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15.      Καὶ εἰς τὲς ἡμέρες τοῦτες, ἐσηκώθη ὁ Πέτρος 

εἰς τὴν μέσην τῶν μαθητῶν καὶ εἶπε (καὶ ἦτον πλῆθος 

εἰς μίαν μερέαν, ὣς ἑκατὸν εἴκοσι νομάτοι): 

16.      «Ὦ ἄνδρες ἀδελφοί, ἔκαμνε χρεία νὰ πληρωθεῖ 

ἡ γραφὴ ἐτούτη, τὴν ὁποίαν ἐπροεῖπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅ- 

γιον διὰ στόματος τοῦ Δαβὶδ διὰ τὸν Ἰούδα, ὁποὺ ἔγι- 

νεν ὁδηγὸς εἰς ἐκείνους ὁποὺ ἐπίασαν τὸν Ἰησοῦν· 

17.      διατὶ ἦτον λογαριασμένος μετ’ ἐμᾶς καὶ ἐπῆρε 

τὸν λαχνὸν τῆς ὑπηρεσίας ἐτούτης. 

18.      Ἐτοῦτος λοιπὸν ἀπέκτησεν ἕνα χωράφι ἀπὸ τὴν 

πληρωμὴν τῆς ἀδικίας· καὶ ἔπεσε προύμυτα, καὶ ἔσκασεν 

εἰς τὴν μέσην, καὶ ἐχύθηκαν ἔξω ὅλα τὰ ἔγκατά του. 

19.      Καὶ τοῦτο ἐγνωρίσθη εἰς ὅλους ὁποὺ κατοικοῦν 

τὴν Ἱερουσαλήμ· τόσον ὁποὺ ἐκαλέσθη τὸ χωράφι ἐκεῖ- 

νο, εἰς τὴν γλῶσσαν τὴν ἐδικήν τους, Ἀκελδαμά· ὡσὰν 

νὰ εἰπεῖς, Χωράφι Αἵματος. 

20.      Διατὶ εἶναι γραμμένον εἰς τὸ βιβλίον τῶν Ψαλ- 

μῶν: «Ἂς γένει ἡ κατοικία του ἔρημος, καὶ ἂς μὴν εἶναι 

κανένας ὁποὺ νὰ κατοικεῖ εἰς αὐτήν»· καὶ «Τὴν ἐπισκο- 

πήν του ἂς τὴν πάρει ἄλλος». 

21.      Κάμνει χρεία λοιπόν, ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἄνδρας 

ὁποὺ ἦλθαν μετ’ ἐμᾶς εἰς ὅλον τὸν καιρὸν ὁποὺ ἐμπῆκε 

καὶ ἐβγῆκεν εἰς ἐμᾶς ὁ Αὐθέντης ὁ Ἰησοῦς, 

22.      ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ἕως 

τὴν ἡμέραν ὁποὺ ἀνελήφθη ἀπὸ μᾶς, ἕνας ἀπὸ τούτους 

μαζὶ μετ’ ἐμᾶς νὰ γένει μάρτυρας τῆς ἀναστάσεώς του. 

23.      Καὶ ἔβαλαν δύο, τὸν Ἰωσὴφ ὁποὺ ἐκαλεῖτον Βαρ- 

σαββὰς –ὁ ὁποῖος ὀνομάζετον Ἰοῦστος– καὶ τὸν Ματ- 

θίαν. 

24.      Καὶ ἔστοντας νὰ προσευχηθοῦσιν, εἶπαν: «Ἐσύ, 

ὦ Αὐθέντη, ὁποὺ ἐγνωρίζεις τὲς καρδίες ὁλωνῶν, φανέ- 

ρωσε ἐκεῖνον ὁποὺ ἐδιάλεξες ἀπὸ τούτους τοὺς δύο τὸν 

ἕνα, 

25.      νὰ πάρει τὸν λαχνὸν τῆς ὑπηρεσίας ἐτούτης καὶ 

τῆς ἀποστολῆς, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπαρέβη ὁ Ἰούδας, νὰ 
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πάγει εἰς τὸν τόπον του τὸν ἴδιον. 

26.      Καὶ ἔριξαν λαχνούς, καὶ ἔπεσεν ὁ λαχνὸς εἰς τὸν 

Ματθίαν, καὶ ἐλογαριάσθη μαζὶ μὲ τοὺς ἕνδεκα ἀποστό- 

λους. 
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