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Θέµα: Κατηχητικό γιά Κατηχητές
Μέ τήν àρχήν τοÜ νέου σχολικοÜ öτους γίνεται καί ™ àρχή τÉς
λειτουργίας τ΅ν Κατηχητικ΅ν Σχολείων τÉς êγιωτάτης \Εκκλησίας µας. Οî µαθηταί ∆ηµοτικοÜ, Γυµνασίου καί Λυκείου διψοÜν γιά τήν àλήθεια τοÜ ΧριστοÜ. Μέ âνθουσιασµό καί ζÉλο
καί ζωντανή âλπίδα θά ξεκινήσουµε καί πάλι τό εéλογηµένο
öργο τ΅ν Κατηχητικ΅ν Σχολείων.
Μέ τήν àρχή ¬µως τ΅ν µαθηµάτων πολύ θά µÄς βοηθήσFη νά
κάνουµε µιά αéτοκριτική καί νά àναλογισθοÜµε τή µεγάλη
εéθύνη πού àναλαµβάνουµε, ¬ταν ™ êγία τοÜ ΧριστοÜ \Εκκλησία µÄς àναθέτει τό πολύ δύσκολο, àλλά εéλογηµένο öργο νά διδάξουµε τήν πίστι τοÜ ΧριστοÜ στά παιδιά καί στούς νέους.
Μερικές σκέψεις πολύ βοηθητικές γιά τήν προσωπικότητα καί
τό öργον τοÜ ΚατηχητικοÜ àπό δύο βοηθήµατα εrναι πολύ χρήσιµες γιά τήν âπιτυχία τοÜ öργου τÉς Κατηχήσεως, τήν ïποία
¬λοι âπιθυµοÜµε καί γιά τήν ïποία ¬λοι προσπαθοÜµε.
\Από τό βιβλίον τοÜ àειµνήστου καθηγητοÜ Παναγιώτου Τρεµπέλα Κατηχητική, τό ïποÖον âξεδόθη τό 1931 θά δοÜµε τό κεφάλαιον Γ΄ ™ προσωπικότης τοÜ ΚατηχητοÜ. Εrναι γραµµένο
ε¨ς γλ΅σσαν τÉς âποχÉς, àλλά âλπίζουµε ¬τι θά γινFη κατανοητό
àπό τούς àγαπητούς Κατηχητάς.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ
1. ^Η περί µεθόδων τÉς κατηχητικÉς âκτεθεÖσα θεωρία κινδυνεύει ν\ àποµείνFη νεκρόν καί ôκαρπον γράµµα, âάν δέν συνυπάρχFη ζωοποιός ταύτης ψυχή ï âµπνευσµένος καί µετά πραγµατικÉς àφοσιώσεως àσκ΅ν τό öργον αéτοÜ κατηχητής. Λίαν
çρθ΅ς διεκήρυξεν ï Baier ¬τι «ï καλός διδάσκαλος εrνε ™ àρίστη µέθοδος». \Εάν δέ οî λόγοι οyτοι àποτελ΅σι παιδαγωγικόν
àξίωµα διά πÄσαν ¨σχύον διδασκαλίαν, πολύ περισσότερον
ε•ρίσκουσι τήν âφαρµογήν αéτ΅ν âν τFÉ θρησκευτικFÉ διδασκαλί÷α, ≥τις παρέχεται µέν âξ çνόµατος τοÜ \ΙησοÜ ΧριστοÜ καί τÉς
\Εκκλησίας, àποβλέπει δέ οéχί ε¨ς προσκαίρους καί âπιγείους,
àλλ\ ε¨ς α¨ωνίους καί τοÜτ\ αéτό οéρανίους σκοπούς. ^Υπέρ
πÄσαν λοιπόν µέθοδον καί •πέρ πÄσαν µεθοδολογικήν θεωρίαν
•ψοÜται ™ προσωπικότης τοÜ κατηχητοÜ, τÉς ïποίας τήν τυχόν
•πάρχουσαν àτέλειαν καί âλαττωµατικότητα οéδεµία µέθοδος
δύναται ν\ àναπληρώσFη, âν΅ τοéναντίον ¬ταν ™ προσωπικότης
α≈τη τυγχάνFη συγκεκροτηµένη äθικ΅ς, àναπληροÖ •περεπαρκ΅ς τήν öλλειψιν πάσης µεθόδου. \ΕντεÜθεν, µολονότι âν
ôλλαις ΚατηχητικαÖς ï περί τÉς προσωπικότητος τοÜ κατηχητοÜ λόγος προτάσσεται, ≤νεκα ¬µως τÉς àνωτέρω âκτεθείσης
σηµασίας, τήν ïποίαν κέκτηται ™ προσωπικότης α≈τη πρός ζωοποίησιν καί âµψύχωσιν τ΅ν κατηχητικ΅ν µεθόδων, âπεφυλάξαµεν τοÜτον µετά τήν âκείνων öκθεσιν.
