
Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Ἀλεξίου
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Κατηχητικῆς Περιόδου

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀγαπητά μου παιδιά, συνεργοί στήν κατηχητική διακονία τῆς νεότητος, 
χαίρετε ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν πάντοτε.

«Ἀπαύγασμα γάρ ἐστι (ἡ σοφία) φωτὸς ἀϊδίου καί ἔσοπτρον
ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας καί εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ»         

(Σοφία Σολομῶντος 7, 26).
 

Σύμφωνα μέ τόν σοφό Σολομῶντα, μέ τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως ἐπιχειροῦμε νά ἐντάξουμε τήν 
ἀνθρώπινη  σκέψη καί ἀναζήτηση στήν ὑπέρτατη Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁποία εἶναι ὄντως 
ἀκτινοβόλο συμπέρασμα ἀνεξαντλήτου φωτός, καθρέπτης καθαρός τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ καί 
εἰκόνα τῆς ἀγαθότητός Του. Αὐτή ἡ ἀναζήτηση κατορθώνεται μέ τή διδασκαλία, ἀπαραίτητη γιά τό
νεαρό βλαστό, ὥστε νά προσεγγίσει, νά ἀγαπήσει, νά κατανοήσει καί νά ἀποδεχτεῖ τά διδάγματα, 
πού τοῦ προσφέρονται.

Ἔτσι, τόν πρῶτο λόγο ἔχει ὁ διδάσκαλος, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καί στίς βαθμῖδες τῆς 
Ἐκπαίδευσης. Ἔχουμε ὑπόψη ἕνα λόγο πού διακηρύσσει πώς «Ὁ μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ὁ 
καλός δάσκαλος ἐξηγεῖ. Ὁ ἐξαιρετικός διδάσκαλος δείχνει. Ὁ μεγάλος δάσκαλος  
ἐμπνέει»  (W. A. Ward,  1921-1994). Γιά νά ἐμπνεύσει ὁ Κατηχητής ὀφείλει καί ὁ ἴδιος νά 
ἀγωνίζεται γιά τά ἀκόλουθα:

α) Τόν Φωτισμό του:  Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος  εἶναι σαφής:  “Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα 
καθᾶραι∙ σοφισθῆναι καί οὕτω σοφίσαι∙ γενέσθαι φῶς καί φωτίσαι∙ ἐγγίσαι Θεῷ καί προσαγαγεῖν 
ἄλλους∙  ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι…».  Ὁ ἴδιος Πατέρας προσθέτει: «Μισῶ διδάγματα οἷς ἐναντίος ὁ
βίος». Ὁ Κατηχητής θά εἶναι πρόσωπο προσευχῆς καί συνεχοῦς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, ἐντός τῆς
Θείας Λατρείας, ὁπωσδήποτε γιά τόν ἴδιο καί γιά τό μήνυμα πού ἐκπέμπει . Μέ τόν προσωπικό του 
φωτισμό ἀναδεικνύεται «Φῶς τοῦ κόσμου»  καί  «ἅλας τῆς γῆς»  (Μτθ. 5 κεφ.) Ὁ φωτισμένος 
Κατηχητής θά στηρίξει τόν ἀνήσυχο νέο, διότι "Ἀλλοίμονο στόν ἕνα, ὅταν πέσει καί δέν θά εἶναι 
ἄλλος νά τόν σηκώσει" (Ἐκκλ. 4, 10). Ἀντίθετα, ὅταν ὁ Κατηχητής ὑστερεῖ, τότε ἰσχύει ἡ 
συμβουλή τοῦ Μ. Βασιλείου: "Μή ζητᾶς πνευματικό δάσκαλο πού νά ἀνέχεται τά πάθη σου, διότι 
ὁδηγεῖσαι ἀπό αὐτόν σέ βαθύ λάκκο". Παράλληλο τό βιβλικό «τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, 
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται» (Μτθ. 15, 15).

β) Τήν Ἐκκλησιοποίηση: Ὁ Κατηχητής ἀρχίζει τό ἔργο του μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου καί 
δραστηριοποιεῖται σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις του. Εἶναι τακτικό μέλος στήν Ἐνορία, 
ἐκκλησιάζεται, συνεργάζεται ἄψογα μέ τούς οἰκείους Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἐπίσης, ἕλκουν 
τήν  Ἱερωσύνη τους ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, πρός τούς ὁποίους ὁ Κατηχητής καί ἀναφέρεται, θέτοντάς 
τους ὑπόψη τά τυχόν προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει καί ἀπό τούς ὁποίους ζητᾶ τήν βοήθειά τους. 

