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υνέχεια από το προηγούμενο
Π. ΣΡΕΜΠΕΛΑ «ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΗ», σελ. 334

(α) Ὁ Ἰησοῦς Φριστός πέρ πάντα ἄλλον ἐγνώριζε νά κερδίζη
διά τῆς ἀγάπης. Δέν περιμένει οἱ μαθηταί Σου νά ἔλθωσι πρός
Ατόν, ἀλλ' ἀναζητεῖ πρῶτος Ατός τούτους καί ἔρχεται πρός
ατούς. Καί εἶνε τόση  ἕλξις Σου καί  ἐμπιστοσύνη, τήν ὁποίαν
ἐμπνέει πρός ατούς, ὥστε οὗτοι καταλείποντες τά πάντα
κατακολουθοῦσιν ατῷ καί μένουσι συνδεδεμένοι μετ' Ατοῦ
ἀρρήκτως δι' ὅλης τῆς ζωῆς των. Σήν πρός ατούς στοργήν Σου
μαρτυρεῖ  τρυφερότης Σου, ἤτις πολλάκις ἐκδηλοῦται εἰς τάς πρός
ατούς προφωνήσεις Σου. Ἀποκαλεῖ τούτους «τεκνία», ὀνομάζει
ατούς «φίλους», καί ἐκεῖνοι αἰσθανόμενοι τήν θερμότητα τῆς

ἀγάπης Σου βεβαιοῦσιν, ὅτι «ἀγαπήσας τούς ἰδίους τούς ἐν τῷ
κόσμῳ, εἰς τέλος γάπησεν ατούς» (Ἰωάν. ιγ΄ 1).
(β) Ἡ ἀγάπη αὕτη τοῦ Κυρίου πρός τούς ἀποτελοῦντας τόν
κύκλον τῶν μαθητῶν Σου δέν ἀγνοεῖ μέν ἐν δέοντι τήν
αστηρότητα,

εἶνε

ὅμως

ὅλως

ξένη

πρός

πᾶσαν

ἀ ν υ π ο μ ο ν η σ ί α ν κ α ί σ κ α ι ό τ η τ α . πιτιμᾷ, ὁ Διδάσκαλος
τούς μαθητάς, ἐλέγχει τήν ἀσυνεσίαν ατῶν καί σκληροκαρδίαν,
ἐπανορθώνει

τήν

ὀλιγοπιστίαν

ατῶν,

ἀλλά

πάντοτε

μετά

πραότητος καί μετ' ρέμου σοβαρότητος καί ἀξιοπρεπείας. Μετά
πόσης ἐπί παραδείγματι ἀταραξίας καί ρεμίας ἀναγκάζει τόν
Πέτρον εἰς τήν Γεθσημανῆ νά ἐπαναθέσῃ τήν μάχαιραν εἰς τήν
θήκην καί ἀπευθύνει εἰς ατόν συμβουλάς ἐπανορθωτικάς! (Μάτθ.
κς΄ 52-53). Μετά πόσης πιότητος ἐπιζητεῖ νά διόρθωσῃ τούς
μαθητάς Σου, ὅταν, ἐνῷ Ατός τοῖς ὁμιλεῖ περί τοῦ ἐπί θύραις
μαρτυρικοῦ θανάτου Σου, ἐκεῖνοι ἐρίζωσι μετ' ἀλλήλων περί
πρωτείων!
(γ) υγχρόνως ὁ Κύριος ἐγνώριζεν πέρ πάντα ἄλλον νά
παιδαγωγῇ μετά συνέσεως τούς ἰδίους μαθητάς, πᾶσιν ὁμοῦ, ἀλλά
καί ἑνί ἐκάστῳ τά πρός τόν χαρακτῆρα ατοῦ προσφορώτερα καί

ἀποτελεσματικότερα χρησιμοποιῶν μέτρα. Πρός ὁλόκληρον τόν
κύκλον τῶν ἀποστόλων δεικνύεται ἐξ ἴσου προνοητικός, τῆς ατῆς
καί τῆς ἴσης ἀξιῶν τους πάντας φροντίδος, μολονότι δέ οἱ τρεῖς ἐκ
τῶν μαθητῶν ἀποτελοῦσι περί ατόν κύκλον στενότερον, οδείς ἐκ
τῶν λοιπῶν παραπονεῖται, ὅτι παρεθεωρήθη ἤ παρηγκωνίσθη πό
τοῦ διδασκάλου. Εἰς πάντας ὁμοῦ παρέχει τήν ἐξουσίαν κατά τῶν
δαιμόνων καί τήν δύναμιν τοῦ θαυματουργεῖν, καί πάντας
προκαταρτίζων καί παρασκευάζων, ἵνα ἐν καιρῷ καταλάβωσι τήν
θέσιν Ατοῦ, ἐξαποστέλλει ἐπί τό κήρυγμα, καθ' ὅν χρόνον ἔτι ἔζη.
Ἀλλά

παιδαγωγεῖ

καί

ἰδιαιτέρως

ἕνα

ἕκαστον.

