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Θέµα: Χρειάζεται σήµερα τό Κατηχητικό;
Ε¨σαγωγή.
Αûριο θά àκούσουµε στό Εéαγγέλιο τÉς θείας Λειτουργίας τήν
παραβολή τοÜ σπορέως.
^Η êγία µας \Εκκλησία âξ àφορµÉς τÉς θαυµασίας αéτÉς παραβολÉς âθέσπισε τήν âπισηµη öναρξι τ΅ν µαθηµάτων τ΅ν Κατηχητικ΅ν Σχολείων.
Θά γίνFη λοιπόν τό ξεκίνηµα τ΅ν Κατηχητικ΅ν καί ≤να πλÉθος
παιδι΅ν θά τρέξFη νά παρακολουθήσFη τά µαθήµατα.
≠Οµως àκούγονται καί κάποιες «àλλότριες» φωνές, οî ïποÖες
âπηρεάζουν τούς νέους καί ψυχραίνουν τόν ζÉλον τους γιά τό
Κατηχητικό. ‰Αλλαξαν οî καιροί, •ποστηρίζουν µερικοί. ΖοÜµε
σέ διαφορετική âποχή. Εµαστε πνιγµένοι. ∆έν öχουµε χρόνο γιά
Κατηχητικό. Μαθήµατα δύσκολα, φροντιστήρια àπαιτητικά,
•ποχρεώσεις πολλές, ποÜ χρόνος γιά τέτοιες πολυτέλειες.
‰Αλλωστε τί θά àκούσουµε στό Κατηχητικό; Μήπως δέν τά ξέρουµε;
\Επίκαιρο λοιπόν καί âνδιαφέρον τό θέµα καί µάλιστα τώρα
στήν àρχή:
Χρειάζεται σήµερα τό Κατηχητικό;
α) Τί εrναι τό Κατηχητικό; Εrναι τό ΣχολεÖο µέ τήν πιό öνδοξη
îστορία καί τά πιό λαµπρά àποτελέσµατα. Ξεκινάει àπό τήν
âποχή τοÜ ΧριστοÜ καί φθάνει µέχρι τίς ™µέρες µας.

Γιά ποιό ¬µως Κατηχητικό µιλÄµε; ΜιλÄµε γιά τό ΣχολεÖο τÉς
\Εκκλησίας. ^Η \Εκκλησία α¨σθάνεται τή µεγάλη εéθύνη της
àπέναντι τÉς νεότητος καί προσφέρει τόν λόγον τοÜ ΘεοÜ στίς
νεανικές ψυχές. Εrναι ¬,τι καλλίτερο καί σωτήριο χρειάζονται
οî νέοι. Εrναι θησαυρός, εrναι πλοÜτος, εrναι àσφάλεια. ≠Οπως
εrναι φυσικόν τό Κατηχητικό λειτουργεÖ κάτω àπό τίς εéλογίες
καί ïδηγίες τοÜ âπισκόπου. Εrναι Κατηχητικό τÉς \Εκκλησίας
καί µόνον κάτω àπό τίς εéλογίες της µπορεÖ νά καρποφορήσFη.
β) \Ανασκόπησις τÉς îστορίας τοÜ ΚατηχητικοÜ.
Πρ΅τος καί ôφθαστος Κατηχητής εrναι ï διος ï Χριστός, ï µεγάλος παιδαγωγός. ^Ολόκληρο τό àπολυτρωτικό Του öργο δέν
εrναι τίποτε ôλλο παρά κατηχητικό öργο. Στίς àκρογιαλές τÉς
Γαλιλαίας, στή θάλασσα καί στά βουνά, σέ πολιτεÖες καί χωριά
κηρύττει, κατηχεÖ. Τόσο δύσκολο καί βαρύ τό öργο καί τόσο
àφοσιωµένος ε¨ς αéτό πού δέν τοÜ âπιτρέπει οûτε νά φάγFη.
«Καί εrπεν αéτοÖς· (ï Κύριος), δεÜτε •µεÖς αéτοί κατ\ ¨δίαν ε¨ς
öρηµον τόπον καί àναπαύεσθαι çλίγον· qσαν γάρ οî âρχόµενοι
καί οî •πάγοντες πολλοί, καί οéδέ φαγεÖν εéκαίρουν·». ^Ερµηνεία: Καί εrπεν ε¨ς αéτούς· ‰Ελθετε ¨διαιτέρως µόνοι σας σεÖς
ε¨ς öρηµον καί ≥συχον τόπον καί ξεκουρασθÉτε âκεÖ çλίγον.
Τούς συνέστησε δέ τοÜτο, διότι qσαν πολλοί αéτοί, πού ¦ρχοντο
καί öφευγαν καί δέν εéκαίρουν ï \ΙησοÜς καί οî µαθηταί του
οûτε νά φάγουν. Κατηχητικό σέ öρηµο τόπο, ¬που θαυµατουργοÜσε διά νά θρέψFη τίς χιλιάδες τ΅ν àκροατ΅ν. Κατηχητικό
¬µως καί σέ µιά ψυχή «παρά τό φρέαρ τÉς Συχάρ». (\Ιωάν. ∆΄
5),¬που «öρχεται γυνή âκ τÉς Σαµαρείας àντλÉσαι ≈δωρ» καί ï
Κύριος, διά νά βρFÉ σηµεÖον âπαφÉς, τÉς λέγει: «δός µοι πιεÖν».
Στή συνέχεια τÉς προσφέρει ï διος τό «≈δωρ τό ζ΅ν». Ε¨ς τήν
Σαµαρείτιδα ï Κύριος àπεκάλυψε τίς πιό σπουδαÖες àλήθειες
τÉς πίστεως. «ΠνεÜµα ï Θεός καί τούς προσκυνοÜντας αéτόν
αéτόν âν πνεύµατι καί àληθεί÷α δεÖ προσκυνεÖν».