Τήν Ἱερά Μητρόπολη διευθύνει ὁ Μητροπολίτης καί ὄχι κάποιος Γέροντας ἀπό τό ἀσφαλές καί 
ἀπυρόβλητο Κελλί ἤ τό διαμέρισμά του. Ὁ Ἐπίσκοπος ἀγωνιᾷ, προσεύχεται, ἀναζητεῖ λύσεις, 
παρέχει ὁδηγίες, ἀκούει συχνά τά παράπονα τοῦ κόσμου, ἀγωνίζεται νά συντηρήσει ἄπορες 
οἰκογένειες πού πεινοῦν καί βέβαια ἀναφέρεται στήν Σεπτή Ἱεραρχία, ὁσάκις κρίνει ὅτι εἶναι 
ἀπαραίτητο. Οἱ συμβουλές τῶν Γερόντων εἶναι πάντα πολύτιμες, ἀλλά οἱ τελικές ἀποφάσεις 
ἀνήκουν στόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος πρέπει νά στηρίζεται ἀπό ὅλους καί ὄχι νά ὑπονομεύεται ἀπό 
ὁρισμένους εὐσεβεῖς εἴτε, καί ὄχι σπάνια, εὐσεβοφανεῖς.

γ) Γνωστική κατάρτηση: Σήμερα εἶναι ἡ ἐποχή πού οἱ ἄνθρωποι ἀποκτοῦν πολλές γνώσεις καί 
ἀνάλογους τίτλους. Καλό θά εἶναι ἑπομένως νά μήν ὑστερεῖ καί ὁ Κατηχητής. Ἡ ἐπιστημονική 
γνώση πείθει καί τούς πλέον δύσπιστους ὅτι «πολλή ἐπιστήμη ὁδηγεῖ στόν Θεό» καί μόνο 



ἡ «ἡμιμάθεια ἀμφισβητεῖ τήν παρουσία Του».  Φαινομενική εἶναι ἡ ἀντίθεση Πίστεως καί 
ἐπιστήμης. Ἀναφέρει ἐνδεικτικά ἕνας σημερινός μεγάλος ἐπιστήμων,   μάλιστα τέως ἄθεος: «Ὁ 
Θεός τῆς Βίβλου εἶναι καί Θεός τοῦ γονιδιώματος. Μπορεῖ νά λατρεύεται στήν Ἐκκλησία ἤ στό 
Ἐργαστήριο. 

Ἡ δημιουργία Του εἶναι ἐπιβλητική, περίπλοκη, ὄμορφη. Ὁ Ἠθικός Νόμος παρουσιάζεται σάν 
σπουδαία πινακίδα πού ὁδηγεῖ στόν Θεό∙ ἀκόμη, δείχνει ἕνα Θεό πού φροντίζει τά ἀνθρώπινα ὄντα,
ἕνα Θεό  ἄπειρα καλό καί ἅγιο»[1]. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι πού διακονοῦμε τήν Ἐκκλησία, ἄς 
ἀρκεστοῦμε στή σοβαρή διάκριση ὅτι ἡ Ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μέ τό  «πῶς»  καί ἡ Θεολογία μέ 
τό «γιατί» καί ἄς μήν προχωροῦμε σέ χώρους πού συχνά ἀγνοοῦμε, πολύ περισσότερο, ἄς μήν 
σπεύδουμε νά κρίνουμε ἀρνητικά κάποιον πού δεν συμφωνεῖ μαζί μας. Ἄς ἀναπαυθοῦμε, 
δημιουργικά,  καί ὄχι ἀδρανῶς, στή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου ὅτι «Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ    ὁ ἐν τῷ 
κόσμῳ» (Α' Ἰω. δ' 4).

Ἀρκούμενοι στίς ἐκτεθεῖσες προϋποθέσεις γιά τήν ἔναρξη τοῦ μεγάλου ἔργου τῆς Κατηχήσεως καί 
ὑπονοώντας πλῆθος ἄλλων, πού κατά καιρούς ἐκθέτουμε στίς Ὁμιλίες μας, προσθέτουμε τίς 
ἀκόλουθες συμβουλές: Δῶστε ἰδιαίτερη προσοχή στά μικρά παιδιά. Ἐκεῖ, στίς παιδικές καρδιές, 
ἀρχίζει τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Λάβαρό μας ἄς εἶναι τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ἄφετε τά παιδία 
ἔρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αὐτά. Τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν λέγω 
ὑμῖν, ὅς ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν» (Λκ. 18, 16-
17). 

Τά παιδιά νά εἶναι ἐγκαίρως στό Ναό, νά συμψάλλουν, νά δέονται καί νά κοινωνοῦν. «Ἐκ 
στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» (Μτθ. 21, 16).  "Μεταλαμβάνετε συχνά, 
προσεύχεστε θερμά, ὑπομένετε καί θά δεῖτε Χέρι Δυνατό νά σᾶς κρατᾷ, συνιστᾷ ὁ Γέροντας τῆς 
Πάτμου ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, σέ μικρούς καί μεγάλους. Ὅπως γνωρίζετε πρόσφατα ἡ Ἁγία 
καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν ἐνέγραψε στό Ἁγιολόγιο. Ὁ ἴδιος ἅγιος Γέροντας 
διδάσκει  "Πρέπει νά εἴμεθα ἄνθρωποι τῆς χάρης, ὥστε ὅποιος μᾶς πλησιάζει νά ξεκουράζεται".