2. Οéσι΅δες καί àπαραίτητον καθίσταται διά τόν κατηχητήν
νά εrνε âξ ïλοκλήρου καί βαθέως àφωσιωµένη χριστιανική προσωπικότης. ΤοÜτο δέ ½ρισµένως àποτελεÖ τό «≤ν, οyτινος âστι
χρεία», τό àναγκαÖον âφόδιον, ôνευ τοÜ ïποίου πάντα τôλλα
καθίστανται àνεπαρκÉ καί àνίσχυρα. ∆ιότι âν τFÉ κατηχήσει καλεÖται ï κατηχητής νά µορφώσFη ψυχάς ε¨ς Χριστόν àναγενν΅ν
ταύτας διά τοÜ λόγου τοÜ ΘεοÜ. \Αλλά π΅ς θά µετήγγιζε τις ζω-

ήν χριστιανικήν, âάν δέν εrνε ε¨ς θέσιν ν\ àντλFÉ αéτήν âκ τÉς
¨δίας αéτοÜ καρδίας; Καί π΅ς θά µετελαµπαδεύετο δι\ αéτοÜ ™
φλόξ τÉς πίστεως καί τÉς χριστιανικÉς àληθείας τό îλαρόν φ΅ς,
âάν καί αéτός δέν àπετέλει λαµπάδα àκτινοβολοÜσαν καί οéχί
κατεσβεσµένην; Εrναι àδύνατον φυσικ΅ς νά µεταδώσFη τις
âκεÖνο, οyτινος αéτός ï διος στερεÖται, οéδείς δέ φρόνιµος θ\
àνέµενε νά λάβFη τι παρά τοÜ µηδέν öχοντος. \ΕντεÜθεν καθίσταται πρόδηλον, ¬τι ï κατηχητής àπαραιτήτως πρέπει πρωτίστως
αéτός νά εrνε χριστιανός, âφ\ ¬σον δέ πρόκειται νά καταστFÉ µυσταγωγός καί ôλλων ε¨ς τήν χριστιανικήν ζωήν, παρίσταται
àνάγκη τήν χριστιανικήν ¨διότητα καί θερµότητα νά κατέχFη
αéτός •πέρ πάντα ôλλον. ∆έν àρκεÖ νά εrνε µόνον χριστιανός,
àλλά ôριστος χριστιανός, ε¨ς τόν ïποÖον θά ε•ρίσκωσι πλήρη
καί âπακριβÉ âφαρµογήν οî λόγοι τοÜ Κυρίου: «ï πιστεύων ε¨ς
âµέ ποταµοί âκ τÉς κοιλίας αéτοÜ ρεύσουσιν ≈δατος ζ΅ντος».
(\Ιωάν. ζ΄38), οéχί µόνον ε¨ς âκτάκτους στιγµάς âµπνεύσεως ¦
καθ\ ½ρισµένας œρας διδασκαλίας προχέων τά ζωογόνα νάµατα αéτοÜ, àλλ\ ½ς ôλλη πηγή àνεξάντλητος αéτοµάτως âκπέµπουσα τήν δροσοβόλον καί ζωήρυτον âπίδρασίν της. Μόνον δ\
ο≈τω θά καταστFÉ δυνατόν ï κατηχητής νά παρέχFη ëαυτόν παράδειγµα àξιοµίµητον ε¨ς τόν κατηχούµενον αéτοÜ, ζ΅σαν âνσάρκωσιν τ΅ν •π\ αéτοÜ διδασκοµένων, θαυµάσιον καί πειστικώτατον •πόµνηµα διεξηγοÜν καί κατοχυροÜν τούς λόγους αéτοÜ,
προτροπήν ¨σχυράν καί âξόχως συγκλονιστικήν σιωπηλ΅ς âκ
τÉς êγίας αéτοÜ ζωÉς âκπεµποµένην καί âπαναλαµβάνουσαν
τούς λόγους τοÜ Παύλου: «µιµηταί µου γίνεσθε, καθώς κàγώ
ΧριστοÜ». Πόσον δ\ àπαραίτητον καθίσταται τό προσόν τοÜτο
ε¨ς τόν κατηχητήν, κατανοεÖ τις, ¬ταν λάβFη •π\ ùψει τούς δεσµούς τÉς ο¨κειότητος καί τÉς πυκνÉς âπικοινωνίας, τούς ïποίους οyτος συνάπτει πρός τούς •π\ αéτοÜ κατηχουµένους. ^Ιεροκήρυξ, ¬στις δέν εrνε πράγµατι καί àληθεί÷α χριστιανός, θά äδύ-

νατο âπί µακρόν σως χρόνον ν\ àποκρύπτFη ëαυτόν καί τά βάθη
αéτοÜ àπό τ΅ν àκροατ΅ν του. Κατηχητής ¬µως, µή φέρων τόν
Χριστόν âν τFÉ καρδί÷α αéτοÜ, καθίσταται àδύνατον νά µή γίνFη
τάχιστα àντιληπτός •πό τ΅ν κατηχουµένων, µεθ\ zν πυκνότατα
àναστρέφεται ε¨ς θέσιν πατρός καί φίλου καί πρεσβυτέρου
àδελφοÜ τιθέµενος àπέναντι αéτ΅ν.
