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 Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας τῶν μαρτύρων (δ΄ αἰ.).    

 

Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

«Ἀσπάζονται ὑμᾶς πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ» 
 

 

[…]. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παύλος, πριν πάη στην Κόρινθο βρισκόταν 
στην Αθήνα, που ήταν γεμάτη είδωλα. Στην περίφημη αυτή πόλι ο Παύ-
λος κήρυξε το ευαγγέλιο. Το κήρυξε με μεγάλη δύναμι. Έκανε μια από τις 
σπουδαιότερες ομιλίες του. Αλλ’ ενώ αυτός μιλούσε, από κάτω οι ψευτο-
φιλόσοφοι ακροαταί τον κορόϊδευαν. Μεγάλη η αντίδρασι. Το αποτέλε-
σμα ελάχιστο. Μια μικρή ομάδα ανδρών και γυναικών πίστεψε στο Χρι-
στό και αποτέλεσε τον πυρήνα της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. 
 Λυπημένος αναχώρησε από την Αθήνα ο Παύλος. Έβλεπε ότι με-
γάλο εμπόδιο για τη διάδοσι του ευαγγελίου ήταν η λατρεία των ειδώ-
λων, η διαφθορά των ηθών και ο θεωρητικός και πρακτικός υλισμός του 
Επικούρου που κυριαρχούσε στην αρχαία Αθήνα. Αλλ’ ο Παύλος δεν ή-
ταν από τις ανθρώπινες φύσεις που εύκολα απογοητεύονται. Ήταν βρά-
χος πίστεως. Και με την πίστι αυτή ξεκίνησε από την Αθήνα, για να πάη 
σε άλλα μέρη και να σπείρη το λόγο του Θεού. Έφτασε στην Κόρινθο. 
Ένας αυτός, επρόκειτο να δώση την πνευματική μάχη εναντίον ολόκλη-
ρης ειδωλολατρίας, που είχε ρίζες βαθειές μέσα στην Κόρινθο. 
 Τις πρώτες μέρες του ερχομού του στην Κόρινθο, περπατώντας 
στην αγορά της πόλεως, με κατάπληξί του συνάντησε κάποιο χριστιανό. 
Χριστιανό στην Κόρινθο; Ποιος ήταν; Ήταν ο Ακύλας. Ο Ακύλας ήταν 
Ιουδαίος. Αυτός και η γυναίκα του η Πρίσκιλλα είχαν πιστέψει στο Χρι-
στό. Στην Κόρινθο βρέθηκαν ως πρόσφυγες. Κατοικούσαν πρώτα στη 
Ρώμη. Αλλ’ όταν ο αυτοκράτωρ Νέρων έβαλε φωτιά και έκαψε τη Ρώμη, 
για να καταπραΰνη την οργή του λαού διέδωσε, ότι οι χριστιανοί έβαλαν 
τη φωτιά και διέταξε το διωγμό τους. Πολλοί τότε χριστιανοί μαρτύρη-
σαν. Άλλοι δε έφυγαν από τη Ρώμη και διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέ-
ρη. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ακύλας. Ήρθε και εγκαταστάθηκε στην 
Κόρινθο. Το επάγγελμά του ήταν σκηνοποιός. Δηλαδή κατασκεύαζε σκη-
νές (τσαντίρια), που χρησιμοποιούσαν τότε οι ταξιδιώτες στα μακρινά 
τους    ταξίδια.    Και    επειδή    ο   Παύλος   ήταν   και   αυτός      σκηνοποιός,     γνωρίστη- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24) 
    ᾽Αδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 
Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν 
οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 
ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ 
συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρ-
τουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· ἀνέ-
παυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιού-
τους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. Ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυ-
ρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀ-
σπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁ-
γίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μεθ᾿ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν. 
 

