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Τί είνα ι η ’Εξομολόγηση;
'Η ’Εξομολόγηση είναι ένα άπό τά Βασικά μυστήρια της
’Εκκλησίας. Μάς δίνει τή δυνατότητα νά «συμφιλιωθούμε» μέ
τόν Θεό, νά έξετάσουμε τήν πίστη καί τή ζωή μας καί νά
εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία. Είναι πράξη μετανοίας. Καί
μετάνοια σημαίνει αλλαγή του έαυτοΰ μας, στροφή,
μεταμόρφωση. "Οταν αμαρτάνουμε άπομακρυνόμαστε άπό τόν
Θεό. "Οταν όμως μετανοούμε, ομολογούμε τίς άμαρτίες μας
καί ζητάμε συγχώρεση, έπιστρέφουμε σ' Αύτόν.
Ή ’Εξομολόγηση, μάς απαλλάσσει άπό τό Βάρος της
άμαρτίας. ’Επιπλέον μάς δίνει τήν ευκαιρία νά συζητήσουμε
τούς Βαθύτερους προβληματισμούς μας, νά δεχτούμε
συμβουλές καί νά ένισχυθούμε πνευματικά.
Ή ’Εξομολόγηση είναι τόσο άναγκαία γιά κάθε
χριστιανό, όσο καί τό Βάπτισμα. Γιατί τό Βάπτισμα μάς
καθαρίζει άπό τίς προηγούμενες άμαρτίες μας, ένώ ή
’Εξομολόγηση άπό όσες διαπράττουμε μετά τό Βάπτισμα.
Χωρίς τό Βάπτισμα δέν μπορούμε νά κοινωνήσουμε τά
άχραντα Μυστήρια τού Κυρίου.
Δέν μπορούμε έπίσης
νά κοινωνήσουμε, αν δέν εξομολογηθούμε τίς άμαρτίες μας,
άφού αύτές σάν ένα τείχος μάς χωρίζουν άπό τόν Θεό.
Ή άμαρτία είναι άρρώστια της ψυχής, πού άν μείνει
άθεράπευτη, οδηγεί στόν πνευματικό θάνατο, στόν αιώνιο,
δηλαδή, χωρισμό τής ψυχής άπό τόν Θεό.
Τί κάνουμε όταν
ι

άσθενεΐ ιό σώμα μας; ’Επισκεπτόμαστε χωρίς καθυστέρηση τό
γιατρό, στόν οποίο άποκαλύπτουμε τήν άσθένεια μας καί
περιγράφουμε με άκρίβεια όλα τά συμπτώματά μας. ’Εκείνος
τότε μας χορηγεί τά κατάλληλα φάρμακα καί τίς ιατρικές
οδηγίες πού πρέπει νά άκολουθήσουμε γιά νά θεραπευθοΰμε.
Κάτι άνάλογο συμβαίνει όταν άσθενεΐ ή ψυχή μας καί
ποθούμε νά άνακτήσουμε τήν πνευματική μας ύγεία.
Προσερχόμαστε στήν Εκκλησία πού είναι ένα πνευματικό
θεραπευτήριο. Έ κεΐ άναζητοϋμε τόν πνευματικό, στόν οποίο
δίχως ντροπή ομολογούμε όλες τίς άμαρτίες πού τραυμάτισαν
τήν ψυχή μας. Στή συνέχεια έκεΐνος θά μας διαβάσει τή
συγχωρητική εύχή καί θά μάς άπευθύνει τίς άρμόζουσες
συμβουλές γιά τήν εύόδωση της πνευματικής μας πορείας. Μ'
αύτόν τόν τρόπο ό φιλάνθρωπος Χριστός, ό 'Οποίος είναι
παρών σέ όλη τή διάρκεια της Έξομολογήσεως, μας χορηγεί
τήν άφεση τών άμαρτιών καί μάς υποδεικνύει τό δρόμο πού
πρέπει νά άκολουθήσουμε γιά νά άπαλλαγούμε οριστικά άπό
τήν άρρώσπα της άμαρτίας.
