
23   I вони поча ли з’ясовувати 
між со бою: хто ж із них може бу -
ти той, хто збираєть ся це зро би -
ти? 

 
Хто хо че бути пер шим, 

нехай буде слу гою 
 
24   Виникла ж і суперечка між 

ни ми, хто з них повинен вважа -
тися біль шим. 

25   Він же сказав їм: «Ца рі на -
ро дів панують над ни ми, і ті, що 
вла да рюють над ни ми, назива -
ють ся бла го дійниками. 

26   А ви не так: але біль ший у 
вас нехай буде, як мен ший, і хто 
началь ствує, — як той, що слу -
жить. 

27   Бо хто біль ший: той, хто 
воз лежиåть, чи хто слу жить? Чи 
не той, хто возлежиåть? Я ж се -
ред вас — як той, хто слу жить. 

28   Ви ж пере бу ва ли зі Мною   
у випробуваннях1 Мо їх, 

29   і Я заповідаåю вам, як і за -
по відаåв Мені Отець Мій, — Цар -
ст во, 

30   щоб ви їли й пи ли за тра пе -
зою Моєю в Цар ст ві Моєму і сі -
ли на пре сто лах судити двана -
дцять ко лін Iз раї ле вих». 

 
Iсус передвіщає  
зречення Пе т ра 

 
31   I сказав Гос подь: «Си моне, 

Си моне! Ось, са та на умовив про -
сіяти2 вас, як пше ни цю; 

32   Я ж мо лився за те бе, щоб 
не зникла3 віра твоя; і ти, колись 
на вернувшись, утверди своїх брат -
тів». 

33   Він же сказав Йому: «Гос -
поди! Я го товий з То бою й ти і у 
в’яз ни цю, і на смерть!» 

34   Але Він сказав: «Говорю 
тобі, Петре: перш ніж прос піває 
півень сьо годні, ти тричі від ре -
чешся, що знаєш Ме не». 

23   И они на ча ли вы яс нять меж -
 ду со бой: кто же из них мо жет 
быть тот, кто собира ет ся это сде -
 лать? 

 
Кто хо чет быть пер вым, 

пусть будет слу гой 
 
24   Про изо шёл же и спор меж -

ду ни  ми, кто из них должен 
счита ться боåль  шим. 

25   Он же ска зал им: «Ца ри на -
ро дов гос под ст ву ют над ни ми, и 
вла ст ву ю щие над ни ми на зы ва -
ют ся бла го де те ля ми. 

26   А вы не так: но боåль ший у 
вас пусть будет, как мень ший, и 
на чаль ст ву ю щий, — как слу жа -
щий. 

27   Ибо кто боль ший: возле  жа -
щий или слу жа щий? Не воз ле -
жа щий ли? Я же сре ди вас — как 
слу жа щий. 

28   Вы же пре бы ва ли со Мною 
в испыта ни ях1 Мо их, 

29   и Я за ве щаю вам, как и за -
ве щал Мне Отец Мой, — Цар ст -
во, 

30   что бы вы ели и пи ли за 
траåпе зой Мо ей в Цар ст ве Мо ём 
и вос се ли на пре сто лах судить 
две над цать ко лен Из ра и ле вых». 

 
Ии сус пред ска зы ва ет  

от ре че ние Пе т ра 
 
31   И ска зал Гос подь: «Си мон, 

Си мон! Вот, са та на упросил про -
се ять2 вас, как пше ни цу; 

32   Я же мо лился о те бе, что бы 
не  исчезла3 ве ра твоя; и ты, не -
ко гда об ра тив шись, ут вер ди сво-
их бра тьев». 

33   Он же ска зал Ему: «Гос по -
ди! Я го тов с То бой ид ти и в тем -
ни цу, и на смерть!» 

34   Но Он ска зал: «Го во рю те -
бе, Пётр: прежде чем про по ёт 
пе тух се го дня, ты триж ды от ре -
чёшь ся, что зна ешь Ме ня». 
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22:28(1) Bg4k"F:`H (пейрасмMос) – випробуван -
ня*, спокуса*. 
22:31(2) F4<4V.T (сініMазо) – просіювати (очищу -
вати щось, про пу скаючи через сито, решето). 

22:32(3) gzi8g\BT (еклMейпо) – зникати, щезати, 
про па да ти, вгасати, згасати; висихати, вичер пу ва -
тися, переста вати, при  пинятися; кінчатися, умирати. 
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