
Εὐχαριστῶ ἐν πρώτοις τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰ -
ησοῦν Χριστόν, ἀγαπητοί μου, ποὺ μὲ ἀξι -

ώνει σήμερα νὰ κηρύξω στὸ ναὸ αὐτόν.

* * *
Ὄνειρο τοῦ καθενὸς εἶνε νὰ χτίσῃ ἕνα σπι  -

τά κι, μιὰ καλύβα, νὰ στεγάσῃ τὴ γυναῖ κα καὶ τὰ
παιδιά του. Καὶ γιὰ κάθε σπίτι ποὺ χτίζεται πό-
σοι πόνοι, κό ποι, ἱ δρῶτες, χτυπο κάρδια, ἀλλὰ
καὶ πόσα ψέματα, πόση ἁμαρτία! Εἶνε κ᾽ ἡ στέ-
 γη μία ἀνάγ κη. Καὶ εἴθε νά ̓ ρ θῃ μέρα ποὺ νὰ μὴν
ὑπάρχῃ ἄστεγος, ὁ καθένας νά ̓ χῃ τὴ στέγη του.

Ἀλλὰ ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν θέλω σήμερα νὰ
μιλήσω γιὰ ὑλικὲς οἰκοδομές. Καὶ θέλω νὰ πι-
στεύω ὅτι κι ἀπὸ σᾶς κανείς δὲν περιορίζει τὰ
ὄνειρά του σ᾽ ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο σπίτι· ὑ πάρ-
 χουν κι ἄλλα ὄνειρα κ᾽ ἐπιθυμίες ἱερές. Ἀλλοί-
 μονο ἂν κλείνουμε τὴν ψυχή μας σ᾽ ἕνα γιαπί.

Τὸ σπίτι ποὺ καθόμαστε κάποτε θὰ τ᾿ ἀ φή-
σουμε. Ὅπως μπήκαμε ζων τα  νοί, ἔτσι μιὰ μέ-
ρα –μὴν τρομάξετε– θὰ μᾶς βγάλουν νεκροὺς
καὶ ἄλλοι θὰ καθίσουν στὸ σπίτι. Εἶνε ἀληθινὸ
αὐτὸ ποὺ κάποιος καλόγερος ἔγραψε στὸ κελ-
λί του· «Κελλίον μου κελλίον μου, σήμε ρον ἐ -
μοῦ, αὔ ριον ἑτέρου, καὶ οὐδέποτέ τινος».

Γι᾽ αὐτὸ θὰ σᾶς δείξω μιὰ ἄλλη οἰκοδομή,
πνευματική, νοερά· καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀπόψε -
ως σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ μείνῃ κανείς ἄστεγος.

Μὰ ποιά εἶν᾽ αὐτὴ ἡ οἰκοδομή; Μὴν ἀκού-
σετε ἐμένα· ἀκοῦστε τὰ λόγια δυὸ θεοπνεύ-
στων μεγάλων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι εἶπαν ἀλή-
θειες ποὺ μένουν εἰς τὸν αἰῶνα.
⃝ Ὁ ἕνας εἶνε ὁ Δαυΐδ. Τί ἦταν ὁ Δαυΐδ; βασι-
 λιᾶς· κατοικοῦσε σὲ παλάτια. Καὶ σὲ κάποιον
ψαλμό του ἀ κούγεται νὰ ἐκφράζῃ ἕ να καημό·

–Θεέ μου, ὅπως ἐγὼ ἔχω παλάτι, θὰ ἤθελα
νὰ φτειάξω καὶ σ᾽ ἐσένα ἕ να πα λάτι, ἕνα ναό,
ἀπὸ τὰ καλύτερα ὑ λικά, μὲ ὅ,τι ἀκριβὸ ὑ πάρ-
χει, γιὰ νὰ γίνῃ ἀντάξιός σου. Μὰ ξέρω καλά,
Κύριέ μου, ὅτι σὺ δὲν εὐχαριστεῖ σαι σὲ τέτοια
κτήρια· κάποιον ἄλλο ναὸ ζητᾶς. Τὸ κτήριο - ὁ

ναός, ποὺ ἀρέσκεται ὁ Θεὸς νὰ κατοικῇ, –λέει
ὁ Δαυΐδ– εἶνε ποιό; ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου!

