
JOHN 

9:1 θαη παξαγσλ εηδελ αλζξσπνλ ηπθινλ εθ γελεηεο 

 

9:2 θαη εξσηεζαλ απηνλ νη καζεηαη απηνπ ιεγνληεο ξαββη ηηο εκαξηελ νπηνο ε νη 

γνλεηο απηνπ ηλα ηπθινο γελλεζε 

 

9:3 απεθξηζε ηεζνπο νπηε νπηνο εκαξηελ νπηε νη γνλεηο απηνπ αιι ηλα θαλεξσζε 

ηα εξγα ηνπ ζενπ ελ απησ 

 

9:4 εκαο δεη εξγαδεζζαη ηα εξγα ηνπ πεκςαληνο κε εσο εκεξα εζηηλ εξρεηαη λπμ 

νηε νπδεηο δπλαηαη εξγαδεζζαη 

 

9:5 νηαλ ελ ησ θνζκσ σ θσο εηκη ηνπ θνζκνπ 

 

9:6 ηαπηα εηπσλ επηπζελ ρακαη θαη επνηεζελ πεινλ εθ ηνπ πηπζκαηνο θαη 

επερξηζελ απηνπ ηνλ πεινλ επη ηνπο νθζαικνπο 

 

9:7 θαη εηπελ απησ ππαγε ληςαη εηο ηελ θνιπκβεζξαλ ηνπ ζηισακ ν εξκελεπεηαη 

απεζηαικελνο απειζελ νπλ θαη εληςαην θαη ειζελ βιεπσλ 

 

9:8 νη νπλ γεηηνλεο θαη νη ζεσξνπληεο απηνλ ην πξνηεξνλ νηη πξνζαηηεο ελ ειεγνλ 

νπρ νπηνο εζηηλ ν θαζεκελνο θαη πξνζαηησλ 

 

9:9 αιινη ειεγνλ νηη νπηνο εζηηλ αιινη ειεγνλ νπρη αιια νκνηνο απησ εζηηλ 

εθεηλνο ειεγελ νηη εγσ εηκη 

 

9:10 ειεγνλ νπλ απησ πσο [νπλ] ελεσρζεζαλ ζνπ νη νθζαικνη 

 

9:11 απεθξηζε εθεηλνο ν αλζξσπνο ν ιεγνκελνο ηεζνπο πεινλ επνηεζελ θαη 

επερξηζελ κνπ ηνπο νθζαικνπο θαη εηπελ κνη νηη ππαγε εηο ηνλ ζηισακ θαη ληςαη 

απειζσλ νπλ θαη ληςακελνο αλεβιεςα 

 

9:12 θαη εηπαλ απησ πνπ εζηηλ εθεηλνο ιεγεη νπθ νηδα 

 

9:13 αγνπζηλ απηνλ πξνο ηνπο θαξηζαηνπο ηνλ πνηε ηπθινλ 

 

9:14 ελ δε ζαββαηνλ ελ ε εκεξα ηνλ πεινλ επνηεζελ ν ηεζνπο θαη αλεσμελ απηνπ 

ηνπο νθζαικνπο 

 



9:15 παιηλ νπλ εξσησλ απηνλ θαη νη θαξηζαηνη πσο αλεβιεςελ ν δε εηπελ απηνηο 

πεινλ επεζεθελ κνπ επη ηνπο νθζαικνπο θαη εληςακελ θαη βιεπσ 

 

9:16 ειεγνλ νπλ εθ ησλ θαξηζαησλ ηηλεο νπθ εζηηλ νπηνο παξα ζενπ ν αλζξσπνο 

νηη ην ζαββαηνλ νπ ηεξεη αιινη [δε] ειεγνλ πσο δπλαηαη αλζξσπνο ακαξησινο 

ηνηαπηα ζεκεηα πνηεηλ θαη ζρηζκα ελ ελ απηνηο 

 

9:17 ιεγνπζηλ νπλ ησ ηπθισ παιηλ ηη ζπ ιεγεηο πεξη απηνπ νηη ελεσμελ ζνπ ηνπο 

νθζαικνπο ν δε εηπελ νηη πξνθεηεο εζηηλ 

 

9:18 νπθ επηζηεπζαλ νπλ νη ηνπδαηνη πεξη απηνπ νηη ελ ηπθινο θαη αλεβιεςελ εσο 

νηνπ εθσλεζαλ ηνπο γνλεηο απηνπ ηνπ αλαβιεςαληνο 

 

9:19 θαη εξσηεζαλ απηνπο ιεγνληεο νπηνο εζηηλ ν πηνο πκσλ νλ πκεηο ιεγεηε νηη 

ηπθινο εγελλεζε πσο νπλ βιεπεη αξηη 

 

9:20 απεθξηζεζαλ νπλ νη γνλεηο απηνπ θαη εηπαλ νηδακελ νηη νπηνο εζηηλ ν πηνο 

εκσλ θαη νηη ηπθινο εγελλεζε 

 

9:21 πσο δε λπλ βιεπεη νπθ νηδακελ ε ηηο ελνημελ απηνπ ηνπο νθζαικνπο εκεηο νπθ 

νηδακελ απηνλ εξσηεζαηε ειηθηαλ ερεη απηνο πεξη εαπηνπ ιαιεζεη 

 