3. ^Ο κατηχητής âπί πλέον àπαιτεÖται νά εrνε καί âκκλησιαστικός ôνθρωπος. \Οφείλει τουτέστι νά τρέφFη àγάπην ε¨λικρινÉ
καί âνδιαφέρον θερµόν διά τήν âκκλησίαν τοÜ ΧριστοÜ συναισθανόµενος, ¬τι εrνε διάκονος αéτÉς καί ¬τι ™ κατήχησις, ε¨ς τό
öργον τÉς ïποίας öχει οyτος âνταχθÉ, εrνε διακονία τοÜτ\ αéτό
âκκλησιαστική. ∆έν πρέπει δέ κατ\ οéδένα λόγον νά λησµονFÉ,
¬τι ™ κατηχητική διακονία àποβλέπει ε¨ς τό νά ïδηγήσFη ε¨ς τόν
Χριστόν διά τÉς \Εκκλησίας νέους µαθητάς καί çπαδούς, νέα
τÉς \Εκκλησίας µέλη. Εrναι λοιπόν •ποχρεωµένος πρ΅τον µέν
νά µεταδίδFη ε¨ς τούς νεαρούς κατηχουµένους τήν διδασκαλίαν
τÉς \Εκκλησίας αéτ΅ν, οéδαµ΅ς δέ εrνε εéσυνείδητον καί öντιµον, âάν αéτός διαφωνFÉ πρός τήν \Εκκλησίαν ε¨ς γραµµάς θεµελιώδεις τÉς âκκλησιαστικÉς διδασκαλίας, νά •ποκρύπτFη µέν
ëαυτόν τοÜ âκκλησ. ποιµένος, νά •ποσκάπτFη δέ •πούλως τήν
•πό τ΅ν γονέων παραδοθεÖσαν θρησκευτ. διδασκαλίαν ε¨ς τούς
µικρούς. ‰Επειτα δέ •ποχρεοÜται νά µεταδίδFη àγάπην πρός τήν
\Εκκλησίαν καί ε¨ς τούς κατηχουµένους àφυπνίζων τό •πέρ τÉς
\Εκκλησίας âνδιαφέρον αéτ΅ν, κατ\ οéδένα δέ λόγον µετατρεπόµενος ε¨ς εûκολον âπικριτήν τÉς τυχόν κρατούσης âκκλησιαστικÉς àτασθαλείας καί àταξίας, àλλά δηµιουργ΅ν •γιές
âκκλησιαστικόν φρόνηµα καί πόθον ε¨λικρινÉ πρός συνεργασίαν âν πνεύµατι ταπεινοφροσύνης καί συνέσεως διά τήν àνόρθωσιν τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν πραγµάτων. Μόνον διά τÉς δηµιουργίας τοιούτου φρονήµατος παρά τοÖς κατηχουµένοις, δυνάµεθα νά öχωµεν αûριον πληρώµατα âκκλησιαστικά µή àδιαφο-

ροÜντα διά τήν ζωήν τÉς âνορίας αéτ΅ν, âπιµελ΅ς τούς ποιµένας αéτ΅ν âκλέγοντα, âνσυνειδήτως καί εéσυνειδήτως πÄσαν
παρεκτροπήν αéτ΅ν κολάζοντα, παρέχοντα πολύτιµον •λικόν
πρός καταρτισµόν âξ αéτοÜ àξίων ποιµένων, καί πολλαχ΅ς συνεργοÜντα ε¨ς τήν πρόοδον καί àκµήν τÉς \Εκκλησίας.
