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ΠΕΡΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

Ίνα επιγνώς περί ών κατηχήθης των λόγων την ασφάλειαν.
(Λουκ. Α΄.4)

Ιουδαίοις δε τις Απολλώς ονόματι, Αλεξανδρεύς τω γένει, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, 
δυνατός ών εν ταις γραφαίς. Ούτος ήν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων τω πνεύματι 
ελάλει και εδίδασκεν ακριβώς τά περί του Κυρίου.

(Πράξεις ΙΗ΄.24-25)
Κατάρτισαι τα διαβήματά μου εν τοις τρίβοις σου ίνα μη σαλευθώσι τα διαβήματά μου.

(Ψαλμ. 16,5)
Τους οδούς Σου κύριε, γνώρισόν μοι και τας τρίβους σου δίδαξόν με.

(Ψαλμ. Κδ΄.4)
Απολλώς ονόματι, Αλεξανδρεύς τω γένει, ανήρ λόγιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατόν εν 

ταις γραφαίς. ούτος ήν κατηχημένος την οδόν Κυρίου, και ζέον τω πνεύματι ελάλει και εδίδασκεν 
ακριβώς τα περί του Κυρίου.

(Πράξεις Ιη΄. 24-25)
Κοινωνείτω δε ο Κατηχούμενος τον λόγον τω κατηχούντι εν πάσιν αγαθοίς.

(Γαλάτας Στ΄.5-6)
Αυξανόμενοι εις επίγνωσιν Θεού.

(Κολασσαείς α΄.10)
Με πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας.

(Εφεσίους α΄.16)
Κοινωνείτω δε ο Κατηχούμενος τον λόγον τω κατηχούντι εν πάσιν αγαθοίς.

(Γαλάτας Στ΄.5,6)
Κατηχούμενος ελέγου, έξωθεν περιηχούμενος. Ακούων ελπίδα, και μη ειδώς. ακούων μυστήρια, 

και μη νοών. ακούων γραφάς, και μη ειδώς το βάθος. ουκ έτι περιηχή, αλλ’ ενηχή. το γάρ ένοικον 
πνεύμα «Πνεύμα Θεού οικεί εν υμίν» (Ρωμαίους Η΄.9) λοιπόν οίκους θείους την διάνοιά σου 
εργάζεται». 

Οι δε πόδεσου εις τας Κατηχήσεις σπευδέτωσαν.
(Κύριλλος Ιεροσολύμων)

Παράμενε ταις κατηχήσεσιν. ει και πολλά παρατείνομεν λέγοντες, μήποτε η διάνοια σου εκλυθή. 
όπλα λαμβάνεις κατά αντικειμένης ενέργειας. όπλα λαμβάνεις κατά αιρέσεων.

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Νόμισόν μοι οικοδομήν είναι την κατήχησιν (εάν μη βαθύνωμεν, και θεμέλιον θώμεν). Εάν μη 

κατ’ ακολουθίαν δεσμοίς οικοδομής αρμολογήσωμεν τον δόμον, ίνα μη ευρεθή τι χαύνον και σαθρά 
γένηται η οικοδομή, ουδέν όφελος ουδέ του προτέρου κόπου.

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Ότε τοίνυν η Κατήχησις λέγηται, εάν σε κατηχούμενος εξετήση, τι ειρήκασιν οι διδάσκοντες, μηδέν 

λέγε τω έξω. μυστήριον γάρ σοι παραδίδομεν, και ελπίδα μέλλοντος αιώνος. τήρησον το μυστήριον 
τω μισθαποδότη.

(Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Διά τούτο και κατήχησις λέγεται ίνα και απόντων ημών ο λόγος ημών ενηχή ταις διανοίαις υμών.

(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
Προσήρχοντο εις το Άγιον Βάπτισμα την νύκτα του Αγίου Πάσχα πρό της θείας Λειτουργίας της 

Αναστάσεως, ής την λαμπρότητα επέτεινεν. η συμμετοχή των νεοφωτίστων λευχειμονούντων, 
κρατούντων λαμπάδας ανημμένας και πρώτων προσερχομένων εις την θείαν κοινωνίαν.

(Επί της εποχής του ιερού Χρυσοστόμου)


