
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Αγαπητό μου παιδί.
(πατέραααα, έλα να σου πω με ποιόν γαμιότανε η μάνα μου όταν εσύ έλειπες ταξίδι)
Τώρα που πρόκειται να πας να εξομολογηθείς, σκέψου πριν πας στον εξομολόγο μήπως
έχεις κάνει κάποιο αμάρτημα από αυτά που σου γράφουμε παρακάτω και υπογράμμισέ
το, ή βάλε ένα μικρό σημάδι για να το προσέξεις και να το πεις στον εξομολόγο.
Ακόμα, προσευχήσου ο καλός θεός να σε βοηθήσει να θυμηθείς όλα σου τα αμαρτήματα
και να τα εξομολογηθείς με ειλικρίνεια.

ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ:
* Μήπως λες ψέματα έστω και για αστείο;
Ναι, λέω: «γαμώ τον χριστό και την παναγία σας» αλλά είναι ψέματα. Γιατί δεν το
καταλαβαίνετε; Δεν είμαι νεκρόφιλος.
* Μήπως τραγουδάς αισχρά τραγούδια που ακούς στο ραδιόφωνο;
Ήταν ένα τραγούδι που έλεγε συνέχεια «Έι, γιού, σέξι Μαδερφάκερ» και το έκανα «sou
gamo tin mana pouxei mouni kampana, sou gamo tin 8eia pou moiazei me agia». Το έκανα
για να μην το ακούω από το ραδιόφωνο.
* Μήπως αντιμιλάς στους γονείς – διδασκάλους – μεγαλυτέρους;
Είμαι 2 μέτρα και 5 πόντους, παίζω μπάσκετ στην εθνική Ελλάδος.
Ποιός είναι ο μεγαλύτερος; Στο μπόι ή στο μυαλό; Γονείς; Ε, άμα γαμείς χωρίς καπότα...
* Μήπως ορκίζεσαι στο όνομα του θεού και των Αγίων;
Εγώ όχι, ποτέ. Η εκκλησία είναι που ορκίζεται καθημερινά στις λειτουργίες στο όνομα του
χριστού και της αγίας υπερευλογημένης τριάδος.
* Μήπως βλαστήμησες ποτέ για τα θεία ή λες: «ά στο διάβολο;»
Ά στο διάβολο!!! Πώς μούχε ξεφύγει αυτή η φράση;
* Μήπως λες υπερήφανα λόγια για τον εαυτό σου;
Εγώ όχι, τα λέει η γκόμενα για μένα. «Πώπω μωρό μου, τριάμισι μέτρα είναι το εργαλείο
σου». «Αυτό το παλαμάρι ποιά γυναίκα θα το πάρει;»
* Μήπως κάνεις στοματικό έρωτα σε συμμαθητές σου;
Ναι. Τους λέω: «Άει γαμήσου» και μου λένε: «Άει γαμήσου κι εσύ»

ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ:
* Μήπως βλέπεις άσχημα έργα στην τηλεόραση;
Δεν φταίω εγώ, πρέπει πρώτα να τα δω για να καταλάβω ότι είναι άσχημα.
* Μήπως βλέπεις ακατάλληλα κινηματογραφικά έργα;
Πάτερ, δεν γαμείς που δεν γαμείς, δεν πας για ψάρεμα;
* Μήπως διαβάζεις περιοδικά και βιβλία που δεν σε ωφελούν;
Φυσικά, αλλά σταμάτησα αυτή την αμαρτία. Διάβαζα την βίβλο, την «κενή» διαθήκη,
τους βίους αγίων και δεν ωφελήθηκα. Όλο τσόντα και ραδιουργίες έχουν μέσα. Ο Αβραάμ
επειδή δεν έκανε παιδιά ανάγκασε τους υπόλοιπους να κόψουν το πετσάκι τους και τους
είπε ψέματα ότι είναι διαταγή του θεού για να τον θυμόνται. Φυσικά και θα τον θυμόνται
μετά από τέτοιο χουνέρι.



* Μήπως δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή;
Όχι είπαμε, όχι. Είναι βιβλίο για ψαράδες. Μιλάει συνέχεια για έναν ΙΧΘΥ που ψαρεύει
ανθρώπους.
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ:
* Μήπως κλέβεις ξένα πράγματα από το σπίτι ή το σχολείο;
Ρε πάτερ, είναι δυνατόν να κλέψω τα δικά μου; Τα ξένα κλέβω.
* Μήπως κτυπάς τους μικρότερους συμμαθητές και αδελφούς σου;
Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
* Μήπως κάνεις αισχρές χειρονομίες στον εαυτό σου και στους άλλους;
Τί εννοείς; Μήπως δηλαδή μου βάζω κωλοδάχτυλο;
* Μήπως δεν κάνεις τον σταυρό σου καλά και ευλαβικά;
Πόσο καλά δηλαδή; Να χώσω τα δάχτυλα μέσα στο κρανίο; Το «ευλαβικά» πώς γίνεται;
* Μήπως μουντζώνεις τους άλλους;
Εννοείς να μουντζώνω μόνο εμένα;
* Μήπως αγγίζεις το γεννητικό σου όργανο;
Αγγίζω μόνο της Σοφούλας που κάθεται δίπλα στο θρανίο μαζί μου.

ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ:
Μαλακία με τα πόδια δεν έχω τραβήξει ακόμα.
* Μήπως πηγαίνεις στα θέατρα και στους κινηματογράφους;
Μόνο με το αμάξι, ποτέ με τα πόδια. Καμιά φορά πάω εκκλησία και παρακολουθώ το
θείο δράμα. Πολύ γέλιο ρε παιδί μου. Να δεις εκεί που τον καρφώνουνε και δεν βγάζει
τσιμουδιά. Μετά τους την φύλαγε και την κοπάνησε μέσα από τον τάφο. Βαρετή ταινία
αλλά πάντα γελάμε.
* Μήπως πηγαίνεις στα πάρτι και χορεύεις αμαρτωλούς χορούς;
Ο Αβεσαλώμ που δεν πήγαινε σε πάρτι γιατί χόρευε χορό της κοιλιάς και δεν πιάστηκαν τ’
αρχίδια του από τα κλαδιά του δέντρου αλλά τα μαλλιά του;
* Μήπως κλωτσάς τους φίλους σου και τ’ αδέλφια σου;
Μόνο όταν λένε λέξεις που αρχίζουν από παπά, πχ Παπα-δόπουλος, Παπα-ρήγα, Παπα-
νδρέου, Παπα-ραμανλής.
* Μήπως δεν πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία και στο κατηχητικό;
Το ομολογώ. Μόνο Σάββατα είμαι ελεύθερος. Δεν γίνεται να κάνετε κάτι να συμπέσουν οι
μέρες μας; Έχω ανάγκη από κατήχηση. Σας παρακαλώ, προσηλυτίστε με.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ:
* Μήπως δεν κάνεις κάθε μέρα την προσευχή σου;
Όχι.
* Μήπως δεν υπακούς στους γονείς σου;
Ναι.
* Μήπως δεν μελετάς τα μαθήματά σου;
Όχι.
* Μήπως δεν τηρείς τις νηστείες που ορίζει η εκκλησία μας;
Ναι.
* Μήπως δεν κοινωνείς συχνά τα άχραντα μυστήρια;
Όχι.
* Μήπως ντύνεσαι μασκαράς τις απόκριες;
Ναι.
* Μήπως δεν κάνεις ελεημοσύνη στους πτωχούς ανθρώπους;
Όχι.


