔρα αυτό ο ϊνθρωποσ να μη παραδϋχεται την όττα του, την πτϔςη
και την αδυναμύα του και με ωραιολογύεσ και μακρυλογύεσ να
μεταθϋτει τα ποςοςτϊ ευθϑνησ του, με περιςτροφϋσ και μιςϐλογα,
κατηγορϔντασ και τουσ ϊλλουσ, προκειμϋνου να φυλϊξει ακϐμη και
τϔρα ατςαλϊκωτο το εγϔ του. Φωρύσ εντροπό εξομολϐγηςη
ςημαύνει παρουςύαςη του πραγματικοϑ οικτροϑ εαυτοϑ μασ. Η
ντροπό εύναι καλό προ τησ αμαρτύασ και ϐχι μετϊ και μπροςτϊ ςτον
εξομολϐγο. Η προ του εξομολϐγου ντροπό λϋγουν θα μασ
ελευθερϔςει απϐ τη ντροπό ςτην ϋςχατη κρύςη, αφοϑ ϐ,τι
ςυγχωρόςει ο εξομολϐγοσ δεν θα ξανακριθεύ. Αποφαςιςτικό
εξομολϐγηςη ςημαύνει να εύναι καθαρό, ςυγκεκριμϋνη, ειλικρινόσ
και με την απϐφαςη να μη επαναλϊβει τα εξομολογηθϋντα

αμαρτόματα ο πιςτϐσ. Ακϐμη η εξομολϐγηςη θα πρϋπει να εύναι
ςυνεχόσ, ϔςτε τα φιλεπύςτροφα, κατϊ τον ϐςιο Ιωϊννη τησ
Κλύμακοσ, πϊθη να μη ιςχυροποιοϑνται, αλλϊ αντύθετα ςϑντομα να
θεραπεϑονται. Ϊτςι δεν ληςμονοϑνται οι αμαρτύεσ, υπϊρχει
τακτικϐσ ϋλεγχοσ, αυτοπαρατόρηςη, αυτοϋλεγχοσ, αυτογνωςύα και
αυτομεμψύα, δεν εγκαταλεύπει η Θεύα Φϊρη και οι δαιμονικϋσ
παγύδεσ ςυντρύβονται ευκολϐτερα και η μνόμη του θανϊτου δεν
εύναι φοβερό και τρομακτικό.
υμβαύνει ςυχνϊ-πυκνϊ και τ' ομολογοϑμε με πολϑ πϐνο και
περιςςό αγϊπη το κόρυγμα να μην εύναι τϐςο ορθϐδοξο. Δηλαδό να
εξαντλεύται ς' ϋνα ακϐμη ςχολιαςμϐ τησ φθηνόσ επικαιρϐτητοσ και
να μετατρϋπεται κατϊ κϊποιο τρϐπο ο ιερϐσ ϊμβωνασ ςε
τηλεοπτικϐ «παρϊθυρο», ϐπου λϋμε και εμεύσ τη γνϔμη μασ για τα
τρϋχοντα και ςυμβαύνοντα. Όμωσ τ' ορθϐδοξο κόρυγμα κυρύωσ
εύναι εκκληςιολογικϐ, χριςτολογικϐ, ςωτηριολογικϐ, αγιολογικϐ και
ψυχωφελϋσ. Σο κόρυγμα τησ μετανούασ απϐ των Προφητϔν, του
Σιμύου Προδρϐμου, του ωτόροσ Φριςτοϑ και πϊντων των αγύων
παραμϋνει λύαν επύκαιρο και αναγκαύο. Βαςικό προϒπϐθεςη τησ
μετοχόσ ςτ' ϊγια μυςτόρια και τησ ανοδικόσ πνευματικόσ πορεύασ
εύναι η καθαρϐτητα τησ καρδιϊσ. Καθαρϐτητα απϐ την ποικύλη
αμαρτύα, το πνεϑμα τησ απληςτύασ και τησ ευδαιμονύασ τησ
ςϑγχρονησ υπερκαταναλωτικόσ κοινωνύασ, το πνεϑμα τησ αντύθεησ
υπερηφϊνειασ ενϐσ κϐςμου ναρκιςςευϐμενου, ατομικιςτικοϑ,
αταπεύνωτου, αφιλϊνθρωπου, υπερφύαλου και παρϊδοξου, το
δαιμονικϐ πνεϑμα των πονηρϔν λογιςμϔν, των φανταςιϔν και
φανταςιϔςεων, των καχυποψιϔν και ζηλοφθονιϔν, των ακϊθαρτων και ςκοτεινϔν.

