
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Μη ανάµενε επιστρέψαι προς Κύριον και µη υπερβάλλον ηµέραν εξ ηµέρας.
(Σ. Σειράχ Ε΄.7)

Μετανοείτε ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών.
(Ματθ. Γ΄.2)

Λάβετε πνεύµα Άγιον, αν τινων αφήτε τας αµαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατείτε, κεκράτηνται.
(Ιωάννης Κ΄.21-23)

Αµήν λέγω υµίν, όσα εάν δήσητε επί της γής, έσται δεδεµένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της 
γης, έσται λελυµένα εν τω ουρανώ.

(Ματθ. Ιη΄.18)
Μετάνοια εστί συνειδότως καθαρισµός.

(Ιωάννης ο Κλίµακος)
Μετανοήσατε ούκ και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υµίν τας αµαρτίας.

(Πράξεις γ΄.19)
Εξοµολογείσθε αλλήλοις τα παραπτώµατα και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε..

(Ιάκωβος Ε΄.16)
Εάν είπωµεν ότι αµαρτίαν ουκ έχοµεν, εαυτούς πλανώµεν και η αλήθεια ουκ έστιν εν ηµίν.Εάν 

οµολογώµεν τας αµαρτίας ηµών πιστός εστί και δίκαιος, ίνα αφή ηµίν τας αµαρτίας, και καθαρίση ηµάς 
από πάσης αδικίας.

(Α΄ Ιωάν. Α΄.8)
Πολλά γάρ πταίοµεν άπαντες.

(Ιάκωβος Γ΄.2)
Ουδεµία των αρετών υψηλοτέρα της µετανοίας, ότι ουδέ τελειωθήναι δυνατόν το έργον αυτής 

πόποτε.
(Άγιος Ιωάννης ο Κλίµακος)

Οι ιερουργοί εισί ορατά µόνον όργανα εν τω δι’ αυτών αοράτως υπ’ Αυτού του Θεού τελουµένω 
µυστηρίω. Είρηται γάρ: «Όσα εάν δήσητε επί της γης έσται δεδεµένα εν τω ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί 
της γης έσται λελυµένα εν τω ουρανώ» (Ματθ. ΙΗ΄.18)

Το µυστήριον της µετανοίας συνέστησεν ο Κύριος µετά την Ανάστασιν Αυτού, ότε επιφανείς τοις 
Μαθηταίς Αυτού είπεν αυτοίς πανηγυρικώς «Αν τινών αφήτε τας αµαρτίας, αφίενται αυτοίς. αν τινων 
κρατείτε κεκράτηνται» (Ιωάν. Κ΄.21-23). Εκ των λόγων τούτων δήλον, ότι Αυτός ο Κύριος παρέδωκε 
τοις Αποστόλοις, εντεύθεν δε και τοις διαδόχοις αυτών «Ούτοι γάρ παρά Θεώ ζωής και θανάτου εξουσίαν 
ειλήφασιν εν τω δικάζειν τους ηµαρτηκότας και καταδικάζειν εις θάνατον πυρός αιωνίου, και λύειν 
αµαρτιών τους επιστρέφοντας και ζωογονείν αυτούς.

(Αποστολικαί ∆ιαταγαί, Βιβλίον β΄, κεφ. γ)
(Α΄ Κορινθ. ΙΒ΄.28)  (Β΄ Κορινθ. Στ΄.18)

Πολλοί των πεπιστευκότων ήρχοντο και εξοµολογούµενοι και αναγγέλοντες τας πράξεις αυτών.
(Πράξεις ΙΘ΄.18)

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Επειδή ο άνθρωπος καίπερ τέλειον εν τη του βαπτίσµατος κολυµβήθρα από πασών των αµαρτιών 
καθαρθείς, ουκ απαλλάσσεται από των επακολουθηµάτων του προπατορικού αµαρτήµατος και της 
κληρονοµικής διαφθοράς, εξ ών µέν τη ψυχή αυτού η ροπή προς το κακόν, εν δε τω σώµατι αι νόσοι 



και ο θάνατος, επειδή και χριστιανός ήδη ών δύναται 
αµαρτάνειν αύθις και δη και πάνυ συχνώς «εάν είπωµεν 
αµαρτίαν ουκ έχοµεν εαυτοίς πλανώµεν» (Α΄Ιωάν. Α΄. 8-10). 
Επειδή δύναται υποκύπτειν νόσοις, πάνυ βαρείας, ενίοτε και 
µέχρι του χείλους του τάφου αγούσαις, ο πανάγιος Κύριος 
ευδόκησεν διατάξαι εν τη Εκκλησία Αυτού δύο έτι µυστήρια, 
ως δύο σωτήρια φάρµακα υπέρ των ασθενών αυτής µελών, 
το της Μετανοίας µυστήριον, το τας πνευµατικάς ηµών 
ασθενείας ιώµενον, και το του ευχελαίου, το τας σωτηρίους 
αυτού ενεργείας επεκτείνον και επί τας σωµατικάς ηµών 
ασθενείας. Εξετάσωµεν νύν το της µετανοίας, και είτα το του 
Ευχελαίου µυστήριον.

Η µετάνοια, εν τη εκδοχή της του µυστηρίου εννοίας, 
εστί τοιαύτη ιεροτελεστία, εν ή ο της Εκκλησίας ποιµήν 
απολύει, τη δυνάµει του Αγίου Πνεύµατος, τον µετανοούντα 
και εξοµολογούµενον χριστιανόν πασών των αµαρτιών, 
των µετά το Βάπτισµα υπ’ αυτού τελεσθησών, ούτως ώστε 
ο απολυθείς ούτος των ιδίων αµαρτιών καθίσταται εκ 
νέου αθώος και ηγιασµένος ως ότε εξήλθε του ύδατος του 
Βαπτίσµατος.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΘΕΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

1- Το µυστήριον της µετανοίας συνέστησεν ο Κύριος µετά την Ανάστασιν Αυτού, ότε επιφανείς τοις 
µαθηταίς συνηγµένοις επί το αυτό, εκτός µόνου του Θωµά, είπεν πανηγυρικώς: «Ειρήνη υµίν, και τούτο 
ειπών ενεφύσησε, και λέγει αυτοίς, λάβετε πνεύµα Άγιον. αν τινων αφήτε τας αµαρτίας, αφίενται αυτοίς, 
αν τινων κρατείτε κεκράτηνται». (Ιωάν. Κ΄.21-23) Εν των λόγων τούτων δήλον, ότι Αυτός ο Κύριος 
παρέδωκε τοις αποστόλοις, εντεύθεν δε και τοις διαδόχοις αυτών. Α) την θείαν παρ’ Αυτού εξουσίαν του 
αφιέναι τας αµαρτίας τοις ανθρώποις.

Από των χρόνων των Αγίων Αποστόλων το µυστήριον της µετανοίας υπήρχεν εν τη Εκκλησία οι δε 
ποιµένες αυτής αείποτε εχρώντο τη θεοδωρήτω εξουσία του δεσµείν και λύειν. Ούτως εν τοις Αποστολικοίς 
κανόσι λέγεται: «Ει τις επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, τον επιστρέφοντα από αµαρτίας ου προσδέχεται, αλλ’ 
αποβάλλεται. καθαιρείσθω, ότι λυπεί τον Χριστόν, τον ειπόντα. «χαρά γίνεται εν τω ουρανώ επί ενί 
αµαρτωλώ µετανοούντι» (Κανών 52). Εν ταις αποστολικαίς ∆ιατάξεσιν, αφ’ ενός µέν νουθετούνται οι 
της Εκκλησίας προεστώτες λίαν σαφώς µη αµνηµονείν του ότι ο Άγιος Θεός έδωκεν αυτοίς την εξουσίαν 
του δεσµείν και λύειν, και διδάσκωνται πολυειδώς το πως οφείλουσι κρίνειν τα διάφορα των αµαρτιών 
είδη, και πως δει προσφέρεσθαι τοις µετανοούσιν. αφ’ ετέρου δε επιτάττεται τοις πιστοίς το τιµάν τους 
πνευµατικούς αυτών πατέρας: «ούτοι γάρ παρά Θεώ ζωής και θανάτου εξουσίαν ειλήφασιν εν τω δικάζειν 
τους ηµαρτηκότας και καταδικάζειν εις θάνατον πυρός αιωνίου, και λύειν αµαρτιών τους επιστρέφοντας 
και ζωογονείν αυτούς.» (Βιβλίον Β΄Κεφ. 33 Αποστολικαί ∆ιαταγαί)

