
 
Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; 

 
 
Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; 

Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυ-
στήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο 
τελούµε τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού, ο οποίος µας δίνει 
τη συγχώρεση των αµαρτιών µας, διά του Ιησού Χριστού που 
πέθανε και αναστήθηκε. Ο Χριστός, µε τη διακονία της Εκκλη-
σίας, µας συµφιλιώνει µε το Θεό και τους αδελφούς. 

Εποµένως «εξοµολογούµαι» σηµαίνει: 
● ακούω το Λόγο του Θεού και αναγνωρίζω την προσω-

πική µου αµαρτία, 
● τελετουργώ τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού Πατέρα, 

ο οποίος: 
- συγχωρεί τις αµαρτίες µας, πλένοντάς τις µε το Αίµα του 

Υιού Του, 
- µας µεταδίδει την ίδια τη θεϊκή Του ζωή (µυστηριακή χά-

ρη), 
- µας συµφιλιώνει µαζί Του και µεταξύ µας, οικοδοµώντας 

και πάλι τον παγκόσµιο δεσµό της αδελφοσύνης. 
- δέχεται και καθιστά γόνιµη την προσωπική µας επίδοση 

για συνεχή µεταστροφή, που εγκαινιάζεται µε το Βάπτισµα και 
εντείνεται από τις απαιτήσεις της θείας Ευχαριστίας, 

- ανοίγει τη µετανοηµένη καρδιά µας προς την πνοή του 
Αγίου Πνεύµατος, που οδηγεί στη δικαιοσύνη, την αγάπη, την 
ελευθερία, τη ζωή και τη χαρά. 

 
Ποιος ίδρυσε αυτό το Μυστήριο; 

Το ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός όταν τη νύχτα του Πάσχα 
φανερώθηκε στους Αποστόλους του και τους είπε: «Λάβετε το 
Άγιο Πνεύµα. Σε όσους συγχωρήσετε τις αµαρτίες θα είναι 
συγχωρηµένες, και σε όσους δεν τις συγχωρήσετε θα παρα-
µείνουν ασυγχώρητες» (Ιω.20,22-23). 

 



Γιατί πρέπει να εξοµολογούµαστε; 
∆ιότι κάθε χριστιανός, µετά το Βάπτισµα, διαπράττει α-

µαρτίες. 
 

Και όποιος λέει ότι δεν έχει αµαρτίες; 
Είτε είναι ψεύτης είτε τυφλός. «Εάν πούµε ότι είµαστε α-

ναµάρτητοι, εξαπατούµε τον εαυτό µας και η αλήθεια δεν είναι 
σ’ εµάς» (1Ιω.1,8). 

 
Πότε διαπράττει κανείς αµαρτία; 

- Όταν κάποιος ανυπακούει στο Θεό, στην αγάπη Του, 
στο νόµο που µας έδωσε, διά του Χριστού, για να µας δείξει 
την ορθή πορεία προς την πλήρη ευτυχία µας και την τέλεια 
πραγµατοποίηση τού είναι µας: την αγιοσύνη. 

- «Ό,τι είναι κακό εµπρός στα µάτια Σου (Κύριε), εγώ το 
έπραξα» (Ψαλµός 51,6). 

- Ιδιαίτερα συνειδητοποιούµε την αµαρτία µας µέσα από 
το φως του Χριστού. Ο Χριστός, πράγµατι, είναι εκείνος που, 
µε το Λόγο του και µε το θάνατο και την ανάστασή του, απο-
καλύπτει πλήρως στον άνθρωπο την αµαρτία του και τη βαρύ-
τητά της. 

 
Με ποια έννοια η αµαρτία προσβάλλει το Θεό; 

Η αµαρτία προσβάλλει το Θεό µε την έννοια ότι: 
- τραυµατίζει ή καταστρέφει τον άνθρωπο που έπλασε ο 

Θεός και τον οποίο αγαπά, 
- ραγίζει ή διακόπτει τη διάλογο του Θεού µε τον άνθρω-

πο, 
- απορρίπτει το Λόγο του Θεού (Νόµο, διδασκαλία…) που 

είναι το αληθινό καλό του ανθρώπου, 
- προσβάλλει το Θεό όχι τόσο στην ίδια την τιµή Του, όσο 

στην Αγάπη Του. 
 
Κυρίως η αµαρτία είναι αιτία του θανάτου του Ιησού Χρι-

στού, πολυαγαπηµένου Υιού του Πατέρα. 
 

Όλες οι αµαρτίες είναι ίσες; 



Όχι, βέβαια! Οι αµαρτίες διαφοροποιούνται, ανάλογα µε 
τη βαρύτητα και το είδος. 

● Ως προς τη βαρύτητα, υπάρχουν αµαρτίες θανάσιµες 
και συγχωρητικές. 

