Φοβᾶµαι, µήπως ὁ Πνευµατικός φανερώσει
τίς ἁµαρτίες µου.
Ὁ Πνευµατικός ἔχει ἱερό καθῆκον νά τηρεῖ τό ἀπόρρητο τῆς Ἐξοµολογήσεως, τό ὁποῖο µάλιστα ἀναγνωρίζεται
καί ἀπό τόν νόµο. Σέ περίπτωση παράβασης αὐτοῦ τοῦ
καθήκοντος ἐλέγχεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπό του καί τήν
Ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη. Γι᾽ αὐτό, ἄλλωστε, ἔχουµε
καί τή δυνατότητα νά ἐπιλέγουµε τόν πνευµατικό, τόν
ὁποῖο ἐµπιστευόµαστε.

Τί εἶναι
ἡ ἐξοµολόγηση
Πῶς γίνεται;

Πῶς πρέπει νά λέγονται οἱ ἁµαρτίες
στόν πνευµατικό;
Μπορῶ νά κοινωνήσω λοιπόν
ἀφοῦ ἐξοµολογηθῶ;
Μετά τήν ἐξοµολόγηση θά πρέπει νά ζητήσουµε ἀπό
τόν πνευµατικό τήν ἄδεια νά µεταλάβουµε. Αὐτός θά
ὁρίσει τόν χρόνο, τή συχνότητα καί τόν τρόπο τῆς προετοιµασίας µας (νηστεία, προσευχή, συγχώρηση – συµφιλίωση µέ τούς ἄλλους).

Ὅµως, τί νόηµα ἔχει νά ἐξοµολογοῦµαι
τακτικά, ὅταν γνωρίζω ὅτι θά ἐπαναλάβω
τίς ἵδιες ἁµαρτίες;
Ὅπως κάποιος πού πάσχει ἀπό χρόνια ἀσθένεια δέν
παύει νά προσπαθεῖ γιά τήν ἀπαλλαγή του, ἔτσι καί ἐκεῖνος
πού ἐπιθυµεῖ πραγµατικά τήν πνευµατική ὑγεία, φροντίζει
ἀδιάκοπα νά τήν ἀποκτήσει. Αὐτός εἶναι ὁ πνευµατικός
ἀγώνας τῶν ἀνθρώπων: ἡ διά βίου µετάνοια. Ἡ ἐνέργεια,
ἐξάλλου, τῆς θείας χάρης δέν ἐπιδρᾶ αὐτόµατα (µαγικά).
Τά εὐεργετικά ἀποτελέσµατά της χρειάζονται ἀρκετό χρόνο γιά νά διαπιστωθοῦν. Ὑποµονή, λοιπόν, καί κουράγιο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά τήν εὐχή τοῦ Πνευµατικοῦ ἔχουν
συγχωρηθεῖ ὅλες οἱ ἁµαρτίες µου; Μήπως
κάποιες θά πρέπει νά τίς ἐξοµολογηθῶ πάλι;
Ἡ εὐχή τοῦ Πνευµατικοῦ δίνει τήν ἄφεση ὅλων τῶν
ἁµαρτιῶν πού ἐξαγορεύσαµε. Συνεπῶς τυχόν ἀµφιβολία
µας γιά τό θέµα αὐτό δείχνει ἔλλειψη πίστης στό Μυστήριο καί στή δύναµη τοῦ Θεοῦ. Ἄν πάλι δέν ἀναφέραµε
κάτι σέ σχέση µέ κάποια ἁµαρτία, χρειάζεται τήν ἑπόµενη
φορά νά τό διευκρινίσουµε. Τήν ἴδια ἁµαρτία δέν τήν
ἐξοµολογούµαστε πολλές φορές.

Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ θεία Κοινωνία
µετά τήν Ἐξοµολόγηση;
Ἡ Μετάνοια δέν περιορίζεται στό µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσεως. Ἡ ἕνωσή µας µέ τόν Χριστό ὁλοκληρώνεται
µέ τή θεία Κοινωνία. Αὐτή εἶναι ἡ µυστηριακή ἕνωση µέ
τόν θεάνθρωπο Χριστό. Τό ἀποκορύφωµα τῶν µυστηρίων. Ἡ Ἐξοµολόγηση εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς ἴασης καί
θεραπείας τῆς φύσης µας. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἡ θεϊκή
δύναµη πού πραγµατώνει τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µας
καί πρεσβεύει τήν ψυχοσωµατική ὕπαρξή µας.
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Ἀρκεῖ µιά ἁπλή, σαφής καί σύντοµη ἀναφορά. Δέν
χρειάζονται οὔτε λεπτοµέρειες (ἰδιαίτερα γιά πολύ προσωπικά θέµατα), οὔτε µακροσκελεῖς εἰσαγωγές ἤ
δικαιολογίες. Ἄν εἶναι ἀπαραίτητο, θά ζητήσει ὁ Πνευµατικός περισσότερες πληροφορίες. Αὐτό πού σίγουρα
χρειάζεται εἶναι ταπείνωση καί συναίσθηση τῶν ἁµαρτιῶν
µας.