ΤΙΝΙ ΕΞΕΣΤΙ ΤΕΛΕΙΝ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ; ΚΑΙ ΤΙΣ Ο 
ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ ΑΥΤΩ

Εκ των διαληφθεισών της Αγίας Γραφής µαρτυριών δηλούται ήδη ότι η εξουσία του τελείν το της 
µετανοίας µυστήριον µετεδόθη εν αρχή υπό του Κυρίου µόνοις τοις Αποστόλοις «Αµήν λέγω υµίν, όσα 
εάν δήσητε επί της γης, έσται δεδεµένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γής έσται λελυµένα εν 
τω ουρανώ» (Ματθ. ΙΗ΄.18) «Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν.. ειρήνη υµίν καθώς απέσταλκέ µε ο Πατήρ 
καγώ πέµπω υµάς… και λέγει αυτοίς. λάβετε πνεύµα Άγιον. αν τινων αφήτε τας αµαρτίας αφίενται αυτοίς, 
αν τινων κρατήτε κεκράτηνται». (Ιωάννης Κ΄.21-22) Από δε των  Αποστόλων µετέβη και εις τους εν τη 
Εκκλησία διαδόχους αυτών Επισκόπους και τους πρεσβυτέρους. «∆ει γάρ τον Επίσκοπον είναι ως Θεού 
οικονόµον» (Τίτος Α΄.7). Οι ιερουργοί εισίν ορατά µόνον όργανα εν τω δι’ αυτών αοράτως υπ’ Αυτού του 
Θεού τελουµένω µυστηρίω. Είρηται γάρ όσα εάν δήσητε επί της γης έσται δεδεµένα εν τω ουρανώ και όσα 
εάν λύσητε επί της γης έσται λελυµένα εν τω ουρανώ». (Ματθ. ΙΗ΄.18)

Φωτογραφία του αντίγραφου απ’ τις σηµειώσεις του
 κ. Γ. Οικονόµου



ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ ΑΥΤΩ
Τω µυστηρίω της µετανοίας δύναται προσέρχεσθαι µόνον οι χριστιανοί οι εκ νέου δηλαδή µετά 

τον ολοσχερή δια του µυστηρίου του Βαπτίσµατος αγιασµόν αµαρτάνοντες, και εκ νέου µέσου προς 
αγνισµόν της εαυτών συνειδήσεως χρήζοντες. Τουναντίον δε ου δύνανται προσέρχεσθαι αυτώ οι ουκ 
όντες χριστιανοί, οίτινες προς επίτευξιν του δικαιώµατος του µετέχειν των µυστηρίων πρώτιστα πάντων 
οφείλουσι δέξασθαι το πρώτον των χριστιανικών µυστηρίων, εν ώ άπασαι του ανθρώπου αι αµαρτίαι 
αφίενται, και δι’ ού, ως δια θύρας εισέρχεται εις την Εκκλησίαν του Χριστού βουλόµενος.

ΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩ ΜΥΣΤΗΡΙΩ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ίνα ο τω µυστηρίω της µετανοίας προσερχόµενος δυνηθή όντως λαβείν άφεσιν των αµαρτιών, 
προσαπαιτούνται παρ’ αυτού, κατά την διδασκαλίαν της ορθοδόξου Εκκλησίας οι εξής όροι.

1) Η επί ταις αµαρτίαις συντριβή. Αύτη εστίν αναγκαία συνωδά αυτή τη φύσει της µετανοίας. Ένθα ουκ 
έστιν αληθής επί ταις αµαρτίαις συντριβή, εκεί ουκ έστιν αληθής, αλλά κατ’ επίφασιν µόνον µετάνοια. 
Εντεύθεν εν τη Παλαιά έτι ∆ιαθήκη Αυτός ο Άγιος Θεός προσκαλών τους ανθρώπους εις µετάνοιαν, 
ηξίου παρ’ αυτών ως ουσιώδη όρον την επί ταις αµαρτίαις συντριβήν. «Επιστραφήτε προς µε εξ’ όλης της 
καρδίας υµών, και εν νηστεία, και εν κλαυθµώ, και εν κοπετώ και διαρρήξατε τας καρδίας υµών, και µη τα 
ιµάτια υµών. και επιστραφήτε προς Κύριον τον Θεόν ηµών, ότι ελεήµων και οικτίρµον εστί, µακρόθυµος 
και πολυέλεος, και µετανοών επί ταις κακίαις» (Ιωήλ Β΄.12-13). Παροµοίως και εν τη Καινή ∆ιαθήκη, 
βουλόµενος ο Χριστός Σωτήρ δείξαι το της αληθούς µετανοίας παράδειγµα, παρίστησιν εν ταις παραβολαίς 
του ασώτου υιού και του τελώνου εν οπόσον βαθεία αυτοκατακρίσει και συντριβή επί ταις ιδίαις αµαρτίαις 
επανήλθε προς τον πατέρα ο άσωτος υιός και ανέκραξε: «Πάτερ, ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν 
σου και ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου. ποίησον ως ένα των µισθίων σου». (Λουκάς ΙΕ΄.18-19) και εν 
οπόσον ταπεινή και συντετριµµένη καρδία προσήρχετο εις τον του Θεού ναόν ο τελώνης: «ός µακρόθεν 
εστώς ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλµούς εις τον ουρανόν επάραι αλλ’ έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγων, 
ο Θεός ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ». (Λουκάς ΙΗ΄.13)

2) Η σταθερά βουλή του επανορθώσαι τον βίον εν τω µέλλοντι. Εν τω λόγω του Θεού αξιούται παντός 
παρά του µεανοούντος τοιαύτην επιθυµίαν και βουλήν. Κήρυξ της µετανοίας Ιωάννης ο Πρόδροµος. «Ιδών 
πολλούς των φαρισαίων και σαδουκαίων ερχοµένους επί το βάπτισµα αυτού είπεν εν αυτοίς «γεννήµατα 
εχιδνών τις υπέδειξεν υµίν φυγήν από της µελλούσης οργής; Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους µετανοίας» 
(Ματθ. Γ΄.7) Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος εν τω λόγω αυτού προς τους Ιουδαίους είπεν «µετανοήσατε 
ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υµών τας αµαρτίας» (Πράξ. Γ΄.19). Εν τη αποκαλύψει εδόθη 
εντολή τω αγγέλω της Εκκλησίας της Εφέσου «µνηµόνευε ούν πόθεν εκπέπτωκας και µετανόησον καιτα 
πρώτα έργα ποίησον, ει δε µη έρχοµαί σου ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν µη 
µετανοήσης. (Αποκάλ. Ιωάν. Β΄.5)

3) Η εις τον Χριστόν πίστις και η επί την ευσπλαχνίαν Αυτού ελπίς. Τούτω γάρ πάντες οι προφήται 
µαρτυρούσι άφεσιν αµαρτιών λαβείν δια του ονόµατος αυτού πάντα 
τον πιστεύοντα εις αυτόν. (Πράξ. Α΄.4) Και ουκ έστι εν άλλω ουδενί η 
σωτηρία ούτε γάρ όνοµα εστί έτερον υπό τον ουρανόν το δεδοµένον εν 
ανθρώποις εν ώ δει σωθήναι υµάς. (Πράξ. ∆΄.12) Αυτός µόνον διήλαξεν 
ηµάς προς τον Θεόν τω σταυρικώ αυτού θανάτω. (Ρωµαίους Ε΄.1-2, 24-

25). Μόνος εστί αιώνιος ηµών Αρχιερεύς όθεν και σώζειν εις το παντελές δύναται τους προσερχοµένους 
δι’ αυτού τω Θεώ πάντοτε ζών εις το εντυχάνειν υπέρ Αυτών. (Εβρ. ζ΄.25)