Κατϊντηςε δυςεϑρετο κϐςμημα η καθαρϐτητα τησ καρδιϊσ, ςτισ
αδελφικϋσ ςχϋςεισ, τισ ςυζυγύεσ, τισ ςυναδελφικϋσ υποχρεϔςεισ, τισ
φιλύεσ, τισ ςυζητόςεισ, τισ ςκϋψεισ, τισ επιθυμύεσ, τισ ιερατικϋσ
κλόςεισ. Σα λεγϐμενα μϋςα μαζικόσ ενημερϔςεωσ ξϋπεςαν ςε
ρυπογϐνεσ εςτύεσ. Ληςμονόθηκε η νηπτικό εγρόγορςη, η αςκητικό
νηφαλιϐτητα, η παραδοςιακό ολιγϊρκεια, απλϐτητα και λεβεντιϊ.
Ϊτςι μολϑνεται το λογιςτικϐ τησ ψυχόσ, διεγεύρεται ςτην απληςτύα
το επιθυμητικϐ και αμβλϑνεται ςοβαρϊ το βουλητικϐ, ϔςτε
αδϑναμοσ ο ϊνθρωποσ να παραςϑρεται ςτο κακϐ δύχωσ φραγμϐ και
ϐρια.
Επικρατεύ η αυτοδικαύωςη, η δικαιολϐγηςη των παθϔν, η
ωραιοπούηςη τησ αμαρτύασ, η κατοχϑρωςό τησ διϊ νϋων
ψυχολογικϔν ερειςμϊτων. Θεωρεύται μεύωςη, αδυναμύα και λϊθοσ η
παραδοχό του λϊθουσ, η ανϊληψη τησ ευθϑνησ και η ταπεινό
αποδοχό του ςφϊλματοσ. Η ςυνεχόσ δικαιολϐγηςη του εαυτοϑ μασ
και η επιμελημϋνη μετϊθεςη ευθυνϔν δημιουργοϑν ϋνα ϊνθρωπο
ςυγχυςμϋνο, διχαςμϋνο, ταραγμϋνο, ταλαιπωρημϋνο, δυςτυχιςμϋνο
και εγωπαθό, εμπαιζϐμενο απϐ τον δαύμονα, αιχμαλωτιζϐμενο απϐ
αυτϐν ςτ' ϊφωτα δύχτυα του.
Κυριαρχεύ ϋνασ ανϐητοσ ορθολογιςμϐσ, ο οπούοσ επιλϋγει
ευαγγελικϋσ αρετϋσ και ςυνοδικοϑσ κανϐνεσ, κατϊ την αρϋςκεια,
προτύμηςη και ευκολύα, ςε ςοβαρϊ θϋματα νηςτειϔν, εγκρϊτειασ,
τεκνογονύασ, όθουσ, ςεμνϐτητοσ, αιδοϑσ, τιμιϐτητοσ και ακριβεύασ.
Κατϐπιν ϐλων τοϑτων, τα οπούα δεν νομύζω ϐτι υπερβϊλλουμε,
θεωροϑμε ϐτι οι εξομολϐγοι δεν ϋχουν εϑκολο ϋργο. Δεν αρκεύ
πλϋον η χειραγωγύα ςτη μετϊνοια και η καλλιϋργεια τησ

ταπεινϔςεωσ,

αλλϊ

χρειϊζεται

το

πούμνιο

κατόχηςη,

επαναευαγγελιςμϐ, κατϊρτιςη, μεταβολιςμϐ πνευματικϐ προσ
απϐκτηςη ιςχυρϔν αντιςωμϊτων. Απαραύτητη η αντύςταςη,
αντύδραςη

και

αντιμετϔπιςη

του

ςφοδροϑ

ρεϑματοσ

τησ

αποώεροποιόςεωσ, τησ εκκοςμικεϑςεωσ, του αποηρωιςμοϑ, του
ευδαιμονιςμοϑ,

του

πλουτιςμοϑ

και

κορεςμοϑ.