Πρώτο Βήμα γιά τήν έξομολόγησή μας είναι ή
συναίσθηση τών άμαρτιών μας. Είναι ένα δώρο τού Θεού πού
χαρίζεται σέ όσους τό ζητούν μέ τήν προσευχή καί τό
έπιδιώκουν μέ τή γενναία καί τίμια βυθοσκόπηση τού έαυτού
τους.

Πώς καθιερώθηκε; Μήπως πρόκειται γιά πρόσφατη
επινόηση τών κληρικών;
Τό μυστήριο καθιερώθηκε άπό τόν ’ίδιο τόν Χριστό.
Αύτός έδωσε στούς ’Α ποστόλους τήν εξουσία νά συγχωρούν
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άμαρτίες (Ιω. 20,23). Σιή συνέχεια οί ’Απόστολοι μετέδωσαν ιό
χάρισμα αυτό στους έπισκόπους καί τούς πρεσΒυτέρους της
’Εκκλησίας. Έτσι,
μέσω της κανονικής χειροτονίας
διαιωνίζεται.
Ε ίναι απαραίτητη ή Ε ξομολόγη ση γιά όλους;
Μόνο ένας άναμάρτητος δέ χρειάζεται ’Εξομολόγηση. Ό
Α γιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος γράφει ότι όποιος θεωρεί τόν
έαυτό του αναμάρτητο βρίσκεται σέ πλάνη καί μακριά άπό τήν
άλήθεια (Α' Ιω. 1, 8) . ’Αλλά καί ό μόνος άναμάρτητος, ό
Χριστός, δέχτηκε τό βάπτισμα της μετανοίας άπό τόν
Π ρόδρομο καί έδειξε τήν άναγκαιότητα του μυστηρίου. Γι'
αύτό ή ’Εξομολόγηση άποτελεΤ άναπόσπαστο στοιχείο τής
ορθόδοξης χριστιανικής ζωής.
Π ο ιο ς μ π ο ρ εί νά εξομολογεί;
Ό πω ς προαναφέραμε, ή ’Εξομολόγηση γίνεται σέ έναν
πνευματικό. Δηλαδή σέ ιερέα ό οποίος έχει έπιλεγεί ειδικά γι'
αύτό τό έργο. Χρειάζεται Βέβαια νά επικοινωνήσουμε μαζί του
γιά νά μάς ορίσει τό χρόνο καί τόν τόπο, έκτός καί άν
εξομολογεί σέ καθορισμένες τακτικές ήμέρες καί ώρες, όπότε
δεν είναι άπαραίτητη ή προηγούμενη συνεννόηση.
Κ αί ό πνευματικός έχει άμαρτίες!
Ό πνευματικός δέ συγχωρεΤ τίς άμαρτίες μας μέ τή δική
του άγιότητα ή δύναμη, άλλά μέ τή χάρη πού τού δόθηκε άπό
τόν Θεό'
αύτός μεσολαβεί μόνο. Τίς δικές του άμαρτίες
φροντίζει νά τίς έξομολογείται καί αύτός σέ κάποιον άλλον
πνευματικό.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ποϋ γίνεται ή Ε ξομολόγηση;
Συνήθως ή ’Εξομολόγηση γίνεται στό ναό. Μπορεί όμως νά
γίνει καί σέ κάποιο παρεκκλήσι ή άλλον χώρο.
Πώς γίνεται;
Καθόμαστε καί μέ τήν προτροπή του πνευματικού
έξομολογούμαστε τίς άμαρτίες μας. Μπορούμε επίσης νά
συμβουλευτούμε τόν πνευματικό γιά κάποιο θέμα πού μάς
άπασχολεί.
Ό τα ν
ολοκληρώσουμε τήν
εξομολόγηση
γονατίζουμε καί ό πνευματικός Βάζοντας τό πετραχήλι πάνω
στό κεφάλι μας ζητά άπό τόν Θεό τήν άφεση τών άμαρτιών
μας. Φεύγοντας άσπαζόμαστε τό πετραχήλι καί τό χέρι τού
πνευματικού.
