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� Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας τῶν μαρτύρων. 

� Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀναιρεθέντων    

     κατὰ τὴν μικρασιατικὴν καταστροφὴν μαρτύρων (1922). 
    

Θρησκεία νεκρών τύπων;Θρησκεία νεκρών τύπων;Θρησκεία νεκρών τύπων;Θρησκεία νεκρών τύπων;    
    

 ΗΗΗΗ θρησκευτικότητα είναι έμφυτη. Πρέπει κανείς ν’ αγωνι-
στή πολύ με τον εαυτό του, για να στραγγαλίση τη θρησκευτικότη-
τά του. Η θρησκευτικότητα είναι μία δίψα. Από το νερό, που προ-
σφεύγουν οι άνθρωποι για την ικανοποίησι της δίψας, εξαρτάται ο 
βαθμός της αλήθειας. Το ελαφρυντικό στις προ Χριστού καταστά-
σεις, αλλά και σε πολλές σημερινές, είναι η άγνοια. Αγνοούν την ύ-
παρξι της πηγής και ρουφάνε νερό από θολά θρησκευτικά κανάλια. 
 ∆∆∆∆υστυχώς και σήμερα υπάρχει γη απότιστη από το καθαρό 
νερό της αλήθειας του Ευαγγελίου. Υπάρχουν άνθρωποι και φυ-
λές ολόκληρες και λαοί ακόμα, που ζουν στην άγνοια. Η δική μας 
αδιαφορία και φιλαυτία τούς έχει καταδικάσει σε άγνοια. 
 ● ΓΓΓΓια τους Ιουδαίους όμως η ατελής θρησκευτικότητα ω-
φείλετο στο βαθμό της αποκαλύψεως, που είχαν δεχτή. Η αποκά-
λυψις του Νόμου ήταν ατελής. Ανάλογη με την ορατότητά τους. 
Αλλά και από την ατελή εν συγκρίσει με την Καινή Διαθήκη απο-
κάλυψι, πολλοί Ισραηλίτες είχαν θρησκευτική προσκόλλησι και 
ευλάβεια, κάποτε και φανατισμό, στην τήρησι «στοιχείων του 
κόσμου», δηλαδή, τυπικών διατάξεων, που είχαν σχέσι με ημέρες, 
με μήνες, με εξωτερικές τυπικές πράξεις. Λέει ο απόστολος Παύ-
λος: «Οὕτω καί ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπό τά στοιχεῖα τοῦ κό-

σμου ἦμεν δεδουλωμένοι» (Γαλ. δ΄ 3). 
 Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου; 
 ● ΌΌΌΌλες οι θρησκείες έχουν τα εξωτερικά στοιχεία, που 
χρησιμοποιούνται ως εικόνες των εσωτερικών. Έχουν τα αισθητά, 
ως εικόνες των υπεραισθητών. Σ’ αυτά τα στοιχεία δίνει περισσό-
τερη σημασία ο πολύς κόσμος, είτε διότι είναι πιο κατανοητά, είτε  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. γ΄ 13(Ιωάν. γ΄ 13(Ιωάν. γ΄ 13(Ιωάν. γ΄ 13----17)17)17)17)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 

Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆ-

ναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀ-

πόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν 

κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πι-

στεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀ-

πέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κό-

σμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ. 
 
 

διότι εύκολα βιώνονται. Γι’ αυτό και λέγονται «στοιχεία του κό-
σμου», του πολλού κόσμου. Και ο Ιουδαϊσμός έχει πλήθος τέ-
τοιων στοιχείων.  
 ● ΣΣΣΣτοιχεία του κόσμου είναι τα στοιχεία μιας θρησκείας, 
που έχουν σχέσι με το φυσικό κόσμο και με εξωτερικές πράξεις. 
Οι περισσότεροι π.χ. Ιουδαίοι δεν πρόσεχαν τι λένε οι προφήτες 
για ηθική και τίμια ζωή, για εσωτερική κάθαρσι, για προσευχή 
και μετάνοια. Πρόσεχαν τι λένε οι τυπικές διατάξεις για την περι-
τομή, για τα Σάββατα, για τις τροφές, για τους καθαρισμούς, για 
τις ημέρες και τους μήνες, για τα σφάγια και τις θυσίες. Λέει ο ιε-
ρός Χρυσόστομος: «Ἐπειδή ἔτι νηπιωδέστερον διεκείμεθα, ἀφῆ-

κεν ὑπό τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου εἶναι, τουτέστι νουμηνίας καί 

Σάββατα· αὗται γάρ ἡμῖν αἱ ἡμέραι ἀπό δρόμου σελήνης καί ἡ-

λίου γίνονται» (Ε.Π.Ε. 20,320). 
 ΠΠΠΠολλοί Ιουδαίοι είχαν φτάσει όχι απλώς σε τυπολατρία, 
αλλά σε ασεβή λατρεία και θρησκευτικότητα, που προκαλούσε τη 
βδελυγμία του Θεού. Ο Θεός με το στόμα του προφήτου το είχε 
σαφώς δηλώσει: «Τάς νουμηνίας ὑμῶν καί τάς ἑορτάς ὑμῶν 