Ἄλλως

συμπεριφέρεται πρός τόν Πέτρον, ἄλλως παιδαγωγεῖ τόν Ἰωάννην,
καί διαφόρως τόν Θωμᾶν. ν πᾶσι διαπιστοῖ, ὅτι γνωρίζει καλῶς
τούς μαθητάς Ατοῦ, διαγινώσκει πλήρως τάς ἰδιαζούσας ἑκάστῳ
ἀνάγκας καί συγκαταβαίνει μετά φρονήσεως καί ἀγάπης πρός ἕνα
ἕκαστον, ἀποβλέπων εἰς τό νά ἐξυψώσῃ πάντας καί καταστήσῃ
πάντας ἀξίους τοῦ δι’ ὅ προωρίζοντο ἔργου.
(δ) Σήν τοιαύτην δέ περί τῶν μαθητῶν, ἀλλά καί περί τῶν
λοιπῶν ἀπολωλότων προβάτων τοῦ Ἰσραήλ, πατρικήν φροντίδα
καί τήν μέριμναν πρός σωτηρίαν ατῶν ἀποδεικνύει ἐξόχως ἐν τῇ

διδασκαλία ατοῦ, τήν ὁποίαν συμμορφοῖ πρός τάς ἀνάγκας
πάντων ὡς ἄριστος παιδαγωγός δ ι ά

μεθόδων

ἀρίστων

διδάσκων ατούς. Οἱ λόγοι τοῦ ἀποκαλύπτουσι τάς
μ ε θ ό δ ο υ ς ἰ δ α ν ι κ ο ῦ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ . Διότι ὁμιλεῖ συχνάκις δι’
εἰκόνων καί χρησιμοποιεῖ ἐποπτείας, καθιστῶν τάς βαθυτέρας
ἀληθείας διά συγκρίσεων,

δι' ἀναλογιῶν, διά παραβολῶν,

ἀντιληπτάς καί εἰς τούς ἁπλουστέρους. Ἀπό τῶν γνωστῶν
προχωρεῖ βαθμηδόν πρός τά ἄγνωστα, ἀπό τῶν κατωτέρων ἐπί τά
ἀνώτερα καί ἐπικαλούμενος τά μαθήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί
τῆς ἀνθρωπίνης πείρας καθιστᾷ τήν διδασκαλίαν Ατοῦ ζωντανήν,
ἐνδιαφέρουσαν, πειστικήν καί βαθέως ἐπιδρῶσαν. Φειρίζεται
θαυμασίως καί μεταλλάσσει προσφυέστατα τήν ἐρωτηματικήν καί
τήν ἀκροαματικήν μορφήν τῆς διδασκαλίας ἐκ τῶν ἐπί μέρους
ὀδηγῶν τόν ἀκροατήν ατοῦ εἰς γενικά συμπεράσματα καί εἴς τινας
περιστάσεις διά μεθόδου γενετικῆς καί συνθετικῆς καταλήγων
ἐπιτυχῶς εἰς τόν προτεθέντα πό τῆς διδασκαλίας σκοπόν. Οὕτω
ἀποδεικνύεται

ἐν

τῇ

ἀκροαματικῇ

μορφῇ

τῆς

διδασκαλίας

θαυμάσιος ἀφηγητής. Αἱ ἰστορίαι, τάς ὁποίας ἀφηγεῖται μετ'
ἀνυπερβλήτου χάριτος καί ἁπλότητος, εἶνε σύντομοι, ζωηραί καί

ἰσχυραί εἰς τό νά ἐντυπῶνται βαθέως. Ἀκόμη καί παρ' μῖν, οἵτινες
ἀναγινώσκομεν

ταύτας

ἐν

τοῖς

συντόμοις

τῶν

ἀποστόλων

ἀπομνημονεύμασιν,  ἐντύπωσις προκαλεῖται ζωηρά καί βαθεῖα.
ν δέ τῇ ἐρωτηματικῇ μορφῇ τῆς διδασκαλίας παρουσιάζεται
δεξιώτατος συζητητής, εστοχωτάτας θέτων ἐρωτήσεις καί οἰονεί
συνεργαζόμενος μετά τῶν μαθητῶν καί ἀκροατῶν Ατοῦ καί
ποβοηθῶν ατούς διά τῶν καταλλήλων ἐρωτημάτων εἰς τήν
ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας. Διάφοροι περιπτώσεις συζητήσεων τοῦ
Κυρίου, οἷαι αἱ μετά τοῦ νομικοῦ (Λουκᾶ ι΄ 25), μετά ίμωνος τοῦ
Υαρισαίου (Λουκᾶ ζ΄ 40-42), μετά τῶν ἀρχιερέων καί πρεσβυτέρων
(Μάτθ. κα΄ 25 καί 40), μετά τῶν Υαρισαίων (Μάτθ. κβ΄ 41 καί ἑξῆς)
ἀποδεικνύουσι τόν Κύριον ἄριστα χειριζόμενον τό ἐρώτημα, καί
ὁδηγοῦντα κατά μέθοδον συνθετικήν τόν ἀκροατήν νά συναγάγη
μόνος τό συμπέρασμα ἤ καί περισφίγγοντα τόν κακόπιστον
συζητητήν εἰς ἀδυσώπητα διλήμματα ἀναγκάζοντα ατόν νά
σιωπήση. Ἀλλά καί ἀρχόμενος τῆς διδασκαλίας ατοῦ γνωρίζει νά
ερίσκη πάντοτε τό πό τοῦ ρβάρτου ὀνομασθέν σ η μ ε ῖ ο ν
ἐ π α φ ῆ ς , διότι πάντοτε  διδασκαλία Σου κινεῖται ἐντός του
πλαισίου τῆς πείρας τῶν ἀκροατῶν Σου καί τά παραδείγματά Σου

