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           Η ςυγχώρηςη ςτην εξομολόγηςη: μια πολυεπίπεδη διερώτηςη 
 
Αν θ γνιςια και αξιόπιςτθ ςυγχϊρθςθ είναι θ άνκιςθ του 

ανκρϊπινου προςϊπου ςτθν υπζρτατθ καταξίωςι του, το μυςτιριο τθσ 
μετάνοιασ και εξομολόγθςθσ αποτελεί τθν εκκλθςιαςτικι κεςμοποίθςι 
τθσ θ οποία ζχει ωσ αποςτολι να προςτατεφει και να καλλιεργεί τθν 
ςυγχϊρθςθ. Ζχοντασ αναπτφξει ςυγκεκριμζνο τυπικό, προχποκζςεισ, 
και ςτόχο, το μυςτιριο λειτουργεί και υπθρετεί τθν επίςθμθ ζνταξθ τθσ 
πνευματικισ διαδικαςίασ τθσ ςυγχϊρθςθσ μζςα ςτο εκκλθςιαςτικό 
ςϊμα.  

Θεςμοποιείται θ ςυγχϊρθςθ; Μάλλον ναι, αφοφ κεςμοποιείται 
ακόμθ και θ αγάπθ: μιλϊ για το κζντρο και τθν πθγι όλων των 
μυςτθρίων, τθν Θεία Ευχαριςτία. Με αφετθρία αυτιν είναι που 
δικαιϊνεται και θ εξομολόγθςθ, ωσ μυςτιριο δθλαδι καταλλαγισ και 
προςζλευςθσ ςτο Δείπνο τθσ Βαςιλείασ. 

Θ ειςιγθςι μου διαιρείται ςε τζςςαρα μζρθ, αφοφ μζςα ςτθ 
διαδικαςία τθσ μετάνοιασ και τθσ εξομολόγθςθσ βρίςκουν τθν 
δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ιςάρικμα πεδία όπου αςκείται θ 
ςυγχϊρθςθ. 

 
α) Συγχϊρηςη του ανθρϊπου από τον Θεό. 
Πρόκειται για τθν κατ’ εξοχιν ςυγχϊρθςθ, τθν αιτία των 

υπολοίπων, τθν μιτρα και το αρχζτυπο κάκε άλλου πεδίου, τθσ οποίασ 
όμωσ θ βίωςθ και πρόςλθψθ από τον άνκρωπο εξαρτάται ςε 
κακοριςτικό βακμό από τα άλλα τρία πεδία που κα αναπτφξουμε ςτθ 
ςυνζχεια. Εδϊ ο Θεόσ κυριολεκτικά γράφει ιςτορία, δθλαδι γράφει τθν 
ανκρϊπινθ ιςτορία με τα υλικά τθσ ςυγχϊρθςθσ, αφοφ μόνο 
υπολογίηοντασ ςε αυτιν είναι εφικτό να υπάρχουν νόθμα, λφτρωςθ, 
ζςχατα. Θ άφεςθ προςφζρεται ςτον αμαρτιςαντα πλουςιοπάροχα και 
χωρίσ λόγο, όχι δθλαδι εξ αιτίασ τθσ αρετισ του. Θ άφεςθ προςφζρεται 
χωρίσ να τθν αξίηει, ωσ Χάρισ, και μόνο εξ αιτίασ αυτισ τθσ προςφοράσ 
αρχίηει ο άνκρωποσ να γίνεται ικανόσ να ανταποκρικι ςε αυτιν μζςω 
τθσ μετάνοιασ. 

Ο πνευματικόσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν αποτελεί το πρόςωπο 
που ‘πρακτορεφει’ τθν άφεςθ και τθν διανζμει, αλλά τον φορζα εκείνο 
τθσ Εκκλθςίασ ο οποίοσ ζχει κατ’ αρχιν χρεωκι με τθν αποςτολι να 
διαπιςτϊνει τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα τθσ μετάνοιασ. Επιτελϊντασ 
αυτι τθν λειτουργία διακρίςεωσ, εντοπίηει τισ δυςκολίεσ εκ μζρουσ του 
εξομολογουμζνου να προςλάβει τθν ςυγχϊρθςθ και δια του λόγου του 
αγωνίηεται να διευκολφνει και να προαγάγει τθν βιωματικι επίγνωςι 
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του ότι ζχει ιδθ ςυγχωρθκθ δια του Σταυροφ και τθσ Αναςτάςεωσ. 
Ολόκλθρθ θ ςυμβουλευτικι που αναπτφςςεται κατά τθν εξομολόγθςθ 
ςτόχο ζχει τθν οικειοποίθςθ τθσ ςυγχϊρθςθσ εκ του Θεοφ με τρόπο που 
κα καταςτιςει τον άνκρωπο ευγνϊμονα φορζα αγάπθσ και εργάτθ τθσ 
περαιτζρω αρετισ. Συνεπϊσ μια πρόςκετθ λειτουργία του πνευματικοφ 
είναι θ ςυμβολι του ςτθν πρόοδο τθσ μετάνοιασ (θ οποία 
διευκολφνεται καίρια από τθν άςκθςθ, βζβαια), πρόοδο με τθν οποία το 
άπαξ δωρθκζν εςωτερικεφεται οντολογικά (και όχι μόνο ψυχολογικά), 
παράγοντασ πνευματικά αποτελζςματα ςτον πιςτό. 

