ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

Ἡ θεραπεία τοῦ Αἰνέα καί ἡ ἀνάσταση τῆς Ταβιθᾶ

Ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
(Θ΄,32-42)
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον·

32-35 Ἡ θεραπεία τοῦ παράλυτου Αἰνέα

Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες·
Καθώς ὁ Πέτρος περιόδευε σέ ὅλα τά μέρη, συνέβη νά ἐπισκεφθεῖ
καί τούς πιστούς, πού κατοικοῦσαν στήν Λύδδα.
33 Ἐκεῖ συνάντησε ἕναν ἄνθρωπο, πού ὀνομαζόταν Αἰνέας καί βρισκόταν κατάκοιτος ἐπάνω στό κρεββάτι ὀχτώ ὁλόκληρα χρόνια, γιατί ἦταν παράλυτος.
34 Τότε ὁ Πέτρος τοῦ εἶπε· «Αἰνέα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός αὐτή τήν
στιγμή σέ θεραπεύει. Σήκω λοιπόν καί στρῶσε τό κρεββάτι σου».
Καί ὁ παράλυτος ἀμέσως σηκώθηκε.
35 Ὅσοι κατοικοῦσαν στήν Λύδδα καί στόν Σάρωνα, εἶδαν τόν παράλυτο θεραπευμένο καί ὅλοι τους πίστευσαν στόν Κύριο.
36-42 Ἡ ἀνάσταση τῆς Ταβιθᾶ στήν Ἰόππη ἀπό τόν Πέτρο

Σ

36 τήν Ἰόππη ζοῦσε κάποια πιστή χριστιανή μέ τό ὄνομα Ταβιθά, πού στήν Ἑλληνική μεταφράζεται Δορκάδα. Αὐτή σέ ὅλη τήν
ζωή της ἦταν γεμάτη μέ καλωσύνη καί ἐλεημοσύνες.
37 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ὅμως συνέβη νά ἀρρωστήσει καί νά πεθάνει.
Οἱ χριστιανοί ἀφοῦ τήν ἔλουσαν, τήν μετέφεραν στό ὑπερῶο, στόν
ἐπάνω χῶρο τοῦ σπιτιοῦ.
38 Ὅταν οἱ πιστοί πληροφορήθηκαν, ὅτι ὁ Πέτρος βρίσκεται στήν
Ἰόππη, πού εἶναι κοντά στήν Λύδδα, ἔστειλαν δύο ἄνδρες νά τόν
παρακαλέσουν, νά ἐπισκεφθεῖ χωρίς καθυστέρηση τήν πόλη τους.
39α Ὁ Πέτρος σηκώθηκε ἀμέσως καί τούς ἀκολούθησε.
39β Ὅταν ἔφθασε στήν Ἰόππη, τόν ὁδήγησαν στό ὑπερῶο. Ἐκεῖ
παρουσιάσθηκαν μπροστά του, ὅλες οἱ χῆρες γυναῖκες κλαίγοντας
καί συγχρόνως δείχνοντας χιτῶνες καί ἐπανωφόρια, πού εἶχε φτιάξει
ἡ Δορκάδα, ὅταν ἀκόμη ἦταν στήν ζωή.

40α Ὁ Πέτρος, ἀφοῦ ἔβγαλε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἔξω ἀπό τό
δωμάτιο, γονάτισε καί προσευχήθηκε.
40β Μετά στράφηκε πρός τό νεκρό σῶμα καί εἶπε· «Ταβιθά, ἀναστήσου».
40γ Αὐτή ἀμέσως ἄνοιξε τά μάτια της, εἶδε τόν Πέτρο καί κάθισε
ἐπάνω στό κρεββάτι.
41 Ἐκεῖνος ἔπιασε τό χέρι της καί τήν σήκωσε ὄρθια. Ἔπειτα φώναξε τούς πιστούς καί τίς χῆρες γυναῖκες καί τήν παρέδωσε σ' αὐτούς
ζωντανή.
42 Τό γεγονός ἔγινε ἀμέσως γνωστό σέ ὅλη τήν περιοχή τῆς Ἰόππης καί τότε πολλοί
πίστευσαν στόν Κύριο.

