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redaqtoris w in a s it y v a

           

redaqtoris winasityva

winamdebare gamocema Seicavs didi bizantieli mamebis naTlisRebis 

homiliebis Zvel qarTul Targmanebs.

cnobilia, rom Zveli qarTuli homiletikuri mwerloba Sinaarsobrivad 

uaRresad mravalferovania. homilia, anu qadageba, Tavisi SinaarsiT SeiZleba 

iyos apologeturi, agiografiuli, egzegetikuri, dogmatur-polemikuri 

da a.S. romelime homiletikuri Zegli SeiZleba erTdroulad sxvadasxva 

Janris farglebSi Tavsdebodes. daniSnulebis kuTxiT, homilia arsebobs 

sadResaswaulo, asketur-samoZRvro, wmindanTa mosaxsenebeli, enkomia 

(SesxmiTi sityva) da epitafia (samgloviaro sityva). 

qarTul enaze saeklesio mamaTa qadagebebis Targmna uZveles droSia 

dawyebuli. maTi udidesi nawili X saukunemdea gadmoRebuli. es Targmanebi, 

ZiriTadad, Tavmoyrilia homiletikur-agiografiul sakiTxavTa krebulebSi, 

mravalTavebSi. maTi mTargmnelebi ucnobia. erTaderTi gamonaklisia sofron 

ierusalimelis (VI-VII ss.) ori qadageba, romelTagan erTi namdvilad efrem 

mciris Targmania, xolo meoris mTargmnelad, aseve, efremi ivaraudeba.

didi bizantieli saeklesio mwerlebis mier naTlisRebis dResaswaulTan 

dakavSirebiT warmoTqmuli qadagebebidan Zvel qarTul mwerlobaSi 

dasturdeba Semdegi avtorebis – wm. ninos († 338 w.), wm. kirile ierusalimelis 

(† 386 w.), wm. grigol nazianzelis († 389 w.), wm. grigol noselis († 394 w.), wm. 

ioane oqropiris († 407 w.), wm. prokle konstantinepolelis († 446 w.), evsebi 

aleqsandrielis (V s.), ivliane tabiel episkoposisa (V s.) da wm. sofron 

ierusalimelis († 638 w.) – homiliebi.

winamdebare krebuli gamodis im seriiT, romelic daarsda Tbilisis 

sasuliero akademia-seminariaSi: ̀ qarTuli naTargmni homiletikuri Zeglebi~. 

naTlisRebis dResaswaulisadmi miZRvnili homiliebis qarTuli Targmanebis 

gamoqveyneba ivaraudeba ori tomis farglebSi or nawilad.

pirvel tomSi warmodgenilia wm. ninosa da Svidi bizantieli avtoris 

cxrameti qadageba. masSi qveyndeba rogorc aqamde gamoucemeli, ise 

mravalTavis krebulebSi (xanmeti, sinis, aTonis, tbeTis, parxlis, udabnos 

da klarjuli) ukve gamocemuli teqstebi. gamoqveynebuli teqstebi yvela 

arsebul uZveles xelnawerTan Sedarda, ris Sedegadac SesaZlebeli gaxda 

adrindel gamocemebSi gaparuli zogi uzustobis gasworeba.

meore tomi homiliebis teqstebis SedarebiT didi moculobisa da 

gamocemis ramdenadme gansxvavebuli principebis gaTvaliswinebis gamo, 

daeTmoba wm. grigol nazianelis naTlisRebis homiliebs.
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homiliebi dalagebulia maTi avtorebis qronologiis mixedviT. homiliebi 

gamosacemad moamzades da redaqtireba gauwies Semdegma pirebma:  

1. wm. ninos homilia – mRvdeli vladimer vaxtangaZe (Teologiis 

magistri).

2. mravalTavebis krebulebSi adre gamocemuli homiliebi: wm. kirile 

ierusalimelis erTi homilia; wm. ioane oqropiris eqvsi homilia (1, 2, 

3, 4, 5, 6), ivliane tabielis homilia – redaqtireba: giorgi Ciqovani 

(Teologiis magistri).

3. wm. grigol noselis homilia (2) – filologiis mecnierebaTa 

doqtori eqvTime koWlamazaSvili.

4. fsevdooqropiris (wm. grigol noselis homilia [1]), wm. ioane 

oqropiris homilia (7), wm. prokle konstantinepolelis homiliebi (1, 

2, 3), fsevdoevsebi aleqsandrielis homiliebi (1, 2) – laSa tyebuCava 

(Teologiis magistri). am homiliaTa teqstebi berZnulTan Seadara 

da leqsikoni moamzada laSa tyebuCavam, berZnulidan axalqarTulad 

Targmnili monakveTebis redaqtireba ekuTvnis monazon eqvTime 

krupickis.

5. wm. sofron ierusalimelis homiliebi (1, 2) – dekanozi giorgi 

beriSvili (Teologiis magistri).
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kvleviTi xasiaTis  

SeniSvnebi  zogierT homiliaTa Sesaxeb*

wm. nino († 338 w.)

Zvel qarTul saeklesio mwerlobaSi kargad iyo cnobili wm. 

ninos saxelTan dakavSirebuli ori qadageba: qristesSobisa 1 da 

naTlisRebis. 2 naTlisRebis homilia – „Tqumuli wmidisa dedisa 

Cuenisa ninoÁsi, naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa“. 

Inc.: „naTeli ars RmerTi, naTeli ars pirveli...“ (A 19, X s., 194v-198r; 
A 95, XI s., 142r-145v) – macxovris naTlisRebas gangvimartavs. avtoris 

mier mravlad aris moxmobili winaswaruwyebiTi citatebi Zveli 

aRTqmidan. qadagebis is nawili, romelSic aris saubari ioanes 

mier qristes naTliscemaze, didwilad gadmoscems yovladwmida 

samebis dogmats, amasTan, uaRresad cxovlad warmogvidgens ieso 

qristesa da ioane naTlismcemlis dialogs mdinare iordanesTan. 3 

k. kekeliZe homilias fsevdoepigrafikuls uwodebs, misi azriT, 

naTlisRebisaTvis Tqmuli qadageba antiarianuli Txzulebaa. 4

wm. kirile ierusalimeli († 386 w.)

wm. kirile ierusalimelis sakiTxavi „naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa“. Inc.: „ixarebdin cani da galobdin queyanaÁ 

maTTÂs, romelni-igi sxurebiTa miT banad arian...“ – Setanilia sinur 

(Sin. 32-57-33, 864 w., 77v-84v) da tbeTis (A 19, X s., 192r-194v) mravalTavebSi, 5 

gamocemulia mxolod sinuri xelnaweris mixedviT, sadac teqsti 

bolonaklulia. 6 qadagebis berZnul dedans warmoadgens wm. kirile 

* kvleviTi xasiaTis SeniSvnebi gamomcemelTa Sromebis mixedviT Seadgina 
laSa tyebuCavam. 

1 `Tqumuli wmidisa dedisa Cuenisa ninoÁsi, romelman qadaga qristÀ 
qarTlsa Sina, Sobili wmidisa qalwulisa mariamisagan~ (A 95, XI s., 39r-43r).

2  wm. ninos orive homilia samjer aris gamocemuli. ix.: 1. Джанашвили 1898: 
80-93; 2. vaxtangaZe 2012: 10-34; 3. wm. nino 2015: 7-19.

3  vaxtangaZe 2012: 6-7.
4  kekeliZe 1980: 482.
5  gabiZaSvili 2009: 293, # 996; meliqiSvili 2012: 466.
6  ix.: sinuri mravalTavi 1959: 83-89.
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ierusalimelis III katexizisi (PG 33, col. 425-450). 7 amave sakiTxavidan 

mcire fragmenti sxva saxelwodebiT gvxvdeba klarjul mravalTavSi 

(A 144, X s.): „Tqumuli kÂrile episkoposisaÁ ierusalimelisaÁ, 

zaqariaÁs dadumebisaTÂs“. 8 am SemTxvevaSi ZiriTadi teqstidan 

amoRebulia garkveuli monakveTi, romelsac win erTvis Semdegi 

winadadeba: „sayuarelno, saRmrToni wignni aRmoikiTxen da hpovo...“, 

Semdeg zedmiwevniT zustad misdevs ZiriTad teqsts da berZnul 

wyaros. 9

wm. grigol noseli († 394 w.)

wm. grigol noselis saxels ukavSirdeba naTlisRebis ori 

qadageba: 

1. fsevdooqropiris homilia – „naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa 

iesu qristesa iovanes mier iordanesa mdinaresa“. Inc.: „kacno 

RmrTismoyuareno da ZmaTmoyuareno, maspinZel eqmneniT sityuaTa 

CemTa...“. qadageba CarTulia udabnos (A 1109, IX s., 4r-v, nakluli), 

tbeTisa (A 19, X s., 186r-190r) da parxlis (A 95, XI s., 130v-134v) 
mravalTavebSi, agreTve, SoroTis monastrisa (A 90, XIII s., 229r-232v)  
da or sxva gviandel xelnawerSi (Q 662, XVII s., 244v-247r; A 1525, 1791 

w., 10r-14v). 10 homilia qarTul TargmanSi cnobilia wm. ioane oqropiris 

saxeliT, Tumca dReisTvis miiCneva, rom igi ekuTvnis wm. grigol 

nosels. 11

berZnul patrologiaSi (PG) Sesuli sakiTxavis teqsti da misi 

laTinuri Targmani gamocemulia wm. grigol sakvirvelTmoqmedis 

saxeliT (PG 10, col. 1177-1189), amave qadagebis Semoklebuli laTinuri 

Targmani wm. grigol antioqielis saxeliTacaa cnobili (PG 88, 

col. 1865-1872). 12 siriul TargmanSi (qarTulis msgavsad) avtorad wm. 

ioane oqropiria miTiTebuli, Tumca homilia Setanilia wm. grigol 

sakvirvelTmoqmedis TxzulebaTa krebulSi. 13

fsevdooqropiris naTlisRebis sakiTxavis nakluli teqsti 

7  xsenebul sakiTxavTan mimarTebaSi T. mgalobliSvils berZnuli dedni-
dan damowmebuli aqvs citata (ix.: klarjuli mravalTavi 1991: 121).
8  ix.: klarjuli mravalTavi 1991: 438-439.
9  klarjuli mravalTavi 1991: 102.
10  gabiZaSvili 2009: 295, #1003, #1004.
11  ix.: koWlamazaSvili 2009: 342-360.
12  meliqiSvili 2012: 407.
13  ix.: Pitra 1876-1891: 127-133; 381-386.



