
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ κατήχηση, δηλαδή ἡ ἀνάπτυξη τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν 

τῆς πίστης μας, ἒχει τήν ἀρχή της στόν ἲδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριό 

μας καί στούς Ἀποστόλους Του. Ἐάν ἀνατρέξουμε στήν Καινή 

Διαθήκη, θά δοῦμε σέ πολλές περιπτώσεις νά γίνεται ἀναφορά, τόσο 

στήν ἀνάγκη τῆς κατήχησης ὃσο καί στήν ἀναγκαιότητα τῆς 

ὀρθόδοξης ὁμολογίας πίστεως, ὡς προϋπόθεση γιά νά γίνει κάποιος 

μέλος τῆς Ἐκκλησίας. 

Τήν πρώτη καί πιό σύντομη κατήχηση ἤ διατύπωση τῆς 

δογματικῆς ἀλήθειας τῆς πίστεώς μας, τήν συναντοῦμε στά λόγια 

τοῦ Χριστοῦ πρός τούς Μαθητές Του μετά τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ 

Χριστός προτρέπει τούς Μαθητές νά πορευθοῦν σέ ὃλα τά ἒθνη καί 

νά βαπτίζουν τούς ἀνθρώπους στό ὂνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἀφοῦ 

προηγουμένως μαθητεύσουν στά δόγματα τῆς πίστεως καί 

διδαχθοῦν στήν συνέχεια νά ἐφαρμόζουν ὃλα ὃσα ἐδίδαξε ὁ ἲδιος ὁ 

Χριστός: «Πηγαίνετε νά κάνετε ὅλα τά ἔθνη μαθητές μου, 

βαπτίζοντάς τους στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, διδάσκοντάς τους νά ἐφαρμόζουν ὅλες τίς ἐντολές πού 

σᾶς ἔδωσα» (Μτθ. 28,19).  

Ὅμως ἐάν δέν ἀντιληφθοῦμε τήν ἀναγκαιότητα τῆς 

Ὀρθόδοξης Κατήχησης καί τόν σκοπό της, ὁ ὁποῖος εἶναι νά 

καθαρίσει ὁ ἂνθρωπος τήν καρδία του ἀπό τά  πάθη καί νά ἑνωθεῖ 

μέ τήν ἂκτιστη καί ζωοποιό χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε θά ματαιοπονοῦμε, 

θά κουραζόμαστε χωρίς ἀποτέλεσμα καί τό χειρότερο θά 

σκορπίζουμε ἀπογοήτευση στούς ἀνθρώπους, πού ζητοῦν ἐλπίδα 

σωτηρίας. 

Πληροφορίες: Γραφεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καί Διακονίας 22554610, 22554696  



 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 

Ἀρχιμ. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, 

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 

 

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 

Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος 

 

Τρίτη, 11 Μαρτίου 

Ἀνέστης Κεσελόπουλος, 

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

Τρίτη, 8 Ἀπριλίου 

Μιχάλης Μαραθεύτης, 

πρ. Καθηγητής Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας 

 

Τρίτη, 6 Μαΐου 

Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων 

 

 

Ὅλες οἱ εἰσηγήσεις θά πραγματοποιηθοῦν στήν 

Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄ καί θά ξεκινοῦν στίς 07:00΄ μ.μ. 

“κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου,  
ἵνα μὴ σαλευθῶσι τὰ διαβήματά μου”. 

 

ΨΑΛΜΟΣ 16,5 