Ἡ Ἐξοµολόγηση εἶναι ἡ τελική φάση µιᾶς
πνευµατικῆς διαδικασίας πού λέγεται «Μετάνοια». Εἶναι τό Ἱερό Μυστήριο πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ἐκκλησία µας, γιά νά ἐξετάζουµε
τήν πίστη µας, νά ἐλέγχουµε τή ζωή µας καί
νά ζητᾶµε καί λαµβάνουµε συγχώρηση γιά
τίς ἁµαρτίες µας. Ἡ Ἐξοµολόγηση, ἐπιπλέον,
µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά συζητήσουµε µέ
ἕνα πρόσωπο ἐµπιστοσύνης, τόν Ἱερέα Πνευµατικό Πατέρα, γιά τά προβλήµατα πού µᾶς
ἀπασχολοῦν, νά ζητήσουµε συµβουλές καί νά
ἐνισχυθοῦµε πνευµατικά.

ΤόΜυστήριο καθιερώθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν
Χριστό. Αὐτός ἔδωσε στούς Ἀποστόλους τήν
ἐξουσία νά συγχωροῦν ἁµαρτίες ( Ἰω. 20,23). Στή
συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι µετέδωσαν τό χάρισµα
αὐτό στούς Ἐπισκόπους καί τούς Πρεσβυτέρους
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔκτοτε, ὅσοι χειροτονοῦνται
Ἱερεῖς (ἀπό κανονικούς Ἐπισκόπους) ἀποκτοῦν
τό χάρισµα καί τήν ἐξουσία τῆς ἀφέσεως τῶν
ἁµαρτιῶν.
Μόνο ἕνας ἀναµάρτητος δέν χρειάζεται ἐξοµολόγηση. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφει
ὅτι ὅποιος θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἀναµάρτητο
βρίσκεται σέ πλάνη καί µακριά ἀπό τήν ἀλήθεια
(Α΄ Ἰω. 1,8). Ἀλλά καί ὁ µόνος ἀναµάρτητος ὁ
Χριστός, δέχτηκε τό βάπτισµα τῆς Μετανοίας
ἀπό τόν Πρόδροµο καί ἔδειξε τήν ἀναγκαιότητα
τοῦ µυστηρίου. Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐξοµολόγηση ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς ζωῆς.

Α΄ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μπορῶ νά ἐξοµολογοῦµαι µπροστά στίς εἰκόνες;
Ἀσφαλῶς πρέπει νά ζητοῦµε συγχώρηση ἀπό τόν
Θεό κάθε φορά πού προσευχόµαστε µπροστά στίς ἅγιες
εἰκόνες. Ἄλλωστε ἡ πιό σηµαντική, ἀλλά καί πιό σύντοµη
προσευχή µετάνοιας καί ἐξοµολόγησης γιά µᾶς τούς
ὀρθόδοξους Χριστιανούς εἶναι τό: «Κύριε ἐλέησόν µε, τόν
ἁµαρτωλόν». Ὡστόσο σηµασία ἔχει ὄχι µόνο νά ζητᾶµε,
ἀλλά καί νά παίρνουµε συγχώρηση. Γι᾽ αὐτό καθιερώθηκε
ἡ µυστηριακή (ἐπίσηµη) συγχώρηση: γιά νά δεχόµαστε τή
συγχώρηση ἐκ µέρους τοῦ Θεοῦ, ἀπό ἔγκυρο καί ἁρµόδιο
πρόσωπο, µέ κανονικό καί προσωπικό τρόπο.