13

k vlev iT i x a s i aT i s S en i S vn e b i

gamocemulia udabnos mravalTavSi. 14 sakiTxavi sruli saxiT 

gamoaqveyna e. koWlamazaSvilma tbeTis mravalTavSi daculi teqs-

tis safuZvelze, variantebi ki gaukeTa parxlisa da udabnos 

mravalTavebis mixedviT. 15 

aRniSnuli homiliis teqsti gamosaqveyneblad momzadebulia 

yvela zemoT dasaxelebuli eqvsi xelnaweris mixedviT. qarTuli 

Targmanis berZnul dedanTan Sedarebisas gamoyenebulia PG-Si wm. 

grigol sakvirvelTmoqmedis saxeliT Setanili qadageba (PG 10, col. 
1177-1189).

e. koWlamazaSvilma fsevdooqropiris naTlisRebis sakiTxavi 

daukavSira wm. grigol noselis qadagebas „ganmartebaÁ sityÂsaÁ mis“ 16  

da qarTuli teqstebis SedarebiTi Seswavlis safuZvelze gamoarkvia, 

rom isini erT avtors ekuTvnis, radgan orive Seicavs sakmaod 

vrcel monakveTs, romelSic erTi da igive azrebia gamoTqmuli, xan 

sityvasityviT, xan perifrazirebuli formiT. amasTan, dogmaturi 

aqcentebiT datvirTuli frazebi erTi da imave TanmimdevrobiT 

meordeba fsevdooqropiriseul homiliasa da wm. grigol noselis 

„ese ars Ze Cemi“-s ganmartebaSi. sabolood mkvlevari im daskvnamde 

midis, rom orive homilia wm. grigol nosels ekuTvnis. 17  

winamdebare gamocemis avtoris mier (l. tyebuCava) Seswavlilia 

fsevdooqropiris naTlisRebis sakiTxavis dogmaturi mimarTuleba, 

romelSic naTlad aris gamoxatuli marTlmadidebluri dogmati 

Zisa da mamis Tanamaradiuli myofobis Sesaxeb. homilia warmoTqmuli 

unda iyos arianuli davebis periodSi, vidre nestorianul 

davamde. amasTan, wm. grigol noselis saxeliT cnobili qadagebac  

(„ganmartebaÁ sityჳsaÁ mis“) imave dogmatur swavlebas misdevs.

aRsaniSnavia, rom xsenebul sakiTxavebSi yovladwmida mariami 

arc erTxel ar iwodeba rogorc  „RmrTismSobeli“ (Θεοτόκος), 
aramed – rogorc „qalwuli mariami“ (ἡ Παρθένος Μαρία) anda „mariami“. 
cnobilia, rom RvTismSobeli nestorianul davamde (V s-mde) swored  

„qalwul mariamad“ iwodeboda. es  faqti aris kidev erTi argumenti 

sakiTxavTa qronologiis gasarkvevad, kerZod, maT avtorad wm. grigol 

noselis aRiarebisTvis, 18 an IV s-is RvTismetyvelTa naazrevisaTvis 

14  udabnos mravalTavi 1994: 51-53.
15  ix.: koWlamazaSvili 2009: 361-374.
16  gamoc.: koWlamazaSvili 2002.
17  ix. vrclad: koWlamazaSvili 2009: 342-360.
18  Tuki es qadagebebi marTlac wm. grigol nosels ekuTvnis, maSin, 

SesaZloa, rom wm. grigols isini mRvdlobis periodSi warmoeTqva (anu 372 
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misakuTvneblad. 19

2. `wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa grigol noselisaÁ, 

ganmartebaÁ sityÂsaÁ mis, viTarmed: «ese ars Ze Cemi sayuareli»~. 

Inc.: `wyalobismoyuareman aman mamaman gardametebuliTa Tquenda   

momarTisa wyalobisaÁTa momiZRuana me neSti pirvel daSTomilisa 

sityÂsaÁ...~ cnobilia Semdegi xelnawerebiT: A 162 (XI s., 46v-51v); A 1170 
(XI-XII s., 154v-162r); A 182 (XIII s., 192r-201r); Jer. 23 (XII-XIII s., 108v-113v); Jer. 
38 (XIII-XIV s., 178v-186v); Jer. 39 (XIII-XIV s., 1r-6r, Tavnakluli). 20 qadageba 
saeklesio tipikoniT sakiTxavadaa dadgenili naTlisRebis wina 

dRes – 5 ianvars. igi miTiTebulia rogorc didi eklesiis (`aia-

sofiis~) `sÂnaqsarSi~, aseve, sabawmidur tipikonSic. 21

dasaxelebuli homilia, rogorc iTqva, fsevdooqropiris 

naTlisRebis qadagebis gagrZelebas warmoadgens. berZnuli teqsti 

Cvenamde moRweulia grigol antioqiel xucesis saxeliT (PG 88, col. 
1871-1884). berZnul enaze cnobili araa aRniSnuli sakiTxavis sruli 

varianti, sadac avtorad wm. grigol noseli iqneboda moxseniebuli, 

Tumca homiliis noseliseulobas mowmobs misi citireba naSromSi 

_ De Sacris Parallelis (PG 96, col. 509-512). 22 es citirebuli fragmenti wm. 

grigol noselis dakargul SromebSic meordeba (PG 46, col. 1109-1112), 
sadac wyarod miTiTebulia zemoT naxsenebi Txzuleba (Sacr. parallel. II. 
pag. 773). amas garda, aRmoCnda, rom dasaxelebuli qadagebis berZnuli 

dedani wm. ioane oqropiris saxeliTacaa cnobili: „Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, 
«Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ εὐδόκισα»“ (PG 64, col. 33-38). 23

wm. ioane oqropiri († 407 w.) 

qarTulad Targmnil homiletikur literaturaSi wm. ioane 

oqropirs naTlisRebis Semdegi qadagebebi miekuTvneba: 24

w-mde), radgan orive qadageba PG 88-Si (wm. grigol antioqielis SromebSi) 
swored grigol antioqieli presviteris saxeliTaa Setanili: 1. GREGORII 
PRESBYTERI ANTIOCHENI (PG 88, col. 1865-1866); 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ / GREGORII PRESBYTERI ANTIOCHENI (PG 88, col. 1871-1872) (tyebuCava 
2018: 193). 
19  ix. vrclad: tyebuCava 2018: 174-193.
20  aRweriloba 2009: 211. gamoc.: koWlamazaSvili 2002: 3-17.
21  koWlamazaSvili 2002: 2.
22  aRweriloba 2009: 211-212.
23  tyebuCava 2018: 175.
24  wm. ioane oqropiris homiliaTa Tanmimdevrobas vicavT k. kekeliZis mier 
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1. `Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa iovane mTavare-

biskoposisa kostantinepovlelisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa iovanesgan iordanesa mdinaresa~. Inc.: „keTil 

ars naTeli da patiosan da yovliTa sargebel...“ (A 19, X s., 167r-169r; 
A 95, XI s., 115r-117v; Ath.11, X s., 32v-34v; A 90, XIII s., 235v-237v; Q 662, XVII s., 
249r-250v; S 300, 1779 w., 193v-197v). 25

2. `Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa iovane 

mTavarepiskoposisaÁ kostantinepovlelisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa~. Inc.: „dasabami saxarebisaÁ sasufevelisaTÂs 

caTaÁsa ars wmidaÁ dReindeli ese dResaswauli...“ (Sin. 32-57-33, 864 
w., 70v-72v; A 1109, IX s., 3r-v, Tavnakluli; A 19, X s., 169r-170v; A 95, XI s., 
117r-118v; Ath.11, X s., 34v-36r; A 90, XIII s., 237v-239r; S 449, XII-XIV s., 66v-67v; 
Q 662, XVII s., 250v; S 300, 1779 w., 195r-196v; A 649, 1785 w., 3r-4v; S 4932, 1791 w., 
gv. 121-123). 26

3. `misive, iovanes Tqumuli kostantinepovlel ebiskoposisaÁ,  

naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa~. Inc.: „sixarul ars 

Cuen yovelTaTÂs...“ (A 1109, IX s., 6v-9v, Tavnakluli; A 19, X s., 170v-171r; 
A 95, XI s., 136r-v; Ath.11, X s., 207r-208r; A 90, XIII s., 232v-233v; Q 662, XVII s., 
247r-v). 27

4. `Tqumuli misive, iovane mTavarebiskoposisaÁ kostantinepo-

vlelisaÁ, naTlisRebisaTÂs uflisa~. Inc.: „ufali Cueni iesu qriste, 

cxorebaჲ da sityuaჲ...“ (A 1109, IX s., 6r-v, bolonakluli; A 19, X s., 
171v-172r; A 95, XI s., 136v-137r; A 90, XIII s., 233v-234r; Q 662, 247v-248r). 28 

5.  ̀ Tqumuli iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂsve~.  Inc.: „ufalman 

Cuenman iesu qristeman, odes-igi ixila dedakaci samariteli...“ (A 1109, 
IX s., 5r-v, bolonakluli; Sin. 32-57-33, 864 w., 72v-74v; A 19, X s., 172r-173v; A 
95, XI s., 134v-136r; Ath.11, X s., 206r-207r; A 90, XIII s., 234r-235v; Q 662, XVII s., 
248r). 29 

mocemuli siis mixedviT, romelic emyareba tbeTis mravalTavs (A 19). ix. 
kekeliZe 1957: 72-73.
25  gabiZaSvili 2009: 295, #1005; meliqiSvili 2012: 405.: aTonis mravalTavi 

1999: 260-263. 
26  gabiZaSvili 2009: 295, #1006; meliqiSvili 2012: 406. 1. sinuri mravalTavi 

1959: 74-76; 2. udabnos mravalTavi 1994: 49-50; 3. aTonis mravalTavi 1999: 263-266.
27  gabiZaSvili 2009: 297, #1010; meliqiSvili 2012: 406.  1. udabnos mravalTavi 

1994: 55; 2. aTonis mravalTavi 1999: 277-278.
28  gabiZaSvili 2009: 297, #1013; meliqiSvili 2012: 407.: udabnos mravalTavi 

1994: 55-56.
29  gabiZaSvili 2009: 296, #1009; meliqiSvili 2012: 406.: 1. sinuri mravalTavi 

1959: 76-79; 2. udabnos mravalTavi 1994: 53-54.
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6. `Tqumuli wmidisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa~. Inc.: „da viTarcaRa velni Suenierni da 

savseni, yuaviliTa oqroferiTa Semkulni...“ 30 (A 1109, IX s., 3v-4v, 
bolonakluli; Sin. 32-57-33, 864 w., 74v-77v; A 19, X s., 173r-176r; A 95, XI s., 
118r-120v; Ath.11, X s., 207r-209r; A 90, XIII s., 239r-241r; A 649, IX s., 3v-4v; A 713, 
VIII-IX s., 2r-3v; S 449, XII-XIV s., 4v-6r; S 300, 1779 w., 196r-197v; S 4932, 1791 w., 
gv. 118-121). 31

7. „sakiTxavi Tqumuli misive, wmidisa iovane oqropirisaÁ, RmrTis 

gamocxadebisaTÂs“. Inc.: „wyarosa, saxarebisa mier moswavebulsa, 

ganRebulsa, aqus warsadineli...“ Semonaxulia mxolod parxlis 

mravalTavSi (A 19, X s.). 32 berZnuli teqstic wm. ioane oqropiris 

saxeliT aris cnobili: PG 50, col. 805-808. 33

wm. prokle konstantinepoleli († 446 w.)

wm. prokle konstantinepolelis naTlisRebis sakiTxavis ori 

qarTuli Targmani mogvepoveba: 1. mravalTaviseuli da 2. Targmnili 

rusuli prolog-svinaqsaridan (XVII s). 34 rusulidan Targmnil 

prolog-svinaqsarSi wm. prokles saxeliT Setanilia naTlisRebis 

kidev erTi homilia, Tumca misi berZnuli wyaros dadgena am etapze 

ver moxerxda.

