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1. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 

  

     Καὶ κάποιος ἄνθρωπος, τὸ ὄνομά του Ἀνανίας, μαζὶ 

μὲ τὴν γυναίκα του τὴν Σαπφείρα, ἐπούλησε χω- 

ράφι· 

2.      καὶ ἐχώρισε διὰ λόγου του μερικὰ ἄσπρα ἀπὸ 

τὴν τιμήν του, καὶ τὸ ἤξευρεν καὶ ἡ γυναίκα του, καὶ 

ἔφερεν ἕνα μέρος καὶ τὸ ἔβαλεν εἰς τὰ ποδάρια τῶν ἀπο- 

στόλων. 

3.      Καὶ ὁ Πέτρος τὸν εἶπεν: «Ἀνανία, διατί ἐγέμι- 

σεν ὁ Σατανὰς τὴν καρδίαν σου, νὰ εἰπεῖς ψέματα εἰς τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ νὰ ξεχωρίσεις διὰ λόγου σου ἀπὸ 

τὴν τιμὴν τοῦ χωραφίου; 

4.      Ἂν τὸ ἐκράτεις, δὲν ἦτον εἰς ἐσένα; Καὶ ὡσὰν ἐ- 

πουλήθη, δὲν ἦτον εἰς τὴν ἐξουσίαν σου; Διατί ἔβαλες 

τοῦτο τὸ πράγμα μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου; Δὲν ἐγέλα- 

σες ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸν Θεόν». 

5.      Καὶ ὁ Ἀνανίας, ὡσὰν ἄκουσεν ἐτοῦτα τὰ λόγια, 

ἔπεσε καὶ ἐξεψύχησε· καὶ ἔγινε μεγάλος φόβος εἰς ὅλους 

ἐκείνους ὁποὺ τὰ ἄκουσαν. 

6.      Καὶ ἐσηκώθηκαν οἱ νέοι καὶ τὸν ἐσυμάζωξαν, καὶ 

ἔβγαλαν καὶ ἐπῆγαν καὶ ἔθαψάν τον. 

7.      Καὶ ἐπέρασαν ἕως τρεῖς ὧρες, καὶ ἡ γυναίκα του, 

μὴ ἠξεύροντας ἐκεῖνο ὁποὺ ἔγινεν, ἐμπῆκε μέσα. 

8.      Καὶ ὁ Πέτρος τὴν εἶπεν: «Εἰπέ με, ἂν ἐπουλήσετε 

τὸ χωράφι τόσα ἄσπρα;» Καὶ ἐκείνη εἶπε: «Ναί, τόσα». 

9.      Καὶ ὁ Πέτρος τὴν εἶπε: «Διατί ἐσυμφωνήσετε 

ἐσεῖς νὰ πειράξετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου; Νά τὰ ποδά- 

ρια ἐκεινῶν ὁποὺ ἔθαψαν τὸν ἄνδρα σου εἰς τὴν πόρταν, 

καὶ θέλουσιν ἐβγάλει καὶ ἐσένα». 

10.      Καὶ παρευθὺς ἔπεσεν εἰς τὰ ποδάρια του καὶ ἐξε- 

ψύχησε. Καὶ ὡσὰν ἐμπῆκαν μέσα οἱ νέοι, τὴν εὑρῆκαν 

ἀπεθαμένην, καὶ ἔβγαλαν καὶ ἐκείνην καὶ τὴν ἔθαψαν κον- 

τὰ εἰς τὸν ἄνδρα της. 

11.      Καὶ ἔγινε φόβος μεγάλος εἰς ὅλην τὴν ἐκκλησίαν 
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καὶ εἰς ὅλους ἐκείνους ὁποὺ ἀκοῦαν ἐτοῦτα. 
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