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Διὰ νὰ ἔχωμε ὠφέλεια ἀπὸ τὴν μετάνοια, πρέπει αὐτὴ νὰ συνδέεται 
μὲ τὴν ἐξομολόγησι, διότι ἄνευ τῆς ἐξομολογήσεως δὲν ὠφελεῖ. Ὁ 
ἄνθρωπος συνίσταται ἐκ δύο οὐσιῶν, ἐκ σώματος ὑλικοῦ καὶ φθαρτοῦ καί 
ἐκ ψυχῆς ἀΰλου καὶ ἀθανάτου. Καθώς τὸ σῶμα ἀσθενεῖ, ἔτσι καί ἡ ψυχὴ 
πολλὲς φορὲς ἀσθενεῖ, ἀσθένεια δὲ τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἁμαρτία. Καὶ καθὼς 
τὶς σωματικὲς ἀσθένειες τὶς θεραπεύει ὁ ἰατρὸς, ἔτσι καὶ τὶς ψυχικὲς 
ἀσθένειες τὶς ἰατρεύει ὁ Πνευματικὸς ἰατρός. Δὲν ὠφελεῖ τὸν ἀσθενῆ νὰ 
γνωρίζῃ μόνον τὴν ἀσθένειά του καὶ κατόπιν νὰ μὴ θέλῃ νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν 
ἰατρὸ γιὰ νὰ λάβῃ ὁδηγίες, νὰ λάβῃ φάρμακα. Ἔτσι καὶ τὸν ἁμαρτωλὸ δὲν 
ὠφελεῖ μόνον νὰ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός, ἀλλὰ πρέπει νὰ μεταβῇ 
εἰς τὸν Πνευματικὸν ἰατρὸ νὰ ὁμολογήσῃ τὶς ἁμαρτίες του καὶ νὰ λάβῃ τὰ 
κατάλληλα φάρμακα.

Πρὶν μεταβῇς, ἁμαρτωλέ, εἰς τὸν Πνευματικὸ θὰ σοῦ δώσω μία 
ὁδηγία: νὰ κλεισθῇς μέσα εἰς τὸ δωμάτιό σου ἢ εἰς μέρος ἥσυχο καὶ νὰ 
σκεφθῇς καλὰ τὶς ἁμαρτίες, μήπως παρέβης ἐντολή, μήπως προσέκρουσες 
ἢ ἀπίστησες εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως ἢ εἰς τὰ μυστήρια ἢ 
τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις κατεφρόνησες. Νὰ τὰ σημειώνῃς, 
καὶ κατόπιν νὰ ἐξετάσῃς ποῖος εἶναι καλὸς πνευματικὸς ἰατρός, ἔμπειρος, 
σοφός, διακριτικός, διὰ νὰ πᾶς. Δὲν πρέπει νὰ πηγαίνουμε εἰς οἱονδήποτε 
πνευματικόν, ἀλλὰ νὰ ἐκλέγουμε τὸν καλλίτερο. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ δι᾽ὅλων 
βεβαίως ἐνεργεῖ, ἀλλὰ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι, καθὼς πολλοὶ ἰατροὶ 
ἀνεπιστήμονες, ἀμαθεῖς καὶ ἀπρόσεκτοι πολλοὺς ἀσθενεῖς, πρὶν τοῦ 
καιροῦ των, παρέπεμψαν εἰς τὸν θάνατο, ἔτσι καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ 
πολλὲς φορὲς ἀπώλεσαν, ἄλλοι μὲ τὴν πολλὴ συγκατάβασι καὶ ἐπιείκεια καὶ 
ἄλλοι μὲ τὴν πολλὴ αὐστηρότητα καὶ ἀδιακρισία.