Συηθτιςιμο είναι ςε ποιά ζκταςθ θ εςωτερίκευςθ αυτι ζχει 
επιτευχκι και κατά πόςο προάγεται ςτθν εποχι μασ μζςα ςτουσ 
κόλπουσ τθσ Εκκλθςίασ. Και αυτό που εννοϊ εδϊ είναι θ κοινι ςε όλουσ 
μασ παρατιρθςθ πωσ θ μεγάλθ πλειονότθτα των χριςτιανϊν, όταν 
τρζφουν αιςκιματα ευγνωμοςφνθσ και ευχαριςτίασ προσ τον Θεό, τα 
αποδίδουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειζσ Του κατά τθν πορεία τθσ ηωισ 
τουσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν κυρίωσ ιάςεισ ι άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ 
ευεργεςίεσ. Ελάχιςτοι είναι εκείνοι οι πιςτοί οι οποίοι διακρίνονται για 
αιςκιματα ευγνωμοςφνθσ και ευχαριςτίασ λόγω των ζργων τθσ Θείασ 
Οικονομίασ, δθλαδι για όςα ζχει κάνει ο Θεόσ γι’ αυτοφσ ωσ 
πνευματικζσ δωρεζσ. Θ πραγματικότθτα αυτι, θ τόςο οδυνθρι, ζχει ωσ 
ςφμπτωμα το φαινόμενο (κα μποροφςαμε να το ονομάςουμε και 
κατάντθμα) οποιαδιποτε αναφορά κάποιου ςτον Χριςτό ωσ προςωπικό 
του Σωτιρα να υποψιάηει τον ςυνομιλθτι για προτεςταντικι επίδραςθ- 
και όχι άδικα! 
 

β) Συγχϊρηςη ανθρϊπου από άνθρωπο. 
Οι πιςτοί ςυνικωσ δεν κακοδθγοφνται ποιμαντικά όςο κα ζπρεπε 

ςτθν αγάπθ προσ τουσ εχκροφσ και ςτθν αποδοχι των αντιπάλων, ςτθ 
κερμι προςευχι για τθν ςωτθρία των άλλων και ςτον ταπεινό 
αυτοζλεγχο τουσ υπό το φωσ των κατθγοριϊν των αντιπάλων τουσ. Αντ’ 
αυτοφ απολαμβάνουν τθν εφκολθ προςζγγιςθ ςτθ Θεία Ευχαριςτία αν 
ικανοποιοφν διάφορα μάλλον δευτερεφουςασ ςθμαςίασ κρθςκευτικά 
κακικοντα, ανεξάρτθτα από τθν ςυγκαλυμμζνθ μνθςικακία τουσ. 
Ηευγάρια, οικογζνειεσ, φίλοι, ςυγγενείσ, ςυνεργάτεσ, εκκλθςιαςτικζσ 
ομάδεσ, ακόμθ και θ ίδια θ Εκκλθςία ωσ όλον, ςυχνά υποφζρουν από το 
αίςκθμα ότι ο άλλοσ αποτελεί απειλι και όχι ευλογία, ότι είναι θ 
κόλαςι μασ και όχι ο ουρανόσ μασ. 

 Όπωσ γράφει ο ψυχαναλυτισ Otto Kernberg, «θ ικανότθτα να 
ςυγχωροφμε τουσ άλλουσ είναι ςυνικωσ ςθμάδι ενόσ ϊριμου υπερεγϊ 
και προκφπτει από τθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ να αναγνωρίηουμε τθν 
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επικετικότθτα και τθν αμφικυμία μασ, κακϊσ και από τθν ικανότθτα να 
αποδεχόμαςτε τθν αμφικυμία που είναι αναπόφευκτθ ςτισ πολφ ςτενζσ 
ςχζςεισ. Θ αυκεντικι ςυγχϊρθςθ αποτελεί τθν ζκφραςθ μιασ 
ανεπτυγμζνθσ αίςκθςθσ θκικότθτασ, αποδοχι τθσ οδφνθσ που ζρχεται 
ωσ επακόλουκο τθσ απϊλειασ των ψευδαιςκιςεων για τον εαυτό  και 
τον άλλο, και πίςτθ ςτθ δυνατότθτα να ανακτθκεί θ εμπιςτοςφνθ, τθν 
δυνατότθτα να ξαναηωντανζψει και να διατθρθκεί θ αγάπθ παρά και 
πζρα από τισ όποιεσ επικετικζσ  ςυνιςτϊςεσ τθσ».1 

