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 Ματθίου τοῦ ἀποστόλου (63).   

 

(Α΄ Κορ. γ΄ 9 - 17) 
 

ε οικοδομή παραβάλλει ο Απόστολος την Εκκλησία–«Θεοῦ οἰ-
κοδομή ἐστε». Μία οικοδομή θεμελιωμένη από τους Αποστόλους 
επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, που είν’ ο Χριστός. Μία οικοδομή, 
που χτίζεται πριν από δυο χιλιάδες χρόνια και θα χτίζεται ως τη συ-
ντέλεια των αιώνων. Πέτρες ζωντανές και έμψυχες σε τούτη την οι-
κοδομή είναι οι πιστοί, χτιστάδες και πρωτομάστοροι οι ποιμένες 
της Εκκλησίας. Αγαπά να κάνη την παραβολή αυτή ο Απόστολος, 
που είναι και παραβολή του Χριστού· «Σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν», είπε 
στον Πέτρο, και με την πέτρα σαν θεμέλιο εννοούσε την πίστι και 
την ομολογία στη θεότητα του προσώπου του. 
 
 ι ο Απόστολος, με τη χάρι που του δόθηκε από το Θεό, σαν 
σοφός αρχιτέκτονας, και στην Κόρινθο και παντού όπου ίδρυεν Εκ-
κλησίες στα έθνη, έθετε στερεό κι αμετακίνητο θεμέλιο την πίστι 
στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Ύστερ’ απ’ αυτόν θα 
έρχονταν άλλοι να συνεχίσουν το έργο της οικοδομής, μα κανένας 
δεν θα μπορούσε και δεν θάχε το δικαίωμα να μετακινήση το θεμέ-
λιο, να βάλη θεμέλιο δικό του. Όλων των άλλων το έργο μέχρι σή-
μερα κι ως το τέλος των αιώνων είναι έργο εποικοδομητικό, χτίσιμο 
επάνω στο χτίσιμο των άλλων, κόπος επάνω στον κόπο των περα-
σμένων γενεών – «ἕκαστος βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέ-
λιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, 
ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός». 
 
 ύο πράγματα εδώ μας κάνουν να σταθούμε. Πρώτα, δεν γί-
νεται με κανένα τρόπο να μετακινηθή το θεμέλιο. Κανένας συγχρο-
νισμός,    καμμιά    προσαρμογή    στις   αντιλήψεις   του   καιρού   δεν   χωρεί  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. γ΄ 9-17) 
 

    ᾽Αδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐ-
στε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων 
θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐ-
ποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμε-
νον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον 
τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκά-
στου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ 
ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ 
τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον 
κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ 
πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν 
ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ 
ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.  
 

 

στην πίστι της Εκκλησίας. Μπορεί ν’ αλλάζουν ίσως και να προσαρ-
μόζωνται στην κάθε εποχή οι τρόποι εργασίας και δράσεως της Εκ-
κλησίας, μα η πίστις μένει αμετακίνητη κι ασάλευτη. Αλλιώς η Εκ-
κλησία δεν είναι θεία οικοδομή, είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, με-
ταβαλλόμενο και πρόσκαιρο. Μα η ομολογία του Πέτρου δεν είναι 
ανθρώπινη ανακάλυψις, είναι αποκάλυψις Θεού, λόγος με κύρος αι-
ώνιο – «σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ 
μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». 
  
 έτρα λοιπόν και θεμέλιο της Εκκλησίας μένει πάντα ο Χρι-
στός, «ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος». Μα τούτο εδώ που λέμε 
τώρα είν’ ένας κόσμος ολόκληρος για την Εκκλησία. Ότι ο Χριστός 
είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας δεν αποτελεί μια θεωρητική και δογ-
ματική μόνο αλήθεια, μα είναι η ουσία και το βάθος του Χριστιανι-
σμού· η ζωή και η παράδοσις της Εκκλησίας, που αντιπροσωπεύεται 
σε αίμα Μαρτύρων, σε δάκρυα Οσίων, σε ιδρώτα Δικαίων, σε σοφία 
Πατέρων. Κάποιοι ετόλμησαν κάποιες προσαρμογές στα νεώτερα 
χρόνια. Τους επείραζε το υπερφυσικό κι εχώρισαν τα θαύματα του 
Χριστού από τη διδασκαλία του, το πρόσωπο του Χριστού από το 
έργο   του,   το  δόγμα  από  τη  ζωή.  Δεν  ήθελαν,  παρά  να  μετακινήσουν 
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το θεμέλιο της Εκκλησίας. Μάταιος ο κόπος. Ο Χριστός δεν μετακι-
νείται. Αν μετακινηθή, είναι μάταιο να υπάρχη η Εκκλησία.  
  
