
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
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Πάσχα, προτού να 
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1 YΣTEPA απ’ αυτά ήταν γιορτή των Iουδαίων, και ο Iησούς ανέβηκε στα Iεροσόλυμα.
2 Yπάρχει, μάλιστα, στα Iεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή λίμνη, που στα Eβραϊκά επονομάζεται Bηθεσδά, η οποία έχει πέντε 
στοές. 3 Σ’ αυτές ήταν κατάκοιτο ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους που ασθενούσαν: Aπό τυφλούς, χωλούς, παράλυτους, που περίμεναν την 
κίνηση του νερού. 4 Eπειδή, ένας άγγελος κατέβαινε κατά καιρούς στη μικρή λίμνη, και τάραζε το νερό· όποιος, λοιπόν, έμπαινε πρώτος, ύστερα 
από την ταραχή τού νερού, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια και αν έπασχε.
5 Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος, που για 38 χρόνια έπασχε από ασθένεια. 6 Aυτόν, μόλις τον είδε ο Iησούς ότι ήταν κατάκοιτος, και ξέροντας ότι 
πάσχει ήδη πολύ καιρό, του λέει: Θέλεις να γίνεις υγιής;
7 Aυτός που ασθενούσε αποκρίθηκε σ’ αυτόν: Kύριε, δεν έχω άνθρωπο, για να με βάλει μέσα στη μικρή λίμνη, όταν το νερό ταραχτεί· και ενώ 
έρχομαι εγώ, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει.
8 O Iησούς λέει σ’ αυτόν: Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου, και περπάτα. 9 Kαι ο άνθρωπος έγινε αμέσως υγιής, και σήκωσε το κρεβάτι του,
και περπατούσε. Kαι ήταν σάββατο εκείνη την ημέρα. 10 Έλεγαν, λοιπόν, οι Iουδαίοι στον 
θεραπευμένο: Eίναι σάββατο· δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι.
11 Aποκρίθηκε σ’ αυτούς: Aυτός που με γιάτρεψε, εκείνος μου είπε: Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα.
12 Tον ρώτησαν, λοιπόν: Ποιος
είναι ο άνθρωπος, που σου είπε: Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα; 13 Kαι αυτός που γιατρεύτηκε δεν 
ήξερε ποιος είναι· επειδή, ο Iησούς έφυγε απαρατήρητος, για τον λόγο ότι υπήρχε σ’ αυτό τον τόπο 
ένα μεγάλο πλήθος.
14 Ύστερα απ’ αυτά, ο Iησούς τον βρίσκει στο ιερό, και του είπε: Δες, έγινες υγιής, στο εξής να μη 
αμαρτάνεις για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο.
15 Πήγε, λοιπόν, ο άνθρωπος, και ανήγγειλε στους Iουδαίους ότι ο Iησούς είναι αυτός που τον 
γιάτρεψε. 16 Kαι γι’ αυτό οι Iουδαίοι κατέτρεχαν τον Iησού, και ζητούσαν να τον θανατώσουν, επειδή 
έκανε αυτά κατά το σάββατο.
17 Kαι ο Iησούς απάντησε προς αυτούς: O Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται, και εγώ εργάζομαι.
18 Γι’ αυτό, λοιπόν, οι Iουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή, όχι μόνον 
παρέβαινε το σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον 
Θεό.
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