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Η αδυναµία των µαθητών να καταλάβουν
14 Οι µαθητές ξέχασαν να πάρουν µαζί τους τρόφιµα. Εκτός από 
ένα ψωµί δεν είχαν τίποτε άλλο µαζί τους στο πλοιάριο. 15 Ο 
Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να 
προσέχετε από το προζύµι των Φαρισαίων κι από το προζύµι του 
Ηρώδη». 16 Εκείνοι σκέφτονταν κι έλεγαν µεταξύ τους πως αυτό 
το λέει γιατί δεν έχουν ψωµιά. 17 Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: 
«Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωµιά; Ακόµη δεν καταλαβαίνετε 
και δεν µπαίνετε στο νόηµα; Τόσο πορωµένη είναι η καρδιά σας; 
18 Παρ’ όλο που έχετε µάτια δε βλέπετε και παρ’ όλο που έχετε 
αυτιά δεν ακούτε; Τίποτα δε θυµάστε; 19 Όταν µοίρασα τα πέντε 
ψωµιά στους πέντε χιλιάδες ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεµάτα 
περισσέµµατα µαζέψατε;» «Δώδεκα», του λένε. 20 «Όταν 
µοίρασα τα εφτά ψωµιά στους τέσσερις χιλιάδες, πόσα καλάθια 
γεµάτα περισσέµµατα µαζέψατε;» «Εφτά» του απαντούν. 
21 «Ακόµη δεν καταλαβαίνετε;» τους λέει.
Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά
22 Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν έναν τυφλό 
και τον παρακαλούσαν να τον αγγίξει. 23 Έπιασε ο Ιησούς τον 
τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο 
στα µάτια του, ακούµπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν 
βλέπει τίποτε. 24 Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, 
είπε: «Βλέπω τους ανθρώπους· τους βλέπω όµως σαν δέντρα 
που περπατούν». 25 Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του ο Ιησούς 
στα µάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή 

του αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα.  
26 Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας: «Ούτε στο χωριό 
να µπεις ούτε να πεις τίποτα σε κανέναν εκεί».
Η οµολογία του Πέτρου
27 Ο Ιησούς και οι µαθητές του βγήκαν στα χωριά της Καισάρειας 
του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους µαθητές του: 
«Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είµαι;» 28 Εκείνοι του απάντησαν: 
«Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, 
άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». 29 «Εσείς ποιος λέτε ότι 
είµαι;» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Εσύ 
είσαι ο Μεσσίας». 30 Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή 
να µη µιλάνε σε κανέναν γι’ αυτόν.
Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του
31 Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του 
Ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιµαστεί από τους 
πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραµµατείς, να 
θανατωθεί και µετά από τρεις ηµέρες ν’ αναστηθεί. 32 Τους έλεγε 
αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και 
άρχισε να τον µαλώνει. 33 Ο Ιησούς όµως στράφηκε στους 
µαθητές, τους κοίταξε και µάλωσε τον Πέτρο µ’ αυτά τα λόγια: 
«Φύγε από µπροστά µου, σατανά! Δε σκέφτεσαι όπως θέλει ο 
Θεός αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι».
34 Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσµο µαζί µε τους µαθητές και τους 
είπε: «Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό 
του, ας σηκώσει το σταυρό του κι ας µε ακολουθεί.
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