4. ^Η τοιαύτη θρησκευτική àφοσίωσις καί εéσέβεια τοÜ κατηχητοÜ καί τό θερµόν âνδιαφέρον αéτοÜ •πέρ τÉς \Εκκλησίας,
καθ\ ¬σον πλεονάζουσιν, ëπόµενον εrνε νά âκδηλωθ΅σιν καί ½ς
διάπυρος πόθος πρός σωτηρίαν ψυχ΅ν διά τÉς καθοδηγήσεως
αéτ΅ν πρός τόν Χριστόν διά µέσου τÉς \Εκκλησίας. ≠Οσω φλογερώτερος καθίσταται ï πόθος αéτός, τόσ÷ω καί δραστηριώτερος καθίσταται ï κατηχητής· τόσω εéχαριστότερον àναδέχεται
οyτος τά βάρη καί τούς πόνους τοÜ öργου αéτοÜ· τόσω µÄλλον
àκατάβλητος καθίσταται âν µέσω τ΅ν âµποδίων καί τ΅ν àντιδράσεων,α¥τινες ëπόµενον εrνε νά •παναφαίνωνται âν τFÉ πορεί÷α τÉς διακονίας αéτοÜ· τόσω καί ™ πίστις ε¨ς τήν âπιτυχίαν
τοÜ öργου αéτοÜ καθίσταται âπί µÄλλον àδιάσειστος καί βαθεÖα. ^Ως öργον εéαγγελιστοÜ ζητοÜντος νά γνωρίσFη τόν Κύριον ε¨ς τούς •π\ αéτοÜ διδασκοµένους καί âνδότερον νά συνδέσFη τάς καρδίας αéτ΅ν πρός Αéτόν, àσκ΅ν τήν διακονίαν του
ï κατηχητής πρέπει νά öχFη àκράδαντον πεποίθησιν ¬τι ΘεοÜ
âστι συνεργός καί ¬τι ™ δεξιά τοÜ ^Υψίστου συντρέχει αéτ΅ ε¨ς
τό δύσκολον τοÜτο öργον. ∆ιά προσευχÉς λοιπόν πρός τόν Κύριον âναρχόµενος τοÜ öργου αéτοÜ ï κατηχητής, διά προσευχÉς
συνεχίζων τοÜτο καί µετά προσευχÉς συνυφαίνων αéτό, àνατίθησιν αéτό ε¨ς τάς χεÖρας καί •πό τήν προστασίαν τοÜ ΘεοÜ.
\ΕντεÜθεν ™ πίστις αéτοÜ ε¨ς τό öργον τοÜτο καθίσταται ïλονέν
àδιάσειστος. ΠοÖα δέ àποτελέσµατα δύνανται νά âπιφέρωσι καί
ïποÖα ¬πλα πρός âπιτυχίαν δύνανται ν\ àποβ΅σι παρ\ εéσεβεÖ
καί âνθουσιώδει κατηχητFÉ ï öνθεος οyτος πόθος πρός σωτηρίαν
ψυχ΅ν καί ™ àκατάβλητος α≈τη πίστις, οéδέ νά επωµεν παρί-

σταται àνάγκη.».
Π. Ν. Τρεµπέλα Κατηχητική σελ. 326-330 ^Η συνέχεια ε¨ς τό
ëπόµενον.
^Ο καθηγητής τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ Πανεπιστηµίου
\Αθην΅ν κ. Εéάγγελος Θεοδώρου γράφει τά ëξÉς:
«^Η Κατηχητική, διά νά öχFη çρθόδοξον χαρακτÉρα, δέον νά
προβάλλFη τό çρθόδοξον µορφωτικόν ¨δε΅δες καί νά âπιδιώκFη
πρό πάντων τήν λειτουργικήν µόρφωσιν καί àγωγήν, διά τÉς
ïποίας οî νέοι µορφοÜνται τόσον διά τήν λειτουργίαν, τ.ö. διά
τήν âνεργόν καί âνσυνείδητον συµµετοχήν ε¨ς τήν λειτουργικήν
ζωήν τÉς \Εκκλησίας, ¬σον καί âκ τÉς λειτουργίας, τ.ö. διά τÉς
χρήσεως καί àξιοποιήσεως τ΅ν µορφωτικ΅ν στοιχείων καί θησαυρ΅ν τÉς λατρείας.
^Η âν τ΅ καθ\ ¬λου κατηχητικ΅ öργω τÉς \Ορθοδόξου \Εκκλησίας παραµέλησις τοÜ öργου τÉς λειτουργικÉς µορφώσεως οé
µόνον συντελεÖ ε¨ς τήν νοθείαν τοÜ γνησίου çρθοδόξου πνεύµατος καί ε¨ς τήν δηµιουργίαν µορφωτικοÜ ¨δεώδους, ¬περ, τροφοδοτούµενον µόνον •πό τ΅ν àνθρωπίνων âνταλµάτων τÉς
στερουµένης âσχάτων θεµελίων συγχρόνου θύραθεν ΠαιδαγωγικÉς, εrναι κατά τό µÄλλον ¦ wττον àπεξενωµένον τÉς •περφυοÜς χάριτος καί ζωτικότητος, τήν ïποίαν κέκτηται τό âν τFÉ
çρθοδόξω λατρεί÷α àποκρυσταλλωθέν µορφωτικόν ¨δε΅δες,
àλλ\ âπί πλέον καθιστ÷Ä àναιµικά, οéτοπιστικά καί ¬λως àπραγµατοποίητα καί αéτά τά α¨τήµατα τÉς στερουµένης χριστιανικοÜ πνεύµατος ΠαιδαγωγικÉς.