 

κε με τον Ακύλα και εργαζόταν στο εργαστήριό του, για να βγάζη το ψω-
μί του. Αλλά το κύριο έργο του Παύλου ήταν το κήρυγμα του ευαγγελίου. 
Και με το κήρυγμά του ιδρύθηκε η Εκκλησία της Κορίνθου. 
 Ο Ακύλας στην Κόρινθο βοήθησε πολύ τον απόστολο Παύλο στο 
αποστολικό του έργο. Αλλά ο Ακύλας με την εκλεκτή του σύζυγο δεν έ-
μειναν για πάντα στην Κόρινθο. Έφυγαν και πήγαν στην Έφεσο, μία με-
γάλη πόλι της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Ακύλας συναντήθηκε πάλι με τον α-
πόστολο Παύλο και πάλι πολύ τον βοήθησε στη διάδοσι του ευαγγελίου. 
 Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, το ευσεβές αυτό ανδρόγυνο, είχαν 
κάνει το σπίτι τους κέντρο ιεραποστολής. Το σπίτι αυτό ο απόστολος 
Παύλος ονομάζει «κατ’ οίκον εκκλησία».  

* * * 
ΚΑΤ’ οίκον εκκλησία! Πάνω στην ονομασία αυτή ας πούμε λίγες λέξεις. 
 Στην εποχή των πρώτων αιώνων, που η πίστι καταδιωκόταν, ναοί 
δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα. Οι χριστιανοί για να λατρεύσουν 
τον Θεό κατέφευγαν στα σπήλαια και στις κατακόμβες, και εκεί, μακριά 
από τον ειδωλολατρικό κόσμο, τελούσαν τη λατρεία τους. Αλλά και μέ-
σα στις πόλεις ζηλωταί χριστιανοί τα σπίτια τους, χωρίς ν’ αλλάξουν το 
ρυθμό τους, τα έκαναν εκκλησίες, δηλαδή κέντρα λατρείας. Ευτρέπιζαν 
ένα δωμάτιο του σπιτιού, κατά προτίμησι το ανώγειο, έβαζαν στη μέση 
ένα  τραπέζι,  και  εκεί  μαζεύονταν   σε  μια  ώρα  που  δεν  τους  αντιλαμβανό- 
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    Αδελφοί, αγρυπνείτε, στέκεσθε σταθεροί εις την πίστιν, να είσθε θαρραλέοι 
και δυνατοί. Ό,τι κάνετε, να γίνεται με αγάπην. Τώρα σας παρακαλώ, αδελφοί: 
ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί της Αχαΐας και έ-
ταξαν τους εαυτούς των εις την υπηρεσίαν των αγίων. Να υποτάσσεσθε και σεις 
εις τους τοιούτους και εις τον καθένα που συνεργάζεται και κοπιάζει. Χαίρω διά 
τον ερχομόν του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, διότι αυτοί ανε-
πλήρωσαν την απουσίαν σας· καθησύχασαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. 
Ν’ αναγνωρίζετε τους τοιούτους. Σας χαιρετούν αι εκκλησίαι της Ασίας. Σας στέλ-
λουν πολλούς χαιρετισμούς εν Κυρίω ο Ακύλλας και η Πρίσκιλλα μαζί με την 
εκκλησίαν του σπιτιού των. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε αλλή-
λους με άγιον φίλημα. Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Ό-
ποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράν αθά (“Έ-
λα, Κύριε”). Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου 
είναι μαζί με όλους σας εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Διακονίας) 
 

 

