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Πρξ 12,1-17

Ὁ ἀπόσ τολος Πέτρος σ τή φυλακή

Πρξ 12,1-17

ΜΑΘΗΜΑ 5ο

Ὅταν, παιδιά, ἤσασταν ἀκόμη πολύ μικρά, ἡ μαμά ἤ ἴσως ἡ για-
γιά σας, κάποιο δικό σας πρόσωπο ἀγαπημένο, σᾶς ἔμαθε νά λέτε
τά πρῶτα λόγια τῆς προσευχῆς. Δέν μπορούσατε νά καταλάβετε τότε
ὅτι μ᾿ αὐτόν τόν ἁπλό τρόπο πήρατε στά χέρια σας τή μεγαλύτερη
δύναμη, πού νικᾶ κάθε ἐχθρό, πού κάνει πέρα κάθε δυσκολία καί
ἐμπόδιο! Ποιά εἶναι ἡ πανίσχυρη αὐτή δύναμη; Ἡ δύναμη τῆς
προσ ευ χῆς.

Θά σᾶς διηγηθῶ σήμερα μιά ἱστορία μέσα ἀπό τήν Καινή Δια -
θήκη, ἀπό τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὅπως καί τήν προηγού -
μενη φορά, γιά νά δοῦμε μαζί πῶς κατόρθωσαν οἱ χριστιανοί μέ
τήν προσευχή τους νά ἐλευθερώσουν ἀπό τή φυλακή τόν ἀπόστολο
Πέτρο.

Οἱ ἀπόστολοι, φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, κήρυτταν μέ
θάρρος καί ζῆλο γιά τόν Χριστό καί τήν ἀνάστασή Του. Τό κήρυγμα
αὐτό ὅμως ἐνοχλοῦσε τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ, τούς ἀρχιερεῖς
καί τούς φαρισαίους. Γιά νά εὐχαριστήσει αὐτούς ὁ βασιλιάς
Ἡρώδης, ὁ ἐγγονός τοῦ Ἡρώδη πού ἔσφαξε τά νήπια τῆς Βηθλεέμ,
ἔδωσε διαταγή καί ἀποκεφάλισαν τόν ἀπό σ τολο Ἰάκωβο. Καί σάν



νά μήν ἔφτανε αὐτό, συλλαμβάνει καί κλείνει σ τή φυλακή καί τόν
ἀπόστολο Πέτρο. Δεκαέξι σ τρατιῶτες ἔβαλε νά τόν φρουροῦν μέ
βάρδιες μέρα νύχτα. Κι ἐπιπλέον, τόν εἶχαν ἀνάμεσά τους συνεχῶς
δύο στρατιῶτες, δεμένοι μαζί του μέ ἁλυσίδες, γιά νά ἀντιλαμβά-
νονται τήν κάθε του κίνηση. Σάν νά ἦταν ὁ φοβερότερος ἐγκλημα-
τίας... Τόσο αὐστηρά τόν ἐπιτηροῦσαν! 

Καταλαβαίνετε πόσο λυπήθηκαν οἱ χριστιανοί! Ὁ ἀπόστολος
Πέτρος στή φυλακή! Τί φοβερή εἴδηση! Ἡ ἀγωνία τους εἶναι με γά -
λη. Μά τί μποροῦν νά κάνουν; Πῶς νά τόν σώσουν ἀπό τά χέρια
τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη; Προσεύχονται οἱ χριστιανοί τῶν Ἰεροσο λύ -
μων, ὄχι μόνο οἱ μεγάλοι μά καί τά μικρά παιδιά. 

Μαθαίνουν ὅμως πολύ δυσάρεστα νέα. Ὁ βασιλιάς Ἡρώδης εἶ -
ναι ἀποφασισμένος νά παραδώσει τόν ἀπόστολο Πέτρο στόν μα -
νιασμένο ὄχλο τῶν Ἑβραίων, γιά νά τόν δικάσουν καί νά τόν κατα-
δικάσουν σέ θάνατο.

Τί κάνουν τώρα οἱ χριστιανοί; Χάνουν τήν ἐλπίδα τους; Στα μα -
τοῦν νά προσεύχονται; Ὄχι! Τή νύχτα, πρίν τή φοβερή ἐκείνη δίκη,
συγκεντρώνονται σ τό σπίτι τοῦ εὐαγγελιστῆ Μάρκου. Γονατίζουν
καί ἀρχίζουν πάλι νά προσεύχονται. Πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός ἔχει τή
δύναμη, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, νά κάνει τό θαῦμα Του. 

Γιά νά δοῦμε ὅμως τί γίνεται στή φυλακή. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
κοιμᾶται ἥσυχος. Ξέρει, βέβαια, ὅτι τήν ἄλλη μέρα θά τόν θανατώ -
σουν. Αὐτό ὅμως δέν τόν τρομάζει. Τό μαρτύριο θά τόν ὁδηγήσει
πιό γρήγορα κοντά στόν Χριστό πού τόσο πολύ ἀγαπάει.

