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1 Ύστερα απ’ αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή, κι ο 
Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. 2 Κοντά στην προβατική 
πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με πέντε 
στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. 3 Σ’ αυτές τις 
στοές κείτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, 
παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό· 
4 γιατί, από καιρό σε καιρό, ένας άγγελος Κυρίου 
κατέβαινε στη δεξαμενή κι ανατάραζε τα νερά· όποιος, 
λοιπόν, έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, 
αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον 
ταλαιπωρούσε. 5 Εκεί ήταν κι ένας άνθρωπος, άρρωστος 
τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια. 6 Όταν τον είδε ο Ιησούς 
κατάκοιτο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά;» Ήξερε 
πως ήταν έτσι για πολύν καιρό. 7 «Κύριε», του αποκρίθηκε 
ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή 
μόλις αναταραχτούν τα νερά· έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να 
πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει 
στο νερό πριν από μένα». 8 Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω 
πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». 9 Κι αμέσως ο 
άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και 
περπατούσε.

Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. 10 Έλεγαν, λοιπόν, 
οι Ιουδαίοι άρχοντες στο θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο, 
και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». 
11 Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που μ’ έκανε 
καλά, εκείνος μου είπε “πάρε το κρεβάτι σου και 
περπάτα”». 12 Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος 
που σου είπε “πάρε το και περπάτα;” 13 Ο θεραπευμένος 
όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε 
φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν 
μαζεμένο εκεί. 14 Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό 
και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά· από ’δω και πέρα 
μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». 
15 Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως κι ανάγγειλε στους 
Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον 
γιάτρεψε.

Το ερώτημα που ξεβολεύει

“Δεν μπορείς να πας πίσω και να αλλάξεις την 
αρχή, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις εκεί που είσαι 
και να αλλάξεις το τέλος”

	 	 	      C.S. Lewis