≠Εν àκριβ΅ς âκ τ΅ν κυριωτέρων µειονεκτηµάτων τοÜ µέχρι
πρό τινος ëλληνικοÜ κατηχητικοÜ öργου, ½ς καί τÉς âν τοÖς δηµοσίοις σχολείοις γινοµένης θρησκευτικÉς διδασκαλίας, εrναι ™
àπουσία τοÜ ζ΅ντος λειτουργικοÜ πνεύµατος, ¬περ öπρεπε νά
διαποτίζFη τάς µορφωτικάς ταύτας âνεργείας καί ™ παραµέλησις

τÉς âπαρκοÜς καί κατά πάντα îκανοποιητικÉς καλλιεργείας τÉς
λειτουργικÉς µορφώσεως τ΅ν µαθητ΅ν, ≥τις ½ς âπί τό πλεÖστον
εrναι •ποτυπώδης καί àτροφική. Τό γεγονός τοÜτο οé µόνον
àντιτίθεται ε¨ς τήν οéσίαν τοÜ öργου τÉς çρθοδόξου àγωγÉς καί
κατ\ àκολουθίαν ε¨ς τό γνήσιον ëλληνορθόδοξον πνεÜµα, •φ\ οy
™ ëλληνική παιδεία δέον νά χειραγωγÉται, àλλ\ àπάδει καί πρός
τήν µακραίωνα παράδοσιν τÉς \Ορθοδόξου \Εκκλησίας, ≥τις,
κατά τό παρελθόν, àποφεύγουσα τήν ξηράν νοησιαρχικήν µόρφωσιν καί τήν µετάδοσιν àναιµικÉς äθικÉς διδασκαλίας, συνεδύαζε τό καθ\ ¬λου âκπαιδευτικόν καί µορφωτικόν öργον µετά
τÉς προσπαθείας πρός δηµιουργίαν âν τFÉ ψυχFÉ τ΅ν µαθητ΅ν
ζώντων χριστιανικ΅ν βιωµάτων διά τÉς âνεργοÜ συµµετοχÉς
αéτ΅ν ε¨ς τήν λειτουργικήν ζωήν τÉς \Εκκλησίας. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην δέον νά στραφFÉ ™ παρ\ ™µÖν θεωρία τοÜ κατηχητικοÜ öργου, διά νά δηµιουργηθFÉ µία καθαρ΅ς \Ορθόδοξος
Κατηχητική».
Εéαγγέλου Θεοδώρου ε¨ς τήν Θρησκευτικήν καί äθικήν âγκυκλοπαιδείαν τόµος 7ος στ. 462, 463.
\Από τό κατηχητικό βοήθηµα «Χειραγωγία ΧριστοÜ» τοÜ
\Αρχιµανδρίτου π. ∆ανιήλ \Αεράκη, îεροκήρυκος, εrναι τό παρακάτω κείµενον καί εrναι πολύ χρήσιµον γιά ¬σους θά àναλάβουν τό δύσκολο öργο τÉς κατηχήσεως.
«^Η λειτουργική ζωή τ΅ν κατηχητοπαίδων
Εrναι κοινό µυστικό, πώς τό Κατηχητικό ΣχολεÖο διέρχεται
κρίση καί µάλιστα µεγάλη. ∆έν öχει τή λάµψη καί τή δόξα, ποsχε
πρίν àπό τριάντα χρόνια. ∆έν öχει τή µεγαλειώδη âµφάνιση,
πού πρόσδιδαν στό Κατηχητικό τόσο τό πλÉθος τ΅ν µαθητ΅ν,
¬σο καί ™ ζωντανή συµµετοχή τους σ\ αéτό. ∆έν öχει τό Κατηχητικό σήµερα ζωντανή παρουσία µεσ\ στήν κοινωνία κι οûτε παίζει ™γετικό ρόλο µεσ\ στό µαθητικό κόσµο. \Ελάχιστη µειοψη-

φία àπό πλευρÄς àριθµοÜ οî µαθητές του. ‰Ατονη ™ παρουσία
του στά σχολεÖα καί στήν κοινωνία.