Τί πρέπ ει νά πώ στην ’Εξομολόγηση;
Στήν ’Εξομολόγηση εξετάζουμε τά αισθήματα, τίς
σκέψεις, τά λόγια, τίς πράξεις, τή συμπεριφορά, τίς συνήθειες,
τίς άξίες, τίς προτεραιότητες, τούς στόχους, τήν κατεύθυνση καί
τόν τρόπο της ζωής μας. Δέν περιοριζόμαστε στήν προσωπική
μας πνευματική ζωή, άλλά συνεξετάζουμε τίς οικογενειακές
σχέσεις, τίς κοινωνικές σχέσεις, τήν εργασία, άκόμα καί τή
διασκέδασή μας. Καί αύτό, συμβαίνει επειδή όλη μας ή ζωή
πρέπει νά φωτιστεί άπό τό "Αγιο Πνεύμα. Ό χ ι γιά νά
καταδικάσουμε τόν έαυτό μας, άλλά γιά νά εξασφαλίσουμε τήν
πορεία μας πρός τόν Χριστό. Μπορούμε λοιπόν νά θέσουμε
στήν κρίση τού πνευματικού ζητήματα πού μάς άπασχολούν,
ώστε νά πάρουμε άποφάσεις καί νά κάνουμε επιλογές πού μάς
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προάγουν πνευματικά άποφεύγονιας ταυτόχρονα άλλες πού
μπορούν νά ζημιώσουν τήν ψυχή μας.
Δ έ σκότωσα, ούτε έκλεψα... χί νά εξομολογηθώ;
"Οταν έχουμε τέτοια άπορία, άποκαλύπτουμε ότι δέ
γνωρίζουμε τή διδασκαλία τού Χριστού. ’Επειδή ό Χριστός μάς
διδάσκει ότι καί οί άμαρτωλοί λογισμοί (σκέψεις) άκόμα μάς
άπομακρύνουν άπό τόν Θεό. Επίσης, άμαρτάνουμε όχι μόνο
δταν πράττουμε κάτι κακό, άλλά καί όταν δέν εφαρμόζουμε τό
καλό. Ά ραγε ποιός μπορεί νά ισχυριστεί άτι εκπληρώνει
πραγματικά τήν έντολή της άγάπης καί μάλιστα πρός τούς
έχθρούς του;
Υ π ά ρ χ ε ι ένα ς εύκολος τρόπος έξέτασης τού έαυτού μου
σύμφω να με τό νόμ ο τού Θεού;
Υ πάρχουν οί Δέκα ’Εντολές καί ή έρμηνεία τους κάτω
άπό τό πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Τό τελειότερο όμως καί
άκριβέστερο κριτήριο είναι ή έντολή της άγάπης πρός τόν Θεό
καί πρός τόν συνάνθρωπο. Σύμφωνα μέ τό λόγια τού Χριστού,
σ' αύτή τήν έντολή περιέχονται άλες οί άλλες έντολές (6λ.
Ματθ. 22,40). Δέ μπορούμε, γιά παράδειγμα, νά άγαπάμε τόν
Θεό καί νά παραβαίνουμε τίς έντολές Του. Ούτε γίνεται νά
άγαπάμε τούς ανθρώπους καί ταυτόχρονα νά διαπράττουμε
αδικίες σέ Βάρος τους. Μάλιστα ή γνησιότητα της άγάπης πρός
τόν Θεό άποκαλύπτεται άπό τήν άγάπη πρός τόν συνάνθρωπο
(Α1 Ιω. 4,20). Έτσι, δταν άδιαφορούμε γιά τούς άλλους η τούς
κακομεταχειριζόμαστε, δείχνουμε ότι δέν έχουμε άγάπη πρός
τόν Θεό. Περκρρονούμε τήν έντολή Του γιά τήν άγάπη πρός
τόν συνάνθρωπο καί δέ σεβόμαστε τό δημιουργήματα Του.
