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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ

Γηα λ’ αληηκεησπίζεη ν πηζηόο ηνλ Γηάβνιν θαη λα ππεξηζρύζεη ζηνλ πλεπκαηηθό
θαη αόξαην πόιεκν πνπ ιπζζνκαλά ζπλερώο, απεηιώληαο ηελ πλεπκαηηθή
αθεξαηόηεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ, ρξεηάδεηαη θάπνην εμνπιηζκό ακπληηθό θαη
επηζεηηθό. Ο απ. Παύινο ην επηζεκαίλεη απηό θαη ην αλαιύεη σξαηόηαηα ζηελ πξνο
Δθεζίνπο επηζηνιή ηνπ (6,10-20). Αο ηνλ παξαθνινπζήζνπκε.
«Ενδςναμούζθε εν Κςπίω και εν ηω κπάηει ηηρ ιζσύορ αςηού». Σε δύλακή γηα
ηελ ηήξεζε ησλ εληνιώλ ηνπ επαγγειίνπ ζα ηελ πάξεηε από ηνλ Κύξην θαη δελ ζα
ηελ απνθηήζεηε εμ ηδίσλ. Απηόο είλαη παληνδύλακνο θαη κπνξεί λα ζαο ελδπλακώζεη
αθάληαζηα θαη αθαηαλόεηα. Έρεηε ζάξξνο ινηπόλ θαη κε απειπίδεζηε.
«Ενδύζαζθε ηην πανοπλίαν ηος Θεού ππορ ηο δύναζθαι ςμάρ ζηήναι ππορ ηαρ
μεθοδείαρ ηος Διαβόλος». Μόλνη ζαο δελ ζα κπνξέζεηε λα αληηκεησπίζεηε ηηο
κεζνδείεο ηνπ Γηαβόινπ. Έρεη πνιιά ηερλάζκαηα θαη ηξόπνπο λα ζαο
εμνπδεηεξώζεη. Δίλαη παλνύξγνο θαη πνιπκήραλνο ζηνλ αλνξζόδνμν πόιεκν. Κύξην
κέζν ηνπ ην θακνπθιάδ. Πνηέ ν Γηάβνινο δελ παξνπζηάδεη θάηη σο ακαξηία. Πνηέ
δελ ζνπ ιέγεη μεθάζαξα ακάξηεζε. Όια ηα σξαηνπνηεί θαη ηα ιαλζάξεη ζαλ θάηη ην
αζών, ην ζσζηό, ην αξκόδνλ. πλεπώο κε ηνλ ππνηηκάηε. Ωο «ιέσλ σξπόκελνο» (Α΄
Πεηξ. 5,8) αιιά θαη «σο άγγεινο θσηόο» (Β´ Κνξ. 11,14) εξγάδεηαη. Καη νπξιηάδεη
ιπζζαζκέλα γηα λα ζαο ηξνκνθξαηήζεη θαη ρακνγειά ηξπθεξά, κε θακνπθιάδ
επζέβεηαο θαη θηιίαο, γηα λα ζαο μεγειάζεη.
«Όηι οςκ έζηιν ημίν η πάλη ππορ αίμα και ζάπκα, αλλά ππορ ηαρ απσάρ, ππορ
ηαρ εξοςζίαρ, ππορ ηοςρ κοζμοκπάηοπαρ ηος ζκόηοςρ ηος αιώνορ ηούηος, ππορ
ηα πνεςμαηικά ηηρ πονηπίαρ». Γελ είλαη ε πάιε καο πξνο «αίμα και ζάπκα»,
δειαδή πξνο αλζξώπνπο νκννύζηνπο θαη νκνηνπαζείο, κε αλζξώπηλν κπαιό θαη
αλζξώπηλεο δπλαηόηεηεο, αιιά πξνο πνλεξά θαη άπια πλεύκαηα, ηα νπνία είλαη
ρσξηζκέλα ζε δηάθνξα ηάγκαηα όπσο θαη νη άγγεινη (πξβι. Δθεζ.1,21). Γελ ππάξρεη
θακκία νκνηόηεηα θαη ζρέζε ηνπ νξαηνύ θαη ζσκαηηθνύ πνιέκνπ κε ηνλ αόξαην θαη
πλεπκαηηθό. πλεπώο κόλν πλεπκαηηθά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ, ησλ αγγέισλ
θαη ησλ αγίσλ κπνξνύκε λ’ αληαπεμέιζνπκε ζηνλ αγώλα καο ελαληίνλ ηνπο.
