
Ἡἱστορία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ ἱστο-
ρία τοῦ θαύματος ποὺ διηγεῖται τὸ ση-

μερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Μᾶρκ. 9,17-31), λίγο ἢ πολὺ εἶ νε
γνωστὴ σὲ ὅλους. Σήμερα, Τετάρτη (Δ΄) Κυρι -
ακὴ τῶν Νηστει ῶν, ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρ κος
περιγράφει πῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-στὸς θεράπευσε ἕνα δαιμονιζόμενο νέο, τὸν
ὁ ποῖον ἔφερε σ᾽ αὐτὸν ὁ πατέρας, γιατὶ τὸ
παιδὶ βασανιζόταν φοβερά.

Γύρω ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτή, κάθε φορὰ ποὺ
τὴν ἀκοῦμε στὴν ἐκκλησία ἢ τὴ διαβάζουμε
κατ᾽ ἰδίαν, πόσα διδάγματα δὲν βγαίνουν! Τί
ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ νὰ πάρουμε σήμερα ὡς θέμα γιὰ
τὸ κήρυγμά μας; � Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀ ξι -
ολύπητη κατάστασι τοῦ νέου, ποὺ ἕνα φοβε -
ρὸ δαιμόνιο τὸν χτυποῦσε μὲ σκοπὸ νὰ τὸν
θα να τώσῃ, τὸν ἔρριχνε ἄλλοτε στὴ φωτιὰ καὶ
ἄλλοτε στὸ νερό, τὸν ἔκανε νὰ βγάζῃ ἀφροὺς
ἀπὸ τὸ στόμα, νὰ τρίζῃ τὰ δόντια καὶ νὰ μένῃ
ξερός; � Νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἀδυναμία τῶν μα-
θη τῶν τοῦ Κυρίου, ποὺ δὲν μπόρεσαν τότε νὰ
θεραπεύσουν τὸ παιδί; � Νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ὀ -
λιγοπιστία τοῦ πατέρα, ποὺ ἦρθε στὸ Χριστὸ
ὄχι μὲ πλήρη πίστι ἀλλὰ μὲ κάποια ἀμφιβολία,
πιεζόμενος ἀπὸ τὴν ἀνάγκη; � Νὰ ποῦμε γιὰ
τὸν ἔ λεγχο τοῦ Χριστοῦ γενικὰ πρὸς ὅ λους
«Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσο-
μαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Μᾶρκ. 9,19); � Νὰ
θαυμάσουμε τὴ δύναμι τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μ᾽
ἕ να λόγο του ἔδιωξε τὸ δαιμόνιο καὶ θερά-
πευσε τὸν νέο; � Ἢ ἀκόμη ν᾽ ἀναλύσουμε τὴ
σύντομη θεραπευτικὴ συν ταγὴ ποὺ ἔ δω  σε
γιὰ ὅλες τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀ σθένει-
ές μας λέγοντας «Τοῦτο τὸ γένος (τῶν δαι-
μόνων δηλαδή) ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ
μὴ ἐν προσ ευχῇ καὶ νηστείᾳ»; (ἔ.ἀ. 9,29). Δηλαδή·
Ἁ μαρτωλοὶ ἀσθενεῖς, προσεύχεσθε καὶ νη-
στεύ ετε! Προσευχὴ καὶ νηστεία εἶνε τὰ δύο
ἀ ποτελεσματικὰ φάρμακα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ

σώματος, τὰ πανίσχυ ρα ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα
μπορεῖτε νὰ νικήσετε τὶς λεγεῶνες τῶν δαι-
μονίων ποὺ σᾶς ταλαιπωροῦν.

Πολλὰ τὰ διδάγματα. Ἀλλὰ τώρα, ἀφήνον -
τας αὐτὰ ἢ καὶ ἄλλα ἀκόμη ποὺ μπορεῖ νὰ
μᾶς δώσῃ τὸ ἱερὸ κείμενο, ἀπ᾽ ὅλο τὸ εὐαγ-
γέ λιο διαλέγω μόνο μία λέξι, ἐπάνω στὴν ὁ -
ποία θέλω νὰ στηρίξω τὴ σημερινὴ διδασκα-
λία· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ λέξι «παιδιόθεν» (ἔ.ἀ. 9,21).