Κατηχητικό σέ µιά µαθήτρια öκανε ï Κύριος. ^Η µία ¬µως
αéτή µαθήτρια ½δήγησε τούς Σαµαρείτας ε¨ς τόν Χριστόν καί
öγινε µεγαλοµάρτυς. Αéτό σηµαίνει ¬τι δέν πρέπει νά âπηρεαζώµαστε àπό τό πλÉθος καί τούς àριθµούς. Βέβαια θά προσπαθοÜµε νά öλθουν, ε¨ δυνατόν, ¬λα τά παιδιά στό Κατηχητικό. Θά
εµαστε ¬µως ôγρυπνοι, œστε ¬σα παιδιά στέλνει ï Θεός στό Κατηχητικό νά èφελοÜνται.
^Ο Χριστός öκανε Κατηχητικό καί ε¨ς τούς µαθητάς. Τούς δώδεκα καί τούς ëβδοµήκοντα. Τούς κατήρτησε συστηµατικ΅ς καί
τούς öδωσε âντολήν: «Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τά
öθνη». (Ματθ. ΚΗ΄ 19). Πηγαίνετε ε¨ς τά πέρατα τοÜ κόσµου νά
κάνετε Κατηχητικό.
Τό öργον τÉς κατηχήσεως συνεχίζεται διά τ΅ν \Αποστόλων καί
τ΅ν διαδόχων τους. ^Η âντολή τοÜ ΧριστοÜ διά τÉς \Εκκλησίας
τηρεÖται διά µέσου τ΅ν α¨ώνων καί àναδεικνύονται σπουδαÖοι
Κατηχηταί. Πράγµατι σήµερα γίνεται Κατηχητικό ε¨ς «πάντα
τά öθνη»,διότι οî îεραπόστολοι âργάζονται ε¨ς ¬λον τό κόσµον.
^Υπάρχουν καί σήµερα, δόξα τ΅ Θε΅, Κατηχηταί πού εrναι ïλοκληρωτικά δοσµένοι ε¨ς τό εéλογηµένον öργον τÉς Κατηχήσεως.
Νά δοÜµε µερικά παραδείγµατα Κατηχητ΅ν àπό τήν âποχήν
τοÜ ΧριστοÜ µέχρι σήµερα πού öλαµψαν στό στερέωµα τÉς
\Ορθοδόξου \Εκκλησίας.
‰Αφθαστος Κατηχητής ï ±γιος \Ιωάννης ï θεολόγος, ï µαθητής
τÉς àγάπης καί εéαγγελιστής. Μέ τήν àγάπη του âκέρδισε κάποιον νεαρό µαθητή του πού εrχε παρασυρθÉ καί κατήντησε
àρχιληστής. Μέχρι τά βαθειά γεράµατα öκανε Κατηχητικό.
\Επειδή δέν µποροÜσε νά κινηθFÉ, παρουσιαζόταν στίς συνάξεις
τ΅ν Χριστιαν΅ν •ποβασταζόµενος àπό τούς µαθητάς του καί
öκανε τό θαυµάσιο Κατηχητικό µάθηµα, πού qταν µόνον τρεÖς
λέξεις. «Τεκνία, àγαπÄτε àλλήλους». Αéτό qταν ¬λο καί ¬λο.

\Επειδή ¬µως συνοδευόταν àπό τό ±γιον παράδειγµα, συνεκλόνιζε καί èφελοÜσε τούς µαθητάς του.
‰Αφθαστος Κατηχητής ï \Απόστολος ΠαÜλος. Μαθηταί του καί
συνεργάται, Τιµόθεος, Τίτος, Θέκλα. ‰Εκανε Κατηχητικό àκόµη
καί ¬ταν qταν κλεισµένος στή σκοτεινή φυλακή τÉς Ρώµης.
\ΕκεÖ öγραψε τίς περίφηµες âπιστολÉς τ΅ν δεσµ΅ν, πού εrναι
ôριστα κατηχητικά βοηθήµατα. \ΕκεÖ βρÉκε τόν \Ονήσιµο, κλέφτη καί δραπέτη καί τόν âπανέφερε στήν \Εκκλησία. ∆έν τόν
âµπόδισαν οûτε οî στερήσεις, οûτε τά δεσµά νά κάνFη τό Κατηχητικό. ΜÄλλον τόν βοηθοÜσαν νά αéξήσFη τόν îεραποστολικόν
του ζÉλον διά τήν διάδοσιν τοÜ Εéαγγελίου. ^Ο διος γράφει
πρός τόν µαθητήν του Τιµόθεον, âπίσκοπον \Εφέσου: «Μνηµόνευε \ΙησοÜν Χριστόν âγηγερµένον âκ νεκρ΅ν, âκ σπέρµατος
∆αυΐδ, κατά τό εéαγγέλιόν µου· âν z κακοπαθ΅ µέχρι δεσµ΅ν
½ς κακοÜργος· àλλ\ ï λόγος τοÜ ΘεοÜ οé δέδεται. διά τοÜτο πάντα •ποµένω διά τούς âκλεκτούς, ¥να καί αéτοί σωτηρίας τύχωσι τÉς âν Χριστ΅ \ΙησοÜ µετά δόξης α¨ωνίου». (Β΄Τιµ. Β΄ 9). Νά
âνθυµÉσαι τόν \ΙησοÜν Χριστόν, πού öχει àναστηθÉ âκ νεκρ΅ν
καί κατάγεται àπό τόν ∆αβίδ, σύµφωνα µέ τό Εéαγγέλιον, τό
ïποÖον κηρύττω καί διά τό ïποÖον κακοπαθ΅ µέχρι σηµείου,
œστε νά εrµαι êλυσοδεµένος, σάν νά ¦µουν κακοÜργος. \Αλλ\ ï
λόγος τοÜ ΘεοÜ δέν εrναι δεµένος. Γιά ¬λα αéτά καί διότι τό
εéαγγέλιον προοδεύει καί δέν εrναι δεµένον, µέ •ποµονήν •ποφέρω ¬λα πρός χάριν âκείνων, τούς ïποίους âξέλεξεν ï Θεός.
Καί τά •ποφέρω διά νά âπιτύχουν καί αéτοί τήν σωτηρίαν, τήν
ïποίαν µÄς âξασφαλίζει ™ µετά τοÜ \ΙησοÜ ΧριστοÜ κοινωνία
καί ™ ïποία συνοδεύεται µέ δόξαν α¨ώνιον. Κανένας δέν µπορεÖ
νά κλείσFη τό στόµα ëνός ζηλωτοÜ ΚατηχητοÜ. Τό σύνθηµά µας
θά εrναι: «≠Οπου βρεθοÜµε γιά τό Χριστό νά ïµιλοÜµε».
«Εéκαίρως àκαίρως», ¬πως γράφει ï µέγας Κατηχητής \Απόστολος ΠαÜλος. «Κήρυξον τόν λόγον, âπίστηθι εéκαίρως àκαί-

ρως, öλεγξον, âπιτίµησον, παρακάλεσον, âν πάσFη µακροθυµί÷α
καί διδαχFÉ». Κήρυξε τόν λόγον τοÜ ΘεοÜ, στάσου âπιτηρητής
καί καθοδηγός âπί τ΅ν àκροατ΅ν σου ùχι µόνον ε¨ς περιστάσεις καταλλήλους, àλλά καί ε¨ς âκείνας, πού φαίνονται àκατάλληλοι, öλεγξε, âπίπληξε, παρηγόρησε µέ κάθε µακροθυµίαν καί
µέ κάθε µέθοδον διδασκαλίας.
Μετά τούς \Αποστόλους öχουµε σπουδαίους Κατηχητάς, τούς
πατέρας τÉς \Εκκλησίας, οî ïποÖοι συνέστησαν τίς Κατηχητηκές Σχολές, âπειδή ™ àνάγκη τÉς Κατηχήσεως qταν âπιτακτική.
‰Εχουµε µυσταγωγικές Κατηχήσεις τοÜ êγίου Κυρίλλου ^Ιεροσολύµων καί τοÜ êγίου \Ιωάννου τοÜ Χρυσοστόµου. Στή θεία
Λειτουργία τοÜ Πάσχα àκοÜµε τόν θαυµάσιον Κατηχητικόν λόγον, πού εrναι •πόδειγµα Κατηχήσεως πρός τούς πιστούς Χριστιανούς.
Σήµερα τά Κατηχητικά àνθίζουν καί ε¨ς αéτήν τήν µαύρην
‰Ηπειρον, τήν \Αφρικήν µέ πλÉθος µαθητ΅ν. Πρωτοπόρος îεραπόστολος καί •ποδειγµατικός Κατηχητής •πÉρξεν ï àείµνηστος π. Χρυσόστοµος Παπασαραντόπουλος, àπό τό Βασιλίτσι
Μεσσηνίας καταγόµενος.
Συνεχιστής τοÜ öργου τοÜ π. Χρυσοστόµου qταν ï àείµνηστος
π. Χαρίτων Πνευµατικάκης, ï ïποÖος âργάσθηκε πολύ σκληρά
καί öτρεφε ¨διαιτέραν àγάπην πρός τά λαγιαρνιά, ¬πως öλεγε τά
µαυράκια, πού εrναι «àρνία τοÜ ΧριστοÜ».
≠Ενας âπίσης σύγχρονος Κατηχητής εrναι καί ï π. Εéσέβιος
Ματθόπουλος. Ε¨ς ≤να öνθετο τεÜχος τοÜ περιοδικοÜ τÉς ^ΙερÄς
\ΑρχιεπισκοπÉς \Αθην΅ν «Τόλµη» δηµοσιεύεται µία âπιστολή
του, ε¨ς τήν ïποίαν φαίνεται ï îεραποστολικό ζÉλος πού εrχε ï
π. Εéσέβιος νά κηρύττFη τό Εéαγγέλιον. ‰Εγραφε λοιπόν στίς 6
Μαρτίου τοÜ 1879 τά ëξÉς. «\Επεθύµουν σφόδρα, âάν ¦µην
âλεύθερος, νά περιέρχωµαι τάς πόλεις καί τά χωρία ¥να διδάσκω, παρηγορ΅ καί συµβουλεύω τούς πάσχοντας àδελφούς

