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ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Κάθε ἄνθρωπος, παιδιά, πού γεννιέται στόν κόσμο, φέρνει μαζί του τήν ἁμαρτία, τήν ἐνοχή τοῦ
πρώτου ἐκείνου ἁμαρτήματος πού διέπραξε ὁ ἄνθρωπος καί πού ὀνομάζεται π ρ ο π α τ ο ρ ι κ ό
ἁ μ ά ρ τ η μ α. Μέ τό Βάπτισμα, ὅμως, ἡ ψυχή πλένεται καί καθαρίζεται μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί βγαίνει ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τῆς κολυμβήθρας ἄσπρη σάν τό περιστέρι! Γι’ αὐτό
ἄλλωστε τό νήπιο ντύνεται μέ λευκό χιτῶνα, μ’ ἕνα ἄσπρο ρουχαλάκι, πού τό κάνει νά φαίνεται σάν
ἄγγελος τοῦ Θεοῦ!
Ὅμως, ξέρουμε ὅλοι ὅτι ἔχουμε λερώσει τόν χιτῶνα τοῦ Βαπτίσματος μέ διάφορες ἁμαρτίες. Καί
λοιπόν τί θά κάνουμε, τί πρέπει νά γίνει; Ὑπάρχει τό δεύτερο Βάπτισμα, ἡ ἱερή Ἐξομολόγηση, μέ τήν
ὀποία ἡ ψυχή θά καθαριστεῖ καί πάλι καί τό ἔνδυμά της θά ξαναγίνει καθαρό καί λαμπρό! Γιά νά εἶναι ἡ
Ἐξομολόγηση εἰλικρινής θά πρέπει νά προηγηθεῖ ἡ Μετάνοια! Στήν πραγματική ἱστορία πού ἀκολουθεῖ, θά
καταλάβετε τήν δύναμη πού ἔχουν τά δάκρυα τῆς Μετανοίας.

ΔΙΗΓΗΣΗ
Πρίν πολλά χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, παιδιά, ζοῦσε στήν Παλαιστίνη ἕνας προφήτης, ὁ
Ἰωνᾶς.
Κάποια μέρα, τήν ὥρα πού ξημέρωνε, ἄκουσε τή φωνή τοῦ Θεοῦ: «Ἰωνᾶ, νά σηκωθεῖς ἀμέσως καί
νά πᾷς νά κηρύξεις στήν μεγάλη πρωτεύουσα τῶν Ἀσσυρίων, τήν Νινευή. Οἱ ἁμαρτίες τους αὐξήθηκαν
τόσο, πού τό ἔλεός μου ἐξανλήθηκε. Γι΄αὐτό νά τούς πεῖς, πώς ἀποφάσισα νά καταστρέψω καί τήν πόλη
τους καί τούς ἀνθρώπους».
Ὁ προφήτης ἄκουσε τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί σκέφτηκε: «Πῶς νά πάω; Ἐγώ εἶμαι Ἰσραηλίτης ἐνῶ οἱ
Ἀσσύριοι εἶναι εἰδωλολάτρες. Δέ θά μέ πιστέψουν. Μπορεῖ νά ἀγριέψουν καί νά μέ σκοτώσουν…..».Ἔτσι
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ἔφτασε στό σημεῖο νά μήν ὑπακούσει τή διαταγή τοῦ Θεοῦ καί ἀντί νά πάει στή Νινευή μπῆκε στό καράβι
γιά τήν Ἱσπανία!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
Ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκαν ἀρκετά ἀπό τήν Παλαιστίνη, ὁ Ἰωνᾶς νομίζοντας πώς εἶχε γλυτώσει ἀπό
τή θεϊκή ἀποστολή, κατέβηκε στό βάθος τοῦ καραβιοῦ καί κοιμήθηκε γαληνεμένος.