* * *Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ὅταν βρέθηκε
μπροστά του ὁ δυστυχισμένος νέος, στράφη -
κε πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν ρώτησε· –Ἀπὸ
πό τε ὑποφέρει ἔτσι τὸ παιδί σου; Κ᾽ ἐκεῖνος
ἀ παντᾷ· –«Παιδιόθεν», δηλαδὴ ἀπὸ τὰ μικρά
του χρόνια. Ὁ Χριστὸς τὸν ρώτησε ὄχι γιατὶ
δὲν ἐγνώριζε· ἐκεῖνος γνωρίζει τὰ πάντα· τὸν
ρώτησε, γιατὶ ἤθελε νὰ πάρῃ ἀφορμὴ ἀπ᾽ τὴν
ἀ πάντησί του καὶ νὰ μᾶς διδάξῃ ὅ  λους, καὶ
τὸν πα τέρα τοῦ νέου καὶ ἐμᾶς τοὺς σημερι-
νοὺς καὶ τοὺς γονεῖς ὅλων τῶν αἰώνων, ὅτι ἡαἰτία τῆς δυστυχίας τῶν παιδιῶν μας εἴμαστεἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ναί. Πολλὲς φορὲς τὰ παιδιὰ
κα ταν τοῦν στὴ θέσι τοῦ δαιμονιζομένου παι-
διοῦ τοῦ σημερινοῦ εὐ αγγελίου ἐξ αἰτίας τῆς
ἀδι αφορίας τῶν γονέων τους.Τὰ παιδιὰ βέβαια, ἀπὸ τὴ γέννησί τους ἤδη,δὲν εἶνε τελείως ἀθῷα. Ἂς φαίνωνται ἀθῷα.
Κάτω ἀπὸ τὸ χαμόγελο τοῦ μικροῦ καὶ κάτω
ἀπὸ τὰ χαριτωμένα λογάκια του κρύβονται
πολλὰ ἐ λαττώματα ποὺ συχνὰ ξεφυτρώνουν,
ὅπως π.χ.· ἐγωισμός, ἰδιοτέλεια, θυμός, ἐπι-
μονὴ - πεῖ σμα, φθόνος - ζήλεια, ψέμα, δι άφο-
 ρες ἰδιοτροπίες, πονηριά, κλοπή…· νά με ρικὰ
ἀ πὸ τὰ ἐλαττώματα τῶν μικρῶν.

Αὐτὰ τὰ «ἀγ κά θια» τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ
πρέπει οἱ γονεῖς νὰ προσπαθήσουν νὰ τὰ ξερ-ριζώσουν. Καὶ ἐγκαίρως! Ἀλλοίμονο ἂν τ᾽ ἀφή-
σουν, γιατὶ τότε τὰ μικρὰ θὰ γίνουν μεγάλα· ὁ
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μικρὸς ψεύτης θὰ ἐξελιχθῇ σὲ μεγάλο ἀπατε -
ῶνα, ὁ μικρὸς τσιγγούνης θὰ γίνῃ γέρος φι-
λάργυρος, ὁ μικρὸς θυμώδης θὰ καταλήξῃ φο-
 νιᾶς, ὁ μικρὸς κλέφτης θὰ καταντήσῃ δι αρρή-
κτης, ὁ πεισματάρης θὰ γίνῃ ἀν αρχικός….

Ὅσο τὸ παιδὶ εἶνε μικρὸ καὶ τὰ ἐλαττώ   ματά
του πιὸ ἁπαλά, τρυφερὰ ἀκόμη, τότε πρέπει
ν᾽ ἀν τιμετωπισθοῦν μὲ φροντίδα σο βαρή. Καὶ
τότε ὑ πάρχει ἐλπίδα νὰ ἐξουδετερω θοῦν. Ἀρ -
γότερα θά ̓ νε πολὺ δύσκολο, ἴ σως καὶ ἀδύνα -
τον. Εἶνε εὐκολώτερο νὰ ξερριζώσῃς ἕνα ἐλάτ-
 τωμα ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἑνὸς μικροῦ παρὰ ἀπὸ
τὴν καρδιὰ ἑνὸς ὡρίμου· καὶ ἀκόμη δυσκολώ -
τερο ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἑνὸς γέρου. Τὸ ἐλάττω-
μα στὸν ὥριμο ἔχει ῥί ξει ῥί   ζες, καὶ στὸ γέρο ἔχει
γίνει πιὰ δέν τρο ὁλόκληρο· δὲν εἶνε εὔκολο
νὰ τὸ ξερριζώσῃ κανείς. Στὸ μικρὸ παιδὶ ὅμως
τὸ ἐ λάττωμα εἶνε ἀκόμη δεντράκι νεόφυτο
ποὺ μπορεῖς πιὸ εὔκολα νὰ τὸ ἀνασπάσῃς.

