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Πρός 

τούς εὐλαβεστάτους Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἕδρας των 

 

 

ΘΕΜΑ: ‘’Κατήχηση ἐνηλίκων τῶν πρός τό Φώτισμα 

εὐτρεπιζομένων’’. 

 

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες, 

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! 

 

Ἀρκετές φορές, κατά τό παρελθόν, σέ Ἱερατικές Συνάξεις 

ὡμίλησα στήν ἀγάπη σας, περί τῆς σπουδαιότητος τοῦ θέματος τῆς 

Κατηχήσεως, ἡ ὁποία πρέπει ἀπαραιτήτως νά προηγῆται τῆς 

Βαπτίσεως τῶν ἐνηλίκων. 

Ἐπανέρχομαι ὡστόσο πάλι, διότι τινές ἐξ ὑμῶν, πιεζόμενοι 

προφανῶς ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους νά βαπτισθοῦν ἤ ἀκόμη καί ἀπό 

τούς ὑποψηφίους ἀναδόχους των, δέν ὑπακούετε, ἀποδίδοντες μικρή 

ἀξία στά διαταχθέντα, καί μέ τή σειρά σας ἀσκεῖτε πίεση στήν Ἱερά 

Μητρόπολη γιά νά συντμηθῇ ἀσφυκτικά ὁ χρόνος τῆς Κατηχήσεως, 
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δυστυχῶς ἐπί ζημίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖο 

ἀποτελεῖ τήν θύρα εἰσόδου στήν Ἐκκλησία καί τή Βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν. 

Ἀνάγκη, λοιπόν, μεγάλη καί ἐπιτακτική προκύπτει νά 

ἐνημερώσετε τούς χριστιανούς σας, ἔγκαιρα καί ὄχι τήν τελευταία 

στιγμή, γιά τά παρακάτω: 

 

Ι. Προκειμένου νά προσέλθῃ ἐνήλικος στήν ὀρθόδοξη πίστη καί 

νά βαπτισθῇ, ἀπαιτεῖται ὡς πρώτη προϋπόθεση ἡ ἐλεύθερη ἀπό κάθε 

πίεση καί ἀνάγκη ἀπόφασή του. Συνεπῶς, δέν ἀρκεῖ ἡ διάθεση τοῦ 

ἀναδόχου νά "κάνῃ τό ψυχικό" καί μάλιστα εὐκαιριακά καί ὅπως-ὅπως. 

Δέν πρέπει νά δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι τό ἱερό Μυστήριο εἶναι 

πολιτιστικό αὐτονόητο, στό ὁποῖο πρέπει ὁπωσδήποτε νά προσχωρήσῃ 

ὁ ἀβάπτιστος καί δή ὁ ἀλλοδαπός, πιστεύει δέν πιστεύει, μόνο καί μόνο 

γιά νά ἐνταχθῇ ἰσότιμα στήν κοινωνία ἤ καί νά ἐπιβιώσῃ, 

"κερδίζοντας" τήν ἠθική καί ὑλική –κυρίως- ὑποστήριξη τῶν 

συνανθρώπων του. Ἡ Ἐκκλησία μας ἀγαπᾶ τούς πάντες καί τούς 

βοηθεῖ δίχως τέτοιου εἴδους ἀπαιτήσεις. Ἡ ἔρευνα, συνεπῶς, τῶν 

κινήτρων θεωρεῖται θεμελιώδης, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, καί εἴμαστε 

ὑπόλογοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐπέστησε τήν προσοχή, 

ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐκ μέρους μας διαχείριση τῶν ἁγίων. 

 

ΙΙ. Ἐξακριβωθέντων τῶν κινήτρων, καθῆκον σας ἱερό εἶναι νά 

συνοδεύσετε τόν ὑποψήφιο πρός Βάπτιση στήν Ἱερά Μητρόπολη, νά 

τόν παρουσιάσετε στόν Ἐπίσκοπό σας κι ἐκεῖ νά ὑποβάλῃ τό αἴτημά 

του γραπτῶς, συνοδευόμενο ἀπό τά ἀπαραίτητα ἀποδεικτικά τῆς 

πολιτογραφήσεώς του (φωτοτυπία διαβατηρίου ἤ ἀστυνομικῆς 

ταυτότητος, στά ὁποία ἐμφαίνονται τά στοιχεῖα τοῦ αἰτοῦντος καί ἡ 

φωτογραφία του) καί τά τοῦ μέχρι τώρα θρησκεύματός του. 