4) Η από γλώσσης εξοµολόγησις των αµαρτιών ενώπιον του ιερέως. Το αναγκαίον της εξοµολογήσεως 
ταύτης εστίν αφ’ εαυτού πρόδηλον. Επειδή γάρ µόνω τω ιερεί έξεστιν αφιέναι τας αµαρτίας εν τω της 
µετανοίας µυστηρίω ανάγκη ίνα ούτος λάβη αυτού γνώσιν πρότερον όπως κατά το δέον αφή ή µη αφή 
αυτάς και επειδή αυτός ο Κύριος εδωρήσατο τοις ποιµέσι της Εκκλησίας την εξουσίαν του δεσµείν και 
λύειν. (Ιωάν. Κ΄.22-23) Ουχί δε αυθαιρέτως δεσµείν και λύειν αλλά τουναντίον του αφιέναι αµαρτίας, οίς 
εστίν δυνατόν συνωδά τη µετανοία και τω βαθµώ των αµαρτιών και του µη αφιέναι αυτάς τοις αναξίοις. 
∆ια τε  το αµετανόητον και το βάρος των ιδίων πταισµάτων έπετε ότι την εν τω µυστηρίω της µετανοίας 
ενώπιον των ποιµένων της εκκλησίας εξοµολόγησιν των αµαρτιών χρή νοµίζειν ως θείας διάταξιν ότε 
προϋποτιθεµένην αναγκαίως ως δοθείσαν υπό του Θεού εξουσία του δεσµείν και λύειν. Η διάταξις αύτη 
αδιαλείπτως υπήρχε και διεφυλάττετο εν τη εκκλησία, ο δε δεύτερος της εν Λαοδικεία Συνόδου Κανών 
«Τους εξαµαρτάνοντας εν διαφόροις πταίσµασι και προσκαρτερούντες τη προσευχή της εξοµολογήσεως 

3) Η εις τον Χριστόν πίστις και η επί την ευσπλαχνίαν Αυτού ελπίς. Τούτω γάρ πάντες οι προφήται 



και µετανοίας και αποστροφήν των κακών τελείαν ποιούµενος κατά την αναλογίαν του πταίσµατος 
καιρού µετανοίας δοθέντος τοις τοιούτοις δια τους οικτιρµούς και την αγαθότητα του Θεού προσάγεσθαι 
τη κοινωνία». Εν τω ΡΒ κανόνι της εν Τρούλω Συνόδου αναγινώσκοµεν: ∆ει δε τους εξουσίαν λύειν και 
δεσµείν παρά Θεού λαβόντας σκοπείν της αµαρτίας ποιότητα και την του ηµαρτηκότος προς επιστροφήν 
ετοιµότητα και ούτω κατάλληλον την θεραπείαν προσάγειν τω αρρωστήµατι ίνα µη τη αµετρία καθ’ 
εκάτερον χρώµενος αποσφαλείη προς την σωτηρίαν του κάµνοντος.

ΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. ΑΟΡΑΤΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

1. Εις το ορατόν µέρος του µυστηρίου της µετανοίας ανάγονται τα 
εναργώς εν αυτώ τελούµενα, ήτοι α) η υπό του µετανοούντος χριστιανού 
απαγγελοµένη ενώπιον του ιερέως εξοµολόγησις των αµαρτιών, και β) 
η υπό του ιερέως απαγγελοµένη απόλυσις από των αµαρτιών εν τοις 
δε τοις λόγοις: «ο Κύριος και θεός ηµών Ιησούς Χριστός, χάριτι και 
οικτιρµοίς της Αυτού φιλανθρωπίας, συγχωρήσαι σοι, τέκνον, πάσας τας 
αµαρτίας σου, και εγώ ο ανάξιος ιερεύς τη εξουσία Αυτού, τη δοθείση 
µοι, συγχωρώ και απολύω σε από πάσης αµαρτίας εις το όνοµα του 
Πατρός και τουΥιού και του Αγίου Πνεύµατος. Αµήν.

2. Αι αόρατοι του µυστηρίου της µετανοίας ενέργειαι εισί, α) 
η άµεσος των αµαρτιών συγχώρησις, και η δικαίωσις (Ιωάννης Κ΄.23, 
Λουκάς ΙΗ΄.13-14) η αµέσως µετά τούτο εποµένη διαλλαγή του 
αµαρτωλού προς τον Θεόν (Λουκάς Ιε΄.17-24) και γ) η απαλλαγή από 
των αιωνίων επί ταις αµαρτίαις ποινών, και η επί την αιώνιον σωτηρίαν 
ελπίς. (Λουκάς ΙΘ΄.7-9 Κγ΄.42-43)

3. Ιστέον ότι αι αµαρτίαι της χάριτος εν τω µυστηρίω της 
µετανοίας ενέργειαι καθήκουσι δια της ευρύτητος και δυνάµεως αυτών 
εφ’ απάσας τας ανθρωπίνους παρανοµίας, και ότι ουδέν αµάρτηµα 
δια παντός ασυγχώρητον, όταν ούτοι ειλικρινώς µετανοώσι και 
εξοµολογούνται αυτό µετά ζώσης πίστεως και ελπίδος εις τον Κύριον 

Ιησούν και εις τας αξιοµισθίας Αυτού. «ου γάρ ήλθον, (έλεγεν ο Σωτήρ) καλέσαι δικαίους, αλλ’ 
αµαρτωλούς εις µετάνοιαν». (Ματθ. Θ΄.13  ΙΗ΄.11) «ουκ έστι θέληµα έµπροσθεν του πατρός υµών του 
εν ουρανοίς, ίνα απόληται είς των µικρών τούτων» (Ματθ. ΙΗ΄.14), συνεχώρησε δε τω Αποστόλω Πέτρω 
καίπερ µεγάλως αµαρτήσας, διά το ότι αληθώς µετενόησε. «Μακροθυµεί ο Κύριος εις ηµάς (εδίδασκον 
επίσης οι Άγιοι Απόστολοι) µη βουλόµενος τινας απολέσθαι, αλλά πάντες εις µετάνοιαν χωρήσαι» (Β΄ 
Πέτρου Γ΄.9). Γνωστόν δε έτι ο Άγιος Απόστολος Πέτρος προσεκάλει εις µετάνοιαν εκ των Ιουδαίων και 
τους τον αληθή Μεσσίαν σταυρώσαντες. (Πράξεις Β΄.27.37.38) – Ο Άγιος Παύλος συνεχώρησε και τω 
µετανοήσαντι αιµοµίωτη, υποβαλών αυτόν προηγουµένως προσκαίρω αναθεµατισµώ». (Β΄ Κορινθ. Β΄.7)

Επειδή δε εν τω λόγω του Θεού γίνεται µνεία περί βλασφηµίας κατά του Αγίου Πνεύµατος ουκ 
αφεθησοµένης τοις ανθρώποις (Ματθ. ΙΒ΄.13), και περί θανασίµου αµαρτίας, ής και την άφεσιν επικαλείσθαι 
απαγορεύεται (Α΄ Ιωάν. Ε΄.16), ενθυµητέον ότι ως βλασφηµία µέν κατά του Αγίου Πνεύµατος εννοείται 
η ισχυρογνώµων τη προφανεί αληθεία του Θεού εναντίωσις, η παντελής απιστία, και το αµετανόητον. 
Ως θανάσιµος δε αµαρτία εννοείται η κατά της ευσεβείας και της αληθείας αδιάτρεπτος επανάστασις και 
η ισχυρογνώµων εν τω ανεπανορθώτω εµµονή (Α΄ Οικουµ. Σύνοδος Κανών Ε΄.) ώστε, εν αµφοτέραις 
ταις περιστάσεσιν ηθική τις µόνον προϋποτίθεται παρ’ αυτών των αµαρτωλών και ουχί παρά της χάριτος 
αµηχανία εις την των αµαρτιών άφεσιν. Εάν όµως µετανοήσωσιν ειλικρινώς οι αµαρτωλοί επί ταις 
αµαρτίαις ταύταις, εξ άπαντος λήψονται παρά Θεού την συγχώρησιν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΠΩΣ ΕΛΑΒΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΕΧΟΥΣΙΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

Λέγοντες επιτιµίας, εννοούµεν απαγόρευσις ή ποινάς (Β΄ Κορινθ. Β΄.6), επιτιθεµένας κατά τους 
Εκκλησιαστικούς κανόνας υπό του ιερέως ως πνευµατικού ιατρού τισί των µετανοούντων χριστιανών 
προς ίασιν των ηθικών αυτών ασθενειών (Στ΄ Οικουµ. Συν. Κανών 102). Τοιαύται επιτιµίαι εισί π.χ. 

1.
εναργώς εν αυτώ τελούµενα, ήτοι α) η υπό του µετανοούντος χριστιανού 
απαγγελοµένη ενώπιον του ιερέως εξοµολόγησις των αµαρτιών, και β) 
η υπό του ιερέως απαγγελοµένη απόλυσις από των αµαρτιών εν τοις 
δε τοις λόγοις: «ο Κύριος και θεός ηµών Ιησούς Χριστός, χάριτι και 
οικτιρµοίς της Αυτού φιλανθρωπίας, συγχωρήσαι σοι, τέκνον, πάσας τας 
αµαρτίας σου, και εγώ ο ανάξιος ιερεύς τη εξουσία Αυτού, τη δοθείση 
µοι, συγχωρώ και απολύω σε από πάσης αµαρτίας εις το όνοµα του 
Πατρός και τουΥιού και του Αγίου Πνεύµατος. Αµήν.

