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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ανάγκη πνευµατικού οδηγού 

 

Με την εξοµολόγηση 
ο άνθρωπος λυτρώνεται 

 

- Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισµού οι Χριστιανοί έκαναν 

δηµόσια εξοµολόγηση. Βοηθάει αυτό; 

            - Άλλα τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισµού και άλλα τώρα. Σήµερα αυτό δεν 

βοηθάει. 

            - Γιατί, Γέροντα; Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο; 

            - Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήµερα οι άνθρωποι. 

Τώρα, βλέπεις, τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούµενα, δεν είναι όπως παλιά. 

            Έχουν αποµακρυνθή οι άνθρωποι από το µυστήριο της εξοµολογήσεως, γι’ 

αυτό και πνίγονται από τους λογισµούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να 

τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβληµα τους, και ούτε εξοµολογούνται ούτε 

εκκλησιάζονται! «Εκκλησιάζεσαι καθόλου;», τους ρωτάω. «Όχι», µου λένε. 

«Εξοµολογήθηκες καµµιά φορά;». «Όχι. Ήρθα να µε κάνης καλά». «Μα πως; Πρέπει 

να µετανοήσης για τα σφάλµατά σου, να εξοµολογήσαι, να εκκλησιάζεσαι, να 

κοινωνάς, όταν έχης ευλογία από τον πνευµατικό σου, και εγώ θα κάνω προσευχή να 

γίνης καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιµασθούµε για ‘κεί;». 



«Κοίταξε, πάτερ, αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κ.λπ., εµένα δεν µε 

απασχολούν. Αυτά είναι παραµύθια. Έχω πάει σε µάγους, σε µέντιουµ και δεν 

µπόρεσαν να µε κάνουν καλά. Έµαθα ότι εσύ µπορείς να µε κάνης καλά». Άντε 

τώρα! Τους µιλάς για εξοµολόγηση, για την µέλλουσα ζωή, και σου λένε «αυτά είναι 

παραµύθια», και από την άλλη µεριά: «Βοήθησέ µε, παίρνω χάπια». Εµ πως, µε 

µαγικό τρόπο θα γίνουν καλά; 

            Και βλέπεις, πολλοί, ενώ έχουν προβλήµατα που τα προκάλεσαν οι αµαρτίες 

τους, δεν πηγαίνουν στον πνευµατικό που µπορεί να τους βοηθήση θετικά, αλλά 

καταλήγουν να εξοµολογούνται στους ψυχολόγους. Λένε το ιστορικό τους, τους 

συµβουλεύονται για τα προβλήµατά τους και, αν έχουν να περάσουν ένα ποτάµι, τους 

ρίχνουν µέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν , αλλά που βγαίνουν… Ενώ, αν πάνε να 

εξοµολογηθούν στον πνευµατικό, θα περάσουν στην άλλη όχθη από την γέφυρα 

άνετα, γιατί µε το µυστήριο της εξοµολογήσεως ενεργεί η Χάρις του Θεού και 

λυτρώνονται. 

            - Γέροντα, µερικοί λένε: «∆εν βρίσκουµε καλούς πνευµατικούς, γι’ αυτό δεν 

πάµε να εξοµολογηθούµε». 

            - Αυτά είναι δικαιολογίες. Κάθε πνευµατικός έχει θεία εξουσία, εφόσον 

φοράει πετραχήλι. Τελεί το µυστήριο, έχει την θεία Χάρη και, όταν διαβάση την 

συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αµαρτίες τις οποίες εξοµολογηθήκαµε µε 

ειλικρινή µετάνοια. Από µας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούµε από το µυστήριο της 

εξοµολογήσεως. Ήρθε εκεί στο Καλύβι µια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά 

προβλήµατα, µε τον λογισµό ότι έχω διορατικό χάρισµα και θα µπορούσα να τον 

βοηθήσω. «Τι προβλέπεις, µου λέει, για µένα;». «Να βρης, του λέω, έναν πνευµατικό 

να εξοµολογήσαι, για να κοιµάσαι σαν το πουλάκι και να µην παίρνης χάπια». «∆εν 

υπάρχουν, µου λέει, σήµερα καλοί πνευµατικοί. Παλιά υπήρχαν». Έρχονται µε καλό 

λογισµό, ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες, και κρίµα στα 

ναύλα. 

            Βλέπω όµως και µια καινούργια τέχνη του διαβόλου. Βάζει στους ανθρώπους 

τον λογισµό ότι, αν κάνουν κάποιο τάµα και το εκπληρώσουν, αν πάνε και κανένα 

προσκύνηµα, είναι εντάξει πνευµατικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν µε 

λαµπάδες και µε τάµατα στα µοναστήρια, στα προσκυνήµατα, να τα κρεµάνε εκεί, να 



κάνουν και µεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι, και να αρκούνται σ’ αυτά. ∆εν 

µετανοούν, δεν εξοµολογούνται, δεν διορθώνονται, και χαίρεται το ταγκαλάκι. 

            - Γέροντα, ένας άνθρωπος που δεν εξοµολογείται µπορεί να είναι εσωτερικά 

αναπαυµένος; 

            - Πώς να είναι αναπαυµένος; Για να νιώση κανείς ανάπαυση, πρέπει να 

πετάξη τα µπάζα από µέσα του. Αυτό θα γίνη µε την εξοµολόγηση. Ανοίγοντας ο 

άνθρωπος την καρδιά του στον πνευµατικό και λέγοντας τα σφάλµατά του, 

ταπεινώνεται, και έτσι ανοίγει την πύλη του Ουρανού, έρχεται πλούσια η Χάρις του 

Θεού και ελευθερώνεται. 

            Πριν από την εξοµολόγηση στην κορυφή του υπάρχει οµίχλη, βλέπει θαµπά 

και δικαιολογεί τα σφάλµατά του. Γιατί, όταν ο νους του είναι σκοτισµένος από τις 

αµαρτίες, δεν βλέπει καθαρά. Με την εξοµολόγηση κάνει µια «φούουου», φεύγει η 

οµίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι’ αυτό, όσους έρχονται να συζητήσουµε ένα 

θέµα ή να µου ζητήσουν µια συµβουλή κ.λπ., αν δεν έχουν εξοµολογηθή ποτέ, τους 

στέλνω πρώτα να εξοµολογηθούν και µετά να έρθουν να µιλήσουµε. Μερικοί µου 

λένε: «Γέροντα, αφού εσύ µπορείς να καταλάβης τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό το θέµα, 

πες µου». «Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνης, τους λέω, δεν θα καταλάβης 

εσύ τι θα σου πω. Γι’ αυτό πήγαινε πρώτα να εξοµολογηθής και ύστερα έλα να 

συζητήσουµε». Γιατί, πώς να επικοινωνήσης και να συνεννοηθής µε έναν άνθρωπο, 

όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα; 

            Με την εξοµολόγηση πετάει ο άνθρωπος από µέσα του ό,τι άχρηστο έχει και 

καρποφορεί πνευµατικά. Μια µέρα έσκαβα τον κήπο µου, για να φυτέψω λίγες 

ντοµατιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και µου λέει: «Τι κάνεις, Γέροντα;». «Τι να 

κάνω; του λέω, εξοµολογώ τον κήπο µου». «Καλά, Γέροντα, µου λέει, χρειάζεται και 

ο κήπος εξοµολόγηση;». «Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως, όταν τον 

εξοµολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κ.λπ., τότε βγάζει επίσηµα 

κηπευτικά, αλλιώς οι ντοµάτες γίνονται κιτρινιάρικες, καχεκτικές!»… 

 

Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος, 



να διορθώνεται δια του ανθρώπου 

 

            - Γέροντα, όταν αντιµετωπίζω ένα θέµα και προσεύχωµαι γι’ αυτό, πως θα 

καταλάβω ποιο είναι το θέληµα του Θεού; 

            - Το θέληµα του Θεού δεν βρίσκεται έτσι. Καλύτερα να ρωτάς για ένα 

πρόβληµά σου. Να µη ζητάς πληροφορία από τον Θεό, εφόσον µπορείς να 

συµβουλευθής κάποιον άνθρωπο, γιατί µπορεί να πλανηθής. Κάποιος πήγαινε σε µια 

εκκλησία, στεκόταν µπροστά στο εικονοστάσι και έλεγε: «Παναγία µου, να πάρω 

χρήµατα από το κουτί;». Του έλεγε ο λογισµός: «Πάρ’ τα». «Ναι, θα τα πάρω», έλεγε 

και έπαιρνε τα χρήµατα. Μια-δυο-τρεις φορές, ένας επίτροπος προβληµατίσθηκε. «Τι 

γίνεται; Λέει. Κάποιος πρέπει να παίρνη τα χρήµατα» και πήγε να παρακολουθήση. 

Τι να δη; Σε λίγο ήρθε αυτός και επανέλαβε τα ίδια: «Παναγία µου, να πάρω τα 

χρήµατα από το κουτί;… Ναι, θα τα πάρω», είπε, οπότε τον έπιασε ο επίτροπος. 