«Δια ηούηο αναλάβεηε ηην πανοπλίαν ηος Θεού». Ο Παύινο έρεη ππ’ όςε ηνπ
ηνπο Ρσκαίνπο ζηξαηηώηεο, νη νπνίνη ήηαλ γλσζηνί θαη ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ. Η
εμάξηεζε ηνπο απνηειείην από ηα επηζεηηθά όπια, ην μίθνο θαη ην δόξπ, θαη ν
ακπληηθόο ηνπο εμνπιηζκόο απνηειείην από ηελ αζπίδα, ηνλ ζώξαθα, ηελ
πεξηθεθαιαία, θαη ηηο πεξηθλεκίδεο. Ο Παύινο ζ’ απηά πνπ παξαζέηεη πην θάησ
παξαζησπά ηηο πεξηθλεκίδεο θαη ην δόξπ, πξνζζέηεη όκσο ηα ππνδήκαηα θαη ηελ
δώλε. Σν δόξπ θαζαξά επηζεηηθό όπιν δελ ην αλαθέξεη. Κπξίσο αλαθέξεη η’

ακπληηθά εμαξηήκαηα· ελώ ζην μίθνο δίλεη ηε πλεπκαηηθή έλλνηα θαη εξκελεία όηη
είλαη ν ιόγνο ηνπ Θενύ. Απ’ ηελ αλάιπζε ηνπ Παύινπ θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη
θακκία νπζηαζηηθή νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ Ρσκαίνπ ζηξαηηώηε θαη ηνπ Υξηζηηαλνύ.
Απιά γίλεηαη παξαβνιηθή θαη κεηαθνξηθή αλαθνξά, ηα πάληα δε εξκελεύνληαη
αιιεγνξηθά. Η παλνπιία είλαη ηνπ Θενύ θαη όρη ηνπ Ρσκαίνπ ζηξαηηώηε θαη ε
απνζηνιή ηεο είλαη δηαθνξεηηθή.
«Σηήηε οςν πεπιζωζάμενοι ηην οζθύν ημών εν αληθεία». Δδώ νζθύλ (κέζε)
ελλνεί ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ. Όηη είλαη ε θαξίλα ζηα πινία, ην ίδην είλαη ε κέζε
γηα ην ζώκα. Πξέπεη λα είλαη ζπλερώο ειεύζεξε θαη ζθηρηή. Έηζη ε ςπρή ηνπ
αλζξώπνπ πξέπεη λα κε είλαη ππνδνπισκέλε ζηα πάζε, αιιά λα κέλεη ειεύζεξε ζην
λα ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ θαη ζθηρηή από λήςε, πξνζνρή θαη πξνζεπρή, ώζηε
λα κε δερζεί αηθληδηαζηηθή πξνζβνιή ηνπ αηαλά θαη θαηαζηξαθεί.
Οη Ιζξαειίηεο όηαλ γηόξηαζαλ ην Πάζρα ζηελ Αίγππην πξηλ θύγνπλ, επεηδή
έπξεπε λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ έμνδν θαη λα βξίζθνληαη ζπλερώο ζε εγξήγνξζε, ν
Θεόο ηνπο έδσζε εληνιή· «έηζη λα θάηε απηό ην Πάζρα· νη κέζεο ζαο ζα είλαη
δσζκέλεο, ζα θνξάηε ηα ππνδήκαηά ζαο, ηα κπαζηνύληα ζαο ζα είλαη ζηα ρέξηα ζαο,
θαη ζα ηξώηε κε ζπνπδή θαη βηαζύλε». «Εν αληθεία»· αο κε αγαπάκε θαλέλα
ςεύδνο, αο επηδηώθνπκε ζπλερώο ηελ αιήζεηα. Σν ςέκα είλαη ε δεμηνηερλία θαη ε
αξεηή ηνπ αηαλά, αιήζεηα είλαη ε δεμηνηερλία θαη ε αξεηή ηνπ ρξηζηηαλνύ. Η
Σαηηάλα Γθνξίηζεβα, Ρσζίδα εμόξηζηε ζηελ Δπξώπε από ην ηόηε ζνβηεηηθό
θαζεζηώο, αλαθέξεη όηη, όηαλ αλέθξηλε ε K.G.B. ηνπο θξαηνπκέλνπο ηεο, «νη
πεξηζζόηεξνη πξνζπαζνύλ λα πνπλ ςέκαηα, λα επηλνήζνπλ δηάθνξα. Αιιά ν
Γηάβνινο ζ’ όηη έρεη ζρέζε κε απάηε είλαη πάληα πην πνλεξόο από ηνπο άιινπο, ηνπο
απινύο αλζξώπνπο»1. Γη’ απηό αλαινγίζζεθε όηη, αθνύ ν Γηάβνινο ππεξηεξεί ζην
ςέκα, δελ κπνξείο λα ηνλ ληθήζεηο κε ηα κέζα ηνπ. Αλ ζεο λα ηνλ ληθήζεηο ζα
ρξεζηκνπνηήζεηο ηα κέζα ηνπ Υξηζηνύ. Μόλν κε ην επαγγέιην ληθά ν ρξηζηηαλόο.