Αξίηει κανείσ να ςχολιάςει κεολογικά αυτζσ τισ διαπιςτϊςεισ. 
Ώριμο υπερεγϊ ςθμαίνει μθ διωκτικό, πράγμα που ςυνεπάγεται ότι ο 
ςυγχωρϊν ζχει κατακτιςει μια ενδοψυχικι αναπαράςταςθ περί ενόσ 
Θεοφ ο οποίοσ δεν τον καταδιϊκει. Ο ςυγχωρϊν ζχει αιςκανκι ότι 
ζλαβε τθν ςυγχϊρθςθ, γι’ αυτό και μπορεί να τθν παρζχει. Επίςθσ, θ 
αναγνϊριςθ τθσ επικετικότθτάσ μασ ςυνεπάγεται ανοιχτό τον δρόμο για 
μετάνοια, δθλαδι για αναγνϊριςθ πωσ ο Άδθσ τελικά είναι εςωτερικόσ 
και δεν ζρχεται απ’ ζξω. Τζλοσ, ςφμφωνα με τον Kernberg, θ ικανότθτα 
για ςυγχϊρθςθ ςυνοδεφεται από ελπίδα, δθλαδι από πίςτθ ςτισ 
δυνατότθτεσ των ανκρϊπων. 

Ενδιαφερόμενοι για τθν γνιςια ςυγχϊρθςθ αναηθτοφμε μια 
ςυγχϊρθςθ που δεν εκφυλίηεται ςε ςυγκατάβαςη οφτε περιορίηεται ςε 
αναγνϊριςη ελαφρυντικϊν. Θεολογικά θ ςυγχϊρθςθ αυτι 
φανερϊνεται ςτα πλαίςια τθσ κοινωνίασ (communion). Με αφετθρία τθ 
μια και κοινι φφςθ τθσ ανκρωπότθτασ, θ Εκκλθςία είδε το κζντρο τθσ 
ουςίασ τθσ φπαρξθσ εν τθ κοινωνία. Η αγάπη υποςταςιοποιεί τον εαυτό, 
επειδι εκπλθρϊνει τθν αλήθεια τησ δημιουργίασ, που είναι οι κείοι 
λόγοι, θ κζλθςθ του Θεοφ που εκδθλϊνεται ωσ αγάπθ. Για να μασ 
βοθκιςει να αφομοιϊςουμε τθν αναγκαιότθτα αυτισ τθσ βακειάσ 
ενότθτασ, ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Σιναῒ τθσ μασ ζδωςε το εξισ διαγνωςτικό 
κριτιριο για τθν ςυγχϊρθςθ: «Τότε κα καταλάβεισ ότι απαλλάχτθκεσ 
από τθ ςιψθ, όχι όταν προςεφχεςαι για εκείνον που ςε προςζβαλε, 
οφτε όταν του προςφζρεισ δϊρα, οφτε όταν τον προςκαλζςεισ ςε 
γεφμα, αλλά μόνο όταν, αφοφ μάκεισ για κάποια ςυμφορά που τον 
βρικε, ψυχικι ι ςωματικι, πονζςεισ και κλάψεισ γι’ αυτόν, ωςάν να 
επρόκειτο για τον εαυτό ςου».2 Με άλλα λόγια, όταν αιςκάνεςαι τον 
άλλο ωσ μζλοσ του ίδιου ςϊματοσ. Ενδιαφζρον παράδειγμα ςφγκλιςθσ 
ευχαριςτίασ και άςκθςθσ, τόςο δυςεφρετθσ ςιμερα! 

                                           
1 Love Relations. Yale University Press, 1995, ς. 103. 
2 Κλίμαξ, λόγοσ 9, 11. 
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Με τθν ενανκρϊπθςθ Του ο Ιθςοφσ Χριςτόσ ειςιλκε ςτθν 
ανκρϊπινθ ιςτορία και ζγινε μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ ενότθτασ. Τϊρα θ 
φφςθ μασ ςυνδζεται με τθ Θεότθτα εν Αυτϊ.  Με ςθμείο εκκίνθςθσ τισ 
δφο αυτζσ ενότθτεσ – τθν οριηόντια και τθν κατακόρυφθ–, ο Άγιοσ 
Μάξιμοσ εξθγεί γιατί ο Χριςτόσ ζκεςε ωσ προχπόκεςθ άφεςθσ των 
αμαρτιϊν μασ τθν ςυγχϊρθςθ που προςφζρουμε ςε όςουσ μασ 
ζβλαψαν: ‘‘Άφεσ θμίν τὰ οφειλιματα θμϊν, ωσ καὶ  θμείσ αφίεμεν τοισ 
οφειλζταισ θμϊν’’. Θ ερμθνεία του φωτίηει το κζμα:     