            Πάντοτε, όταν υπάρχη άνθρωπος πνευµατικός, τον οποίο µπορείς να ρωτήσης, 

πρέπει να ρωτήσης. Όταν δεν υπάρχη άνθρωπος να ρωτήσης – λ.χ. βρίσκεσαι στην 

έρηµο -, αλλά υπάρχη µέσα σου η δίψα της υπακοής, τότε ο Καλός Θεός γίνεται ο 

Ίδιος Γέροντας και σε φωτίζει  και σε πληροφορεί. ∆εν µπορείς, ας υποθέσουµε, να 

βρης κάποιον, για να σου εξηγήση ένα χωρίο από την Αγία Γραφή; Τότε σε φωτίζει ο 

Θεός και το καταλαβαίνεις. 

            - Γέροντα, πως θα καταλάβη κανείς, αν κάτι που συµβαίνει στον αγώνα του 

είναι από τον πειρασµό ή από δική του απροσεξία; 

            - Θα πάη να ρωτήση. 

            - ∆ηλαδή µόνος του δεν µπορεί να το καταλάβη; 

            - Και να καταλαβαίνη κάτι, δεν µπορεί να είναι σίγουρος. Εδώ και ένας που 

έχει εµπειρία, πάει και ρωτάει κάποιον άλλον. Εγώ για ένα ατοµικό µου θέµα πάντοτε 

θα ρωτήσω. Την δική µου λύση, και σοφώτερη να είναι, την θεωρώ την µεγαλύτερη 

βλακεία, όταν πρόκειται για προσωπικό µου θέµα. Ούτε πάω σε κάποιον που ξέρει τι 

µε αναπαύει, αλλά σε κάποιον που δεν ξέρει. Βλέπεις, και ένας γιατρός, για να είναι 



σίγουρος ότι έκανε καλή διάγνωση σε µια δύσκολη περίπτωση, συµβουλεύεται και 

άλλον γιατρό, πόσο µάλλον ένας φοιτητής! Όσο πνευµατικός άνθρωπος κι αν είναι 

κανείς, και όσο καλή τακτοποίηση κι αν κάνη µόνος του στα θέµατά του, δεν µπορεί 

να αναπαυθή, γιατί ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να βοηθιέται από τον άνθρωπο και να 

διορθώνεται δια του ανθρώπου. Τα οικονοµάει έτσι ο Καλός Θεός, για να 

ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Πρέπει να εκθέτη κανείς τους λογισµούς του και τις 

καταστάσεις που περνάει στον πνευµατικό του, να τον συµβουλεύεται και να µην 

αποφασίζη µόνος του για τα δύσκολα θέµατα ούτε να αντιµετωπίζη µόνος τους τις 

δυσκολίες που συναντάει στον αγώνα του, κάνοντας πρόβες στον εαυτό του, γιατί ο 

πειρασµός θα τον µπερδέψη και θα του δηµιουργήση προβλήµατα. Μερικοί φθάνουν 

στο σηµείο να βάζουν µόνοι τους κανόνα στον εαυτό τους. Είναι πολύ επικίνδυνα 

αυτά τα πράγµατα.  

            Όποιος δεν έχει πνευµατικό, για να τον συµβουλεύεται στην πνευµατική του 

πορεία, µπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί και δύσκολα θα φθάση στον προορισµό 

του. Αν δίνη µόνος του λύση στα προβλήµατά του, όσο σοφός και αν είναι, επειδή 

κινείται µε αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, µένει σκοτισµένος. Ενώ, όποιος 

ταπεινώνεται και πηγαίνει µε εµπιστοσύνη και αυταπάρνηση στον πνευµατικό και 

ζητά την γνώµη του, βοηθιέται και του δίνει την σωστή απάντηση. Να, όταν έρχεται 

κάποιος µε ευλάβεια, µε τον λογισµό πως είµαι άγιος, ενώ εγώ είµαι τενεκές, έχω 

προσέξει ότι νιώθω µέσα µου µια αλλοίωση και αυτή που του λέω δεν είναι δικά µου. 

Από αυτό καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει µε ευλάβεια, και ο 

Θεός, για να µην τον αδικήση, δίνει σ’ εµένα αυτήν την καλή κατάσταση. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, αν πρόκειται για ένα σοβαρό θέµα, ο Θεός σε πληροφορεί και µπορείς 

να του πης τι θα συµβή, πότε θα συµβή και πώς να το αντιµετωπίση. 

 

Χρειάζεται πνευµατικός οδηγός 

στην πνευµατική ζωή 

 



            Σήµερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι έναν πνευµατικό, να 

εξοµολογούνται, να του έχουν εµπιστοσύνη και να τον συµβουλεύωνται. Αν έχουν 

πνευµατικό και βάλουν ένα πρόγραµµα µε προσευχή και λίγη µελέτη, 

εκκλησιάζωνται, κοινωνούν, τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σ’ αυτήν την ζωή. 

            Η ψυχή πρέπει να παρακολουθήται από τον πνευµατικό, για να µη λαθέψη τον 

δρόµο της. Μπορεί να βοηθάη στον αγώνα λ.χ. και η πνευµατική µελέτη, αλλά, αν 

κανείς δεν έχη πνευµατικό οδηγό, µπορεί να δίνη δικές του ερµηνείες σ’ αυτά που 

διαβάζει, και να πλανηθή. Βλέπεις, και όταν κάποιος πάη κάπου µε το αυτοκίνητό του 

και δεν γνωρίζη καλά τον δρόµο, µπορεί να συµβουλεύεται τον χάρτη, αλλά 

σταµατάει κιόλας και ρωτάει, για να µην πάρη λάθος δρόµο. Ξεκινάει, ας 

υποθέσουµε, από την Αθήνα να πάη στην Φλώρινα. Έχει χάρτη και τον 

παρακολουθεί, αλλά ρωτάει και σε κανένα περίπτερο αν πηγαίνη καλά, αν ο δρόµος 

είναι καλός, γιατί σε καµµιά διασταύρωση υπάρχει κίνδυνος να πάρη άλλο δρόµο και 

να βρεθή στην Καβάλα ή σε κάποιον γκρεµό να κινδυνέψη να σκοτωθή. Φυσικά, 

µπορεί κάποιος να ρωτήση, αλλά να µην πάρη τον δρόµο που θα του πουν, και να 

βρεθή τελικά αλλού, ή να µην προσέξη τα επικίνδυνα σηµεία, και να πάθη κακό. 

Όποιος όµως του δείξη τον δρόµο και συγχρόνως του πη: «πρόσεξε, στο τάδε σηµείο 

έχει µια στροφή επικίνδυνη, εκεί έχει έναν γκρεµό…», εκείνος θα έχη το µισθό του. 

Το ίδιο, θέλω να πω, πρέπει να γίνεται και στην πνευµατική ζωή. Είναι απαραίτητο ο 

πιστός να έχη πνευµατικό που θα τον καθοδηγή µε τις συµβουλές του και θα τον 

βοηθάη δια του µυστηρίου της εξοµολογήσεως. Έτσι µόνον µπορεί να ζήση 

ορθόδοξη πνευµατική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στον σωστό δρόµο.  

            Τον πνευµατικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξη. ∆εν θα εµπιστευθή στον 

οποιονδήποτε την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώµατος ψάχνει να βρη καλό 

γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξη να βρη κάποιον καλό 

πνευµατικό και θα πηγαίνη σ’ αυτόν, τον γιατρό της ψυχής, τακτικά. 

 

Στείλτε τους ανθρώπους στον πνευµατικό 

 



            - Γέροντα, πολλές φορές οι άνθρωποι βλέποντας ράσο µας λένε τον πόνο 

τους, το πρόβληµά τους, ακόµη και εξοµολόγηση. Ποια πρέπει να είναι η στάση µας 

απέναντί τους; 

            - Εξ αρχής, όταν απευθύνωνται σ’ εσάς για κάποιο πρόβληµά τους, να τους 

ρωτήσετε: «Έχετε πνευµατικό;». Κι εγώ στους ανθρώπους που έρχονται εκεί στο 

Καλύβι να µε ρωτήσουν για κάποιο θέµα λέω: «Εγώ δεν είµαι πνευµατικός· να πάτε 

στον πνευµατικό σας και να κάνετε ό,τι σας πη εκείνος». Πρέπει να µετανοήσουν οι 

άνθρωποι και να έχουν έναν πνευµατικό να εξοµολογούνται, για να κοπούν τα 

δικαιώµατα του διαβόλου. Να ακούση η µοναχή µια φορά κάποια πονεµένη γυναίκα 

που έχει ένα πρόβληµα και µετά να την στείλη στον πνευµατικό, αυτό το 

καταλαβαίνω. Όχι όµως να συνεχίζη να συζητάη µαζί της. Ή, αν µία γυναίκα δεν 

αναπαύεται στον πνευµατικό της ή δεν έχη πάει ποτέ για εξοµολόγηση ή βρίσκεται σε 

κατάσταση απελπισίας, ας την ακούση µια φορά και πάλι να την στείλη στον 

πνευµατικό και να της πη ότι εκείνη θα εύχεται. 