«Και ενδςζάμενοι ηον θώπακα ηηρ δικαιοζύνηρ». Όπσο κε ηελ εμάξηεζε πνπ
θνξνύζαλ νη πνιεκηζηέο πξνζηάηεπαλ ηνλ ζώξαθά ηνπο από ηα βέιε θαη ηα αθόληηα,
έηζη θαη ν πλεπκαηηθόο αγσληζηήο πξνζηαηεύεη ην είλαη ηνπ κε ηελ δηθαηνζύλε.
Γηθαηνζύλε εδώ ελλνεί, όπσο θαη ζε άιια κέξε ηεο Γξαθήο, ηνλ ελάξεην βίν. Σνλ
ελάξεην πνιινί ηνλ ρηππνύλ κε πνιιά κέζα· θαλέλαο όκσο δελ κπνξεί λα ηνλ
βιάςεη. Ούηε θη απηόο ν Γηάβνινο. Γη’ απηό ιέγεη ν Υξηζηόο· «Μαθάξηνη νη
πεηλώληεο θαη δηςώληεο ηελ δηθαηνζύλε».
«Επί πάζι αναλαβόνηερ ηον θςπεόν ηηρ πίζηεωρ». Θπξεόο είλαη ε αζπίδα.
Πίζηε εδώ ελλνεί ηε ράξε ηνπ Θενύ κε ηελ νπνία γίλνληαη ζαύκαηα. Δίλαη απηό πνπ
ιέγεη ν Υξηζηόο «εάλ έρεηε πίζηηλ σο θόθθνλ ζηλάπεσο, εξείηε ησ όξεη ηνύησ,
κεηάβεζη εληεύζελ εθεί, θαη κεηαβήζεηαη, θαη νπδέλ αδπλαηήζεη πκίλ» (Μαηζ.
17,20). Καηαιαβαίλνπκε εδώ όηη ε πλεπκαηηθή παλνπιία είλαη γηα ηνπο κεγάινπο
αγίνπο θαη ζπλεπώο πξέπεη όινη λα θζάζνπκε ζε πςειέο βαζκίδεο αγηόηεηαο.
«Εν ω δςνήζεζθε πάνηα ηα βέλη ηος πονηπού ηα πεπςπωμένα ζβέζαι». Η
αζπίδα ηεο κεγάιεο πίζηεσο καο θάλεη άηξσηνπο από όια ηα βέιε ηνπ πνλεξνύ.
Γειαδή ηνπο πεηξαζκνύο θαη ηηο άηνπεο επηζπκίεο. Σα ζεσξεί πεππξσκέλα γηα λα
δείμεη ηελ έληαζε ησλ πεηξαζκώλ θαη ησλ επηζπκηώλ αιιά θαη ην «θάςηκν» πνπ

πξνμελνύλ ζηελ ςπρή καο. Σίπνηα όκσο από απηά δελ κπνξεί λα καο βιάςεη θαη ηα
πάληα κπνξνύκε λα θαηνξζώζνπκε ζηελ πλεπκαηηθή αλέιημε, εάλ έρνπκε ηελ
αζπίδα ηεο πίζηεσο. Πώο όκσο ζ’ απνθηήζνπκε απηή ηε πίζηε; Όηαλ θαηνξζώζνπκε
όια η’ άιια ηα νπνία αλέθεξε πξνεγνπκέλσο. Σελ αιήζεηα, ηε δηθαηνζύλε, ηελ ελ
γέλεη ελάξεηε δσή. Τπάξρεη αιιεινπεξηρώξεζε θαη εμάξηεζε πίζηεσο θαη ελαξέηνπ
δσήο.
«Και ηην πεπικεθαλαίαν ηος ζωηηπίος δέξαζθε». Σελ ειπίδα ηεο ζσηεξίαο
ελλνεί εδώ. Να ειπίδεηε όηη ζα ζσζείηε. Μελ είζζε απαηζηόδνμνη νύηε λα
απειπίδεζηε.
«Και ηην μάσαιπα ηος Πνεύμαηορ, ο έζηι πήμα Θεού». Γηα λα θαηαλνήζνπκε
ην ρσξίν απηό αο ζπκεζνύκε ην «Ο ιόγνο ηνπ Θενύ είλαη δσληαλόο θαη δξαζηηθόο
θαη θόβεη πεξηζζόηεξν από ην θάζε δίθνπν καραίξη θαη θζάλεη κέρξη ηνλ ρσξηζκό
ςπρήο θαη πλεύκαηνο, αξκώλ θαη κπειώλ» (Δβξ. 4,12).
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