Ιδιαιτϋρωσ

προςοχόσ, διδαχόσ και αγϊπησ ϋχουν ανϊγκη οι νϋοι, που η αγωγό
δεν τουσ βοηθϊ να ςυνειδητοποιόςουν το νϐημα και το ςκοπϐ τησ
ζωόσ, το κενϐ, το ϊκοςμο, το ϊνομο, το ϊφωτο τησ αμαρτύασ.
οβαρϐ πρϐβλημα αποτελεύ ακϐμη και για τουσ χριςτιανοϑσ μασ
η αγχϔδησ ςυχνϊ αναζότηςη μιασ ϊκοπησ, ϊμοχθησ και ϊλυπησ
ζωόσ. Αναζητοϑμε Κυρηναύουσ. Δεν αποδεχϐμεθα την ϊρςη του
προςωπικοϑ μασ ςταυροϑ. Δεν γνωρύζουμε το βϊθοσ και το εϑροσ
του ςταυροϑ. Προςκυνοϑμε τον ςταυρϐ ςτην εκκληςύα, κϊνουμε
τον ςταυρϐ μασ, αλλϊ δεν αςπαζϐμαςτε τον προςωπικϐ μασ
ςταυρϐ. Σελικϊ θϋλουμε ϋνα αςταϑρωτο Φριςτιανιςμϐ. Δεν υπϊρχει
ϐμωσ Πϊςχα δύχωσ Μεγϊλη Παραςκευό.
Σιμϊμε τουσ μϊρτυρεσ και τουσ οςύουσ, αλλϊ δεν θϋλουμε εμεύσ
καμιϊ

κακοπϊθεια,

καμιϊ

καθυςτϋρηςη,

καμιϊ

δυςκολύα.

Δυςκολευϐμαςτε ςτη νηςτεύα, δυςαναςχετοϑμε ςτην αςθϋνεια, δεν
ανεχϐμαςτε πικρϐ λϐγο, ακϐμη και ϐταν φταύμε, οπϐτε πϔσ να
υπομϋνουμε αδικύα, ςυκοφαντύα, κατατρεγμϐ και εξορύα, ϐπωσ οι
ϊγιού μασ; Εύναι γεγονϐσ αδιαμφιςβότητο πωσ το ςϑγχρονο κοςμικϐ
πνεϑμα τησ ευκολύασ, τησ ανϋςεωσ και του υπερκαταναλωτιςμοϑ
ϋχει επηρεϊςει ιςχυρϊ το μϋτρο τησ πνευματικόσ ζωόσ. Θϋλουμε

γενικϊ ϋνα αντιαςκητικϐ Φριςτιανιςμϐ. Η Ορθοδοξύα ϐμωσ βϊςη ϋχει
το αςκητικϐ Ευαγγϋλιο.
Ϊνα ϊλλο μεγϊλο πρϐβλημα τησ εποχόσ μασ εύναι η νοςηρό και
υπερβολικό εμπιςτοςϑνη του ανθρϔπου ςτη λογικό, τη διϊνοια, τη
γνϔςη και την κρύςη του. Πρϐκειται για τον παχυλϐ και κουραςτικϐ
εν τϋλει ορθολογιςμϐ. Η νηπτικό ορθϐδοξη θεολογύα μασ διδϊςκει
το νου να τον ϋχουμε εργαλεύο και να τον κατεβϊςουμε ςτην
καρδιϊ. Η Εκκληςύα μασ δεν καλλιεργεύ και παρϊγει διανοοϑμενουσ.
Για μασ ο ορθολογιςμϐσ δεν εύναι φιλοςοφικό νοοτροπύα, αλλϊ μύα
καθαρϊ αμαρτητικό βιοθεωρύα, μύα μορφό αθεϏασ, αφοϑ αντιβαύνει
ςτην εντολό τησ πύςτεωσ, τησ ελπύδοσ, τησ αγϊπησ και τησ
εμπιςτοςϑνησ ςτον Θεϐ. Ο ορθολογιςτόσ κρύνει τα πϊντα με την
κριςϊρα του μυαλοϑ, μϐνο με τον πεπεραςμϋνο νου του, κϋντρο
εύναι ο εαυτϐσ του και το κυρύαρχο εγϔ του και δεν εμπιςτεϑεται τη
θεύα Πρϐνοια, τη θεύα Φϊρη και θεύα Βοόθεια ςτη ζωό του.
Θεωρϔντασ ςυχνϊ τον εαυτϐ του αλϊνθαςτο ο ορθολογιςτόσ
δεν επιτρϋπει ςτον Θεϐ να επϋμβει ςτη ζωό του και να τον κρύνει.
Ϊτςι δεν θεωρεύ ϐτι ϋχει ανϊγκη εξομολογόςεωσ. Ο ϊγιοσ υμεϔν ο
Νϋοσ Θεολϐγοσ ϐμωσ λϋγει πωσ το να νομύζει κϊποιοσ πωσ δεν ϋπεςε
ςε αμαρτόματα, αυτϐ εύναι η πιο μεγϊλη πτϔςη και πλϊνη και το
πιο μεγϊλο αμϊρτημα. Παραςυρμϋνοι οριςμϋνοι νεϔτεροι θεολϐγοι
μιλοϑν γι' αςτοχύα και ϐχι για αμαρτύα, θϋλοντασ ν' αμβλϑνουν τη
φυςικό διαμαρτυρύα τησ ςυνειδόςεωσ. Η αυτϊρκεια οριςμϋνων
εκκληςιαζομϋνων και νηςτευϐντων χριςτιανϔν κρϑβει ενύοτε ϋνα
λανθϊνοντα φαριςαώςμϐ, ϐτι δεν εύναι ϐπωσ οι λοιπού των
ανθρϔπων και ωσ εκ τοϑτου δεν χρόζουν εξομολογόςεωσ.