η άµεσος των αµαρτιών συγχώρησις, και η δικαίωσις (Ιωάννης Κ΄.23, 
Λουκάς ΙΗ΄.13-14) η αµέσως µετά τούτο εποµένη διαλλαγή του 
αµαρτωλού προς τον Θεόν (Λουκάς Ιε΄.17-24) και γ) η απαλλαγή από 
των αιωνίων επί ταις αµαρτίαις ποινών, και η επί την αιώνιον σωτηρίαν 
ελπίς. (Λουκάς ΙΘ΄.7-9 Κγ΄.42-43)

µετανοίας ενέργειαι καθήκουσι δια της ευρύτητος και δυνάµεως αυτών 
εφ’ απάσας τας ανθρωπίνους παρανοµίας, και ότι ουδέν αµάρτηµα 
δια παντός ασυγχώρητον, όταν ούτοι ειλικρινώς µετανοώσι και Φωτογραφία του αντίγραφουΦωτογραφία του αντίγραφου

 απ’ τις σηµειώσεις του κ. Γ. Οικονόµου



νηστεία ιδιαιτέρα, εκτός της οριζοµένης προς άπαντας, φοίτησις καθηµερινή εις τας εν τω ναώ του Κυρίου 
τελουµένας ακολουθίας, προσευχή κατ’ οίκον συν ωρισµένω µετανοιών αριθµώ, ελεηµοσύνη, επίσκεψις 
αγίων τόπων, αποχή των αγίων µυστηρίων κοινωνίας επί χρόνον πλείονα ή ελάττονα κ.λ.π.

Την εξουσίαν του επιτιθέναι επιτιµίας τισί των µετανοούντων και του δεσµείν τρόπον τινά αυτούς 
προς καιρόν δι’ απαγορευσέων έλαβεν η Εκκλησία παρ’ Αυτού του Κυρίου άµα τη παρ’ Αυτού λήψει της 
εξουσίας του αφιέναι τας αµαρτίας, τοις Αγίοις Αποστόλοις και εντεύθεν και τοις διαδόχοις αυτών, είπεν ο 
Κύριος, ου µόνον το: «όσαν εάν δήσητε επί της γης, έσται δεδεµένα εν ουρανώ», (Ματθ. ΙΗ΄.18) ου µόνον 
το «αν τινων αφήτε τας αµαρτίας, αφίενται αυτοίς», αλλά συνάµα και το «αν τινών κρατήτε κεκράτηνται». 
(Ιωάν. Κ΄.23)

Αι επιτιµίαι ει και κατά την ουσίαν αυτών εισί ποιναί όµως κατά την σηµασία ουδέν άλλον εισί ή παιδεία 
επανορθωτική και ιατήριος και πατρική σύµφωνος τω υπό του αποστόλου λεγοµένω «όν αγαπά Κύριος 
παιδεύει» (Εβραίους ΙΒ΄.6) και αλλαχού «υπό του Κυρίου παιδευόµεθα ίνα µη συν τω κόσµω κατακριθώµεν» 
(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄.32)

Εν συντόµω ειπείν αι επιτιµίαι εισί φάρµακα κατά των αµαρτιών ουδαµώς δε αµοιβαί ή ικανοδοσίαι 
δια την θείαν δικαιοσύνην αµαρτίας τούτο δ’ επικυρούσι 1) Ο Απόστολος Παύλος, ο βαρείαν επιθείς καθ’ 
ά είδαµε τω Κορινθίω αιµοµίκτη ποινήν επιτιµίαν ονοµασθείσα υπ’ αυτού και εντειλάµενος αποβαλείν 
τον τοιούτον από της Εκκλησίας παραδούναι τω σατανά εις όλεθρον της σαρκός… προς τι τούτο; ίνα 
το πνεύµα σωθή (Α΄ Κορινθ. Ε΄.15). Ευθύς δ’ ως είδεν ότι η επιτιµία προυξένησε τω αµαρτωλώ λύπην τε 
και µετάνοιαν παραχρήµα αφήκεν αυτόν. (Β΄ Κοριν. Β΄.7) Ο Απόστολος άρα επετίθη τας επιτιµίας ουχ 
όπως κυρίως τιµωρήση και δια της τιµωρίας προσποιήση ικανοδοσίαν τη θεία ∆ικαιοσύνη, αλλ’ όπως 
επανορθώση. Ότε δε το φάρµακον ενήργει ωφελίµως, αφήρει αυτό, ίνα µη η παραιτέρω χρήσις αυτού, ως 
περιττού ήδη αντί ωφελείας παρέχη βλάβην µόνον τω ασθενεί, µήπως τη περισσοτέρα λύπη, καταποθή ο 
τοιούτος. (Β΄ Κορινθ. Β΄.7)

2) Οι κανόνες των Αγίων Συνόδων, οικουµενικών τε και τοπικών, και των Αγίων πατέρων. – Εκ 
των κανόνων τούτων γίνεται δήλον µετά σαφηνείας αναµφηρίστου Α) ότι οι αρχαίοι της Εκκλησίας 
∆ιδάσκαλοι ει ποτέ εξέλαβον τας επιτιµίας ως τιµωρίας, εξ άπαντος ενόµισαν αυτάς επανορθωτικάς µόνον, 
διό και εκάλουν αυτάς πνευµατικά φάρµακα. Β) ότι, επιτιθέντες επιτιµίαις τοις αµαρτωλοίς, ουχί τόσον 
εφρόντιζον περί του τιµωρείν αυτούς κατά την δικαιοσύνην, όσον περί του εφαρµόζειν τα επιτίµια ως 
φάρµακα τη τε ιδιότητι και τω βαθµώ των πνευµατικών ασθενειών.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 1) Η Μαριάµ η του Μωυσέως (Αριθµ. ΙΒ΄.) 2) Ο Κορίνθιος (Α΄ Κορινθ. Ε΄.)  3) Ο 
Θεοδώσιος ο Μέγας 4) Ο βασιλεύς Ρωµανός Λεκαπηνός

Αι επιτιµίαι εκκλησιαστικαί ποιναί τους αµαρτωλούς µόνον πλήττουσι συνετίζουσι και εκφοβούσι τους 
λοιπούς πιστούς και ούρω προφυλάττουσι αυτούς παραµοίων αµαρτιών συµβάλλουν εκ την των ηθών 
επανόρθωσιν εν τοις µέλλεσι της εκκλησίας και εις την φρούρησιν εν ταυτώ των εκκλησιαστικών κανόνων 
και διατάξεων εναντίον της των πλανοµένων αυτοίς τέκνων αυθαιρεσία της παρακοής.

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ: Κανών 102 της ΣΤ΄ Οικουµενικής Συνόδου, Ε΄ της εν Αγκύρα,  
52 της εν Καρθαγένη,  3 του Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης  α, δ, ε.

ΚΑΝΩΝ 102 ΤΗΣ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
∆εί δε τους εξουσίαν λύειν και δεσµείν παρά Θεού λαβόντας σκοπείν της αµαρτίας ποιότητα και την του 

ηµαρτηκότος προς επιστροφήν ετοιµότητα και ούτω κατάλληλον την θεραπείαν τω αρρωστήµατι, ίνα µε 
την αµαρτίαν καθ’ εκάτερον χρώµενος προς την σωτηρίαν του κάµνοντος.

ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Λούσασθε καθαροί γίνεσθε αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών ηµών.

(Ησαϊας Α΄.16)
Εξοµολογήσοµαί σοι εν Εκκλησία πολλή.

(Ψαλµ. 34,18)
Την αµαρτίαν µου εγνώρισα, και την ανοµίαν µου ουκ εκάλυψα,  είπα εξαγορεύσω κατ’ εµού την ανοµίαν 

µου τω Κυρίω και αφήκας την ασέβειαν της καρδίας µου.
(Ψαλµ. 32,5)

Πολλών όντων ασεβών πολλαί γίνονται αµαρτίαι, οι δε δίκαιοι εκείνων πιπτόντων κατάφοβοι 
γίνονται.