Ξαφνικά, ἕνα φῶς φωτίζει τή φυλακή! Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
νιώθει πώς κάποιος τόν χτυπᾶ στόν ὦμο κι ἀκούει νά τοῦ λέει: «Σή -
κω γρήγορα!». Οἱ ἁλυσίδες πέφτουν ἀπό τά χέρια του. Κι ὁ ἄγνω -
στος τοῦ ξαναμιλᾶ: «Ἑτοιμάσου καί φόρεσε τά σανδάλια σου. Πάρε
καί τό ἱμάτιό σου καί ἀκολούθησέ με». Ὁ Πέτρος κάνει ὅ,τι τοῦ λέει.
Οἱ στρατιῶτες πού τόν εἶχαν ἀνάμεσά τους δέν τόν ἐμποδίζουν;
Ὄχι! Δέν πῆραν εἴδηση ὅτι ὁ Πέτρος ἐλευθερώθηκε μέσα ἀπό τά
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χέρια τους! 
Δύο μορφές μόνο κινοῦνται μές στή φυλακή. Προχωροῦν,

μπροστά ὁ ὁλοφώτεινος ἄγνωστος καί πίσω ὁ ἀπόστολος. Συναν -
τοῦν τήν πρώτη φρουρά. Δέν τούς βλέπει κανείς, δέν τούς ἐμποδίζει
κανείς νά περάσουν. Συναντοῦν τή δεύτερη φρουρά. Καί πάλι περ -
νοῦν ἀπαρατήρητοι. Φθάνουν μπροστά στή σιδερένια πύλη τῆς φυ -
λακῆς. Αὐτόματα ἀνοίγει, μόνη της! Βγαίνουν ἔξω καί ἀπομακρύ   -
νονται. Κι ἐκεῖ σ᾿ ἕνα στενό δρομάκι ὁ ὁλοφώτεινος ἄγνωστος ἐξα -
φανίζεται. 

Τότε κατάλαβε ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Δέν ἦταν ὅραμα, ὅπως νό-
μιζε. Ἦταν πραγματικότητα! Ὁ Θεός ἔστειλε τόν ἄγγελό Του γιά
νά τόν σώσει ἀπό τά χέρια τοῦ Ἡρώδη! Ἀμέσως κατευθύνεται στό
σπίτι ὅπου γνώριζε ὅτι οἱ χριστιανοί προσεύχονται.

Χτυπᾶ βιαστικά τήν πόρτα. Μιά ὑπηρέτρια, ἡ Ρόδη, τρέχει νά
δεῖ ποιός εἶναι. Ἀκούει τή φωνή τοῦ Πέτρου. Κι εἶναι τόση ἡ ἔκ πλη -
ξή της, τόση ἡ χαρά της πού, ἀντί ν᾿ ἀνοίξει, ἀνεβαίνει πάνω νά εἰ -
δοποιήσει τούς χριστιανούς. Ἐκεῖνοι στά λόγια της δυσπιστοῦν∙ ἡ
Ρόδη ἐπιμένει. Τά δυνατά χτυπήματα στήν πόρτα τούς ἀναγκάζουν
ἐπιτέλους νά κατεβοῦν κάτω. Ἀνοίγουν τήν πόρτα καί τί νά δοῦν!
Ναί, μπροστά τους ὁ ἀπόστολος Πέτρος!

Φαντάζεστε τή χαρά, τή συγκίνησή τους! Ὅλοι δοξάζουν τόν
Θεό, ἀλλά καί ἀναρωτιοῦνται πῶς ἔγινε αὐτό. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος
τούς κάνει νεῦμα μέ τό χέρι του νά ἡσυχάσουν καί τούς διηγεῖται
μέ ποιό θαυμαστό τρόπο ὁ Κύριος τόν ἔβγαλε ἀπό τή φυλακή. 

Τό ὅπλο τῆς προσευχῆς

Ποιά δύναμη, λοιπόν, ἔσωσε τόν ἀπόστολο Πέτρο ἀπό τά χέρια
τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη; Μέ ποιό ὅπλο κατόρθωσαν οἱ χριστιανοί νά



σπάσουν τίς ἁλυσίδες του, νά τόν πάρουν μέσα ἀπό τά χέρια τῶν
φρουρῶν του, ν᾿ ἀνοίξουν τή μεγάλη σιδερένια πύλη; Μέ τήν προσ -
ευχή τους!

Νά τό ξέρετε, παιδιά: Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη δύναμη, δέν
ὑπάρχει ἰσχυρότερο ὅπλο ἀπό τήν προσευχή! (Μποροῦμε νά ἐπα-
ναλάβουμε τή φράση αὐτή μαζί μέ τά παιδιά).