Κατϊ τουσ αγύουσ πατϋρεσ τησ Εκκληςύασ μασ το μεγαλϑτερο
κακϐ εύναι η υπερηφϊνεια, η μητϋρα ϐλων των παθϔν κατϊ τον
ϐςιο Ιωϊννη τησ Κλύμακοσ. Πρϐκειται για πολϑτεκνη μητϋρα με
πρϔτεσ θυγατϋρεσ την κενοδοξύα και την αυτοδικαύωςη. Η
υπερηφϊνεια εύναι μύα μορφό ϊρνηςησ Θεοϑ, εύναι εφεϑρεςη των
πονηρϔν δαιμϐνων, αποτϋλεςμα πολλϔν κολακειϔν και επαύνων,
που επιφϋρει την εξουδϋνωςη και εξουθϋνωςη των ανθρϔπων, τη
θεομύςητη κατϊκριςη, τον θυμϐ, την οργό, την υποκριςύα, την
αςπλαχνύα, τη μιςανθρωπύα, τη βλαςφημύα. Η υπερηφϊνεια εύναι
ϋνα πϊθοσ φοβερϐ, δϑςκολο, δυνατϐ και δυςθερϊπευτο. Η
υπερηφϊνεια

επύςησ

εύναι

πολυδϑναμη

και

πολυπρϐςωπη.

Εκδηλϔνεται ωσ ματαιοδοξύα, μεγαλαυχύα, ούηςη, αλαζονεύα,
υπεροψύα, φυςύωςη, τϑφωςη, καϑχηςη, ιταμϐτητα, ϋπαρςη,
μεγαλομανύα, φιλοδοξύα, φιλαυτύα, φιλαρϋςκεια, φιλοχρηματύα,
φιλοςαρκύα, φιλαρχύα, φιλοκατηγορύα και φιλονικύα. Ακϐμη ωσ
αυταρϋςκεια, προςωποληψύα, αυθϊδεια, αναύδεια, παρρηςύα,
αναλγηςύα, αντιλογύα, ιςχυρογνωμοςϑνη, ανυπακοό, ειρωνεύα,
πεύςμα, περιφρϐνηςη, προςβολό, τελειομανύα και υπερευαιςθηςύα.
Η υπερηφϊνεια τελικϊ οδηγεύ ςτην αμετανοηςύα.
Όργανο τησ υπερηφϊνειασ ςυχνϊ γύνεται η γλϔςςα. Με την
αργολογύα, τη φλυαρύα, την πολυλογύα, το κουτςομπολιϐ, τη
μωρολογύα, τη ματαιολογύα, την ανειλικρύνεια, την αδιακριςύα, τη
διγλωςςύα, τη διπλωματύα, την ευτραπελύα, την προςπούηςη και τον
εμπαιγμϐ.
Απϐ τα επτϊ θανϊςιμα αμαρτόματα προϋρχονται πολλϊ ϊλλα
πϊθη. Αφοϑ αναφϋραμε τα τησ υπερηφϊνειασ, ερχϐμαςτε ςτη