µου Χριστιανούς, καί νά µεταδίδω αéτοÖς τάς πολυτίµους καί
σωστικάς àληθείας, τάς ïποίας διά τÉς χάριτος τοÜ Κυρίου
âγνώρισα, καθόσον âπιτρέπουσιν αî δυνάµεις τοÜ σώµατός
µου, περί οy σÄς λέγω, ¬τι âπί τοÜ παρόντος εrναι âν τFÉ αéτFÉ καταστάσει, ≥ν γνωρίζετε· νά ïµιλήσω πολλήν œραν δέν δύναµαι,
τό στÉθος µου πονεÖ, ™ κεφαλή µου, ¬ταν σκέπτωµαι âπί τινος
ζητήµατος âκτεταµένως ¦ µελετ΅ διεξοδικ΅ς, àλγεÖ, âπίσης καί
οî çφθαλµοί µου πάσχουσιν, ï δέ στόµαχός µου εrναι àδύνατος.
Πάντα ¬µως ταÜτα •ποφέρω àγογγύστως, ¦ µÄλλον ε¨πεÖν µετά
χαρÄς, διότι ï Κύριος µέ παρηγορεÖ καί µέ âνδυναµώνει, καί ε¨ς
τοÜτο βλέπω φανεράν τήν χάριν ΑéτοÜ».
\Αξίζει νά àναφερθFÉ καί ≤νας ôλλος σύγχρονος σπουδαÖος Κατηχητής, ï àείµνηστος θεολόγος ΚωνσταντÖνος Λαµπρόπουλος. oΗταν ζηλωτής Κατηχητής καί κατώρθωσε νά ëλύσFη ëκατοντάδες παιδιά στό Κατηχητικό, τό ïποÖον εrχε îδρύσει ε¨ς τό
^Ηράκλειον Κρήτης καί τό ïποÖον πράγµατι ôφησε âποχήν. Περισσότερα στοιχεÖα διά τήν âκκλησιαστικήν αéτήν µορφήν µπορεÖτε νά βρÉτε ε¨ς τό περιοδικόν Κιβωτός, πού •πάρχει ε¨ς τήν
¨στοσελίδα αéτήν καί ε¨ς τά τεύχη 8ον (\Ιούνιος 2004) καί
τεÜχος 9ον \Ιανουάριος 2005.
Ποιά εrναι ™ àξία τοÜ ΚατηχητικοÜ καί ™ προσφορά του τό
γνωρίζουν ¬λοι ¬σοι εrχαν τήν εéκαιρία νά παρακολουθήσουν
τά Κατηχητικά. Μιά σπουδαία µαρτυρία καί ïµολογία πίστεως
εrναι καί αéτή πού δηµοσιεύθηκε πρό καιροÜ ε¨ς τά χριστιανικά
περιοδικά. «^Ο \Αρχιεπίσκοπος \Αθην΅ν καί πάσης ^Ελλάδος κ.
Χριστόδουλος àπένειµε τήν àνωτάτη διάκριση τÉς \Εκκλησίας
τÉς ^Ελλάδος, τόν σταυρό τοÜ \Αποστόλου Παύλου, στόν Πρύτανη τοÜ Πανεπιστηµίου \Αθην΅ν κ. Γ. Μπαµπινιώτη.
^Ο κ. Πρύτανις κατά τή διάρκεια τÉς àπονοµÉς, öκανε µιά συγκινητική ïµολογία πίστεως. Σηµείωσε ¬τι εrναι λάθος νά λέει
κανείς ποιά ïµάδα ¦ ποιό κόµµα •ποστηρίζει, àλλά νά µήν ïµο-

λογεÖ ¬τι εrναι χριστιανός. \Ακόµη εrπε ¬τι στήν \Εκκλησία τόν
ïδήγησε τό Κατηχητικό ΣχολεÖο, µέ κατηχητή τόν τότε \Αναστάσιο Γιαννουλάτο, τό σηµερινό \Αρχιεπίσκοπο \Αλβανίας. Εrπε
àκόµη ¬τι θά\ πρεπε νά διδάσκεται στά σχολεÖα ™ διαχρονική
ëλληνική γλώσσα, ¬τι çρθά ™ \Εκκλησία δηµιούργησε τίς \Ανώτατες \Ακαδηµίες της καί ¬τι πρέπει νά διδάσκονται τά Θρησκευτικά στά ΣχολεÖα».
Βοηθητικό στό θέµα µας εrναι καί τό παρακάτω ποίηµα τοÜ
\Αχιλ. Παράσχου:
ΠΙΣΤΕΥΩ!
Χριστέ! Σέ τοÜτα τ\ ôπιστα, καταραµένα χρόνια,
Πού δέν πιστεύουν τίποτε, οûτ\ àγαποÜν κανένα,
Πού φ΅ς µÄς ïδηγεÖ τυφλό καί µÄς παγώνουν χιόνια,
\Εγώ πιστεύω κι\ àγαπ΅ ïλόψυχα \Εσένα!
Πιστεύω σάν τή µάνα µου, πιστεύω σάν παιδάκι
Πίνω τ\ àθάνατο νερό κι àφίνω τό φαρµάκι...
*

*

*

Πιστεύω! νά τά φ΅τα µου· τό Εéαγέλιό µου
∆ιαβάζω µ\ ôδολη καρδιά κ\ ε•ρίσκω τό Θεό µου.
Καί ποιό σκοτάδι, ποιά νυχτιά αéτό δέν âξορίζει,
Σάν ≥λιος κάθε ψηφί καί γράµµα µέ φωτίζει.
Βλέπω, àκούω τό Θεό σέ κάθε του σελίδα,
Καί πιάνω µέ τά χέρια µου, τήν πιάνω τήν âλπίδα!
*

*

*

Χριστέ µου! στά πελάγη σου δροσίζω τήν ψυχή µου,
Καί κρίνο κάνω κάτασπρο τ\ êµαρτωλό κορµί µου,

≠Ο,τι κι\ ôν λένε σ\ àγαπ΅, Χριστέ, καί σέ λατρεύω·
≠Οπου καί ôν πÄς σ\ àκολουθ΅, τούς λόγους σου πιστεύω

