
Εκκλησία Ιεροσολύμων:  

πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων 
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Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών 

 Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την 
ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000 
πρόσωπα και προστέθηκαν στα 120 αρχικά.  

 Αυτά τα πρόσωπα ήταν αφοσιωμένα στη διδαχή των 
αποστόλων, στην μεταξύ τους στοργική επικοινωνία και 
ενότητα, στη μετάληψη της θείας ευχαριστίας και στην 
προσευχή.  

 Επιπλέον ζούσαν σαν μια οικογένεια και τα είχαν όλα 
κοινά. 

  Κατά καιρούς πουλούσαν, εθελοντικά, περιουσιακά τους 
στοιχεία και τα χρήματα, που λαμβάνανε, τα μοίραζαν σ’ 
όλους, ανάλογα με τις ανάγκες που είχε ο καθένας τους. 

  Κοινά τραπέζια και κοινή κοινωνική ζωή 
συμπλήρωναν την ειδυλλιακή ζωή των πρώτων 
χριστιανών.  



Πρότυπο μιας νέας κοινωνίας 

 Ο κοινοτικός χαρακτήρας της Εκκλησίας δεν 

ήταν ένα «κοινωνικό πρόγραμμα» που 

υλοποιούταν από μια ομάδα για καθαρά 

«εγκόσμιους λόγους». 

 Ήταν κοινοχρησία εθελοντική, 

 ήταν συνεπέστατη εφαρμογή της διδασκαλίας 

του Χριστού για την αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο. 



Ομάδες πιστών  

στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων 

    Ιουδαϊστές (Εβραιόφωνοι) 

 Ιουδαίοι που ζουν στην 
Παλαιστίνη και μιλούν 
μόνο εβραϊκά. 

 Πιστεύουν απόλυτα στις 
παραδόσεις τους. 

 Μεροληπτούν υπέρ των 
Εβραίων της 
Παλαιστίνης.  

 Εκφράζουν μια 
εθνικιστική αντίληψη για 
την Εκκλησία. 

   Ελληνιστές (Ελληνόφωνοι) 

 Ιουδαίοι (της διασποράς) 
που μιλούν ελληνικά και 
έχουν επηρεαστεί από τον 
ελληνικό πολιτισμό. 

 Είναι λιγότερο δεμένοι με 
την παράδοση απ’ τους 
Παλαιστίνιους Εβραίους 

 και διαμαρτύρονται για τη 
μεροληπτική διαχείριση. 

 Είναι απελευθερωμένοι από 
διαφορές στη γλώσσα και 
την κουλτούρα. 



Το πρώτο περιστατικό που κάποιο εθνικιστικό 

πνεύμα επηρέασε την Εκκλησία 

 «Παραμελούνται οι χήρες 

και τα ορφανά των 

Ελληνιστών».  

 «Προνομιακή 

αντιμετώπιση των 

Ιουδαίων 

Χριστιανών».       

Πώς 

αντιμετωπίστηκε 

το πρόβλημα; 

     

    Με την εκλογή των 

επτά Διακόνων 

Αυτοί θα αναλάμβαναν την διακονία της κοινής τράπεζας 

της κοινότητας των πρώτων Χριστιανών, όπως και άλλα 

καθήκοντα που αφορούσαν στην κάλυψη των 

καθημερινών αναγκών της πρώτης Εκκλησίας. 



 Πόσοι θα εκλεγούν και τα προσόντα που 

πρέπει να έχουν (καλή μαρτυρία, πλήρεις 

Πνεύματος Αγίου και σοφίας). 

 Η Εκκλησία έκανε την εκλογή. 

 Οι Απόστολοι τους χειροτόνησαν και τους 

τοποθέτησαν σ’ αυτή τη θέση. 

  Οι Απόστολοι πρότειναν:     

   οι Απόστολοι περιορίζονται  
 στην «οργάνωση της κοινότητας» και  

 στο «κήρυγμα». «Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς 

καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 

διακονεῖν τραπέζαις».  



• Είχαν όλοι ελληνικά ονόματα (Στέφανος, 
Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνορας, Τίμωνας, 
Παρμενάς, Νικόλαος).  