φιλαργυρύα, που γεννϊ τη φιλοχρηματύα, την πλεονεξύα, την
απληςτύα, την τςιγγουνιϊ, την ανελεημοςϑνη, τη ςκληροκαρδύα,
την απϊτη, την τοκογλυφύα, την αδικύα, τη δολιϐτητα, τη ςιμωνύα,
τη δωροληψύα, τον τζϐγο. Η πορνεύα ϋχει μϑριεσ εκφϊνςεισ ϐπωσ ο
φθϐνοσ με τισ ϑπουλεσ και πονηρϋσ κακύεσ του, η αχϐρταγη
γαςτριμαργύα, ο θυμϐσ και η ϑποπτη ακηδύα και αμϋλεια.
Ιδιαιτϋρωσ προςοχόσ χρόζουν πολλϊ ανορθϐδοξα ςτοιχεύα ςτην
οικογενειακό ζωό και φρονοϑμε πωσ θα πρϋπει να θεαθοϑν
προςεκτικϊ απϐ εξομολϐγουσ και εξομολογουμϋνουσ. Η αποφυγό
τησ τεκνογονύασ, η ειδωλοπούηςη των τϋκνων, θεωροϑμενα
προϋκταςη

του

εγϔ

των

γονϋων,

υπερπροςτατευϐμενα,

παρακολουθοϑμενα ςυνεχϔσ και εξουςιαζϐμενα βϊναυςα. Ο γϊμοσ
εύναι

ςτύβοσ

ταπεινϔςεωσ,

αλληλοπεριχωρόςεωσ

και

αλληλοςεβαςμοϑ και ϐχι παρϊλληλη ϐδευςη δϑο εγωιςμϔν, παρϊ
την ιςϐβια ςϑζευξη και ςυνϑπαρξη. Φορεϑει ο δαύμονασ ϐταν δεν
υπϊρχει ςυγχϔρεςη ςτισ ανθρϔπινεσ αδυναμύεσ και τα καθημερινϊ
ςφϊλματα. Οι γονεύσ θα βοηθόςουν ςημαντικϊ τα παιδιϊ τουσ ϐχι
με την πλοϑςια ευγϋνεια ϋξω απϐ το ςπύτι αλλϊ με το ειρηνικϐ,
νηφϊλιο και αγαπητικϐ παρϊδειγμα καθημερινϊ μϋςα ςτο ςπύτι
τουσ. Η ςυμμετοχό των παιδιϔν μαζύ με τουσ γονεύσ τουσ ςτο
μυςτόριο τησ εξομολογόςεωσ θα τουσ ενδυναμϔςει με τη θεύα Φϊρη
και θα τουσ ςτερεϔςει ςτη βιωματικό εμπειρύα με τον Φριςτϐ.
Ζητϔντασ οι ςϑζυγοι ειλικρινϊ ςυγγνϔμην διδϊςκουν τα παιδιϊ
τουσ την ταπεύνωςη, που καύει τισ δαιμονικϋσ πλεκτϊνεσ. ' ϋνα
ςπιτικϐ που ανθεύ η αγϊπη, η ομϐνοια, η κατανϐηςη, η ταπεύνωςη
και ειρόνη υπϊρχει πλοϑςια η ευλογύα του Θεοϑ και γύνεται κϊςτρο
απϐρθητο ςτην κακύα του κϐςμου. Η με τη ςυγχωρητικϐτητα