Ὁ Πνευματικὸς πρέπει νὰ εἶναι ἐπιστήμων, σοφός, διακριτικός, 
ἔμπειρος, συνετός, νὰ ἔχῃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο διὰ νὰ τὸν ὁδηγῇ πῶς νὰ 
οἰκονομῇ καὶ θεραπεύῃ τὶς ψυχὲς τῶν ἁμαρτωλῶν. Πρὸ παντὸς δὲ νὰ ἔχῃ 
ἀγάπη καὶ στοργὴ πρὸς τοὺς ἐξομολογουμένους, ὅση ἔχει μία 
φιλόστοργος μητέρα πρὸς τὰ τέκνα της. Ἔτσι παραγγέλει ὁ Κύριος εἰς 
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τοὺς Ἀριθμούς: «Λάβε αὐτοὺς, ὦ ποιμήν, εἰς τὸν κόλπον σου, ὡσεὶ ἄρα 
τιθηνός (τροφός) τὸν θηλάζοντα (Ἀριθμ. ια´ 12). Ἔτσι ἀγαποῦσε ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος τὰ πενυματικά του τέκνα, καὶ τοῦτο ἐμφαίνεται ἐκ τῆς 
ἐπιστολῆς του πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς πιστούς: «Ὡς ἄν τροφὸς θάλπῃ τὰ 
ἑαυτῆς τέκνα, οὕτως ὀμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ 
μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς …» (Α´ Θεσσ. 
β´ 7-8).

Ὁ Πνευματικὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς δώσῃ τὰ φάρμακα 
πρὸς προφύλαξι καὶ θεραπεία καὶ εὐρωστία τῆς ψυχῆς. Θὰ μᾶς φιλιώσῃ, θὰ 
μᾶς οἰκειώσῃ καὶ θὰ μᾶς ἑνώσῃ μὲ τὸν Θεό. Βεβαίως τελείως-τελείως δὲν 
ἐξέλιπον καί οἱ καλοὶ Πνευματικοί. Ἂν καὶ σπανίζουν, ἐν τούτοις ὑπάρχουν, 
καὶ ὅποιος φροντίζει μπορεῖ νὰ τοὺς εὕρῃ. Ἀφοῦ εὕρῃς, ἀγαπητέ μου, τὸν 
κατάλληλο Πνευματικό, πήγαινε μὲ φόβο Θεοῦ, μὲ μεγάλη ταπείνωση καὶ 
ἐξομολογήσου χωρὶς φόβο, χωρὶς ἐντροπὴ τὶς ἁμαρτίες σου. Νὰ τὶς 
ἐξομολογῆσαι δὲ ὡσὰν νὰ τὶς ἐξομολογῆσαι εἰς τὸν Θεό, διότι ὁ Θεὸς εἶναι 
πανταχοῦ παρὼν καὶ σὲ βλέπει καὶ σὲ ἀκούει καὶ βλέπει καὶ τὴν μετάνοιά 
σου ἐὰν εἶναι εἰλικρινής.