Σέ λίγη ὅμως ὥρα, τό καράβι ξαφνικά πάλευε μέσ’ τά ἄγρια κύματα ἐνῶ
σφοδρός ἄνεμος εἶχε σηκωθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύει νά βουλιάξει. Οἱ
ταξιδιῶτες κατατρομαγμένοι καί ζαλισμένοι ἀπό τά ἄγρια κύματα πού ἔπεφταν πάνω
τους, ἄρχισαν νά ρίχνουν στή θάλασσα τά πράγματά τους καί ὅ,τι ἄλλο δέν ἤθελαν
μήπως καί ἀντέξει τό καράβι. Ἄδικος κόπος! Τά κύματα φούσκωναν ὅλο καί πιό
πολύ, τά πανιά εἶχαν σκιστεῖ καί ὁ ἄνεμος μούγκριζε! Κουρασμένοι, κλαίοντας
ἐπιβάτες καί ναυτικοί, παρακαλοῦσαν ὁ καθένας τόν δικό του Θεό γιά νά σωθοῦν!
Ἐνῶ ὅλα αὐτά συνέβαιναν, ὁ Ἰωνᾶς κοιμόταν βαθειά, ὅταν ὁ πλοίαρχος τόν ξύπνησε: «Ἔ, σύ!
Ἐμεῖς χανόμαστε κι ἐσύ κοιμᾶσαι; Σήκω, ἀνέβα πάνω καί προσευχήσου κι ἐσύ στό Θεό σου νά μᾶς
γλυτώσει!». Τρομαγμένος τότε ἀνέβηκε στό κατάστρωμα, ἔρριξε μιά ματιά γύρω του καί κατάλαβε ὅτι
ὅλα προερχόταν ἀπό τήν παρακοή του στό Θεό!
Πιστεύοντας πώς ὁ Θεός τούς τιμωρεῖ ὅλους ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν ἑνός ἀπ’ αὐτούς, ἔβαλαν
κλῆρο γιά νά δοῦν ποιός εἶναι αὐτός καί ὁ κλῆρος ἔπεσε στόν Ἰωνᾶ! Μετανιωμένος τότε ὁ Ἰωνᾶς
ὁμολόγησε τήν ἐνοχή του! Τό καράβι ὅμως συνέχιζε νά κλυδονίζεται, γι’ αὐτό τούς διέταξε νά τόν
πετάξουν στή θάλασσα, γιατί αὐτός ἦταν ἡ αἰτία. Ἐκεῖνοι μέ μεγάλη δυσκολία,
ὑπάκουσαν καί τόν ἔριξαν στή θάλασσα. Ἀμέσως τότε ἡ τρικυμία σταμάτησε καί τό
ταξίδι συνεχίστηκε, ἐνῶ ὁ Ἰωνᾶς, μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ, βρέθηκε στήν κοιλιά ἑνός
τεράστιου ψαριοῦ, ἑνός κήτους! Ἐκεῖ μέσα ἔζησε τρεῖς μέρες καί τρεῖς νύχτες!
Μετανιωμένος, προσευχόταν στό Θεό νά τόν συγχωρήσει καί τό κῆτος πλέοντας
μέρα καί νύχτα, ἔφτασε στίς ἀκρογιαλιές τῆς Παλαιστίνης κι ἔβγαλε τόν Ἰωνᾶ
ζωντανό πάνω στήν ἄμμο! Τότε δοξάζοντας τό Θεό καί ὑπακούοντάς Τον πῆρε τό
δρόμο γιά τήν Νινευή.
Ὅταν ἔφτασε, ἄρχισε μέ δυνατή φωνή καί φλογερή διάθεση νά κηρρύτει καί νά προειδοποιεῖ:
«Ἀκόμη τρεῖς μέρες καί ὁ Θεός θά καταστρέψει τήν Νινευή, γιά τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν κατοίκων της!».
Ἀκούγοντας τά λόγια αὐτά, λαός καί βασιλιάς, μετάνιωσαν καί προσεύχονταν νά τούς σπλαχνιστεῖ ὁ Θεός
καί νά μήν τούς καταστρέψει. Φόρεσαν ροῦχα πένθιμα! Μέ διαταγή τοῦ βασιλιά σταμάτησαν τίς
διασκεδάσεις καί ἄρχισαν τή νηστεία ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη καί τά ζώα, καί ἔκλαιγαν πικρά!