1. „Tqumuli wmidisa prokle kostantinepolel mTavarebisko-

povsisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „dRes 
qriste sofelsa gamouCnda da sofeli igi uSueri ganaSuena da 

ganakeTa...“ warmoadgens uZveles qarTul Targmans da CarTulia 

tbeTis (A 19, X s., 179v-181v), parxlisa (A 95, XI s., 124r-126r) da aTonis 

(Ath.11, X s., 36r-37v) mravalTavebSi, agreTve, SoroTis monastris 

30  dasaxelebuli homiliis berZnul wyarod m. van esbroki miiCnevs PG 59, 
col. 489-492-s (ix.: meliqiSvili 2012: 407), romelic, Cveni azriT (l. tyebuCava), 
sinamdvileSi warmoTqulia ioane naTlismcemlis Sesaxeb da qarTul  
Targma n  Tan SedarebiT bevrad Semoklebuli saxisaa.
31  gabiZaSvili 2009: 296, #1008; meliqiSvili 2012: 407. gamoc.: 1. sinuri 

mravalTavi 1959: 79-82; 2. udabnos mravalTavi 1994: 50-51. 
32  gabiZaSvili 2009: 433, #1582.
33  meliqiSvili 2012: 408.
34  „prolog-svinaqsari warmoadgens kalendaruli wlis yoveli dRis 

(arCili: „aTormetTa TveTa“) sxadasxva zomis novelur, an, ukeT, svinaqsarul 
„sakiTxavebs“. svinaqsaruli Janris Txzuleba, romelsac efrem mcire 
„mcired-mciredni sakiTxavebis“ saxeliT icnobda, mokled gadmoscems 
faqto briv, Sinaarsobriv, mxares, mkiTxvels ar amZimebs zogadTeologiuri 
da filosofiuri msjelobiT“ (ruxaZe 1960: 159).
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xelnawerSi (A 90, XIII s., 244v). berZnuli teqsti gamoqveynebulia: PG 

65, col. 757-764. 35

m. van esbroki am sakiTxavs siriuli enidan Targmnilad miiCnevs, 

Tumca misi siriuli modeli dReisTvis ar arsebobs. mkvlevris 

SexedulebiT, gansxvaveba berZnulTan SedarebiT imdenad auxsnelia, 

rom ibadeba azri Suamavali teqstis arsebobis Sesaxeb. es gansxvaveba 

Semdegia: berZnuli „ἄνθρωπος“ (PG 65, 757 B) am sakiTxavis qarTul 

TargmanSi orjeraa Targmnili, rogorc „ZeTa kacTa“, rac siriul 

modelze mianiSnebs. 36

aTonis mravalTavis gamomcemlebi Tvlian, rom „Ze kacisa“ da 

sxva msgavsi siriulidan momdinare idiomebi, romlebic berZnulis 

meSveobiT aRmoCndnen saxarebis qarTul TargmanSi, organulni gaxdnen 

qarTuli enisTvis. amitomac araa gasakviri, rom zemoxsenebuli 

homiliis mTargmneli, romelic cdilobs, mxatvrulad gadmosces 

qadagebis Sinaarsi, xmarobs Sesityvebas – „Zeni kacTani“. maTi azriT, 

m. van esbrokis varaudi am ori magaliTis mixedviT sakiTxavis 

siriulidan momdinareobis Sesaxeb, marTebuli ar aris. 37

2. „amasve dResa, wmidaTa Soris mamisa Cuenisa prokle 

kostantinepolel patriarqisaÁ, sityuaÁ gancxadebisaTÂs uflisa 

RmrTisa da macxovrisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „qriste 

gancxadna sofelsa, yoveli sofeli gananaTlna da ganaSuena...“ (A 
112, XVII s., 121v-123r; H 2176, 1786 w., 254v-259r) 38 warmoadgens wm. prokle 

konstantinepolelis naTlisRebis sakiTxavis mogviano Targmans, 

Targmnils rusuli prolog-svinaqsaridan. t. ruxaZis azriT, am 

prolog-svinaqsaris qarTul xelnawerebs ar SemounaxavT pirdapiri 

cnoba mTargmnelze, magram misi Targmna emTxveva arCil mefis (1647-

1713) mTargmnelobiTi moRvaweobis periods, romelic im xanebSi 

yvelaze axlos idga rusul, slavur da qarTul sasuliero wignebTan. 

savaraudod, arCilis avtografs unda warmoadgendes xelnaweri A 

112. erTi nusxa (quT. 66) gelaTs yofila daculi da amJamad quTaisis 

istoriul muzeumSi inaxeba. 39 

aRniSnuli qadagebis es mogviano Targmani Sinaarsobrivad misdevs 

uZveles Targmans, Tumca aklia daskvniTi nawili. mis nacvlad 

35  gabiZaSvili 2009: 294, #1000.
36  meliqiSvili 2012: 472-473 : ix. sq. #458.
37  meliqiSvili 2012: 473 : ix. aTonis mravalTavi 1999: 135-138.
38  e. gabiZaSvilis bibliografiaSi (gabiZaSvili 2009) dasaxelebuli 

sakiTxavi ar aris Setanili.
39  ruxaZe 1960: 157-158.
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damatebuli aqvs swavla-moZRvrebiTi monakveTi. 

3. „amasve dResa, Tqumuli wmidaTa Soris mamisa Cuenisa prokle 

kostantinepolel patriarqisa, naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa 

iesu qristesa“. Inc.: „sayuarelno, dRes dRe ese WeSmariti qadagebisa 

Semtkbobeli...“ (A 112, XVII s., 123r-125r; H 2176, 1786 w., 259r-263v; A 220, 
1726 w., 516v-520v). es qadagebac rusuli prolog-svinaqsaridan 

aris Targmnili, 40 Tumca, saeWvoa, homiliis avtori marTlac wm. 

prokle konstantinepoleli iyos, radgan berZnul patrologiaSi 

misi avtorobiT naTlisRebis mxolod erTi qadagebaa cnobili. 

Sinaarsis mixedviT, homiliis ZiriTadi nawili warmoadgens ioane 

naTlismcemlis Sepasuxebas macxovris mimarT, sadac xazgasmulia, 

rom samyaros Semoqmedi da Zveli aRTqmis marTalTa Soris moqmedi 

RmerTi dRes ioanesgan iTxovs naTlisRebas.

evsebi aleqsandrieli (V s.)

fsevdoevsebi aleqsandrielis naTlisRebis homilia ori uZvelesi 

qarTuli TargmaniT aris Semonaxuli, aqedan erTi Targmani 

Sedis tbeTisa da parxlis mravalTavebSi, xolo meore – aTonis 

mravalTavSi. 41 berZnul teqstTan (PG 86, col. 372-380) SedarebiT orsave  
qarTul Targmans damatebuli aqvs eqvsi pasaJi, rac cxadyofs, rom 

isini erTi da imave, an erTmaneTTan axlos mdgomi berZnuli redaqciis 

teqstebidan Sesrulebul or sxvadasxva Targmans warmoadgenen. 42

1. „Tqumuli wmidisa evsebi mTavarebiskoposisa aleqsandrielisaÁ 

naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „amisTÂs, 

rameTu guSin SobisaTÂs uflisa sityuaÁ davwereT, sayuarelno, da 

naTlisRebisaTÂsca viwyoT Tqumad...“. es qarTuli Targmani cnobilia 

mxolod aTonis mravalTavis nusxiT (Ath.11, X s., 209r-212r), igi tbeT-

parxliseul sakiTxavTan SedarebiT Semoklebuli saxisaa. 
2.  „sakiTxavi,  Tqumuli  evsebi mTavarepiskoposisaÁ naTlisRe-

bisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa“. Inc.: „aw, rameTu guSin 

giTxarT SobisaTÂs qristÀsisa, sayuarelno, aw naTlisRebisaTÂsca 

viwyoT Tqumad...“. es teqsti daculia tbeTisa (A 19, X s., 198r-202v) 
da parxlis (A 95, XI s., 137v-142r) mravalTavebSi da aTonurTan 

