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ΚΑΣΩΣΕΡΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ
Ζ ΦΙΑΘΗΠΖ ΡΝ ΞΔΡΟΝ
ΠΖΚΔΗΝ ΔΞΑΦΖΠ
Ἡ ἱζηνξία πνύ ζ’ ἀθνύζνπκε ζήκεξα εἶλαη ἀπό ηίο Ξξάμεηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ. Κήπσο μέξεηε ηί εἶλαη νἱ
Ξξάμεηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ; (ἕλα ἀπό ηά 27 βηβιία ηῆο Θαηλῆο Γηαζήθεο θαί πεξηγξάθεη ηί ἔθαλαλ νἱ Ἀπόζηνινη
ζηά πξῶηα ρξηζηηαληθά ρξόληα).
Ἡ ἱζηνξία πνύ ζά πνῦκε ζήκεξα εἶλαη κηά ἀπό ηίο πηό ὄκνξθεο θαί πηό ζαπκαζηέο ηνῦ βηβιίνπ
αηνῦ…
ΓΗΖΓΖΠΖ
Ὁ βαζηιηάο Ἡξώδεο Ἀγξίππαο, ἐγγνλόο ηνῦ Κεγάινπ Ἡξώδε, γηά λά θαινπηάζεη ηνύο Ἰνπδαίνπο,
δηέηαμε λά ζπιιάβνπλ θαί λά ἀπνθεθαιίζνπλ ηόλ ἀπόζηνιν Ἰάθσβν. Θη ἐπεηδή εἶδε πώο νἱ Ἰνπδαῖνη
εραξηζηήζεθαλ πνιύ, ἔπηαζε θαί ηόλ Ξέηξν! Γηέηαμε λά ηόλ βάινπλ ζηή θπιαθή θαί κεηά ηό Ξάζρα ζθόπεπε
λά ηόλ ζαλαηώζεη κπξνζηά ζέ ὅιν ηό ιαό.
Ρί θνβεξή θπιάθηζε ἦηαλ ἐθείλε! Ὁ κεγάινο Ἀπόζηνινο δεκέλνο κέ βαξηέο ἁιπζίδεο! Θαί κόλν; Ἡ
ἁιπζίδα ηνῦ θάζε ρεξηνῦ ηνπ λά εἶλαη δεκέλε θαί κ’ ἕλαλ Οσκαῖν θξνπξό γηά ἀζθάιεηα! Θαί κόλν; θηόο ἀπό
ηνύο δπό αηνύο ζηξαηηῶηεο πνύ ἦηαλ κέζα ζηό θειί, ἔμσ ἀπό ηήλ πόξηα ηνπ ἄιινη δπό ζθνπνί. Ππλνιηθά 16
ζηξαηηῶηεο ηόλ θξνπξνῦζαλ λύρηα κέξα ζηή ζθνηεηλή θαί θαιά θιεηδσκέλε θπιαθή. Ἀδύλαην λά
δξαπεηεύζεη ἤ λά ηόλ ζώζνπλ.
Ἔηζη πέξαζαλ νἱ ἑθηά κέξεο. Δἶρε θηάζεη ἡ ηειεπηαία λύρηα! Ρήλ ἑπνκέλε ζηό ζάλαην! Θη ὁ Ξέηξνο,
ἀληί λά ἀλεζπρεῖ, ἀληί λά θνβᾶηαη ἤ λά ζηελνρσξηέηαη, αηό ηό ηειεπηαῖν βξάδπ ηῆο δσῆο ηνπ θνηκόηαλ
ἤξεκα. Δἶρε ἀθήζεη ηή δσή ηνπ ζηό ἔιενο ηνῦ Θενῦ!
Ὅκσο θάπνηνη ἄιινη δέλ κπνξνῦζαλ λά θνηκεζνῦλ… Ἦηαλ νἱ Σξηζηηαλνί ηῶλ Ἱεξνζνιύκσλ. Πηίο
θαξδηέο ηνπο πῆξρε κεγάιε ιύπε. Λά ράζνπλ ηόλ Ἀπόζηνιό ηνπο; Ρόλ παηέξα ηνπο; Ξνηόο ζά ηνύο ζηήξηδε
ηώξα; Ξνηόο ζά ηνύο ὁδεγνῦζε;
Ὅκσο νἱ θινγεξνί ἐθεῖλνη Σξηζηηαλνί ἤμεξαλ ζηίο δύζθνιεο ὧξεο λά ρξεζηκνπνηνῦλ ηό πηό ἰζρπξό.
ὅπιν. Ἤμεξαλ λά θαηαθεύγνπλ ζηήλ πξνζεπρή! Αηό ἔθαλαλ θαί ηώξα. Ππγθεληξσκέλνη ὅινη ζηό ζπίηη ηῆο
Καξίαο (κεηέξαο ηνῦ Ἰσάλλε) πξνζεύρνληαη ζεξκά. Θαλείο δέλ θνηκᾶηαη ἐθεῖλν ηό βξάδπ. Λένη θαί γέξνη θαί
κηθξά παηδηά πξνζεύρνληαη κέ δάθξπα ζά λά κή βξίζθνληαη ζηή γῆ. Ἔρνπλ ἀλεβεῖ ζηήλ πόξηα ηνῦ νξαλνῦ
θαί ηή ρηππνῦλ δπλαηά.