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Μοϋ φ αίνεται δύσκολο νά μιλήσω γιά τόσο προσω πικά
Θέματα. Α ισθάνομαι ντροπή. Τί θά σ κεφ τεί ό
πνευματικός;
Πρέπει νά Βλέπουμε τό έξομολογητήριο σάν ιατρείο καί
ιό ν πνευματικό σάν γιατρό. Γιά έμάς ή Εξομολόγηση είναι
θέμα ψυχικής - συχνά καί σωματικής - ύγείας. Γιά τόν
πνευματικό πάλι είναι κάτι τό συνηθισμένο. Δέν πρόκειται νά
σοκαριστεΤ άπό τις δικές μας άμαρτίες. Σίγουρα έχει άκούσει
χειρότερες. ’Εξάλλου, δέν είναι περίεργο ή ντροπή, πού μάς
λείπει τήν ώρα της άμαρτίας, νά μάς κυριεύει τήν ώρα της
μετανοίας; Ή ντροπή αύτή ένισχύεται καί άπό τόν εχθρό τού
άνθρώπου διάβολο. Μέ τήν έξομολόγηση χάνει κάθε εξουσία
έπάνω μας γΓαύτό πολεμά τόν άνθρωπο μέ σκέψεις ντροπής.

Φ οβάμαι μήπως ό πνευματικός φ ανερώ σει τίς άμαρτίες
μου.
'Ο πνευματικός έχει ιερό καθήκον νά τηρεί τό άπόρρητο
τής Έξομολογήσεως, τό όποιο μάλιστα άναγνωρίζεται καί άπό
τόν νόμο. Σέ περίπτωση παράβασης αύτοϋ τού καθήκοντος
ελέγχεται άπό τόν Επίσκοπό του καί τήν ’Εκκλησιαστική
Δικαιοσύνη. Ό π ω ς άναψέραμε πρωτύτερα, τόν πνευματικό θά
πρέπει νά τόν άντιμετωπίζουμε ώς θεραπευτή. Έτσι χρειάζεται
νά τόν περιβάλλουμε καί μέ άνάλογη εμπιστοσύνη. Γιά τόν
λόγο αύτόν έπιλέγουμε ελεύθερα καί μέ δική μας εύθύνη τόν
πνευματικό, ώστε νά είναι πρόσωπο μέ πίστη καί άρετή καί νά
έχει τήν καλή μαρτυρία των πιστών. Μάλιστα ή παράδοση τής
’Εκκλησίας μας συνιστά τήν τακτική έξομολόγηση στόν ’ίδιο
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πνευματικό καί τήν αποφυγή της εναλλαγής του, εκτός κι αν
συντρέχουν σοβαροί λόγοι (ήθικοί ή πίστεως), όπότε
αναζητούμε άλλον πνευματικό.
Πώς πρέπ ει νά λέγονται ο ι αμαρτίες στον πνευματικό;
ΆρκεΤ μία άπλή, σαφής καί σύντομη αναφορά. Δέ
χρειάζονται ούτε λεπτομέρειες (ιδιαίτερα γιά τά σαρκικά
θέματα), ούτε μακροσκελείς εισαγωγές ή δικαιολογίες. Αν
είναι άπαραίτητο, θά ζητήσει ό πνευματικός περισσότερες
πληροφορίες. Αύτό πού σίγουρα χρειάζεται είναι ταπείνωση
καί συναίσθηση των άμαρτιών μας.
Τί μ π ο ρ εί νά μου π ει ό πνευματικός;
Νά εξηγήσει τή σπουδαιότητα μιας άμαρτίας. Νά
συμβουλεύσει γιά τήν άποφυγή της. Νά δώσει άπάντηση σέ
κάποιο έρώτημα πού τού θέσαμε.
Στό δύσκολο εγχείρημα της αύτοκριτικης θά σέ
βοηθήσουν τά παρακάτω έρωτήματα, τά όποια άφορούν στίς
σχέσεις μας: α) μέ τόν Θεό, β) μέ τόν πλησίον καί γ) μέ τόν
έαυτό μας.