• Αυτό θα βοηθήσει το άνοιγμα της 
Εκκλησίας στον εθνικό κόσμο (αφού αυτοί 
θα βοηθήσουν τους Αποστόλους έξω από 
την Παλαιστίνη). 

Οι επτά Διάκονοι –  

συνεργάτες ιεραποστόλων 



Διακονία = προσφορά υπηρεσίας σε συνάνθρωπο, ως χριστιανικό καθήκον. 
                      (επέκτ.) έργο που γίνεται με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. 

http://www.in-agiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1368884728.html


Η παράδοση της πρώτης κοινότητας  

ζητούμενο και σήμερα στην Εκκλησία 

Με την πάροδο των αιώνων, την εξάπλωση της Εκκλησίας ανά την 
οικουμένη και την ραγδαία αύξηση των μελών Της, ο κοινοτικός 
τρόπος ζωής που διέκρινε την πρώτη εκείνη Εκκλησιαστική 
κοινότητα, αμβλύνθηκε και τελικά, παρήκμασε.  
Ο μόνος χώρος που εξακολουθεί να λειτουργεί επακριβώς, κατά 
το πρότυπο εκείνης της εποχής, είναι τα Μοναστήρια μας. Εκεί οι 
Μοναχοί και οι Μοναχές ζουν κοινοτικά, δεν τους ανήκει τίποτα, κι 
όμως, δε χρειάζονται τίποτα, γιατί οι Μονές φροντίζουν, στο 
πλαίσιο της ακτημοσύνης και της κοινοκτημοσύνης, να μη λείπει 
οτιδήποτε υλικό από τα μέλη τους, προκειμένου οι αφιερωμένοι 
στον Θεό Μοναχοί να επιδίδονται απερίσπαστοι στο έργο της 
προσευχής και της λατρείας του Θεού. 
 



Η τράπεζα της Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. 
Μπορούμε να φανταστούμε ότι σε ανάλογους χώρους 
τελούσαν οι πρώτοι χριστιανοί τις «αγάπες».  

http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2009/05/244-agioreitikes-trapezes-i.html


Τότε και σήμερα 
Οι πρώτοι χριστιανοί Σήμερα στην ενορία 

Ζούσαν με αδελφοσύνη και αγάπη 
Ακολουθούμε το παράδειγμα αγάπης 

των πρώτων χριστιανών. 

Μοιράζονταν ό,τι είχαν, χρήματα ή 

κτήματα, να μην στερείται κανείς. 

Προσφέρουμε χρήματα, ρούχα, για 

τρόφιμα και εθελοντική εργασία, για 

να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν 

ανάγκη. 

Αισθάνονταν ενωμένοι μεταξύ τους 

σαν ένα σώμα με μια καρδιά και 

κεφαλή το Χριστό. 

Αισθανόμαστε ενωμένοι μεταξύ μας 

σαν ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό. 

Κάθε βράδυ μαζεύονταν, για να 

προσευχηθούν και να τελέσουν τη 

Θεία Ευχαριστία. 

Κάθε Κυριακή στην εκκλησία 

τελούμε το Μυστήριο της Θείας 

Ευχαριστίας, προσευχόμαστε και 

μεταλαμβάνουμε. 

Μετά τη Θεία Ευχαριστία κάθονταν 

σε ένα κοινό τραπέζι και 

μοιράζονταν τα αγαθά. 

Σε πολλές ενορίες μετά την 

κυριακάτικη Λειτουργία οι 

χριστιανοί μοιράζονται ένα κέρασμα. 



ΕΝΟΡΙΑ  

Ένας τόπος που οι χριστιανοί πρέπει να 

δείχνουν την έμπρακτη αγάπη τους 



ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ 

• Φιλανθρωπικά έργα 

• Καταπολέμηση ανεργίας- φτώχειας 

• Υποστήριξη με τον καλό μας λόγο σε 
μοναχικά άτομα 

• Αποφυγή ρατσισμού 

• Εφαρμογή του χριστιανισμού σε κάθε πτυχή 
της ζωής μας. 



• Βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη 

• Συντηρεί νοσοκομεία, γηροκομεία 

• Φροντίζει αλλοεθνείς και 

αλλόθρησκους σε εμπόλεμες  περιοχές. 

Η Εκκλησία συνεχίζει  

το φιλανθρωπικό της έργο 
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