SedarebiT adreul Targmans unda warmoadgendes, rasac adasturebs 

40  gabiZaSvili 2009: 294, #1001.
41  meliqiSvili 2012: 474; gabiZaSvili 2009: 297, №1012.
42  aTonis mravalTavi 1999: 117.A
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tbeT-parxliseul TargmanSi gamovlenili aSkara armenizmebi. masSi 

berZnuli διὰ-s Sesatyvisad gvxvdeba „ÃeliTa“, xolo τὸ μυστήριον-is 
Sesatyvisad – „zraxvaÁ“, rac, mkvlevarTa azriT, somxuris gavlenas 

unda mivaweroT. 43

evsebi aleqsandrielis aRniSnuli sakiTxavi kidev erT qarTul 

mravalTavSi, kerZod, klarjul mravalTavSi dasturdeba, oRond 

sruliad gansxvavebuli saTauriT:  „sakiTxavi Tqumuli evsebisi 

SobisaTÂs iovanÀ, Zisa elisabedisa“. klarjul mravalTavSi 

arsebuli teqsti rogorc saTauriT, aseve struqturiTa da 

SinaarsiT, gansxvavebulia danarCeni qarTuli da PG-Si arsebuli 

redaqciebisagan. 44 masSic, msgavsad tbeT-parxliseuli homiliisa, 

dasturdeba teqstis somxuri warmomavloba. 45

fsevdoevsebis naTlisRebis sakiTxavis qarTul TargmanebSi 

dadasturebulia kidev erTi saintereso teqstobrivi Tavisebureba, 

romelic homiliis teqstis Sinaarsobriv mxares exeba. fsevdoevsebis 

naTlisRebis sakiTxavis qarTul TargmanebSi SeimCneva apokrifuli 

Sinaarsis Semcveli monakveTebi, romlebic berZnul dedanSi ar 

dasturdeba. saubari gvaqvs im apokriful swavlebaze, romlis 

mixedviT eSmakis dacemis mizezi iyo urCoba, radgan Tayvani ara sca 

RmerTis mier Seqmnil adamians. 46 msgavsi azri gaJRerebulia „adamis 

cxovrebis“ apokrifSi, 47 imave Sinaarsis Semcveli fraza tbeT-

parxliseul TargmanSi gvxvdeba orgzis, aTonurSi ki – erTxel. 48

43  ix.: qurcikiZe 1973: 61; WeliZe 1996: 10-12.
44  klarjuli mravalTavi 1991: 79-83; 362-365.
45  WeliZe 1996: 26-27.
46  saeklesio swavlebiT, eSmaki iyo angelozi da bunebiT keTilad iyo 

Seqmnili, romelsac dedamiwis dacva hqonda mindobili, magram man Tavisufali 
arCevaniT Tavi aimaRla RmerTze, ganizraxa ra misdami dapirispireba; igi, 
pirveli gandgomili sikeTisgan, borotebaSi Cavarda da masTan Tana-daeca 
misdami daqvemdebarebul angelosTa usasrulo simravle (wm. ioane damaskeli 
2000: 345-346).
47  ix.: yubaneiSvili 1946: 5.
48  ix.: 1. A: „raÁ vyo me, ubadrukman? wyeulmca ars dRe igi, romelsa ga-

nizraxa SeqmnaÁ kacTa naTesavisaÁ, amisTÂs gardamovvardi zeciT, amisTÂs 
eseviTarisa didebisagan ucxo viqmen“  (Ath.11, 213r). TP: „raÁ vyo ubadrukman 
aman? wyeul iyavn dRÀ igi, romelsa izraxa saqmÀ naTesavisa mis kacTaÁsa, 
rameTu maTTÂs gardamovvardi me zeciT da maTTÂs egdenTa maT didebaTagan 
ucxo-viqmen“ (A 19, 200v-201r; A 95, 140r). 2. TP: „nuukue ese ars, romeli-igi 
dasabamiTgan iyo sityuaÁ, romelsa-igi me urC veqmen da ara Tayuanis-vec 
qmnulsa missa da gardamovvardi queyanad? ara mrwams, Tu igi ars“ (A 19, 200v; 
A 95, 139v).
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ivliane tabieli (V s.)

`Tqumuli ivlianÀ episkoposisaÁ tabia qalaqisaÁ naTlisRebisaTÂs 

qristÀs, Zisa RmrTisa uflisa Cuenisa iesu qristÀsa, iovanÀs mier~. Inc.: 
`yovelTa dabadebulTa ufali wiaRTagan mamisaTa movida Cuenda da 

ganamdidra yoveli dabadebuli madliTa misiTa...~ Setanilia tbeTis 

(A 19, X s., 176r-179v), parxlisa (A 95, X s., 120v-124r) da aTonis (Ath.11, XI 
s., 37v-39v) mravalTavebSi, agreTve, SoroTis monastris xelnawerSi (A 
90, XIII s., 241r-244v). qadagebidan mcire fragmenti SemorCenilia xanmet 

mravalTavSi (S 3902, VIII s., fragmenti). dasaxelebuli sakiTxavi k. 

kekeliZem gamoaqveyna parxlis mravalTavis mixedviT, xolo xanmeti 

mravalTavis fragmenti gamosca a. SaniZem. 49 winamdebare gamocemaSi 

Sesuli dasaxelebuli homilia yvela arsebuli xelnaweris mixedviT 

gamosaqveyneblad moamzada giorgi Ciqovanma.

homilia mxolod qarTuli TargmaniT aris cnobili, xolo misi 

avtori ivliane, tabia qalaqis episkoposi, saqristiano mwerlobaSi 

cnobili araa. k. kekeliZis azriT, qadagebas diofizituri tendencia 

aqvs: avtors surs daamtkicos, rom ieso qriste iyo aramarto 

RmerTi, aramed kacic da man `Ãorcni Seisxna~; dawerili unda iyos 

qalkedonis krebis (451 w.) Semdeg, V-VI saukuneebSi. 50

wm. sofron ierusalimeli († 638 w.)

wm. sofron ierusalimelis naTlisRebis homiliaTa Zveli qarTuli 

Targmanebi Sesrulebulia wm. efrem mciris mier. es qadagebebia:

1. `wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa sofron iÀrusalimel 

patriarqisaÁ sityuaÁ wmidisaTÂs naTlisRebisa macxovrisa Cuenisa~. 

Inc.: `pirvel Cuen beTlemman zecierman saRmrTod serobad migÂwodna 

mdidrad ganmzadebiTa TÂsisa tablisaÁTa...~ (S 1276, XI-XIII s., 89v-99v; 
A 1170, XI-XII s., 172r-186r; A 182, XIII s., 201r-217r ; Jer.23, XII-XIII s., 122v-131v; 
Jer.17, XII-XIV s., 22r-34v; Jer.38, XII-XIV s., 198r-210v da sxva). 51

2. ̀ misive, wmidisa mamisa Cuenisa sofron iÀrusalimel patriarqisaÁ, 

naTlisRebisaTÂs macxovrisa da zedaaRdgomisaTÂs sarkinozTaÁsa~. 

49  gabiZaSvili 2009: 296, #1007; meliqiSvili 2012: 495, sq. 557: gamoc.: 1. 
kekeliZe 1918: 10-15; 2. SaniZe 1927: 155.
50  kekeliZe 1918: X.
51  gabiZaSvili 2009: 294, #1002. gamoc.: beriSvili 2014: 26-59.
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Inc.: `kualad naTeli gamogÂCndebis da kualad me ganvnaTldebi...~ (S 
1276, XI-XIII s., 99r-106v; H 1347, XI-XII s., 237r-246v; A 1170, XI-XII s., 186r-198v; 
A 182, XIII s., 217v-231v; Jer.23, XII-XIII s., 132r-140r; Jer.38, XII-XIV s., 210v-224r 
da sxva). 52  

VI-VII saukuneebis erT-erTi udidesi moRvawis, wminda sofron 

ierusalimelis homiliebis qarTuli Targmanebi Sesrulebulia didi 

qarTveli wminda mamebis, eqvTime da giorgi mTawmindelebis da efrem 

mciris mier. bevri mTargmnelis vinaoba ki jerjerobiT ucnobia.

wminda sofronis Txzulebebi Semdeg dargebad iyofa: dogmatur-

polemikuri, dogmatur-homiletikuri, SesxmiT-ritorikuli, li-

turgi  kuli, hagiografiuli da poeturi. 53 wminda sofronis 

avTenturi epistoleebis,  homiliebis, SesxmiTi sityvebis, cxovre-

bebisa Tu poeturi Txzulebebis ricxvi ormocs aWarbebs, 

sxvadasxva dResaswaulisTvis gankuTvnili sxvadasxva daniSnulebis 

saRvTismsaxuro locvebi ki 900-ze metia. qarTul xelnawerebSi 

misi naSromebis mxolod nawili dasturdeba. unda iTqvas, rom 

qarTul TargmanTa Soris aris iseTebic, romelTa berZnuli dedani 

jerjerobiT ucnobia, rac gansakuTrebiT sayuradReboa sofron 

ierusalimelis memkvidreobis SeswavlisaTvis.

ucxouri samecniero literaturis 54 mixedviT, wminda sofron 

ierusalimelis naTlisRebis dResaswaulisadmi miZRvnil 

qadagebaTagan erTi srulia, meoris mxolod fragmenti 55 arsebobs. 

qarTul sinamdvileSi ki sofronis saxeliT kidev erTi homilia 

aris Semonaxuli (qarTul TargmanSi rigiT pirveli sityva). cxadia, 

es faqti gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs qarTul Targmans. 

amgvarad, wminda sofron ierusalimels, sul mcire, naTlisRebis sami 

homilia ekuTvnis, romelTagan erTi sayovelTaod cnobilia, meore _ 

mxolod qarTul mwerlobaSi dasturdeba, mesame ki fragmentuladaa 

Cvenamde moRweuli (am ukanasknelis qarTuli Targmani jerjerobiT 

ar dasturdeba). 56 

sofron ierusalimelis aRniSnuli homiliebi fragmentulad 

gamoqveynebulia ediSer WeliZis SromaSi: ,,cxonebis aRmociskreba” 57.

52  gabiZaSvili 2009: 291, #992. gamoc.: beriSvili 2014: 60-97.
53  Лапидус 1999: 25.
54  Лапидус 1999: 26-32. 
55  Попович 1890: 71-73.
56  beriSvili 2014: 10. qvemoT motanili es msjeoba am Tavis bolomde 

gadmoRebulia giorgi beriSvilis naSromidan (ix. beriSvilis 2014: 16-21).
57  WeliZe 2004.
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sofron ierusalimelis naTlisRebis homiliaTa qarTveli 

mTargmnelis vinaobis dadgenis TvalsazrisiT sayuradRebo cnobebi 

daculia erT uZveles qarTul xelnawerSi _ S 1276-Si, romelic 

sofron ierusalimelis homiliebis Semcvel xelnawerTa Soris 

uZvelesia, igi ori sxvadasxva Sinaarsisa da drois nawilisagan 

Sedgeba. pirveli nawili (1-115 f.) TariRdeba XI saukuniT, xolo 

meore (117-290 f.) _ XII-XIII saukuneebiT. CvenTvis saintereso homi-

liebi pirvel krebulSia ganTavsebuli. igi, faqtobrivad, XI 

saukunis meore naxevris homiletikuri krebulia da 13 Txzulebas 

Seicavs. naTlisRebis homiliebis mTargmnelis vinaobis dadgenasTan 

dakavSirebiT sayuradReboa anderZ-minawerebi, romlebic Semdeg 

cnobebs gvawvdian:

pirveli Txzulebis (,,satfurebisaTჳs ierusalemisa da amaRle-

bisaTჳs cxovelsmyofelisa juarisa~ 1r-24r) mTargmnelad k. kekeliZe 

efrem mcires miiCnevs, 58 SesaZloa, imitom, rom am sakiTxavis erT-

erTi furclis kideze miwerilia: ,,ufalo, Seiwyale efrem“. 59 

meore Txzulebis (,,sityuaÁ amaRlebisaTÂs patiosnisa juarisa~ 

24r-28r) mTargmnelad ,,Semoqmedis gulanSi~ efremia gamocxadebuli.