αγωγό των παιδιϔν δημιουργεύ μύα υγιϊ οικογενειακό εςτύα που τα
εμπνϋει και τα ενιςχϑει για το μϋλλον τουσ.
Ϊνα ϊλλο μεγϊλο θϋμα, που αποτελεύ ςοβαρϐ εμπϐδιο για τη
μετϊνοια και την εξομολϐγηςη εύναι η αυτοδικαύωςη, που μαςτύζει
και πολλοϑσ ανθρϔπουσ τησ Εκκληςύασ. Βϊςη τησ ϋχει, ϐπωσ εύπαμε,
τη δαιμονικό υπερηφϊνεια. Κλαςικϐ παρϊδειγμα ο Υαριςαύοσ τησ
παραβολόσ του Ευαγγελύου.
Ο αυτοδικαιοϑμενοσ ϊνθρωποσ ϋχει φαινομενικϊ καλϊ, για τα
οπούα υπεραύρεται και θϋλει να τιμϊται και επαινεύται. Φαύρεται να
τον κολακεϑουν, να εξουθενϔνει και ταπεινϔνει τουσ ϊλλουσ.
Αυτοεκτιμϊται υπερβολικϊ, αυτοδικαιϔνεται παρϊφορα και
θεωρεύ τον Θεϐ αναγκαςτικϊ υποχρεωμϋνο να τον ανταμεύψει.
Πρϐκειται τελικϊ για ταλαύπωρο ϊνθρωπο, ϐπου ταλαιπωροϑμενοσ
ταλαιπωρεύ και τουσ ϊλλουσ. Διακατϋχεται απϐ νευρικϐτητα,
ταραχό, απαιτητικϐτητα, που τον αυτοφυλακύζει και δεν τον
αφόνει ν' ανούξει τη θϑρα του θεύου ελϋουσ, διϊ τησ μετανούασ.
Γϋννημα τησ υπερηφϊνειασ εύναι και η κατϊκριςη, που δυςτυχϔσ
αποτελεύ ςυνόθεια και πολλϔν χριςτιανϔν, που αςχολοϑνται
περιςςϐτερο με τουσ ϊλλουσ παρϊ με τον εαυτϐ τουσ. Υαινϐμενο
τησ εποχόσ μασ και τησ κοινωνύασ που ωθεύ τον κϐςμο ςτη ςυνεχό
ετεροπαρατόρηςη και ϐχι την αυτοπαρατόρηςη. Οι μϑριεσ αςχολύεσ
και δραςτηριϐτητεσ του ςϑγχρονου ανθρϔπου δεν τον θϋλουν να
μεύνει ποτϋ μϐνο προσ μελϋτη, περύςκεψη, προςευχό, αυτογνωςύα,
αυτομεμψύα, αυτοϋλεγχο και μνόμη θανϊτου. Σα λεγϐμενα μϋςα
μαζικόσ ενημερϔςεωσ αςταμϊτητα αςχολοϑνται ςκανδαλοθηρικϊ,

επύμονα
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πϊθη,
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αμαρτύεσ,
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παραπτϔματα των ϊλλων. Όλ' αυτϊ προκαλοϑν, εντυπωςιϊζουν
και αν δεν ςκανδαλύζουν πϊντωσ φορτϔνουν την ψυχό και το νου
με τα βρωμερϊ και ϊςχημα και μϊλιςτα καθηςυχϊζουν, αφοϑ εμεύσ
εύμαςτε καλϑτεροι. Ϊτςι ο ϊνθρωποσ ςυνηθύζει ςτη μετριϐτητα,
χλιαρϐτητα και εφημερϐτητα τησ φθηνόσ καθημερινϐτητοσ, μη
ςυγκρινϐμενοσ με τουσ αγύουσ και τουσ όρωεσ.
Ϊτςι η κατϊκριςη κυριαρχεύ ςτισ μϋρεσ μασ, θεωρϔντασ ο
ϊνθρωποσ ϐτι ενεργεύ δύκαιη κϊθαρςη, ςπιλϔνοντασ ϊλλουσ και
μολϑνοντασ τον εαυτϐ του, δημιουργϔντασ κακύεσ, μύςη, ϋχθρεσ,
μνηςικακύεσ, ζηλοφθονύεσ και ψυχρϐτητεσ. Ο ϊγιοσ Μϊξιμοσ ο
Ομολογητόσ μϊλιςτα αναφϋρει πωσ εκεύνοσ που περιεργϊζεται
ςυνεχϔσ τισ αμαρτύεσ των ϊλλων ό κρύνει τον αδελφϐ του απϐ
υποψύα και μϐνο, αυτϐσ δεν ϋκανε ακϐμη αρχό μετανούασ, οϑτε
ϊρχιςε την ϋρευνα για να γνωρύςει τισ αμαρτύεσ του.
Λϋγονται πολλϊ και διϊφορα. ϋνα τελικϊ εύναι το καύριο,
ςημαντικϐ και εξϋχον. η ςωτηρύα μασ, για την οπούα δεν
πολυνοιαζϐμαςτε παντοτεινϊ. Η ςωτηρύα δεν επιτυγχϊνεται παρϊ
μϐνο με ειλικρινό μετϊνοια και καθαρό εξομολϐγηςη. Η μετϊνοια
δεν ανούγει μϐνο τον ουρϊνιο παρϊδειςο, αλλϊ και τον επύγειο με
την πρϐγευςη, ϋςτω εν μϋρει, τησ ανεκλϊλητησ χαρϊσ τησ
ατελεϑτητησ βαςιλεύασ των ουρανϔν και τησ υπϋροχησ ειρόνησ απϐ
τϔρα. Οι εξομολογημϋνοι ϊνθρωποι μποροϑν νϊναι οι αληθινϊ
γνόςια χαροϑμενοι, οι ειρηνικού και ειρηνοφϐροι, οι κόρυκεσ τησ
μετανούασ, τησ αναςτϊςεωσ, τησ μεταμορφϔςεωσ, τησ ελευθερύασ,
τησ χϊριτοσ, τησ ευλογύασ του Θεοϑ ςτισ ψυχϋσ τουσ και τη ζωό τουσ.