            Εκτός που δεν έχει υποχρέωση η µοναχή να τους βοηθήση κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ακούγοντας δηλαδή συνεχώς τα προβλήµατά τους, δεν βοηθιούνται κιόλας 

έτσι οι άνθρωποι. Γιατί ο άνθρωπος παθαίνει τριών ειδών αλλοιώσεις: από τον εαυτό 

του, από  τους άλλους και από τον διάβολο. Έρχονται εδώ, βρίσκουν µια παρηγοριά 

ανθρώπινη, αλλά, µόλις φύγουν από το Μοναστήρι και πάνε σπίτι, γυρίζουν πάλι στο 

δικό τους και αρχίζουν τα ίδια. Και οι γυναίκες και οι άνδρες να πάνε στον 

πνευµατικό τους. ∆εν είναι σωστό να λένε τα θέµατά τους στην καλόγρια. Γιατί µετά 

λένε: «τα είπα· είµαι εντάξει», αναπαύουν ψεύτικα τον λογισµό τους και δεν πάνε 

στον πνευµατικό. Αυτό είναι τέχνασµα του διαβόλου, για να µην εξοµολογούνται. 

            Πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η αποστολή σας ως µοναχές και να µην πάτε 

να κάνετε δήθεν ιεραποστολή,  επειδή δεν έχετε καταλάβει την καλογερική 

αποστολή. Ως µοναχοί έχουµε υποχρέωση να κάνουµε προσευχή για τα προβλήµατα 

των άλλων· δεν είµαστε όµως υποχρεωµένοι να ασχοληθούµε µε τα προβλήµατά 

τους. Ο πνευµατικός έχει υποχρέωση να το κάνη αυτό, έχει και ευθύνη. Αν συζητούν 

µ’ εσάς, φορτώνουν σ’ εσάς την ευθύνη. Εκείνος µπορεί να τους παρακολουθή από 

κοντά και να δίνη λύση στα προβλήµατά τους. Χρειάζεται δηλαδή δουλειά. Αυτή η 

δουλειά δεν είναι των µοναχών. Από µας µόνον προσευχή να ζητάνε. Ας στέλνουν 

κανένα γράµµα µε ονόµατα, να κάνουµε κανένα κοµποσχοίνι. 



Πνευµατικός από κοντά 

 

            Όπως κανείς φροντίζει ο οικογενειακός γιατρός να βρίσκεται, όσο το δυνατόν, 

κοντά του, έτσι πρέπει να φροντίση και ο πνευµατικός να βρίσκεται κοντά του. Ένας 

γιατρός, όταν είναι κοντά στον άρρωστο, µπορεί να τον βοηθήση καλύτερα από 

καθηγητές πανεπιστηµίου – έστω και αν δεν έχη τόση πείρα -, γιατί µπορεί να τον 

παρακολουθή συστηµατικά και, αν χρειασθή, θα τον στείλη στον ειδικό γιατρό. Μου 

έκανε εντύπωση το εξής, όταν ήµουν στο Σανατόριο[1] : Πολλοί πλούσιοι που είχαν 

φυµατίωση έµεναν στο σπίτι τους και πήγαιναν εκεί καθηγητές πανεπιστηµίου, για να 

τους κάνουν θεραπεία. Αποδείχθηκε όµως ότι η θεραπεία δεν είχε κανένα 

αποτέλεσµα, γιατί δεν µπορούσαν να τους παρακολουθούν συστηµατικά. Γι’ αυτό 

αναγκάσθηκαν να δηµιουργήσουν στο Σανατόριο ξεχωριστά τµήµατα, για να 

νοσηλεύωνται εκεί, ώστε να παρακολουθούνται συστηµατικά. 

            Θέλω να πω ότι, όπως ο γιατρός από κοντά παρακολουθεί τον άρρωστο, όταν 

του δίνη κάποια θεραπεία, βλέπει αν τα φάρµακα που του έδωσε τον βοηθούν ή έχουν 

παρενέργειες κ.λπ., και ανάλογα αυξάνει ή ελαττώνει την δόση και, αν χρειασθή, 

µπορεί ακόµη και να αλλάξη την θεραπεία, έτσι και ο πνευµατικός πρέπει από κοντά 

να παρακολουθή την ψυχή, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζει διάφορες αλλαγές και 

αντιδράσεις, τις οποίες από µακριά δεν µπορεί να παρακολουθήση, για να τον 

βοηθήση αποτελεσµατικά. Μια φορά είχα πει σε µια ψυχή που είχε έναν πειρασµό: 

«Θα κάνης αυτό και θα δης ότι θα το ξεπεράσης». Πράγµατι µ’ άκουσε και το 

ξεπέρασε. Μετά από λίγο καιρό είχε έναν τελείως αντίθετο πειρασµό, τον 

αντιµετώπισε µε τον ίδιο τρόπο και ταλαιπωρήθηκε! Μπορούσε η ευλογηµένη να 

στείλη έναν άνθρωπο ή να γράψη ένα γράµµα, για να µε ρωτήση τι έπρεπε να κάνη, 

αφού αντιµετώπιζε άλλη δυσκολία. Θα της έδινα άλλο φάρµακο, δηλαδή άλλη 

συµβουλή. ∆υσκολεύτηκε να µε ρωτήση, επειδή ήµουν µακριά. Γι’ αυτό εγώ από 

µακριά δεν συνηθίζω να δίνω συµβουλές, αν δεν γνωρίζω καλά τον άνθρωπο και δεν 

έχω στενή επικοινωνία µαζί του. 

 

Ο πνευµατικός στην οικογένεια 



 

            - Γέροντα, ποια βιβλία µπορούν να βοηθήσουν τους συζύγους; 

            - Εκείνο που βοηθάει το ανδρόγυνο είναι να µη δικαιολογή ο καθένας τον 

εαυτό του. Αν δικαιολογούν τον εαυτό τους, όσα πνευµατικά βιβλία κι αν διαβάσουν, 

δεν ωφελούνται. Αν έχουν καλή διάθεση, έχουν πνευµατικό και του κάνουν υπακοή, 

δεν θα έχουν προβλήµατα. Χωρίς πνευµατικό διαιτητή δεν γίνεται. 

            Το καλύτερο είναι να έχουν τα ανδρόγυνα τον ίδιο πνευµατικό. Όχι άλλον 

πνευµατικό ο άνδρας και άλλον η γυναίκα. ∆ύο ξύλα, αν τα πελεκήσουν δύο 

µαραγκοί, όπως νοµίζει ο καθένας, δεν θα µπορέσουν ποτέ να εφαρµόσουν. Ενώ, 

όταν έχουν τον ίδιο πνευµατικό, ο πνευµατικός πελεκάει τα εξογκώµατα – τα 

ελαττώµατα – του ενός, πελεκάει και τα εξογκώµατα του άλλου, και έτσι 

εξοµαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήµερα, ακόµη και ανδρόγυνα που ζουν 

πνευµατικά, έχουν διαφορετικό πνευµατικό. Σπάνια έχουν και οι δυο τον ίδιο 

πνευµατικό, γι’ αυτό και δεν βοηθιούνται. Έχω υπ’ όψιν µου ανδρόγυνα που 

ταίριαζαν, αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευµατικό, για να τους βοηθήση, και χώρισαν. 

Και άλλο που, ενώ δεν ταίριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευµατικό, έζησαν 

αρµονικά. 

            Βέβαια, όταν έχη όλη η οικογένεια τον ίδιο πνευµατικό, αυτό είναι ακόµη 

καλύτερο. Ο πνευµατικός θα τους ακούση όλους και θα χειρισθή ανάλογα το θέµα. 

Άλλοτε θα ζορίση τον πατέρα ή την µητέρα, άλλοτε θα καλέση τα παιδιά, αν δεν 

µπορή να βγάλη συµπέρασµα από αυτά που του λένε οι γονείς. Ή, αν το ανδρόγυνο 

έχη προβλήµατα και φταίη λ.χ. η γυναίκα, µπορεί να καλέση τον άνδρα, για να τον 

συµβουλέψη πως πρέπει να φερθή, ή να ζητήση από κάποιον συγγενή  τους ή γνωστό 

τους να βοηθήση διακριτικά. 

- Γέροντα, όταν κανείς αναγκασθή για κάποιον λόγο να αλλάξη πνευµατικό, χρειάζεται να 
εξοµολογηθή πάλι αµαρτίες που έχει εξοµολογηθή; 

            - Καλά είναι να ενηµερώση τον καινούργιο πνευµατικό, όπως ο ασθενής, όταν 

αλλάζη γιατρό, λέει πάλι το ιστορικό του, για να µπορέση ο γιατρός να τον βοηθήση 

καλύτερα. 



            - Γέροντα, όταν κάποιος θέλη να αλλάξη πνευµατικό και µας ρωτάη αν είναι 

σωστό, τι πρέπει να πούµε; 

            - Να πάρη ευλογία από τον πνευµατικό του. ∆εν είναι καλό να αλλάζη κανείς 

εύκολα πνευµατικό. Μια οικοδοµή δεν θα γίνη ποτέ σωστή, αν αλλάζουν συνέχεια οι 

µηχανικοί και οι οικοδόµοι. 

            Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε Γέροντες, για να ζητήσουν συµβουλή για ένα 

θέµα που τους απασχολούσε  και να βοηθηθούν. Σήµερα πολλοί δεν πάνε για 

συµβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πουν ότι 

συµβουλεύτηκαν και τον τάδε Γέροντα. «Πήγα στον τάδε και στον τάδε, ρώτησα και 

τον πατέρα Παϊσιο γι’ αυτό το θέµα», λέει ο άλλος, και εγώ µπορεί να τον µάλωσα ή 

να ήρθε µέχρι την πόρτα και να µη χτύπησε! Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον 

έναν πατέρα στον άλλον, χωρίς να έχουν κάποιον µόνιµο πνευµατικό, µε αποτέλεσµα 

να µπερδεύωνται. 

            Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλµα και δεν πάνε να το πουν στον πνευµατικό 

τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλον πνευµατικό, για να µη χάσουν την αξιοπρέπειά 

τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλµα και το λένε σε άλλον, ύστερα σε 

άλλον, και τελικά παρουσιάζονται στον έναν πνευµατικό ότι το έκαναν µια φορά, 

στον άλλο µια φορά, και έτσι συνεχίζουν να σφάλλουν και µένουν αδιόρθωτοι. 

            Είναι και µερικοί, έχω παρατηρήσει, οι οποίοι αποφεύγουν  να πουν κάτι στον 

πνευµατικό τους, αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήση και δεν πρόκειται να το 

διαδώση, και το λένε σε κάποιον γνωστό τους, που δεν µπορεί να τους βοηθήση και 

που σίγουρα θα το πη και σε άλλους. Θυµάµαι, όταν ήµουν αρχάριος µοναχός στο 

Κοινόβιο<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->, είχε έρθει κάποιος να 

κοινοβιάση. Κάθησε ένα διάστηµα και µετά  είχε λογισµούς να φύγη. Στον ηγούµενο 

δεν πήγε να πη τους λογισµούς του ούτε σε κανέναν άλλον πνευµατικό πατέρα, αλλά 

τα είπε σε έναν εργάτη από την Ιερισσό, που εργαζόταν στο µοναστήρι. Ήµουν  και 

εγώ εκεί κοντά, όταν του τα έλεγε· καθάριζα κρεµµύδια έξω από την κουζίνα. Άρχισε 

λοιπόν από δύο µέτρα  πιο πέρα να του κάνη εξοµολόγηση δυνατά. «Μετάνοιωσα  

που έγινα µοναχός». «Όταν ήρθες, δεν δοκίµασες;», τον ρωτάει ο εργάτης. 

«∆οκίµασα δύο χρόνια». «Καλά, γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;». «Να, δεν έφυγα». «Με 

το ζόρι σε έκαναν καλόγερο;». «Όχι, ήθελα και εγώ». «Καλά, του λέει, τα είπες αυτά 



στον ηγούµενο;». «Όχι», του απαντά. «Σ’ εµένα που τα λες, τι θα ωφεληθής;», του 

λέει. Του είχε πει ολόκληρο το ιστορικό του. Βλέπετε;  Στον ηγούµενο που έπρεπε να 

τα πη, για να βοηθηθή, δεν τα είπε και πήγε να εξοµολογηθή στον εργάτη. Και 

εκείνος θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό, για να γελάσουν, 

και θα γέµιζε το χωριό. Και να πης πως ήταν λειψός; Ξέρετε πόσα λεξικά  είχε; Τα 

αρχαία ελληνικά τα ήξερε απταίστως. 

            - Γέροντα, µπορεί ένας λαϊκός να  ρωτήση για ένα πρόβληµά του ή για έναν 

πειρασµό του κάποιον πνευµατικό αδελφό του, αν ο πνευµατικός του απουσιάζη; 

            - ∆εν µπορεί να τηλεφωνήση στον πνευµατικό του; Ο αδελφός άλλοτε µπορεί 

να βοηθήση και άλλοτε δεν µπορεί να βοηθήση ή, παρά την καλή του διάθεση, 

µπορεί ακόµη και να τον βλάψη. Σε µια ανάγκη µε ένα τηλεφώνηµα στον πνευµατικό 

βολεύονται τα πράγµατα. Και αν δεν µπορή να επικοινωνήση µε τον πνευµατικό του 

και είναι  κάτι σοβαρό και επείγον, ας ρωτήση έναν άλλον πνευµατικό. Καλά είναι να 

τον έχη ρωτήσει εκ των προτέρων ποιον πνευµατικό µπορεί να συµβουλευθή σε 

τέτοια περίπτωση, ώστε να πάη σε κάποιον που έχει το ίδιο πνεύµα, Γιατί κάθε 

µοναχός έχει δικό του σχέδιο. Μπορεί να είναι καλό και το ένα σχέδιο και το άλλο, 

αλλά είναι διαφορετικά. 

ΝΑ ∆ΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΜΑΣ 
 

  - Γέροντα, όταν στον αγώνα µου έχω πτώσεις, πανικοβάλλοµαι. 

            - Μη φοβάσαι. Αγώνας είναι και θα έχουµε και τραύµατα. Με την 

εξοµολόγηση αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις, οι στρατιώτες στον πόλεµο, όταν 

τραυµατίζωνται επάνω στην µάχη, τρέχουν αµέσως στον γιατρό, δένουν το τραύµα 

τους και συνεχίζουν να πολεµούν φιλότιµα. Εν τω µεταξύ αποκτούν και πείρα από 

τον τραυµατισµό και προφυλάγονται καλύτερα, ώστε να µην ξανατραυµατισθούν. 

Έτσι και εµείς, όταν τραυµατιζώµαστε πάνω στον αγώνα µας, δεν πρέπει να 

δειλιάζουµε, αλλά να τρέχουµε στον γιατρό – στον πνευµατικό -, να του δείχνουµε το 

τραύµα µας, να θεραπευώµαστε πνευµατικά, και πάλι να συνεχίζουµε «τον καλόν 

αγώνα»<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->. Κακό είναι, όταν δεν ψάχνουµε να 

βρούµε τους φοβερούς εχθρούς της ψυχής, τα πάθη, και δεν αγωνιζώµαστε, για να 

τους εξοντώσουµε. 



            - Γέροντα, µερικοί από φιλότιµο δεν πάνε να εξοµολογηθούν. «Αφού µπορεί 

να ξανακάνω το ίδιο σφάλµα, λένε, για ποιο λόγο να πάω να το εξοµολογηθώ; για να 

κοροϊδεύω τον παπά;». 

            - Αυτό δεν είναι σωστό! Είναι σαν να λέη ένας στρατιώτης, όταν 

τραυµατίζεται: «Αφού ο πόλεµος δεν τέλειωσε και µπορεί πάλι να τραυµατισθώ, γιατί 

να δέσω το τραύµα µου;». Αλλά, αν δεν το δέση, θα πάθη αιµορραγία και θα πεθάνη. 

Μπορεί από φιλότιµο να µην πηγαίνουν να εξοµολογηθούν, τελικά όµως 

αχρηστεύονται. Ο διάβολος, βλέπεις, εκµεταλλεύεται και τα χαρίσµατα. Αν δεν 

καθαρίζουµε µε την εξοµολόγηση την ψυχή µας, όταν πέφτουµε και λερωνώµαστε, 

µε τον λογισµό ότι πάλι θα πέσουµε και θα λερωθούµε, προσθέτουµε λάσπες πάνω 

στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο µετά να καθαρίσουν. 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

    - Γέροντα, ο Όσιος Μάρκος ο Ασκητής λέει: «Ο γνωστικός εξοµολογείται στον 

Θεό όχι µε την απαρίθµηση των παραπτωµάτων του, αλλά µε την υποµονή των 

επερχοµένων θλίψεων»<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->. Τι εννοεί; 

            - Και το ένα πρέπει να γίνεται και το άλλο. Εξοµολογείται ο πιστός στον 

πνευµατικό, εξοµολογείται και πριν από την προσευχή ταπεινά στον Θεό, 

απογυµνώνοντας τον εαυτό του: «Θεέ µου, έσφαλα, είµαι τέτοιος, τέτοιος». 

Συγχρόνως όµως δέχεται και τις θλίψεις που του συµβαίνουν σαν φάρµακο. Ο Άγιος 

δεν λέει να µην κάνης την πρώτη και την δεύτερη εξοµολόγηση, αλλά µόνο να 

υποµένης τις θλίψεις. Τι θα πη «εξοµολογούµαι;». ∆εν θα πη «οµολογώ έξω αυτό που 

έχω µέσα µου»; Αν έχης µέσα στο καλά, «εξοµολογείσαι τω Κυρίω»<!--[if 

!supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->, δηλαδή δοξολογείς τον Θεό. Αν έχης κακά, 

εξοµολογείσαι τις αµαρτίες σου. 

            - Γέροντα, την πρώτη φορά που θα πάη κανείς για εξοµολόγηση, θα µιλήση 

στον πνευµατικό για όλη την προηγούµενη ζωή του; 

            - Την πρώτη φορά θα κάνη µια γενική εξοµολόγηση. Όπως ο ασθενής, όταν 

µπη στο νοσοκοµείο, δίνει το ιστορικό του, π.χ. λέει: «είχα µια πάθηση στους 

πνεύµονες, αλλά τώρα έχει περάσει, έχω κάνει µια εγχείρηση µε ολική ή τοπική 



νάρκωση κ.λπ.», έτσι και στην πρώτη εξοµολόγηση, ας προσπαθήση κανείς να πη 

στον πνευµατικό λεπτοµέρειες από την ζωή του, και εκείνος θα βρη την πληγή, για να 

την θεραπεύση. Πολλές φορές ένα χτύπηµα, που δεν του δίνεις σηµασία, έχει ύστερα 

συνέπειες. Βέβαια, την πρώτη φορά που θα πάη στον πνευµατικό, θα έχη να πη, ας 

υποθέσουµε, εκατό αµαρτίες. Την δεύτερη θα έχη να πη εκατόν δέκα, γιατί θα τον 

πολεµήση περισσότερο ο διάβολος, επειδή εξοµολογήθηκε και του χάλασε τη 

δουλειά. Την Τρίτη φορά µπορεί να πη εκατόν πενήντα, αλλά ύστερα θα ελαττώνεται 

συνέχεια ο αριθµός, µέχρι που θα πηγαίνη για εξοµολόγηση και θα έχη να πη 

ελάχιστες αµαρτίες. 