Ἡ κατάσταση αὐτή συνεχίστηκε γιά πολλές ἡμέρες. Ὁ Ἰωνᾶς βγῆκε ἔξω
ἀπό τήν πόλη, ἔστησε μιά καλύβα στή πλαγιά ἕνός βουνοῦ κι ἔμενε ἄγρυπνος,
περιμένοντας τήν καταστροφή τῆς πόλης. Ξυπνῶντας τό πρωί βρῆκε μιά ὡραία,
μεγάλη, καταπράσινη κολοκυθιά νά περιτυλίγει τήν καλύβα του καί χάρηκε πολύ,
γιά τή σκιά πού τοῦ χάριζε.
Τήν ἄλλη μέρα ὅμως, μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ κολοκυθιά ξεράθηκε καί ὁ
Ἰωνᾶς λυπήθηκε πολύ, γιατί ὁ ἥλιος περνοῦσε στήν καλύβα του καί τόν βασάνιζε.
Στό μεταξύ ὁ Θεός, βλέποντας τή μετάνοια τῶν κατοίκων τῆς Νινευῆ, τούς
λυπήθηκε, σάν πολυέυσπλαχνος πού εἶναι, καί δέν τούς τιμώρησε! Καί ἔτσι ἡ πόλη σώθηκε! Ὁ Ἰωνᾶς
ὅμως στενοχωρήθηκε γι’ αὐτό γιατί ἔτσι αὐτός φάνηκε ψεύτης! Τότε τοῦ εἶπε ὁ Θεός: «Ἐσύ λυπήθηκες
γιά μιά κολοκυθιά, πού μόνη της φύτρωσε δίπλα στήν καλύβα σου καί μόνη της ξεράθηκε. Ἐγώ λοιπόν
δέν ἔπρεπε νά εὐσπλαχνισθῶ αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά τούς συγχωρήσω, ἀφοῦ εἰλικρινά
μετάνιωσαν κι ἀποφάσισαν νά διορθωθοῦν; Κι αὐτοί εἶναι παιδιά μου, Ἰωνᾶ!»
Τότε ὁ Ἰωνᾶς σιωπηλός καί συλλογισμένος πῆρε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ποῦ ἔστειλε ὁ Θεός τόν Ἰωνᾶ νά κηρύξει; (Στήν Νινευή). Γιατί; ( Γιά νά τούς μεταφέρει τό
μήνυμα, ὅτι ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους, ἀποφάσισε νά καταστρέψει τήν πόλη καί τούς ἀνθρώπους).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
Ὁ Ἰωνᾶς ὑπάκουσε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ;(Ὄχι. Λόγω τῆς καταγωγῆς του, φοβόταν ὅτι θά τόν
σκοτώσουν).
Ὄταν ξέσπασε ξαφνική φουρτούνα στό καράβι πού πήγαινε γιά Ἱσπανία, ποιά ἡρωική ἀπόφαση
πῆρε ὁ Ἰωνᾶς; (Παραδέχτηκε τήν ἁμαρτία του, τήν ὁμολόγησε μπροστά σέ ὅλους καί ζήτησε ἔλεος καί
συγχώρηση ἀπό τό Θεό).
Ποιό ἦταν, λοιπόν, τό ἀποτέλεσμα πού ἔφερε αὐτή ἡ γενναία ὁμολογία; (Ζήτησε νά ριχτεῖ στή
θάλασσα καί βρέθηκε στήν κοιλιά ἕνός κήτους).
Τελικά ὁ Ἰωνᾶς πήγε στή Νινευή; (Ναί. Μετά ἀπό τρεῖς μέρες καί τρεῖς νύχτες πού ἔμεινε στήν
κοιλιά τοῦ κήτους).
Πῶς σώθηκε ἡ πόλη; (Οἱ κάτοικοι μετανόησαν καί ὁ Θεός τούς λυπήθηκε!)
Ποιό καθῆκον λοιπόν, παιδιά, μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ σημερινή μας ἱστορία; (Πώς πρέπει νά μετανοοῦμε
καί νά ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας).
Ποῦ ὅμως νά τίς ὁμολογοῦμε; (α. Στόν ἑαυτό μας. Νά παραδεχόμαστε τά σφάλματά μας, β.
