
26   I, покликавши од но го із 
слуг, запитав: “Що б це озна ча -
ло?” 

27   Він відповів йому: “Брат 
твій прий шов, і твій батько за -
ко лов від годоване те ля,  то му що 
при й няåв його ці лим і неушко -
дже ним1”. 

28   Але він роз сер див ся і не хо -
тів увій ти. А батько його, ви йшо -
вши, умовляв його. 

29   Він же сказав батькові у 
відпо відь: “Ось, стіль ки років я 
слу жу то бі і ні коли не пору шу -
вав твого пове лін ня! Але ти ні -
коли не дав мені і ко злятка, щоб 
по ве се лити ся з мої ми дру зя ми. 

30   А коли прий шов цей твій 
син, який розточив твоє майно   
з блудн'ицями, ти заколов для 
ньо го від годоване те ля!” 

31   Він же сказав йому: “Дитя2, 
ти завжди зі мною, і все, що моє, — 
твоє! 

32   А ве се лити ся й ра діти тре -
ба було з того, що цей твій брат 
був мертвий і ожиåв, був загуб ле -
ний і знай шов ся!”» 

 
Прит ча про невірного  

домоупра ви те ля 
 16   Сказав же Він і уч ням 

Своїм: «Був один ба га тий чо ло -
вік, який мав до моупра ви те ля, на 
якого йому до неслиå, що він мар -
но тра тить його майно. 

2   I, покликавши його, він ска -
зав йому: “Що це я чую про те бе? 
Дай звіт про твоє уп рав лі ння, то -
му що ти не мо жеш більше роз -
по ряд жа ти ся!” 

3   I сказав до моупра ви тель сам 
со бі: “Що мені робити, оскільки 
мій пан забирає від ме не уп рав -
лі н ня? Ко пати не можу, просити 
со ромлюсь. 

26   И, подозвав одного из слуг, 
спросил: “Что бы это значи<  
ло?” 

27   Он ответил ему: “Брат твой 
пришёл, и твой отец заколол от -
кормленного телёнка, потому 
что приåнял его целым и невре -
димым1”. 

28   Но он рассердился и не хо -
тел войти. А отец его, выйдя, уго -
варивал его. 

29   Он же сказал отцу в ответ: 
“Вот, столько лет я служу тебе и 
никогда не преступал твоего по -
веления! Но ты никогда не дал 
мне и козлёнка, чтобы повесе -
литься с моими друзьями. 

30   А когда пришёл этот твой 
сын, расточивший твоё состоя -
ние с блудниåцами, ты заколол для 
него откормленного телёнка!” 

31   Он же сказал ему: “Дитя2, 
ты всегда со мной, и всё, что моё, — 
твоё! 

32   А веселиться и радоваться 
нужно было о том, что этот твой 
брат был мёртв и оåжил, был по -
терян и нашёлся!”» 

 
 Притча о неверном  

 домоуправителе 
 16   Сказал же Он и ученикам 

Своим: «Был один богатый че -
ловек, имевший домо упра вите -
ля,  на которого ему донесли, что 
он расточает его состояние. 

2   И, призвав его, он сказал ему: 
“Что это я слышу о тебе? Пред -
ставь отчёт о твоём управ лении, 
потому что ты не можешь более 
распоряжаться!” 

3   И сказал домоуправитель сам 
себе: “Что мне делать, так как мой 
господин отнимает от меня упра -
вление? Копать не могу, про сить 
стыжусь. 
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15:27(1) ß(4"\<T (хюгі'айно) – бути здо ро вим, не -
ушкод же ним; у перен. знач.: бути при здоровому ро -

зумі; бути вільним від залежності, недугів, по ро ків. 
15:31(2) JXi<@< (т'екнон) – дитина, дитя, чадо, немовля. 

Розділи 15, 16

26 Мт 20:15. 
 
 
 
 
27  Пс 30:19; 

Мт 21:31. 
 
 
 
 
 
 
 
28  Iон 4:1; 

Мт 20:11; Дн 
11:17. 

 
 
29  Лк18:11; 

Еф 2:4; Флп 
2:14. 

 
 
 
 
 
 

 
30  Бут 37:4; 

Пр29:3; Мт 
20:12. 

 
 
 
 
31   Iн 17:10. 
 
 
 
 
32  Мал 3:17; 

Лк15:24; Рим 
10:1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 16 
 
1    Мт 24:25; 

Лк 15:13; 19:13. 
 
 
 
 
 
2   Мт 18:23; 

21:34;  1Пет  
4:5– 6; Рим  
14:12; 2Кор  
5:10. 

 
 
 
 
3   Пр 20:5; 

21:5. 
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4   Знаю, що зроблю, щоб во ни 
прий ня лиå мене у свої оселі, ко ли 
буду усунений від управ лін ня”.  

5   I, покликавши поодинці бор -
ж ників сво го пана, він за питав 
пер  шого: “Скіль ки ти ви нен па -
нові мо є му?” 

6   Він відповів: “Сто мір1 ол'иви”. 
I сказав він йому: “Візь ми твою 
роз п'и с ку та, сівши, шв'идко на -
пи ши п’ят де сят”. 

