
Το   μάθημα   μας   πού  είναι  δια   το   λουτρόν   της  ψυχής,   θα  μας  δώση   την ευκαιρία   να  
προετοιμάσωμε   τα   παιδιά  για   το  μέγα  Μυστήριον  της  Θ. Εξομολογήσεως.   Καί θα  τονίσωμεν   ότι  
Χριστιανός  ορθόδοξος  χωρίς  μετάνοιαν, τακτικήν εξομολόγησιν   καί  αξίαν   μετάληψιν   των Αχράντων 
Μυστηρίων,   δεν  μπορεί  να νοηθή.   Καί  δια  να   το  εννοήσωμεν  πιο  καλά,   μπορούμε   να  τους  
διηγηθούμε   το περιστατικό   του  Προφήτου   Ιωνά.

Καλόν  θα  είναι   να  τους  αναγνώσωμεν  από  την   Αγίαν   Γραφήν   (Παλ. Διαθ. Ιωνάς  κε΄. Β΄.)   
δια  να  συνηθίζουν   την  γλώσσα   του   Αγίου Ευαγγελίου  καί   κα τόπιν  να   τους  διηγηθούμε  απλά   
καί  παραστατικά,   τονίζοντας  την  ειλικρινή  με τάνοιαν του Ιωνά ο οποίος αμέσως  καί  μπροστά  σε   
όλους   τους  συνταξιδιώτες του ωμολόγησε  ότι αυτός  είναι ο ένοχος. Μέσα,  εις  την  κοιλίαν  του  κήτους 
συναισθανόμενος  πόσον  επίκρανε   τον  Κύριον   με  την  παρακοή  του,   δεν  έπαυσε να  προσεύχεται   καί  
να   παρακαλή  μετά  δακρύων  τον  Κύριον  να  τον  συγχωρήση.

Τέτοιες   ειλικρινείς  μετάνοιες   τις ακούει  πάντοτε  ο Κύριος  δια  τούτο καί  το  κήτος  πλέοντας  
έφθασε   στις  ακρογιαλιές   της Παλαιστίνης  και  έβγαλε τον Ιωνά   ζωντανό  επάνω  στην  άμμο. Η ειλικρινής  
όμως  μετάνοια  του   Ιωνά  φαίνεται  καί  από   το  ότι   όταν εσώθη  δεν  ξανάρχισε  πάλι  την  παρακοή 
αλλά  αμέσως νικώντας   την  αδυναμία   του  αυτή,   πήγε   εις   την  Νινευή  που  του  είχε  πή  ο  Κύ ριος  καί  
εξετέλεσε  κατά  γράμμα   την  διαταγή  που  του  είχε  δώσει.

Άλλο  σημείο που  θα  τονίσωμε, είναι  η  ειλικρινής  μετάνοια  του  βασιλέως και   των   κατοίκων   της  
Νινευή. Πρώτος  ο   βασιλεύς  κατέβηκε  από  τον θρόνο   του έβγαλε  την  κορώνα   του  καί  τη  χρυσοΰφαντη  
στολή  του, καί  όπως συνήθιζαν   τότε φόρεσε  πένθιμα   ρούχα   καί   εκάθησε  επάνω  σε  στάχτη. Οι  
μεγιστάνες,   όλοι  οι άνθρωποι   του  παλατιού,   οι  άρχοντες  καί  ο λαός   τον  εμιμήθησαν. Συνησθάνθησαν 
όλοι τις αμαρτίες  τους, εσταμάτησαν τις  διασκεδάσεις, ενήστευσαν καί προσηύχοντο συνεχώς χύνοντες 
πικρά δάκρυα.                                                                      

Και  ο  πολυεύσπλαχνος  Κύριός μας, θα  πούμε  στα  παιδιά, βλέποντας   την   ει λικρινή   μετάνοια  
των  δεν   τους  κατέστρεψε.

Κατόπιν  θα   έλθωμεν  εις  την εμβάθυνσιν. Καί  εδώ να αφήσομε τα  παιδιά  να ομιλήσουν   ελεύθερα, 
καί  θα σταθούμε  περισσότερο  εις  το  ότι  ο Κύριος  εδέχθη την  ειλικρινή μετάνοιαν   τόσον   του Ιωνά, 
όσον  καί  των  κατοίκων   της Νινευή, τους οποίους ευσπλαχνίσθη και δεν τους  κατέστρεψε αλλά τους  
εσυγχώρεσε.

Καί  θα  φθάσωμε   εις  το ΔΙΔΑΓΜΑ ότι  πρέπει να  μετανοούμε  και να   εξομολογούμεθα   τις  
αμαρτίες   μας. Καί  ως  ΡΗΤΟΝ   θα   τους  γράψωμε   την ωραία προτροπή: “Μετανοείτε”   πού  αντηχεί   σ’ 
όλη   την  Καινή Διαθήκη.   Καί αυτή   την  προτροπή την  έλεγε  πρώτα   ο  Άγιος   Ιωάννης   ο  Πρόδρομος   
πού  ετοίμαζε  το  λαό  για   να υποδεχθή   τον  Κύριον,   καί   κατόπιν  καί  ο  Σωτήρ   μας.
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Και εις την ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ θα πούμε εις τα παιδιά ότι και ο Ιωνάς και οι κάτοικοι της Νινευή εσώθησαν, 
διότι έδειξαν ειλικρινή μετάνοιαν, έτσι και μεις αφού λυπηθούμε και κλάψωμε πολύ δια τα σφάλματά μας, να 
λάβωμε σταθερά την απόφασι και να υποσχεθούμε εις τον Κύριον, πως θ’ αγωνισθούμε με όλες τις δυνάμεις 
να μη τα επαναλάβωμε. Τότε θα - τονίσωμε εις τα παιδιά – έρχεται πάλι μέσα μας η θεία Χάρις την οποίαν οι 
αμαρτίες μας είχαν διώξει και συνδεόμεθα πάλι με τον Σωτήρα μας Κύριον και την Εκκλησίαν.

Επίσης θα τους πούμε ότι η εξομολόγησις πρέπει να γίνη αμέσως και χωρίς αναβολή. Διότι όπως 
ένας ασθενής οδηγείται αμέσως εις τον ιατρός δια να σωθή, έτσι και η ψυχή μας χρειάζεται αμέσως τον 
πνευματικόν ιατρόν δια να την θεραπεύση.

Και τέλος θα πούμε στα παιδιά ότι οσάκις αρρωσταίνει η ψυχή, πρέπει να τρέχωμε εις τον πνευματικόν 
αμέσως και να μη περιμένωμε να εξομολογηθούμε μόνον τις μεγάλες εορτές αφήνοντας μεσ’ την ψυχή μας 
το τρομερό αυτό δηλητήριο της αμαρτίας, διότι σε λίγο θα δηλητηριασθούμε και έτσι θα στερηθούμε όλα τα 
ουράνια αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος για όλους εμάς.
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