Η ΣΩΣΤΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  
 

- Γιατί µερικές φορές, ενώ η συνείδηση µας ελέγχει, δεν κάνουµε τον ανάλογο αγώνα, 

για να διορθωθούµε; 

            - Αυτό µπορεί να συµβή και από ένα τσάκισµα ψυχικό. Όταν είναι κανείς 

πανικοβληµένος από κάποιον πειρασµό, θέλει να αγωνισθή, αλλά δεν έχει διάθεση, 

δεν έχει ψυχική δύναµη. Τότε πρέπει να τακτοποιηθή εσωτερικά µε την 

εξοµολόγηση. Με την εξοµολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται και ξαναβρίσκει µε την 

Χάρη του Θεού το κουράγιο για αγώνα. Αν δεν τακτοποιηθή, µπορεί να του έρθη και 

άλλος πειρασµός, οπότε, θλιµµένος όπως είναι, τσακίζεται περισσότερο, τον πνίγουν 

οι λογισµοί, απελπίζεται και µετά δεν µπορεί να αγωνισθή καθόλου. 

            - Και αν αυτό συµβαίνη συχνά; 

            - Αν συµβαίνη συχνά, πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιήται συχνά, να ανοίγη  

την καρδιά του στον πνευµατικό, για να παίρνη κουράγιο. Και όταν τακτοποιηθή, 

πρέπει να βάλη την µηχανή να τρέξη, να αγωνισθή φιλότιµα και εντατικά, για να 

πάρη καταπόδι τον έξω από ‘δώ. 

            - Γέροντα, όταν δεν αισθάνωνται την ανάγκη για εξοµολόγηση, τι φταίει; 

            - Μήπως δεν παρακολουθείς τον εαυτό σου; Η εξοµολόγηση είναι µυστήριο. 

Να πηγαίνης και απλά να λες τις αµαρτίες σου. Γιατί, τι νοµίζεις; Πείσµα δεν έχεις; 

Εγωισµό δεν έχεις; ∆εν πληγώνεις την αδελφή; ∆εν κατακρίνεις; Μήπως εγώ τι 



πηγαίνω και λέω; «Θύµωσα, κατέκρινα…» και µου διαβάζει ο πνευµατικός την 

συγχωρητική ευχή. Αλλά και οι µικρές αµαρτίες έχουν και αυτές βάρος. Όταν 

πήγαιναν στον Παπα-Τύχωνα<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> να 

εξοµολογηθώ, δεν είχα τίποτα σοβαρό να πω και µου έλεγε: «Αµµούδα, παιδάκι µου, 

αµµούδα»! Οι µικρές αµαρτίες µαζεύονται και κάνουν ένα σωρό αµµούδα, που είναι 

όµως βαρύτερη από µια µεγάλη πέτρα. Ο άλλος που έχει κάνει ένα αµάρτηµα µεγάλο, 

το σκέφτεται συνέχεια, µετανοεί και ταπεινώνεται. Εσύ έχεις πολλά µικρά. Εάν όµως 

εξετάσης τις συνθήκες µε τις οποίες εσύ µεγάλωσες και τις συνθήκες µε τις οποίες 

µεγάλωσε ο άλλος, θα δης ότι είσαι χειρότερη από εκείνον. Να προσπαθής επίσης να 

είσαι συγκεκριµένη στην εξοµολόγησή σου. ∆εν φθάνει να πη κανείς λ.χ. «ζηλεύω, 

θυµώνω κ.λπ.», αλλά πρέπει να πη τις συγκεκριµένες πτώσεις του, για να βοηθηθή. 

Και, όταν πρόκειται για κάτι βαρύ, όπως η πονηριά, πρέπει να πη και πως σκέφθηκε 

και πως ενήργησε· αλλιώς κοροϊδεύει τον Χριστό. Αν ο άνθρωπος δεν οµολογή την 

αλήθεια στον πνευµατικό, δεν του αποκαλύπτη το σφάλµα του, για να µπορέση να 

τον βοηθήση, παθαίνει ζηµιά, όπως και ο άρρωστος κάνει µεγάλο κακό στην υγεία 

του, όταν κρύβη την πάθησή του από τον γιατρό. Ενώ, όταν εκθέτη τον εαυτό του 

όπως ακριβώς είναι, τότε ο πνευµατικός µπορεί να τον γνωρίση καλύτερα και να τον 

βοηθήση πιο θετικά. 

            Ύστερα, όταν κανείς αδικήση ή πληγώση µε την συµπεριφορά του έναν 

άνθρωπο, πρέπει πρώτα να πάη να του ζητήση ταπεινά συγχώρηση, να συµφιλιωθή 

µαζί του, και έπειτα να εξοµολογηθή την πτώση του στον πνευµατικό, για να λάβη 

την άφεση. Έτσι έρχεται η Χάρις του Θεού. Αν πη το σφάλµα του στον πνευµατικό, 

χωρίς προηγουµένως να ζητήση συγχώρηση από τον άνθρωπο που πλήγωσε, δεν είναι 

δυνατόν να ειρηνεύση η ψυχή του, γιατί δεν ταπεινώνεται. Εκτός αν ο άνθρωπος που 

πλήγωσε έχη πεθάνει ή δεν µπορή να τον βρη, γιατί άλλαξε κατοικία και δεν έχει την 

διεύθυνσή του, για να του ζητήση, έστω και γραπτώς, συγγνώµην, αλλά έχη διάθεση 

να το κάνη, τότε ο Θεός τον συγχωρεί, γιατί βλέπει την διάθεσή του. 

            - Αν, Γέροντα, ζητήσουµε συγχώρεση και δεν µας συγχωρήση; 

            - Τότε να κάνουµε προσευχή να µαλακώση ο Θεός την καρδιά του. Υπάρχει 

όµως περίπτωση να µη βοηθάη ο Θεός να µαλακώση η καρδιά του, γιατί, αν µας 

συγχωρήση, µπορεί να ξαναπέσουµε στο ίδιο σφάλµα. 



            - Γέροντα, όταν κανείς κάνη ένα σοβαρό σφάλµα, υπάρχει περίπτωση να µην 

µπορή να το εξοµολογηθή αµέσως; 

            - Γιατί να το αφήση; Για να ξινίση; Όσο κρατάς ένα χαλασµένο πράγµα, τόσο 

χαλάει. Γιατί να αφήση να περάσουν ένας-δύο µήνες, για να πάη στον πνευµατικό να 

το εξοµολογηθή; Να πάη το συντοµώτερο. Αν έχη µια πληγή ανοιχτή, θα αφήση να 

περάση ένας µήνας, για να την θεραπεύση; Ούτε να περιµένη να πάη, όταν θα έχη 

πολύ χρόνο ο πνευµατικός, για να έχη πιο πολλή άνεση. Αυτό το ένα σφάλµα, τακ-

τακ να το λέη αµέσως και µετά, όταν ο πνευµατικός θα έχη χρόνο, να πηγαίνη για πιο 

πολύ, για µια συζήτηση κ.λπ. 

            ∆εν χρειάζεται ώρα πολλή, για να δώσω εικόνα του εαυτού µου. Όταν η 

συνείδηση δουλεύη σωστά, δίνει ο άνθρωπος µε δυο λόγια εικόνα της καταστάσεώς 

του. Όταν όµως υπάρχη µέσα του σύγχυση, µπορεί να λέη πολλά και να µη δίνη 

εικόνα. Να, βλέπω, µερικοί µου γράφουν ολόκληρα τετράδια, είκοσι-τριάντα σελίδες 

αναφοράς µε µικρά γράµµατα, και µερικές σελίδες υστερόγραφο… Όλα αυτά που 

γράφουν, µπορούσαν να τα βάλουν  σε µια σελίδα. 