 «Κςωσ για τον λόγο αυτό ο Θεόσ επικυμεί εμείσ πρϊτα να 
ςυμφιλιωκοφμε με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ... για να μασ κακαρίςει 
από τα πάκθ και να μασ δείξει πωσ θ διάκεςθ όςων ςυγχωροφνται 
ςυμβαδίηει με τθν κατάςταςθ τθσ χάρθσ… Με τουσ λόγουσ αυτοφσ 
φανερϊνει ότι όποιοσ δεν ζχει ςυγχωριςει εντελϊσ όςουσ τον 
βλάπτουν και δεν ζχει παρουςιάςει ςτο Θεό τθν καρδιά του κακαρι 
από τθ μνθςικακία και ακτινοβολοφςα ςτο φωσ τθσ καταλλαγισ με τον 
πλθςίον, κα χάςει τθ χάρθ των αγακϊν για τθν οποία προςεφχεται. Θα 
παραδοκεί μάλιςτα ςτον πειραςμό και τον πονθρό με δίκαιθ κρίςθ, 
ϊςτε να μάκει πϊσ να κακαρίηεται από τα πλθμμελιματά του 
ακυρϊνοντασ τισ κατθγορίεσ του εναντίον των άλλων».3 

 Το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα εξθγεί γιατί το αίτθμα για τθν 
ςυγχϊρθςθ προθγείται του αντίςτοιχου για τθν λφτρωςθ από τον 
πειραςμό. Στον βακμό που ςυγχωρείσ αποφεφγεισ τον πειραςμό. 
Πρωτίςτωσ όμωσ ερμθνεφει τθν εντολι του Χριςτοφ: «Ύπαγε πρϊτον 
διαλλάγθκι τω αδελφϊ ςου, καὶ  τότε ελκὼν πρόςφερε το δϊρον ςου» 
(Ματκ. 5: 24). Προφανϊσ θ μνθςικακία διακόπτει τθν ενότθτα τθσ 
ανκρϊπινθσ φφςθσ, ϊςτε αυτι να είναι αδφνατο να ενωκι με τον Θεό 
αν δεν ςυγχωροφμε, ζςτω και αν κάνουμε πολλζσ προςευχζσ ι ζχουμε 
πολλά καλά ζργα να παρουςιάςουμε. 

 Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ ενότθτα με τον Θεό πραγματϊνεται 
μόνο εν Χριςτϊ, ο Οποίοσ προςζλαβε τθν ανκρϊπινθ φφςθ. ζτςι με τθ 
μνθςικακία ι τθν εχκρότθτα και τα παρόμοια, χωριηόμαςτε πλζον από 
Αυτόν. Θα ιταν ςωςτό να ποφμε πωσ θ αυκεντικι ςυγχϊρθςθ μπορεί 
να κακαρίςει όλεσ τισ αμαρτίεσ και να οδθγιςει ςτθ ςωτθρία, όχι 
δυνάμει κάποιασ θκικισ ανωτερότθτασ αλλά εξ αιτίασ τθσ οντολογικισ 
τθσ δφναμθσ να ενϊνει με τον όντωσ Άγιο.  

Στα κείμενα των Αγίων Ιωάννου Σιναῒ του και Μαξίμου που 
παρζκεςα, θ αναγκαιότθτα τθσ ςυγχϊρθςθσ κεμελιϊνεται ςτθν ανάγκθ 
για τθν διατιρθςθ τθσ ενότθτασ τθσ κοινισ ανκρϊπινθσ φφςθσ μασ και 