∆έν âξετάζω àπό ποÜ ï ≥λιος àνατέλλει·
‰Ας öχω φ΅ς,κι\ ôς öρχεται àπ\ ¬που θέλFη.
*

*

*

Ναί· σάν τούς πάππους µου κι\ âγώ θά ζήσω, θά πεθάνω

Μέ τ\ ùνειρο τοÜ οéρανοÜ στούς κόλπους âπάνω.
‰Αλλοι ôς çνειρεύωνται θεό τόν ëαυτό τους,
Καί ôς àδειάζουν τήν καρδιά àπό τό θησαυρό τους.
ΤÉς περιφάνιας τά φτερά τήν δια τή γεµίζουν.
≠Οσοι àδειάζουν τήν καρδιά τό νοÜ τους δέν γεµίζουν.
*

*

*

Ψυχή δέν εrµαι πού φωτιά τοÜ ôδου τήν γεννάει,
Καί µέ τήν πίστι τοÜ ΧριστοÜ κοιµοÜµαι πλάϊ πλάϊ.
^Η φύσις χέρια µοûδωσε νά κάνω τό σταυρό µου.
Κι\ ùχι φτερά γιά ν\ àναβ΅ νά ρίξω τό Θεό µου.
∆έν öχω κÜµα στήν ψυχή καί πάθη φλογοβόλα.
Εrµαι λαός ε¨ς τήν καρδιά, στό νοÜ στήν πίστι, σ\ ¬λα.
Στή συνέχεια öχουµε δύο ποιήµατα-τραγούδια πού àπό χρόνια
χρησιµοποιοÜνται στά Κατηχητικά. Τό πρ΅το εrναι ≤να σάλπισµα νά καλλιεργήσουµε îεραποστολικόν ζÉλον καί τό δεύτερο
παρουσιάζει ≤να •ποδειγµατικό Κατηχητόπουλο, τόν Ταρσίζιο, πού θυσιάζεται γιά τήν πίστι τοÜ ΧριστοÜ. Καί τά δύο
µπορεÖτε νά τά βρÉτε µελοποιηµένα στήν \Ιστοσελίδα µας.
^Ιεραποστολικό.

Α¨σθάνοµαι µιά φλόγα µυστικιά
γιά σέ, Χριστέ, νά καίει στήν ψυχή µου,
γι\ αéτό àπόλαυση δέν βρίσκω πιό γλυκειά
παρ\ ¬ταν σοÜ µιλ΅ στήν προσευχή µου.
Καί εrναι ™ µονάχη θερµή µου προσευχή
στοÜ θρόνου σου τά πόδια νά φέρω µια ψυχή.
Προσεύχεται τό πλάσµα σου πιστό
στόν ùρθρο καί στό δείλει καί στό βράδυ,
στά µεγαλεÖα σου âµπρός γονατιστό
µεσ\ τÉς νυχτιÄς τό ≥ρεµο σκοτάδι.
Κι âγώ µέ τήν καρδιά µου µιά κάνω προσευχή,
στοÜ θρόνου σου τά πόδια νά φέρω µιά ψυχή.
Χριστέ µου, δίνω •πόσχεση îερά
στά πέρατα τÉς γÉς νά περπατήσω
µέ ζÉλο καί µ\ àµέτρητη πολλή χαρά
πολλούς κακούς κι àθέους νά φωτίσω.
^Υπόσχεση σοÜ δίνω, σοÜ κάνω καί εéχή
στοÜ θρόνου σου τά πόδια νά φέρω µιά ψυχή.
^Ο ≠Αγιος Ταρσίζιος
Σ\ ≤ναν δρόµο τÉς Ρώµης πεσµένος
≤νας µάρτυς µικρός πληγωµένος
στόν βωµό τοÜ ΧριστοÜ ξαπλωµένος
σάν àρνάκι µικρό σφαγιασµένος.

Τό χαµόγελο λάµπει στά χείλη
καί στά χέρια του κάτι κρατεÖ,
εrναι Σ΅µα ΧριστοÜ ποû\ χει πάρει,
γιά νά φέρει κρυφά στή φυλακή.
Τόν Ταρσίζιο öχουν κυκλώσει
àγγελούδια µέ ôσπρα φτερά,
συνοδεία µαζί του θά πÄνε
ε¨ς τοÜ Πλάστη τήν ïλόθερµη àγκαλιά.
Καί σέ λίγο ï µάρτυς πεθαίνει
καί στεφάνι τÉς δόξης φορεÖ.
Τέτοια δόξα καθείς τήν ζηλεύει,
τέτοια δόξα καθένας τήν ποθεÖ.
Σ\ ≤ναν δρόµο τÉς Ρώµης πεσµένος...
^Η συνέχεια àπό τό προηγούµενο µάθηµα «Κατηχητικό γιά
Κατηχητές».
\Από τό βιβλίον τοÜ àειµνήστου καθηγητοÜ Παναγιώτου Τρεµπέλα Κατηχητική, σελ. 330.
«Πρός περαιτέρω ôσκησιν τοÜ κατηχητικοÜ αéτοÜ öργου προσαπαιτοÜνται καί ôλλα τινά προσόντα, ±τινα θά äδυνάµεθα νά
διακρίνωµεν ε¨ς διανοητικά καί äθικά. Καί τά µέν διανοητικά
προσόντα τυγχάνουσι κυρίως δύο, αî γνώσεις καί τό διδακτικόν ¦ κατηχητικόν χάρισµα.
(α) Καί •πό µέν τόν ¬ρον γνώσεις âννοοÜµεν βεβαίως καί τάς
•πό τÉς ΠαιδαγωγικÉς âπιστήµης παρεχοµένας, àφοÜ ï κατη-