(Παροιµίαι ΚΘ΄.16)



Πολλοί των πεπιστευκότων ήρχοντο εξοµολογούµενοι και αναγγέλλοντες τας πράξεις αυτών.
(Πράξεις ΙΘ΄.18)

Εάν είπωµεν ότι αµαρτίαν ουκ έχοµεν, εαυτούς πλανώµεν και η αλήθεια ουκ έστι εν υµίν. Εάν 
οµολογώµεν τας αµαρτίας ηµών πιστός εστί και δίκαιος, ίνα αφή ηµίν τας αµαρτίας και καθαρίση ηµάς 
από πάσης αδικίας.

(Α΄ Ιωάννης Α΄.8)
Εξοµολογείσθε αλλήλοις τα παραπτώµατα, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε πολύ ισχύει δέησις 

δικαία ενεργουµένη.
(Ιάκωβος Ε΄.16)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Η εξοµολόγηις είναι µία θεληµατική διά στόµατος φανέρωσις των πονηρών έργων, και λόγων, και 

λογισµών κατανυκτική, κατηγορητικιή, ευθεία χωρίς εντροπήν, αποφασιστική, προς νόµιµον πνευµατικόν 
γινοµένη.

(Άγιος Νικόδηµος Αγιορείτης)
Πολλά γάρ πταίοµεν άπαντες.

(Ιάκωβος 17.2)
Ετρώθηµεν τη αµαρτία ιαθώµεν τη µετανοία.

(Μέγας Βασίλειος)
Ει τις την εξαγόρευσιν εξείποι και φαυλίσοι, αυτός υπόσχη τω Θεώ τον λόγον εν τη κρίσει.  Ο δ’ 

εξαγορευσάµενος παντάπασιν αθώος, και των σφαλµάτων των αυτού λελυτρωµένος πάντη.
(Άγιος Μελέτιος ο οµολογητής)

Και εκ θελήµατός µου εξοµολογήσοµαι αυτώ.
(Ψαλµ. 27,10)

Καρδίαν συντετριµµένην και τεταπεινωµένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
(Ψαλµ. Ν΄.17)

∆ίκαιος εαυτού κατήγορος.
(Παρ. Η΄.17)

Εξοµολογήσοµαί σοι εν ευθήτητι καρδίας.
(Ψαλµ. 118)

Έστιν αισχύνη επάγουσα αµαρτίαν, έστι αισχύνη δόξα και χάρις.
(Παροιµ. ∆΄.21)

Μη αναµείνης τον ελέγχοντα, µη εκδέξη τον κατήγορον, αλλ’ αυτός προλαβών, 
άρπασον την πρωτολογίαν.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
 Συµπέρασµα είναι ότι έχουµεν ανάγκην συνεχούς και ειλικρινούς 

εξοµολογήσεως.
Βοηθητικά µέσα της µετανοίας είναι η νηστεία και η προσευχή.

ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΡΟΠΗΝ
Πρέπει να εξοµολογήσαι χωρίς εντροπήν. διατί η εντροπή, όπ’ ου λαµβάνεις όταν εξοµολογήσαι σου 

προξενεί δόξαν και χάριν παρά τω Θεώ, κατά τον Σειράχ. “έστιν αισχύνη επάγουσα αµαρτίαν, και έστιν 
αισχύνη δόξα και χάρις”. (Σειράχ ∆΄.21) Η εντροπή αυτή σε κάνει να ελευθερωθής από την µέλλουσαν 
εντροπήν της εν τη φοβερά ηµέρα της κρίσεως, κατά τον της Κλίµακος. “Ου γαρ έστιν εκτός αισχύνης 
αισχύνης απαλλαγήναι”. Τί εντρέπεσαι αµαρτωλέ; όταν έκανες την αµαρτίαν δεν εντρεπόσουν, και τώρα 
οπού ζητείς να την ξεφορτωθής εντρέπεσαι; και δεν ηξεύρεις πως η εντροπή αύτη είναι του διαβόλου, 
ο οποίος όταν κάνης την αµαρτίαν σου δίνει θάρρος και όταν την εξοµολογήσαι σου δίδει φόβον και 
εντροπήν; έτσι µαρτυρεί ο ιερός Χρυσόστοµος: “∆ύο ταύτα εστί αµαρτία και µετάνοια; εν τη αµαρτία 
όνειδος, γέλως. Εν τη µετανοία έπαινος παρρησία. αλλ’ αντιστρέφει ο Σατανάς την τάξιν, και δίδωσι τοις 
πειθοµένοις αυτώ εν τη αµαρτία την παρρησίαν εν δε τη µετανοία την αισχύνην. Ου δε µη πεισθείς αυτώ”. 

(΄Αγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης)



ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Αδικίαν εµίσησα και εβδελυξάµην, τον δε νόµον σου ηγάπησα.

(Ψαλµός 118  127,163)
1. Μη ανάµενε επιστρέψαι προς Κύριον και µη υπερβάλλου ηµέρας εξ ηµέρας. 

(Σοφίας Σειράχ Ε.7)
2. Επίστρεφε επί Κύριον και απόλειπε αµαρτίας, δεήθητι κατά πρόσωπον και σµίκρυνον πρόσκοµµα.

 (Σοφία Σειράχ ΙΖ.25)
3. Εµεγαλύνθη ωσεί θάλασσα ποτήριον συντριβής σου.

(Θρήν. Β΄.13)
4. ∆ιεσχίσθησαν και ου κατενύγησαν.

(Ψαλµ. 34,15)
5. ∆ιαρρήξατε τάς καρδίας και µη τα ιµάτια υµών. 

(Ιωήλ. Β.13)
Και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υµών.
6. Εάν είπωµεν ότι αµαρτίαν ουκ έχοµεν εαυτούς πλανώµεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν ηµίν. Εάν 

οµολογώµεν τάς αµαρτίας ηµών, πιστός εστί και δίκαιος, ίνα αφή ηµίν τάς αµαρτίας και καθαρίση ηµάς 
από πάσης αδικίας.

 (Α΄ Ιωάν. Α.8-9)
7. Πολλά γάρ πταίοµεν άπαντες.

 (Ιάκωβος Γ΄2)
8. Μετανοείτε ήγγικε γάρ η Βασιλεία των ουρανών.

 (Ματθ. Γ΄.2)
9. Μετανοήσατε οι πεπλανηµένοι επιστρέψατε τη καρδία.

(Ησαΐας 46,8)
10. Ηµάρτηκα ότι παρέβην τον λόγον Κυρίου και το ρήµα σου. 

(Α΄Βασιλ.Ε΄24)
11. Καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου, και της παροψίδος, ίνα γένηται και το εκτός αυτών 

καθαρόν.
(Ματθ.ΚΓ΄.26)

12. Μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος. 
(Πράξ.Β΄.37)

13. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υµών τάς αµαρτίας. 
(Πράξεις Γ΄19)

14.  Ακούσαντες δε κατενύγησαν τη καρδία…..τι ποιήσωµεν άνδρες αδελφοί…..µετανοήσατε. 
(Πράξεις Β΄.37-38)

15. Εάν µη µετανοείτε πάντες οµοίως απολείσθε.
(Λουκάς ΙΓ.5)

16. Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους µετανοίας.
(Λουκ. Γ΄.8)

17. Μετανοείται και πιστεύεται εν τω Ευαγγελίω.
(Μαρκ. Α΄.15)

18. Ούτω χαρά έσται εν τω ουρανώ επί ενί αµαρτωλώ µετανοούντι.
(Λουκ. ΙΕ΄.7)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Μετάνοια είναι η επιστροφή από την αµαρτίαν εις την οδόν του Κυρίου.
Ως έτι νεαρόν και ζέον εστί το τραύµα ευϊατον είναι πέφυκε. Τα γάρ χρόνια ως ηµεληµένα και 

κεχερσωµένα δυσίατα εστίν. 
(Ιωάννης ο Κλίµακος)

Μνήµη Θεού εστί πόνος καρδίας υπέρ ευσεβείας.
(ο Αββάς Μάρκος)



Μετάνοια είναι µία επαναστροφή από του διαβόλου προς τον Θεόν, η οποία γίνεται µε πόνον και 
άσκησιν.

(Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός)
Τούτο γάρ εστί µετάνοια, λύσις και αφανισµός των πρώην ή κατά πράξιν ενεργουµένων, ή κατά διάθεσιν 

νοουµένων. 
(Γρηγόριος ο Νύσσης)

Το της µετανοίας έργον φησίν, εν ταις τρισίν ταύταις αρεταίς εξυφαίνεται εν τω λογισµούς καθαιρείν, 
και αδιαλείπτως προσεύχεσθαι και τας επερχοµένας θλίψεις υποφέρειν.