Γιατί; ΠοÜ çφείλεται ™ κρίση αéτή; Πολλά öχουν γραφτεÖ γι\
αéτή τήν κρίση, τά πιό πολλά σωστά καί γεµÄτα àγωνία. \Εδ΅
θά âξετάσουµε µία àπό àπό τίς βασικές α¨τίες τÉς κρίσης αéτÉς.
^Η κατήχηση σήµερα àποτυγχάνει καί γιά ôλλους λόγους,
àλλά καί γιατί εrναι àτροφική. Τόσο οî κατηχητές, πού διακονοÜν στήν κατήχηση, ¬σο καί τό περιεχόµενο τÉς κατήχησης πάσχουν àπό àτροφία. Στίς Πράξεις τ΅ν \Αποστόλων βλέπουµε,
πώς οî πρ΅τοι χριστιανοί qσαν «καθ\ ™µέραν προσκαρτεροÜντες ïµοθυµαδόν âν τ΅ îερ΅, κλ΅ντές τε κατ\ οrκον ôρτον,
µετελάµβανον τροφÉς âν àγαλλιάσει καί àφελότητι καρδίας».
(Πράξ. @, 46). Μαζί µέ τήν •λική τροφή öπαιρναν κάθε µέρα καί
τήν πνευµατική τροφή. Κι âκείνη ™ πνευµατική τροφή, τό Σ΅µα
καί τό Αxµα τοÜ ΧριστοÜ, πού κοινωνοÜσαν σχεδόν κάθε µέρα,
τούς δυνάµωνε. \Εκείνη ™ πνευµατική τροφή τούς öκανε πνευµατοφόρους καί θεοφόρους. \Εκείνη ™ µυστική κοινωνία µέ τό
Χριστό öκανε νά αéξάνει κι ï λόγος τοÜ κηρύγµατος καί τÉς κατήχησης.
Αéτή ™ πνευµατική τροφή, ™ µυστηριακή κοινωνία κατηχητοÜ
καί κατηχητοπαίδων µετά τοÜ ΧριστοÜ λείπει σήµερα. Γι\ αéτό
τά Κατηχητικά µας εrναι àτροφικά, λιµοκτονοÜν, σβήνουν.
Μυσταγωγική ™ κατήχηση
Εrναι àνάγκη νά τονιστεÖ, ¬τι çρθόδοξος κατήχηση δέν νοεÖται
öξω àπ\ τή λειτουργική ζωή τÉς \Εκκλησίας µας. ^Η κατήχηση
εrναι ≤νας îερός θεσµός τÉς \Εκκλησίας. ∆έν νοεÖται κατήχηση
öξω àπ\ τήν \Εκκλησία. ^Η κατήχηση εrναι µιά îερουργία τÉς
\Εκκλησίας. Τήν œρα πού κατηχοÜµε «îερουργοÜµεν τό εéαγγέλιον τοÜ ΘεοÜ». (Ρωµ. 15,16). Μεταδίδουµε µέ τή λαβίδα τÉς κα-

τήχησης τό µυστήριο τοÜ ΧριστοÜ στίς παιδικές ψυχές. Αéτή δέ
™ îερουργία τÉς κατήχησης δέν νοεÖται χωρισµένη àπ\ τίς ôλλες
îερουργίες τÉς \Εκκλησίας µας, àπ\ τίς µυστηριακές τελετές τÉς
\Εκκλησίας, öξω àπ\ τό λειτουργικό χ΅ρο τÉς \Εκκλησίας.
Κατηχητικό ΣχολεÖο, ποsναι ξεκοµµένο àπ\ τή λειτουργική,
πού δέν εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένο µέ τή µυστηριακή ζωή τÉς
\Εκκλησίας, δέν διαφέρει àπό ≤να προτεσταντικό µάθηµα µέσα
σέ µιά αθουσα, àπό ≤να µάθηµα ξερό τοÜ àναλυτικοÜ προγράµµατος τοÜ σχολείου.
Τό Κατηχητικό ΣχολεÖο δέν εrναι êπλ΅ς µιά διαφώτιση πάνω
σέ θρησκευτικά θέµατα. ∆έν εrναι êπλ΅ς µιά θρησκευτική àγωγή. ∆έν εrναι êπλ΅ς ≤να µάθηµα γιά µετάδοση γνώσεων. Εrναι
µιά µυσταγωγία, εrναι µιά κοινωνία, εrναι µιά χειραγωγία ε¨ς
Χριστόν. Καί τό Χριστό τόν ζFÉ κανείς µέσα στή µυστηριακή
ζωή τÉς \Εκκλησίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, ¬τι ™ κατήχηση εrναι συνδεδεµένη µέ τή λειτουργική ζωή, ¦ µÄλλον ¬τι ™ κατήχηση ε¨σάγει, µυεÖ
στή λειτουργική ζωή, εrναι οî Κατηχήσεις τοÜ êγίου Κυρίλλου
^Ιεροσολύµων. Οî πέντε àπ\ αéτές τίς κατηχήσεις çνοµάζονται
«µυσταγωγικές». Καί çνοµάζονται öτσι, γιατί öχουν σχέση µέ
τή µύηση στά µυστήρια τÉς \Εκκλησίας καί µάλιστα στό µυστήριο τÉς Θείας Εéχαριστίας.