                                           
3 Εισ τό ‘Πάτερ ημϊν’, ΕΠΕ 15Γ, 259-263. 
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ςτθν πρόςλθψι τθσ από τον Ιθςοφ Χριςτό, ο Οποίοσ ζχει γίνει τϊρα το 
αρχζτυπό μασ. Με τθν αγάπθ Του προσ εμάσ ωσ μελϊν του ςϊματόσ 
Του φανερϊνει ζναν τελείωσ καινοφργιο τρόπο φπαρξθσ ο οποίοσ δεν 
ανζχεται τθ διάςπαςθ. Ειςάγει μια νοοτροπία, θ οποία περιζχει τθ 
ςυγχϊρθςθ ωσ φυςικι ςυνζπεια τθσ. 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ φπαρξθσ οδθγεί κάποιον να προςεφχεται 
για τον άλλον ωςάν να επρόκειτο για τον εαυτό του ι να μετανοεί για 
τισ αμαρτίεσ των άλλων ωςάν να ιταν δικζσ του. Σε ςχόλιο του ςτθν 
Προςευχι του Χριςτοφ κατά τθ νφχτα τθσ ςφλλθψισ Του, ο γζροντασ 
Σωφρόνιοσ Σαχάρωφ προβαίνει ςτθν ςθμαντικι παρατιρθςθ ότι ο 
κακζνασ μπορεί να μιμθκι το Χριςτό ςτθν προςευχι Του ςτο βακμό 
που προςεφχεται για όλο τον κόςμο και για τθν ςυγχϊρθςθ όλων, 
κεωρϊντασ και αιςκανόμενοσ τουσ ανκρϊπουσ ωσ μζλθ κοινοφ 
ςϊματοσ. Ο π. Σωφρόνιοσ προςκζτει ότι τοφτο ςυνιςτά ακριβϊσ τθν 
ιερωςφνθ των λαϊκϊν, τθν πραγμάτωςθ του προοριςμοφ του 
ανκρϊπου, το πλιρωμα τθσ ηωισ.4 

Ιςχυρό πειραςμό για όλουσ μασ τϊρα αποτελεί θ διερϊτθςθ: με 
ποιο τρόπο αυτζσ οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ κα εφαρμοςτοφν ςτθν 
εκκλθςιαςτικι πράξθ του ςιμερα; Από τθν εμπειρία μου, μπορϊ να 
εντοπίςω μεταξφ κλθρικϊν και λαϊκϊν ποικίλεσ υποκειμενικζσ κλίμακεσ 
αρετϊν –αντίςτοιχεσ με τθν ιδιωτικι κεολογία του κακζνα– που 
ςυμπίπτουν εκπλθκτικά ςτο ότι δυςτυχϊσ κατατάςςουν τθ ςυγχϊρθςθ 
ςε πολφ χαμθλι κζςθ αναφορικά με τθ ςθμαςία τθσ.    
 

γ) Συγχϊρηςη ανθρϊπου από τον εαυτό του. 
Για να κατανοιςουμε το νόθμα αυτοφ του πεδίου αυτοφ, 

χρειάηεται να επανζλκουμε ςτα λόγια του Kernberg περί τθσ ανάγκθσ 
για ϊριμο υπερεγϊ. Αν, με κάποια αδρι αναλογία, το υπερεγϊ 
αντιςτοιχεί ςε αυτό που ονομάηουμε ςτθν Εκκλθςία, αλλά και 
ευρφτερα, ‘ςυνείδθςθ’, τότε αντιλαμβανόμαςτε ότι απαιτείται μια 
ςχετικά υγιισ ςυνείδθςθ προκειμζνου ο εξομολογοφμενοσ να 
ςυγχωριςει τον εαυτό του. Το φαινόμενο που απαντάται αρκετά ςυχνά, 
και όχι μόνο ςε πιςτοφσ, μιασ αυςτθρισ ζωσ ανελζθτθσ ςυνείδθςθσ, 
εκφράηεται ςτθν πράξθ με δυςκολία αποδοχισ και βίωςθσ τθσ 
ςυγχϊρθςθσ από τον Θεό, απλοφςτατα επειδι ο εξομολογοφμενοσ είναι 
ανίκανοσ να ςυγχωριςει τον εαυτό του. Αυτόσ άλλωςτε είναι και ο 
λόγοσ για τον οποίο μάσ ενδιαφζρει και το εξετάηουμε εδϊ: θ νοςθρι 

                                           
4 Οψόμεθα τόν Θεόν καθὼσ εςτί, εκδ. Ιεράσ Πατριαρχικισ καί Σταυροπθγιακισ 
Μονισ Τιμίου Προδρόμου Ζςςεξ Αγγλίασ, ς. 370-371.    
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ςυνείδθςθ δεν επιτρζπει τθν χαρά τθσ ςυμμετοχισ ςτο Δείπνο τθσ 
Βαςιλείασ. 

