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Ο ναός του Θεού 

 

 Η αγωνία του Αποστόλου Παύλου για την ενότητα της 

Εκκλησίας της Κορίνθου εκφράζεται και πάλι στο απόσπασμα της 1ης 

επιστολής του, που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. 

Επισημαίνει ότι οι πνευματικοί πατέρες είναι συνεργοί του Θεού στο 

έργο της σωτηρίας και ο λαός είναι το χωράφι το οποίο οφείλουν να 

καλλιεργούν και η οικοδομή, την οποία οφείλουν, με αυθεντικά υλικά 

και προσοχή, να οικοδομούν. Χαρακτηρίζει δε τα μέλη της Εκκλησίας 

«ναό του Θεού», μέσα στον οποίο κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. 

Ολοκληρώνει, τέλος, τον λόγο του με μια προειδοποίηση: «όποιος 

καταστρέφει τον ναό του Θεού, δηλ. το σώμα της Εκκλησίας, θα τον 

καταστρέψει και ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι άγιος». 

 Ας έλθουμε τώρα να εξετάσουμε ποιοι είναι εκείνοι που, 

ηθελημένα ή αθέλητα, προκαλούν φθορά στον ναό του Θεού, δηλ. στα 

μέλη της Εκκλησίας, που είμαστε όλοι μας, αποσκοπώντας στην 

καταστροφή μας. Καταρχάς, είναι οι επιπόλαιοι και ανεπαρκείς 

πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι, αντί να εργάζονται για 

την οικοδομή του Σώματός Της, του λαού, ενεργούν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να φαντάζουν κατώτεροι των περιστάσεων και της ιερής 

αποστολής τους. Αυτό συμβαίνει όταν, με κοσμική λογική και κοσμικό 

λόγο, διεκδικούν τα επιμέρους «δίκαια» των κατά τόπους Εκκλησιών, 

αδιαφορώντας για το ένα και μοναδικό Δίκαιο της Εκκλησίας, που 

είναι η εις Χριστόν προαγωγή και σωτηρία του πληρώματός Της. 

Ομοιάζουν, έτσι, με κοσμικούς φορείς, εμφορούμενους από την μανία 

της εξουσίας και της επικυριαρχίας επί πάντων. Συμβαίνει, επίσης, 

όταν δεν αγρυπνούν επί σκοπόν, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στη 

δράση των ποικίλων αιρετικών, που λυμαίνονται το Σώμα της 

Εκκλησίας. Ανάλογη φθορά στον ναό του Θεού, τον λαό Του δηλ. 

προκαλούν κι εκείνοι εκ των πνευματικών καθοδηγητών, που 

σκανδαλίζουν, συχνά, με τον τρόπο της ζωής τους, προκαλώντας την 

υπομονή και την ανοχή του πληρώματος της Εκκλησίας. 

 Φθορά στον ναό του Θεού επιχειρούν να προκαλέσουν, κατά 

καιρούς, πολιτικοί ηγέτες και κοσμικές ιδεολογίες και συστήματα 

εξουσίας, που αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού και προκαλούν 

την δικαιοσύνη Του. Αυτό συμβαίνει, όταν πολεμούν ανοικτά την 

Εκκλησία, επιχειρώντας να ξεριζώσουν την πίστη από τις καρδιές των 

ανθρώπων, όταν νομοθετούν προκλητικά και ενάντια στην 

Ευαγγελική διδασκαλία, υπηρετώντας ένα δήθεν «προοδευτικό» και 

«ελεύθερο» τρόπο ζωής, όταν ναρκοθετούν και πριονίζουν τα θεμέλια 

πάνω στα οποία είναι θεμελιωμένη η κοινωνία μας, την πίστη, την 



παράδοση, την ιστορία μας. Τέτοιες πολιτικές εκφράσεις και πρόσωπα 

που τις υπηρέτησαν, γνώρισε πολλές η ιστορία, η οποία, όμως, 

απέδειξε ότι καμία κοσμική δύναμη, όση πρόσκαιρη ισχύ κι αν 

διαθέτει, δεν μπορεί να καταλύσει το οικοδόμημα της Εκκλησίας, η 

οποία παραμένει ζωντανή και εδραία στους αιώνες.  

 Ένας τρίτος παράγοντας που προκαλεί φθορά στον ναό του 

Θεού, στον λαό Του, είμαστε εμείς οι ίδιοι, που φέρουμε την ιδιότητα 

του Χριστιανού, εντούτοις δεν ζούμε κατά Χριστόν, αλλά 

αμαυρώνουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας. Αυτό συμβαίνει, όταν 

προσαρμοζόμαστε με την ζωή της αμαρτίας, μη δυνάμενοι να την 

αντιμετωπίσουμε και νικήσουμε με τον αγώνα της μετανοίας. 

Συμβαίνει, όταν επιχειρούμε να συμβιβάσουμε το πνεύμα του Χριστού 

με το πνεύμα του κόσμου στη ζωή μας, ξεχνώντας ότι πρόκειται για 

μεγέθη ασυμβίβαστα και αλληλοσυγκρουόμενα. Συμβαίνει, όταν 

επιδεικνύουμε το προσωπείο της δήθεν ευσέβειας και εκκλ/κής ζωής, 

ενώ την ίδια στιγμή υπηρετούμε τον δαίμονα της υποκρισίας, που 

ξέρει να κρύβει καλά το πρόσωπο της πνευματικής μας ανυπαρξίας. 

Όλα αυτά τα φαινόμενα φθείρουν τον ναό του Θεού, που φέρουμε μέσα 

μας, προκαλούν την δικαιοσύνη Του και θέτουν εν αμφιβόλω την 

προοπτική της σωτηρίας μας. 

 «Η φθορά του αγίου ναού του Θεού, δηλ. της Εκκλησίας, που ο 

Κύριος αγίασε με την σταυρική Του θυσία, συνιστά βαρύτατο 

αμάρτημα και είναι ανάλογη η τιμωρία εκείνου που το διαπράττει. 

Όποιος ασεβής και ιερόσυλος καταστρέφει τον ναό του Θεού 

τιμωρείται αυστηρά. Η Εκκλησία είναι ναός του Θεού· εκείνον, 

λοιπόν, που μάχεται και ζημιώνει την Εκκλησία, τον περιμένει βαριά 

τιμωρία. Ο Θεός θα καταστρέψει – θα αποκλείσει δηλ. από τη 

δυνατότητα της σωτηρίας – εκείνον που θα επιχειρήσει να 

καταστρέψει την Εκκλησία του. Ο Αποστολικός λόγος δεν είναι 

κατάρα, αλλά πρόβλεψη»1. Γι’ αυτό, αγαπητοί μου, να προσέχουμε 

πολύ και να εργαζόμαστε διαρκώς, ώστε ο ναός του Θεού, που φέρουμε 

μέσα μας, να παραμένει όρθιος, εδραίος και σταθερός, με τον 

προσωπικό μας αγώνα και την Χάρη του Θεού. ΑΜΗΝ! 

 

Αρχιμ. Ε.Ο. 
  
 

                                                 
1
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