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Μετάνοια εἶναι μεταστροφὴ ἢ μεταλλαγὴ ἐννοιῶν καὶ φρονημάτων. 
Μετάνοια εἶναι μεταμέλεια διὰ τὸ κακὸν τὸ ὁποῖον ἐπράξαμε, μεταβολή ἐκ 
τοῦ χείρονος εἰς τὸ κρεῖττον, ἐπιστροφὴ καὶ ἐπάνοδος μετὰ ἔννοιαν, 
διάγνωση καὶ στόχαση ἐκ τῆς ἁμαρτίας εἰς τὴν ἀρετὴν, ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν 
εἰς τὸ κατὰ φύσιν, ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν Θεόν. Μετανοῶ κατόπιν τοῦ 
σφάλματος ἢ τοῦ κακοῦ ὅπερ ἔπραξα, σημαίνει νοῶ διαφορετικά, 
σκέπτομαι ὅτι δὲν ἔπραξα καλά.

Πρὸ τῆς ἁμαρτίας δὲν ὑπῆρχε μετάνοια. Ἡ μετάνοια ἐδόθη ὑπ᾽αὐτοῦ 
τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴν ἁμαρτία πρὸς καταπολέμηση, πρὸς ἀναίρεση, ἀφανισμὸ 
καὶ ἐξάλειψι τῆς ἁμαρτίας. Οἱ πρῶτοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐτέλεσαν 
τὴν ἁμαρτία ἦσαν οἱ πρωτόπλαστοι. Ὁ πανάγαθος καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς 
δὲν τοὺς ἐτιμώρησε ἢ ἤλεγξε εὐθὺς μετὰ τὴν παράβασι καὶ παρακοήν, 
ἀλλ᾽ἠθέλησε νὰ τοὺς φέρῃ εἰς μετάνοια, καὶ μὲ τρόπον τοὺς ἐρώτησε, 
μήπως παρέβησαν τὴν ἐντολή, μήπως ἔφαγαν ἐκ τοῦ ἀπηγορευμένου 
καρποῦ. Ἀλλ᾽αὐτοὶ ἀντὶ νὰ μετανοήσουν, νὰ ὁμολογήσουν ὅτι ἡμάρτησαν 
καὶ ζητήσουν συγχώρησι, ἐδικαιολόγησαν τὸν ἑαυτόν τους καὶ ἔρριψαν 
τὴν αἰτία τῆς ἁμαρτίας ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον. Ὁ Ἀδὰμ εἶπε «δὲν πταίω ἐγώ, 
ἀλλά ἡ Εὔα, ἡ γυναίκα ποὺ μοῦ ἔδωσες». Ἡ Εὔα πάλιν ἔρριψε τὴν αἰτίαν 
εἰς τὸν ὄφιν εἰποῦσα «ὁ ὄφις μὲ ἠπάτησε». Ἔκαμαν αὐτὸ τὸ ὁποῖον καὶ 
σήμερα κάμνουν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ὅταν πηγαίνουν εἰς τὸν 
Πνευματικὸ νὰ ἐξομολογηθοῦν. Ἀντὶ νὰ κατηγοροῦν τὸν ἑαυτὸν τους 
κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους. Ὁ ἀνὴρ κατηγορεῖ τὴν γυναῖκα του καὶ λέγει 
«ἐγὼ εἶμαι ἕνας καλὸς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ἡ γυναίκα μου εἶναι διεστραμμένη, 
εἶναι γλωσσοῦ καὶ μὲ κάνει καὶ θυμώνω καὶ ὀργίζομαι καὶ ἀγανακτῶ καὶ 
βλασφημῶ καὶ γίνομαι κακὸς ἄνθρωπος». Ἡ γυναίκα πάλιν κατηγορεῖ τὸν 
ἄνδρα της, οἱ γονεῖς κατηγοροῦν τὰ παιδιά, ἡ πενθερὰ τὴν νύμφη, οἱ 
κυρίες τὶς ὑπηρέτριες, οἱ κύριοι τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τἀνάπαλιν, καὶ 
φοβοῦμαι μήπως μὲ τὴν τέτοια ἐξομολόγησι κλείσῃ καί εἰς ἐμᾶς ὁ Θεὸς 
τὴν θύρα. Μή γένοιτο!