Α.'Έ σν κ α ί ό Θεός
Πιστεύεις ολόψυχα στόν Τριαδικό Θεό, τόν Πατέρα, τόν
Υιό καί τό "Αγιο Πνεύμα, καί στήν ορθόδοξη διδασκαλία τής
’Εκκλησίας μας;

7

Εμπιστεύεσαι άκΛόνητα τόν έαυτό σου στήν πατρική
Πρόνοια τού Θεού ή μήπως στίς δυσάρεστες περιστάσεις
όλιγοπιστεϊς, γογγύζεις καί απελπίζεσαι;
'Ομολογείς μέ παρρησία τήν πίστη σου, δταν οί
περιστάσεις τό άπαιτούν ή μήπως ντρέπεσαι νά κάνεις ακόμα
καί τό σημείο τού Σταυρού δταν λ.χ. περνάς έξω άπό κάποιον
ναό;
Μήπως άσχολήθηκες ποτέ μέ τόν άποκρυφισμό,
(μάγους, μέντιουμ, άστρολόγους, ύπνωτιστές, πνευματιστές,
χαρτορίχτρες,
καφετζοϋδες κ.ά.)
ή άναμίχθηκες σέ
παραθρησκευτικές ομάδες (σχολές γιόγκα καί διαλογισμού,
γνωστικές ή θεοσοφικές σχολές, Βουδισμό, Ινδουισμό κ.α.);
Μήπως πιστεύεις στήν τύχη καί στά όνειρα η άσχολεΤσαι
μέ τό ξεμάτιασμα καί δίνεις σημασία στίς διάφορες προλήψεις
καί δεισιδαιμονίες (π.χ. «τό 13 είναι γρουσούζικος άριθμός»,
«τό πέταλο φέρνει γούρι» κ.λπ.);
Προσεύχεσαι τακτικά καί προσεκτικά στό σπίτι σου
(πρωί, βράδυ, πρίν καί μετά τά γεύματα) ή στήν ’Εκκλησία
(κάθε Κυριακή καί τίς μεγάλες γιορτές), εύγνωμονώντας
πρωτίστως τόν Θεό γιά τίς ποικίλες, φανερές καί άφανέϊς
εύεργεσίες Του;
Μελετάς καθημερινά τήν 'Αγία Γραφή καί άλλα
ψυχωφελή βιβλία;
Νηστεύεις, αν δέν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας, τήν
Τετάρτη καί τήν Παρασκευή καί τίς άλλες περιόδους των
Νηστειών;
Προσέρχεσαι τακτικά στό Μυστήριο της Θείας
Κοινωνίας, ύστέρα άπό τήν κατάλληλη προετοιμασία καί τήν
έγκριση τού πνευματικού σου;
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Μήπως βλάστημος τό όνομα τού Χρίστου, τής Παναγίας
ή των 'Αγίων μας;
Μήπως ορκίζεσαι χωρίς λόγο η άθέτησες τυχόν όρκο ή
υπόσχεσή σου στόν Θεό;

Β.'Έσν κ α ί ό συνάνθρωπος
Δείχνεις έμπρακτα τήν αγάπη σου στόν πλησίον,
ιδιαίτερα σέ όσους υποφέρουν η έχουν άνάγκη (άσθενείς,
πτωχούς, φυλακισμένους, άνεργους, ορφανά, ήλικιωμένους
κ.α.);
ΣυγχωρεΤς όσους σέ έβλαψαν ή μήπως κρατάς μέσα σου
έχθρα καί άνππάθεια; Είσαι πρόθυμος νά ζητήσεις
«συγγνώμην» άπό τόν πλησίον γιά τυχόν σφάλματά σου;
Μήπως θεληματικά η άθέλητα διέπραξες φόνο ή μέ τή
συμπεριφορά σου Βοήθησες στήν έκτέλεση μίας τέτοιας
πράξεως;
Μήπως έχεις τό έλάττωμα:
- Νά λές ψέματα;
- Νά κατακρίνεις;
- Νά συκοφαντείς;
- Νά κολακεύεις;
- Νά καταριέσαι;
- Νά οργίζεσαι καί νά βρίζεις;
- Νά ειρωνεύεσαι καί νά χλευάζεις;
- Νά διαπληκτίζεσαι καί νά χειροδικείς;
- Νά «στέλνεις» τούς άλλους «στό διάβολο»;