Μπροστά στούς ἄλλους, γ. Μπροστά στό Θεό. Στήν προσευχή μας καί κυρίως στό Μυστήριο τῆς
Μετανοίας, στήν Ἐξομολόγηση).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ἡ Ἐξομολόγηση, παιδιά, εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας! Καθιερώθηκε ἀπό
τόν ἴδιο τόν Κύριο! Τότε μετά τήν Ἀνάστασή Του εἶπε στούς μαθητές Του: « Σέ ὅσους συγχωρεῖτε τίς
ἁμαρτίες, θά συγχωροῦνται καί ἀπό τόν Κύριο, σέ ὅσους ὅμως δέν τίς συγχωρεῖτε, δέ θά συγχωροῦνται
κι ἀπό τόν Κύριο ». Καί οἱ Ἀπόστολοι μεταβίβασαν αὐτή τήν ἐξουσία στούς διαδόχους τους κι ἐκεῖνοι
στούς ἱερεῖς μας.
Ἐπομένως , ἀφοῦ τό Μυστήριο αὐτό μᾶς τό παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καί ἐφ΄ὅσον ὅλοι εἶμαστε
ἁμαρτωλοί  ἄλλοι λίγο καί ἄλλοι πολύ πρέπει νά θεωροῦμε τήν Ἐξομολόγηση ὐποχρεωτική γιά ὅλους.
Δέν μπορεῖ νά ἀναπληρωθεῖ μέ τήν ἀτομική προσευχή μπροστά στίς εἰκόνες, οὔτε μέ τό Μυστήριο τοῦ
Εὐχελαίου καί τήν εὐχή πού ζητοῦν πολλοί ἀπό τόν ἱερέα πρίν τή Θεία Κοινωνία. Ἡ συγχώρηση τῶν
ἁμαρτιών μας, παιδιά, γίνεται μόνο μέ τήν Ἐξομολόγηση μπροστά στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ.
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση πρίν τήν συνάντησή μας μέ τόν ἹερέαΠνευματικό, γιά τήν ὁμολογία τῶν
κακῶν πράξεών μας, εἶναι ἡ εἰλικρινής Μ ε τ ά ν ο ι α. Δηλαδή νά λυπηθοῦμε, νά κλάψουμε ἀκόμη γιά
τά λάθη μας καί νά πάρουμε σταθερά τήν ἀπόφαση καί νά ὑποσχεθοῦμε στόν Κύριο, πώς θά
ἀγωνιστοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις νά μήν τά ἐπαναλάβουμε. Τότε θά ἔρθει, μετά τήν Ἐξομολόγηση,
ἡ θεία Χάρη καί θά συνδεθοῦμε πάλι μέ τό Χριστό, μέσω τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

ΣΥΝΘΗΜΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Θεέ μου, ἐλευθέρωσε , ἄφησε, σπλαχνίσου καί συγχώρεσε σέ μένα τό ἁμαρτωλό
παιδί σου τά σφάλματα, τά παραπτώματα καί τίς κακίες, ὅλα δηλαδή τά ἁμαρτήματά πού ἔκανα ἀπό
μικρό παιδί μέχρι αὐτή τή μέρα καί ὥρα, αὐτά πού ἤξερα ὅτι ἦταν ἄσχημα καί αὐτά πού δέν γνώριζα, εἴτε
στά λόγια καί τίς πράξεις μου ἤ στίς σκέψεις, τίς ἐπιθυμίες, τίς ἀπασχολήσεις καί σέ ὅλες μου τίς
αἰσθήσεις. Ἀμήν.
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Βοηθήματα:
«ΒΟΣΚΕ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΜΟΥ», «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ», «Ὁ Παράκλητος», «Γιατί δέν Τοῦ
ἀνοίγεις», «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Πρωινά Ἁγιογραφικά Χαρούμενων Ἀγωνιστῶν Νο 45».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ………………
Α) Ὁ Χριστός εἶπε: «Ἐλάτε κοντά μου ὅλοι, ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῆς
ἁμαρτίας καί τῶν θλίψεων, κι ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω»!
Βρεῖτε τίς δύο ὅμοιες εἰκόνες.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Β) ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΕΙΠΟ
Συμπληρῶστε τά φωνήεντα καί θά διαβάσετε μιά φράση πού εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκι γιά τήν Ἐξομολόγηση.
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ΛΥΣΕΙΣ
Α) 3,6
Β) Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΘΙΣΕ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑ

_Ξ_Μ_Λ_Γ_Θ_Κ_!
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