Το γεγονόσ ότι πολυάρικμα μζλθ τθσ Εκκλθςίασ αδυνατοφν να 
αιςκανκοφν τθν χαρά τθσ ςωτθρίασ επειδι δεν ςυγχωροφν τον εαυτό 
τουσ, ζχει υποςκάψει ςε ςοβαρό βακμό τθν ιεραποςτολικι μαρτυρία 
τθσ Εκκλθςίασ, αφοφ τα πρόςωπα αυτά δίνουν τθν εντφπωςθ 
δυςτυχιςμζνων- και πολλοί πράγματι είναι. Τα μζλθ αυτά γίνονται εν 
τζλει ‘βαςιλικϊτερα του βαςιλζωσ’ επειδι χρεϊνουν ςε μόνιμθ βάςθ 
ςτον εαυτό τουσ τθν απόςταςθ που παρουςιάηει ςτθν πραγματικι ηωι 
από τθν ιδεατι θκικι εικόνα που φαντάςκθκαν και κζλθςαν. Και όταν 
δεν είχαν διαμορφϊςει ιδεατά ςυγκεκριμζνθ θκικι εικόνα-ςτόχο, θ 
απάνκρωπθ ςυνείδθςι τουσ δεν τουσ επιτρζπει να χαροφν, με ποικίλο 
ςκεπτικό: επειδι θ χαρά ‘δεν ταιριάηει ς’ αυτοφσ που ζχουν τθν 
αποςτολι του μάρτυρα’, επειδι ‘δεν ζχουν το δικαίωμα ενόςω υπάρχει 
πόνοσ ςτον κόςμο’, επειδι ‘δεν μπορείσ να εμπιςτεφεςαι ζναν κεό που 
ζχει τθ δφναμθ ξαφνικά να ανατρζψει τθν χαρά με κάτι δυςάρεςτο’ 
κ.ο.κ. Το πακολογικά αυςτθρό υπερεγϊ ςτθν περίπτωςι τουσ δεν 
δζχεται τθν εκ Θεοφ ςυγχϊρθςθ επειδι ο δικόσ τουσ κεόσ είναι 
αναξιόπιςτοσ: ανά πάςα ςτιγμι είναι ικανόσ να τθν άρει. Είναι ζνασ 
κεόσ που ξζρει να αιφνιδιάηει δυςάρεςτα, να καραδοκεί φπουλα, να 
ανατρζπει εκδικθτικά. Θ μόνθ εφικτι άμυνα απζναντι ςε ζναν τζτοιο 
κεό είναι θ ςυνειδθτι και εμπρόκετθ δυςτυχία, αφοφ μόνο αυτι του 
αφαιρεί τθν μοχκθρι ευχαρίςτθςθ να τυραννά το πλάςμα του. Και ςτο 
βάκοσ διαφαίνεται μια ελπίδα εξιλζωςθσ: αν δεν ςυγχωριςω τον εαυτό 
μου υπάρχει ελπίδα κάποτε να κρικϊ με επιείκεια. Με άλλα λόγια, να 
αςκιςω ζλεγχο ςτον κεό. Με βιβλικά κριτιρια εδϊ δεν ζχουμε τον Θεό 
τθσ αποκαλφψεωσ, αλλά ‘εντάλματα ανκρϊπων’ (Κολ. 2: 22), δθλαδι 
κινοφμαςτε ςτα όρια τθσ ειδωλολατρείασ. 

 
          δ) ‘Συγχϊρηςη’ του Θεοφ από τον άνθρωπο.  

Σε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα πεδία, γι’ αυτό δεν ζχει γραφτι 
ςχεδόν τίποτε. Και όμωσ, ζνα ςεβαςτό μζροσ των βαςάνων τα οποία 
υφίςτανται οι εξομολογοφμενοι πθγάηουν από τθν δυςκολία τουσ να 
‘ςυγχωριςουν’ τον Θεό! Εδϊ είναι ςαφζσ ότι μιλοφμε για διαδικαςία 
που διαδραματίηεται αποκλειςτικά ςτθν ψυχολογικι ςφαίρα, ςε 
αντίκεςθ με τθν οντολογικι υπόςταςθ των προθγουμζνων τριϊν 
πεδίων, αν και διακζτει τθν δυνατότθτα να τθν προετοιμάςει. 

Για ποιά πράγματα χρειάηεται να Τον ‘ςυγχωριςουν’; Για οδφνεσ 
που τουσ επιςκζφκθκαν, για όνειρα που δεν υλοποιικθκαν, για τουσ 
γονείσ που είχαν, για αποτυχθμζνεσ ςχζςεισ, ακόμθ και για το ότι οι 
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ίδιοι είναι αυτοί που είναι. Στθν περίπτωςι τουσ κεωροφν πωσ είναι ο 
Θεόσ που τουσ χρωςτάει, ζςτω και αν θ ευλάβειά τουσ δεν τουσ 
επιτρζπει να καταλάβουν και να ομολογιςουν τι πράγματι φρονοφν. 

Τι κα πει να ‘ςυγχωριςουν’ τον Θεό; Τι περιεχόμενο ζχει μια 
τζτοια ςτάςθ; Σθμαίνει να αναγνωρίςει ο άνκρωποσ ςτον Θεό τθν 
ελευκερία να είναι Θεόσ με τον δικό Του τρόπο, όχι με τον τρόπο που 
προςδοκά ι απαιτεί ο άνκρωποσ. Σθμαίνει, με άλλα λόγια, να 
παραιτθκι ο άνκρωποσ από τθν αςυνείδθτθ φανταςίωςθ να είναι 
αυτόσ ο Θεόσ. 