- Νά είσαι περίεργος;
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Μήπως φθονείς τήν εύτυχία ή ζηλεύεις τά άγαθά ιού
πλησίον σου; ’Ή μήπως, πάλι, χαίρεσαι στίς συμφορές ίου;
Μήπως είσαι καχύποπιος καί δίνεις πίστη στίς υπόνοιες
σου γιά τούς άλλους;
Μήπως κλέβεις ή συνεργάστηκες ποτέ σέ κλοπή η
δέχτηκες έν γνώσει σου κλεμμένα πράγματα;
Δείχνεις εύγνωμοσύνη στούς εύεργέτες σου ή μήπως
άνταποδίδεις άχαριστία γιά τό καλό πού σου έκαναν;
Μήπως μέ τούς λόγους καί τή συμπεριφορά σου
σκανδαλίζεις τόν πλησίον σου ή τόν έξωθείς στήν άμαρτία;
Μήπως άσχολεΐσαι μέ τήν προσωπική, οικογενειακή ή
επαγγελματική ζωή των άλλων καί επεμβαίνεις άδιάκριτα,
προκαλώντας διάφορα προβλήματα;
Μήπως κάνεις χρήση, διακινείς ναρκωτικές ούσίες ή μέ
όποιονδήποτε τρόπο οδήγησες άλλους στή χρήση τους;
Μήπως συνηθίζεις νά διαδίδεις πληροφορίες ή μυστικά
των άλλων, δημιουργώντας έτσι διαμάχες στίς σχέσεις των
συνανθρώπων σου;
Σιό έπάγγελμα
Μήπως ή συνείδησή σου σέ έλέγχει γιά άπάτη, νοθεία,
αισχροκέρδεια,
κατάχρηση,
τοκογλυφία,
δωροδοκία,
άπόκρυψη έμπορευμάτων κ.λπ.;
Μήπως στίς συναλλαγές σου σέ διακρίνει άνειλικρίνεια,
άνενπμότητα ή δολιότητα;
Μήπως κακομεταχειρίζεσαι, έκμεταλλεύεσαι η άδικεΐς
τούς έργάτες, υπαλλήλους ή ύφισταμένους σου;

ίο

Στην οικογένεια
Δείχνεις σεβασμό, άγάπη καί τιμή πρός ιούς γονείς σου
η μήπως συμπερκρέρεσαι με αυθάδεια, σκληρότητα καί
περιφρόνηση; ’Ιδιαίτερα, τούς συμπαραστέκεσαι στά γηρατειά
τους;
'Η συμπεριφορά σου στό σπίτι διαπνέεται άπό πνεύμα
θυσίας,
άγάπης,
καλοσύνης,
άλληλοκατανόησης,
ύποχωρητικότητας καί ύπομονης;
Μήπως μέ τήν έριστικότητα, τό πείσμα ή τίς παράλογες
καί έγωισπκές άπαιτήσεις σου διαταράσσεις τήν οικογενειακή
γαλήνη καί άτμόσφαιρα;
Ώ ς σύζυγοι:
’Α ποδέχεστε τή συζυγία ώς εύλογία Θεού καί άγωνίζεστε
καθημερινά γιά τήν τελείωση καί ολοκλήρωση της μεταξύ σας
άγάπης, ώστε νά μή διασπάται αύτή άπό καμιά άλλη γήϊνη
άγάπη (πρός τούς γονείς, τά παιδιά, τούς συγγενείς, τό
επάγγελμα, τό άθλημα, το κυνήγι η άλλη δραστηριότητα);
Τιμάτε καί άγαπάτε ό ένας τούς γονείς καί συγγενείς τού
άλλου;
Διαφυλάσσετε τήν άμοιβαία πίστη καί άφοσίωση;
Μήπως άποφεύγετε μέ διάφορα μέσα τήν τεκνογονία;
Μήπως κάνατε έκτρωση ή γίνατε ήθικοί αύτουργοί στή
διάπραξη ένός τέτοιου εγκλήματος;
Μήπως διατηρούσατε προγαμιαίες σχέσεις;
Ώ ς γονείς:
Προσεύχεστε θερμά γιά τήν προκοπή των παιδιών σας;
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Ή ζωή σας άποτελέϊ καλό παράδειγμα γιά τά παιδιά