● Ως προς το είδος, υπάρχουν αµαρτίες: 
- σκέψεις, λόγου, έργων, παραλείψεων. 
- κατά του Θεού, του πλησίον, του εαυτού µας, της δηµι-

ουργίας. 
 

Πότε µια αµαρτία είναι θανάσιµη; 
Για να διαπράξει κανείς µια αµαρτία θανάσιµη, πρέπει να 

συνυπάρχουν τρεις προϋποθέσεις: 
● το είδος της αµαρτίας να είναι βαρύ, 
● να υπάρχει πλήρης αντίληψη της βαρύτητας, 
● να υπάρχει ελευθερία συναίνεσης (συγκατάθεσης). 
 

Τη βαρύτητα της αµαρτίας ποιος την καθορίζει; 
Ο Θεός, και όχι εµείς ή ο κόσµος. Ο Θεός προσδιορίζει 

ποιο είδος αµαρτίας είναι βαρύ. Το δείχνει κυρίως µε τις 10 
Εντολές και τη διδασκαλία του Χριστού, έτσι όπως µας τα πα-
ρουσιάζει η Εκκλησία. 

 
Πότε διαπράττει κανείς µια συγχωρητική αµαρτία; 

Όταν το είδος της αµαρτίας είναι ελαφρύ, αλλά επίσης ό-
ταν, παρόλο που το είδος της αµαρτίας είναι βαρύ, όµως ο συ-
γκεκριµένος άνθρωπος δεν έχει πλήρη αντίληψη της βαρύτη-
τας ή δεν έχει πλήρη συναίνεση στη διάπραξη της αµαρτίας. 

 
Για να λάβει κανείς συγχώρεση, αρκεί να ζητήσει προ-
σωπικά συγχώρεση από το Θεό, ή πρέπει οπωσδήποτε 
να εξοµολογηθεί σε ιερέα; 

● Ο καθένας µας µπορεί και πρέπει να ζητά συγχώρεση 
από το Θεό κάθε στιγµή, ιδιαίτερα αµέσως µετά από µια θα-
νάσιµη αµαρτία και πριν κοιµηθεί τη νύχτα, αλλά και στην αρχή 
της θείας Λειτουργίας. 

● Όµως ορισµένες αµαρτίες, ο Θεός µας τις συγχωρεί εάν 
πλησιάσοµε µετανοηµένοι στο Μυστήριο της Μετάνοιας (εξο-
µολόγηση), όπως το θέλησε και το ίδρυσε ο Υιός του ο Ιησούς 



Χριστός. Ο Θεός µας δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο µας χο-
ρηγεί τη συγχώρεσή του. Σίγουρα η αµαρτία δεν συγχωρείται 
εάν δεν υπάρχει προσωπική µετάνοια. Ο Θεός όµως συνέδεσε 
την άφεση των αµαρτιών µε τη διακονία της Εκκλησίας (µέσω 
του ιερέα). Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχει κάποιος τη δυ-
νατότητα να εξοµολογηθεί εκείνη τη στιγµή, αλλά θέλει να κοι-
νωνήσει, λαβαίνει την άφεση αν ζητήσει συγχώρεση από το 
Θεό, µε την προϋπόθεση ότι θα εξοµολογηθεί το συντοµότερο. 

 
Κάθε πότε πρέπει να εξοµολογούµαστε; 

● κάθε χριστιανός, που έχει φθάσει σε ηλικία διάκρισης, 
έχει υποχρέωση να εξοµολογείται τουλάχιστο µια φορά το 
χρόνο. 

● Ο καλός χριστιανός, όµως, δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να αρκείται από το ελάχιστο. Ο καλός χριστιανός ιδιαιτέρως: 

- εάν διαπράξει θανάσιµη αµαρτία, πρέπει να εξοµολογη-
θεί αµέσως, µε σκοπό να λάβει αµέσως τη συγχώρεση του 
Θεού και να αποφύγει την κόλαση, σε περίπτωση θανάτου. 
Οπωσδήποτε πρέπει να εξοµολογηθεί πριν πλησιάσει στη 
θεία Κοινωνία. 

- η ατοµική εξοµολόγηση όλων των αµαρτιών και η άφεση 
αποτελούν τον µόνο οµαλό τρόπο µε τον οποίο ο πιστός, που 
συνειδητοποιεί ότι διέπραξε θανάσιµη αµαρτία, συµφιλιώνεται 
µε το Θεό και µε την Εκκλησία. 

- εάν έχει µόνο συγχωρητικές αµαρτίες, ο χρόνος που 
µπορεί να περάσει ανάµεσα στη µια και την άλλη εξοµολόγηση 
εξαρτάται από την πνευµατική ευαισθησία του καθενός. 

- ορισµένοι άγιοι εξοµολογούνταν ακόµη και κάθε µέρα, 
παρόλο που ήταν άγιοι! 