– Θύξηε Πέ ἱθεηεύνπκε! Πῶζε ηόλ Ἀπόζηνιό Πνπ! Θακηά ἀλζξώπηλε ἐιπίδα πηά! Ὅκσο ζύ κπνξεῖο λά
ηόλ ζώζεηο!
Ἡ λύρηα πξνρσξεῖ. Ἡ πξνζεπρή ζπλερίδεηαη. Ὅιν θαί πηό δπλαηή, πηό ζεξκή. Θαί ζά ’ιεγαλ θάπνηνη
ἄλ ηνύο ἄθνπγαλ:
– Κά ηί ηέινο πάλησλ ἐιπίδνπλ νἱ ἄλζξσπνη αηνί; Ξνηόο ηήλ ηειεπηαία ζηηγκή θαί κέζα ζηή λύρηα
κπνξεῖ λ’ ἀιιάμεη ηήλ ἀπόθαζε ηνῦ θνβεξνῦ Ἡξώδε;
Ὅκσο, ἐθεῖ πνύ ὅια ἔκνηαδαλ πηά κάηαηα, ρηππᾶ δπλαηά ἡ πόξηα!
– Ξνηόο λά ’λαη ηέηνηα ὥξα; Οόδε, ηξέμε λά δεῖο!
Ἡ Οόδε, ἡ κηθξή Σξηζηηαλή πεξέηξηα, ἔηξεμε λά δεῖ.
– Ξνηόο εἶλαη; Οώηεζε.
Κά ….. Ἀθνύεη θαιά; Ἡ θαξδηά ηεο πάεη λά ζπάζεη ἀπό ραξά! Ἦηαλ ἡ θσλή ηνῦ Ξέηξνπ! Ρά ’ραζε ἡ
κηθξή Οόδε! Γέλ μέξεη ηί λά θάλεη! Θη ἀληί λ’ ἀλνίμεη, ηόλ ἀθήλεη ἔμσ ἀπό ηήλ πόξηα. Ρξέρεη κέζα ζηνύο
ἄιινπο θαί θσλάδεη κέ ραξά:
– Ὁ ἀπόζηνινο Ξέηξνο εἶλαη! Πηέθεηαη κπξνζηά ζηήλ εἴζνδν!
«Ρό θαεκέλν ηό θνξίηζη», ζθέθηεθαλ ὅινη. «Ρξειάζεθε ἀπό ηήλ πνιιή ηνπ ιύπε».
– Ρξειάζεθεο, Οόδε; Ρί εἶλαη αηά πνύ ιέο;
– Ἀιήζεηα ιέσ! Ρόλ γλώξηζα. θεῖλνο εἶλαη. ιᾶηε λά δεῖηε θη ἐζεῖο.
– Ρόλ ἄγγειό ηνπ ζά εἶδε!
Πηό κεηαμύ ὁ Ξέηξνο ζπλέρηζε λά ρηππᾶ. πηηέινπο ἀπνθάζηζαλ θη ἀλνίγνπλ.
Κπξνζηά ηνπο ὁ
Ξέηξνο! Βιέπνπλ θαιά; Λαί, αηόο εἶλαη! Μεζπνῦλ ζέ δάθξπα ραξᾶο!
– Κεγάιε ἡ δύλακή Πνπ, Θύξηε! Γόμα Πνη, Θύξηε! Αηό εἶλαη ζαῦκα!
– Ρί ἔγηλαλ νἱ ἁιπζίδεο; Ρί ἔγηλαλ νἱ θιεηδαξηέο ηῆο θπιαθῆο; Ρί ἔγηλαλ νἱ ἄγξππλνη θύιαθεο;
– Λαί! Κεγάιν ζαῦκα! ἐπηβεβαηώλεη ὁ Ξέηξνο. Θαί ηνύο θάλεη λόεκα λά ἡζπράζνπλ θαί λά ηόλ
ἀθνύζνπλ.

Θνηκόηαλ ἥζπρα, δεκέλνο κέ ηίο ἁιπζίδεο, ἀλάκεζα ζηνύο δπό ζηξαηηῶηεο. Μάθλνπ ηό θειί γέκηζε κέ
θῶο. Ἄγγεινο Θπξίνπ ηόλ εἶρε ἐπηζθεθζεῖ. Κά ηόζν βαζηά θνηκόηαλ πνύ δέλ μύπλεζε. Ὁ Ἄγγεινο πιεζίαζε
θαί ηόλ ρηύπεζε ζηήλ πιάηε. Ρόηε ἄλνημε ηά κάηηα ηνπ. Λόκηδε πώο βιέπεη νξάλην ὅξακα.
– Πήθσ γξήγνξα! ηόλ πξόζηαμε ὁ ἄγγεινο. Θη ἀκέζσο νἱ ἁιπζίδεο πέθηνπλ ἀπ’ ηά ρέξηα ηνπ.
Πεθώζεθε.