(Άγιος Μάρκος ο ασκητής)
Μετάνοια εστί θλίψις γαστρός ισχυρά και ψυχής πλήξις εν αισθήσει κραταιά. Μετάνοια εστί καταλείψαι 

τά πρότερα, και λυπείσθαι υπέρ αυτών. Μετάνοια εστί συνειδότος καθαρισµός.
(Λόγος Ε΄. Περί µετανοίας του Αγίου Ιωάννου της Κλίµακος)

Ουδεµία των αρετών υψηλοτέρα της µετανοίας, ότι ουδέ τελειωθήναι δύναται το έργον αυτής πώποτε.
(Γεώργιος Κορέσιος)

Ο δε µετανοών του αµαρτάνειν παύεται, έχει δε των τραυµάτων τας ουλάς.
(Μέγας Αθανάσιος)

Άνευ συντριµµού καρδίας αδύνατον απαλλαγήναι κακίας. Συντρίβει δε καρδίαν η τριµερής εγκράτεια 
ύπνου λέγω, και γαστρός και σωµατικής ανέσεως.

(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
Μετάνοια εστί καρδία συντετριµµένη και τεταπεινωµένη.

(Αββάς Ισαάκ, Ψαλµός 50)
Μετάνοια και αρχή εστί και µεσότης και τέλος της των χριστιανών πολιτείας.

(Γρηγόριος Θεσσαλονίκης)
Η µετάνοια εστί χάρις δευτέρα και τίκτεται εν τη καρδία εκ πίστεως και φόβου.

(Αββάς Ισαάκ)
Η µετάνοια εστί το πλοίον, ο φόβος δε ο Κυβερνήτης αυτού, η αγάπη ο λιµήν ο θεϊκός.
Μετάνοια µετά συντυχιών πίθος τετριµµένος.
Ου τελειούται η µετάνοια, εάν τις αντιλέγη εν τούτω εάν µη φιλονικήσεις µετ’ αυτού.

(Ισαάκ ο Σύρος)
Μετάνοια εστί πάσης αµαρτίας γίνεται καταστροφή και των αλαστόρων (των κακούργων δαιµόνων) 

κατάλυσις.
(Νείλος)

Πάς ακούσιος πόνος γινέσθω σοι µνήµης διδάσκαλος, και ουκ επιλείψει σοι αφορµή προς µετάνοιαν. 
Πάσης ακουσίου θλίψεων αναλογίζου την έκβασιν, και ευρήσεις εν αυτή αµαρτίας την αναίρεσιν.

Ο εν ελπίδι µετανοίας ολισθαίνων εκ δευτέρου, ούτος µετά πανουργία, πορεύεται µετά του Θεού. 
Τούτω αγνώστως επιπίπτει ο θάνατος και ου φθάνει τον καιρόν της ελπίδας, αυτού τα έργα της αρετής 
πληρώσαι.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
Ώ µετάνοια παθών Ιατρέ.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)
Καυτήρ εστίν ούτος του Ιησού.
Μετάνοια δάκρυον θερµόν από οφθαλµών δροσίζουσα τάς εσπιλωµένας 

ψυχάς βαπτίσµατι εκλαµπρύνει.
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)

Ο εν ελπίδι της µετανοίας κακουργών κακουργίας έχει τον τρόπον, και 
αποστερήται µετανοίας.

(Μέγας Βασίλειος)
Ετρώθηµεν τη αµαρτία ιαθώµεν τη µετανοία. ∆ιά της αµαρτίας ο διάβολος 

έτρωσε δια της µετανοίας ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός εθεράπευσεν
Χαίρουσιν δαίµονες αµαρτίαν ορώντες, αγάλλονται άγγελοι µετάνοιαν 

καθωρώντες.
∆ράµωµεν προς την µετάνοιαν την της βασιλείας πρόξενον την των αµαρτιών 

εξαλειπτήριον της σωτηρίας µητέρα.
(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)



∆εινόν η ραθυµία, µεγάλη η µετάνοια
(Εκ της υµνολογίας της µεγάλης εβδοµάδος)

Εάν και εν ηµίν γένηται, ο µεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, διαβήσεται πάντως και ο ηµών 
Ισραήλ, ήγουν νους ορών Θεόν, αυτήν ακυµάντως, και όψεται τους Αιγυπτίους εν τω ύδατι των δακρύων 
αποπνιγέντας.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Κστ΄,  περί διακρίσεως)
Ώσπερ το ύδωρ τά γράµµατα, ούτως το δάκρυον τά πταίσµατα εξαλείφειν.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Κστ΄, περί διακρίσεως)
Ώσπερ άσεµνον το, τον εαυτού πατέρα θάψαντα, είτα εκ της κηδείας υποστρέψαντα, εις γάµον 

πορεύεσθαι, ούτως ανοίκειον, τοις πενθούσι επί πταίσµασι τιµήν ή ανάπαυσιν ή δόξαν εν τω παρόντι αιώνι 
εκζητήσαι παρά ανθρώπου.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Κστ΄,  περί διακρίσεως)
Ως τοίνυν καιρόν έχοµεν, δεύτε αγαπητοί, τά της ψυχής τραύµατα δάκρυσι θεραπεύσωµεν, και µη καθ’ 

εαυτών τάς χείρας εκτείνοντες τοιαύτην εισδεξώµεθα κόλασιν. Είς γάρ, φησί οικοδοµών, και είς καθαιρών, 
τι ωφέλησαν πλέον ή κόπους; Ει γάρ εκείνον τον ναόν τον εκ λίθου οικοδοµηθέντα Ιερεµίας εθρήνει 
κατασκαφέντα λέγων: Άφετέ µε κλαύσοµαι πικρώς, µη κατισχύσατέ µοι παρακαλείν, πόσω µάλλον ψυχήν 
δει κλαίειν την αγιωτέραν εκείνου, εν ή ου στάµνος χρυσή έχουσα µάννα, αλλά Πατέρα και Υιόν και το 
Άγιον Πνεύµα, την αγίαν Τριάδα κατοικούντα εν αυτή; Ει τοις αποθνήσκουσι συµπάσχοµεν, τις ούτος 
ασυµπαθής ως την εαυτού ψυχήν αποθανούσαν µη αποκλαίεσθαι;

Ει δε, ασύγγνωστα και προς θάνατον ηµαρτήκαµεν, έχοντες τα σωτήρια φάρµακα µη απογνώµεν. Ου 
γάρ το πεσείν εστί χαλεπόν, αλλά πεσόντα µη αναστήναι σατανικόν και ολέθριον. Όθεν και ο αγαθός Θεός 
και ∆εσπότης ηµών εβόα: Μη ρητίνη ουκ έστιν εν Γαλαάδ, ή Ιατρός ουκ έστιν εκεί;

(Ιωάννου του Νηστευτού)
Ου κολασθησόµεθα εν τω µέλλοντι, ότι ηµαρτήσαµεν, ουδέ κατακριθησόµεθα τούτου χάριν, 

τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως, αλλ’ ότι αµαρτήσαντες, ου µετανοήσαµεν, ουδέ εστράφηµεν της 
πονηράς οδού προς τον Κύριον, εξουσίαν λαβόντες και καιρού µετανοίας.

(οσίου Θεογνώστου Φιλοκαλία Β)
Ο πολύς και άκαιρος συντριµµός της καρδίας σκοτίζει και θολεί την διάνοιαν και την µέν καθαράν 

ευχήν και ταπείνωσιν από της ψυχής εξαφανίζει, πόνον δε καρδιακόν εµποιεί, εντεύθεν δε σκληρότητα και 
πώρωσιν άπειρον. ∆ια δε τούτου την απόγνωσιν τοις πνευµατικοίς οι δαίµονες πραγµατεύονται.

(Συµεών του Νεόυ Θεολόγου, κεφάλαια Θεολογικά)

Όντως έπραξα τά έργα, υπέρ άπασαν συγγνώµην.
Οίδας άπερ λέγω, Σώτερ πάσαν φύσιν υπερέβην.

Παρά φύσιν έργα πράξας, των αλόγων ώφθην χείρων
Πάντων ζώων εναλίων, πάντων τε κτηνών χερσαίων,

Ερπετών δε, και θηρίων, εγενόµην όντως χείρων
Παραβάς τάς εντολάς σου, υπέρ των αλόγων φύσιν.