- ακολουθώντας την υπόδειξη καλών Πνευµατικών Πατέ-
ρων, θα ήταν καλό για ένα χριστιανό, που δεν έχει θανάσιµες 
αµαρτίες, να εξοµολογείται κατά κανόνα µια φορά το µήνα, το 
πολύ κάθε δύο µήνες, και αυτό ιδίως όταν λαβαίνει συχνά τη 
θεία Κοινωνία. 

 
Γιατί είναι τόσο ωφέλιµη η συχνή εξοµολόγηση ακόµη 
και των συγχωρητικών αµαρτιών; 



● Είναι ωφέλιµη η συχνή, ταπεινή και µε εµπιστοσύνη 
Εξοµολόγηση, επειδή το Μυστήριο της Μετάνοιας: 

- αυξάνει στον πιστό τη χάρη του θεού, 
- ενισχύει τις αρετές, 
- βοηθάει να µετριαστούν οι αρνητικές τάσεις που κληρο-

νοµήσαµε εξαιτίας της προπατορικής αµαρτίας και που επιβα-
ρύνονται µε τις προσωπικές αµαρτίες, 

- διαµορφώνει µια ορθή συνείδηση, 
- προσφέρει το δώρο της γαλήνης και της ειρήνης, επειδή 

ακριβώς αυξάνει τη θεία χάρη. 
● ∆εν πρέπει επίσης να λησµονούµε τη σπουδαιότητα και 

της Ακολουθίας Μετανοίας, στην αρχή της θείας Λειτουργίας, 
µε την οποία ζητούµε συγχώρεση από το Θεό για τις αµαρτίες 
µας. 

 
Πώς εξοµολογούµαστε; 

● Προετοιµαζόµαστε για το Μυστήριο της Μετάνοιας µε 
λίγο χρόνο προσευχής και µε µια καλή πνευµατική καθοδήγη-
ση. 

● Συγκρίνοµε τον εαυτό µας µε το παράδειγµα και τα λό-
για του Χριστού (εξέταση συνείδησης), κατά προτίµηση διαβά-
ζοντας ένα κείµενο από την Αγία Γραφή. 

● Μέσα στο φως των όσων έκανε ο Θεός για µας, ανα-
γνωρίζοµε τις προσωπικές µας αµαρτίες, ζητώντας γι αυτές 
συγχώρεση από το Θεό και δεσµευόµενοι να «αλλάξοµε ζωή», 
ιδιαίτερα σε έναν ιδιαίτερο τοµέα. 

● Έπειτα πηγαίνοµε σε έναν ιερέα (αρχίζοµε λέγοντας 
πόσος χρόνος πέρασε από την τελευταία µας εξοµολόγηση, 
και ότι θέλοµε να ζητήσοµε συγχώρεση και για τις αµαρτίες 
που έχοµε λησµονήσει αλλά και της περασµένης µας ζωής). 

- Εξοµολογούµαστε τις αµαρτίες µας. 
- Ακούµε τα λόγια του ιερέα. 
- ∆εχόµαστε την πράξη µετάνοιας που µας επιβάλλει να 

κάνοµε. 
- Εκδηλώνοµε τη µετάνοιά µας, που προέρχεται από την 

αγάπη µας προς το Θεό, και απαγγέλλοµε την Πράξη Μετα-
νοίας (ή κάποιον άλλο παρόµοιο τύπο). 



- ∆εχόµαστε µε πίστη την άφεση των αµαρτιών µας από 
τον ιερέα, ο οποίος λέει: «Εγώ σε απολύω από όλες τις αµαρ-
τίες σου, εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος». 

● Ευχαριστούµε έπειτα τον Κύριο για το δώρο της µυστη-
ριακής άφεσης, ανανεώνοντας τη δέσµευσή µας για αλλαγή 
ζωής (µεταστροφή). 

 
Αρκεί να κάνοµε µια γενική και αόριστη εξοµολόγηση 
των αµαρτιών µας; 

● Όχι, δεν αρκεί εάν πούµε (για παράδειγµα:) «Πατέρα, 
έχω αµαρτήσει. Ζητώ το συγχώριο» ή εάν αναφέροµε µια α-
µαρτία ή ορισµένες που τις θεωρούµε πιο σπουδαίες. 

● Ο χριστιανός οφείλει να εξοµολογηθεί όλες τις θανάσι-
µες αµαρτίες, που διέπραξε µετά το Βάπτισµά του και ακόµη 
δεν τις έχει αναφέρει σε Εξοµολόγηση, προσδιορίζοντας το 
είδος των αµαρτιών και τον αριθµό τους. Αυτό προϋποθέτει 
µια φροντισµένη εξέταση συνείδησης. 