– Εῶζε ηό ρηηώλα ζνπ. Γέζε ηά ζαλδάιηα ζνπ. Φόξεζε ηώξα ηό καλδύα ζνπ θη ἀθνινύζεζέ κε.
Ὁ Ξέηξνο, λνκίδνληαο πάληα πώο βιέπεη ὄλεηξν, ἔθαλε ὅ,ηη ηνῦ ἔιεγε ὁ ἄγγεινο. Νἱ ζηξαηηῶηεο δέλ
θαηάιαβαλ ηίπνηα. Βγαίλνπλ ἀπό ηό θιεηδσκέλν θειί, πεξλνῦλ ηήλ πξώηε θξνπξά, πεξλνῦλ ηή δεύηεξε…
Φηάλνπλ ζηή βαξηά ζηδεξέληα ἐμώπνξηα. Ἀλνίγεη κόλε ηεο ρσξίο λά ηό ἀληηιεθζεῖ θαλείο!
Ὁ Ξέηξνο ἀθνινπζνῦζε ηόλ ἄγγειν θη ἀθόκε δέλ θαηάιαβε πώο ὅια ἦηαλ ἀιεζηλά. Ὥζπνπ ὁ ἄγγεινο
ἔζηξηςε ζ’ ἕλα δξνκάθη θαί ηόλ ἄθεζε. Κέζα ζηή λύρηα, κόλνο πηά ὁ Ξέηξνο. Ξέξαζαλ ιίγα ιεπηά γηά λά
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηί εἶρε ζπκβεῖ. Θαί ηόηε εἶπε:
– Ρώξα θαηαιαβαίλσ πώο ὁ Θύξηνο ἔζηεηιε ηόλ ἄγγειό Ρνπ γηά λά κέ ζώζεη!
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ
Ρί ἔθαλε ὁ Ἡξώδεο γηά λά εραξηζηήζεη ηνύο Ἰνπδαίνπο; (ἀπνθεθάιηζε ηόλ ἀπόζηνιν Ἰάθσβν θαί ἔβαιε
ζηή θπιαθή ηόλ Ξέηξν)
Ξῶο ἦηαλ ὁ Ξέηξνο κέζα ζηή θπιαθή; (ηόλ θξνπξνῦζαλ ζπλνιηθά δεθαέμη ζηξαηηῶηεο)
Ρί ἔθαλε ηό ηειεπηαῖν βξάδπ πξίλ ηήλ ἐθηέιεζή ηνπ; (θνηκόηαλ ἥζπρα)
Γηαηί; (εἶρε ἐκπηζηνζύλε ζηό Θεό)
Νἱ Σξηζηηαλνί πῶο ἀληέδξαζαλ; (ἔθαλαλ πξνζεπρή ὅιν ηό βξάδπ)
Θαί ηί ἔγηλε ηειηθά; Ξῶο ζώζεθε ὁ Ξέηξνο; (ἄγγεινο κπῆθε ζηό θειί ηνπ θ.ιπ….)
ΔΦΑΟΚΝΓΖ
Ρί ἦηαλ αηό πνύ ἔζσζε ηόλ Ξέηξν;
Ἡ πξνζεπρή ηῶλ Σξηζηηαλῶλ.
Θαί ηί πξνζεπρή ἦηαλ αηή; Ρί ραξαθηεξηζηηθά εἶρε;
Ἦηαλ κηά πξνζεπρή γεκάηε πίζηε θαί δῆιν, ἐπηκνλή. Ἄλ θαί ἦηαλ νἱ ηειεπηαῖεο ζηηγκέο πξίλ
μεκεξώζεη, ἄλ θαί θαηλόηαλ πώο θάζε ἐιπίδα εἶρε ραζεῖ, νἱ Σξηζηηαλνί δέ ζηακάηεζαλ λά θάλνπλ πξνζεπρή.
Εεηνῦζαλ ηά ἀλζξσπίλσο ἀδύλαηα, ἀιιά εἶραλ ἐκπηζηνζύλε ζηήλ παληνδπλακία θαί ζηήλ πξόλνηα ηνῦ Θενῦ.
Θη ἀθόκε, ἡ πξνζεπρή ηνπο ἦηαλ ἐπίκνλε. Ξξνζεύρνληαλ κέ ὄξεμε, κέ ζέξκε. Ὄρη βαξηεζηεκέλα,
λπζηαγκέλα, κέ κηζή θαξδηά.
Ρί παξάδεηγκα ινηπόλ δίλνπλ θαί ζέ κᾶο;
Λά κηκεζνῦκε ηόλ ηξόπν ηῆο πξνζεπρῆο ηνπο.
Λά ἔρνπκε πίζηε πώο ὁ Θεόο κπνξεῖ ἀθόκα θαί ηά πηό δύζθνια πξνβιήκαηά καο λά ηά ιύζεη.
Λά ἀγαπνῦκε ηήλ πξνζεπρή. Λά ζέινπκε λά κηιήζνπκε ζηόλ Ξαηέξα καο.
ΠΛΘΖΚΑ
Ξξνζεύρνκαη κέ πίζηε θαί δύλακε!