Πρόσεξε, παρακαλῶ, μὴ φοβηθῇς, μὴν ἐντραπῇς νὰ ὁμολογήσῃς τὶς 
ἁμαρτίες σου, ὅσες καὶ πολλὲς καὶ μεγάλες ἐὰν εἶναι, οὔτε νὰ δικαιολογῇς 
τὸν ἑαυτόν σου, οὕτε νὰ κατηγορῇς τοὺς ἄλλους ὡς αἰτίους οὔτε αὐτὸν 
τὸν πειρασμό, ἀλλὰ νὰ λέγῃς: «ἐγὼ ἔπταισα, ἐγὼ ἁμάρτησα ἐκ τῆς 
ἀμελείας μου καὶ ἀπροσεξίας μου». Καὶ ἐὰν ἔχῃς ἁμαρτίες πολλὲς καὶ 
μεγάλες πὲς ὡς ὁ ἄσωτος: «Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 
σου …» (Λουκ. ιε´ 18). Στέναξε ὡς ὁ τελώνης καὶ δάκρυσε ὡς ἡ πόρνη. Μὴ 
ἀπελπισθῇς, μὴ ἀπογνώσῃς σεαυτόν, ἀλλ᾽ ἔχε θάρρος· νὰ εἶσαι δὲ βέβαιος 
ὅτι ὁ πολυέλεος Θεὸς ἐκείνη τὴν στιγμὴ ποὺ μετανοεῖς καὶ κλαίεις καὶ 
πονεῖς, γιὰ τὶς ἁμαρτίες σου, ὅταν σὲ δῇ ὅτι πηγαίνεις εἰς αὐτόν, πρὶν 
ἀκόμη πλησιάσῃς τρέχει εἰς ἀπάντησή σου, ἀνοίγει τὶς πατρικὲς ἀγκάλες, 
τὰ πατρικὰ σπλάγχνα καὶ σὲ δέχεται ὄχι ὡς ἕνα τῶν μισθίων, ἀλλ᾽ὡς υἱόν 
Του, καὶ λέγει καὶ διὰ σέ, ὡς καί εἰς τὸν ἄσωτο: «οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς 
ἦν καὶ ἀνέζησε καὶ ἀπολωλὸς ἦν καὶ εὑρέθη». Χαίρει διὰ τὴν ἐπιστροφή 
σου, θυσιάζει διὰ σὲ τὸν μόσχο τὸν σιτευτό, τὸν μονογενῆ Του υἱὸ καὶ 
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κάμνει μεγάλη χαράν. «Χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 
ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. ιε´ 10).

Ὤ καὶ νὰ ἔβλεπες, ἀγαπητέ μου, τὶ μεταβολὴ γίνεται αὐτὴ τὴν ὥρα 
εἰς τὴν ψυχή σου, ὁπόταν μὲ συντριβὴ καρδίας ἐξομολογῆσαι ἐνώπιον τοῦ 
Πνευματικοῦ σου πατρός! Ἰδίως κατὰ τὴν ὥρα τὴν ὁποία ὁ Πνευματικὸς 
ἐπιθέτει τὴν χεῖρα του εἰς τὴν κεφαλήν σου καὶ λέγει: «Ἡ χάρις τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, δι᾽ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου ἔχει σε λελυμένον καὶ 
συγκεχωρημένον». Θὰ ἔχαιρε τὸ πνεῦμα σου, θὰ ἐσκίρτα ἡ καρδία σου καὶ 
θὰ ἀναφωνοῦσες τὰ λόγια ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀναφωνεὶ ὁ θεῖος 
Χρυσόστομος, ἡ παρηγορία τῶν ἁμαρτωλῶν, εἰς τὸν περὶ μετανοίας λόγον: 
«Ὤ φιλανθρωπίας μέγεθος! Ὤ ἀγαθότητος ὑπερβολή!». Ὅσας ἁμαρτίας 
καὶ ἐὰν ἔχῃς αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐξαλείφονται, δὲν εἶσαι ἁμαρτωλός, εἶσαι 
δίκαιος, ἀναγεννᾶσαι καὶ ἀνακαινοῦται ἠ ψυχή σου. «Καὶ ἕνα δάκρυο νὰ 
στάξει» λέγει ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Νεοκαισαρίας, «ἰσοδυναμεῖ τῷ λουτρῷ 
τοῦ θείου Βαπτίσματος».

Ἀπὸ αὐτὰ διδασκόμεθα τὴν ἅμετρη εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καὶ πόσον 
καλὸν ἔχομε Δεσπότη, καὶ μὴ ἀπελπιζόμεθα ἢ ἀμελήσουμε τῆς σωτηρίας 
μας. Ἂς προσέξουμε δὲ νὰ μὴ ἀναβάλουμε τὸν καιρὸ τῆς μετανοίας, διότι 
δὲν γνωρίζομε τὴν ὥρα οὐδὲ τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου μας, καὶ ὅσες φορὲς 
ἁμαρτήσουμε, εὐθὺς νὰ μετανοοῦμε.
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