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  «Ἰωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». 

     Καλλιοπίου καὶ Ἀκυλίνης μαρτύρων (304).  

     Γεωργίου ὁσίου ἐπισκόπου Μυτιλήνης (θ΄ αἰ.). 
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Θέµα: 'νατροφὴ τῶν τέκνων.Θέµα: 'νατροφὴ τῶν τέκνων.Θέµα: 'νατροφὴ τῶν τέκνων.Θέµα: 'νατροφὴ τῶν τέκνων.    
    

....ἰς τὴν Εὐαγγελικὴν περικοπὴν τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου 
υἱοῦ δίδεται ἡ ἀφορμὴ νὰ ἐξετάσωμεν τὰς ἐλλείψεις καὶ τὸν τρόπον 
τῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων βάσει τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ζωῆς μας. 
Ἂς ἴδωμεν.    

[…] 
/. 0 1ριστιανικὴ ἀνα/. 0 1ριστιανικὴ ἀνα/. 0 1ριστιανικὴ ἀνα/. 0 1ριστιανικὴ ἀνατροφὴ τῶντροφὴ τῶντροφὴ τῶντροφὴ τῶν    παιδίων.παιδίων.παιδίων.παιδίων.    
3333ὰ παιδιὰ θὰ εὕρουν τὴν χαρὰν των εἰς τὸν Χριστὸν, διότι ὁ 

Χριστὸς εἶναι ἕνα μεγάλο παιδί. Τὰ παιδιὰ κοντὰ εἰς τὸν Χριστὸν θὰ 
εὕρουν τὸ ἄναμμά των καὶ συμπλήρωμά των. Θὰ ἀνάψῃ ὅ,τι καλὸν 
ἔχουν καὶ θὰ ἀποκτήσουν ὅ,τι τοὺς λείπει. Καὶ συγκεκριμένως: Ἡ ἁ-
πλότης τοῦ μικροῦ παιδιοῦ κοντὰ εἰς τὸν Χριστὸν θὰ συμπληρωθῇ 
ὑπό τῆς καθαρότητας. Τὸ παιδὶ κοντὰ εἰς τὸν Χριστὸν δὲν θὰ ἔχη 
μόνον τήν φυσικήν του χαράν, ἀλλά καὶ καρδίαν καθαράν. Ἡ φυσι-
κὴ εἰλικρίνεια, ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὰ μικρὰ παιδιά, ὅταν αὐτὰ εὑρε-
θοῦν κοντὰ εἰς τὸν Χριστόν, θὰ εὕρῃ σπουδαῖον τρόπον ἐκδιώξεως 
τῶν δαιμονίων διά τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως. Ποῖος ἱερεὺς 
ἐξωμολόγησε μικρὰ παιδιὰ καὶ δὲν εἶδε τὴν παιδικὴν εἰλικρίνειαν 
πεντακάθαρη; Τὰ παιδιὰ εἶναι ἀπρόσεκτα καὶ αἱ πτώσεις των πολ-
λαί. Ἡ εἰλικρίνειά των ὅμως ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ εἶναι τόσον 
φυσική, ὥστε προσφέρει ὅλο σιτάρι, κόκκους καθαρούς ἐνοχῆς ἐν 
ἀντιθέσει πρὸς τὰς ἐξομολογήσεις τῶν μεγάλων ἀνδρῶν καὶ γυναι-
κῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξομολογούμενοι προσφὲρουσι ὀλίγους κόκκους ἐνο-
χῆς, τὰ περισσότερα δὲ λόγια των εἶναι ἄχυρα ἀπὸ βάσανα καὶ ἱστο- 
ρίες    ἤ    ἁμαρτίες    ἄλλων.    Ἑπομένως    ἡ    ἁπλότης,    χαρὰ   καὶ   εἰλικρίνεια, 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. θ΄ 17 θ΄ 17 θ΄ 17 θ΄ 17----31)31)31)31)    
 

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδά-

σκαλε͵ ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε͵ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου 

ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν͵ καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας 

αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι͵ 

καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος͵ ἕως πό-

τε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. 

Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐ-

σπάραξεν αὐτόν͵ καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώ-

τησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ 

δὲ εἶπε· παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, 

ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι͵ βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς 

ἐφ᾿ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνα-

τὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δα-

κρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 

ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων 

αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν͵ ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ 

αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν 

αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός͵ ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέ-

θανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν͵ καὶ ἀνέ-

στη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν 

κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 

Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νη-

στείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ 

οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων͵ καὶ 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν͵ καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
 

 

 

τὰ στολίδια τῆς παιδικῆς ἡλικίας θὰ ἐνισχυθῶσι καὶ θὰ συμπληρω-
θῶσι ὑπό τῆς καθαρότητος καὶ τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. 
 

4444 πατὴρ τοῦ δαιμονιζομένου υἱοῦ ὡδήγησε τὸ παιδίον του εἰς 
τὸν Χριστόν. Τὸ αὐτὸ πρέπει νὰ κάμωσι καί οἱ γονεῖς εἰς τά παιδιά των. 
Πρέπει νὰ ὁδηγοῦν αὐτὰ εἰς τὸν Χριστόν. Πρέπει δηλαδὴ οἱ γονεῖς νὰ 
προπορεύωνται εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὥστε νὰ ἐκκλησιάζωνται. Πρέπει οἱ 
γονεῖς  ὄχι  μόνον  νὰ  στέλλουν  τὰ  παιδιὰ των     εἰς     τὴν     ἐξομολόγησιν,      ἀλλά 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, κάποιος άνθρωπος προσήλθε εις τον Ιησούν και του 
λέει: “Διδάσκαλε, σου έφερα τον υιόν μου, που έχει πνεύμα άλαλον. Όπου 
τον πιάση, τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια και γίνεται ξερός. 
Και είπα εις τους μαθητάς σου να το βγάλουν αλλά δεν μπόρεσαν”. Αυτός δε 
απεκρίθη, “Ω γενεά άπιστη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας α-
νέχομαι; Φέρετέ τον σ’ εμέ”. Και του τον έφεραν. Και μόλις το πνεύμα τον εί-
δε, αμέσως τον συνετάραξε και έπεσε εις την γην και εκυλιότανε και άφριζε. 
Και ερώτησε τον πατέρα του, “Πόσος καιρός είναι από τότε που του συνέβη 
αυτό;”. Αυτός δε είπε, “Από παιδικής ηλικίας. Πολλές φορές και στην φωτιά 
τον έρριξε και στα νερά, διά να τον εξολοθρεύση. Αλλ’ αν μπορής να κάνης 
τίποτε βοήθησέ μας, σπλαγχνίσου μας”. Ο δε Ιησούς τού είπε, “Εάν μπορής 
να πιστέψης, όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει”. Τότε εφώναξε αμέ-
σως ο πατέρας του παιδιού και με δάκρυα είπε, “Πιστεύω, Κύριε, βοήθησε 
την απιστίαν μου”. Όταν δε ο Ιησούς είδε ότι μαζεύεται κόσμος, επέπληξε το 
πνεύμα το ακάθαρτον και του είπε, “Το άλαλον και κωφόν πνεύμα, εγώ σε 
διατάσσω, έβγα από αυτόν και να μη μπης ποτέ πλέον μέσα του”. Αυτό, αφού 
εφώναξε και τον εσπάραξε δυνατά, εβγήκε, το δε παιδί έγινε σαν νεκρός, ώ-
στε πολλοί να λέγουν ότι πέθανε. Αλλ’ ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον 
εσήκωσε και εστάθηκε όρθιος. Και όταν ο Ιησούς εμπήκε στο σπίτι, τον ερώ-
τησαν οι μαθηταί του ιδιαιτέρως, “Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλω-
με;”. Και αυτός τούς είπε, “Το γένος αυτό δεν είναι δυνατόν να βγη με κανέ-
να άλλο μέσον παρά με προσευχήν και νηστείαν”. Και όταν έφυγαν από εκεί, 
επερνούσαν διά της Γαλιλαίας και ο Ιησούς δεν ήθελε να μάθη κανείς τίποτε, 
διότι εδίδασκε τους μαθητάς του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα 
παραδοθή εις τα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και αφού θανατω-
θή, την τρίτην ημέραν θα αναστηθή. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