Η πλοϑςια χϊρη του Θεοϑ κϊνει τον λϑκο πρϐβατο, λϋγει ο ϊγιοσ
Ιωϊννησ ο Φρυςϐςτομοσ. Καμιϊ αμαρτύα δεν υπερβαύνει την αγϊπη
του Θεοϑ. Κανεύσ αμαρτωλϐσ αν θϋλει δεν αδυνατεύ ν' αγιϊςει. Μασ
το αποδεικνϑουν οι πολλού μετανοημϋνοι ϊγιοι του υναξαριςτό.
Ο εξομολϐγοσ εξομολογεύ και ςυγχωρεύ τουσ εξομολογοϑμενουσ
με τ' ϊγιο πετραχόλι του. Δεν μπορεύ ϐμωσ να αυτοεξομολογηθεύ
και να θϋςει ο ύδιοσ το πετραχόλι του ςτο κεφϊλι του για να
ςυγχωρηθεύ. Πρϋπει απαραύτητα να ςκϑψει ςε ϊλλο οπωςδόποτε
πετραχόλι. Ϊτςι λειτουργεύ ο πνευματικϐσ νϐμοσ, ϋτςι τα ϋθεςε η
πανςοφύα και η φιλευςπλαγχνύα του Θεοϑ.
Δεν μπορεύ να εξομολογοϑμε και να μη εξομολογοϑμεθα. Να
διδϊςκουμε και να μη πρϊττουμε. Να μιλϊμε για μετϊνοια και να μη
μετανοοϑμε οι ύδιοι. Να μιλϊμε για εξομολϐγηςη και να μη
εξομολογοϑμεθα τακτικϊ. Ουδεύσ αυτοκαθαύρεται και ουδεύσ
αυτοςυγχωρεύται

ποτϋ.
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ανεξομολϐγητοι αποτελοϑν ςοβαρϐ πρϐβλημα τησ Εκκληςύασ μασ.
Αδελφού μου αγαπητού, το πετραχόλι του πνευματικοϑ δϑναται
να γύνει θαυματουργϐ νυςτϋρι αφαιρϋςεωσ κακοόθων ϐγκων, ν'
αναςτόςει νεκροϑσ, ν' ανανεϔςει και μεταμορφϔςει τον ϊκοςμο
κϐςμο, να χαροποιόςει γη και ουρανϐ. Η Εκκληςύα μασ εμπιςτεϑθηκε το μϋγα λειτοϑργημα, το ιερϐ υποϑργημα, ςτουσ ιερεύσ μασ και
ϐχι ςτουσ αγγϋλουσ, για να τουσ πληςιϊζουμε ϊνετα και ϊφοβα ωσ
ομοιοπαθεύσ και ομϐςαρκουσ.
Όλα τα παραπϊνω, ειλικρινϊ και διϐλου ταπεινϐςχημα,
ειπϔθηκαν απϐ ϋνα ςυναμαρτωλϐ, που δεν θϋληςε να κϊνει τον

δϊςκαλο, αλλϊ τον ςυναγωνιζϐμενο ςυμμαθητό ςασ. Θϋληςε απϐ
αγϊπη να ςασ θυμύςει με απλϊ και ϊτεχνα λϐγια τη ζϔςα παρϊδοςη
τησ αγύασ μητϋρασ μασ Εκκληςύασ επύ του πϊντοτε επύκαιρου
θϋματοσ τησ θεοϓφαντησ και θεομακϊριςτησ μετϊνοιασ και τησ
θεοπαρϊδοτησ και θεαγϊπητησ ιερϊσ Εξομολογόςεωσ.
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