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O Πέτρος ήταν γιος του Ίωνα (Βαριωνά) και αδελφός του Αποστόλου 
Ανδρέα. Ο ίδιος αναφέρεται ως Σίμωνας,Συμεών Ο Ιησούς όμως όταν τον 
κάλεσε τον ονόμασε Κηφά (Κηφάς στα Αραμαϊκά και Πέτρος στα Ελληνικά) 
που σημαίνει Πέτρα, θέλοντας να τονίσει τη σταθερότητα του χαρακτήρα του. 
Ήταν Ιουδαίος και καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας.Μαζί με τον 
αδερφό του ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά στη λίμνη Γεννησαρέτ. 
  
Ο Πέτρος ήταν έγγαμος. Κατοικούσε στην Καπερναούμ από όπου καταγόταν η 
γυναίκα του και εκεί εγκαταστάθηκε μετά το γάμο του. Για τη γυναίκα του δεν 
αναφέρεται τίποτε  στην Καινή Διαθήκη και είναι γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν 
έγγαμος, γιατί ο Χριστός θεράπευσε την πεθερά του. Η γυναίκα του τον 
ακολούθησε στις περιοδείες του και του συμπαραστεκόταν στο έργο του. 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ 

Ήταν πιστός τηρητής των θρησκευτικών εθίμων αν και δεν ήταν καλός Ο Πέτρος μιλούσε 

την ελληνική γλώσσα μιας και καταγόταν από τη "Γαλιλαία των εθνών" και την αραμαϊκή, 

η οποία ήταν η μητρική του με βαριά γνώστης του νόμου. 

Από την πρώτη στιγμή ο Πέτρος κατέλαβε πρωτεύουσα θέση στον αποστολικό κύκλο. 

Αναφέρεται πάντοτε πρώτος μεταξύ των μαθητών στους καταλόγους της Καινής Διαθήκης 

και αποτελούσε, μαζί με τους αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη, τον πιο στενό κύκλο των 

μαθητών προς τους οποίους ο Χριστός έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση. 

Ήταν δυναμικός χαρακτήρας και παρορμητικός. Ήταν ενθουσιώδης, ενεργητικός και 

γεμάτος αυτοπεποίθηση, αναλαμβάνοντας διαρκώς πρωτοβουλίες. Διακρινόταν για την 

ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό του. Η αγάπη και η αφοσίωσή του προς τον Κύριο ήταν 

υποδειγματική. Πολλές φορές μιλούσε ως εκπρόσωπος των δώδεκα μαθητών . Ξεχώριζε για 

το θάρρος και την τόλμη του. Για τη ζωή του κοντά στον Ιησού τη μαθαίνουμε από τα 

τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση, από τις Πράξεις των Αποστόλων. 

  



Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΑ 
     Το κήρυγμα του Πέτρου περιορίστηκε κυρίως στην Παλαιστίνη. Το θάρρος και  

ο ζήλος του Πέτρου παρακινούσαν κι άλλους στο έργο του Θεού. Ο διωγμός 
εναντίον των Χριστιανών, πού έγινε ύστερα από το λιθοβολισμό του Στεφάνου, 
είχε σταματήσει. Οι Χριστιανοί ανενόχλητοι πια προόδευαν στην ευσέβεια και 
πληθύνονταν συνεχώς. Μαζί με τον Ιωάννη στάλθηκαν αργότερα από τους 
Αποστόλους στη Σαμάρεια , όπου προϋπήρχαν Χριστιανοί, και κήρυξαν το 
λόγο του Θεού σε πολλά χωριά της. Στη Σαμάρεια ο Πέτρος συναντήθηκε με το 
Σίμωνα το μάγο. Ο Πέτρος επιτίμησε τον Σίμωνα, γιατί θέλησε να δώσει 
χρήματα στους Αποστόλους, προκειμένου να μπορεί κι αυτός να μεταδίδει τη 
χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Σίμωνας μετανόησε για την ενέργειά του. 

