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Ερμηνευτική ανάλυση του χωρίου «ἡ πάλη …  
πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» 

 

…Το χωρίο αυτό, που αποτελεί την θεματική πρόταση της ο-
μιλίας μου, ευρίσκεται στην προς Εφεσίους επιστολή του Απ. Παύλου… 

Δεν θα κάνω πλήρη ερμηνευτική ανάλυση αυτού του χωρίου, 
αλλά θα εκθέσω μόνον μερικά σχόλια, βάσει της διδασκαλίας του α-
γίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μ. Βασιλείου. 

Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο διάβολος δεν μας πολεμά 
φανερώς, αλλά με μεθοδείες. Ερμηνεύοντας την μεθοδεία του διαβό-
λου λέγει ότι «μεθοδεῦσαι ἐστι τό ἀπατῆσαι, καί διά μηχανῆς ἑ-
λεῖν», όπως ακριβώς γίνεται στις τέχνες, στα έργα και στα λόγια, και 
στα παλαίσματα. Γράφει χαρακτηριστικά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος ότι ποτέ ο διάβολος δεν παρουσιάζει φανερά τα αμαρτήματα, 
ποτέ δεν παρουσιάζει κάτι ως αμάρτημα ή και τις συνέπειες του α-
μαρτήματος, «εἰδωλολατρίαν οὐ λέγει, ἀλλ᾿ ἑτέρως αὐτό κατα-
σκευάζει μεθοδεύων, τοὐτέστι, πιθανόν κατασκευάζων τόν λόγον 
ἐπικαλύμμασι κεχρημένος». Αυτό σημαίνει ότι «πρός ἔμπειρον 
τῶν πολεμικῶν ἡμῖν ἡ μάχη». Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαιτέρα νήψη. 

Ερμηνεύοντας ο ιερός Χρυσόστομος την φράση «πρός τά πνευ-
ματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» λέγει ότι ο αγώνας και η 
μάχη δεν είναι για τα χρήματα και την δόξα, αλλά «ὑπέρ ἀνδραποδι-
σμοῦ», δηλαδή για την εσωτερική μας ελευθερία από την υποδούλωση. 
Το «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» σημαίνει ότι ο αγώνας γίνεται «ὑπέρ τῶν ἐ-
πουρανίων». Φυσικά δεν επιδιώκει ο διάβολος να αποκτήση εκ νέου 
τον ουρανό, αλλά αγωνίζεται ώστε «τοῦ οὐρανοῦ ἡμᾶς ἐκβάλλειν».  

Έτσι, η πάλη μας δεν είναι για πράγματα που βλέπουμε, αλ-
λά προς αρχές και εξουσίες, είναι πάλη «πρός τούς κοσμοκράτορας 
τοῦ  σκότους  τοῦ  αἰῶνος  τούτου».  Φυσικά,  όταν  οι  δαίμονες  αποκα- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιγ΄ 10-17) 
    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν 
τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 
ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. 
Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυ-
σαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα 
ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀ-
γανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ 
ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύε-
σθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶ-
πεν· Ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ 
τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα 
Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει 
λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέ-
γοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄ-
χλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.    

 

 