 ιαυτό το «βλεπέτω», που λέει ο Απόστολος, είναι το δεύτε-
ρο που μας κάνει να σταθούμε. Ας προσέχη καθένας από τους οικο-
δόμους στην Εκκλησία του Θεού, ας προσέχη πώς συνεχίζει το έργο 
των Αποστόλων. Ας προσέχη και στα υλικά που βάζει και στον τρό-
πο που χτίζει. Καθένας όπως αισθάνεται τις ευθύνες του απέναντι 
στο Θεό και στους ανθρώπους, άλλος χτίζει χρυσάφι, άλλος ασήμι, 
άλλος πολύτιμες πέτρες, άλλος ξύλα, άλλος χόρτο, άλλος καλάμι. 
Μα θάρθη ένας καιρός – δεν μπορεί – που θα φανή του καθενός το 
έργο. Με φωτιά θα δοκιμάση ο Θεός ό,τι κάνει ο καθένας, που στα 
μάτια των ανθρώπων μπορεί να ξεγελά – «ἑκάστου τὸ ἔργον ὁ-
ποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει». Ό,τι αντέχει στη φωτιά, θα μεί-
νη. Ό,τι δεν αντέχει θα χαθή. Κι ο εργάτης του θα σωθή ή δε θα σω-
θή κι αυτός μέσ’ απ’ τη φωτιά, ανάλογα με τις προθέσεις και τους 
σκοπούς του.         
 
 ριτήριο στις πράξεις μας δεν μπορεί νάναι μόνο ό,τι φαίνε-
ται. Ό,τι φαίνεται είναι κάποτε μόνο το «ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου 
καὶ τῆς παροψίδος» δηλαδή υπόκρισις, και όσα προκαλούν κατά-
πληξι και θαυμασμό συμβαίνει καμμιά φορά να είναι «λάμπουσαι  
κακίαι». Γιαυτό είναι ανάγκη να ελέγχωμε κάθε φορά τα ελατήρια 
των πράξεών μας και τους σκοπούς που επιδιώκομε – τι μας βάζει να 
κάμωμε κάτι και προς τι το κάνομε. Το να συμφωνούν τα ελατήρια 
προς τους σκοπούς, αυτό είναι η ειλικρίνεια και το νάναι τα ελατή-
ρια κι οι σκοποί μας αγαθοί, αυτό είναι η καθαρότητα της καρδίας, που 
εμακάρισεν ο Χριστός – «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ…».   

 
 σοι ετάχθηκαν στη θεία οικοδομή νάναι χτιστάδες και πρω-
τομάστοροι – κι ο κάθε πιστός είναι χτίστης και τεχνίτης του εαυτού 
του – ας φροντίζουν νάναι και ειλικρινείς και «καθαροὶ τῇ καρ-
δίᾳ». Όχι το θεμέλιο στη θεία οικοδομή δεν μπορούμε να μετακινή-
σουμε, μα και στο πώς εποικοδομούμε πρέπει να προσέχουμε. Το 
κήρυγμα  της  σωτηρίας  δεν  μπορούμε  να  το  μετατρέψουμε σε κοινω- 
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νιολογία και το έργο της Εκκλησίας δεν έχομε το δικαίωμα να το με-
ταβάλωμε σε πολιτική – «θεμέλιον ἄλλον παρὰ τὸν κείμενον 
οὐδεὶς δύναται θεῖναι». Μα κι όταν εποικοδομούμε «ἐπὶ τῷ 
θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν προφητῶν» και τότε χρειά-
ζεται σύνεσις και προσοχή, αγνότης ελατηρίων και καθαρότης σκο-
πών – «ἕκαστος βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ».  

 

(από το βιβλίο «Δημοσιογραφικά (Κύκλος Α΄)», του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και  
Κοζάνης, Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Αθήνα 1961, σελ. 26-28, Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ») 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, Άγιος  Νικόλαος  Μαρκ/λου  7:00 π.μ.  
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, Άγιος  Νικόλαος  Μαρκ/λου  7:00 π.μ. 
Πέμπτη    13  Αυγούστου  2020, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο  15 Αυγούστου 2020, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πόρτο  
                                    Ράφτη & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, 9:00 μ.μ. προς Τρίτη 11 Αυγού-
στου 2020, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Πόρ-
το Ράφτη επ’ ευκαιρία της ανάμνησης θαύματος του Αγ. Σπυρίδωνος. 
3)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο       
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, 5:30 μ.μ. στο Ναό μας Εσπερι-
νός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση. 
4)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο & Παράκληση. 
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία  
                                           στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη  
& 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με εγκώμια της Παναγίας. 
Σάββατο    15    Αυγούστου    2020,    7:00   π.μ.     Όρθρος              &       Πανηγ.  Θ.   Λειτουργία.  
5)                ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 
Σάββατο 15 Αυγούστου 2020, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.                                                                      
Κυριακή 16 Αυγούστου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                         Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο Μαρκ/λου. 
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