ΤΑ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΣ  
 

- Όταν, Γέροντα, κατά την εξοµολόγησή µιας αµαρτίας δεν νιώθη κανείς τον πόνο 

που ένιωσε, όταν έκανε την αµαρτία, σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πραγµατική µετάνοια; 

            - Αν έχη περάσει καιρός από τότε που έκανε αυτήν την αµαρτία, επουλώνεται 

η πληγή, γι’ αυτό δεν νιώθει τον ίδιο πόνο. Αυτό που πρέπει να προσέξη, είναι να µη 

δικαιολογή τον εαυτό του κατά την εξοµολόγηση. Εγώ, όταν πάω να εξοµολογηθώ 

και πω λ.χ. «θύµωσα» - άσχετα αν χρειαζόταν να δώσω και σκαµπίλι -, δεν αναφέρω 

το θέµα, για να µη µου δώση ελαφρυντικό ο πνευµατικός. Όποιος εξοµολογείται και 

δικαιολογεί τον εαυτό του, δεν έχει ανάπαυση εσωτερική, όσο ασυνείδητος και αν 

είναι. Τα ελαφρυντικά που χρησιµοποιεί στην εξοµολόγησή του γίνονται 

επιβαρυντικά για την συνείδησή του. Ενώ, όποιος υπερβάλλει τα σφάλµατά του, γιατί 

έχει λεπτή συνείδηση, και δέχεται και µεγάλο κανόνα από τον πνευµατικό, αυτός 

νιώθει ανέκφραστη αγαλλίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που, αν κλέψουν λ.χ. µια ρώγα, 

νιώθουν σαν να πήραν πολλά καλάθια σταφύλια και σκέφτονται συνέχεια το σφάλµα 

τους. ∆εν κοιµούνται όλη την νύχτα, µέχρι να το εξοµολογηθούν. Και άλλοι, ενώ 



έχουν κλέψει ολόκληρα καλάθια σταφύλια, δικαιολογούν τον εαυτό τους και λένε 

πως πήραν ένα τσαµπί. Αυτοί όµως που όχι µόνο δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, 

αλλά µεγαλοποιούν το παραµικρό σφάλµα τους και στενοχωριούνται και υποφέρουν 

πολύ για µια µικρή τους αταξία, ξέρετε τι θεία παρηγοριά νιώθουν; Εδώ βλέπεις την 

θεία δικαιοσύνη, πως ο Καλός Θεός ανταµείβει. 

            Έχω παρατηρήσει ότι όσοι εκθέτουν τα σφάλµατά τους ταπεινά στον 

πνευµατικό και εξευτελίζονται, λάµπουν, γιατί δέχονται την Χάρη του Θεού. Ένας 

απόστρατος µε πόση συντριβή µου διηγήθηκε ό,τι είχε κάνει από οκτώ χρονών 

παιδάκι. Ένα τόπι είχε πάρει από ένα παιδάκι για µια µόνο νύχτα – την άλλη µέρα του 

το έδωσε – και έκλαιγε, γιατί το στενοχώρησε. Όταν αποστρατεύθηκε, έψαξε και 

βρήκε όσους είχε λυπήσει, όταν υπηρετούσε – άσχετα αν εκτελούσε καθήκον της 

υπηρεσίας του-, και τους ζήτησε συγγνώµη! Μου έκανε εντύπωση! Όλα τα έπαιρνε 

επάνω του. Μένει τώρα σε ένα χωριό και τα χρήµατά του τα δίνει ελεηµοσύνη. 

Υπηρετεί και την ηλικιωµένη µάνα του, ενενήντα πέντε χρόνων, κατάκοιτη µε 

ηµιπληγία και, επειδή βλέπει το σώµα της, όταν την φροντίζη, τον πειράζει ο 

λογισµός. «Αν ο Χαµ που είδε την γύµνωση του πατέρα του τιµωρήθηκα λέει, τότε 

εγώ…». Συνέχεια έκλαιγε. Το πρόσωπο του ήταν αλλοιωµένο. Πόσο διδάχθηκα από 

την συντριβή του! 

            - Μπορεί, Γέροντα, να µεγαλοποιή κανείς τα σφάλµατά του, για να δείξη ότι 

κάνει λεπτή εργασία΄ 

- Εκείνο είναι άλλο· τότε υπερηφανεύεται από την ταπείνωση. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

- Γέροντα, µετά την εξοµολόγηση δικαιολογείται να νιώθης βάρος; 

            - Γιατί να νιώθης βάρος; Με µια σωστή εξοµολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά. 

Ανοίγονται νέα δεφτέρια. Έρχεται η Χάρις του Θεού και αλλάζει τελείως ο 

άνθρωπος. Χάνονται η ταραχή, η αγριάδα, το άγχος και έρχονται η γαλήνη, η ηρεµία. 

Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόµη και εξωτερικά, που λέω σε µερικούς να 

φωτογραφηθούν πριν από την εξοµολόγηση και µετά την εξοµολόγηση, για να 

διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλοίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η 



εσωτερική πνευµατική κατάσταση. Τα µυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύµατα. 

Όσο πλησιάζει κανείς στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, και επόµενο είναι 

να ακτινοβολή και να προδίδεται από την θεία Χάρη. 

            - ∆ηλαδή, Γέροντα, µετά από µια ειλικρινή εξοµολόγηση νιώθεις αµέσως 

χαρά; 

            - Όχι πάντοτε. Μπορεί και να µη χαρής αµέσως, αλλά σιγά-σιγά γεννιέται 

µέσα σου η χαρά. Μετά την εξοµολόγηση χρειάζεται η φιλότιµη αναγνώριση. Να 

νιώθης όπως αυτός που του χαρίζεται ένα χρέος που έχει, και από φιλότιµο 

αισθάνεται ευγνωµοσύνη και υποχρέωση προς τον ευεργέτη του. Να ευχαριστής τον 

Θεό, αλλά συγχρόνως να ζης και το ψαλµικό: «την ανοµίαν µου εγώ γινώσκω και η 

αµαρτία µου ενώπιόν µου εστι διαπαντός»<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->, 

για να µην ξεθαρρεύης και επαναλαµβάνης τα ίδια σφάλµατα. 

            - Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι δαίµονες θα µας βασανίσουν στην άλλη ζωή 

ακόµη και για έναν κακό λογισµό που δεν εξοµολογηθήκαµε. 

            - Κοίταξε, όταν ο άνθρωπος µετανοήση και πη στον πνευµατικό ό,τι θυµόταν, 

χωρίς να έχη την πρόθεση να κρύψη κάτι, τελείωσε· τα ταγκαλάκια δεν έχουν καµµία 

εξουσία επάνω του. Όταν όµως δεν εξοµολογηθή εν γνώσει του µερικές αµαρτίες του, 

θα βασανίζεται στην άλλη ζωή γι’ αυτές. 

            - Γέροντα, όταν κάποιος εξοµολογήθηκε νεανικά του σφάλµατα, αλλά πάλι τα 

σκέφτεται και ταλαιπωρήται, είναι σωστή αντιµετώπιση; 

            - Αν έχη πολλή συντριβή για τα νεανικά του σφάλµατα και τα 

εξοµολογήθηκε, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήται, αφού ο Θεός του τα συγχώρησε 

από την στιγµή που τα εξοµολογήθηκε. Στο εξής δεν πρέπει να σκαλίζη τα παλιά, 

ιδίως σαρκικά αµαρτήµατα, γιατί µπορεί να πάθη ζηµιά. Στον πόλεµο π.χ. πέφτει µια 

χειροβοµβίδα δίπλα σε έναν στρατιώτη, αλλά τον φυλάει ο Θεός και δεν σκάζει. Όταν 

τελειώση ο πόλεµος, βρίσκει ο στρατιώτης την χειροβοµβίδα που δεν έσκασε και 

αρχίζει να την περιεργάζεται, και τελικά ανατινάζεται στον αέρα σε καιρό ειρήνης. 

 



Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

- Γέροντα, αν στενοχωρεθή κάποιος πολύ, γιατί τον µάλωσε για κάποιο σφάλµα του ο 

πνευµατικός, και πέση σε λύπη, αυτό έχει µέσα εγωισµό; 

            - Εµ βέβαια, έχει µέσα εγωισµό. Αν στενοχωρεθή κατά Θεόν, θα έχη 

παρηγοριά, θα έχη και πρόοδο, γιατί θα προσπαθήση να µην το ξανακάνη. Πρέπει να 

λέη τις δυσκολίες, τους λογισµούς του, τις πτώσεις του στον πνευµατικό και να 

δέχεται µε χαρά και την ήπια και την αυστηρή συµπεριφορά του, γιατί όλα από αγάπη 

και ενδιαφέρον γίνονται για την πρόοδο της ψυχής του. 

            - Και αν, Γέροντα, δεν δέχωµαι το µάλωµα ή την παρατήρηση; 

            - Αν δεν δέχεσαι, θα µείνης αδιόρθωτη. Όσοι δεν δέχονται παρατηρήσεις ούτε 

από τους ανθρώπους που τους αγαπούν, τελικά παραµένουν στραβόξυλα και 

αχρηστεύονται µόνοι τους πνευµατικά. Όπως οι σανίδες που δεν δέχονται το 

πλάνισµα του µαραγκού, για να γίνουν έπιπλα, καταλήγουν στα µπετά ή στις 

σκαλωσιές και πατιούνται και λασπώνονται, µέχρι που καταλήγουν στην φωτιά, έτσι 

και αυτοί στο τέλος καταστρέφονται. 

            - Γέροντα, όταν κάποιος διαφωνή σε ένα θέµα µε τον πνευµατικό του, τι 

πρέπει να κάνη; 

            - Να πη απλά και ταπεινά τον λογισµό του. Βέβαια χρειάζεται πολλή προσοχή 

στην εκλογή του πνευµατικού, ώστε να µπορή κανείς να τον εµπιστεύεται και να 

αναπαύεται µε την καθοδήγησή του. 