Θ δυςκολία που ςυηθτοφμε τϊρα εμφανίηεται ςτθν εξομολόγθςθ 
με τθ μορφι είτε ευκζων παραπόνων κατά του Θεοφ, είτε ζμμεςα ωσ 
γκρίνια, ανικανοποίθτο, δίψα για αυτοδικαίωςθ, ναρκιςςιςμόσ, άρνθςθ 
να δουλζψει για να αλλάξει τον εαυτό του, αίτθμα να ιταν κάποιοσ 
άλλοσ κ.ά. Συχνότερα ταλαιπωρεί εξομολογοφμενουσ που 
παρουςιάηουν μια χαρακτθρολογικι τάςθ για απολυτο ζλεγχο, για ζναν 
φανταςιωςικό αυτοκακοριςμό προσ τον οποίο ο Θεόσ ςτζκεται εμπόδιο 
με τισ αποφάςεισ Του. Κάποιεσ φορζσ θ ςτάςθ αυτι αποτελεί κυμό 
προσ τουσ γονείσ, ο οποίοσ ςτράφθκε προσ τον Θεό με τον μθχανιςμό 
τθσ μετάκεςθσ. 

Ευνόθτο είναι ότι, υπό ζνα τζτοιο ψυχολογικό κακεςτϊσ, ο 
εξομολογοφμενοσ δεν είναι ικανόσ να προςλάβει τθν ςυγχϊρθςθ που ο 
Θεόσ τοφ παρζχει. Και τοφτο διότι μζςα του επικρατεί δυςπιςτία και 
μνθςικακία, ενϊ για να προςλθφκι θ ςυγχϊρθςθ απαιτείται αγάπθ και 
εμπιςτοςφνθ. Κακϊσ λοιπόν αιςκάνεται μθ ςυγχωρθμζνοσ, ο φαφλοσ 
κφκλοσ του κυμοφ προσ τον Θεό ςυνεχίηεται και τροφοδοτείται. 

Ακραίεσ μορφζσ αυτισ τθσ λογικισ αποτελοφν ο μθδενιςμόσ και θ 
αυτοκτονία, ωσ ζςχατο δικαίωμα αυτοδιάκεςθσ απζναντι ςε ζναν Θεό 
τον Οποίο ο άνκρωποσ δεν επικυμεί να ςυγχωριςει. Αλλά, αν αυτά 
αφοροφν ςτον απροκάλυπτα επαναςτατθμζνο άνκρωπο, παραλλαγι 
τουσ ςυνιςτά ο ανεπίγνωςτα ‘εξεγερμζνοσ’ πιςτόσ ο οποίοσ, ανίκανοσ 
να ‘ςυγχωριςει’ τον Θεό, αδυνατεί να ςυγχωριςει και τισ εικόνεσ Του, 
τουσ ςυνανκρϊπουσ του.  

                                                  * 
Είναι φανερό ότι, ςτον βακμό που δεν πλθροφνται για κάποιον οι 

προχποκζςεισ για ςυγχϊρθςθ ςτα τζςςαρα πεδία που περιγράψαμε, θ 
εκκλθςιαςτικι διαδικαςία τθσ μετάνοιασ και τθσ εξομολόγθςθσ 
λαμβάνει χϊρα- κατά οξφμωρο τρόπο- ςε ζνα περιβάλλον 
προχριςτιανικό. Θ ριηικι διαίρεςθ τθσ ιςτορίασ με κριτιριο τθν 
Ενανκρϊπθςθ του Χριςτοφ ςυνιςτά και υπαρξιακι πραγματικότθτα του 
κακενόσ. Αν ο λόγοσ αυτόσ ακοφγεται ςκλθρόσ, ασ κυμθκοφμε πωσ θ 
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ςυγχϊρθςθ αποτελεί βαςικό μοτίβο τόςο τθσ Καινισ Διακικθσ όςο και 
τθσ Ευχαριςτίασ. Ο πιςτόσ καλείται να αςκείται διαρκϊσ ςτθν 
ςυγχϊρθςθ προκειμζνου να δικαιϊνει ζμπρακτα τθν ιδιότθτα του 
πιςτοφ και να ανανεϊνει τθν κλιςθ του. Φανζρωςθ τθσ αλικειασ αυτισ 
αποτελεί το παράγγελμα τθσ αρχαίασ Λειτουργίασ των Αποςτολικϊν 
Διαταγϊν, ακριβϊσ πριν από τθν Αναφορά, με το οποίο καλοφνται οι 
πιςτοί (με μια πρωτοφανι για τα ςθμερινά μζτρα εμπιςτοςφνθ ςτθν 
κρίςθ τουσ, ασ ςθμειωκι) να ελζγξουν τθν καρδιά τουσ αν ακόμθ 
παραμζνει μνθςικακία μζςα τθσ. Ο διάκονοσ φωνάηει: «Μι τισ κατά 
τινοσ. Μι τισ εν υποκρίςει».5 Θ διατφπωςθ είναι εκπλθκτικά όμοια με 
τισ υπόλοιπεσ που μόλισ προθγικθκαν: «Μι τισ των κατθχουμζνων, μθ 
τισ των ακροωμζνων, μι τισ των απίςτων, μθ τισ των ετεροδόξων»! Τθν 
αλικεια διαδζχεται θ αγάπθ ωσ κριτιριο ςυμμετοχισ. 

