
 

 

Ο αγώνας εναντίον του πονηρού 
(18/4/2021) 

  
Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα έντονος είναι ο 
αγώνας του Ορθοδόξου χριστιανού κατά του πονηρού, µε την νηστεία και την 
προσευχή. Στο Μεγάλο Απόδειπνο προσευχόµαστε: "Κύριε...λύτρωσαι ἡµᾶς ἀπό 
πάσης ταραχη ͂ς καί δειλίας τῆς ἐκ του διαβόλου ἡµῖν προσγινοµένης" (Ευ ̓χή Μεγάλου 
Βασιλείου, Μεγάλου Ἀποδείπνου). Και στο τέλος της θείας Λειτουργίας των 
Προηγιασµένων Τιµίων Δώρων "παράσχου καί ἡµι ͂ν Ἀγαθέ, τάς κεφαλάς τῶν 
α ̓οράτων δρακόντων συνθλάσαι" (Εὐχή Ὀπισθάµβωνος). 
  
Και µόνον από τις ευχές αυτές γίνεται φανερόν ότι ο αρχαιότερος εχθρός του 
ανθρώπου, ο σατανάς, είναι υπαρκτός και δυνατός. Συγχρόνως είναι και πονηρός. 
Χρησιµοποιεί κάθε είδους ψέµµα, απάτη, διαβολή, επιθετικότητα, αλλά και 
υποκρισία. Κρύβεται χρησιµοποιώντας την παραλλαγή (καµουφλάζ, όπως ο στρατός 
σε καιρό πολέµου, για να µη γίνεται αντιληπτός από τον εχθρό) και προσπαθεί να 
ενεργεί το κακό µέσω άλλων, για να µην ενοχοποιείται ο ίδιος ο πονηρός. Ο διάβολος 
συνήθως, θέλει να φαίνεται ότι παρακινεί τον άνθρωπο σε αυτό που του υπαγορεύει, 
για το συµφέρον, τάχα, του ανθρώπου:  για να αισθανθεί ο άνθρωπος ηδονή, για να 
τον υπολογίζουν οι άλλοι, για να υπερασπιστεί -τάχα- τα δικαιώµατά του, για να 
αποκτήσει πλούτη και δόξα. Και για να παρακινήσει ο πονηρός τον άνθρωπο να 
χρησιµοποιήσει αθέµιτα µέσα όπως το ψέµµα, την νοθεία, την αδικία, την κλεψιά, τις 
αµαρτωλές απολαύσεις και τα παρόµοια, χρησιµοποιεί το επιχείρηµα ότι, σήµερα 
όλοι έτσι κάνουν· και ότι µε εφαρµόζοντας το Ευαγγέλιο κανείς σήµερα δεν µπορεί να 
αναδειχτεί στην κοινωνία και να προκόψει! 
  
Ο θεοφώτιστος Απόστολος Παύλος γράφει: "Γνωρίζουµε καλά τις επιδιώξεις του 
σατανά"· γι' αυτό "δεν θα βγει κερδισµένος από µας ο σατανάς" (Β' Κορ. 2,11). 
  
Αλλά ας δούµε µέχρι πού φτάνει η δύναµη του σατανά, και πώς ενεργεί για να κάνει 
τον άνθρωπο υποχείριό του. 
  
Από την αρχή να πούµε ότι ο διάβολος δεν µπορεί να εξαναγκάσει τον άνθρωπο διά 
της βίας να υποταχτεί σ' αυτόν. Χωρίς την συγκατάθεση του ανθρώπου όλοι οι 
δαίµονες να του επιτεθούν δεν µπορούν να πετύχουν τίποτε απολύτως. Αυτό ας το 
έχουν υπόψη τους όσοι είναι τροµοκρατηµένοι µε το υποχρεωτικό "χάραγµα του 
αντιχρίστου, το 666", µε το "σφράγισµα του σατανά" και τα παρόµοια. Αν ο χριστιανός 
δεν ανοίξει την καρδιά του στον σατανά, ο σατανάς µε καµµία περίπτωση δεν µπορεί 
να µπει µέσα του και να κάνει τον άνθρωπο υποχείριό του. Αυτό το ξέρει ο πονηρός, 
γι' αυτό αποφεύγει την επίθεση κατά πρόσωπον, για να µη προκαλέσει την άµεση 
αντίδραση του ανθρώπου· και επιτίθεται από τα πλάγια. Πώς; 
  
Ο σατανάς, όπως χρησιµοποίησε τους τρεις πειρασµούς του εναντίον του Ιησού, στο 
λεγόµενο Σαραντάριον Όρος της Ιουδαίας, έτσι, µε πειρασµικούς λογισµούς πολεµάει 



 

 

και κάθε χριστιανό. Εκµεταλλεύεται την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και 
ανάλογα επιλέγει τον πειρασµό που θα στείλει στον καθένα. 
  