Ἐάν ὁ ἐρχομός σας στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι 

δύσκολος, λόγῳ ἀποστάσεως, τότε σεῖς θά ἀποστέλλετε τά ὡς ἄνω 

ἀπαιτούμενα, προκειμένου νά ὁρισθῇ Κατηχητής, πού θά διδάξῃ καί 

θά μυήσῃ τόν ὑποψήφιο χριστιανό στά ἱερά τῆς πίστεως. Πρός 

διευκόλυνσή σας, λαμβάνετε συνημμένως τύπον τῆς αἰτήσεως. 

 

ΙΙΙ. Τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Κατήχηση τοῦ προσερχομένου πρός 

τό Βάπτισμα, εἶναι ἕνα ἄλλο σοβαρό κριτήριο τῶν προθέσεών του. 

Προσοχή! Ἐάν δέν προσέλθῃ στήν Κατήχηση ἤ προσελθών διακόψῃ 

τήν μαθητεία του, δέν σᾶς ἐπιτρέπεται νά προτείνετε στόν 
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Μητροπολίτη σας τήν Βάπτισή του ἤ νά προβῆτε (Θεός φυλάξοι!) σ' 

αὐτήν, ἄνευ τῆς εὐλογίας του.  

Ἐφόσον περατωθῇ ἐπιτυχῶς ἡ Κατήχηση, τότε καί μόνον τότε, ὁ 

Κατηχητής ἀναφέρει σχετικά στόν Μητροπολίτη, προτείνοντας -μέ 

εὐθύνη του- τήν Βάπτιση. 

 

IV. Ὁ Μητροπολίτης, ἀφοῦ δώσει γραπτῶς ἐντολή στόν οἰκεῖο 

Ἐφημέριο νά τελέσῃ τό Βάπτισμα, στή συνέχεια ὑποχρεοῦται ὁ 

Ἐφημέριος νά γνωρίσῃ, πάλι ἐγγράφως, τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου καί 

τό δοθέν ὄνομα, γιά τήν καταγραφή του στά τηρούμενα ἐκκλησιαστικά 

βιβλία. 

 

V. Θεωρῶ αὐτονόητο -ὅμως σᾶς τό θυμίζω- ὅτι τόν νεοφώτιστο 

θά συνεχίσετε νά τόν φροντίζετε καί μετά τή Βάπτισή του, καί θά 

θυμίσετε καί στόν ἀνάδοχο τά καθήκοντά του, κυρίως τά πνευματικά, 

πού κακῶς ὑποτιμῶνται, προτιμωμένων συνήθως τῶν ὑλικῶν. Οἱ 

ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου δέν τελειώνουν μετά τό μυστήριο τοῦ 

Βαπτίσματος. Γιά τήν ἀκρίβεια τότε ἀρχίζουν! 

 

Ἡ παραπάνω λεπτομερῶς καταγραφεῖσα διαδικασία θά τηρεῖται 

πάντοτε καί ὅταν πρόκειται νά ἀκολουθήσει γάμος μετ' ὀρθοδόξου.  

Ἐνημερώσατε, παρακαλῶ, τούς χριστιανούς σας ΕΓΚΑΙΡΩΣ καί 

σεῖς μή σπεύδετε νά κλείσετε ἡμερομηνία γάμου, ἐάν δέν ἔχουν 

τηρηθῇ τά ὡς ἄνω δέοντα, ὥστε νά μή πιεζόμαστε ὅλοι καί 

ἁμαρτάνουμε βαρέως, τρέχοντας σάν ἀλλόφρονες νά προλάβουμε τί; 

καί γιατί;  

Σκεφθεῖτε, παρακαλῶ, τί γνώμη θά σχηματίσουν καί οἱ ἴδιοι οἱ 

ἐνδιαφερόμενοι γιά μᾶς καί τήν πίστη μας, ὅταν μέ ἐλαφρότητα καί 

ὑποχωρητικότητα ἀντιμετωπίζουμε τόσο σημαντικά θέματα ζωῆς καί 

σωτηρίας. Παύσατε, ὅσοι τό κάμετε, νά μεταθέτετε στήν Ἱερά 

Μητρόπολη προβλήματα πού ἀνήκουν στήν ἁρμοδιότητά σας καί 

πρέπει νά τά προλαβαίνετε, διότι ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς θά 

ἐπαναπέμπονται, λόγω ἁρμοδιότητος. 

Ταῦτα παραγγέλλων, σᾶς εὐλογῶ ἐκ καρδίας ἀγαπώσης καί 

εὐχομένης, ὑπέρ ὑμῶν καί τῶν οἰκείων σας. 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
 

 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 