mexuTe Txzulebis (,,ioane damaskelis cxovreba~ 42r-56r) anderZis 
mixedviT ,,mRdeli ioane~ swored efrems ubrZanebs am sakiTxavis 

Targmnas: ,,locva-yavT, qristes moyuareno, ioanesaTÂs mRdelisa da 

monazonisa, romlisa brZanebiTa me, uRirsman efrem mcireman, vTargmne 

berZulisagan mcire ese cxorebaჲ didisa ioane damaskelisaÁ~ (56r). 
meeqvse Txzulebis (epifane kviprelis ,,mucladRebisaTÂs annaÁsa, 

raJams exara SobaÁ wmidisa RmrTismSobelisaÁ~ 56r-64r) minaweri 

aseTia: ,,SemindeviT, sxuaÁ sakiTxavi mucladRebisaÁ ver vpoe, 

romelimca meTargmna. ese me efTÂmis Targmnilad Semomatyues, ga[] 

mgonia, Teodore mrekalsa ebrZanebina~ (56r). akad. elene metreveli 

miiCnevs, rom mTargmneli (anu efrem mcire) am minawers im mizniT 

akeTebs, rom gamijnos sakuTari Targmani sxvisi Targmanisagan. 

misi azriT, ,,efremi bodiSsac ixdis imis gamo, rom is iZulebuli 

gamxdara sxvisi TargmanisaTvis miemarTa, vinaidan mas ,,mucladRebis 

sxva sakiTxavi ver upovnia axali Targmanis gasakeTeblad~. 60 

am krebulis me-9 Txzulebis (wm. grigol noselis ,,Sobis sakiTxavi~) 

bolos, anderZSi, weria: ,,ufalo, Seiwyale mRdeli ioane, mbrZanebeli 

58  kekeliZe 1957: 67.
59  metreveli 1959: 120.
60  metreveli 1959: 121.
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Cuenda amaT sakiTxavTa TargmanisaÁ~ (80v). anderZis damweri ara 

mxolod am ukanaskneli sakiTxavis, aramed yvela danarCenisasac, 

mTargmnelad acxadebs Tavs. 

swored am krebulis XI da XII Txzulebebi aris sofron 

ierusalimelis naTlisRebis homiliebi. bolo, XIII Txzuleba ki 

aris ,,sityuaÁ SesxmisaÁ didisa grigoli RmrTismetyuelisa~ (107-
115v), romelic samecniero literaturaSi efremis Targmanad miiCneva 

da romelsac aqvs Semdegi anderZi: ,,ufalo, miec madli iovanes 

mRdelsa, mbrZanebelsa amisisa Targmanebisasa da me _ wmidaÁ locvaÁ 

misi~. 61 

sayuradReboa, rom am krebulis samsave anderZSi Targmnis 

,,mbrZanebeli~ aris ioane mRvdeli, amitomac, vfiqrobT, damajerebelia 

elene metreve lis mosazreba, rom ,,mesame anderZi exeba ara erTs, 

ukanasknel sakiTxavs, aramed mTel krebuls, miTumetes, rom krebuli 

savsebiT dasrulebuli Cans~. 62

aRsaniSnavia is faqtic, rom pirveli homiliis ZiriTadi teqstis 

Sedarebisas Jer. 17 xelnaweris Sesabamis homiliasTan, aRmoCnda, 

rom am ukanasknels teqstis bolos aqvs minaweri jvris formiT, 

asomTavrulad: 

          

                               T

                               a

                               r

                               g   

                                  m ̃si
                               m

                               n

                               i

                               l

                               i

samwuxarod, aRniSnul minawerSi jvris erT mklavze asoebi ar 

ikiTxeba, amitomac mTargmnelis zusti vinaobis dadgena Wirs, Tumca 

aRniSnuli minaweri srulad Tanxvdeba varauds imis Sesaxeb, rom 

SeiZleba es homiliebi efremis naTargmni iyos, radgan jvris im 

mklavSi, sadac asoebi ar ikiTxeba, marTlac SesaZloa yofiliyo 

61  metreveli 1959: 123.
62  metreveli 1959: 124.
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asoebi: e, f, r, e. Tanac am asoebis SemTxvevaSi jvris mklavebi 

simetriulad ganTavsdeboda, rac xelnaweriseuli epoqis cnobil 

mTargmnelTa SemTxvevaSi ver moxerxdeboda. vfiqrobT, es minaweric 

mxars uWers el. metrevelis daskvnas am homiliaTa efremis mier 

Targmnis Sesaxeb.

imas, rom winamdebare homiliebi efrem mciris mier aris Targmnili, 

Semdegi argumentebi gvavaraudebinebs:

1. rogorc aRvniSneT, es homiliebi daculia S 1276 xelnaweris 

pirvel krebulSi. am krebulis ramdenime Txzuleba ki samecniero 

literaturaSi swored efrem mciris Targmanad miiCneva. amitomac, 

SesaZloa, rom ,,efrems es krebuli gamiznuli hqonda rogorc 

sakuTar TargmanTa krebuli~. 63

2. erT-erTi sakiTxavis anderZis mixedviT, mTargmneli bodiSsac 

ki ixdis, rom iZulebuli gamxdara sxvisi TargmanisTvis miemarTa 

da cdilobs, gamijnos is sakuTarisagan. rogorc cnobilia, es 

efremisTvis damaxasiaTebeli meTodia.

3. krebulis ori Txzulebis anderZ-minawerebSi figurirebs 

efremis saxeli. erT-erT maTganSi ki is mTargmnelad saxeldeba. 

4. krebulis samsave anderZSi ,,Targmanis mbrZanebeli~ aris erTi 

da igive pirovneba _ ,,ioane mRdeli~, romelic erT-erT anderZSi 

swored efrems ubrZanebs sakiTxavis Targmnas.

5. Jer. 17 xelnawerSi wminda sofronis  naTlisRebis erT homilias 

aqvs minaweri mTargmnelis vinaobis Sesaxeb. marTalia, mTargmnelis 

saxeli garkveviT ar ikiTxeba, magram, didi albaTobiT, is swored 

efremi unda iyos. 

amrigad, akad. e. metrevelis kvlevaze dayrdnobiT, wminda sofron 

ierusalimelis naTlisRebis homiliaTa Zveli qarTuli Targmanis 

Semsruleblad SegviZlia miviCnioT wminda efrem mcire.

imave statiaSi e. metreveli gvTavazobs sakmaod myar dasabuTebas 

imisa, rom Cveni yuradRebis qveS moqceuli erT-erTi, am naSromSi 

rigiT meore, homilia TviTon efremis avtografia. marTlac, 

xelnawerSi mTeli krebulis manZilze dafiqsirebuli oTxi xelidan 

bibliografiul-literaturuli xasiaTis SeniSvnebi (,,Seiswavenisa~ 

Tu anderZ-minawerebis saxiT) mesame xeliTaa gakeTebuli. mesame 

gadamweri, garda imisa, rom TviTon wers xelnaweris did nawils, 

amasTanave, redaqcias ukeTebs mTel krebuls da mTargmneliseul 

63  metreveli 1959: 22.
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SeniSvnebs ,,Seiswavens~ da anderZebs uwers rogorc Tavissave 

gadawerils, aseve, sxvaTa gadaweril statiebs. aSkaraa, rom amgvari 

SeniSvnebis miweris ufleba SeiZleba hqonoda mxolod krebulis 

mTargmnel-redaqtors, e. i. efrems, romlis Targmnil naSromebsac 

ZiriTadad Seicavs es homiletikuri krebuli. 

sayuradReboa is faqtic, rom, q-ni elene metrevelis dakvirvebiT, 

mesame, e. i. efrem mciris xels, Zalian waagavs pirveli xeli. ,,iqamde 

didia am or nawerSi damaxasiaTebel asoTa msgavseba (Sdr. ჱ, j, 

ჵ, d, u, ჳ da sxv.), rom, SesaZloa, orive erTi piris naweric iyos. 

oRond es piri werda sxvadasxva kalmiT da sxvadasxva dros, rac 

mis nawerSi zogierT gansxvavebas qmnis~. maSasadame, Tu gaviziarebT 

elene metrevelis daskvnebs, SesaZlebelia, rom S 1276 xelnawerSi 

daculi CvenTvis sayuradRebo homiliebis saxiT TviT wminda 

efrem mciris avtografTan gvqondes saqme. yovel SemTxvevaSi, 

Tu es ase ar aris pirveli homiliis SemTxvevaSi, meore homilia 

mainc, marTlac, mis avtografs unda warmoadgendes, rac, cxadia,  

gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs aRniSnul homilias. amitomac, 

umetes SemTxvevaSi, kritikuli teqstis dadgenisas Cven upiratesobas 

swored S 1276 xelnawers vaniWebT.
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teqstisaTvis

winamdebare tomSi Sesulia rva didi bizantieli saeklesio 

mwerlis naTlisRebis homiliaTa Zveli qarTuli Targmanebi. 

naTlisRebis homiliis Semcvel TiToeul nusxasTan miTiTebulia 

teqstebis gamocemisTvis gamoyenebuli xelnawerebis literebi.

wm. nino

„naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa“. Inc.: „naTeli 

ars RmerTi, naTeli ars pirveli...“: A – A 19, X s. (194v-198r); B – A 95, 

XI s. (142r-145v).

wm. kirile ierusalimeli

„naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa“. Inc.: „ixarebdin 
cani da galobdin queyanaÁ maTTÂs, romelni-igi sxurebiTa miT banad 

arian...“: A – Sin. 32-57-33, 864 w. (77v-84v); B – A 19, X s. (192r-194v).

wm. grigol noseli

1. fsevdooqropiris qadageba „naTlisRebisaTჳs uflisa Cuenisa 

iesu qristesa iovanes mier iordanesa mdinaresa“. Inc.: „kacno 

RmrTismoyuareno da ZmaTmoyuareno, maspinZel eqmneniT sityuaTa 

CemTa...“: A – A 19, X s. (186r-190r); B – A 95, XI s. (130v-134v); C – A 1109, IX s. 