λαμβάνονται ἐκ τῶν φαινομένων τῆς περιβαλλούσης ατούς
φύσεως ἤ ἐκ τῶν γεγονότων τῆς καθημερινῆς ζωῆς των.
Θαυμασιώτατα δέ χρησιμοποιεῖ εἰς ἑκάστην περίστασιν καί τά
ἰδιαίτερα περιστατικά, εἰς τρόπον ὥστε  διδασκαλία φαίνεται
ἀφορμωμένη καί ἀναπηδῶσα ἐκ τοῦ ἀμέσου περιβάλλοντος οὕτως
ὁμιλεῖ περί ὕδατος ζῶντος πρός τήν ἀντλοῦσαν ὕδωρ αμαρείτιδα
προσκαλεῖ τούς ἁλιεῖς τῶν ἰχθύων τῆς Σιβεριάδος, ἵνα ἀναδείξῃ
ατούς ἁλιεῖς ἀνθρώπων ποιεῖται λόγον περί ἄρτου τῆς ζωῆς εἰς τά
πλήθη, τά ὁποῖα ἐξέθρεψεν ἐν τῇ ἐρήμῳ δι' ἄρτων κλπ. Διά πάντων
δέ τούτων εἰς πάντοτε διαφαίνεται σταθερός, μόνιμος καί
ἀμετάθετος σκοπός: νά κηρύξῃ τό Εαγγέλιον τῆς βασιλείας εἰς
τούς ἀνθρώπους καί νά ὀδήγησῃ τούτους εἰς τήν σωτηρίαν.1
1

Ἄριστα ὁ Wendt χαρακτηρίζει τήν ἔκτακτον διδακτικήν ἱκανότητα καί δύναμιν τοῦ Κυρίου ἐν
τοῖς ἑξῆς: «Μία ἀνασκόπησις τῶν χαρακτηριστικῶν γνωρισμάτων τῆς διδακτικῆς μεθόδου
τοῦ Ἰησοῦ ἀποδεικνύει ποίαν θαυμασίαν τέχνην καί δύναμιν λαϊκῆς ρητορείας κατεῖχεν.
Ἀπέφευγε τούς σχολαστικούς τρόπους τῆς διδασκαλίας .... Αἱ ἰδιαίτεροι μέθοδοι, τάς
ὁποίας κατά προτίμησιν μετεχειρίζετο, ἤσαν τά συνήθη καί φυσικά μέσα τῆς λαϊκῆς
συνδιαλέξεως. χειρίζετο ὅμως ταύτας μετά μεγαλειτέρας εχερείας καί ἀκριβείας καί μετά
ψηλοτέρας πρωτοτυπίας ἐν ταῖς λεπτομερείαις, παρά ἄλλος διδάσκαλος. Πλουσία
φαντασία καί ὀξεία κρίσις πῆρξαν τά ἐφόδιά Σου - φαντασία, ἤτις ἐπρομήθευεν εἰς Ατόν
πάντοτε νέον λικόν διά τά παραδείγματά Σου, τάς εἰκόνας του καί τάς παρομοιώσεις Σου
ὀξύτης κρίσεως, πό της ὁποίας ὡδηγεῖτο εἰς τό νά δράττηται τοῦ κυρίου καί προέχοντος
σημείου ἐκ τῆς προκειμένης περιστάσεως καί νά ἐξευρίσκη τήν καταλληλοτέραν
φρασεολογίαν καί τάς προσφορωτέρας μορφάς παραστάσεως, διά τῶν ὁποίων αἱ
βαθύτεροι καί ψηλότεραι ἰδέαι ἐξεφράζοντο μετά ἐξόχου δυνάμεως. Δυνάμεθα καλῶς νά
ἐννοήσωμεν, πῶς αἱ ὁμιλίαι τοῦ Ἰησοῦ, καί ἀνεξαρτήτως ἀκόμη τῆς σημασίας τοῦ

(ε) Ἀλλ' οἱ λόγοι Σου διεισδύουσιν εἰς τάς καρδίας τῶν
ἀκροατῶν Σου βαθύτατα ὡς «κέντρα καί καρφία», κατά τόν
χαρακτηρισμόν τοῦ Oosterzee,2 μάλιστα διότι προηγεῖται τούτων τό
παράδειγμα τοῦ διδασκάλου. Ὅ,τι κεῖνος εἶπε περί τῶν ἐπί τῆς
Μωσέως καθέδρας καθεσθέντων Γραμματέων καί Υαρισαίων
(Μάτθ, κγ΄ 3), οδείς θά δύνατο εἰς οδεμίαν περίπτωσιν νά
ἐπαναλάβῃ

καί

δι’

ατόν.