Αν ο πειρασµός βρει τον άνθρωπο πνευµατικά ανυπεράσπιστο, χωρίς "τήν πανοπλίαν 
του ͂ Θεοῦ" την πίστη, την διαρκή προσευχή, την προσοχή, την επαγρύπνηση και τα 
άλλα "όπλα" που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος (βλ. Εφεσ. 6,13-18) εύκολο είναι να 
νικήσει τον άνθρωπο και να τον κυριεύσει.. Ο διάβολος κάνει ό,τι θέλει στον 
άνθρωπο, που είναι χωρισµένος από την Χάρη του Χριστού. 
  
Όµως και ο ευσεβής χριστιανός κινδυνεύει, αν δεν προσέξει από την πρώτη στιγµή 
που τον αγγίξει ο πειρασµός, και αρχίσει διάλογο µε τον πονηρό. Έτσι την έπαθε η 
Εύα στον Παράδεισο. Αν η Εύα δεν δεχόταν τον διάλογο µε το πονηρό φίδι, δεν θα 
πάθαινε την µεγάλη εκείνη συµφορά. 
  
Εδώ έχει ισχύν η προτροπή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: από την πρώτη 
στιγµή "Αντισταθείτε στο διάβολο κι αυτός θα φύγει µακριά σας" (Ιακ. 4,7). Αν ο πιστός 
αποκρούσει τον πειρασµό µε την ελεύθερη θέλησή του, και µε την ενίσχυση  της 
χάρης του Θεού, ο πειρασµός καθόλου δεν τον βλάπτει. Αντίθετα ο πιστός ωφελείται 
από έναν τέτοιο νικηφόρο αγώνα και επιβραβεύεται από τον Κύριο. Και µάλιστα, όσο 
πιο σκληρός και πιο µακροχρόνιος είναι ο αγώνας του, τόσο και µεγαλύτερη είναι η 
Χάρη του Θεού, που αποκτά ο αγωνιζόµενος χριστιανός. 
  
Αλλά, να µη ξεχνάµε, ότι σε κάθε αγώνα έχουµε και τραυµατίες. Είναι φυσικό, από 
κάποια απροσεξία, και συνηθέστερα από κάποιο εγωισµό, να τραυµατιστεί ο 
χριστιανός απο τα φλογισµένα βέλη του πονηρού. Και τότε τι κάνει; Όπως ο 
τραυµατίας πολέµου καταφεύγει στο γιατρό, έτσι και ο τραυµατισµένος στρατιώτης 
του Χριστού σπεύδει στον πνευµατικό Ιατρό να θεραπευθεί µε την µετάνοια και 
εξοµολόγηση και υγιής, πλέον, να συνεχίσει  τον αγώνα του. Δεν χάνει το θάρρος του, 
όσες φορές και αν τραυµαριστεί από τον πονηρό. Είναι τόσο παρήγορα τα λόγια του 
Μαθητή της Αγάπης: "Παιδιά µου... αν κάποιος αµαρτήσει έχουµε συνήγορο κοντά 
στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να µας 
ελευθερώσει από τις αµαρτίες" (Α' Ιωάν. 2,1-2). Να µην έχουµε καµµιά αµφιβολία: όσο 
µεγάλες και αν είναι οι αµαρτίες σβήνουν το δικαίωµα του πονηρού επάνω στον 
χριστιανό και έτσι επανασυδέεται πάλι µε τον Χριστό. 
  
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος µας βεβαιώνει: 
Είναι ισχυρότερος ο Χριστός που ενεργεί µέσα µας από τον σατανά που κυριαρχεί 
στον µακράν του Θεού κόσµο (βλ. Α' Ιωάν. 4,4). Να µη φοβόµαστε· µόνον να 
προσέχουµε και να αγωνιζόµαστε µε πίστη και µε ταπεινό φρόνηµα. Με την δύναµη 
του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου µας θα βγαίνουµε νικητές στον 
πνευµατικό µας αγώνα εναντίον του πονηρού. Αυτό και εύχοµαι σε όλους σας. Αµήν. 
  