νὰ ἐξομολογοῦνται καὶ αὐτοί, ὅπως ἐξωμολογήθῃ καὶ ὁ πατὴρ τοῦ δαι-
μονιζομένου υἱοῦ τὴν ὀλιγοπιστίαν του εἰς τὸν Χριστόν. Πρέπει οἱ γο-
νεῖς μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ των νὰ προσέρχωνται εἰς τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. 
Πόσον ὡραῖον νὰ βλέπῃ τὶς γονεῖς νὰ συμπροσεὺχωνται μὲ τὰ παιδιὰ 
των! Πόσον συγκινητικὸν γονεῖς νὰ συμψάλλουν μὲ τὰ παιδιὰ των. Τό-
τε θὰ φύγουν τὰ δαιμόνια ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιά. Ἐὰν οἱ γονεῖς στέλλουν 
μόνον τὰ παιδιὰ των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἐξομολόγησιν, θείαν κοινω-
νίαν, αὐτοὶ δὲ ἀδιαφοροῦσιν, οὐδόλως οἰκοδομοῦσιν αὐτά. 
 

3333ί   νὰ   εἴπῃ  τις  διὰ  τοὺς  γονεῖς,  οἱ  ὁποῖοι  ἐμποδίζουσιν  ἤ  εἰρω- 
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νεύονται τὰ παιδιὰ των, ὅταν αὐτὰ θρησκεύωσι; Αὐτοὶ πρῶτοι θὰ 
πληρώσωσι τὰ ἐπίχειρα τῆς κακίας των, διότι τὰ δαιμόνια τῶν παι-
διῶν αὐτῶν θὰ στραφοῦν κατὰ τῶν γονέων των καί θὰ ποτίσουν αὐ-
τοὺς μὲ δηλητήριον. […]. 

 

ΠΠΠΠοίαν σημασίαν ἔχει ἡ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγησις τῶν παι-
διῶν φαίνεται ἐκ τοῦ ἑξῆς: Ὁ βαθύπλουτος Κροῖσος ἠρώτησε τὸν σο-
φὸν Σόλωνα, ποῖος εἶναι ὁ εὐτυχέστερος τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Σόλων ἀ-
παντᾷ: Ὁ Βίτων καὶ ὁ Κλέοβις, διότι θησκευτικῶς παιδαγωγηθέντες ὑ-
πό τῆς μητρὸς των ἐφάνησαν εὐγνώμονες εἰς αὐτὴν κατὰ τὸν ἑξῆς τρό-
πον. Ἡ μήτηρ τῶν δύο αὐτῶν υἱῶν μετέβαινε τακτικὰ εἰς τὸν ναόν. 
Ἡμέραν τινά, ἐπειδὴ ἔλειψαν οἱ ἵπποι τοῦ ὀχήματος, ἐζεύχθησαν οἱ 
δύο οὗτοι υἱοὶ καὶ ἔφερον ἐγκαίρως τὴν μητέρα των εἰς τὸν ναόν. Ἐ-
κεῖ κοιμηθέντες οἱ δύο υἱοί κατόπιν προσευχῆς τῆς μητρὸς των, ὅπως 
ἐπιτύχωσιν οὗτοι τὸ μέγιστον ἀγαθόν, ἀπέθανον ἐν τῷ ναῷ! Ἐὰν τοιαύ-
την ἰδέαν εἶχον οἱ πρὸ Χριστοῦ διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἀνατροφήν, 
ποίαν σημασίαν πρέπει νὰ δίδωμεν ἡμεῖς διὰ τὰ παιδιὰ εἰς τὴν Χριστια-
νικὴν ἀνατροφήν; Ἂς ὁδηγήσωμεν λοιπόν τὰ παιδιὰ εἰς τὸν Χριστόν! 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 (Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία),  
                                             Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου πρωί στις 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 (Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία),  
                                             Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου πρωί στις 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 (Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία), 
                                      Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου πρωί στις 7:00 π.μ. 
Σάββατο 13 Απριλίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                 ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, Μικρό 
Απόδειπνο και Μέγας Κανών. 
3)                       ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας κάνει έκκληση για 
συλλογή τροφίμων (κυρίως για ζάχαρη, ρύζι, γάλα, λάδι και όσπρια) για να 
δοθούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται κατά την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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