στήριξη αὐτή ἐπιβάλλεται. Μεταξύ τοῦ ψυχιάτρου καί τοῦ
πνευµατικοῦ ὑπάρχει ἡ ἑξῆς διαφορά: ὁ ψυχίατρος παρέχει
ἐπιστηµονικά (ἀνθρώπινα) µέσα, συµβουλές, φάρµακα
κ.λπ. ὁ πνευµατικός Ἱερέας ὅµως χορηγεῖ τήν ἐνέργεια τῆς
θείας χάρης. Οἱ πνευµατικοί πατέρες εἶναι κυρίως ἱερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας µέ διαπιστευµένη τή θεϊκή χάρη, «τοῦ
λύειν τάς τῶν ἀνθρώπων ἁµαρτίας», ὅπως ἤδη εἴπαµε. Οἱ
ἱερεῖς εἶναι ταµιοῦχοι καί φορεῖς τῆς θεϊκῆς ἐνέργειας τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ὁποία «τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα
ἀναπληρώνει». Ἐπειδή παίρνουν τή θεϊκή χάρη, µποροῦν
καί τήν χορηγοῦν.

«Δέν σκότωσα, οὔτε ἔκλεψα...»
Ὅταν ἔχουµε τέτοια ἀπορία ἀποκαλύπτουµε ὅτι
δέν γνωρίζουµε τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή
ὁ Χριστός µᾶς διδάσκει ὅτι καί οἱ ἁµαρτωλοί λογισµοί
µᾶς ἀποµακρύνουν ἀπό τόν Θεό. Ἐπίσης, ἁµαρτάνουµε
ὄχι µόνο ὅταν πράττουµε κάτι κακό, ἀλλά καί ὅταν δέν
ἐφαρµόζουµε τό καλό. Ἄραγε ποιός µπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ
ὅτι ἐκπληρώνει πραγµατικά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης καί
µάλιστα πρός τούς ἐχθρούς του;

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πῶς γίνεται;

Μπορῶ νά ἐξοµολογοῦµαι σέ ὅλους τούς ἱερεῖς;
Ἐπειδή ἡ Ἐξοµολόγηση εἶναι ἕνα πολύ σοβαρό καί
λεπτό ἔργο, ἡ Ἐκκλησία (ὁ Μητροπολίτης) ἐπιλέγει κάθε
φορά τούς πιό κατάλληλους ἱερεῖς στούς ὁποίους καί
ἀναθέτει, προφορικῶς καί γραπτῶς, νά ἀσκοῦν τό ἱερό
αὐτό λειτούργηµα τῆς πνευµατικῆς πατρότητας.

Καθόµαστε ἀντικρύζοντας τίς εἰκόνες καί µέ τήν προτροπή τοῦ πνευµατικοῦ ἀναφέρουµε (ὁµολογοῦµε) τίς
ἁµαρτίες µας. Μποροῦµε ἐπίσης νά συµβουλευτοῦµε τόν
πνευµατικό γιά κάποιο θέµα πού µᾶς ἀπασχολεῖ. Ὅταν
ὁλοκληρώσουµε τήν ἐξοµολόγηση, γονατίζουµε καί ὁ
πνευµατικός βάζοντας τό πετραχήλι (σύµβολο τῆς ἱερατικῆς
λειτουργίας του) πάνω στό κεφάλι µας ζητᾶ ἀπό τόν Θεό
τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µας. Φεύγοντας ἀσπαζόµαστε τό
πετραχήλι καί τό χέρι τοῦ πνευµατικοῦ.

Ὑπάρχει ἕνας εὔκολος τρόπος ἐξέτασης
τοῦ ἑαυτοῦ µου;

Εἶµαι ὑποχρεωµένος νά ἐξοµολογοῦµαι
στόν ἵδιο ἱερέα;
Ἡ Ἐκκλησία δέν θέτει ἕνα τέτοιο περιορισµό. Ὁ Χριστιανός µπορεῖ νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα τόν πνευµατικό ἱερέα,
ὅπως ἀκριβῶς ἐπιλέγει καί τόν καλύτερο γιατρό. Ὡστόσο
ἡ σχέση µας µέ τόν πνευµατικό ἱερέα δέν πρέπει νά εἶναι
ἐπιφανειακή καί στιγµιαία, ὅπως εἶναι λ.χ. ἡ σχέση µας µέ ἕνα
πωλητή, ἀπό τόν ὁποῖο προµηθευόµαστε ἕνα ὁποιοδήποτε
ἀντικείµενο. Ἡ σχέση µας µέ τόν πνευµατικό ἱερέα πρέπει
νά εἶναι οὐσιαστική καί, εἰ δυνατόν, µόνιµη καί σταθερή.
Καί τοῦτο, γιατί, γιά µᾶς τούς ὀρθοδόξους, ἡ Χριστιανική
ζωή δέν εἶναι τόσο θεωρητικό ὅσο πρακτικό θέµα: ὁ
χριστιανικός τρόπος ζωῆς εἶναι τ έ χ ν η, πού µαθαίνουµε
ἐµπειρικά καί βιωµατικά, µέσα στά πλαίσια τῆς χριστιανικῆς
οἰκογένειας καί κοντά σέ γνήσιους πνευµατικούς πατέρες.
Ἔτσι, ἡ Χριστιανική ζωή µᾶς παραδίδεται (παράδοση), ἀπό
γνήσιους ἐκφραστές της.