χητής εrνε διδάσκαλος àπευθυνόµενος κυρίως πρός παÖδας καί
κατά τάς •πό τÉς ΠαιδαγωγικÉς •ποδεικνυοµένας µεθόδους
καί συντελουµένας προόδους ρυθµίζων τήν διδασκαλίαν
αéτοÜ. Σοβαρωτέραν ¬µως καί σπουδαιοτέραν θεωροÜµεν διά
τόν κατηχητήν τήν γν΅σιν, τÉς êγίας ΓραφÉς, οéχί êπλ΅ς τήν
γν΅σιν τοÜ âκ τÉς Βίβλου µαθήµατος, τό ïποÖον πρόκειται νά
διδαχθFÉ, àλλά τήν γν΅σιν , τήν ïποίαν παρέχει συνεχής µελέτη
τÉς Βίβλου καί πολλή ο¨κειότης πρός αéτήν. ^Ο κατηχητής πρέπει νά öχFη τοιαύτην πρός τήν Βίβλον ο¨κειότητα, œστε οîονδήποτε γεγονός αéτÉς, τό ïποÖον àποόπτως θά àνεφέρετο •πό τινος âν τFÉ διδασκαλί÷α, ùχι µόνον νά εrναι γνωστόν ε¨ς αéτόν,
àλλά νά εrνε οyτος ε¨ς θέσιν νά àνεύρFη αéτό ôνευ δυσκολίας âν
τ΅ ο¨κείω τόπω τÉς Βίβλου, àκόµη δέ καί νά καθορίζFη τήν σχέσιν αéτοÜ πρός τήν ¬λην Βιβλικήν îστορίαν. ∆έν πρέπει âν
ôλλαις λέξεσιν ï κατηχητής νά àρκÉται ε¨ς τά βοηθήµατα, ±τινα ôλλοι συνέγραψαν περί τÉς ΒιβλικÉς îστορίας ¦ âν γένει περί τοÜ περιεχοµένου τÉς Βίβλου, àλλά εrνε àνάγκη νά µελετÄ
καί αéτός µετ\ âπιµελείας πολλÉς τήν Βίβλον. ΤοÜτ\ αéτό ¨σχύει
καί περί τÉς ôλλης ≈λης τÉς κατηχήσεως, τήν ïποίαν ï κατηχητής δέον νά σπουδάζFη καί âξ αéτ΅ν τ΅ν πηγ΅ν της.
(β) ∆ιδακτικόν δέ ¦ κατηχητικόν χάρισµα λέγοντες δέν âννοοÜµεν µόνον τήν φυσικήν δεξιότητα πρός àφήγησιν, τήν ïποίαν àπαντ΅µεν καί παρά πολλοÖς µετρίας τυχοÜσι παιδεύσεως,
καί ≥τις φυσική δεξιότης καλλιεργουµένη διά τÉς κατηχητικÉς
âπιστήµης àναδεικνύει τόν κατηχητήν âξόχως ëλκυστικόν,
σαφÉ καί âπαγωγόν âν τFÉ διδασκαλί÷α, àλλ\ âννοοÜµεν κυρίως
τήν îκανότητα τοÜ àντιλαµβάνεσθαι εéθύς τό ε¨ς ëκάστην περίστασιν χρήσιµον καί êρµόζον καί ο¨κονοµεÖν τούς τε λόγους
καί τά öργα κατά τήν ε¨ς ëκάστην στιγµήν παρουσιαζοµένην
χρείαν. ΤοÜτο ôλλοι âκάλεσαν εéστοχίαν φυσικήν ¦ παιδαγωγικήν, tact κατηχητικόν. Καί βεβαίως ™ εéστοχία α≈τη προκει-

µένου περί ζητηµάτων συµπεριφορÄς τοÜ κατηχητοÜ πρός
τούς κατηχουµένους καλλιεργεÖται •πό τÉς àπό παίδων καλÉς
àνατροφÉς, wς öτυχεν ï κατηχητής âν τ΅ οκω αéτοÜ, àλλ\ ™ ταχύτης τÉς àντιλήψεως περί τοÜ κατά τήν στιγµήν âκείνην χρησίµου καί àναγκαίου, ™ ëτοιµότης περί τήν âξεύρεσιν τοÜ πληροÜντος τήν àνάγκην ταύτην, ™ εéστροφία περί τοÜ συνδυάζειν
τό èφέλιµον καί ο¨κοδοµητικόν µετά τοÜ τερπνοÜ καί εéχαρίσστου, τό îεροπρεπές καί σοβαρόν µετά τÉς χαριτολογίας καί
τοÜ εéθύµου, àποτελοÜσα φύσικόν χάρισµα, τό ïποÖον •πό τήν
καλλιέργειαν τÉς κατηχητικÉς θεωρίας àποδεικνύεται πρώτης
τάξεως τάλαντον âν τFÉ διακονί÷α τÉς κατηχήσεως.
6. Τά äθικά δέ προσόντα τοÜ κατηχητοÜ, πολλ΅ σοβαρωτέρας
σηµασίας τυγχάνοντα τ΅ν διανοητικ΅ν µέχρι σηµείου, œστε
âκεÖνα νά καθίστανται σχεδόν ôχρηστα ôνευ τούτων, θά äδύναντο νά περιληφθ΅σιν ε¨ς τήν àρετήν τÉς àγάπης, •πό τήν γενικωτέραν αéτÉς öννοιαν µετά τ΅ν ε¨δικωτέρων âκδηλώσεων
αéτÉς τÉς •ποµονÉς καί τÉς προσηνείας.
(α). ^Ο κατηχητής δέον νά φλέγηται âξ àγάπης θερµÉς πρός
τόν Κύριον âξ ëνός, καί πρός τούς •π\ αéτοÜ διδασκοµένους âξ
ëτέρου. ^Ο λόγος τοÜ Παύλου «™ γάρ àγάπη τοÜ ΧριστοÜ συνέχει ™µÄς, ¥να οî ζ΅ντες µηκέτι ëαυτοÖς ζ΅σιν, àλλά τ΅ •πέρ
αéτ΅ν àποθανόντι καί âγερθέντι». (Β΄Κορινθ. ε΄14), àποτελεÖ
àρχήν, τήν ïποίαν πÄς κατηχητής δέον νά καταστήσFη ζ΅σαν âν
τ΅ βίω αéτοÜ, âάν ùντως θά ¦θελε νά εrνε âντολοδόχος τοÜ Κυρίου âν τ΅ âργω τÉς κατηχήσεως, àναπληρ΅ν καί àντιπροσωπεύων Αéτόν âπαξίως. Πρό παντός ¬µως ™ ôλλη àρχή, τήν
ïποίαν ï αéτός âγκαθίδρυσεν àπόστολος διά τοÜ πρός τούς
ΘεσσαλονικεÖς παραδείγµατος αéτοÜ, «γενόµενος ¦πιος âν
µέσω αéτ΅ν ½ς ôν τροφός θάλπFη τά ëαυτÉς τέκνα καί εéδοκ΅ν
µεταδοÜναι αéτοÖς οé µόνον τό εéαγγέλιον τοÜ ΘεοÜ, àλλά καί
τήν ëαυτοÜ ψυχήν, διότι àγαπητοί αéτ΅ γεγόνασι». (Α΄ Θεσσαλ.

β΄ 7), κατ\ οéδένα λόγον δέον νά λησµονÉται •πό τοÜ κατηχητοÜ. Πρέπει οyτος νά καθίσταται àληθινός πατήρ καί γνήσιος
φίλος τοÜ κατηχουµένου γινώσκων τούς πειρασµούς, ε¨ς τούς
ïποίους •πόκειται οyτος, τάς κλίσεις καί τό ¨διαίτερον περιβάλλον αéτοÜ, γινόµενος αéτ΅ τά πάντα, ¥να πάντως αéτόν
σώσFη, καί πρό παντός ôλλου κατακτ΅ν τήν âµπιστοσύνην καί
àγάπην αéτοÜ. «Ama et fac quod vis», (àγάπα καί κάνε ¬,τι θέλεις), àποτελεÖ àξίωµα, ¨σχύον κατ\ âξοχήν âν τFÉ κατηχητικFÉ
διδασκαλί÷α, âν τFÉ ïποί÷α, ½ς εποµεν, πÄσα µέθοδος καί πÄς διδακτικός κανών καθίσταται νεκρόν καί àνίσχυρον γράµµα,
âάν δέν ζωοποιÉται •πό τοÜ πνεύµατος τÉς àδόλου καί àνυποκρίτου àγάπης.
(β) ^Η •ποµονή καί µακροθυµία àποτελεÖ àπαραίτητον äθικόν προσόν τοÜ κατηχητοÜ, προφυλάσσον τό κÜρος αéτοÜ
àπαραµείωτον παρά τ΅ κατηχουµένω καί καθιστ΅ν αéτόν οé
µόνον σεβαστόν, àλλά καί àγαπητόν ε¨ς τοÜτον. Κατηχητής
âξοργιζόµενος καί κραυγάζων âπί παρεκτροπFÉ τινι τοÜ κατηχουµένου âξοµοιοÜται πρός αéτόν καί συλλαµβάνεται παρεκτρεπόµενος καθ\ ¬ν χρόνον àποπειρÄται νά διορθώσFη τόν παρεκτραπέντα. Εrνε δέ àφ\ ëαυτοÜ φανερόν, ¬τι µόνον τότε δύναταί τις νά διορθώσFη τόν παρεκτραπέντα, ¬ταν καθιστ÷Ä αéτ΅
α¨σθητόν, àφ\ ëνός µέν ¬τι κινεÖται οéχί âκ παραφορÄς τινος,
àλλ\ âξ àγάπης καί ε¨λικρινοÜς âνδιφέροντος, àφ\ ëτέρου δέ,
¬τι ¥σταται âπί äθικÉς βάθµίδος πολύ àνωτέρας âκείνης, âφ\ wς
ε•ρίσκεται ï παρεκτραπείς. Πόσον δέ καταπίπτει τό κÜρος τοÜ
κατηχητοÜ παρά τοÖς κατηχουµένοις âξ α¨τίας τ΅ν âξάψεων
καί παραφορ΅ν αéτοÜ, δύνατί τις ν\ àντιληφθFÉ âκ τÉς εéχαριστήσεως, τήν ïποίαν δοκιµάσουζιν οî âν τοÖς σχολείοις παÖδες
àτακτοÜντες κατά τάς œρας τ΅ν παραδόσεων διά νά âνοχλήσωσι διδασκάλους εéεξάπτους καί εéερεθίστους, προκαλοÜντες τούς µαθητάς αéτ΅ν δι\ àδίκων •ποψι΅ν καί àλόγων