 
Με τι τρόπο γίνεται µια φροντισµένη εξέταση συνείδη-
σης; 

● Αφήνοντας να µας φωτίσει ο Λόγος του Θεού (η Αγία 
Γραφή). Πράγµατι, ο Λόγος του Θεού, είναι εκείνος που: 

- ξεσκεπάζει την αµαρτία, 
- καλεί σε µεταστροφή, 
- προτρέπει στο καλό, 
- ενθαρρύνει να ενεργούµε, µιµούµενοι το Χριστό, 
- αναγγέλλει την ευσπλαχνία του Θεού, που πλένει την 

αµαρτία του ανθρώπου µε το αίµα του Χριστού, και δωρίζει τη 
χάρη του Αγίου Πνεύµατος, που καθαγιάζει τον άνθρωπο. 

● Πιο ειδικά µπορούµε να κάνοµε µια εξέταση συνείδη-
σης, σκεπτόµενοι µία-µία τις δέκα Εντολές του Θεού, τους Μα-
καρισµούς του Ευαγγελίου, τις εντολές της Εκκλησίας.??? 

 
Είναι δυνατό να εξοµολογηθούµε κατά τη θεία Λει-
τουργία; 

● Ναι, είναι δυνατό, αλλά δεν συνιστάται, διότι δεν µπο-
ρούµε να τελέσοµε καλά δύο Μυστήρια ταυτόχρονα. Είναι κα-



λύτερα να εξοµολογηθούµε προηγουµένως, αλλά πάντως έξω 
από τη Λειτουργία. 

● Συνιστάται λοιπόν να επιλέγουν οι πιστοί κάποια στιγµή 
ηρεµίας για τον εαυτό τους και για τον ιερέα-εξοµολόγο, ώστε 
να µπορέσουν να τελέσουν σωστά αυτό το Μυστήριο. 

 
Ο ιερέας δεσµεύεται πάντοτε από το µυστικό της εξο-
µολόγησης; 

Ασφαλώς! Και χωρίς καµιά εξαίρεση. Προβλέπονται µά-
λιστα βαριές ποινές. Οφείλει να τηρήσει απόλυτη εχεµύθεια 
(µυστηριακή σφραγίδα) για τις αµαρτίες που εξοµολογήθηκαν 
οι πιστοί, ακόµη και µε κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. 

 
Όλοι µπορούν να λάβουν άφεση των αµαρτιών; 

● ∆εν µπορούν να λάβουν έγκυρα την άφεση όσοι ζουν 
µόνιµα σε κατάσταση θανάσιµης αµαρτίας (παράδειγµα: οι δι-
αζευγµένοι ξαναπαντρεµένοι…) εάν δεν σκοπεύουν να αλλά-
ξουν αυτή την κατάστασή τους. 

● Συγκεκριµένα, µια αµαρτία δεν συγχωρείτε εάν ο πιστός 
δεν µετανοεί προσωπικά και δεν έχει την πρόθεση να µην ξα-
νακάνει αυτή την αµαρτία. 

● Ορισµένες αµαρτίες ιδιαίτερα βαριές, που τιµωρούνται 
µε αφορισµό, µπορούν να συγχωρεθούν µόνο από τον Πάπα 
ή από τον Επίσκοπο ή από ιερείς εξουσιοδοτηµένους. 

● Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου θανάτου, οποιοσδήπο-
τε ιερέας µπορεί να λύσει κάθε αφορισµό και να δώσει την ά-
φεση όλων των αµαρτιών. 

 
Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στην τέλεση του Μυστη-
ρίου της Μετάνοιας και την καθηµερινή ζωή; 

Η τέλεση του Μυστηρίου της Μετάνοιας είναι στενά δεµέ-
νη µε την καθηµερινή ζωή. Όταν κανείς εξοµολογείται, δεσµεύ-
εται ενώπιον της χριστιανικής κοινότητας και ενώπιον του Θε-
ού, να επιστρέψει και να βαδίζει στο εξής στη ζωή του ακο-
λουθώντας τις χριστιανικές επιλογές, να πράττει όλα όσα πρό-
τεινε ο Χριστός ως οδό για την αληθινή και οριστική απελευθέ-
ρωση του ανθρώπου, ώστε να ζει σε πλήρη και χαρούµενη 
κοινωνία µε το θεό και µε τους αδελφούς στην πίστη. 



«Έχετε λουσθεί, έχετε αγιασθεί, έχετε δικαιωθεί µε το όνο-
µα του Κυρίου Ιησού Χριστού και µε το Πνεύµα του Θεού µας» 
(1Κορ.6,11). Περπατάτε λοιπόν στη νέα ζωή. «Αυτό είναι το 
θέληµα του Θεού, ο αγιασµός σας» (1Θεσ.4,3).  
 

Ο Πριµικήριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου στη Ρώµη 
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