     Με κέντρο τα Ιεροσόλυμα, πολλές φορές μετέβαινε σε περιοδείες και 
επισκεπτόταν τις κοντινές Εκκλησίες , γι αυτό και μαζί με τον αδελφόθεο 
Ιάκωβο και τον Ιωάννη θεωρούνταν οι "στύλοι» της Εκκλησίας". Ο Πέτρος σε 
κάποια περιοδεία του πήγε και στην κοντινή πόλη Λύδδα, όπου ενίσχυσε τους 
πιστούς στο θείο θέλημα. Εκεί με τη δύναμη του Θεού θεράπευσε κάποιο, που 
ονομαζόταν Αινέας και ήταν οχτώ χρόνια παράλυτος. Μ' αυτό το θαύμα όσοι 
κατοικούσαν στη Λύδδα και στο Σάρωνα πίστεψαν στον Κύριο .  



Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ 

ΤΗΝ ΤΙΒΑΘΑ 

Στην ωραία παραλιακή πόλη Ιόππη, τη σημερινή Γιάφφα, υπήρχαν πολλοί πιστοί. Ανάμεσα 
τους, σαν καρποφόρο δέντρο γεμάτο καρπούς, διακρινόταν για τα καλά της έργα η ευσεβής 
κόρη Ταβιθά (ή Δορκάδα). Μια μέρα, η Ταβιθά, αρρώστησε βαριά και παρά τις φροντίδες 

των πιστών, πέθανε. Τότε η ελπίδα όλων στράφηκε στον Πέτρο, που βρισκόταν στη 
γειτονική πόλη Λύδδα. 

Χωρίς αναβολή λοιπόν έστειλαν στη Λύδδα δυο άντρες, που τον παρακάλεσαν και ήρθε 
στην Ιόππη. Ο Πέτρος συγκινήθηκε πολύ, όταν είδε τα ορφανά και τις χήρες να τον 

παρακαλούν με δάκρυα για την Ταβιθά. Έδειχναν μάλιστα και τα φορέματα, πού τους είχε 
ετοιμάσει εκείνη. Τότε ο Πέτρος, για ν' αποφύγει κάθε επίδειξη, ζήτησε να βγουν όλοι έξω 
από το δωμάτιο της νεκρής. Κι αφού γονάτισε προσευχήθηκε με θέρμη στον Κύριο. Σε μια 

στιγμή σταμάτησε την προσευχή του και πρόσταξε «Ταβιθά σήκω». Το θαύμα, πού όλοι 
τους περίμεναν, έγινε. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. Το θαύμα διαδόθηκε σαν αστραπή κι 

έγινε αφορμή να πιστέψουν στον Κύριο πολλοί Ιουδαίοι και εθνικοί. 
  



Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Η 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ  

      Βασιλιάς των Ιουδαίων από το 41 ως το 44 μ.Χ. ήταν ο Ηρώδης ο 
Αγρίππας, εγγονός του Ηρώδη πού έσφαξε τα νήπια κατά τη Γέννηση 
του Κυρίου. Αυτός λοιπόν για να μετριάσει την αντιπάθεια των 
Ιουδαίων απέναντι του, επειδή τους κυβερνούσε τυραννικά, έκαμε 
διωγμό εναντίον των Χριστιανών. Με διαταγή του μάλιστα το 44 μ.Χ. 
αποκεφαλίστηκε ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννη. 
Πρώτος αυτός από τους Αποστόλους πρόσφερε τη ζωή του για την 
πίστη του Χριστού. Ο Ηρώδης είδε πως η πράξη του αυτή ικανοποίησε 
αρκετούς Ιουδαίους και αποφάσισε να συνεχίσει τις θανατικές 
εκτελέσεις. Έτσι λοιπόν, κατά τις ημέρες του Πάσχα, συνέλαβε τον 
απόστολο Πέτρο και τον έκλεισε στη φυλακή με αυστηρά δεσμά. 
Ημέρα και νύχτα δεκαέξι στρατιώτες τον φρουρούσαν «ανά τέσσερις». 
Ήθελε να τον εκτελέσει ύστερα από το Πάσχα. Ο Πέτρος εμπιστεύτηκε 
τον εαυτό του στην προστασία του Θεού. Αλλά και οι Χριστιανοί 
προσεύχονταν θερμά στον Κύριο, για να τον σώσει. Ώσπου έφτασε το 
τελευταίο βράδυ, πριν από την εκτέλεση του Αποστόλου.  