Μὰ ποιά καρδιά; Μιὰ καρδιὰ γεμάτη μῖσος
καὶ κακία, φθόνο καὶ ἐκδίκησι; Τέτοια καρδιὰ
δὲν εἶνε ἄξια νὰ κατοικήσῃ ὁ Θεός· τέτοια καρ-
 διὰ εἶνε φωλιὰ δαιμόνων, θηρίων, καρδιὰ - ζούγ -
 κλα. Γιατὶ κάθε καρδιὰ ἢ θὰ ἀνήκῃ στὸ Θεὸ ἢ
θὰ ἀνήκῃ στὸν διάβολο. Γι᾽ αὐτὸ λέει ὁ Δαυΐδ·

–Ἄχ, Θεέ μου, ῥίχνω μιὰ ματιὰ στὴν καρδιά
μου καὶ τὴ βλέπω γεμάτη κακία καὶ ἁμαρτία.
Γκρέμισε λοιπὸν αὐτὴ τὴν καρδιὰ τὴν παλαιά,
καὶ βοήθησέ με νὰ χτίσω μιὰ καρδιὰ καινούρ -
για, ποὺ νὰ εἶνε ἄξια νὰ κατοικήσῃς.

Αὐτὸ τὸ νόημα, ἀγαπητοί μου, ἔχει στὸν
πεν  τη κοστὸ ψαλμὸ ἐκεῖνος ὁ στίχος ποὺ λέ-
ει «Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός·
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις
μου» (Ψαλμ. 50,12). Σπίτι, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ, οἰκοδο -
μὴ τοῦ Θεοῦ εἶνε ἡ καθαρὴ καρδιά.
⃝ Ἀκούσαμε τὸ Δαυΐδ. Ἂς ἀκούσουμε τώρα
καὶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Τί λέει σήμερα τὸ
ἀ ποστολικὸ ἀνάγνωσμα; Νὰ τὸ ποῦμε ἁπλᾶ.

Ἐπισκεφθήκατε, ἀγαπητοί μου, καμμιὰ φορὰ
ἕνα λατομεῖο ποὺ βγάζουν πέτρες; Οἱ πέτρες
αὐτές, ποὺ βγαίνουν μὲ φουρνέλλα καὶ δυνα -
μῖ τες, δὲν εἶνε ἕτοιμες πρὸς χρῆσιν. Γιὰ νὰ γί-
νουν κατάλληλες γιὰ χτίσιμο, παίρνει ὁ κτί-
στης τὴν κάθε πέτρα, τὴ χτυπάει, τὴν ἰσιώνει,
τὴν τετραγωνίζει· καὶ κατόπιν, μὲ τὴν τέχνη του,
βάζει τὴ μία πέτρα ἐπάνω στὴν ἄλλη, τὶς «συν -
αρμολογεῖ» ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος (Ἐφ. 2,21), τὶς
προσκολλᾷ μεταξύ τους μὲ ἀ σβέστη, ὥστε νὰ
γίνουν ἕνα σῶμα συμ παγές. Ἔτσι χτίζεται ἕνα
σπίτι, μία οἰκοδομή. Ποιό εἶνε τὸ λατομεῖο;
ποιά ἡ κάθε πέτρα; καὶ ποιά ἡ οἰκοδομή;

Λατομεῖο εἶνε ἡ ἀνθρωπότης. Ὅλοι ἐμεῖς,
ποὺ γεννηθήκαμε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ Ἀδὰμ
καὶ τῆς Εὔας, βγήκαμε ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ νταμάρι,
μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς ἀνθρωπότητος· ἀ -
πὸ ᾽κεῖ μᾶς ἔφτειαξε ὅλους ὁ Θεός.
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Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πέτρες, τὰ λιθάρια. Τί λι-
θά ρια εἴμαστε; Τὰ ἄλλα λιθάρια εἶνε ἀν αίσθη-
τα· ἐμεῖς εἴμαστε λιθάρια ἔμψυχα, ζωντανά.
Ἀλλ᾽ ὅπως τὰ λιθάρια πρέ πει οἱ χτίστες νὰ τὰ
πελεκήσουν, ἔτσι κι ὁ καθένας μας, ὅπως βγαί-
 νει ἀπ᾽ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του, εἶνε «ξύ λο ἀ -
πελέκητο», ὅπως λέει ὁ λαός μας· χρειάζεται
πελέκημα. Ὅ,τι καὶ νά ᾿σαι (τσοπάνος, γεωρ-
γός, τεχνίτης, ἐπιστήμονας, βασιλιᾶς, φι λόσο-
φος, καὶ ἂν ἀκόμα πετᾶς μὲ πυραύλους), τί
εἶσαι; ἕνα λιθάρι ἀκατέργαστο, λιθάρι μὲ προ-
εξοχές, μὲ κακίες δηλαδὴ καὶ ἐλαττώματα, λι-
θάρι ποὺ πρέπει νὰ μπῇ μέσα στὸ θεϊκὸ ἐργα-
στήριο γιὰ νὰ τὸ πελεκήσῃ ὁ Θεός.