λούνται κοσμοκράτορες, δεν πρέπει να εννοήται ότι αυτοί κυβερνούν 
τον κόσμο, αφού, όπως γνωρίζουμε από την ορθόδοξη διδασκαλία, τον 
κόσμο τον διευθύνει ο Θεός προσωπικά με τις άκτιστες προνοητικές ε-
νέργειές Του, αλλά εννοείται ότι κυριαρχεί πάνω στον κόσμο της αδι-
κίας. Συγκεκριμένα, ο ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο Απόστολος Παύ-
λος χαρακτηρίζει τους δαίμονας κοσμοκράτορας «οὐχ ὡς τοῦ κόσμου 
κρατοῦντας, ἀλλ᾿ ὡς τῶν πονηρῶν ἔργων ὄντας αἰτίους». Ακόμη λέ-
γονται κοσμοκράτορες γιατί κυριαρχούν στους πονηρούς ανθρώπους, 
αφού και κατ’ άλλη ερμηνεία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
«κόσμον ἐνταῦθα τούς πονηρούς ἀνθρώπους λέγει· οἱ γάρ δαίμο-
νες μᾶλλον τούτων κρατοῦσι». Είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση, 
γιατί δείχνει ότι ο διάβολος δεν έχει καμμία εξουσία πάνω στα τέκνα 
του Θεού. Ενεργεί μόνον σ’ αυτούς που τον δέχονται και τον προσκυ-
νούν. Οι άνθρωποι εκείνοι που είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος νικούν 
τον διάβολο, αφού ο διάβολος δεν μπορεί καθόλου να τους ενοχλήση. 
 

Έτσι, η καλυτέρα αντιμετώπιση του διαβόλου είναι να γίνου-
με εμείς ναοί του Αγίου Πνεύματος, να ενδυθούμε την Χάρη του 
Θεού. Αυτά είναι τα πραγματικά όπλα εναντίον του διαβόλου. Ο ά- 
γιος    Ιωάννης    ο    Χρυσόστομος,    επειδή    γνωρίζει    ότι    ο    αγώνας   εναντίον 
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    Εκείνον τον καιρόν, εδίδασκε ο Ιησούς εις μίαν από τας συναγωγάς κατά 
την ημέρα του Σαββάτου. Και ήτο εκεί μια γυναίκα, που είχε πνεύμα ασθε-
νείας επί δέκα οκτώ χρόνια και ήτο σκυμμένη και δεν μπορούσε να σταθή ό-
λως διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλεσε και της είπε, “Γυ-
ναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστεια σου”· και έβαλε επάνω της τα 
χέρια, αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και εδόξαζε τον Θεόν. Έλαβε τότε τον 
λόγον ο αρχισυνάγωγος, αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το 
Σάββατον, και είπε εις εκείνους που παρευρίσκοντο εκεί, “Υπάρχουν έξη η-
μέρες που επιτρέπεται η εργασία· τότε να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι 
την ημέραν του Σαββάτου”. Ο Κύριος τού απεκρίθη, “Υποκριτά, δεν λύνει 
καθένας από σας, κατά το Σάββατον, το βόδι του ή τον όνον του από τον 
σταύλον και τον φέρνει να τον ποτίση; Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Α-
βραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί δέκα οκτώ χρόνια, δεν έπρεπε να 
λυθή από τα δεσμά αυτά την ημέραν του Σαββάτου;”. Με τα λόγια αυτά, όλοι 
οι αντίπαλοί του εντροπιάζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχαιρε δι’ όλα τα ένδοξα 
πράγματα που αυτός έκανε. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

του διαβόλου είναι χαλεπώτερος του αισθητού πολέμου και η μάχη 
σφοδροτέρα, γι’ αυτό προτρέπει: «γενοῦ σεαυτοῦ ἀσφαλέστερος». 
Και επειδή ο διάβολος είναι σκότος, ο μόνος τρόπος να πολεμηθή εί-
ναι να γίνουμε εμείς φως. Γράφει χαρακτηριστικά: «Πῶς οὖν πα-
λαίσομεν τῷ σκότει, φησί; Φῶς γενόμενοι. Πῶς τοῖς πνευματι-
κοῖς τῆς πονηρίας; Ἀγαθοί γενόμενοι». Αυτό είναι απαραίτητο ε-
πειδή το φως εκδιώκει το σκοτάδι. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι σκότος 
είναι η απουσία του φωτός και η έλευση του φωτός εκδιώκει και ε-
ξαφανίζει το σκοτάδι. Και γίνεται κανείς φως, όταν μεταμορφώνεται 
από την Χάρη του Θεού, όταν γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος με 
την νοερά προσευχή και την θέωση. Σ’ αυτόν τον πόλεμο «σύμμα-
χον ἔχομεν ἄμαχον, τοῦ Πνεύματος τήν Χάριν». 
 