Οὕτω

κατασιγάζει

τάς

περί

πρωτοκαθεδρίας φιλονεικίας τῶν μαθητῶν Σου, προβάλλων
ἑαυτόν παράδειγμα καί πενθυμίζων, ὅτι «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
περιεχομένου των, θά ἐπλήρουν θαυμασμοῦ τούς ἀκροατάς διά τοῦ φυσικοῦ, σαφοῦς καί
πειστικοῦ ὕφους των καί θά νάγκαζον ατούς νά ὁμολογήσωσιν, ὅτι «ἤν διδάσκων ὡς
ἐξουσίαν ἔχων καί οχ ὡς οἱ γραμματεῖς» (Μάτθ. ζ΄ 29)... Ἀλλ' ὅ,τι περβαίνει πάντα
θαυμασμόν ἐν προκειμένω, εἶνε, ὅτι κεῖνος, ὅστις εἶχεν εἰς τήν διάθεσίν Σου τοιοῦτο
πλούσιον λικόν δημώδους εγλωττίας, ἐχρησιμοποίησε πάντοτε τοῦτο εἰς ἀποκλειστικήν
ἐξυπηρέτησιν τῶν σκοπῶν τῶν θρησκευτικῶν ἰδεῶν, εἰς διακήρυξιν καί ἐξαγγελίαν τῶν
ὁποίων ἀφιέρωσε τήν ζωήν Σου. Διά μέσου ὅλων τῶν λόγων Σου δέν ερίσκομεν πότε νά
ἀφῆκεν ἐλευθέραν τήν φαντασίαν Σου ἁπλῶς καί μόνον διά νά ἀρέσῃ εἰς αυτόν καί εἰς
τούς ἄλλους ἤ διά λόγους ἐπιδεικτικῆς καλλιλογίας. Οδέποτε μετεχειρίσθη τήν ὀξύτητα
της κρίσεώς Σου διά τόν ἁπλοῦν σκοπόν τοῦ νά ἐξασκήσῃ τήν διαλεκτικήν Σου
ἐπιδεξιότητα ἐπί τῶν ἰδίων Σου σκέψεων ἤ ἐπί τῶν σκέψεων τῶν ἄλλων... Ἡ τεχνική
μορφή τοῦ λόγου δέν πῆρχε ποτέ παρ’ ἀτῷ σκοπός καθ' ἑαυτόν, ὥστε νά στρέφῃ τήν
προσοχήν του ἐπ' ατῆς καί νά ἀπομακρύνῃ ταύτην ἀπό της ποθέσεως τῆς ὁμιλίας. Ὁ
μόνος σκοπός τοῦ Ἰησοῦ ὡς πρός τό ὕφος καί τήν μέθοδον πῆρξε νά καθιστᾷ τάς ἐννοίας
Σου σαφεῖς καί νά δεικνύῃ τήν σοβαρότητα τῶν ἰδεῶν Σου. Πανταχοῦ ὡμίλησε μετά
τελείας σαφηνείας καί πλήρους ἀκριβείας, ἀκόμη καί ὅταν ἐπρόκειτο νά διατυπώσῃ
παραγγέλματα ἐκ πρώτης ὄψεως δυσάρεστα καί βαρέα. Μετεχειρίζετο ὅλην τήν δεξιότητα
καί δύναμιν τοῦ λόγου Σου διά νά πείσῃ τούς ἀκροατάς περί τῆς ἀληθείας καί τοῦ κύρους
τῶν παραγγελμάτων του» (Wendt, The Teaching of Jesus τόμ. I σελ. 148-151 Παρά
2

Weigle μν. ἔργ. σελ. 213).
Van Oosterzee Practical Theology transl by Evans, σέλ. 508.

οκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν
ατοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Μάρκ. ι΄ 45), πλύνων δέ τούς πόδας
τῶν μαθητῶν Ατοῦ ὀλίγῳ πρίν ἤ παραδοθῆ, διδάσκει τούτους, ὅτι
καί ατοί «ὀφείλουσιν ἀλλήλων νίπτειν τούς πόδας», καί παρέχει
εἰς ατούς «πόδειγμα, ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα μιν καί μεῖς
ποιῆτε» (Ἰωάν. ιγ΄ 14). Καί διά νά χρησιμοποιήσωμεν τήν
φρασεολογίαν τοῦ Oosterzee,3  ἀλήθεια, τήν ὁποίαν ἐξέφραζε διά
τῶν λόγων Σου, ἐγίνετο ἀντιληπτή καί θεατή εἰς τό Πρόσωπόν Σου
καί τό μάθημα τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς αταπαρνήσεως, τῆς
ἁγνότητος καί τῆς ἀγάπης ἐνετυπώθη ἀλησμονήτως εἰς τάς
καρδίας τῶν μαθητῶν Σου διά τῆς δυνάμεως τοῦ παραδείγματός
Σου.
8. Σοιοῦτον ἔχοντες πρότυπον Κατηχητοῦ ἐνσαρκοῦντος
κατά τρόπον μοναδικόν τό Ἰδεωδες, ἄς στρέφωσι διαρκῶς πρός
Ατόν οἱ κατηχηταί μετ' ελαβείας τό βλέμμα καί ἐκ τῆς πρός Ατόν
συγκρίσεως καί ἀντιβολῆς ἄς διαπιστῶσι καθ' ἐκάστην τά
στερήματα ατῶν καί τήν ἐν τῇ ἐξακολουθήσει τοῦ ἔργου κείνου
ἀνεπάρκειάν

3

Ἔνθ. ἀνωτ.

των.