  



Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΟΔΟ 

     Ο Πέτρος ύστερα από το θάνατο του Ηρώδη ξαναγύρισε στα 

Ιεροσόλυμα. Το 49 μ.Χ. ο Πέτρος λαμβάνει μέρος στην Αποστολική 

Σύνοδο, όπου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο μαζί με τον Παύλο, τον 

αδελφόθεο Ιάκωβο και το Βαρνάβα. Τάχτηκε με σθένος υπέρ της 

ελευθερίας των εθνικοχριστιανών σε σχέση με την περιτομή και τις 

διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν 

υποχρεωμένοι οι εξ Εθνικών Χριστιανοί να συμμορφώνονται με αυτές 

γιατί και οι εθνικοί, όπως και οι Ιουδαίοι, σώζονται μόνο με την πίστη 

στο Χριστό. Αργότερα συναντήθηκε με τον Παύλο στην Αντιόχεια, ο 

οποίος τον παρατήρησε γιατί έκανε παραχωρήσεις στους ιουδαΐζοντες 

σε βάρος των εξ εθνών Χριστιανών  



      Πολλοί Χριστιανοί εκείνη την κρίσιμη νύχτα συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της 
Μαρίας, μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου. Έκαναν ολονύχτια προσευχή για 
τη σωτηρία του Πέτρου. Και να η απάντηση στις θερμές προσευχές τους. Ένας 
Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στο δεσμωτήριο, ξύπνησε τον Πέτρο και του 
είπε να ετοιμαστεί. Συγχρόνως με θαυματουργικό τρόπο έπεσαν οι αλυσίδες 
από τα χέρια του Πέτρου. Άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής και πέρασαν, ο 
Άγγελος μαζί με τον Πέτρο, μπροστά από τους φρουρούς, χωρίς εκείνοι να 
πάρουν είδηση. Αφού απομακρύνθηκαν από τη φυλακή, ο 
Άγγελος εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πια κίνδυνος. Τότε συνήρθε ο Πέτρος από 
την έκπληξή του και κατάλαβε, πώς είχε σωθεί. 

      Γρήγορα ήρθε στο σπίτι, που προσεύχονταν οι πιστοί. Σαν τον είδαν, όλοι τους 
χάρηκαν και ευχαρίστησαν το Θεό. Διδάχτηκαν έτσι, για μια φορά ακόμη, ότι 
ο Θεός εισακούει τις προσευχές των πιστών και τους χαρίζει την προστασία 
του. Ο Πέτρος αμέσως έφυγε για άλλο τόπο, για να αποφύγει τη φονική μανία 
του Ηρώδη, αλλά και να κηρύξει κι αλλού το Ευαγγέλιο . 

  



ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
     Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε δύο Καθολικές Επιστολές, οι οποίες δεν είναι μεγάλες σε 