Καὶ πῶς γίνεται τὸ πελέκημα; Ἡ δουλειὰ
πρέπει ν᾿ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὴ μικρὴ ἡλικία, ἀπ᾽ τὴν ὥ -
ρα ποὺ πέφτει τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴ μάνα. Εἶνε κά τι
ἀκατέργαστο· πρέπει νὰ τὸ πελεκήσῃ ὁ πατέ -
ρας, νὰ τὸ πελεκήσῃ ἡ μάνα, νὰ τὸ πελε κήσῃ ὁ
δάσκαλος, νὰ τὸ πελεκήσῃ ὁ ἱεροκήρυ κας, νὰ
τὸ πελεκήσῃ ἡ κοινωνία, νὰ τὸ πελεκή σῃ ἡ ἀ -
στυνομία, νὰ τὸ πελεκήσῃ τὸ δικα στήριο, νὰ τὸ
πελεκήσουν πολλὰ χέρια. Καὶ ὑ πάρ χουν μὲν
ψυχὲς μαλα κὲς σὰν τὸ κερί, ποὺ εὔ κολα πλά-
θονται, μὰ ὑπάρχουν καὶ χαρακτῆ ρες σκληροὶ
σὰν τὸ γρανίτη. Αὐτὰ τὰ σκληρά, τὰ γρανιτένια
λιθάρια, μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ τὰ πελεκήσῃ.

Καὶ ἔχει σφυρὶ ὁ Χριστός· τὸ σφυρὶ τοῦ Χρι-
 στοῦ εἶνε ὁ σταυρός, ποὺ χτυπάει κάθε καρ-
διά. Παίρνει ἀκόμα καὶ τὸ λῃστή, ποὺ τὰ χέρια
του ἔσταζαν αἷμα κ᾽ ἦταν γρανίτης καὶ δὲν μπο-
 ροῦσε νὰ τὸν μαλακώσῃ οὔτε ἡ μάνα, οὔ τε τὸ
σχολειό, οὔτε τὰ δικαστήρια, οὔτε οἱ φυλακές,
καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ σταυρὸ καὶ τὴ θυσία του
κατωρθώνει νὰ τὸν μαλακώσῃ, ὥστε ἀπ᾿ τὴν
καρδιά του νὰ βγῇ ἡ φωνὴ ποὺ συγ κλονίζει τὸν
κόσμο· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅ ταν ἔλθῃς ἐν τῇ
βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Ἔτσι ὁ Χριστός μας (μὲ
τὸν τίμιο σταυρό, μὲ τὰ μυστήρια, μὲ τὸ κήρυ -
γμα, μὲ τὴν πανσθενουργὸ χάρι του) κάνει τὴν
θεία κατεργασία τοῦ ὑλικοῦ τῆς οἰκοδομῆς.

Καὶ ποιά εἶνε ἡ οἰκοδομή; Εἶνε ἡ Ἐκκλησία
του. Κι ὅταν λέμε Ἐκκλησία δὲν ἐν νο οῦμε τὰ
ντουβάρια τοῦ ναοῦ. Ὄχι, ἀδελφοί μου. Ἐκ -
κλησία δὲν εἶνε τὰ ντουβάρια. Γιατὶ μπορεῖ νὰ
γίνῃ ἕνας σεισμός, ὅπως στὴν Κεφα λονιά, ἢ
αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὰ Ἰεροσόλυμα μὲ τὸ ναὸ τοῦ
Σολομῶντος, καὶ νὰ μὴ μείνῃ λίθος ἐπὶ λίθου.
Μπορεῖ ἀκόμα νὰ γίνῃ κάποιος ἄλλος σει σμός,
σεισμὸς κοινωνικός, νὰ ἔρθουν ἀντίχρι στοι καὶ
νὰ βάλουν δυναμῖτες σ᾿ ὅλες τὶς ἐκ κλη σίες, ἢ
νὰ κάνουν τὶς ἐκκλησίες ἀποθῆκες ἢ κινημα-
τογράφους, καὶ πάνω ἐδῶ στὸν τόπο τὸν ἅγιο,
ὅπου κλάψαμε, στεφανωθήκαμε, βα πτισθήκα-

