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ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ
«ότι αι ηµέραι πονηραί εισί»
Ο άνθρωπος απολαµβάνει σε αρκετά σηµεία της γης το ανεκτίµητο αγαθό της ειρήνης.
Όµως η απειλή ενός πολέµου δεν παύει να πλανάται πάνω από εµάς. Πιθανόν η
επόµενη ηµέρα να είναι ηµέρα οδύνης και συµφοράς.
Αν η απειλή ενός πολέµου είναι αιτία τόσων δεινών για τον άνθρωπο, µεγαλύτερο
κίνδυνο διατρέχουµε από έναν άλλο πόλεµο, έναν αόρατο πόλεµο που ή πάλη «ουκ
έστιν ηµίν προς αίµα και σάρκα αλλά ... προς τους κοσµοκράτορας του σκότους του
αιώνος τούτου, προς τα πνευµατικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Έφεσ. στ΄ 12).
Βαλλόµαστε από έναν αντίπαλο αδυσώπητο και αδίστακτο µε καταχθόνιες µεθόδους,
τον πονηρό που θέλει να επικρατήσει στις µέρες µας.
Πως ενεργεί ο πονηρός
Κάθε φορά που ενεργεί, λογίζεται το κακό και αποβλέπει στην απώλεια του ανθρώπου
και τη δυσφήµηση του ονόµατος του Θεού. Ο πονηρός χαρακτήρας του εκδηλώνεται στη
συµπεριφορά του. Αποφεύγει να φαίνεται, για να ενεργήσει ανενόχλητος. Κινεί τα
νήµατα εκ του ασφαλούς ή βάζει άλλους να ενεργούν για λογαριασµό του. Κρύπτεται
πίσω από προσωπείο για να µην αναγνωρίζεται. «Πολλοίς ενδύµασι καλύπτειτην
πονηρίαν». Επειδή δεν είναι αγαπητός και µόλις φανεί όλοι τον πολεµούν, γι’ αυτό
κρύβει και σκεπάζει το πραγµατικό του πρόσωπο.
Επίσης µεθοδεύει το χρόνο της δράσης του. Περιµένει την κατάλληλη στιγµή και
αιφνιδιάζει. Όταν είµαστε απρόσεκτοι και έχουµε λησµονήσει το ενδεχόµενο της
πονηρής επιθέσεως του, τότε επιτίθεται µε σφοδρότητα για να µας πανικοβάλει, να
κάµψει το ηθικό µας και να µας υποχρεώσει να παραδοθούµε χωρίς αντίσταση.
«Υποχωρούσιν οι δαίµονες εκουσίως, αµεριµνήσαι ηµάς παρασκευάζοντες και αιφνίδιον
την αθλίαν υµών ψυχήν συναρπάζοντες» (άγ. Ιωάννης της Κλίµακος).
Παραπλανά τους ανθρώπους
Ανακατεύει την αλήθεια µε το ψέµα. «Βουλόµενος απατήσαι µείγνυσι τω ψεύδει ως
δέλεαρ αλήθειάν τινα». Χρησιµοποιεί προλήψεις και δεισιδαιµονίες για να εξαπατήσει
πολλούς αφελείς και προκαλεί σύγχυση στο µυαλό µας για να µας παρασύρει πιό
εύκολα στο κακό: «Πολλάκις βάλλουσι εις τον νουν ηµών καλά και αγαθά νοήµατα και
µας παρακινούσι να τα πράττωµε, και πάλιν οι ίδιοι (οι πονηροί) εναντιούνται τω
λογισµώ ηµών δια να προξενώσιν ηµίν µεγάλην ενόχλησιν και σύγχυσιν, ώστε να µη
αφήσωσιν ηµάς να προκόψωµεν» (άγ. Ιωάννης της Κλίµακος).
Τέλος, µετασχηµατίζεται και σε άγγελο φωτός (Β΄ Κορ. ια΄ 14) µε σκοπό να
παραπλανήσει τον άνθρωπο.
Αδελφοί µου,
οι µεθοδείες του πονηρού και στις ηµέρες µας είναι τόσες πολλές ώστε να χαρακτηρίζουν
την εποχή µας. Οφείλουµε, λοιπόν, να αγωνιζόµαστε για να αποφύγουµε αυτές τις
παγίδες. «Πρόσχωµεν. Στώµεν καλώς, στώµεν µετά φόβου». Αµήν.
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. ε΄ 8-19)
«Ως τέκνα φωτός περιπατείτε»
Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. – ο γαρ καρπός του Πνεύµατος εν πάση
αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία – δοκιµάζοντες τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω.

Και µη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, µάλλον δε και ελέγχετε, τα
γαρ κρυφή γινόµενα υπ’ αυτών αισχρόν έστι και λέγειν, τα δε πάντα ελεγχόµενα υπό
του φωτός φανερούται, παν γαρ το φανερούµενον φως έστι. Διό λέγει. Έγειραι ο
καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός. Βλέπετε ουν πως
ακριβώς περιπατείτε, µη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόµενοι τον καιρόν, ότι αι
ηµέραι πονηραί εισι. Δια τούτο µη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέληµα του
Κυρίου. Και µη µεθύσκεσθε οίνω, εν ώ εστιν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν Πνεύµατι,
λαλούντες εαυτοίς ψαλµοίς και ύµνοις και ωδαίς πνευµατικαίς, άδοντες και ψάλλοντες
εν τη καρδία υµών τω Κυρίω.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδελφοί, ήσαστε κάποτε σκοτάδι, αλλά τώρα είσθε φως εν Κυρίω. να φέρεσθε σαν
παιδιά του φωτός – διότι ο καρπός του Πνεύµατος φανερώνεται µε κάθε καλοσύνη,
δικαιοσύνη και αλήθεια – να εξετάζετε τι είναι ευάρεστο στον Κύριο, και µην έχετε
σχέση µε τα έργα τα άκαρπα του σκότους, µάλλον δε και να τα ελέγχετε, διότι εκείνα
που γίνονται απ’ αυτούς κρυφά είναι ντροπή και να τα αναφέρει κανείς. Αλλά καθετί
που αποκαλύπτεται από το φως γίνεται φανερό, και καθετί που φανερώνεται είναι
φωτεινό. Για τούτο λέγει: Σήκω επάνω συ που κοιµάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς
και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Προσέχετε λοιπόν πως ακριβώς φέρεσθε, όχι ως ασύνετοι
αλλ’ ως συνετοί, επωφελούµενοι του χρόνου, διότι οι ηµέρες είναι πονηρές. Για τούτο µη
γίνεσθε άφρονες αλλά να κατανοείτε ποιο είναι το θέληµα του Κυρίου. Και να µη µεθάτε
µε κρασί, πράγµα που είναι ασωτία, αλλά να γεµίζετε από Πνεύµα και να µιλάτε µεταξύ
σας µε ψαλµούς, ύµνους και άσµατα πνευµατικά, και να άδετε και ψάλλετε µε την
καρδιά σας στον Κύριο