έκταση, είναι όμως πλούσιες σε θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες.Ονομάστηκαν 
Καθολικές γιατί απευθύνονται σ' όλους τους Χριστιανούς. Η Α' επιστολή Πέτρου (64 
μ.Χ.) αναφέρεται κυρίως στον εξαγνισμό και την υπακοή. Στην επιστολή τονίζεται πως 
δεν είναι η αρχή της πίστεως ή η πίστη γενικά που φέρνει ως αποτέλεσμα τη σωτηρία, 
αλλά το «τέλος της πίστεως» που επιτυγχάνει τη σωτηρία. Ακόμη γίνεται λόγος για τον 
πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στις σαρκικές επιθυμίες του.H Β' 
επιστολή Πέτρου (67 μ.Χ.) χαρακτηρίζεται και ως «αντιαιρετική», γιατί δίνει μία 
κατοχυρωμένη απάντηση στους αμφισβητίες της ορθής πίστης. Συνάμα έχει και 
«απολογητική» διάθεση, αφού αναπτύσσει την πίστη της χριστιανικής κοινότητας 
χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που απαντούν τόσο στην ιουδαϊκή και την ευρύτερη 
χριστιανική παράδοση όσο και στη θύραθεν γραμματεία. Κεντρικό θέμα της B' 
επιστολής αποτελεί η εσχατολογία, η οποία αναπτύσσεται στην επιστολή εξαιτίας της 
εμφάνισης στην κοινότητα Χριστιανών που αμφισβητούσαν τον ερχομό του Κυρίου, την 
πρόνοια του Θεού για τον κόσμο και την εξάρτηση του κόσμου από τον δημιουργό Θεό. 

       Ακόμη τονίζεται ότι η διαφθορά μέσα στον κόσμο υπάρχει λόγω των κακών επιθυμιών. 
Οι άνθρωποι όμως μπορούν να αποφύγουν τη διαφθορά αλλά και να γίνουν μέτοχοι ή 
κοινωνοί της Θείας φύσεως, μια ιδέα που αναπτύσσεται στην Αρχαία Εκκλησία και στην 
Ανατολική Ορθόδοξη σκέψη, θέτοντας έτσι το θεμέλιο για το δόγμα της θεώσεως.  



ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ 
Το κήρυγμα του Πέτρου περιορίστηκε κυρίως στους Ιουδαίους και μάλιστα στην Παλαιστίνη. Κήρυξε στην 

Αντιόχεια της Συρίας  και στους Ιουδαίους της διασποράς. Ο Ευσέβιος Καισαρείας  αναφέρει ότι ο Πέτρος έκανε 
περιοδείες και κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, τη Γαλατία, τη Βιθυνία, την Καππαδοκία και την Ασία Αρχαία 
όμως παράδοση της Εκκλησίας μας λέει ότι η Ρώμη ήταν ο τελευταίος τόπος της ιεραποστολικής δράσεως του 
κορυφαίου Αποστόλου. Εκεί κατά το διωγμό του Νέρωνα συνέλαβαν τον Πέτρο και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό 
τρόπο στις 13 Οκτωβρίου 64 μ.Χ. στο Ιπποδρόμιο της Ρώμης. Ο Ωριγένης λέει ότι ο Πέτρος θεωρώντας ανάξιο 
τον εαυτό του να σταυρωθεί κατά τον ίδιο τρόπο που σταυρώθηκε ο Διδάσκαλός του, ζήτησε να σταυρωθεί 
ανάποδα, δηλαδή με το κεφάλι προς τα κάτω. Έτσι με σταυρικό θάνατο τέλειωσε η αποστολική ζωή του Πέτρου, 
μια ζωή που τη χαρακτήριζε ολόθερμη αγάπη και αφοσίωση στον Κύριο. 

 

      Η Εκκλησία μας τιμάει και τους δυο μαζί κορυφαίους αποστόλους, Πέτρο και Παύλο, στις 29 Ιουνίου. 

 

       Έρευνες που έχουν γίνει στις κατακόμβες της Ρώμης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλύψει τον τάφο του Αποστόλου, ο 
οποίος βρίσκεται στις κρύπτες κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, αν και υπάρχουν και 
αντίθετες απόψεις. Επίσης πιστεύεται ότι έχουν ανακαλυφθεί και οι αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένος στη 
φυλακή του Μαμερτίνου στη βασιλική Σαν Πιέτρο ιν Βίνκολι. 

        Ο Πέτρος συχνά εικονίζεται σε Καθολικές και Ορθόδοξες εικόνες και έργα τέχνης να κρατάει κλειδιά. Αυτό είναι 
αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το περίφημο "Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σ' αυτήν την Πέτρα θα 
οικοδομήσω την Εκκλησία μου...". 
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