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1. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

  

     Καὶ ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης ἀνέβαινον ὁμοῦ εἰς τὸ 

ἱερόν, εἰς τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 

2.      Καὶ κάποιος ἄνθρωπος ὁποὺ ἦτον κουτσὸς ἀπὸ 

τὴν κοιλίαν τῆς μάνας του, τὸν ἐσήκωναν, τὸν ὁποῖον 

τὸν ἔβαναν κάθε ἡμέραν εἰς τὴν πόρταν τοῦ ἱεροῦ ὁποὺ 

ἐλέγαν Ὡραίαν, νὰ ζητᾶ ἐλεημοσύνην ἀπ’ ἐκείνους ὁποὺ 

ἐμπαίνασιν εἰς τὸ ἱερόν· 

3.      ὁ ὁποῖος, ὡσὰν εἶδε τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην ὁποὺ 

ἐμέλλασι νὰ ἐμποῦσιν εἰς τὸ ἱερόν, ἐζήτα ἐλεημοσύνην. 

4.     Καὶ ὁ Πέτρος ἀνατράνισεν εἰς αὐτὸν μαζὶ μὲ τὸν 

Ἰωάννην καὶ εἶπε: «Γιά ἰδέ μας». 

5.      Καὶ ἐκεῖνος εἶχε τὰ μάτια του εἰς αὐτούς, ἀναμέ- 

νοντας νὰ πάρει τίποτες ἀπ’ αὐτούς. 

6.      Καὶ ὁ Πέτρος εἶπεν: «Ἀσήμι καὶ χρυσάφι δὲν 

ἔχω· ἀμὴ ἐκεῖνο ὁποὺ ἔχω, ἐκεῖνο σὲ δίδω. Εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, σήκω ἀπάνω καὶ πε- 

ριπάτει». 

7.      Καὶ πιάνοντάς τον ἀπὸ τὸ δεξιὸν χέρι τὸν ἐσή- 

κωσε. Καὶ παρευθὺς ἐστερεώθησαν οἱ πατοῦνες του καὶ 

οἱ ἀστραγκάλοι του· 

8.      καὶ πηδώντας ἐστάθη καὶ ἐπεριπάτει· καὶ ἐμπῆκε 

μαζὶ μετ’ αὐτοὺς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατώντας καὶ πηδών- 

τας καὶ ὑμνῶν τὸν Θεόν· 

9.      Καὶ ὅλος ὁ λαὸς τὸν εἶδεν ὁποὺ ἐπεριπάτει καὶ 

ὕμνει τὸν Θεόν· 

10.      καὶ τὸν ἐγνώριζαν πὼς ἦτον ἐτοῦτος ὁποὺ ἐκά- 

θουνταν εἰς τὴν Ὡραίαν πύλην τοῦ ἱεροῦ ζητώντας ἐλεη- 

μοσύνην· καὶ πολλὰ ἐθαύμασαν καὶ ἔγιναν ἐκστατικοὶ εἰς 

ἐκεῖνο ὁποὺ τοῦ ἐσυνέβη. 

11.      Καὶ ὁ κουτσὸς ὁποὺ ἰατρεύθη ἔμεινεν ἀχώριστος 

ἀπὸ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην, καὶ ὁ λαὸς ὅλος, ὄντας ἐκ- 

πεπληγμένος, ἔτρεξεν εἰς αὐτοὺς εἰς τὴν καμάραν ὁποὺ ἐ- 

κράζετον τοῦ Σολομῶντος. 
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