7   Потім він сказав дру гому: “А 
ти скіль ки винен?” Той від повів: 
“Сто мір2 пше ни ці”. I йому ска -
зав: “Візь ми твою роз пис ку та на -
пи ши ві сім де сят”. 

8   I по хва лив пан непра вед но -
го до моупра ви те ля, що він роз -
суд ли во вчинив; то му що си ни 
цьо гоå світу в роді своєму більш 
кмі тливі, ні ж си ни сві тла. 

 
9   А3 Я вам говорю: набувайте 

со бі дру зів незалежно від4 ма мо -
ни5 непра вед но сті, що б, ко ли ві -
ді йдете6, вас при йня лиå до віч них 
осель! 

10   Вір ний у ма лому — ві рний    
і багато в чому, а не пра ведний    
у ма ло му — непра вед ний і ба -
гато в чому. 

11   Отже, якщо через не пра вед -
ну мамону ви не вияви лися вір -
ними, то хто вам істинне до ві -
 рить? 

12   I якщо в чу жому ви не ви -
яви лися вір ними, то хто вам 
дасть ваше? 

13   Ніякий слу га не мо же слу -
жи ти двом панам: або од но го бу -
де не наåви діти, а друåго го лю би ти, 
або до од ного вияв ля тиме при -
хиль ність, а дру гого зне ва жати -
ме. Не мо же те слу жи ти Бо гові 
та ма мо ні5». 

4   Знаю, что сделаю, чтобы они 
приåняли меня в свои дома, когда 
буду отстранён от управления”.  

5   И, призвав поодиночке дол -
жников своего господина, он 
спросил первого: “Сколько ты 
должен господину моему?” 

6   Он ответил: “Сто мер1 мас ла”. 
И сказал он ему: “Возьми твою 
рас писку и, сев, быстро напиши 
пятьдесят”. 

7   Затем он сказал другому: “А 
ты сколько должен?” Тот отве -
тил: “Сто мер2 пшеницы”. И ему 
сказал: “Возьми твою расписку    
и напиши восемьдесят”. 

8   И похвалил господин непра -
ведного домоуправителя, что он 
рас судительно поступил; так как 
сы ны этого мира в роде своём бо -
 лее сообразительны, чем сыны 
све  та. 

9   А3 Я вам говорю: приобре -
тай те себе друзей независимо от4 
мамоны5 не праведности, чтобы, 
когда отой дёте6, вас приåняли в 
вечные оби тели! 

10   Верный в малом — верен     
и во многом, а неправедный в 
малом — неправеден и во мно -
гом. 

11   Итак, если из-за неправед -
ной мамоны вы не оказались 
вер ныå, то кто вам истинное до -
ве рит? 

12   И если в чужом вы не ока -
зались верныå, то кто вам даст ва -
ше? 

13   Никакой слуга не может слу -
жить двум господам: или од ного 
будет ненави åдеть, а друго го лю -
бить, или одному будет усерд -
ст вовать, а другого будет прези -
рать. Не можете служить Богу и 
мамоне5». 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД ЛУКИ

16:6(1) $VJ@H (б'атос)(івр.) – міра рідини, дорівнює 
двом аттичним хоамам (посудина, що містить один                             
хоам, це 20 л рідини); тут: 4000 л  оливи. 
16:7(2) i`k@H (к'орос) – хо мер, або кор дорівнює 10 
ефам або 180 кг; сто мір (кор) дорівнюють 18 000 кг. 
16:9(3) i•(f (каго) –тут: а я, але я; (від i"\ і ¦(f). 
16:9(4) ¦i (ек) – (з род. відм.) із або від якого-н. місця, 
удалині від, поза, неза леж но від, мимо, помимо, зовні.  

16:9(5), 13(5) :":T<H* (мамон'ас) – мамона*; бог 
(ідол) зо ло та, багатства; дух користолюбства, пожа -
дливості. Варто відрізняти від грец. Pk−:" (хр'єма) 
– майно, добро, по житки, багатство; кошти, гроші 
(Мк.10:23; Лк.18:24); а також: B8@ØJ@H (пл'у тос) – 
багатство, достаток, заможність, скарби (1Тим. 6:17). 
16:9(6) gzi8g\BT (екл'ейпо) – залишати, відходити, 
поки дати; умирати, припиняти існування; зникати. 

Розділ 16

4   Пр 14:14. 
 
 
 
 
5   Мт 5:35; 

Рим 13:8. 
 
 
 
 
 
6  4Цар 4:7; 

Неєм 5:3. 
 
 
 
 
 
7   Руф 2:16; 

Мт 7:2. 
 
 
 
 
 
 
8   Мт 10:16; 

Лк 12:42;  Iн 
12:36; Еф5:8; 
1Сол 5:5. 

 
 
 
 
 
 
9   Дан 4:27; 

Мт 6:19;10:40; 
19:21; Мр 
10:24; Лк 
11:41; 14:13; 
1Тим6:17–19. 

 
 
10   Мт25:21;   

Лк 19:17. 
 
 
 
 
 
11   2Кор 

6:10; 1Тим 
6:17. 

 
 
 
 
12   Лк19:13; 

1Пет1:3–4. 
 
 
 
13   I.Нав 

24:15;  Мт 
6:24; Як4:4;   
Гал1:10;2Тим
4:10.  

 
 
 
 
 
 