 Θ μόνθ διαφορά από τισ ωσ άνω κατθγορίεσ εξερχομζνων είναι ότι 
όςοι εκ των πιςτϊν ενζχονται για μνθςικακία δεν καλοφνται ρθτά να 
αποχωριςουν, όπωσ με τισ άλλεσ περιπτϊςεισ διαλαμβάνουν ςαφϊσ τα 
διακονικά παραγγζλματα, αφοφ εδϊ υπάρχει θ δυναμικι του 
Βαπτίςματοσ και τθσ επιτόπιασ μετάνοιασ. Θ ςυμπερίλθψθ, όμωσ, με 
τουσ προαναφερκζντεσ, θ οποία δθλϊνει ότι ουδείσ εξ όλων αυτϊν ζχει 
κζςθ κατά τθν Αναφορά, ουςιαςτικά μαρτυρεί απόδοςθ ελλιποφσ 
χριςτιανωςφνθσ ςτουσ μνθςίκακουσ. Προφανϊσ θ ανταλλαγι του 
αςπαςμοφ τθσ ειρινθσ, εκτόσ από ‘ςθμείον’ τθσ ερχομζνθσ ομόγνωμθσ 
Βαςιλείασ (κατά τον Άγιο Μάξιμο)6 λειτουργοφςε και κεραπευτικά για 
τισ μικρισ κλίμακασ διαταραχζσ τθσ ςυγχϊρθςθσ που δεν κα 
δικαιολογοφςαν ζξοδο από τθν Ευχαριςτία. Επειδι όμωσ το ανωτζρω 
παράγγελμα ακολουκοφςε τον αςπαςμό τθσ ειρινθσ, κα μποροφςε να 
αναρωτθκι κανείσ εάν υπονοεί προτροπι εξόδου από τθν Ευχαριςτία 
εκείνων για τουσ οποίουσ οφτε ο προθγθκείσ αςπαςμόσ τθσ ειρινθσ 
υπιρξε αρκετόσ για να εγκαταςτακι φρόνθμα ςυγχωρθτικό. 

Είδαμε λοιπόν τθν ςυγχϊρθςθ να επζχει κζςθ λυδίασ λίκου του 
χριςτιανικοφ φρονιματοσ και τθσ εκκλθςιαςτικισ ςτάςεωσ, 
κακιςτϊντασ τον πιςτό όντωσ ‘παγκόςμιο άνκρωπο’ κατά τθν ζκφραςθ 
του γζροντα Σωφρονίου. Οι ψυχολογικζσ και ψυχαναλυτικζσ 
παράμετροι που μόνο ακροκιγϊσ υπονοικθκαν ςτθν ειςιγθςθ αυτι 
(είναι ευρφτατθ θ βιβλιογραφία για τουσ ψυχολογικοφσ όρουσ τθσ 
ςυγχϊρθςθσ) διαδραματίηουν βοθκθτικό ρόλο, όπωσ και γενικϊτερα 
άλλωςτε, ςτο μυςτιριο τθσ ευςεβείασ. Κακόλου αμελθτζο, όμωσ, αφοφ 

                                           
5 Ιωάννθ Φουντοφλθ, Θεία Λειτουργία των Αποςτολικϊν Διαταγϊν, Θεςςαλονίκθ, 
1978, ς. 40. 
6 Μυςταγωγία, ιη’, εκδ. Αποςτολικισ Διακονίασ, ς. 201.  
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ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ μιλά πρϊτιςτα τθν ψυχολογικι γλϊςςα και 
χριηει βοικειασ που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν αποκάκαρςθ τθσ 
αυτοςυνειδθςίασ του. Θ επίπονθ διαδικαςία τθσ ςυγχϊρθςθσ πρζπει να 
φωτιςκι και από τθν ψυχολογία ϊςτε εν ςυνεχεία να τεκι ςτθν 
υπθρεςία τθσ οικοδόμθςθσ και επζκταςθσ τθσ Βαςιλείασ του Θεοφ. 

 
πρωτ. Βαςίλειοσ Θερμόσ 