«Descendite

ut

ascendatis»

διεκήρυξεν

ἐπιγραμματικώτατα ὁ Αγουστῖνος. Πρός τό ἀνυπέρβλητον ὕψος
τοῦ μεγάλου Καθηγητοῦ ἀτενίζοντες διαρκῶς ἐκ τοῦ ἀκουράστου
καί ἀκαταβλήτου ζήλου Σου, ὁ ὁποῖος καί κατ' ατάς τάς ὥρας τοῦ
λιτοῦ φαγητοῦ Σου ἀπησχόλει ὁλόκληρον τήν προσοχήν καί τό
ἐνδιαφέρον Ατοῦ εἰς τό ἔργον τοῦ Πατρός Σου (Ἰωάν. δ΄ 34), θά
ἀντλήσωσι καί οἱ κατηχηταί προθυμίαν εἰς τό νά περνικῶσιν
ἑκάστοτε πᾶν ἐμπόδιον εἴτε ἐκ τῆς ραθυμίας εἴτε ἐκ τῆς
ἀντιδράσεως τοῦ περιβάλλοντος ατῶν παρεμβαλλόμενον ἐν τῇ
κατηχητικῇ διακονία ατῶν. Βλέποντες δέ ὁποῖός τις εὕρηται ἐπί
κεφαλῆς ατῶν ἐν τῇ κατηχητικῇ διακονίᾳ, ἱδρυτής καί θεμελιωτής
καί πρῶτος διάκονος ατῆς, θά ἄγωνται ὁλονέν εἰς τήν βαθυτέραν
καί ἀκριβεστέραν ἐκτίμησιν τῆς σοβαρότητος τοῦ ἐν ᾧ ἐτάχθησαν
ἔργου, ὅπερ ἔτι σοβαρώτερον καθιστᾷ  σημερινή κρισιμότης τῶν
καιρῶν

καί



διά

τῶν

κηρυττομένων

καινῶν

δαιμονίων

ἐπαπειλουμένη τῶν πάντων ἀνατροπή. Πρός τήν νεότητα, πρός
τήν ὁποίαν μετά πείσμονος ἐπιμονῆς ἔστρεφε τήν προσοχήν του ὁ
ἀπό τοῦ βορρᾶ ἐξορμώμενος ἐπαναστατικός ὀργασμός, δέον εἴ
πέρ ποτε καί ἄλλοτε νά στραφῶσι καί οἱ κατηχηταί. Ἄοπλοι καί
ἀσθενεῖς κατηχηταί, οδέν διαθέτοντες λικόν καί ἀνθρώπινον

ὅπλον, φθάνει εἰς ατούς, ὅτι διαθέτουσι τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Διά
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἐδημιουργήθη ὁ κόσμος καί ἐστερεώθησαν οἱ
ορανοί διά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἱδρύθη καί ἐθεμελιώθη 
κκλησία δι’ ατοῦ ἀντεπεξῆλθε νικηφόρος κατά τῶν συνεχῶν
προσβολῶν τῶν πολεμίων της

δι’ ατοῦ καί σήμερον θά

ἀνορθωθῇ αὕτη συνανιστῶσα μεθ' ἑαυτῆς καί τόν πό τά ἐρείπια
τῆς μεγάλης καταστροφῆς οἰμώζοντα νεώτερον κόσμον.

υνέχεια όλο το βοήθημα «ΦΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΦΡΙΣΟΤ», σελ. 242

Λειτουργική ζωή
Ατά ὡς πρός τή λειτουργική ἀγωγή, ὡς πρός τούς τρόπους,
δηλαδή, πού θά μεταδοθοῦν λειτουργικές γνώσεις στά παιδιά.
Ἀλλοίμονο ὅμως ἄν σταματήσουμε μόνο στό γνωσιολογικό μέρος.
Ἀνάγκη νά προχωρήσουμε στό βιωματικό. Νοῦς καί καρδιά πρέπει
νά συμμετέχουν. Μετά τή λειτουργική γνώση ἔρχεται  λειτουργική
ζωή.
Νά μερικές βασικές ἐκδηλώσεις της:
1. Σακτικός ἐκκλησιασμός. Ἡ πεῖρα τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔχει
ἀποδείξει, πώς τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν σχολείων δέν
ἐκκλησιάζονται. Ἕνα μικρό ποσοστό ἐκκλησιάζονται. νῶ π.χ. στό
μάθημα τοῦ Κατηχητικοῦ εἶναι παρόντες 60 μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ,
στή θ. λειτουργία πού προηγήθηκε βρίσκονταν στό ναό μόνο 10!
Πολλά παιδιά θεωροῦν καθῆκον τους νά πᾶνε στό κατηχητικό. Δέν
θεωροῦν ὅμως καθῆκον τους νά σταθοῦν μιά ὥρα στή θ.
λειτουργία. Μερικές φορές κάθονται ἔξω ἀπ' τό ναό καί παίζουν τήν

ὥρα της θ. Λειτουργίας καί περιμένουν νά τελειώσει  θ. λειτουργία,
νά χτυπήσει  καμπάνα γιά κατηχητικό.
Εἶναι ἀνάγκη νά τονίσουμε στά παιδιά, πώς ὅποιος δέν
ἐκκλησιάζεται δέν μπορεῖ νἆναι μαθητής τοῦ κατηχητικοῦ. Δέν
νοεῖται κατηχητόπουλο χωρίς τακτικό ἐκκλησιασμό. Ἕνα παιδί
ποὔρχεται

τήν

Κυριακή

τό

πρωί

στό

Κατηχητικό

χωρίς

προηγουμένως νἆταν στή θ. λειτουργία, ὅσο καλό παιδί καί νἆναι,
σέ λίγο θά χαθεῖ, θά ἐγκαταλείψει καί τό κατηχητικό.
2. Ὁ ἔκκλησιασμος ὅμως τῶν παιδιῶν πρέπει νἆναι
συνειδητός ἐκκλησιασμός. Καί θἆναι συνειδητός, ὅταν ὁ κατηχητής
ἐκκλησιάζεται στήν ἐκκλησία πού κάνει μάθημα καί παίρνει τά
παιδιά κοντά του καί τά μαθαίνει νά παρακολουθοῦν μέ ελάβεια τή
θ.