* * *Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, πρέπει οἱ γονεῖς νὰπαρακολουθοῦν ἄγρυπνα τὰ παιδιά τους, νὰ
τὰ προσέχουν, νὰ ἐξετάζουν τί κάνουν, γιὰ νὰ
εἶνε σὲ θέσι νὰ ἐπεμβοῦν νὰ τὰ διορθώσουν.Καὶ μὲ ποιά μέσα μπορεῖ νὰ γίνῃ διόρθωσι;� Πρῶτα - πρῶτα μὲ διδασκαλία. Μὴ λησμο νοῦ -
με ὅτι τὸ κάθε παι δὶ χρειάζεται χρόνο, ὧ ρες γιὰ
νουθεσία, ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ ἰδίως ἀ πὸ τὴ μη-
 τέρα. Ἡ μάνα νὰ διδάξῃ στὸ παιδὶ νὰ ἀ γαπᾷ τὸ
Θεὸ καὶ τὸν κόσμο γύρω του, νὰ τοῦ καλλιερ γή -
σῃ τὴν κοινω νικότητα τοῦ εὐαγγελίου, νὰ τὸ
παιδέψῃ νὰ περιορίζῃ τὶς ἀπαιτήσεις του, νά ᾽νε
ἤρεμο καὶ ταπεινό, νὰ συγκρατῇ τὸ θυμό του,
νὰ συμπαθῇ καὶ νὰ βοηθάῃ κά θε ἄνθρωπο καὶ
μάλιστα ὅποιον βρίσκεται σὲ ἀνάγκη, νὰ τοῦ
μά θῃ τὶς πρῶτες ἁπλὲς προσ  ευχὲς καὶ νὰ τοῦ
δεί ξῃ πῶς νὰ κά νῃ τὸ σταυρό του, νὰ τοῦ ἐμ -
πνεύσῃ νὰ σέβεται τοὺς μεγαλυτέρους, ν᾽ ἀ -
γα πᾷ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἐργασία, τὴ συνέπεια,
νὰ τὸ συνηθίσῃ νά ᾽νε τακτι κὸ σὲ ὅλα.� Ἡ διόρθωσι ἐπιτυγχάνει ἰδίως μὲ τὸ παράδει - γμα τῶν γονέων. Ἂς προσπαθοῦν νὰ τηροῦν
στὴν πρᾶξι ὅσα διδάσκουν μὲ λόγια. Καὶ ἀξίζει
χάριν τῆς κα λῆς διαπαιδαγωγήσεως τοῦ παι-
διοῦ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἔχουν μία κατὰ τὸ δυ-
 νατὸν ἄψογη ζωή. Καὶ συγκεκριμένα· διδά-
σκουν τὸ παιδὶ νὰ λέῃ ἀλήθεια; πρῶτα αὐτοὶ
νὰ λένε τὴν ἀ λήθεια. Τοῦ λένε νὰ σέβεται τοὺς
μεγαλυτέ ρους; πρῶτα αὐτοὶ νὰ δείχνουν σε-
βασμὸ στοὺς δικούς τους γέροντες γονεῖς.
Τὸ κατηχοῦν νὰ σέβε  ται τὸ Θεό; πρῶτα αὐτοὶ
νὰ τιμοῦν τὸ ἅ γιο ὄνομά του καὶ νὰ τηροῦν τὸ
θέλημά του. Τοῦ συνιστοῦν νὰ ἐκκλησιάζεται;
πρῶτα αὐτοὶ νά ᾽νε παρόντες στὴν ἐκκλησία.