μισεῖ ἡ ψυχή μου» (Ησ. α΄ 14). 
 ● ΣΣΣΣτοιχεία του κόσμου σήμερα είναι όλα τα δευτερεύοντα 
στοιχεία, που υπεισήλθαν στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξο λα-
τρεία, και τείνουν να την μεταβάλουν σε κοσμική θρησκεία, σε 
μία θρησκεία της περιτομής. 
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος: «Κανείς δεν ανέβηκε εις τον ουρανόν, παρά εκείνος 
που κατέβηκε από τον ουρανόν, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι 
εις τον ουρανόν. Όπως ο Μωϋσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον, έτσι 
πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει εις 
αυτόν να μη χαθή, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον πολύ αγάπη-
σε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, διά να 
μη χαθή όποιος πιστεύει εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Διότι 
δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον, διά να καταδικάση 
τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού».  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

● Στοιχεία του κόσμου είναι οι παραδόσεις των ανθρώ-
πων, που δεν έχουν καμμία σχέσι με την παράδοσι του Ευαγγε-
λίου και μ’ αυτό, που καλούμε Ιερά Παράδοσι των αγίων Πατέ-
ρων της Εκκλησίας. 

 

 ΤΤΤΤέτοιες παραδόσεις έχουν υπεισέλθει τόσο βαθειά στη 
θρησκευτική ζωή των λεγομένων ορθοδόξων, ώστε δεν μπορεί 
κανείς να τις θίξη. Άλλωστε αυτές οι παραδόσεις και ψευδαίσθη-
σι θρησκευτικότητας καλλιεργούν και οικονομικά συνήθως απο-
δίδουν στο ιερατείο! Γι’ αυτό δε κυρίως το λόγο δεν θίγονται. 
 

 ΑΑΑΑν παραβούμε τις εντολές του Θεού, δεν θλιβόμαστε. Αλ-
λοίμονο όμως, αν παραβούμε κάποια από τις ανθρώπινες παραδό-
σεις, κάτι από τα ειδωλολατρικά στοιχεία, που μπήκαν στο χώρο 
της λατρείας! Ισχύουν και για μας οι λόγοι του Κυρίου: «Ὑμεῖς 

παραβαίνετε τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ διά τήν παράδοσιν ὑμῶν» 
(Ματθ. ιε΄ 3).  
 

 ● ΣΣΣΣτοιχεία του κόσμου είναι όλα εκείνα, που συσσωρεύτη-
καν και εξακολουθούν να συσσωρεύωνται και αλλοιώνουν την 
πνευματική λατρεία μας. Στοιχεία γύρω από πανηγύρια, από προ-
σκυνήματα, γύρω από φωνές και επιδείξεις, γύρω από την πολυ-
τέλεια του διακόσμου των Ναών, από τα φανταχτερά άμφια, γύρω 
από ψευτοοράματα και ψευτοθαύματα, γύρω από εκμεταλλεύσεις 
της ευλαβείας του λαού, γύρω από «λαδάκια», «μπαμπακάκια», 
«μήλα»,    «παντόφλες»     και    ένα    σωρό    άλλα    αντικείμενα,    που    κατά   
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φετιχιστικό τρόπο έχουν αποκτήσει θρησκευτική αξία και έχουν 
πάρει θέσι στη ζωή του ορθοδόξου Ναού!  
 ● ΌΌΌΌλα αυτά αποπροσανατολίζουν το λαό από το μοναδικό 
πρότυπό του, που είναι ο Χριστός. Αποσπούν την προσοχή του 
και το ενδιαφέρον από την κύρια προσπάθειά του, που είναι η με-
τάνοια. Αν π.χ. περάση κάποιος από τον Ιορδάνη ποταμό, θεωρεί 
ότι έκανε κάτι σπουδαίο. Ενώ δεν είναι απολύτως τίποτε, χωρίς 
μετάνοια και εξομολόγησι. Χαρακτηριστικός τού πώς κυριευτή-
καμε και σαν Χριστιανοί από τα στοιχεία του κόσμου, είναι και ο 
εξής διάλογος:  
 ‒Πάτερ, πού μπορούμε να εξομολογηθούμε;  
 Ρώτησαν προσκυνητές το ρασοφόρο («αγιοταφίτη»), που 
τους ξεναγούσε στον Ιορδάνη ποταμό. Και η απάντησις του ρα-
σοφόρου, αυστηρή μάλιστα: 
 ‒Βρίσκεστε στον Ιορδάνη και ρωτάτε για εξομολόγησι; Δεν 
σας φτάνει ο Ιορδάνης; (!!!) 
 ● ΤΤΤΤο να έχουν στοιχεία του κόσμου οι Ιουδαίοι, δικαιολο-
γούνταν. Αλλ’ οι πιστοί της Εκκλησίας, οι μέτοχοι των μυστη-
ρίων της ζωής, το να έχουμε στην ορθόδοξο λατρεία και ζωή 
στοιχεία του κόσμου, δεν δικαιολογούμαστε. Πρόκειται για φοβε-
ρή αλλοτρίωσι και αίρεσι. 
 ● ΚΚΚΚαι το χειρότερο είναι, ότι δεν τα έχουμε απλώς. Είμα-
στε «δεδουλωμένοι». Δούλοι αχρήστων και ανοήτων θρησκευτι-
κών πραγμάτων. Πολλοί λεγόμενοι ορθόδοξοι είναι εξαρτημένοι 
πλέον. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτά. Πότε θα γίνη η απε-
λευθέρωσίς τους;       
Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, από το βιβλίο «Πρόσχωμεν 11», σελ. 4-
7, Αθήνα 2016   
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