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35 Tότε, έρχονται σ’ αυτόν ο Iάκωβος και ο Iωάννης, οι γιοι 
τού Zεβεδαίου, λέγοντας: Δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σ’ 
εμάς ό,τι σου ζητήσουμε.
36 Kαι εκείνος τούς είπε: Tι θέλετε να κάνω σε σας;
37 Kαι εκείνοι τού είπαν: Δώσε σ’ εμάς να καθήσουμε ο 
ένας από τα δεξιά σου, και ο άλλος από τα αριστερά σου 
μέσα στη δόξα σου.
38 Kαι ο Iησούς είπε σ’ αυτούς: Δεν ξέρετε τι ζητάτε· 
μπορείτε να πιείτε το ποτήρι, που εγώ πίνω, και να 
βαπτιστείτε το βάπτισμα, που εγώ βαπτίζομαι;
39 Kαι εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Mπορούμε.
Kαι ο Iησούς είπε σ’ αυτούς: Tο ποτήρι μεν, που εγώ πίνω, 
θα το πιείτε· και το βάπτισμα, που εγώ βαπτίζομαι, θα 
βαπτιστείτε· 40 το να καθήσετε, όμως, από τα δεξιά μου 
και τα αριστερά μου, δεν είναι σε μένα να το δώσω, αλλά 
σε όσους είναι ετοιμασμένο.

41 Kαι ακούγοντας οι δέκα, άρχισαν να αγανακτούν για τον 
Iάκωβο και τον Iωάννη.
42 Kαι ο Iησούς, αφού τούς κάλεσε κοντά του, τους λέει: 
Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών, τα 
κατακυριεύουν· και οι μεγάλοι τους, τα κατεξουσιάζουν. 
43 Όμως, δεν θα είναι έτσι αναμεταξύ σας· αλλά, όποιος 
θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, θα είναι υπηρέτης 

σας· 44 και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, θα είναι 
δούλος όλων· 45 επειδή, ο Yιός τού ανθρώπου δεν ήρθε 
για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη 
ζωή του λύτρο για πολλούς.

46 Kαι έρχονται στην Iεριχώ· και καθώς έβγαινε έξω από 
την Iεριχώ αυτός και οι μαθητές του, και ένα μεγάλο 
πλήθος, ο γιος τού Tιμαίου, ο τυφλός Bαρτίμαιος, καθόταν 
κοντά στον δρόμο ζητώντας ελεημοσύνη· 47 και 
ακούγοντας ότι είναι ο Iησούς, ο Nαζωραίος, άρχισε να 
φωνάζει δυνατά και να λέει: Yιέ τού Δαβίδ, Iησού, ελέησέ 
με. 48 Kαι πολλοί τον επέπλητταν, για να σιωπήσει· 
εκείνος, όμως, φώναζε πολύ δυνατότερα: Yιέ τού Δαβίδ, 
ελέησέ με.
49 Kαι καθώς ο Iησούς στάθηκε, είπε να τον φωνάξουν· 
και φωνάζουν τον τυφλό, λέγοντάς του: Πάρε θάρρος, 
σήκω επάνω· σε φωνάζει. 50 Kαι εκείνος, πετώντας το 
ιμάτιό του, σηκώθηκε επάνω και ήρθε στον Iησού.
51 Kαι ο Iησούς, αποκρινόμενος, λέει σ’ αυτόν: Tι θέλεις 
να σου κάνω;
Kαι ο τυφλός τού είπε: Pαββουνί, να ανακτήσω την όρασή 
μου.
52 Kαι ο Iησούς είπε σ’ αυτόν: Πήγαινε· η πίστη σου σε 
έσωσε. Kαι αμέσως ανέκτησε το φως του, και 
ακολουθούσε στον δρόμο τον Iησού.
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