Τὸ συμβουλεύουν νὰ ἐξομολογῆται; πρῶτα
αὐτοὶ νὰ περνοῦν ἀ πὸ τὸ πετραχήλι. Τοῦ λένε
νὰ ἔχῃ συνέ πεια; πρῶτα αὐτοὶ νὰ μὴ ἀθετοῦν
τὸ κα θῆ κον τους. Ἂν τὸ διδάσκουν νὰ μὴν κλέ -
βῃ, ἀλ λὰ οἱ ἴδιοι κλέβουν, πῶς νὰ «πιάσῃ» ἡ
δι δασκα λία τους; Πρὶν ἀπὸ τὰ λόγια χρειάζε-
ται πρῶ τα παράδειγμα. Γιατὶ τὸ παιδὶ προσέ-
χει καὶ ὑπολογίζει κυρίως ὄχι τί λέει ἀλλὰ τί
κάνει ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα του, καὶ σύμ-
φω να μὲ τὸ παράδειγμά τους ῥυθμίζει καὶ τὴ
δική του ζωή. Τὸ ἔμπρακτο παράδειγμα εἶνε
ὁ καλύτερος δάσκαλος τοῦ παιδιοῦ.� Ἂν ὅμως ἡ διδασκαλία καὶ τὸ καλὸ παράδει -
γμα δὲν ἀρκοῦν γιὰ διόρθωσι, τότε οἱ γονεῖς
ἂς μεταχει ριστοῦν καὶ τὴν τιμωρία. Ὑπάρχουν
παι  διὰ εὐαίσθητα, ποὺ μὲ μιὰ παρατήρησι ἀ -
μέσως βάζουν τὰ κλάματα· ὑπάρχουν ὅ μως
καὶ παιδιὰ σκληρά, ποὺ δὲν παίρνουν ἀπὸ λό-
για, τὰ συμβου λεύεις καὶ δὲν ἀ κοῦνε. Ἐκεῖ χρει-
 ά ζεται τιμωρία· ὄχι ὑποχώρησι σὲ ἀπαιτήσεις
τους, ἐκκο πὴ τοῦ κακοῦ θελήματος· ὄχι νὰ γί-
νωνται ὅλα τὰ χατίρια, ἀλλὰ στέρησι, νηστεία,
ἀκόμη καὶ ῥαβδὶ - ξύλο (βλ. Παροιμ. 13,24), ποὺ μπορεῖ
νὰ ἀπαλλάξῃ τὸ παιδὶ ἀπὸ ἐλαττώματα.� Τέλος οἱ γονεῖς νὰ προσεύχωνται γιὰ τὰ παι-
 διά. Ὅ,τι δὲν μποροῦν νὰ πετύχουν αὐτοὶ μὲ
τὴ διδασκαλία, μὲ τὸ παράδειγμα καὶ μὲ τὴν
τιμωρία, νὰ τὸ φέρῃ ὁ Χριστός. Οἱ μητέρες νὰ
λένε· Θεέ μου, σῶσε τὸ παιδί μου ἀπὸ τὰ φο-
βερὰ δαιμόνια τοῦ θυμοῦ κ.λπ.· τὸ βλέπω καὶ
καίγεται ἡ καρδιά μου… Παιδί, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ
μάνα χύνει δάκρυα καὶ παρακαλεῖ τὸ Θεό,
δὲν θ᾽ ἀφήσῃ ὁ Θεὸς νὰ χαθῇ.

* * *Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν γονέων, ἀγαπητοί
μου. Ἂν ἡ μάνα μὲ τὴν ἀμέλειά της ὁδηγήσῃ
τὴν κόρη της σὲ δρόμο ὀλέθριο, θὰ πάῃ στὴν
κόλα σι. Καὶ ἂν ὁ πατέρας μὲ τὴν ἀδιαφορία του
ἀφήσῃ τὸ γυιό του νὰ καταντήσῃ ἀλήτης καὶ
στοιχεῖο κακοποιό, θὰ δώσῃ λόγο βαρύτατο.
Μὲ τὴ στάσι τους οὐσιαστικὰ θανάτωσαν τὴν
ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ τους καὶ γι᾽ αὐτὸ θὰ καταλο-
 γιστοῦν καὶ θὰ δικαστοῦν ὡς φονιᾶδες!

Καὶ ὅλοι, ἀδελφοί μου, ἂς προσέχουμε τὸνἑαυτό μας. Νὰ πολεμοῦμε τὰ πάθη καὶ νὰ ξερ-
 ριζώνουμε ἐπιμελῶς τὰ ἐλαττώματα. Σ᾽ αὐτὸ
ἂς ζητοῦμε πρῶτα τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ.
Μόνοι μας οὔτε ἕνα θυμό μας δὲν μποροῦμε
νὰ ξερριζώσουμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὅ -
μως ξερριζώνονται καὶ οἱ βαθύτερες ῥίζες
τῆς κακίας· ἀρκεῖ νὰ ζητοῦμε τὴ βοήθεια τοῦ
Κυρίου καὶ νὰ τοῦ λέμε ἀλλὰ μὲ πίστι· «Βοή-
θησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς» (ἔ.ἀ. 9,22).
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