λειτουργία.

λειτουργουμένου

Ὁ

ελαβής

χριστιανοῦ.

Σά

κατηχητής
παιδιά

τόν

εἶναι

πρότυπο

βλέπουν,

τόν

μιμοῦνται, μαθαίνουν πότε θά κάνουν τό σταυρό τους, πότε θά
σκύψουν τό κεφάλι, πότε θά γονατίσουν, πῶς θά κοινωνήσουν,
πῶς θά πάρουν ἀντίδωρο, πῶς θ' ἀσπαστοῦν τίς εἰκόνες.
3. Γιά μερικά μικρά παιδιά (ἀγόρια) ἐκδήλωση λειτουργικῆς
ζωῆς, εἶναι  διακονία τους στό ἱερό βῆμα καί γιά ἄλλα, μεγαλύτερα

παιδιά,  συμμετοχή τους στή χορωδία πάνω στό ἀναλόγιο. Ἱερό
καί ἀναλόγιο εἶναι δυό τόποι, πού μαζεύονται συνήθως τά ἀγόρια.
Ἀλλ' ἄς ἐπιτραπεῖ νά πῶ τήν κάπως βαρειά φράση: Ἀπ' ατούς
τούς δυό τόπους τίς πιό πολλές φορές ὁδηγοῦνται τά παιδιά στήν
ἀσέβεια. Ὄχι ἀσφαλῶς γιατί φταῖνε οἱ δυό ατοί ἱεροί χῶροι, ἀλλά
γιατί οἱ πεύθυνοι σ' ατούς τούς χώρους δέν προσέχουν.
τό ἱερό βῆμα συμβαίνει μέ πολλά παιδιά ὅ,τι συνέβαινε μέ τά
παιδιά τοῦ Ἠλί στήν Παλαιά Διαθήκη. ξοικειώνονται, πειράζονται
μεταξύ τους, ἀστειεύονται καί τίς ἱερώτερες ἀκόμα στιγμές, παίζουν,
καί, τό σπουδαιότερο ἀπ' ὅλα, σκανδαλίζονται ἀπ' τήν ἀπρόσεχτη
συμπεριφορά ὁρισμένων κληρικῶν. Γι' ατό σπάνια παιδιά τοῦ
ἱεροῦ παραμένουν ελαβῆ. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε κάποιος,
«ἀπό παπαδάκια γίνονται διαολάκια»! Ἀλλά καί στό ἀναλόγιο
ἐλάχιστες φορές ὠφελοῦνται ψυχικά τά παιδιά. Σίς περισσότερες
φορές συμβαίνει, ὁ ψάλτης νἆναι ἤ ἐπιδειξίας ἤ ἐπαγγελματίας ἤ
καί ἀσεβής, ὁπότε κοντά σ' ἕναν τέτοιο ψάλτη τό παιδί ἤ ὁ νέος δέν
ὠφελεῖται καθόλου. Μᾶλλον βλάπτεται.
Σί πρέπει νά γίνει; Γενικώτερα θἄπρεπε κατά περιοχές νά
γίνεται κάποιο εἰδικό φροντιστήριο γιά τά παιδιά πού θέλουν νά

διακονοῦν στό ἱερό. τίς πόλεις βέβαια εἶναι εκολώτερο νά γίνει
ατό. Ἀλλά καί πάλι δέν πρέπει τά ἴδια παιδιά νά παραμένουν γιά
μεγάλο διάστημα στό ἱερό. Ὁ κατηχητής σέ συνεργασία μέ τόν
ἱερέα κανονίζει, ὥστε ἐκ περιτροπῆς νά μπαίνουν ὅλα τά παιδιά τοῦ
κατηχητικού στό ἱερό βῆμα γιά ἕνα μικρό διάστημα, γιά νά μήν
ἐπέρχεται ἐξοικείωση. ννοεῖται, ὅτι ὁ κατηχητής θά παρακολουθεῖ
καί θά καθοδηγεῖ τόσο τά παιδιά πού εἶναι στό ἱερό βῆμα, ὅσο καί
τά παιδιά πού στέκουν ἀπ' ἔξω, στόν κυρίως ναό, καί
ἐκκλησιάζονται.
4. Ἡ ζωντανότερη ἐκδήλωση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῶν
μαθητῶν τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου εἶναι  συμμετοχή τους στή
θεία Κοινωνία. Προηγεῖται βέβαια  ἐξομολόγηση. Κι ἐδῶ εἶναι ἕνας
τομέας, ὅπου ὁ ελαβής κατηχητής συναντᾶ δυσκολίες μεγάλες.
πάνια βρίσκει ἱερέα μέ ζωηρό ἐνδιαφέρον νά ἐξομολογήσει τά
παιδιά, καί νά τά ἐξομολογήσει ὅπως πρέπει.
Ἀνάγκη νά τονιστεῖ, ὅτι ὁ κατηχητής δέν πρέπει νά περιμένει
νά πλησιάσουν οἱ μεγάλες γιορτές, τά Φριστούγεννα ἤ τό Πάσχα,
γιά νά ἑτοιμάσει τά παιδιά γιά τή θεία κοινωνία. Ἡ θεία κοινωνία δέν
εἶναι μόνο γιά τά Φριστούγεννα καί τό Πάσχα. Εἶναι γιά κάθε