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Ἐπειδὴ λοιπόν οἱ πρωτόπλαστοι δὲν μετενόησαν ὁ Θεὸς τοὺς ἐξώρισε τοῦ 
Παραδείσου τῆς τρυφῆς· ἔκτοτε ἠσθένησεν ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων, ἔλαβε 
ροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία, ἐκυρίευσε ἡ ἁμαρτία καὶ δι᾽αὐτό ὁ φιλάνθρωπος 
Θεὸς ὥρισε μετάνοια γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς. Βλέπομε εἰς τὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη πολλὺς ἁμαρτήσαντας καὶ μετανοήσαντας, ὡς τὸν Δαβίδ, τὸν 
Μαννασῆ, τὸν Ἐζεκία, τοὺς Νινευΐτας, καὶ ἄλλος. Βλέπομε ΠροΦήτας 
κηρύττοντας μετάνοια καὶ αὐτὸν τὸν Πρόδρομο κηρύττοντα εἰς τὴν ἔρημο 
μετάνοια καὶ λέγοντα «Μετανοεῖτε· ἤγγκε γάρ ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν»  (Ματ. γ´, 3). Ἀλλ᾽ἡ μετάνοια ἐκείνη εἶχε μὲν τὴν χάρι καὶ τὴν 
δύναμι νὰ παρέχῃ συγχώρησι εἰς τοὺς μετανοοῦντας, νὰ τοὺς σώζῃ ἀπὸ 
ἀσθενείας, ἀπὸ κινδύνους, ἀπὸ συμφοράς, ἀπὸ θανάτους σωματικούς, δὲν 
εἶχε ὅμως καὶ τὴν χάρι καὶ τὴν δύναμι νὰ σώζῃ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων 
ἀπὸ τὴν αἰώνιον καταδίκη· ἕως οὗ ὁ πανάγαθος Θεὸς σπλαγχνισθεὶς τὸ 
πλάσμα του ἐξαπέστειλε τὸν μονογενῆ του Υἱόν, ὁ ὁποῖος Θεὸς ὤν, διὰ τὴν 
ἡμετέρα σωτηρία ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ ἐμᾶς κατὰ πάντα ἐκτὸς τῆς 
ἁμαρτίας καὶ, διὰ τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου, ἐπλήρωσε τὸ χρέος τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, μᾶς ἐξηγόρασε ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, μᾶς 
ἐλευθέρωσε τῶν δεσμῶν τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς, καὶ ἐπανήγαγε 
πάλιν εἰς τὸν Παράδεισο, εἰς τὴν πρώτη πατρίδα, εἰς τὴν ἀρχαια 
μακαριώτητα, τὴν ὁποία ἀπωλέσαμε διἀ τὴν παράβασι καὶ παρακοὴ τῶν 
πρωτοπλάστων.

Συνέστησε δὲ καὶ παρέδωσε εἰς τοὺς μαθητάς του τὸ μυστήριο τῆς 
Μετανοίας κατὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τῆς Αὐτοῦ Θείας 
Ἀναστάσεως, ὅταν ἐμφανισθείς εἰς αὐτοὺς εἶπεν «Εἰρήνη ἡμῖν», ἔπειτα 
ἐνεφύσησε καὶ εἶπε «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἂν τινων ἀγῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινω κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ιωαν. κ´ 23). Οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι μετέδωσαν τὸ μυστήριο αὐτὸ τῆς Μετανοίας εἰς τοὺς 
διαδόχους αὐτῶν Ἀρχιερεῖς καί εἰς τὴν Ἐκκλησία. Ἔκτοτε θεσπίσθηκε καὶ 
παρεδόθηκε εἰς τὴν Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ ὑποχρεωτικὰ 
μυστήρια. Μυστήρια δὲ λέγονται οἱ ἱερὲς ἐκεῖνες τελετὲς διὰ τῶν ὁποίων 
ὑπὸ ὁρατῶν σημείων μεταδίδεται ἡ ἀόρατος χάρις τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον μυστήριο, τὸ βάπτισμα, ἔχει τὴν χάρι νὰ καθαρίζη τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὴν προπατορικὴ καὶ κάθε ἄλλη ἁμαρτία· ἐπειδὴ ὅμως ἐμεῖς οἱ 
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ἄνθρωποι, ὡς σάρκα φοροῦντες καὶ τὸν κόσμον οἰκοῦντες, δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ φυλάξωμε καθαρὸ τὸν χιτῶνα τοῦ Βαπτίσματος, ὁ Θεὸς μᾶς 
ἔδωσε τὸ μυστήριο τῆς Μετανοίας διὰ τοῦ ὁποίου, ὅσες ἁμαρτίες 
πράξουμε μετὰ τὸ βάπτισμα, δυνάμεθα νὰ τὶς ἐξαλείψωμε διὰ τῆς ἀληθοῦς 
καὶ εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως.
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