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λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου 

τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς 

ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν 

καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. καὶ 

ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν. τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, πάντες 

ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ 

νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν 

ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ 

πρόβατα τῆς ποίμνης· μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 

με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν. 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ, εἰ 

πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ 

οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. ἔφη αὐτῶ ὁ 

ἰησοῦς, ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 

λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος, κἂν δέῃ με σὺν σοὶ 

ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως 

καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 
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