Κυριακή. Σότε ἕνα κατηχητικό εἶναι πραγματικά σχολεῖο τοῦ
Φριστοῦ, ὅταν κάθε Κυριακή κοινωνοῦν ὁρισμένοι τουλάχιστον
μαθητές. Δέν ἀντιλέγω, πώς στό σημεῖο ατό πάρχουν πολλά
ἐμπόδια, καί πρό παντός οἱ ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις ὁρισμένων
γονέων, καί μερικῶν δυστυχῶς κληρικῶν, ὅπως ὅτι τάχα τέσσερις
φορές μόνο τό χρόνο πρέπει νά κοινωνοῦν οἱ χριστιανοί, ἤ ὅτι
πρέπει νά νηστέψουν τρεῖς μέρες τό λάδι γιά νά κοινωνήσουν καί
ἄλλες ἀντορθόδοξες ἀντιλήψεις. Ὅλα ὅμως τά ἐμπόδια θά τά
περπηδήσει ἕνας πιστός κατηχητής. Καί θά κατορθώσει νά
ὁδηγήσει τά παιδιά σέ συχνή θεία μετάληψη. Σί συγκινητικό ἀλλά
καί παρήγορο τό θέαμα νά βλέπουν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι κάθε
Κυριακή νά κοινωνοῦν 20 μαθητές καί 20 μαθήτριες μέ τάξη καί
ελάβεια καί κατάνυξη! Ναός μέ πιστούς, πού κοινωνοῦν τακτικά,
κάθε Κυριακή, καί μάλιστα παιδιά καί νέους, εἶναι ζωντανός ναός
καί  κατηχητική ἐργασία πού γίνεται σ' ατό τό Ναό εἶναι ζωντανή.
5. κδήλωση λειτουργικῆς ζωῆς εἶναι καί οἱ εἰδικές θ.
λειτουργίες γιά τούς μαθητές ἤ τίς μαθήτριες τῶν κατηχητικῶν
σχολείων τῆς ἐνορίας. τίς λειτουργίες ατές δίνεται  εκαιρία νά
διδάσκονται καί νά κατανοοῦνται ὁρισμένα πράγματα, πού δέν

εἶναι δυνατόν νά διδαχτοῦν καί νά κατανοηθοῦν σέ λειτουργίες τῆς
Κυριακής. τίς εἰδικές ατές λειτουργίες ὁ λειτουργῶν ἱερέας κάνει
ὁρισμένες διακοπές καί ἐξηγεῖ μέ λίγα λόγια στά παιδιά τά διάφορα
σημεῖα, τούς διάφορους σταθμούς τῆς θ. λειτουργίας. Σό ἴδιο
βέβαια μπορεῖ να γίνει καί μέ ἄλλες εἰδικές γιά μαθητές τοῦ
κατηχητικοῦ ἱερές ἀκολουθίες (ἑσπερινό, ὄρθρο, χαιρετισμούς,
ἀπόδειπνο κ.α.).

μπόδια γιά τή λειτουργική ζωή
Παρουσίασα τούς τρόπους τῆς λειτουργικῆς ἀγωγῆς καί τίς
ἐκδηλώσεις τῆς λειτουργικῆς ζωῆς. Εἶναι ἀνάγκη, πρίν κλείσω τό
θέμα, νά ἀπαριθμήσω μερικά βασικά ἐμπόδια, πού συναντᾶ ὁ
κατηχητής στήν προσπάθειά του νά ὁδηγήσει τά παιδιά στή
συνειδητή λειτουργική ζωή.
1. Οἱ λεγόμενες μαθητικές λειτουργίες, πού γίνονται γιά τό
Δημοτικό ἤ τό Γυμνάσιο καθημερινές μέρες (γιά τό Λύκειο δέν
γίνεται λόγος, γιατί σχεδόν ἔχει καταργηθεῖ ὁ ἐκκλησιασμός τῶν
μαθητῶν τοῦ Λυκείου). Ὅπως τίς περισσότερες φορές γίνονται οἱ
λειτουργίες ατές, μᾶλλον ἀντιλειτουργικό πνεῦμα καλλιεργοῦν.

Δάσκαλοι καί καθηγητές, ἀδιάφοροι τίς πιό πολλές φορές, ὁδηγοῦν
τά παιδιά στήν ἐκκλησία κι ἐκεῖ τ' ἀφήνουν. Κι ἐκεῖνα δημιουργοῦν
θόρυβο, πού ποτέ μόνα τους δέν θά δημιουργοῦσαν σέ ναό. Καί,
τό σπουδαιότερο,  μαθητική λειτουργία τῆς καθημερινῆς γίνεται
ἀφορμή νά μήν ἐκκλησιάζονται τά παιδιά τήν Κυριακή. Πήγαμε μέ
τό σχολεῖο στήν ἐκκλησία, ἀκοῦς καί λένε τά παιδιά, ἀπαντώντας
στήν παρατήρησή μας, γιατί ἀπουσίασαν ἀπ' τή λειτουργία τῆς
Κυριακῆς.
2. Ἡ τηλεόραση. Σώρα τελευταία, ὅπως πληροφορούμεθα, τή
νύχτα τοῦ αββάτου κάθονται τά παιδιά καί βλέπουν στήν
τηλεόραση κάποια εἰδική ἐκπομπή. Σό ἀποτέλεσμα εἶναι νά
κοιμοῦνται ἀργά καί νά μή μποροῦν νά ξυπνήσουν τήν Κυριακή τό
πρωί νωρίς, ὅταν χτυπᾶ  καμπάνα, γιά νά τρέξουν στήν ἐκκλησία.
3. Οἱ γονεῖς. Πολλοί γονεῖς μέ κοσμικές καί μοντέρνες
ἀντιλήψεις δέν ἔχουν πιά τίς ὡραῖες οἰκογενειακές συνήθειες καί
δέν διατηροῦν τίς ἱερές παραδόσεις τῆς φυλῆς. Ἄλλοτε ξύπναγε 
μητέρα πρωί - πρωί καί μέ τό χτύπο τῆς καμπάνας ξυπνοῦσε τά
παιδιά, τά ἑτοίμαζε μέ τά γιορτινά τους καί μαζί μέ τόν πατέρα
βάδιζαν γιά τήν ἐκκλησία. Ὑπάρχουν καί σήμερα τέτοιοι γονεῖς,