Πολλοί σήµερα ἐξοµολογοῦνται στόν Ψυχίατρο!
Ὁ ψυχίατρος παρέχει ἐπιστηµονική βοήθεια καί
στήριξη σέ ὅσους ἔχουν κάποιο ψυχολογικό κυρίως
πρόβληµα. Καί στίς περιπτώσεις αὐτές, ἡ βοήθεια καί ἡ

Τί πρέπει νά πῶ στήν Ἐξοµολόγηση;
Στήν Ἐξοµολόγηση ἐξετάζουµε τά αἰσθήµατα, τίς
σκέψεις, τά λόγια, τίς πράξεις τή συµπεριφορά, τίς συνήθειες, τίς ἀξίες, τίς προτεραιότητες, τούς στόχους,
τήν κατεύθυνση καί τόν τρόπο τῆς ζωῆς µας. Δέν περιοριζόµαστε στήν προσωπική µας πνευµατική ζωή, ἀλλά
συνεξετάζουµε καί τίς οἰκογενειακές σχέσεις, τίς κοινωνικές
σχέσεις, τήν ἐργασία, ἀκόµα καί τή διασκέδασή µας. Καί
αὐτό ἐπειδή ὅλη µας ἡ ζωή πρέπει νά φωτιστεῖ ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦµα. Μποροῦµε λοιπόν νά θέσουµε στήν κρίση
τοῦ πνευµατικοῦ ζητήµατα πού µᾶς ἀπασχολοῦν, ὥστε
νά πάρουµε ἀποφάσεις καί νά κάνουµε ἐπιλογές πού µᾶς
προάγουν πνευµατικά ἀποφεύγοντας ταυτόχρονα ἄλλες
πού µποροῦν νά ζηµιώσουν τή ψυχή µας.

Ὑπάρχουν οἱ Δέκα Ἐντολές καί ἡ ἑρµηνεία τους κάτω
ἀπό τό πρῖσµα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τό τελειότερο ὅµως
καί ἀκριβέστερο κριτήριο εἶναι ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης
πρός τόν Θεό καί πρός τόν συνάνθρωπο. Σύµφωνα µέ
τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, σ᾽ αὐτή τήν ἐντολή περιέχονται
ὅλες οἱ ἄλλες ἐντολές (Μτθ. 22,40). Δέ µποροῦµε, γιά
παράδειγµα, νά ἀγαπᾶµε τόν πλησίον µας καί ταυτόχρονα
νά διαπράττουµε ἀδικίες σέ βάρος του.
Μάλιστα ἡ γνησιότητα τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό
ἀποκαλύπτεται ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο
(Α΄ Ἰω. 4,20). Ἔτσι, ὅταν ἀδιαφοροῦµε γιά τούς ἄλλους
ἤ τούς κακοµεταχειριζόµαστε, δείχνουµε ὅτι δέν ἔχουµε
ἀγάπη πρός τόν Θεό. Περιφρονοῦµε τήν ἐντολή Του γιά
τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο καί δέν σεβόµαστε τά
δηµιουργήµατά Του.

Μοῦ φαίνεται δύσκολο νά µιλήσω γιά τόσο
προσωπικά θέµατα. Αἰσθάνοµαι ντροπή.
Πρέπει νά βλέπουµε τό ἐξοµολογητήριο σάν ἰατρεῖο
καί τόν πνευµατικό σάν γιατρό. Ὅπως στόν γιατρό παρουσιάζουµε τά συµπτώµατα τῆς ἀρρώστιας, ἔτσι καί στήν
Ἐξοµολόγηση: ἐκθέτουµε στόν Ἱερέα τίς ἐκδηλώσεις τῆς
δυσλειτουργίας τῆς ὕπαρξής µας, ὁποιεσδήποτε καί ἄν
εἶναι αὐτές! Γιά µᾶς ἡ Ἐξοµολόγηση εἶναι θέµα ψυχικῆς
-συχνά καί σωµατικῆς- ὑγείας. Γιά τόν Πνευµατικό πάλι
εἶναι κάτι τό συνηθισµένο. Δέν πρόκειται νά σοκαριστεῖ
ἀπό τίς δικές µας ἁµαρτίες.