σας;
Μήπως ένδιαφέρεστε μόνο γιά τήν κατά κόσμο πρόοδό
τους; Δείχνετε Ιδιαίτερη φροντίδα γιά τή χριστιανική άγωγή
τους, άφιερώνοντας γιά τό σκοπό αύτό τόν άνάλογο χρόνο,
άλλοτε συμβουλεύοντας καί συζητώντας μαζί τους, άλλοτε
έμπνέοντας μέ τη συνέπεια τής χριστιανικής σας ζωής καί
άλλοτε παρακολουθώντας διακριτικά τά άναγνώσματά τους,
τούς τρόπους ψυχαγωγίας τους καί τίς παρέες τους;
Μήπως κάνετε διακρίσεις μεταξύ τών παιδιών σας ή δεν
ύπήρξατε δίκαιοι στίς γονικές σας παροχές;
Μήπως έπεμβαίνετε άκαιρα, πιεστικά καί άδικαιολόγητα
στίς άποφάσεις τών παιδιών σας ή στίς οίκογένειές τους,
ύπονομεύοντας έτσι τίς προσπάθειές τους ή τούς
οικογενειακούς τους δεσμούς;

Γ.'Έσν κ α ί ό εαυτός σου
Μήπως είσαι προσκολλημένος στίς βιοτικές φροντίδες
καί τά έγκόσμια άγαθά καί άδιαφορέϊς γιά τήν καλλιέργεια τής
άθάνατης ψυχής σου καί τήν ένωσή σου μέ τόν Θεό;
Μήπως διακατέχεσαι άπό τήν ύπερηφάνεια, πού είναι ή
άρχή καί ή γεννήτρια όλων τών κακών; Αύτό θά τό
διαπιστώσεις:
-άν έπιδιώκεις τή δόξα, τίς τιμές, τούς έπαίνους, τά
πρωτεία καί τήν προβολή,
-άν καυχιέσαι καί μιλάς μέ έγκώμια γιά τίς προσωπικές
σου ικανότητες, τήν καλή σου οικογένεια καί τίς
επαγγελματικές σου επιτυχίες,
12

-αν προσπαθείς νά γίνεσαι άρεστός σιούς ανθρώπους,
-άν δείχνεις μεγάλη εμπιστοσύνη στόν έαυτό σου καί
επιμένεις μέ πείσμα στήν προσωπική σου κρίση,
-άν δέν δέχεσαι ιίς συμβουλές ιώ ν άλλων η άντιδράς
στίς υποδείξεις των τυχόν σφαλμάτων σου,
-άν έπιδιώκεις πάντοτε καί σέ όλα τήν ικανοποίηση τού
έαυτοϋ σου ή ζητάς άπαιτητικά νά έξυπηρετέϊσαι άπό τούς
άλλους.
Μήπως μιλάς άκαιρα, διακόπτοντας ή προσΒάλ-λοντας
μέ λόγια ταπεινωτικά τούς συνομιλητές σου;
Μήπως είσαι φιλάργυρος ή πλεονέκτης;
Μήπως ζέϊς μέ πολυτέλεια καί σπατάλη ή ξοδεύεις τά χρήματά
σου σέ τυχερά παιχνίδια, χαρτοπαιξία κ.α.;
Μήπως ντύνεσαι καί καλλωπίζεσαι μέ τρόπο προκλητικό
η μήπως ή ένδυμασία σου είναι άνάρμοστη γιά τό δικό σου
φύλο;
Μήπως είσαι λαίμαργος η γαστρίμαργος;
Μήπως λές πολλά λόγια, περιττά καί άνώφελα η μήπως
αίσχρολογεϊς;
Δείχνεις τόν άπαιτούμενο σεβασμό στό σώμα σου, πού
είναι; ναός του Αγίου Πνεύματος, ή μήπως έπεσες σέ διάφορα
σαρκικά
άμαρτήματα
(αύνανισμό,
πορνεία,
μοιχεία,
άρσενοκοιτία κ.ά.);
Μήπως έκθέτεις τόν έαυτό σου σέ διάφορους σαρκικούς
πειρασμούς (άσεμνα θεάματα καί διασκεδάσεις, άνήθικα
περιοδικά καί βιβλία, πορνογραφήματα, προκλητική μουσική
καί τραγούδια κ.λ.π.);