Με αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάζουμε τα όπλα τα οποία 
απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος στην συνέχεια της περικοπής αυτής. 
Αν θέλουμε να δούμε αυτά τα όπλα, όπως τα ερμηνεύει ο Μ. Βασί- 
λειος, θα λέγαμε ότι τα πνευματικά όπλα που υπογραμμίζονται από  
τον Απόστολο Παύλο είναι ανάλογα με τα όπλα τα οποία έχει ο διά- 
βολος και προσπαθεί να πλανήση τους ανθρώπους, ώστε να τους α- 
ποτρέψη   από   την   σωτηρία.   Ερμηνεύοντας  ο  Μ.  Βασίλειος  το  χωρίο  
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του Προφήτου Ησαΐου: «Κύριος σαβαώθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομά-
χω» (Ησ. ιγ΄, 4), λέγει ότι έθνος οπλομάχο είναι οι πονηροί δαίμονες. Έ-
τσι, και οι δαίμονες έχουν όπλα ανάλογα με τα όπλα τα οποία έχει ο δί-
καιος. Ο δίκαιος έχει θυρεό πίστεως και ο διάβολος έχει θυρεό απιστίας. 
Ο δίκαιος έχει μάχαιρα λόγου και ο διάβολος έχει μάχαιρα αλογίας. Ο 
δίκαιος ασφαλίζεται με θώρακα δικαιοσύνης και ο διάβολος ενδύεται τον 
θώρακα της αδικίας. Ο δίκαιος έχει περικεφαλαία σωτηρίας και ο διάβολος 
έχει περικεφαλαία απωλείας. Ο δίκαιος έχει έτοιμους τους πόδας για το 
ευαγγέλιο της ειρήνης και οι πόδες του διαβόλου τρέχουν προς την απαγ-
γελία των κακών (Νικοδήμου αγιορείτου: Ερμ. εις τας ΙΔ  ́επιστ. του Απ. Παύλου, τόμ. Β ,́ σελ. 288, σημ. Ι). 
 

Είναι γεγονός ότι έχουμε να πολεμήσουμε ισχυρόν αντίπαλο. 
Η πάλη μας δεν είναι απλώς με την αδικία που βρίσκεται μέσα στην 
κοινωνία, δεν είναι αγώνας με τα λεγόμενα κοινωνικά προβλήματα, 
ούτε αγωνιζόμαστε εναντίον εξωτερικών συνθηκών και προσώπων, 
που νομίζουμε πως μας κατεξουσιάζουν, αλλά προς τα πονηρά πνεύ-
ματα, προς τον διάβολο. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να στρέφουμε την προ-
σοχή μας σε ανθρώπους και σε εξωτερικές συνθήκες, αλλά προς την 
κατεύθυνση του διαβόλου. Και μπορώ να προσθέσω ότι ο αγώνας 
πρέπει να αρχίζη από την καρδιά. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μάχη 
του ανθρώπου με τον διάβολο. Αυτός ο αγώνας δεν είναι ανεξάρτη-
τος από την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, διά των οποίων ε-
νεργούν οι πονηροί δαίμονες. Εκεί έρχεται πρωτίστως η Βασιλεία 
του Θεού και στην συνέχεια επεκτείνεται και προς τα έξω… 
Ιεροθέου Σ. Βλάχου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, 
από το βιβλίο «Ορθόδοξος και δυτικός τρόπος ζωής (Ανατολικά τόμος Β΄)», σελ. 192 
& 193-196, έκδοση Β΄ 1994, εκδόσεις Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, 5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. 
2)     ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, 4:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. 
3)                                  Ε Ρ Α Ν Ο Σ   Τ Η Σ   Α Γ Α Π Η Σ 
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 ο Έρανος της Αγάπης στην ενορία μας. 

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

Κυριακή Ι΄ του Λουκά 