Θôθελα προτοÜ νά µπ΅ στήν πρακτική àνάπτυξη τοÜ θέµατος,
ν\ àναφέρω ≤να γεγονός, πού δείχνει πόσο àναγκαία εrναι ™ λειτουργική àγωγή τ΅ν παιδι΅ν τοÜ ΚατηχητικοÜ Σχολείου καί
π΅ς φαίνεται ™ öλλειψη µιÄς τέτοιας àγωγÉς στό Κατηχητικό
τ΅ν τελευταίων âτ΅ν. Τό γεγονός αéτό εrναι τό θέαµα τοÜ
âκκλησιάσµατος στούς πιό πολλούς ναούς µας. Μέ µιά µατιά
στό τακτικό âκκλησίασµα διαπιστώνει κανείς, πώς αéτό àποτελεÖται κατά 90% àπό µεσήλικες καί γέροντες. Σπάνιοι οî νέοι,
πού âκκλησιάζονται τακτικά. Γιατί pραγε; Οî νέοι τ΅ν 18-25

χρόνων, πού τήν œρα τÉς θ. λειτουργίας βρίσκονται κάπου
àλλοÜ, στήν παιδική τους ™λικία, στήν ™λικία τ΅ν 10-12 χρόνων, πέρασαν οî περισσότεροι àπ\ τό Κατηχητικό ΣχολεÖο. Τί
συνέβη καί σήµερα δέν θέλουν οûτε νά σκεφθοÜν νôρθουν Κυριακή πρωί στήν âκκλησία; Πολλά συνέβησαν. ≠Ενα àπ\ τά πολλά εrναι καί τό ¬τι στό Κατηχητικό τό παιδί δέν öµαθε νpναι
παιδί τÉς \Εκκλησίας, παιδί τ΅ν µυστηρίων. \Ερχόταν, ôκουγε
≤να ½ραÖο µάθηµα, τραγουδοÜσε ≤να καλό τραγοÜδι, öπαιζε καί
κάποιο παιχνίδι µέ τόν κατηχητή, µά δέν συνδέθηκε στενά µέ τά
µυστήρια τÉς \Εκκλησίας, καί µάλιστα µέ τήν \Εξοµολόγηση
καί τή συχνή θεία Κοινωνία.
^Ο κατηχητής ôνθρωπος µυστηριακÉς ζωÉς
Π΅ς τώρα âπιτυγχάνεται αéτό; Π΅ς ≤να Κατηχητικό ΣχολεÖο
δηµιουργεÖ àνθρώπους µέ λειτουργική, µέ µυστηριακή ζωή; Βασική προϋπόθεση: ^Ο διος ï κατηχητής ¦ ™ κατηχήτρια νά εrναι
πνευµατικός ôνθρωπος µέ λειτουργική ζωή. ∆έν φτάνει µονάχα
ï âνθουσιασµός γιά νpναι κάποιος κατηχητής. ^Ο κατηχητής
εrναι ï πιό καταρτισµένος στά θέµατα τÉς ^Αγίας ΓραφÉς, àλλά
καί ï πιό συνειδητός κοινωνός τ΅ν θείων µυστηρίων. Νέος πού
δέν âκκλησιάζεται κάθε Κυριακή καί κάθε µεγάλη γιορτή· νέος
πού δέν âκκλησιάζεται «ùρθρου βαθέος», àπ\ τόν âξάψαλµο· νέος πού δέν γνωρίζει, στοιχειωδ΅ς öστω, τό τυπικό τοÜ ùρθρου
καί τÉς θ. λειτουργίας· νέος πού δέν παρακολουθεÖ µέ ζÉλο τίς
îερές àκολουθίες καί δέν συγκλονίζεται âσωτερικά κατά τήν τέλεση τοÜ µυστηρίου τÉς θ. Εéχαριστίας· νέος πού δέν φτάνει σέ
θεία κατάνυξη κατά τή θ. λειτουργία· νέος πού δέν φλογίζεται
àπ\ τόν πόθο νά κοινωνεÖ συχνά τ΅ν \Αχράντων Μυστηρίων καί
δέν àγωνίζεται νά πραγµατοποιεÖ αéτόν τόν πόθο, ï νέος αéτός
δέν πρέπει ν\ àναλαµβάνει öργο κατηχητοÜ, öστω κι ôν öχει παι-

δαγωγικές γνώσεις καί λογοτεχνικό τάλαντο.