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"Οταν προσβάλλουν ιό νοϋ σου αισχροί λογισμοί καί
φαντασίες τούς διώχνεις άμέσως η μήπως τούς άποδέχεσαι καί
τούς καλλιεργείς;
Μήπως καταστρέφεις τήν ύγεία σου, πού είναι δώρο τού
Θεού, μέ τή μέθη, τό κάπνισμα η μέ ναρκωτικές ουσίες;
Μήπως σκέφτηκες ποτέ νά αύτοκτονήσεις;
Μήπως διακατέχεσαι άπό οκνηρία, άμέλεια η
άνευθυνότητα;
Μήπως σπαταλάς άσκοπα τό χρόνο σου μπροστά στήν
τηλεόραση ή περιπλανώμενος στό διαδίκτυο;
Καί τώρα, μετά ιό ν έλεγχο τού έαυτοϋ σου, τρέξε,
άδελφέ μου, χωρίς άναβολή στόν πνευματικό. Εξομολογήσου
τίς άμαρτίες σου α) χωρίς νά κρύψεις καμία, β) μέ ειλικρίνεια
καί συντομία καί γ) δίχως νά άναφέρεις τυχόν άρετές σου η
ξένα άμαρτήματα. Νά είσαι σίγουρος πώς, μαζί μέ τήν άφεση,
ό Θεός θά σου προσφέρει πλούσια τή χάρη Του, γιά τό
ξεκίνημα μίας νέας ζωης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά τήν εύχή τού πνευματικού έχουν συγχωρεθεΤ όλες
οί άμαρτίες μου; Μήπως κάποιες θά πρέπει νά τίς
έξομολογηθώ πάλι;
Ή εύχή τού πνευματικού δίνει τήν άφεση δλων των
άμαρτιών πού έξαγορεύσαμε. Συνεπώς τυχόν άμφιβολία μας
γιά τό θέμα αύτό δείχνει έλλειψη πίστης στό μυστήριο καί στή
δύναμη τού Θεού.
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Ά ν ξεχάσω κά π οια αμαρτία; ’Ά ν κρύψω κάποια από
ντροπή;
Ά ν ξεχάσαμε κάτι καί εφόσον δεν είναι σοβαρό,
μπορούμε νά τό άναφέρουμε στήν επόμενη εξομολόγηση. ’Άν
όμως, παραλείψαμε κάποια άμαρτία έσκεμμένα, τότε δεν
πρέπει νά θεωρούμε ότι μάς δόθηκε άφεση καί δέν πρέπει νά
κοινωνήσουμε, άκόμη καί άν πήραμε τήν άδεια τού
πνευματικού.
Μπορώ νά κοινω νήσω λ ο ιπ ό ν ά φ ου εξομολογήθηκα;
Μετά τήν έξομολόγηση θά πρέπει νά ζητήσουμε άπό τόν
πνευματικό τήν άδεια νά μεταλάβουμε. Αυτός θά ορίσει τόν
χρόνο, τή συχνότητα καί τόν τρόπο της προετοιμασίας μας
(νηστεία, προσευχή, συγχώρεση - συμφιλίωση μέ τούς
άλλους).
Ό μ ω ς, τί νόημα έχει νά εξομολογούμαι τακτικά, δταν
γνω ρίζω ότι θά έπαναλάβω τίς ίδ ιε ς αμαρτίες;
Ό πω ς κάποιος πού πάσχει άπό χρόνια άσθένεια δέν
παύει νά προσπαθεί γιά τήν άπαλλαγή του, έτσι καί έκεΐνος
πού έπιθυμεί πραγματικά τήν πνευματική υγεία, φροντίζει
άδιάκοπα νά τήν άποκτήσει. Αύτός είναι ό πνευματικός
άγώνας τού άνθρώπου, ή διά βίου μετάνοια. Τό μυστήριο της
’Εξομολόγησης έξασφαλίζει ότι καμιά άμαρτία δέ μπορεί νά
μάς άπομακρύνει άπό τό έλεος τού Θεού. Μόνο ή έλλειψη
μετανοίας μπορεί νά μάς καταδικάσει στήν αιώνια στέρησή
Του.
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