            - Συµφέρει, Γέροντα, όταν κανείς βλέπη κάτι διαφορετικά από τον 

πνευµατικό, να επιµένη στην γνώµη του; 

            - Όχι, γιατί δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτό που ο ίδιος δεν θεωρεί 

σωστό. Για να καταλάβη π.χ. κάποιος τι κρύβεται πίσω από µια ενέργεια του 

πνευµατικού του, ίσως ο πνευµατικός να πρέπη να του πη την εξοµολόγηση ενός 

άλλου. Επιτρέπεται να πη την εξοµολόγηση του άλλου; Ασφαλώς όχι. Ας πούµε ότι 

έχει συνεννοηθή µε τον πνευµατικό να τον δη την τάδε ώρα, αλλά την ώρα εκείνη 

πηγαίνει και κάποιος άλλος που είχε λογισµούς να αυτοκτονήση και ο πνευµατικός 



παίρνει πρώτα εκείνον. Οπότε σκέφτεται: «Πήρε πρώτα αυτόν, εµένα µε περιφρονεί». 

Πώς να του πη όµως ο πνευµατικός ότι αυτός είχε φθάσει στο σηµείο να κάνη 

απόπειρα αυτοκτονίας; Αν του εξηγήση. Καταστρέφει, χαντακώνει τον άλλον. Ενώ, 

αν σκανδαλισθή αυτός ή αν κατεβάση τα µούτρα, δεν θα γίνη και µεγάλο κακό. Μια 

φορά έτσι σκανδαλίσθηκαν µερικοί που ήρθαν εκεί στο Καλύβι. Ήταν κάποιος που 

τον κατάφεραν µε πολλή δυσκολία οι δικοί του να έρθη να συζητήσουµε και τον 

δέχθηκα µε πολλή χαρά. Τον ασπάσθηκα, του έδωσα κοµποσχοίνι, εικονάκια. Οι 

άλλοι παρεξηγήθηκαν. «Εµάς ο Γέροντας, είπαν, ούτε µας έδωσε σηµασία». Αυτός ο 

καηµένος ήταν άσωτος· εγώ ήξερα λεπτοµέρειες από την ζωή του. Έφυγε µετά άλλος 

άνθρωπος. Χίλιες φορές να σκανδαλισθούν οι άλλοι. ∆εν µπορείς, για να αναπαύσης 

τον έναν µε µια εξήγηση, να καταστρέψης τον άλλον. 

.Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ 

  - Γέροντα, η ακριβής τήρηση των εντολών βοηθάει να έχουµε την αίσθηση του 

Θεού; 

            -Ποιων εντολών; του Μωσαϊκού Νόµου; 

            - Όχι, του Ευαγγελίου. 

            - Η τήρηση των εντολών βοηθάει, αλλά η σωστή τήρηση, γιατί µπορεί κανείς 

να τηρή τις εντολές και λανθασµένα. Στην πνευµατική ζωή χρειάζεται η θεία 

δικαιοσύνη και όχι η ξερή εφαρµογή του νόµου. Βλέπουµε και οι Άγιοι Πατέρες µε 

πόση διάκριση έλεγαν να εφαρµόζωνται οι ιεροί κανόνες! Ο Μέγας Βασίλειος, ο πιο 

αυστηρός Πατέρας της Εκκλησίας, που έχει γράψει τους πιο αυστηρούς κανόνες, 

αναφέρει τον κανόνα που ισχύει για µια αµαρτία, αλλά µετά ο ίδιος προσθέτει: «Μην 

εξετάζης χρόνο αλλά τρόπο µετανοίας»<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->. 

∆ηλαδή, αν δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια αµαρτία, ο πνευµατικός, ανάλογα µε την 

µετάνοια του καθενός, µπορεί στον έναν να βάλη κανόνα να µην κοινωνήση δύο 

χρόνια και στον άλλον δύο µήνες. Τόση διαφορά δηλαδή! 

            - Γέροντα, το επιτίµιο βοηθάει να κοπή ένα πάθος; 

            - Πρέπει να καταλάβη ότι το επιτίµιο θα τον βοηθήση. Αλλιώς, τι να πη 

κανείς; Αν προσπαθής να διορθώσης έναν άνθρωπο µε το ξύλο, δεν κάνεις τίποτε. 



Την ηµέρα της Κρίσεως ο Χριστός σ’ εσένα, που πήγες να τον διορθώσης δια της 

βίας, θα πη: «∆ιοκλητιανός ήσουν;» και σ’ εκείνον θα πη: «Ό,τι έκανες, το έκανες δια 

της βίας». ∆εν θα τον πνίξουµε τον άλλο, για να τον στείλουµε στον Παράδεισο, 

αλλά θα τον βοηθήσουµε να ζητήση µόνος του να κάνη κάποια άσκηση. Να φθάση 

να χαίρεται γιατί ζη, να χαίρεται γιατί πεθαίνει. 

            Τα επιτίµια είναι στην διάκριση του πνευµατικού. Στους εν ψυχρώ 

αµαρτάνοντας ο πνευµατικός πρέπει να είναι ανυποχώρητα αυστηρός. Αυτόν που 

νικιέται, αλλά µετανοεί, ταπεινώνεται, ζητάει µε συστολή συγχώρεση, θα τον βοηθάη 

µε διάκριση να πλησιάση πάλι στον Θεό. Έτσι έκαναν και τόσοι Άγιοι. Ο Άγιος 

Αρσένιος ο Καππαδόκης λ.χ. ως πνευµατικός συνήθως δεν έβαζε κανόνα στους 

ανθρώπους. Προσπαθούσε να τους φέρη σε συναίσθηση, ώστε από φιλότιµο να 

ζητήσουν µόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεηµοσύνες ή άλλου είδους καλωσύνες. 

Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιµονισµένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς 

ήταν αιτία που ταλαιπωρείται το καηµένο, θεράπευε πρώτα το παιδί και έδινε κανόνα 

στους γονείς, για να προσέχουν στην συνέχεια. 

            Μερικοί λένε: «Α, ο τάδε πνευµατικός είναι πολύ πατερικός. Πολύ αυστηρός! 

Είναι έξυπνος, έχει µνήµη, ξέρει το Πηδάλιο<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--

> απ’ έξω». Ένας πνευµατικός όµως που εφαρµόζει κατά γράµµα τους κανόνες που 

αναφέρει το Πηδάλιο µπορεί να κάνη κακό στην Εκκλησία. ∆εν βοηθάει να πάρη ο 

πνευµατικός το Πηδάλιο και να αρχίση: «Τι αµαρτία έκανες εσύ; Αυτή. Τι γράφει 

εδώ γι’ αυτήν την περίπτωση; Τόσα χρόνια αποχή από την θεία Κοινωνία! Εσύ τι 

έκανες; Αυτό. Τι γράφει εδώ; Αυτόν τον κανόνα!». 

            - Πρέπει, Γέροντα, κανείς να λαµβάνη υπ’ όψιν του δεκάδες πράγµατα. 

            - Ναι, ιδίως στην σηµερινή εποχή δεν είναι να πάη κανείς να εφαρµόση όλον 

τον νόµο της Εκκλησίας µε µια αδιάκριτη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να καλλιεργήση 

το φιλότιµο στους ανθρώπους. Να κάνη πρώτα δουλειά στον εαυτό του, για να µπορή 

να βοηθάη τις ψυχές, αλλιώς θα σπάζη κεφάλια. 

            Το Πηδάλιο λέγεται πηδάλιο, γιατί οδηγεί προς την σωτηρία τον άνθρωπο 

πότε µε τον έναν τρόπο και πότε µε τον άλλον, όπως ο καραβοκύρης πάει το πηδάλιο 

πότε αριστερά και πότε δεξιά, για να βγάλη το καράβι στην ακτή. Αν το πάη ολόισια, 



χωρίς να στρίψη όπου χρειάζεται, θα ρίξη το καράβι πάνω στα βράχια, θα το 

βουλιάξη και θα πνιγούν οι άνθρωποι. Αν ο πνευµατικός χρησιµοποιή τους κανόνες 

σαν… κανόνια, και όχι µε διάκριση, ανάλογα µε τον άνθρωπο, µε την µετάνοια που 

έχει κ.λπ., αντί να θεραπεύη ψυχές, θα εγκληµατή. 

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ 

Μερικοί πνευµατικοί έχουν ένα τυπικό: Όταν δεν επιτρέπεται ο εξοµολογούµενος να 

κοινωνήση, δεν του διαβάζουν συγχωρητική ευχή. Υπάρχουν και άλλοι που λένε: 

«Είναι η γραµµή µας να µη διαβάζουµε πάντοτε συγχωρητική ευχή». Αυτό είναι κάτι 

σαν προτεσταντικό… Ήρθε ένα παιδί στο Καλύβι που είχε µερικές πτώσεις. Πήγε, 

εξοµολογήθηκε, αλλά δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή ο πνευµατικός. Το 

καηµένο, το έπιασε απελπισία. «Για να µη µου διαβάση ευχή ο πνευµατικός, άρα δεν 

µε συγχωράει ο Θεός», σκέφθηκε και πήγαινε για αυτοκτονία. «Να πας, του λέω, 

στον πνευµατικό να σου διαβάση ευχή. Και αν δεν σου διαβάση αυτός, να πας σε 

άλλον πνευµατικό». 