âπιτιµήσεων καί àπρεπ΅ν χαρακτηρισµ΅ν ¦ καί ≈βρεων. ^Η
•ποµονή καθίσταται περισσότερον âπιβεβληµένη ε¨ς τόν κατηχητήν, ¬ταν πρόκηται περί κατηχουµένων βραδυνόων, âχόντων
µέν àγαθήν τήν διάθεσιν, àλλά µή βοηθουµένων •πό âπαρκοÜς
àντιληπτικÉς îκανότητος. \Ακόµη καί «àνόητος καί βραδύς τFÉ
καρδί÷α τοÜ πιστεύειν âπί πÄσιν, οxς âλάλησαν οî προφÉται»
âάν παρουσιάζηται ï κατηχούµενος, δέον νά öχFη τήν •ποµονήν
ï κατηχητής, ¥να καί «σταδίους ëξήκοντα» συµπορεθFÉ µετ\
αéτοÜ «διερµηνεύων αéτ΅ âν πάσαις ταÖς γραφαÖς τά περί τοÜ
\ΙησοÜ». (Λουκ. κδ΄ 13, 25, 27).
(γ) ^Η προσήνεια τέλος πρέπει νά περικοσµFÉ τόν κατηχητήν
περισσότερον παντός ôλλου διακόνου τοÜ Εéαγγελίου. ΤοÜτο
δέ, διότι ï κατηχητής συνήθως διδάσκει µικρούς παÖδας,
ο¥τινες φύσει àρέσκονται πρός τήν φαιδρότητα καί àπωθοÜσι
πÄσαν κουραστικήν σκυθρωπότητα καί σοβαρότητα. Βεβαίως
™ προσήνεια α≈τη δέν ¨σοδυναµεÖ πρός τήν âλαφρότητα τοÜ χαρακτÉρος, àλλ\ οsσα ξένη ¬λως πρός τήν κωµικήν àστειότητα
τήν καταλύουσαν τήν îεροπρέπειαν τÉς θρησκ. διδασκαλίας
γνωρίζει νά διασκεδάζFη τήν ψυχρότητα, πολλ΅ µÄλλον τήν
σκαιότητα τοÜ προσώπου τοÜ κατηχητοÜ καί νά àρτύFη τόν λόγον αéτοÜ χάριτι, œστε νά καθιστÄ αéτόν εéχάριστον ±µα καί
ο¨κοδοµητικόν ε¨ς τούς àκούοντας. Τό •πό τοÜ Παύλου παρατιθέµενον χωρίον τ΅ν Παροιµι΅ν «îλαρόν δότην àγαπÄ ï Θεός» (Παροιµ. κβ΄ 8, Β΄ Κορινθ. θ΄ 7) ï ΑéγουστÖνος ½ς εποµεν,
âφαρµόζει καί âπί τοÜ κατηχητοÜ, àκριβ΅ς διά νά âξάρFη τήν
îλαρότητα τÉς καρδίας τήν àντανακλ΅σαν καί âπί τοÜ προσώπου αéτοÜ, ¬ταν ï κατηχητής συνδιατρίβFη καί àναστρέφηται
µετά τ΅ν κατηχουµένων.
7. \Αλλ\ àσκ΅ν τό öργον αéτοÜ ï κατηχητής δέν πρέπει ποτέ
νά λησµονFÉ, ¬τι τό öργον τοÜτο •πÉρξε πρωτίστως öργον τοÜ
Κυρίου καί ¬τι οî κατά τάς χριστιανικάς γενεάς àναφαινόµε-

νοι κατηχηταί καλοÜνται νά συνεχίσωσιν αéτό τό öργον τοÜ
Κυρίου àναπληροÜντες καί àντιπροσωπεύοντες Αéτόν âν τFÉ
διακονί÷α ταύτFη. \Οφείλουσι λοιπόν κατ\ âξοχήν οî κατηχηταί
«καθώς âκεÖνος περιεπάτησε, καί αéτοί ο≈τω περιπατεÖν» (Α΄
\Ιωάν. β΄ 6). Καί εrναι µέν àληθές, ¬τι διά πάντας τούς χριστιανούς ï Κύριος προβάλλεται äθικόν πρότυπον καί ¨δε΅δες,
πρός µίµησιν τοÜ ïποίου πάντες çφείλουσι νά âργάζωνται,
πρός παντός ¬µως πρόκειται ¨δε΅δες àνυπέρβλητον καί µοναδικόν ε¨ς τούς κατηχητάς, διότι ï Κύριος âχρηµάτισεν οé µόνον ï \Ιδεώδης καί τέλειος ôνθρωπος, àλλά καί ï \Ιδεώδης καί
τέλειος κατηχητής, ï εxς καί µόνος Καθηγητής, πρός τόν
ïποÖον οîοσδήποτε συγκρινόµενος δέν δύναται ν\ àποκληθFÉ
καθηγητής. (Ματθ. κγ΄ 9). Πράγµατι δέ, καί µόνον πρόχειρον
καί ταχύ βλέµµα âπί τÉς ε¨κόνος τοÜ Κυρίου, ¬πως âµφανίζουσι ταύτην ε¨ς ™µÄς τά Εéαγγέλια, âξαρκεÖ διά νά παρουσιάσFη
τά öκτακτα καί µοναδικά χαρακτηριστικά τοÜ τελείου καί àπαραµίλλου καθηγητοÜ, περί τοÜ ïποίου âλέχθη καί âξακολουθεÖ
νά ¨σχύFη, ¬τι «οéδέποτε ο≈τως âλάλησεν ôνθρωπος, ½ς οyτος
ï ôνθρωπος». (\Ιωάν. ζ΄ 46). \Ασθενέστατα σκιαγραφοÜντες
àπαριθµοÜµεν τά κυριώτερα τ΅ν χαρακτηριστικ΅ν τούτων».
Π.Ν. Τρεµπέλα Κατηχητική σελ. 330,331.
^Η συνέχεια ε¨ς τό ëπόµενον µάθηµα.