Καθώς μεγαλώνουν τά παιδιά κοινωνικοποιοῦνται, βάζουν γονεῖς καί δασκάλους σέ δεύτερη μοῖρα.
Ἐνδεικτικός ὁ λόγος ἑνός στοχαστῆ: «Γιά τή μητέρα τό παιδί εἶναι τό πᾶν, ἐνῶ γιά τό παιδί ὁ γονιός
εἶναι μόνον ἕνας κρίκος στήν ἁλυσίδα τῆς ζωῆς του»    (Ben. Disraeli, 1804 - 1881).     

Βέβαια, ὅταν τό παιδί ἔχει χαλκευτεῖ σωστά, καί κατά Θεόν, αὐτό ὁ γονέας καί ὁ δάσκαλός του, 
δένονται μέ χρυσῆ ἁλυσίδα, πού μένει ἀδιάσπαστη.  Θά μέ ἔχετε ἀκούσει νά μνημονεύω πάντα τόν 
Γέροντα Καλλίνικο Ἱερομόναχο, Κατηχητή καί Πνευματικό μου ὁδηγό στά παιδικά καί νεανικά 
μου χρόνια. Μέ εὐλογοῦσε πάντα καί παρατηροῦσε διακριτικά τήν πορεία μου. Νά ὁδηγήσουμε 
ἐνωρίς τά παιδιά στό ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. "Δέν ὑπάρχει ἄλλος  σίγουρος δρόμος 
σωτηρίας, ἐκτός ἀπό τό νά ἐξομολογεῖται ὁ καθένας σέ Πατέρες μέ πολλή διάκριση καί ἀπό αὐτούς
νά παίρνει ὁδηγίες γιά τήν ἀρετή καί νά μήν ἀκολουθεῖ τό δικό του θέλημα", διδάσκει ὁ Ὅσιος 
Κασσιανός (Δ΄-Ε΄αἰῶνας).

Καί συμπληρώνει ὁ Ὅσιος Πορφύριος: "Ἡ Ἐξομολόγηση εἶναι ἕνας τρόπος, γιά νά ἔλθει ὁ 
ἄνθρωπος στόν Θεό. Εἶναι προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο". Σημαντική εἶναι 
ἡ συνέπεια ἔργων καί λόγων. Διδάσκει σχετικά ὁ Ἰσαάκ ὁ Σύρος:  "Νά μήν ἔχεις ἄλλο στό στόμα 
σου καί ἄλλο στήν καρδιά σου, διότι ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται, βλέπει καί τά κρυφά καί τά φανερά". 
Νά ἐμπνεύσουμε στά παιδιά τήν εὔλαλη σιωπή, ἡ ὁποία εἶναι συχνά πιό  ἐκφραστική ἀπό τά 
λόγια. «Ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ μεγαλαυχεῖ∙ ἰδοὺ ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει!» (Ιακ. 
3,5 καί ἑξῆς). «Ὅς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὁ δὲ προπετὴς χείλεσι 
πτοήσει ἑαυτόν» (Πρμ.13, 3).

«Ἡ σιωπή εἶναι μυστήριο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, οἱ λόγοι εἶναι ὄργανο τοῦ κόσμου 



τούτου»     (ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος).  Ὅσο προχωροῦν τά παιδιά πρός τήν ἐφηβεία θέτουν ἔντονα τό 
θέμα τῆς ἐλευθερίας, πιεζόμενα προφανῶς ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον ἤ ἀκούγοντας 
κάποιους συμμαθητές τους πού ῥέπουν πρός τήν ἀναρχία.   

Ἐνδεικτικές καί ἐδῶ οἱ σχετικές ῥήσεις: «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑμᾶς» (Ιω. 8, 32). «Οὗ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεί ἐλευθερία» (Β΄ Κορ. 3, 17). «Ἐπ’ ἐλευθερίᾳ 
ἐκλήθητε...»(Γαλ. 5, 13). Ἡ ἁμαρτία εἶναι σκλαβιά, ἐνῶ « ἡ ἐλευθερία εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν 
ἄνθρωπο» (ἱερός Χρυσόστομος). Βέβαια, ἡ ἐλευθερία δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀσυδοσία, γιατί τότε 
οὐδείς εἶναι ἐλεύθερος. Ἐλευθερία νοεῖται «ὑπό νόμον», ἀλλιῶς  «ἡ ἄγαν ἐλευθερία...εἰς ἄγαν 
δουλείαν, μεταβάλλει καί ἰδιώτῃν καί πόλιν»  (Πλάτων, 427-347).«Ἡ ἐλευθερία δέν ἀγαπᾷ νά 
κατοικεῖ ἐκεῖ πού δέν βασιλεύει ἡ ἀρετή καί ἡ χρηστομάθεια»   (Ἀδαμ. Κοραῆς, 1748-1833). Μόνο 
ἡ  πειθαρχημένη ἐλευθερία καταξιώνει τόν ἄνθρωπο.   

