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Μια ασύλληπτη εντολή
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Ανέκφραστος είναι Χριστέ
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Έρχετ’ η στιγμή
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ΙΩΑΝΝΗΣ 5 
1 Μετά ταύτα ήτο εορτήν των Ιουδαίων, και ανέβη ο 
Ιησούς εις Ιεροσόλυμα.
2 Είναι δε εν τοις Ιεροσολύμοις πλησίον της 
προβατικής πύλης κολυμβήθρα, η επονομαζομένη 
Εβραϊστί Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς.
3 Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των 
ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, οίτινες 
περιέμενον την κίνησιν του ύδατος.
4 Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την 
κολυμβήθραν και ετάραττε το ύδωρ· όστις λοιπόν 
εισήρχετο πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, 
εγίνετο υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν.
5 Ήτο δε εκεί άνθρωπός τις τριάκοντα οκτώ έτη 
πάσχων ασθένειαν.
6 Τούτον ιδών ο Ιησούς κατακείμενον, και εξεύρων ότι 
πολύν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν· Θέλεις 
να γείνης υγιής;
7 Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών· Κύριε, άνθρωπον 
δεν έχω, διά να με βάλη εις την κολυμβήθραν, όταν 
ταραχθή το ύδωρ· ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προ 
εμού καταβαίνει.

8 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγέρθητι, σήκωσον τον 
κράββατόν σου και περιπάτει.
9 Και ευθύς έγεινεν ο άνθρωπος υγιής και εσήκωσε 
τον κράββατον αυτού, και περιεπάτει. Ήτο δε 
σάββατον εκείνην την ημέραν.
10 Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον 
τεθεραπευμένον· Σάββατον είναι· Δεν σοι είναι 
συγκεχωρημένον να σηκώσης τον κράββατον.
11 Απεκρίθη προς αυτούς· Ο ιατρεύσας με, εκείνος 
μοι είπε· Σήκωσον τον κράββατόν σου, και περιπάτει.
12 Ηρώτησαν λοιπόν αυτόν· Τις είναι ο άνθρωπος, 
όστις σοι είπε, Σήκωσον τον κράββατόν σου και 
περιπάτει;
13 Ο δε ιατρευθείς δεν ήξευρε τις είναι· διότι ο Ιησούς 
υπεξήλθεν, επειδή ήτο όχλος πολύς εν τω τόπω.
14 Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν τω ιερώ 
και είπε προς αυτόν· Ιδού, έγεινες υγιής· μηκέτι 
αμάρτανε, διά να μη σοι γείνη τι χειρότερον.
15 Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς 
τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν.
16 Και διά τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι 
και εζήτουν να θανατώσωσιν αυτόν, διότι έκαμνε 
ταύτα εν σαββάτω.
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