\Από τό κατηχητικόν βοήθηµα τοÜ \Αρχιµανδρίτου π. ∆ανιήλ
\Αεράκη: «Χειραγωγία ΧριστοÜ» σελ. 239

Λειτουργική àγωγή
‰Ας δοÜµε τούς τρόπους τÉς λειτουργικÉς àγωγÉς.
1. ^Η çρθόδοξη λατρεία δίνει µεγάλες εéκαιρίες λειτουργικÉς
àγωγÉς, καί µάλιστα κατά τόν πιό âποπτικό καί âπαγωγικό
τρόπο. ≠Ενας δάσκαλος, γιά νά διδάξει âποπτικά ≤να µάθηµα
στά παιδιά, εrναι àνάγκη νά προµηθευτεÖ τόσα καί τόσα πράγµατα: χάρτες, ùργανα, µηχανήµατα κ.λ.π. \Εν΅ ï κατηχητής,
προκειµένου νά διδάξει λειτουργικό µάθηµα, öχει ≤τοιµο τό
âποπτικό •λικό. ^Ολόκληρος ï ναός καί τά àντικείµενά του
εrναι µέσα âποπτικÉς διδασκαλίας.
Στήν çρθόδοξη λατρεία öχουµε α¨σθητά σηµεÖα, πού µ\ αéτά
νοοÜµε τίς •περαισθητές, τίς οéράνιες πραγµατικότητες.
≠Οπως ï ôσαρκος Λόγος τοÜ ΘεοÜ σαρκώθηκε «συγκαταβαίνων τ΅ γένει τ΅ν àνθρώπων», öτσι καί στήν çρθόδοξη λατρεία
τά ôυλα καί πνευµατικά σαρκοÜνται κατά κάποιο τρόπο µέ
¬λα τά α¨σθητά σηµεÖα. ^Ιερές ε¨κόνες, îερά σκεύη, îερά àντικείµενα, îερά βιβλία, ¬λα ¬σα βρίσκονται µέσ\ στόν çρθόδοξο ναό
εrναι ε¨κόνες τ΅ν οéρανίων πραγµάτων.
\Εποπτικό •λικό öχουµε ≤τοιµο γιά λειτουργική διδασκαλία.
Εrναι ï ναός. Καί στό σηµεÖο αéτό θά τονίσουµε, πώς ¨δανικός
τόπος γιά τό µάθηµα τοÜ κατηχητικοÜ σχολείου, τουλάχιστον
τοÜ κατωτέρου, εrναι ï ναός. Μέσ\ στήν îερή àτµόσφαιρα τοÜ
ναοÜ τά παιδιά ζοÜν κατανυκτικώτερα τήν œρα τοÜ µαθήµατος. \Επειδή ¬µως στούς ναούς τ΅ν πόλεων δέν •πάρχει ™

àπαιτουµένη ™συχία, γι\ αéτό àναγκαζόµεθα νά κάνουµε τό κατηχητικό µέσα σέ ε¨δικές αθουσες. Στό ναό ôλλοτε µπαινοβγαίνουν προσκυνητές τήν œρα τοÜ µαθήµατος, ôλλοτε οî îερεÖς
ïρίζουν δυστυχ΅ς µυστήρια τήν œρα τοÜ µαθήµατος, ôλλοτε
âπίτροποι καί νεωκόροι προκαλοÜν θόρυβο, κι öτσι àποδεικνύεται àκατάλληλος ï χ΅ρος τοÜ ναοÜ γιά κατηχητικό µάθηµα. Εrναι δυνατόν ¬µως νά χρησιµοποιεÖται ï ναός, ¬ταν πρόκειται νά διδάξουµε θέµατα àφορ΅ντα στή θ. λατρεία.
Κι ùχι µόνον ï τόπος •ποβοηθεÖ στή λειτουργική àγωγή τοÜ
µαθητοÜ, àλλά καί ï χρόνος, ™ κατάλληλη µέρα καί œρα. ^Η
Κυριακή εrναι àπ\ αéτÉς τÉς πλευρÄς ™ πιό κατάλληλη µέρα.
Βέβαια στίς πόλεις πολλά âµπόδια •πάρχουν γιά τό µάθηµα
κατά Κυριακή. Πολλοί γονεÖς παίρνουν τά παιδιά τους καί πηγαίνουν âκδροµές, îερεÖς δέν διευκολύνουν στό νά γίνεται µάθηµα τήν Κυριακή κ. ô. Παρ\ ¬λα αéτό τό ¨δε΅δες γιά τά µικρά
παιδιά εrναι νά γίνεται τό µάθηµα Κυριακή.
Κυριακά λέγονταν τά πρ΅τα κατηχητικά σχολεÖα στή νεώτερη ^Ελλάδα καί Κυριακά πρέπει νpναι. Μέσα στά îερά καθήκοντα τÉς ™µέρας τÉς ΚυριακÉς πρέπει νά τοποθετοÜνται. Καί
σάν Κυριακό τό κατηχητικό συνδέεται µέ τή λειτουργία τÉς
ΚυριακÉς. ^Ο κατηχητής κάνοντας τό µάθηµα µετά τή θ. λειτουργία βρίσκει τήν εéκαιρία νά ρωτήσει τά παιδιά µερικά
πράγµατα σχετικά µέ τή λειτουργική ζωή. Π.χ. -Τί Κυριακή
öχουµε σήµερα; (Τελώνου καί Φαρισαίου, \Απόκρεων, \Ορθοδοξίας, Σταυροπροσκυνήσεως κ.λ.π.). -Τί \Απόστολος καί Εéαγγέλιο διαβάστηκε στήν âκκλησία; -Ποιός ±γιος γιορτάζει; -Πόσα παιδιά âκκλησιάστηκαν; κ.τ.λ. Κι ï διος συµπληρώνει ¬,τι
τά παιδιά δέν γνωρίζουν.
2. Γιά τή λειτουργική àγωγή θά πρέπει νά àφιερώνονται καί
½ρισµένα ε¨δικά µαθήµατα. ∆έν âννο΅ µαθήµατα ξερά, ¬πως
εrναι τά µαθήµατα τÉς ΛειτουργικÉς, πού κάνουν τά παιδιά