ἄλλα λίγοι, ἐλάχιστοι. πανίζουν. τά περισσότερα σπίτια οἱ γονεῖς
δέν ὠθοῦν τά παιδιά στήν ἐκκλησία μᾶλλον τά ἐμποδίζουν.
4. Οἱ ἱερεῖς. Σό μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιά τήν καλλιέργεια
συνειδητής λειτουργικής ζωῆς εἶναι ὁ ἱερέας, ὅταν εἴτε ἀπό ἄγνοια
εἴτε ἀπό ἀδιαφορία εἴτε ἀπό ἀσέβεια δέν παρουσιάζει ὅπως
πρέπει, ἐλκυστική, στά παιδιά τή θ. λειτουργία. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός ἔχει μιά ὡραία περικοπή στίς διδαχές του, πού ἐλέγχει
τούς ἱερεῖς, γιατί δέν λένε ζωντανά καί κατανυκτικά τά λόγια στίς
ἱερές ἀκολουθίες. Ἕνας κληρικός μέ ἐνδιαφέρον προσπαθεῖ νά
κάνει τή θ. λειτουργία ἔτσι, ὥστε ν' ἀποτελεῖ οράνιο μαγνήτη, πού
νά τραβᾶ τίς ψυχές καί νά τίς μεταρσιώνει.

υνδέστε τά παιδιά μέ τό Φριστό
Ἀλλ' ἄς ἐπανέλθουμε στόν κατηχητή. Ατός εἶναι  βάση.
εῖς,

ἀγαπητοί

κατηχητές,

σεῖς,

ὅταν

γίνετε

λειτουργικές

προσωπικότητες, ὅταν ζεῖτε τό Φριστό διά τῆς μετοχῆς σας στά
μυστήρια τῆς κκλησίας, σεῖς θά περπηδήσετε μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ ὅλα τά ἐμπόδια καί θά ὁδηγήσετε τά παιδιά σέ μιά ζωντανή
λειτουργική ζωή. υνδέστε τά παιδιά μέ τό Φριστό, καί μή φοβᾶστε.

υνδέστε τα ὅμως καλά, ὀρθά, ὀρθόδοξα. υνδέστε τα μέ τούς
δεσμούς τῶν μυστηρίων. υνδέστε τα κυρίως μέ τήν ἐξομολόγηση
καί μέ τή θεία κοινωνία. υνδέστε τα ἄρρηκτα μέ τό Φριστό. Ἔτσι
συνδεδεμένα μέ τό Φριστό δέν θά σειστοῦν καί δέν θά πέσουν,
ὅταν στήν ἐφηβική καί νεανική λικία θά αἰσθανθοῦν τή θύελλα τῆς
διαφθορᾶς, τή θύελλα τῶν ἀμφιβόλων λογισμῶν, τή θύελλα τοῦ
λισμοῦ καί τῆς ἀπιστίας, θά μείνουν σταθερά κοντά στό Φριστό.
Μήν ξεχνᾶτε σεῖς, οἱ σημερινοί ἤ αριανοί κατηχητές, πώς τά
παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ χολείου δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπισκέπτες τοῦ
Ναοῦ, ἀλλά προσκυνητές τοῦ Ναοῦ. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἀκροατές
λόγου, ἀλλά μυούμενοι σέ περκόσμια μυστήρια. Δέν εἶναι ἁπλῶς
παθητικοί δέκτες θεωρητικῶν γνώσεων, ἀλλά κοινωνοί μυστηρίων
Θεοῦ. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἐρευνητές τῆς ἀλήθειας, ἀλλ' ἐραστές τῆς
ἀλήθειας. Δέν εἶναι ἀνερμάτιστα ὄντα, ἀλλ' εἶναι κλωνάρια τοῦ
δέντρου τῆς κκλησίας, ποὔχουν ἀνάγκη νά ρουφήξουν χυμούς
ἀπ' τίς ρίζες γιά νά ζήσουν εἶναι πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ
Φριστοῦ, ποὔχουν ἀνάγκη ἀπό θεϊκή χλόη γιά νά ζήσουν. Καί οἱ
χυμοί κι  χλόη εἶναι τά μυστήρια τῆς κκλησίας μας. Καί γιά τά

παιδιά καί γιά τόν ἑαυτό σας νά ἐπαναλαμβάνετε τά λόγια της
ὡραίας ἐκείνης προσευχῆς τοῦ Ὡρολογίου:
«Κύριε, συναρίθμησόν μέ τοῖς προβάτοις τῆς ἐκλεκτῆς σου
ποίμνης καί διαθρεψόν με σύν ατοῖς ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων σου
μυστηρίων. Ἀμήν».