(4r-4v, nakluli); D – A 90, XIII s. (229r-232v); E – Q 662, XVII s. (244v-247r); 
F – A 1525, 1791 w. (10r-14v). gviandeli xelnawerebis Taviseburebebia: 

Q 662-Si saTauri gadaleulia da ar ikiTxeba, iseve, rogorc alag-

alag Tavad teqsti. teqstSi gadamweri „a“-s magivrad wers qaragmas 

da „ჲ“-s. aseT SemTxvevebs vasworebT sqolioSi Camotanis gareSe.

XVIII s-is nusxaSi, A 1525-Si, gadamweri „ჳ“-s magivrad yvelgan wers 

„vi“-s, „ჴ“-s nacvlad – xSir SemTxvevaSi „x“-s, xolo „ua“ da „ue“ 

kompleqsis adgilas weria „va“ da „ve“. es formebi teqstSi gavasworeT 

sqolioSi Camotanis gareSe. „iovane“ da „ioane“, „angelozi“ da 

„angelosi“, „ukueTus“ nacvlad – „ukeTu“, „Tquas“ nacvlad – „sTqua“.  

A 1525-is formebSi: ioane, angelosi, ukeTi - aseve ar Camogvitania 

sqolioSi. Q 662-Si da A 1525-Si sityvas xSirad aklia „ჲ“. arc es 
aRgviniSnavs sqolioSi.

2. `wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa grigol noselisaÁ, 

ganmartebaÁ sityÂsaÁ mis, viTarmed: «ese ars Ze Cemi sayuareli»~. 
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Inc.: `wyalobismoyuareman aman mamaman, gardametebuliTa Tquenda 

momarTisa wyalobisaÁTa, momiZRuana me neSti pirveldaSTomilisa 

sityÂsaÁ...~: A – A 162, XI s. (46v-51v); B – A 1170, XI-XII s. (154v-162r).

wm. ioane oqropiri

1. `Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa iovane 

mTavarebiskoposisa kostantinepovlelisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa iovanesgan iordanesa mdinaresa~. Inc.: „keTil 

ars naTeli da patiosan da yovliTa sargebel...“: A – A 19, X s. (167r-169r); 
B – A 95, XI s. (115r-117v); C – Ath.11, X s. (32v-34v); D – A 90, XIII s. (235v-237v); 
E – Q 662, XVII s. (249r-250v). 

2. `Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa iovane 

mTavarepiskoposisaÁ kostantinepovlelisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa 

Cuenisa iesu qristÀsa~. Inc.: „dasabami saxarebisaÁ sasufevelisaTÂs 

caTaÁsa ars wmidaÁ dReindeli ese dResaswauli...“: A – Sin. 32-57-33, 864 
w. (70v-72v); B – A 19, X s. (169r-170v); C – A 95, XI s. (117r-118v); D – Ath.11, X s. 
(34v-36r); E – A 1109, IX s. (3r-v, Tavnakluli); F – A 90, XIII s. (237v-239r); G – Q 
662, XVII s. (250v, bolonakluli). 

3. `Tqumuli misive, naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu 

qristÀsa~. Inc.: „da viTarca velni Suenierni da savseni, yuaviliTa 

oqroferiTa Semkulni...“: A – Sin. 32-57-33, 864 w. (74v-77v); B – A 19, X s. 
(173r-176r); C – A 95, XI s. (118r-120v); D – Ath.11, X s. (207r-209r); E – A 1109, IX 

s. (3v-4v, bolonakluli); F – A 90, XIII s. (239r-241r).
4. ̀ Tqumuli iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂsve~. Inc.: „ufalman 

Cuenman iesu qristeman, odes-igi ixila dedakaci samariteli...“: A – 
Sin. 32-57-33, 864 w. (72v-74v); B – A 19, X s. (172r-173v); C – A 95, XI s. (134v-136r); 
D – Ath.11, X s. (206r-207r); E – A 1109, IX s. (5r-v, bolonakluli); F – A 90, XIII 
s. (234r-235v); G – Q 662, XVII s. (248r). 

5. `misive, iovanes Tqumuli kostantinepovlel ebiskoposisaÁ  

naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa~. Inc.: „sixarul ars 

Cuen yovelTaTÂs...“. gamoyenebul xelnawerTa literebia: A – A 19, X 
s. (170v-171r); B – A 95, XI s. (136r-v); C – Ath.11, X s. (207r-208r); D – A 1109, IX 
s. (6v-9v, Tavnakluli); E – A 90, XIII s. (232v-233v); F – Q 662, XVII s. (247r-v).

6. `Tqumuli misive, iovane mTavarebiskoposisaÁ kostantinepo vle-

lisaÁ naTlisRebisaTÂs uflisa~. Inc.: „ufali Cueni iesu qriste, 

cxorebaჲ da sityuaჲ...“: A – A 19, X s. (171v-172r); B – A 95, XI s. (136v-137r); 
C – A 1109, IX s. (6r-v, bolonakluli); D – A 90, XIII s. (233v-234r); E – Q 662, 
XVII s. (247v-248r). 
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7. „sakiTxavi Tqumuli misive, wmidisa iovane oqropirisaÁ, RmrTis 

gamocxadebisaTÂs“. Inc.: „wyarosa, saxarebisa mier moswavebulsa, 

ganRebulsa, aqus warsadineli...“. Semonaxulia mxolod parxlis 

mravalTavSi: A 19, X s. (190r-192r). teqsti Sedarebulia berZnul 

wyarosTan: PG 50, col. 805-808.

wm. prokle konstantinepoleli

1. „Tqumuli wmidisa prokle kostantinepolel mTavarebiskopovsisaჲ 
naTlisRebisaTჳs uflisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „dRes qriste 
sofelsa gamouCnda da sofeli igi uSueri ganaSuena da ganakeTa...“ : 

A – A 19, X s. (179v-181v); B – A 95, XI s. (124r-126r); C – Ath.11, X s. (36r-37v); D 
– A 90, XIII s. (244v, nakluli). teqsti Sedarebulia berZnul wyarosTan: 

PG 65, col. 757-764.
2. wm. prokle konstantinepolelis naTlisRebis igive homilia 

cnobilia gviandeli Targmanis saxiTac da Sedis arCil mefis mier 

rusulidan Targnil prolog-svinaqsarSi: „amasve dResa, wmidaTa 

Soris mamisa Cuenisa prokle kostantinepolel patriarqisaÁ 

sityuaჲ gancxadebisaTჳs uflisa RmrTisa da macxovrisa Cuenisa 

iesu qristesa“. Inc.: „qriste gancxadna sofelsa, yoveli sofeli 

gananaTlna da ganaSuena...“: A – A 112, XVII s. (121v-123r); B – H 2176, 1785 
w. (254v-259r). 

3. arCil mefis mier rusulidan Targnil prolog-svinaqsarSi 

naTlisRebis sakiTxavad Sedis meore qadagebac da isic wm. prokles 

saxeliT dasturdeba: „amasve dResa, Tqumuli wmidaTa Soris mamisa 

Cuenisa prokle kostantinepolel patriarqisa, naTlisRebisaTჳs 
uflisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „sayuarelno, dRes - dRe ese 

WeSmariti qadagebisa Semtkbobeli, xolo vityჳ satyuasa pavle 

mociqulisasa...“: A – A 112, XVII s. (123r-125r); B – H 2176, 1785 w. (259r-263v); 
C – A 220, 1726 w. (516v-520v). 

xelnawerTa Taviseburebebia: A 112-Si da H 2176-Si gadamweri a-s 
magivrad xSirad iyenebs ჲ-s da qaragmas, xolo A 220-Si daqaragmebul 

sityvas, umetes SemTxevaSi, ar axlavs qaragmis niSani. H 2176-Si 
da A 220-Si  „ua“ da „ue“ kompleqsis adgilas weria „va“ da „ve“. 

msgavs variantul sworebebs sqolioSi ar vuTiTebT da Tanamedrove 

formebis nacvlad vtovebT Zveli Targmanis damaxasiaTebel formebs.

fsevdoevsebi aleqsandrieli

moipoveba am berZnuli homiliis ori Targmani:
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1. „Tqumuli wmidisa evsebi mTavarebiskoposisa aleqsandrielisaჲ 
naTlisRebisaTჳs uflisa Cuenisa iesu qristesa“. Inc.: „amisTჳs, 
rameTu guSin SobisaTჳs uflisa sityuaჲ davwereT, sayuarelno, da 

naTlisRebisaTჳsca viwyoT Tqumad...“ Semonaxulia mxolod aTonis 

mravalTavSi: Ath.11, X s. (211r-214r).
2. „sakiTxavi, Tqumuli evsebi mTavarepiskoposisaჲ naTlisRebisaTჳs 

uflisa Cuenisa iesu qristჱsa“. Inc.: „aw, rameTu guSin giTxarT 

SobisaTჳs qristჱsisa, sayuarelno, aw naTlisRebisaTჳsca viwyoT 

Tqumad...“: A – A 19, X s. (198r-202v); B – A 95, XI s. (137v-142r). 
teqstebi Sedarebulia berZnul wyarosTan: PG 86, col. 372-380. 

rodesac evsebi aleqsandrielis homiliis qarTul TargmanebSi 

dasturdeba berZnuli teqstisgan gansxvavebuli wakiTxva, berZnul 

wakiTxvasTan erTad mogvaqvs misi Cveneuli Targmani an mogvaqvs im 

saxiT, rogoriTac dasturdeba is qadagebis meore qarTul TargmanSi. 

mravalTaviseul Targmans vsvamT brWyalebSi („ “) da vwerT mas 

berZnuli teqstis paralelurad. rodesac berZnuli teqstis 

romelime adgili arc erT TargmanSi araa sworad gadmocemuli an 

saerTod ar dasturdeba, maSin viZleviT mxolod berZnul wakiTxvasa 

da mis Cveneul Targmans. aris SemTxvevebi, rodesac mravalTaviseul 

da Cveneul Targmans gverdigverd vaTavsebT azris Sesavsebad da 

gasagebad, aseT SemTxvevaSi Cveneul Targmans vsvamT kavebSi ([ ]). 

ivliane tabieli

`naTlisRebisaTÂs qristÀs, Zisa RmrTisa uflisa Cuenisa iesu 

qristÀsa iovanÀs mier~. Inc.: ̀ yovelTa dabadebulTa ufali wiaRTagan 

mamisaTa movida Cuenda da ganamdidra yoveli dabadebuli madliTa 

misiTa...~: A – A 19, X s. (176r-179v); B – A 95, XI s. (120v-124r); C – Ath.11, X 
s. (37v-39v); D – A 90, XIII s. (241r-244v).

wm. sofron ierusalimeli

1. `wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa sofron iÀrusalimel 

patriarqisaÁ sityuaÁ wmidisaTÂs naTlisRebisa macxovrisa Cuenisa~. 