στά σχολεÖα, ¬που µαθαίνουν µηχανικά καί àποστηθίζουν τά
ôµφια τοÜ îερέα καί τοÜ âπισκόπου ¦ τά îερά σκεύη.‰Οχι τέτοια
µαθήµατα. Κι αéτά βέβαια θά τά µάθει τά µάθει τό παιδί, àλλά
µέσα στά πλαίσια ëνός ζωντανοÜ λειτουργικοÜ µαθήµατος.
Μιά περιγραφή àπ\ τίς àγάπες καί τίς συνάξεις τ΅ν πρώτων
χριστιαν΅ν, ¦ àπ\ τή ζωή τ΅ν κατακοµβ΅ν, ¦ àπ\ τίς µεγαλόπρεπες λειτουργίες τοÜ Βυζαντίου µέσ\ τήν ^Αγία Σοφία,¦ àπ\
τήν κατανυκτική ζωή τοÜ ΚρυφοÜ σχολειοÜ, καί àπ\ ôλλες
πολλές σχετικές σκηνές τÉς âκκλησιαστικÉς µας îστορίας, δίνει πολλές àφορµές γιά λειτουργική àγωγή.
Μήν ξεχνÄµε δέ, ¬τι τότε µόνο θ\ àποκτήσουµε χριστιανούς
µέ βαθειά λειτουργική, µυστηριακή ζωή, ¬ταν τούς µυήσουµε
στήν êπλότητα καί κατάνυξη τÉς πρώτης \Εκκλησίας. Καλά
εrναι καί τά ïλόχρυσα îερά σκεύη· καλές καί οî χρυσοΰφαντες
îερατικές κι àρχιερατικές στολές· καλά καί τά µεγαλόπρεπα
βυζαντινά µέλη· àλλ\ •πάρχει ï µεγάλος φόβος, µέσα σ\ αéτά
νά χαθοÜν ™ êπλότητα, ™ ταπείνωση, ™ κατάνυξη, τό îερό δέος.
\Από µιά àγάπη πρός τή λατρεία καί δι\ αéτÉς πρός τόν Κύριο
τÉς δόξης öγιναν ¬λα αéτά. \Αλλά σήµερα χρησιµοποιοÜνται
àπό πολλούς µόνο γιά âπίδειξη. Καί τά µικρά παιδάκια εrναι
σέ θέση νά τό àντιληφθοÜν αéτό. Γι\αéτό ™ διδασκαλία µας
σχετικά µέ τή µυστηριακή ζωή θôχει σάν πρότυπο τήν κατανυκτική λειτουργία τÉς πρώτης \Εκκλησίας, ùχι τίς ποµπώδεις τελετές τ΅ν µετέπειτα χρόνων.
3. \Εκτός àπό τά ε¨δικά µαθήµατα, ™ λειτουργική àγωγή γίνεται καί εéκαιριακά. Τόσες εéκαιρίες µÄς δίνει τό çρθόδοξο
ëορτολόγιο. ^Ο κύκλος τ΅ν ëορτ΅ν εrναι εéκαιρίες γιά τόν κατηχητή νά πεÖ δυό λόγια στήν àρχή ¦ στό τέλος κάθε µαθήµατος. ‰Ετσι θά τούς πεÖ πότε µπαίνουµε στό Τριώδιο, πότε µπαίνουµε στή Μεγάλη Σαρακοστή, πότε λέγονται οî Χαιρετισµοί
καί π΅ς χωρίζονται σέ στάσεις, πότε öχουµε Ψυχοσάββατο,

πότε εrναι τοÜ Μεγάλου κανόνος, ποιές εrναι οî Κυριακές τοÜ
Τριωδίου, ποιές τοÜ Πεντηκοσταρίου, πότε νηστεύουµε κ.λ.π.
4.≠Ενας ôλλος τρόπος λειτουργικÉς àγωγÉς εrναι οî ≈µνοι
τÉς \Εκκλησίας. Πολλή συζήτηση γίνεται πάνω στό θέµα:
≠Υµνοι âκκλησιαστικοί ¦ τραγούδια νά λέγονται στά Κατηχητικά; ^Υπάρχουν πολλοί, πού δέν θέλουν ν\ àκούγονται τραγούδια στά Κατηχητικά. Εrναι, λένε, προτεστάντικα, κοσµικά,
δέν âπιτρέπεται νά λέγονται σέ çρθόδοξα κατηχητικά σχολεÖα.
‰Εχουµε τέτοιο •µνολογικό πλοÜτο, œστε δέν κάνει νά δανειζόµαστε àπ\ τήν κοσµική ποίηση τραγούδια. Καί µερικοί µάλιστα àπαγορεύουν τελείως τά τραγούδια στά κατηχητικά!...Κι
àντίθετα, •πάρχουν ôλλοι, πού •ποτιµοÜν τελείως τό •µνολόγιο τÉς \Εκκλησίας καί λένε: Τά παιδιά θέλουν τραγούδια, δέν
θέλουν µουρµουρίσµατα. Θέλουν âνθουσιώδη âµβατήρια, δέν
θέλουν θρηνωδίες. Θέλουν τραγούδι στή γλώσσα τους, ùχι
àκατάληπτους σέ περιεχόµενο ≈µνους...
Νοµίζω πώς κι οî δυό θέσεις εrναι àκραÖες. Τό ¬τι οî ≈µνοι
τÉς \Εκκλησίας εrναι àπείρως àνώτεροι àπ\ τά νεώτερα χριστιανικά τραγούδια σέ κάλλος, σέ ρυθµό, σέ περιεχόµενο καί
πρό παντός σέ πνευµατικό βάθος καί θεολογία, καµµιά àµφιβολία. Οî ≈µνοι παρουσιάζουν τήν πραγµατικότητα: ^Αµαρτία,
µετάνοια, σωτηρία. \Εν΅ στά τραγούδια πολλές φορές âπικρατεÖ τό ροµαντικό στοιχεÖο, παρουσιάζεται σ\ αéτά µιά ¨δανική
κατάσταση, πού κρύβει µέσα καί τόν àνθρώπινο âγωισµό.
Παρά ταÜτα ¬µως ™ παιδική καί νεανική ψυχή θέλει καί τό
âµβατήριο καί τό τραγούδι τοÜ ξεσηκωµοÜ, τÉς χαρÄς, τοÜ
âνθουσιασµοÜ, τÉς êγίας âπανάστασης. Μήν ξεχνÄµε, πώς ¬λες
οî νεανικές çργανώσεις πολιτικ΅ν ¨δεολογι΅ν, καί µάλιστα οî
µαρξιστικές καί κοµµουνιστικές, χρησιµοποιοÜν εéρύτατα τή
µουσική καί τό τραγούδι. Γιατί λοιπόν âµεÖς δέν θά χρησιµοποιήσουµε καί τή νεώτερη χριστιανική ποίηση καί τήν ½ραία

µουσική γιά νά δηµιουργήσουµε îερά συναισθήµατα στά παιδιά καί νά τά ξεσηκώσουµε σέ îερούς àγ΅νες;
ΜποροÜµε λοιπόν νά χρησιµοποιοÜµε τό τραγούδι στό Κατηχητικό. \Αλλ\ ùχι µόνο τραγούδι. Οî ≈µνοι τÉς \Εκκλησίας,
καί µάλιστα µερικοί πού λέγονται συχνά κι öχουν βαθύτατο θεολογικό περιεχόµενο, πρέπει νά γίνουν κτÉµα τ΅ν κατηχητοπαίδων. Τό «Φ΅ς îλαρόν...» τοÜς ^ΕσπερινοÜ, ^Η δοξολογία τοÜ
ùρθρου, ï «Μονογενής Υîός...» καί τό «Εδοµεν τό φ΅ς τό àληθινόν...» τÉς θ. λειτουργίας καί ôλλοι εéκαιριακοί ≈µνοι, ¬πως
τό «ΤFÉ ^Υπερµάχω...», «Τήν ½ραιότητα τÉς παρθενίας σου...»,
«Εéλογητός εr, Χριστέ ï Θεός...», «Σταυρός ï φύλαξ πάσης τÉς
ο¨κουµένης...», καί τό àπολυτίκιο τοÜ ΝαοÜ, νά µερικοί ≈µνοι
πού µποροÜν τά παιδιά νά διδαχτοÜν, ùχι µόνο τό µέλος, àλλά
καί τό νόηµά τους.
^Η συνέχεια καί τό τέλος ε¨ς τό ëπόµενον µάθηµα.