            Χωρίς συγχωρητική ευχή θα έχη συνέχεια πτώσεις ο άνθρωπος, γιατί δεν 

χάνει ο διάβολος τα δικαιώµατα. Πώς να παλέψη ο άνθρωπος, αφού ο διάβολος έχει 

ακόµη δικαιώµατα; ∆εν είναι ελευθερωµένος· δέχεται δαιµονικές επιδράσεις. Ενώ µε 

την συγχωρητική ευχή κόβονται οι επιδράσεις, γίνεται ανακατάληψη του εδάφους, 

οπότε ο καηµένος βοηθιέται και µπορεί να παλέψη, να αγωνισθή, για να απαλλαγή 

από τα πάθη. 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΑΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ 

- Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα µας πη: «δεν µε κατάλαβε ο πνευµατικός», τι πρέπει 

να της πούµε; 

            - Πέστε της: «Μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβη; Μήπως το σφάλµα 

είναι δικό σου;». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις να προβληµατίζετε τον άλλον, να µην τον 

δικαιολογήτε εύκολα. Τα πράγµατα είναι πολύ λεπτά. Εδώ, βλέπεις, και τους 

πνευµατικούς ακόµη τους µπερδεύουν. 

            - Και αν µας πη ότι δεν αναπαύεται στον πνευµατικό της; 



            - Για να µην αναπαύεται, µήπως φταίει και αυτή, µήπως ζητά να την αναπαύη 

ο πνευµατικός στο θέληµά της. Κάποιος, ας υποθέσουµε, αδιαφορεί για την 

οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες µε την γυναίκα του. Θέλει να την 

χωρίση και έρχεται και µου κάνει παράπονα, µε την απαίτηση να πάρω το µέρος του, 

για να διαλύσω την οικογένεια του! Αν του πω: «εσύ είσαι ένοχος για όλη την 

ιστορία», αν δεν συναισθανθή την ενοχή του, θα πη ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε 

δηλαδή µερικού: «δεν µε ανέπαυσε ο πνευµατικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν 

αυτό που θέλουν. 

            Αν ο πνευµατικός δικαιολογή τα πάθη του καθενός, µπορεί να τους αναπαύση 

όλους, αλλά δεν βοηθιούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουµε τον καθέναν 

στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουµε και τον διάβολο. Έρχεσαι λ.χ. εσύ και µου λες: 

«Η τάδε αδελφή µου µίλησε άσχηµα». «Ε, σου λέω, µη δίνης σηµασία σ’ αυτήν», και 

σε αναπαύω. Έρχεται µετά από λίγο αυτή η αδελφή και µου λέει για σένα: «Η τάδε 

αδελφή έτσι και έτσι έκανε». «Ε, τώρα, της λέω, καλά, δεν την ξέρεις αυτήν; Μην την 

παίρνης και στα σοβαρά». Την ανέπαυσα και αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά 

και όλους τους πεδικλώνω! Ενώ πρέπει να σου πω: «έλα εδώ· για να σου µιλήση έτσι 

η αδελφή, κάτι της έκανες», οπότε θα αισθανθής την ενοχή σου και θα διορθωθής. 

Γιατί, από την στιγµή που θα αισθανθής την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η 

πραγµατική ανάπαυση έρχεται, όταν τοποθετηθή ο άνθρωπος σωστά. 

            Σκοπός είναι πως θα αναπαυθούµε στον Παράδεισο, όχι πως θα αναπαυθούµε 

στην γη. Είναι µερικοί πνευµατικοί που αναπαύουν τον λογισµό του άλλου, και µετά 

εκείνος λέει: «πολύ µε ανέπαυσε ο πνευµατικός», αλλά µένει αδιόρθωτος. Ενώ πρέπει 

να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρη τα κουσούρια του, να διορθωθή και στην 

συνέχεια να τον κατευθύνουν. Τότε µόνον έρχεται η πραγµατική ανάπαυση. Το να 

αναπαύσης τον άλλον στα πάθη του, δεν είναι βοήθεια· αυτό για µένα είναι έγκληµα. 

            Για να µπορέση να βοηθήση ο πνευµατικός δύο ανθρώπους που έχουν σχέση, 

πρέπει να έχη επικοινωνία και µε τους δύο. Όταν ακούη λ.χ. λογισµούς δύο 

ανθρώπων που έχουν διαφορές, πρέπει να γνωρίζη και τις δύο ψυχές, γιατί ο καθένας 

µπορεί να παρουσιάζη το θέµα, όπως το καταλαβαίνει. Και να δεχθή να λύση τις 

διαφορές τους, µόνον αν δεχθούν να τις λύση σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο, γιατί όλες οι 

άλλες λύσεις είναι ένας συνεχής πονοκέφαλος και χρειάζονται συνέχεια ασπιρίνες. 

Ύστερα να βάλη τον καθέναν στην θέση του· να µη δικαιώση κανέναν. Να πη στον 



καθέναν τα κουσούρια του, οπότε πελεκιέται το ένα στραβό, πελεκιέται και το άλλο, 

και έτσι συµφωνούν και συνεννοούνται. 

            Το µόνο καλό που έχω είναι αυτό: ποτέ δεν δικαιώνω κανέναν, έστω και αν 

δεν φταίη. Όταν λ.χ. έρχωνται οι γυναίκες και µου λένε ότι έχουν προβλήµατα στην 

οικογένεια και φταίει ο άνδρας, κατσαδιάζω τις γυναίκες. Όταν έρχωνται οι άνδρες 

και κάνουν παράπονα για τις γυναίκες, κατσιάζω τους άνδρες. ∆εν αναπαύω τον 

λογισµό τους, αλλά λέω τα στραβά του καθενός· λέω στον καθέναν αυτό που του 

χρειάζεται, για να βοηθηθή. Αλλιώς φεύγει αναπαυµένος ο ένας, φεύγει αναπαυµένος 

ο άλλος, και στο σπίτι πιάνονται µεταξύ τους. «Είχε δίκιο που µου είπε για σένα 

έτσι!». «Και σ’ εµένα ξέρεις τι είπε για σένα;». Θέλω να πω, κανέναν δεν αναπαύω 

στα πάθη του. Πολλούς µάλιστα τους µαλώνω πολύ – φυσικά για το καλό τους -, 

αλλά φεύγουν πραγµατικά αναπαυµένοι. Μπορεί να φεύγουν πικραµένοι, αλλά µέσα 

τους καταλαβαίνουν ότι εγώ πικράθηκα πιο πολύ  από αυτούς, και αυτό τους 

πληροφορεί. 

            - Μερικοί, Γέροντα, νιώθουν σιγουριά, όταν τους µαλώνετε. 

- Ναι, γιατί δεν τον µαλώνω τον άλλον ξερά. Θα του πω ότι έχει αυτά τα 

καλά, για να τα αξιοποιήση, και αυτά τα κουσούρια, για να τα διορθώση. 

Όταν δεν του πης την αλήθεια, τότε, σε µια στιγµή που δεν κολακεύεται, 

παλαβώνει. 

ΑΓΑΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ  

Ο χαριτωµένος πνευµατικός αγαπάει και πονάει την ψυχή, γιατί γνωρίζει την µεγάλη αξία της. 
Την βοηθάει στην µετάνοια, την ξαλαφρώνει µε την εξοµολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος 
και την οδηγεί στον Παράδεισο. Ο πνευµατικός ονοµάζεται «πατήρ», γι’ αυτό πρέπει να 
προσπαθήση να είναι αληθινός πατέρας· να νουθετή µε θεϊκή αγάπη και στοργή. Να έρχεται στην 
θέση του κάθε εξοµολογουµένου και να ζη τον πόνο του, ώστε ο εξοµολογούµενος να βλέπη στο 
πρόσωπό του ζωγραφισµένο τον δικό του πόνο. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή µας, που οι 
άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό, και όχι από δυνατό ξίδι. Οι περισσότεροι, επειδή 
δέχονται επιδράσεις δαιµονικές, δύσκολα δέχονται µια πνευµατική συµβουλή ή µια  παρατήρηση. 
Γι’ αυτό και το µάλωµα πρέπει να γίνεται µε αγάπη· η υπόδειξη του σφάλµατος µε λεπτό τρόπο, 
µε γέλιο ή µε ένα αστείο. 

            Η αγάπη πληροφορεί, ενώ τα ψυχικά πάθη προδίδουν τον άνθρωπο. Όταν δεν 

υπάρχη αγάπη, η παρατήρηση µπορεί να γίνεται µε όµορφο τρόπο, αλλά ο άλλος 

κλωτσάει, γιατί αισθάνεται το ανθρώπινο στοιχείο στην συµπεριφορά µας. Ενώ, όταν 

το µάλωµα γίνεται µε πόνο και αγάπη, ο άλλος µπορεί να στενοχωριέται, αλλά στο 



βάθος δεν πληγώνεται, γιατί νιώθει την αγάπη. Γνωρίζω έναν πνευµατικό που είναι 

αρκετά παχύς – φυσικά είναι και η κράση του, αλλά µπορεί και στο φαγητό λίγο να 

µην προσέχη -, ξέρετε όµως πόσο πονάει για τον άλλον, πόσο ενδιαφέρεται για τους 

πονεµένους; Αυτός έχει ταπείνωση, γιατί λέει ότι δεν κάνει άσκηση, αλλά παράλληλα 

έχει πολλή καλωσύνη, και έτσι πολλοί αναπαύονται περισσότερο σ’ αυτόν παρά σε 

έναν ασκητικό πνευµατικό. 

 

             

 

 

 

 

 

 