με, χύσαμε δάκρυα, νὰ ἔρθουν νὰ χο ρεύουν
θεατρῖνοι καὶ νὰ παίζουν τὰ αἰσχρότε ρα θεά-
ματα. Μὰ καὶ νὰ γίνουν αὐτά –γιατὶ τὰ λέει ἡ
Ἀποκάλυψις–, τί μὲ τοῦτο; Ἂς γκρεμίσουν τὶς
ἐκκλησίες ὅλες· ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὄχι
ὄχι δὲν γκρεμίζεται. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
δὲν εἶνε τὰ λιθάρια, οἱ κολῶνες, τὰ εἰκονοστά-
 σια. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶ νε μέσα στὶς
καρδιές. Ὅπου ὑπάρχει καρδιὰ ποὺ πιστεύει
στὸ Θεό, ποὺ ἀκούει τὸ Εὐαγγέ λιο, ποὺ ὅταν
βγαί νουν τὰ Ἅγια λέει «Μνήσθη τί μου, Κύ-
ριε…» –ἂς εἶνε καὶ μέσα σὲ μιὰ καλύβα ἢ μέσ᾿
στὴ φυλακὴ ἢ στὸν παγωμένο ὠκεανό–, ἐκεῖ
εἶνε ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε ἡ Ἐκ κλησία. Καὶ ὅ -
που πολλὲς καρδιὲς εἶνε ἑνωμένες μὲ τοῦ
Χρι στοῦ τὴν ἀγάπη, ἐκεῖ φτειάχνουν τὴ νο-
ερὰ καὶ πνευματικὴ οἰκοδομή, γιὰ τὴν ὁποία
ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

* * *
Καὶ γιὰ νὰ τελειώνω, ἀδελφοί μου, ἐλᾶτε τώ-

 ρα νὰ σᾶς δείξω τὸ θεμέλιο τῆς οἰκοδομῆς· αὐ τὸ
ἔχει τὴν ἀξία. Ποιό λοιπὸν εἶνε τὸ θεμέ λιο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς πί στεώς μας; Ἄλ λοι βάζουν
διάφορα ἄλλα θεμέ λια· λεπτά, γράμματα, ἐπι-
στήμη, σοφία, ὑ λι κὴ δύναμι, διπλωματία, πολι-
 τική. Ἀλ λὰ «μὴ πεποί θατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱ -
οὺς ἀν θρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145,3).

Θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶνε ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ὅλα τ᾽ ἄλλα παρέρχονται· μὰ τὸ
θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Θεάνθρωπος Κύ ρι -
ος, ζῇ εἰς τοὺς αἰῶνας. «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύ ριος,
Ἰ ησοῦς Χριστός…», ὅπως λέμε στὴν θεία Λει-
τουργία μας. Αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκ κλη-
 σίας μας· ποιός μπορεῖ νὰ τὸ κλονίσῃ;

Καὶ προσέξτε τί λέει ὁ ἀπόστολος. Ὁ Χρι-
στὸς δὲν εἶνε μόνο θεμέλιο· εἶνε καὶ «ἀκρογω-
νιαῖος» λίθος (Ἐφ. 2,20). Τί θὰ πῇ ἀκρογωνιαῖος; Εἶ -
νε τὸ μεγάλο ἐκεῖνο ἀγκωνάρι, ποὺ τὸ βάζουν
στὴ γωνιὰ καὶ ἑνώνει δύο τοίχους. Καὶ ὁ Χρι-
στὸς ἕνωσε ἀπ᾽ τὸ ἕνα μέρος τοὺς Ἰουδαί ους κι
ἀπὸ τὸ ἄλλο τοὺς ἐθνικοὺς καὶ ἔχτισε τὴν και-
νούργια πολιτεία. Εἶνε τὸ ἀγκωνάρι τῆς ἀν θρω-
  πότητος. Καὶ ἀλλοίμονο σὲ ὅποιον προσκρού -
σῃ ἐπάνω του· ὅποιος πάῃ κόντρα σ᾽ αὐτόν –τὸ
βεβαιώνει ἡ ἱστορία μὲ παραδείγματα–, ὅποιος
πάῃ κόν τρα στὸ Χριστό, στὸ Εὐαγγέλιο, στὴν
Ἐκκλησία, ὅποιος κι ἂν εἶνε, θὰ συντριβῇ.

Δὲν θὰ νικήσουν τὰ θηρία, δὲν θὰ νικήσουν
οἱ πύραυλοι καὶ τὰ διαστημόπλοια. Θὰ νικήσῃ
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐσταυρωμένος, ποὺ εἶνε τὸ
θεμέλιο τοῦ κόσμου ὅλου· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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