Inc.: `pirvel Cuen beTlemman zecierman saRmrTod serobad migÂwodna 

mdidrad ganmzadebiTa TÂsisa tablisaÁTa...~: A – S 1276, XI-XIII s. 
(89v-99v); B – A 1170, XI-XII s. (172r-186r); C – Jer. 23, XII-XIII s. (122v-131v); D 
– Jer. 17, XII-XIV s. (22r-34v); E – A 182, XIII s. (201r-217r); F – Jer. 38, XII-XIV s. 
(198r-210v).

2. ̀ misive, wmidisa mamisa Cuenisa sofron iÀrusalimel patriarqisaÁ, 
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naTlisRebisaTÂs macxovrisa da zedaaRdgomisaTÂs sarkinozTaÁsa~. 

Inc.: ̀ kualad naTeli gamogÂCndebis da kualad me ganvnaTldebi...~: A – 
S 1276, XI-XIII s. (99r-106v); B – H 1347, XI-XII s. (237r-246v); C – A 1170, XI-XII 
s. (186r-198v); D – Jer. 23, XII-XIII s. (132r-140r); E – Jer. 38, XII-XIV s. (210v-224r); 
F – A 182, XIII s. (217v-231v); G – A 394, XVIII s.; H – H 2350, XVIII s.;  I – Q 103 
(1749 w.); J – Q 127, XVIII s.;  K – Q 485 (1766 w.); L – S 139, XVIII-XIX s.

berZnulTan (PG) Sedarebuli teqstebi dednis Sesabamisad dayo-

filia paragrafebad. teqstebSi miTiTebulia xelnawerTa paginacia.

teqstebs axlavs kritikuli aparati. qarTul xelnawerTa 

variantul sxvaobebs gamovyofT arabuli cifrebiT – 1, 2, 3, da a.S. 

erTi varskvlaviT (*) aRvniSnavT teqstebSi dadasturebul bibliur 

citacias, wriT (°) – teqstebTan dakavSirebul Cveneul SeniSvnebs, 

xolo ori varkvlaviT (**) vuTiTebT berZnul originalTan 

mimarTebiT arsebul gansxvavebas. 

add. abreviaturiT aRvniSnavT, berZnulTan SedarebiT qarTul 

TargmanSi arsebul sityvis an sityvaTa matebas. om. abreviatura 

ki mianiSnebs qarTul TargmanSi gamotovebul berZnul wakiTxvas. 

amgvar monakveTebs gamovyofT Iber. niSniT. zogjer teqstebSi 

qarTul variantul sxvaobebs darTuli aqvs berZnuli Sesatyvisi, 

riTac mivaniSnebT, Tu ris safuZvelze avirCieT ZiriTad teqstSi 

datovebuli wakiTxva. berZnuli teqstidan motanil sityvebs da 

winadadebebs aRvniSnavT Gr. niSniT, romelsac axlavs berZnuli 

gamocemis tomi, gverdi da svetis nomeri. teqstebSi kavebSi ([ ]) 

vsvamT qarTul TargmanebSi arsebul im moculobiT monakveTebs, 

romlebic berZnul dedanSi ar dasturdeba.

winamdebare krebulSi adre gamocemuli teqstebi miTiTebulia 

rogorc `gamoc.~ gamomcemlis gvaris an krebulis aRniSvniT, xolo 

axal gamocemasTan miTiTebulia `gamomc.~ gvaris damowmebiT.
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sakiTxavi, 1 Tqumuli wmidisa dedisa Cuenisa ninoÁsi   
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa 2°

ნათელი არს ღმერთი, ნათელი არს პირველი, და დიდისა 3 სასყიდლისაჲ, 
ნათელი არს დასაბამი დაუსაბამოჲ, უხილავი და გარეშემოუწერელი 4; 
ნათელი არს მარადის ბრწყინვალჱ 5,  ნათელი არს უზეშთაესი, ნათელი და 
ყოვლადვე ელვარჱ და გამობრწყინვებულ არს სამარადისოჲსა ნათლისაგან, 
ერთგჳრგჳნოსნებისაგან სამეუფოჲსა, დაუსრულებელისა და უჟამოჲსა 
და თანაშეტყბობილ 6 არს უზეშთაესსა მას ნათელსა სამარადისოსა და 
განუყოფელად. ნათელი არს სამი 7 და მზისთუალთაჲ და სწორად ბრწყინვალჱ, 
მიუწდომელი და შეურყეველი.

ნათელი არს უზეშთაჱსი ყოველთაჲ და მარადის ელვარჱ. თჳთ 
გამობრწყინვებული არს 8 და ზოგად სწორი პატივითა დაუსაბამოჲ არს და 
დაუსრულებელი კეთილი, რომლისაგან იქმნა დამტკიცებულ ნათელი იგი 
მეორჱ ბრწყინვალებათაჲ. ანგელოსთასა ვიტყჳ და ყოველთა მღჳძარეთა 
ძალთა ზეცისათა. 

ხოლო აწ ჭეშმარიტად არს ჩუენდა მის 9 გამო უწყებაჲ 10, რომელი სახჱ 
საკჳრველი ჴმა-ყო წინაჲსწარმეტყუელmაn 11  ესაია და თქუა: „რამეთუ ნათელ 
არიან ბრძანებანი შენნი ქუეყანასა ზედა“. 12* და იგივე სხუასა ადგილსა 
იტყჳს: [A195r] „ნათელ-იღე, ნათელ-იღე, იერუსალჱმ,  რამეთუ მოწევნულ 
არს ნათელი შენი“. 13* კუალად: „ერი, რომელი სხდა ბნელსა, იხილეს 14 ნათელი 

1	 	საკითხავი]			-	B
2	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(194v-198r);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(142r-145v).	გამომც.	მღვდელი	ვლადიმერ	ვახტანგაძე.	//	გამოც.:	1.	Джанашвили	1898:	80-
93;	2.	ვახტანგაძე	2012:	19-34;	3.	წმ.	ნინო	2015:	7-13	(A	19,	194v-198r;	A	95,	142r-145v).	
3	 	დიდის	A
4	 	გარეშეუწერელი	B
5	 	ბრწყინვალე	B
6	 	თანაშერტყპობილ	A
7	 	სამი]	+	და	A
8	 	არს]	-	B
9	 	მისითა	A
10	 	დაწყებაჲ	B
11	 	წინაჲსწარმეტყუელმან]		წყალთა	შორის		A
12  *	ეს.	26,9.	
13	 	*	ეს.	60,1.
14	 	იხილა	B

5

10

15



q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i

32

5

10

15

20

დიდი“. 15* და მერმე: „მოვედით და მივიდეთ ნათელსა უფლისასა“. 16* და 
კუალად იტყჳს: „იყავნ ნათელი უფლისა ღმრთისა ჩუენისაჲ ჩუენ ზედა“. 17*  
და სხუასა სადამე იტყჳს: „მიგცე შენ ნათლად წარმართთა, ახილვად თუალთა 
ბრმათასა“. 18*

მეცნიერებასა ვიტყჳ ჭეშმარიტისა 19 ღმრთისმსახურებისასა და წინაჲსწარ 
პატივცემულსა, უფლისაგან დიდისა მართლისა აბელისსა, და დიდი 
მღდელთმოძღუართა შორის ზაქარია იტყჳს: „მზისა სიმართლისათჳს“ 
გამოჩინებად მათ ზედა, რომელნი სხენან ბნელსა და აჩრდილთა სიკუდილისათა; 
და მეორჱ ზაქარია წინაჲსწარმეტყუელი [B142v] ღაღადებს  და იტყჳს 20: 
„ვხედევდი 21  კაცსა და მზის აღმოსავალ იყო სახელი მისი“. 22* და ღმრთისა 
მამაჲ დავით იტყჳს, ილოცავს ღმრთისა მიმართ:  „ნათლითა მით 23 პირისა 
შენისაჲთ ვიხილეთ ჩუენ ნათელი“. 24*  სადაჲცა იგი მებრ ჭეშმარიტად 
ზედა-წარმოიღებს და იტყჳს: „ნათელი გამობრწყინდა მართალთა ზედა და 
გულითა წრფელთა სიხარული“. 25* და სხუასა ფსალმუნი იტყჳს: „უფალი 
ნათელ ჩუენდა და მაცხოვარ ჩემდა“. 26* და მერმე: „უფალო, ნათლითა პირისა 
შენისაჲთა ვიდოდიან“. 27* ხოლო დიდად ბრძენი სოლომონ იტყჳს: „ნათელი 
მართალთაჲ მარადის“, 28* და თჳთ იგივე იტყჳს: „ნათელ არს და დაუჭნობელ 
არს 29 სიბრძნჱ“; მასვე დანიელ იტყჳს: „ვიხილე მამაკაცი და ნათელი შორის 
მისსა“. 30*

და უწინარჱს მრავალთასა დიდმან მოსე 31 გუაუწყა, ვითარმედ: „თქუა 
ღმერთმან: იყავნ ნათელი, და იყო ნათელი“, 32* და ზედა-წარმოიღებს და 

15	 	*	ეს.	9,2.
16	 	*	ეს.	2,5.
17	 	*	ფს.	89,17.
18	 	*	შდრ.	ეს.	42,7.
19	 	ჭეშმარიტისა	-	A
20	 	და	იტყჳს	-	B
21	 	ვხედევდ	B
22	 	*	შდრ.	ზაქ.	6,12.
23	 	მით]	-	B
24	 	*	ფს.	35,10.
25	 	*	ფს.	96,11.
26	 	*	ფს.	26,1.
27	 	*	ფს.	88,16.
28	 	*	იგავ.	13,9.
29	 	არს	-	B
30	 	*	შდრ.	ეზეკ.	8,2.
31	 	მოსჱ	B
32	 	*	დაბ.	1,3.
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იტყჳს: „იხილა ღმერთმან ნათელი იგი, რამეთუ კეთილ არს“. 33* და წინაჲთვე 
აუწყებს შორით: „ნათელი გამობრწყინდა წარმართთა ზედა“. 34* 

საღმრთოსა და კაცობრივსა იტყჳს, რომელსაცა თჳთ ცხორებად სახელ-სდებს 
და იტყჳს: „ჰხედვიდეთ ცხორებასა თქუენსა ძელსა ზედა დამოკიდებულსა 
წინაშე თუალთა თქუენთა და არა გრწმენეს ცხორებისა მის 35 თქუენისაჲ“.