Τι ουν σώµας µολύνας, και ψυχήν καταρρυπώσας
Πώς οφθώς σοι; Πώς σε βλέψω; Όλως πώς τολµήσαι στήναι

Πρό προσώπου σου ο τάλας;
(Συµεών του νέου Θεολόγου, Ύµνοι θείων ερώτων…)

Από µέν της µετανοίας έκπλυσις του µολυσµού των αισχρών γίνεται πράξεων, µετά δε ταύτην, 
µετοχή Πνεύµατος Αγίου. Ουχ απλώς αλλά κατά την πίστιν και την διάθεσιν και την ταπείνωσιν των 
εξ άλης µετανοούντων ψυχής. Ου µόνον δε αλλά και µετά τελείαν την άφεσιν των ηµαρτηµένων παρά 
του πατρός και αναδόχου λαβείν. ∆ιά τούτο καλόν καθ’ εκάστην µετανοείν κατά την εντολήν. Το γάρ 
«µετανοείτε, ήγγικε γάρ η Βασιλεία των ουρανών» αόριστον ηµίν υπερβαίνειν την εργασίαν.

(Συµεών νέου Θεολόγου, Κεφάλαια Θεολογικά)
Αδελφοί, καιρός µετανοίας ο ενεστώς εστί. Μακάριος ούν ο µηδ’ όλως εµπεσών τω του εχθρού 

αµφιβλήστρω. Ειδέ τις και εµπεσών διέρρηξε τά δίκτυα αυτού, και εξήλατο αποδράσας απ’ αυτού, εν όσω 
εν τω παρόντι βίω εστί, και ούτος εµοί µακάριος. Ότι ζων έτι εν σαρκί, ηδυνήθη εκφυγείν τον πόλεµον, 
ώσπερ ιχθύς εκ σαγήνης διασωθείς.

(Εφραίµ Σύρου. Ευεργετηνός Α΄.Β.6)
Όταν δε ο άνθρωπος µνηµονεύση των πρώτων αυτού αµαρτιών, και κολάση εαυτόν, τότε και ο Θεός 



φροντίδα ποιείται του αναπαύσαι αυτού. ∆ιότι χαίρει ο Θεός ότι αυτός εαυτώ το επιτίµιον δέδωκε, διά την 
παράβασιν της οδού του Θεού, όπερ σηµείον εστί της µετανοίας.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Μετάνοια µετά συντυχιών, πίθος τετρηµµένος.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Το εν εκάστω λέγειν ότι ήµαρτον, ου δυνάµεθα, αλλ’ αύτη των δαιµόνων εστίν η ενέργεια, βουλοµένων 

ηµάς εις ακηδίαν εµβαλείν.
(Βαρσανουφρίου του Μεγάλου)

 Μετάνοια εστίν ανάκλησις Βαπτίσµατος. Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου Βίου. 
Μετάνοια εστί ταπεινώσεως αγοραστής. Μετάνοια εστί σωµατικής κατακλίσεως διηνεκής ανελπιστία. 
Μετάνοια εστί αυτοκατάκριτος λογισµός, και αµέριµνος αυτοµέριµνος. Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος, 
και άρνησις ανελπιστίας. Μετανοών εστί κατάδικος ακαταίσχυντος. Μετάνοια εστί διαλλαγή Κυρίου, δια 
της των εναντίον τοις πταίσµασιν αγαθών εργασίας. Μετάνοια εστί συνειδότως καθαρισµός. Μετάνοια 
εκούσιος πάντων των θλιβερών υποµονή. Μετάνοια εστί δηµιουργός οικείων κολάσεων. Μετάνοια εστί 
θλίψις γαστρός ισχυρά, και ψυχής πλήξις εν αισθήσει κραταιά.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Ε΄)
 Μη θαµβηθής καθ΄ ηµέραν πίπτων, µηδέ αποπήδα, αλλά στήθι ανδρείως και πάντως αιδεσθήσεταί 

σου την υποµονήν ο φυλάσσων σε άγγελος. Ως νεαρόν και ζέον το τραύµα ευϊατον είναι πέφυκε. Τά γάρ 
χρόνια και ηµεληµένα και κεχερσωµένα δυσίατα και πολλού του κόπου, και σιδήρου και ξυρίου, και του 
πυρός ενταύθα προς ιατρείαν δεόµενα. Πολλώ τω χρόνω ανίατα, παρά δε Θεώ πάντα δυνατά.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Ε΄. Περί µετανοίας)
 Μείζων του Βαπτίσµατος µετά το Βάπτισµα των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ει και τολµηρόν 

εστί πως το λεγόµενον. ∆ιότι εκείνοι µέν των προγεγονότων, κακείνο µέν νήπιοι λαµβάνοντες πάντες 
εµολύναµεν. ∆ιά τούτο δε κακείνο ανακαθαίρωµεν. Ό ει µη δεδώρητο φιλανθρώπως εκ Θεού τοις 
ανθρώποις, σπάνιοι όντως και δυσεύρετοι οι σωζώµενοι. Οι µέν στεναγµοί, και η κατήφεια βοώσι προς 
Κύριον. Τά δε εκ φόβου δάκρυα πρεσβεύουσι. Τά δε της παναγίας αγάπης, την ικεσίαν προσδεχθείσαν ηµίν 
εµφανίζουσι.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος Λόγος Ζ΄. Περί χαροποιού πένθους)
 Ου µεριµνήσει ο την απόφασιν ειληφώς κατάδικος τάς θεάτρων διοικήσεις και ου µη προσχή ο 

εναργώς θρηνών, τρυφή, ή δόξη, ή οργή, ή οξυχολία ποτέ πένθος εστί πεποιωµένη οδύνη µετανοούσης 
ψυχής, καθ’ ηµέραν οδύνη, οδύναις προστιθείσα, ως η τίκτουσα και οδύνουσα.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Ζ΄. Περί χαροποιού πένθους)
 Είδον εγώ όρον εν τισι πένθους τον ακρότατον. Αίµα γάρ αυτούς αισθητώς εκ της κατωδύνου και 

πεπληγωµένης καρδίας εθεασάµην προχέοντας εκ του στόµατος, και ενεθυµήθην του φύσαντος. Επλήγην 
ωσεί χόρτος, και εξηράνθη η καρδία µου.

(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Ζ΄. Περί χαροποιού πένθους)
Η µέν µετάνοια ανιστά. Το δε πένθος εις ουρανούς κρούει, η δε οσία ταπείνωσις ανοίγει. Εγώ δε λέγω, 

και προσκυνώ Τριάδα εν µονάδι, και µονάδα εν Τριάδι.
(Αγίου Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος ΚΕ, Περί ταπεινοφροσύνης)

Μνήµη θανάτου αναγκαιοτέρα τροφή τω µετανοούντι.
(Μέγας Βασίλειος)

ΠΕΡΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ
Αλλά διά πάντα αµετανόητον φυλάσσει ο Άγιος Θεός τιµωρίαν αιώνιον εν 

τη µελλούση ζωή, όπου «αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού. (Ρωµαίους 
Β΄.6) Θεός πιστός, και ουκ έστιν αδικία, δίκαιος και όσιος Κύριος… (∆ευτερ. 
ΛΒ΄.4). – «δικαιοσύνη και κρίµα (κρίσις) ετοιµασία του θρόνου σου». (Ψαλµ. 
ΠΗ΄.15) – «Ου γάρ εστι προσωποληψία παρά τω Θεώ». (Ρωµαίους Β΄.11)

ΠΙΝΑΞ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Α) Αµαρτήµατα λόγων
 Κατάκρισις, συκοφαντία, πολυλογία, ψεύδος, βλασφηµία, κατάραι, όρκος, αισχρολογίαι, τραγούδια 



άσχηµα, γογγυσµοί (αγανάκτησις κατά του Θεού ή των ανθρώπων), µαταία χρήσις λέξεων της Αγίας 
Γραφής, ειρωνίαι, κολακείαι, υβριστικαί λέξεις κατά των µεγαλυτέρων.

Β) Αµαρτήµατα έργων (∆ιά των πέντε αισθήσεων)
Μέθη, κάπνισµα, προτιµήσεις φαγητών, περιφρόνησις ή κατάλυσις άνευ λόγου των νηστειών και 

µάλιστα Τετάρτης και Παρασκευής, χαρτοπαιξία, κλοπή, χοροί αµαρτωλοί, θεάµατα απρεπή, βιβλία και 
περιοδικά άσχηµα, φόνος κτυπήµατα µε τα χέρια ή σπρωξίµατα, εκδηλώσεις φιλαρεσκείας, περίπατοι 
κακοί, άσχηµα ή πονηρά σηµειώµατα και γράµµατα, πονηραί ή ανήθικοι πράξεις (σαρκικά αµαρτήµατα).