ταν κανένας, ιδίως τα μεσάνυχτα, και με σιγανή φωνή λάτρευαν τον Θε-
ό. Έψαλλαν ψαλμούς, διάβαζαν περικοπές από τη Γραφή, και ο ιερεύς 
κήρυττε με απλά λόγια. Κατόπιν τελούσε το μυστήριο της θείας ευχαρι-
στίας και όλοι όσοι βρίσκονταν στη λατρεία με δάκρυα κοινωνούσαν τα 
άχραντα μυστήρια. Έπειτα ο ιερεύς υπενθύμιζε σ’ όλους το καθήκον να 
βοηθήσουν τους φτωχούς, και οι πιστοί πρόσφερναν πρόθυμα την ελεη-
μοσύνη τους, γιατί δεν ήθελαν κανένας χριστιανός αδελφός τους να υπο-
φέρη και να δυστυχή. Τέλος όλοι κάθονταν σαν μια αγαπημένη οικογέ-
νεια στο τραπέζι και έτρωγαν. Υμνούσαν και έψαλλαν και ευχαριστού-
σαν τον Θεό, ο οποίος και τις ψυχές τους έτρεφε με τη θεία Κοινωνία, 
αλλά και τα σώματά τους με την υλική τροφή.  
 Αυτή με λίγα λόγια ήταν η κατ’ οίκον εκκλησία. Και τέτοιες εκ-
κλησίες, που δεν μπορούσαν εύκολα ν’ ανακαλύψουν οι διώκτες του Χρι-
στιανισμού, λειτουργούσαν στις πόλεις και έκαναν θαύματα. Κάθε μία απ’ 
αυτές ήταν μια όασι μέσα στην απέραντη Σαχάρα του αρχαίου ειδωλο-
λατρικού κόσμου. Ό,τι καλό και ωραίο, υπήρχε στις κατ’ οίκον εκκλησίες.   

* * * 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ σήμερα κατ’ οίκον εκκλησίες; Μετά τη νίκη του Μ. 
Κωνσταντίνου, ο οποίος κατήργησε την ειδωλολατρία και κήρυξε επί-
σημη θρησκεία του κράτους το Χριστιανισμό, οι χριστιανοί ήταν ελεύ-
θεροι      να      λατρεύουν      τον      Θεό      και      άρχισαν     να     κτίζουν     μεγαλοπρεπή     κτή- 
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ρια, ναούς όπου συγκεντρώνονταν. Αλλά με λύπη πρέπει να παρατηρή-
σουμε, ότι η πνευματική εκείνη ζεστασιά που υπήρχε ανάμεσα στους 
χριστιανούς τής κατ’ οίκον εκκλησίας, δεν υπάρχει στους μεγαλοπρε-
πείς ναούς. Πού η πίστι των χρόνων εκείνων; Πού η αγάπη; Πού το εν-
διαφέρον για τους φτωχούς; Πού η θεία κοινωνία; Πού τα δάκρυα και 
η κατάνυξι; Ψυχρά τα πάντα. Όσο άξιζε μια κατ’ οίκον εκκλησία του 
Ακύλα, δεν αξίζει σήμερα ένας μεγαλοπρεπής μητροπολιτικός ναός. 
 

 Αλλά και σήμερα, αγαπητοί μου, μπορεί να λειτουργήση η κατ’ 
οίκον εκκλησία. Πώς; Όταν σε κάθε χριστιανικό σπίτι όλη η οικογένεια 
κάθε πρωΐ και βράδυ μαζεύεται μπροστά στο εικονοστάσι και κάτω α-
πό το γλυκό φως της κανδήλας όλη η οικογένεια προσεύχεται και μετά 
την προσευχή διαβάζη ένα κομμάτι από την αγία Γραφή, εκεί, ναι εκεί, 
ξαναζή η κατ’ οίκον εκκλησία.  
 

 Και όταν όλα τα χριστιανικά σπίτια γίνουν κατ’ οίκον εκκλη-
σίες, τότε, ω τότε, η Εκκλησία μας θα γίνη ελευθέρα και ζώσα!   
 

Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
από το βιβλίο «Σπινθήρες από τον Απόστολο», σελ. 217-222, Γ΄ έκδοσις Αθή-
ναι 1993, Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, Ι. Ν. Παναγίας Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
        (επί τη εορτή της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου) 
Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.                                                                           
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                        Θεία Λειτουργία.                                                                      
3)    ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.    
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 μονοήμερη προσκυνηματική εκ-
δρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου και 
στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Μηνά στην Αίγινα. Ώρα αναχώρησης 
6:30 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 35 €.  
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