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  Περί ἐξομολογήσεως 

Κεφ. ιη΄ 

 

Οἱ ἄνθρωποι, ὅσοι θέλουν νά σώσουν τήν ψυχήν τους καί νά κλη- 

ρονομήσουν τήν αἰώνιον βασιλείαν, τυχαίνει ὅλοι νά προστρέχουν 
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μετά δακρύων νά ἐξομολογοῦνται εἰς τούς πνευματικούς πατέρας 

αὐτῶν, ἐάν ἔναι δυνατόν καθ’ ἥν ἡμέραν, εἰ δε / κάν τό ὀλιγότερον τέσ- 

σαρες φορές τόν χρόνον, ἤγουν τόν καιρόν ὁπόταν ἔρχονται οἱ Σαρα- 

κοστές, τήν μεγάλην, τῶν Χριστουγέννων, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί 

τῆς Θεοτόκου τόν Αὔγουστον. Καί ὅταν ἐξομολογοῦνται νά λέγουν τάς 

  ἁμαρτίας τους ἀδιαντρόπως καί ὄχι νά πραγματεύεται τόν πνευματι- 

κόν καί νά ὁμολογᾶ τήν ἁμαρτίαν καί νά αἰτιώνει ἄλλον καί ὄχι τόν 

ἑαυτόν του. Διότι ὁ Θεός ἔναι καρδιογνώστης και δέν λανθάνεται. Καί 

καλά καί γελᾶς τόν πνευματικόν σου, ἀλλά τόν Θεόν δέν τόν ἐγελᾶς, 

ἀμή γελᾶσαι ἀτός σου. Καί διά τοῦτο τυχαίνει ὅτι νά λέγεις τοῦ πνευ- 

  ματικοῦ σου τήν πᾶσαν ἀλήθειαν, διότι καλά καί ἐξομολογεῖσαι εἰς 

ἄνθρωπον ὁπού ἔναι ὅμοιός σου, ἀλλά τοῦ Θεοῦ ἐξομολογεῖσαι καί ὁ 

Θεός σέ συγχωρεῖ, διότι καλά καί ὁ ἄνθρωπος σε συγχωρεῖ, ἀλλά ἔλαβε 

τήν ἐξουσίαν παρά Θεοῦ, ἀπό τόν Θεόν. Καί ἄκουσον τί εἶπε ὁ Χριστός 

τῶν Ἀποστόλων, ὁπόταν τούς ἔστελνεν νά κηρύξουν: «Λάβετε Πνεῦμα 

  ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας αὐτῶν ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων 

κρατῆτε κεκράτηνται». Τό λοιπόν ὁ Θεός τούς ἔδωσεν τήν ἐξουσίαν ὅτι 

ὅσων κρατήσουν τάς ἁμαρτίας νά εἶναι καλά κρατημένες ὥσπερ νά τές 

ἐκράτει αὐτός ὁ Θεός, καί ὅσων συγχωρήσουν νά εἶναι συγχωρημένες 

ὥσπερ νά τές ἐσυγχώρει αὐτός ὁ Θεός. Καί σύρε εἰς τό εἰκοστό κεφά- 
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λαιον τοῦ κατά Ἰωάννου νά τά εὕρεις. Καί ἐπειδή αὐτό τό ἀψευδές 

στόμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τό εἶπε τῶν / Ἀποστόλων τινάς 

μηδέν ἀπιστεῖ, καί αὐτοί πάλιν ἔδωσαν τήν αὐτήν ἐξουσίαν εἰς ἄλλους 

ἀνθρώπους ἐμπείρους τῆς θείας Γραφῆς, ὄχι ἀμαθῶν ἀνθρώπων ὡς ἐμέ, 

ἀλλά τιμίων ἀνδρῶν καί ἐπισταμένων καλά τήν θείαν Γραφήν ἅπασαν. […] 
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