Γ) Αµαρτήµατα καρδίας
 Ολιγοπιστία, χαρτούδες, ονειροκρίτες, µέντιουµ, απογοήτευσις, απελπισία, φθόνος και µίσος, 

τιµωρία υπηρετών, υπερηφάνεια και εγωϊσµός, ανυποµονησία, θυµός, παραµέλησις της προσευχής, 
παραµέλησις της µελέτης του λόγου του Θεού, παραµέλησις του Εκκλησιασµού ή της Κυριακής αργίας ή 
του σηµείου του Σταυρού, ανυπακοή, ασέβεια προς τους γονείς και διδασκάλους, περιέργεια, φιλαργυρία, 
υποκρισία ή φαρισαϊσµός, επιθυµίαι κακαί ή φιληδονία, σκληρότης απέναντι των πτωχών, ντροπή διότι 
πηγαίνω στο Κατηχητικό, έλλειψις παρρησίας.

∆) Αµαρτήµατα πνεύµατος ή διανοίας
 Λογισµοί κακοί και πονηροί, αθεΐα και απιστία (αίρεσις, µαγεία, αδιακρισία, απροσεξία, 

επιπολαιότης), σκανδαλισµός δι’ ασύνετον και απρόσεκτον διαγωγή.

Ε) Αµαρτήµατα κρύφια (άγνωστά µου)
 δια τα οποία θα ζητώ πάντοτε το έλεος του Θεού.

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΙΣ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Άριστος τραπεζίτης καθ’ εσπέραν το της ηµέρας κέρδος ή ζηµίαν πάντως ψηφίζει. ου δύναται δε 

σαφώς γνώναι, ει µη καθ’ ώραν εν τω πινακιδίω σηµειούται. τά γάρ καθ’ ώραν λογοθέσια το καθηµερινόν 
φωτίζουσι.

(Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος ∆΄ Περί υπακοής)
Εν πάσι τοις πάθεσι και ταις αρεταίς εαυτούς εκζητούντας µη παυσώµεθα, που τυγχάνοµεν εν αρχή, εν 

µεσότητι, ή εν τέλει.
(Ιωάννου Κλίµακος, Λόγος Κστ΄ Περί διακρίσεως)

Γνώθι σαυτόν και τούτο εστί η αληθινή τω όντι ταπείνωσις, η ταπεινοφρονείν εκδιδάσκουσα, η 
συντρίβουσα την καρδίαν. και το αυτό τούτο εργάζεσθαι και φυλάσσειν. ει δε µη πω έγνως σαυτόν, ούτε τι 
εστί ταπείνωσις οίδας, ούτε ήψος της αληθούς εργασίας και φυλακής. το γάρ εαυτόν επιγνώναι, τέλος της 
των αρετών εργασίας.

(Νικήτα Στηθάτου, Φιλοκαλία Γ΄)
Καλόν ακούσαι του Αποστόλου και φυλάξαι. φησί γάρ. Εαυτούς ανακρίνατε, και «εαυτούς δοκιµάζετε». 

Καθ’ ηµέραν τοίνυν των ηµερών και των νυκτερινών πράξεων τον λόγον έκαστος παρ’ εαυτώ λαµβανέτω. 
Και ει µέν ήµαρτε, παυέσθω. Ει δε µη ήµαρτε, µη καυχάσθω. αλλ’ επιµενέτω τω καλώ και µη αµελείτω, µηδέ 
κατακρινέτω τον πλησίον, µηδέ δικαιούτω εαυτόν, ως είπεν ο µακάριος απόστολος Παύλος, έως ού αν 
έλθη ο Κύριος ο τα κρυπτά ερευνών. Πολλάκις γάρ και εαυτούς, εν οίς πράττοµεν λανθάνοµεν. Και ηµείς 
µέν ουκ οίδαµεν, ο δε Κύριος καταλαµβάνει πάντα.

(Μεγάλου Αντωνίου)
Έκαστος εαυτώ προσέχων ανακρινέτω την ιδίαν συνείδησιν πάντοτε και δοκιµαζέτω το έργον αυτού 

της καρδίας, ποίαν σπουδήν και αγώνα ο νους έχει προς τον Θεόν.
(Μακαρίου του Αιγυπτίου, Οµιλίαι Πνευµατικαί)

∆ιά τούτο εν τοσαύτοις κόποις εσµέν των εχθρών ηµών, ότι ακριβώς ουκ έγνωµεν τα ελαττώµατα 
εαυτών, ουδέ το πένθος επέγνωµεν εν γνώσει. επεί εάν αποκαλυφθή το πένθος φανεροί ηµίν τάς ηµών 
αµαρτίας.

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄)
Ίδωµεν, ει τον Ιορδάνην επεράσαµεν και εγγύς εσµέν των Φοινίκων ή έτι εν τη ερήµω διάγωµεν και υπό 

των αλλοφύλων τυπτόµεθα.
(Ευαγρίου, Περί διακρίσεως παθών και λογισµών, Φιλοκαλία)



Γνώθι σεαυτόν προ πάντων, ουδέν γάρ δυσχέστερον του εαυτού γνώναι ουδέν επιπονώτερον ουδέν 
εργωδέστερον. Όταν σεαυτόν γνώς, το δυνήση και Θεόν επιγνώναι και τω λογισµώ τα κτίσµατα ως 
προσήκει.

(Νείλου του ασκητού)
Έκαστος ούν ηµών µάθη πού εστίν. ει εξέβη εκ της ιδίας πόλεως, έµεινε δε έξω της πύλης εις την δυσωδίαν 

της πόλεως, ή προέβη µικρόν, ή πολύ, ή έφθασε το  ήµισυ της οδού. εί δύο µιλία ποιεί, και αναλύει τα δύο. ει 
δύο ποιεί και αναλύει πέντε. εί ώδευσεν έως της πόλεως, και εισήλθε εις την Ιερουσαλήµ εις την πόλιν µέν 
έφθασεν. έσωθεν δε ουκ ηδυνήθη εισελθείν. Έκαστος µάθη την κατάστασιν εαυτού πού εστί.

(Αββά ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλία Ι΄)
Έκαστος µάθη πού εστίν. εις ποίον µίλιον εστίν. ου µόνον γάρ οφείλοµεν καθ’ ηµέραν ερευνάν εαυτούς, 

αλλά και κατά καιρόν και κατά µήνα, και καθ’ εβδοµάδα, και λέγειν την εβδοµάδα, τοιώσδε εβαρούµην εις 
τόδε το πάθος. άρα άρτι πώς ειµί; οµοίως και κατά καιρόν λέγειν, ότι πέρυσι τοιώσδε ενικώµην υπό τούδε 
του πάθους. άρτι πώς έχω; και ούτως καθ’ εκάστην γυµνάζειν εαυτούς, ει προεκόψαµεν µικρόν, ή εν τοις 
αυτοίς εσµέν, ή εις το χείρον εγενόµεθα.

(Αββά ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλία Ι)
Καθώς ούν ελέγοµεν, οφείλει τις ερευνάν πώς παρήλθε την ηµέραν και την νύκτα. ει µετά νήψεως ίστατο 

εις την ψαλµωδίαν, και εις την ευχήν ηχµαλωτίσθη υπό λογισµών εµπαθών, ή νουνεχώς ήκουσε των θείων 
αναγνωσµάτων, ή µη αφήτε την ψαλµωδίαν, και εξήλθεν έξω της Εκκλησίας µετεωριζόµενος. εάν ούτως 
ερευνά τις εαυτόν καθ’ εκάστην, και σπουδάζει µετανοείν υπέρ ών ήµαρτεν, και διορθούσθαι εαυτόν, 
άρχεται µειούν την κακίαν, και ει εποιεί εννέα, ποιεί οκτώ, και ούτως συν Θεώ κατά µικρόν προκόπτων, 
ουκ εά τα πάθη στερεωθήναι κατ’ αυτού.

(Αββά ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλία ΙΑ)
Ηρωτήθη γέρων υπό τινός αδελφού. διατί συνεχώς κρίνω τους αδελφούς. Απεκρίθη ο γέρων. Ότι ούπω 

έγνωκα εαυτόν. Ο γάρ εαυτόν γινώσκων, τα των αδελφών ου θεωρεί.
(Ιωάννου Μόσχου, Λειµών)