Ἄλλη παράμετρος εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ Κατηχητής νά ἐμπνέει τήν ἀγάπη στά παιδιά. Νά ἀγαποῦν τούς
οἰκείους τους, τούς δασκάλους, τούς συνανθρώπους, ἀκόμη καί τούς (ὑποτιθέμενους) ἐχθρούς 
τους (Μτθ. 5, 44).   «Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων 
ἡ ἀγάπη» (Α΄ Κορ. 13, 13). «Ὁ πιό κοντινός δρόμος γιά τόν Θεό περνάει μέσα ἀπό τήν ἀνοιχτή 
πόρτα τῆς ἀγάπης. Τό μονοπάτι τῆς γνώσης εἶναι πολύ ἀργό καί γιά πολύ λίγο»[2]. Συχνά, «ἡ 
γνῶσις φυσιοῖ» (Α΄ Κορ. 8,1) καί ὁ «σοφός» χωρίς ἀγάπη καταντάει «χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον 
ἀλαλάζον» (Α΄ Κορ. 13, 1).

Τέλος, ὄχι βέβαια γιά τίς συμβουλές ἀλλά γιά τήν οἰκονομία τοῦ λόγου, ὁ Κατηχητής θά 
ἐμπνέει ἐλπίδα. Τά παιδιά ἔχουν ἴσως προβλήματα μάθησης, δυσκολίες προσανατολισμοῦ. Κάποια 
παιδιά ἔχουν ἀσθενεῖς γονεῖς  στό σπίτι ἤ καί ἀδελφούς ἀκόμη, ἄνεργους γονεῖς ἤ κάποιο ἄλλο 
πρόβλημα, πού τά καθιστᾷ  ἐσωστρεφῆ καί μελαγχολικά, ἐνίοτε καί ἐπιθετικά.  Ὁ Κατηχητής θά 
διερευνήσει τό πρόβλημα μέ διάκριση, θά ἐνημερώσει τόν Ἐφημέριο καί θά προσπαθήσει νά 
πλησιάσει ἀγαπητικά τό παιδί. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ θά καλύψει τά ὑπόλοιπα. 

Καί ὁ ἴδιος, ὅπως πολύ καλά ξέρετε, ἀντιμετωπίζω καθημερινά προβλήματα συνανθρώπων, καί μέ 
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀνταποκρίνομαι τώρα καί εἰκοσιπέντε περίπου χρόνια. Πολύ συχνά ἔρχεται ἡ 
βοήθεια ἀπό ἐκεῖ πού δέν φανταζόμαστε, γιατί ὁ Θεός ἐπιβλέπει καί προνοεῖ.

Πρίν κλείσω τήν παροῦσα Εἰσήγησή μου θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά καί νά συγχαρῶ τούς 
Κατηχητές καί Κατηχήτριες, καί ὅποιους ἄλλους ἐργάστηκαν στήν Κατασκήνωσή μας. 

Ἐπιτελέστηκε ἐκεῖ ἕνα σημαντικό ἔργο, τό ὁποῖο πιστώνεται ἀφενός στά στελέχη μας, πού 
ἐργάστηκαν μέ ἀνιδιοτέλεια καί ζῆλο καί ἀφετέρου στό γεγονός ὅτι ἔχουμε τά παιδιά ἀρκετές ὧρες,
ὅλες ἀξιοποιήσιμες, σέ ἀντίθεση λ. χ. μέ τά Κατηχητικά ὅπου τά ἔχουμε μόλις μιά ὥρα τήν 
ἑβδομάδα, καί μέ κάποια βροχή ἤ ἄλλη δυσκολία χάνεται καί αὐτή ἡ ὥρα. Γιά τό λόγο αὐτό 
αὐξάνεται ἡ εὐθύνη τοῦ Κατηχητῆ, ὥστε νά ἐπιτύχει τό καλύτερο στόν ἐλάχιστο χρόνο πού 
διατίθεται. 

Καλή δύναμη, παιδιά μου. Νά σᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός, μέ τήν πρεσβεία τῆς Παναγιᾶς καί τῶν Ἁγίων 
Θεοφόρων Πατέρων. Ἀμήν.

F. Collins (Γενετιστής, πρώην ἄθεος), Ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ. 184 & 189.
Silesius  (1624-1677),  Γερμανός  κληρικός, ποιητής κ.λπ