Στά μάτια τοῦ κόσμου ποιός φαινόταν πιό δυνατός, ὁ βασιλιάς
Ἡρώδης ἤ οἱ χριστιανοί; Ἀσφαλῶς ὁ Ἡρώδης μέ τή βασιλική του
ἐξουσία. Τελικά ὅμως ποιοί νίκησαν; Οἱ χριστιανοί! Μέ τό πανί σχυ -
ρο ὅπλο τῆς προσευχῆς τους ἄνοιξαν τίς πόρτες τῆς φυλακῆς κι
ἐλευθέρωσαν τόν ἀπόστολό τους!

Ἐσεῖς, παιδιά, ξέρετε νά χειρίζεστε τό ὅπλο τῆς προσευχῆς;
Ἐλᾶτε νά μάθουμε σήμερα τρία μυσ τικά: 

(Γύρω ἀπό τήν εἰκόνα ἑνός προσευχόμενου παιδιοῦ τοποθε-
τοῦμε τίς καρτέλες μέ τά τρία μυστικά, βλ. ἐποπτικό ὑλικό).

1) Γιά νά φτάσει ἡ προσευχή μας στόν Θεό, πρέπει ὁπωσδήποτε
νά κάνουμε σωστά τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Διαφορετικά, εἶναι σάν
νά παίρνουμε λάθος νούμερο τηλεφώνου. Πῶς νά μᾶς ἀπαντήσει
ὁ Θεός; Εἶναι σάν νά μήν Τόν καλέσαμε, ἄν δέν κάνουμε σωστά
ὅλες τίς κινήσεις (τίς δείχνουμε κι ἐξηγοῦμε σύντομα τό νόημά τους,
βλ. «Ὁ Θεός στήν Καινή Διαθήκη», Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχη τι -
κοῦ Β΄, ἔκδ. «Χριστιανική Ἐλπίς» 2015, σ. 22).

2) Προσευχή χωρίς προσοχή δέν εἶναι προσευχή! Ὅταν ἐμεῖς
καλά καλά δέν ἀκοῦμε τί λέμε στόν Θεό, ἀφοῦ δέν προσέχουμε,
πῶς ν᾿ ἀκούσει μιά τέτοια προσευχή ὁ Θεός;

3) Νά ἔχουμε ἐπιμονή στήν προσευχή. Πόσο ἐπίμονα προσεύ -
χονταν οἱ χριστιανοί γιά νά σωθεῖ ὁ ἀπόστολος Πέτρος! Ἡ ἐπιμονή
φανερώνει μεγάλη πίστη. 

Θά ἤθελα, τέλος, νά ἐπισημάνω κάτι ἀκόμη πολύ σοβαρό: Ἕνας
πολεμιστής γιά νά πετύχει σ τόν στόχο του πρέπει νά βρίσκεται
καί σ τή σωστή στάση. Ἔχετε, παιδιά, τή σωστή στάση ὅταν προσεύ -
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χεστε, καί μάλιστα τήν ὥρα τῆς πρωινῆς προσευχῆς στό σχολεῖο
σας; Μαθαίνω δυστυχῶς πώς κάποια παιδιά τήν ὥρα αὐτή κου -
νιοῦνται, χαζεύουν, μιλοῦν, γελοῦν, μασοῦν τσίχλα... Ἐσεῖς, πού
σή μερα ἀκούσατε τόσα γιά τήν προσευχή, θά ἤθελα νά γίνετε πα-
ράδειγμα σ᾿ ὅλο τό σχολεῖο σας: μέ τήν προσοχή σας, μέ τήν εὐ λά -
βειά σας, κάνοντας σωστά τό σημεῖο τοῦ σ ταυροῦ. (Στό τέλος τοῦ
μαθήματος μποροῦμε νά συστήσουμε στά παιδιά κάποιο παιδικό
προσευχητάρι γιά νά τό χρησιμοποιοῦν στήν καθημερινή τους
προσευχή. Προτεινόμενο τραγούδι: «Ἀνυμνῶ κι εὐλογῶ», ἀπό
«Πνευματικές Ὠδές Β΄», σ. 23, βλ. ἐποπτικό ὑλικό).

Μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ,
μέ προσοχή καί ἐπιμονή,

μέ τήν καρδιά καί μέ τόν νοῦ
θερμή νά στέλνω προσευχή
στόν ἅγιο θρόνο τοῦ Θεοῦ!
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ΕΠΟΠΤ ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Εἰκόνες.
2. Ὑλικό γιά ἀνάρτηση.
3. «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε»: τροπάριο σέ

ἀρχεῖο κειμένου-ἤχου.
4. «Ἀνυμνῶ κι εὐλογῶ»: τραγούδι σέ ἀρχεῖο κει-

μένου.
5. Zωγραφιά.
6. Παιχνίδι.
7. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.