Λειτυργικός τύπος ï κατηχητής. Τό τονίζω αéτό, γιατί συναντÄµε περιπτώσεις, ¬που ï κατηχητής öρχεται στήν âκκλησία
µετά τό «Εéλογηµένη ™ βασιλεία τοÜ Πατρός καί τοÜ ΥîοÜ καί
τοÜ ^Αγίου Πνεύµατος...», ¦ öρχεται καί στέκει µέ àπάθεια καί
ψυχρότητα, ¦ περνÄ µεγάλο χρονικό διάστηµα καί δέν προσέρχεται στό Ποτήριο τÉς ΖωÉς. ≠Ενας τέτοιος κατηχητής πρ΅ταπρ΅τα γίνεται κακό παράδειγµα καί σκάνδαλο στούς µικρούς
µαθητές καί στούς µεγάλους πού τόν παρακολουθοÜν. Κι àκόµα ≤νας τέτοιος κατηχητής δέν εrναι δυνατό νά âπηρεάσει τά
παιδιά καί νά δηµιουργήσει σ\ αéτά µόνιµες πνευµατικές âµπειρίες.
Λειτουργικός τύπος ï κατηχητής σηµαίνει: 1) Γνώση τ΅ν
σπουδαιοτέρων àκολουθι΅ν τÉς \Εκκλησίας καί τοÜ τυπικοÜ,
τουλάχιστον τοÜ ùρθρου καί τοÜ ëσπερινοÜ. \Αλλοίµονο νά
µπαίνει µεσ\ τό ναό καί νά µή καταλαβαίνει àµέσως σέ ποιό σηµεÖο βρίσκεται ™ àκολουθία· στά καθίσµατα, στίς καταβασίες,
στό âωθινό Εéαγγέλιο, στούς ανους, στή δοξολογία κ.λ.π.
\Αλλοίµονο àν ρωτÄ τούς δίπλα, τούς êπλοϊκούς χριστιανούς,
νά τοÜ ποÜν σέ ποιό σηµεÖο βρίσκεται ï îερέας ¦ ï ψάλτης.
2) Λειτουργικό βίωµα. ΜπορεÖ κάποιος νά ξέρει θεωρητικά
πολύ καλά τό τυπικό τÉς \Εκκλησίας, νpναι àκόµα ψάλτης καί
νά γνωρίζει ¬λους τούς ¦χους, καί τά àργά àκόµα µέλη, κι ¬µως
νpναι àπαθής καί τελείως ôγευστος τÉς µυστικÉς χαρÄς, πού
α¨σθάνεται ï πιστός πού âκκλησιάζεται µέ κατάνυξη καί κοινωνεÖ «µετά φόβου ΘεοÜ, πίστεως καί àγάπης». \Απόδειξη τό γεγονός, ¬τι στούς πιό πολλούς ναούς τ΅ν µεγάλων πόλεων σπάνια
βλέπουν οî πιστοί τόν ψάλτη νά κατεβαίνει àπ\ τό àναλόγιο καί
νά προσέρχεται στήν ½ραία πύλη γιά νά κοινωνήσει.
‰Οχι λοιπόν êπλ΅ς γνώση, àλλά καί ζωή τÉς λειτουργίας. Μέ
τήν τακτική âξοµολόγηση καί µέ τόν àγώνα τόν àδιάλειπτο γιά

τήν καθαρότητα τÉς ψυχÉς, κατορθώνει ï πιστός κατηχητής νά
προσέρχεται συχνά στή θ. Εéχαριστία. Καί öτσι µέ τόν Χριστό
«ëνοÜται καί θεοÜται», καί àντλεÖ δύναµη àπ\ τήν ≤νωσή του µέ
τό ∆υνατό Θεό γιά τό δύσκολο öργο του. Τό στόµα του γίνεται
στόµα ΧριστοÜ. Κι ¬πως µυστηριωδ΅ς ëνώθηκε ï διος µέ τό
Χριστό διά τοÜ êγίου Ποτηρίου,öτσι µυστηριωδ΅ς ëνώνεται ï
Χριστός µέ τίς ψυχές τ΅ν παιδι΅ν του µέ τό λόγο πού âκπορεύεται àπό τό στόµα τοÜ κατηχητοÜ.
Κι αéτή ™ προσωπική λειτουργική βίωση θά κάνει τόν κατηχητή νά µεταδίδει τή λειτουργική ζωή καί στούς κατηχητόπαιδες.»
Σηµείωση. ^Η συνέχεια ε¨ς τό ëπόµενον µάθηµα.