ამას ნათელსა დაუსაბამოსა გამოაცხადებს იოვანე 36 ღმრთისმეტყუელი 
ახალსა აღთქუმასა შინა: „იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებს 
ყოველსა კაცსა, მომავალსა სოფლად“, 37* და ვითარმედ 38: „ღმერთი ნათელ არს, 
და არა არს ბნელი მის [A195v] თანა“. 39* და კუალად: „მე, ნათელი მოვივლინე 
სოფლად“. 40* და მერმე: „მე ვარ ნათელი სოფლისაჲ და რომელი მოვიდეს 
ჩემდა, დაიმკჳდროს ნათელი“. 41* და ფსალმუნსა შინა იტყჳს: „მარჯუენემან 
შენმან და მკლავმან შენმან და ნათელმან პირისა შენისამან“, 42* რომლისა-იგი 43  
მომცემელმან ყოვლისა კეთილისამან ღმერთმან უწოდა „ნათელ კეთილ“, და 
თქუა: „იხილა ღმერთმან ნათელი, რამეთუ კეთილ არს“. 44*

ესე არს, რომელი ქალწულისაგან ხარებულ იქმნა 45 გამობწყინებაჲ 46  
ნათლისაჲ, რაჲთა განაქარვოს ბნელი კერპთმსახურებisაჲ 47.  რამეთუ ვითარცა 
სახედ საჩინოსა მას სოფელსა მზისა ნათელი განაბრწყინვებს, ესრჱთვე 48 
უხილავთა ღმერთი განანათლებს, [B143r] რამეთუ ღმერთი თჳთშუენიერებით 
da TჳTელვარჱ 49 გამობწყინვებულითა მადლითა არს, ესე არს, რომელი არს 
მამაჲ და ძჱ და სული ყოვლადწმიდაჲ 50,  ერთარსებაჲ უწინარჱს საუკუნეთა, 
და არს უკუდავებისა ბუნებაჲ, რომლისა გამოჩინებაჲ თჳსობისაჲ ჭეშმარიტ 

33	 	*	დაბ.	1,4.
34	 	*	შდრ.	ლკ.	2,32.
35	 	მის	-	B
36	 	იოვანჱ	B
37	 	*	ინ.	1,9.
38	 	ვითარმედ]	თუ	A
39	 	*	1	ინ.	1,5.
40	 	*	ინ.	12,46.
41	 	*	შდრ.	ინ.	8,12.
42	 	*	ფს.	43,4.
43	 	რომლისაცა-იგი	A
44	 	*	დაბ.	1,4.
45	 	იქმნა]	იყო	B
46	 	გამობრწყინვებაჲ	B
47	 	კერპთმსახურებაჲ	A
48	 	ესრჱთვე]	+	და	A
49	 	და	თჳთელვარჱ]	ელვარჱ		A
50	 	წმიდაჲ	B
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არს, ხოლო ბუნებაჲ ერთ არს, სამნი სავსებით სრულნი. სამგუამოვნებაჲ  
გამოჭეშმარიტებით ბრწყინვალჱ 51, და ერთი სრული საუკუნოჲ ნათელი, სამნი 
დაუსაბამონი 52, სამარადისონი,  განუშორებელნი და შეუყოფელნი და ერთ 
ხატად სწორ პატივითა და უხრწნელებითა, რომელთა ღმრთეებაჲ ერთ არს, 
ბუნებაჲ იგივე არს და ძლიერებაჲ დაუსრულებელი. ჴელმწიფებითა თჳთუფალ 
არიან, პეტობაჲ ერთ არს, მეუფებაჲ ერთი და გჳრგჳნი დაუსრულებელი 53.

ნათელი ერთ 54 არს და სამნი გამოტევებულნი მზისა 55 თუალნი 
დაუწყუედელნი, ბუნებაჲ ერთ 56 არს და იგივე სამნი ნათელნი. ყოვლისა 
მპყრობელობაჲ ერთარსებითა აქუს, რამეთუ სრული ღმერთი არს მამაჲ 57, 
ძჱცა 58 და სრული ღმერთი არს ყოვლადწმიდაჲ სული 59. ბუნებაჲ ერთი არს 
და იგივე ღმრთეებაჲ და არა განვკუეთო, რამეთუ ერთარსება არს უკუდავი, 
გარნა თჳს-თჳსობაჲ განვყო, რამეთუ მამაჲ მარადის მამაჲ არს და არა 
იცვალების ძედ, გინათუ სულად; და სული მარადის სული არს და არა 
იცვალების მამად და გინათუ - ძედ, რამეთუ სული არა მშობელ არს და 
არცა შობილ, არამედ სული ღმრთისა პირისაჲ არს და შთაბერვა ქრისტჱს 
ითქუმის, და არს გამოდინებაჲ სამარადისოჲ, დაუწყუედელი, შემკული, სამი 
ბრწ[A196r]ყინვალებაჲ ნათლისა ღმრთეებისაჲ, სამი არს arsებაჲ 60: სიტყუაჲ 
და სული არს და ერთარსებაჲ ღმრთისაჲ.

იშვა მამისაგან სიტყუაჲ, განცხადებულად სრული გუამი, ვითარცა 
მდინარჱ წყაროჲსაგან და ანუთუ ვითარცა შტოჲ მდინარისაგან განიყოფვის 
და არა მოაკლდების, გინა ვითარცა სუეტი ნათლისაჲ და ნათელი მზისაგან 
გამობრწყინებული 61, დაუსრულებელი და უჟამოჲ თქუმულისაებრ თუ: 
„ვითარცა მამასა აქუს ცხორებაჲ თავისა თჳსისა თანა, ეგრეცა ძესა მოსცა 62, 
რაჲთა აქუნდეს ცხორებაჲ თავისა თჳსისა თანა“, 63* ვითარცა იტყოდა 

51	 	ბრწყინვალე	B
52	 	დაუსაბამონი	-	A
53	 	დაუსრული	A
54	 	ერთი	B
55	 	მზის	B
56	 	ერთი	B
57	 	მამაჲ]	+	და	სრული	ღმერთი	არს	B
58	 	ძჱ	B
59   ~ სული	ყოვლადწმიდაჲ	B	
60	 	არსებაჲ]	ბუნებაჲ	B		(იგულისხმება	„გუამოვნება“.	ვ.	ვ.)
61	 	გამობრწინვებული	B
62	 	მისცა	B
63	 	*	ინ.	5,26.
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შემდგომად ამისა 64:  [B143v] „ვიდრეღა ვარ სოფელსა ამას, ნათელი ვარ 
სოფლისაჲ“, 65* და თუ 66 „მრავალთა წინაჲსწარმეტყუელთა და მართალთა 
სწადოდა ხილვად და ვერ იხილეს, და სმენად და არა ესმა“, 67*  და  თუ 
„ვიდოდეთ ნათელსა, ვიდრეღა ნათელი თქუენ თანა არს“, 68*  რამეთუ მო-
გზაურ იქმნების, ვითარცა ნაზარეველი სანახეთაგან გალილეველთაჲსა 69,  
კაცობრივ უქცეველ ღმრთეებითა და განსრულებული კაცებითა 70 მოვალს და 
მოიწევის ხერთვისთა შესაყოფელთა იორდანისა მდინარისათა, შემთხუევად 
დიდისა ქადაგისა იოვანე 71 ნათლისმცემელისა, რაჲთა ნათელ-იღოს მისგან 
სიმდაბლით ჴორცითა ამითვე კაცობრივითა სიგლახაკითა. რომლისა-იგი 
ღრუბელი მტუერ არიან ფერჴთა მისთა, რომელმან-იგი დაჰბეჭდა უფსკრულთა 
ზღჳსათა მოძღურებისა სიტყჳთა მამულისა ბუნებისა არსებითა 72, რომელი 
არავინ იხილა დაბადებულთაგანმან და ვერცა ვის 73 ჴელ-ეწიფების ხილვად 
მისა, რომელი-იგი დაუსაბამოჲ და უჟამოჲ არსებაჲ არს, რომელი-იგი იხილა 
დიდმან 74 აღდგომილმან ნაშობმან დედათა შორის იოვანე, მეყსეულად 
თითითა უჩუენებდა მას სიმრავლესა კრებულისასა, ზეგარდამო ქონებითა 75 
ბრძანებისაჲთა ეტყოდა მათ: „აჰა, კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან აიხუნეს 
ცოდვანი სოფლისანი“ 76* და შემდგომი ამისი. 

მაშინ დასაბამს ჰყოფდა ნათლისღებასა ჭეშმარიტისა გამოჴსნისა 
მსახურებისასა, რომელი იყო ცხორებისათჳს ყოვლისა სოფლისა და 
განთავისუფლებისათჳს კერპთმსახურებისაგან შეკრულებისა 77. ითხოვდა 
ჴელისდადებასა ნათლისღებისასა დიდისა იოვანჱსაგან. ვითარცა იხილა 
იგი, შეძრწ[A196v]უნდა და მიუგებდა განკჳრვებული შიშით და 
ეტყოდა მას 78: ჵ, უფალო, ჩემდა ჯერ-არს შენ მიერ განწმედაჲ, რომელი 

64	 	ამისსა	B
65	 	*	ინ.	9,5.
66	 	თუ	-	B
67	 	*	შდრ.]	მათ.	13,17.
68	 	*	შდრ.	ინ.	12,35.
69	 	გალილეაჲსათა	B
70	 	კაცობითა	A
71	 	იოვანჱ	B
72	 	ბუნებისა	არსებითა]	არსებისა	ბუნებითა	B
73	 	ვის]	-	A
74	 	დიდმან]	+	მერმე	A
75	 	გქონებითა	B
76	 	*	ინ.	1,29.
77	 	კერპთმსახურებისა	შეკრულებათა	B
78	 	ეტყოდა	მას]	იტყოდა	მისა	მიმართ	B
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განმწმედელი ხარ ყოველთასა 79, „და შენ ჩემდა მოხუალა?“ 80* ჩემდა ჯერ-
არს შენ მიერ ნათლისღებაჲ, რომელი-ეგე წყაროჲ ხარ ნათლისაჲ  და 81 
დასაბამი უჴრწნელებისაჲ 82 და ჭეშმარიტისა ცხორებისაჲ. ჩემდა ჯერ-არს 
შენ მიერ განწმედაჲ, ვითარცა მარადის ყოვლადწმიდისა და ცხორებისა 83  
მომცემელისა 84 წყაროჲსაგან, ვითარცა განხრწნადსა უხრწნელისა ნათლისაგან, 
ვითარცა მოკუდავსა [B144r] განმაცხოველებელისა ძლიერებისაგან, ვითარცა 
დაბადებულსა დამბადებელისაგან; ჩემდა ჯერ-არს შენგან ნათლისღებაჲ, 
ვითარცა რაჲ მცირისა ნათლისა დიდისაგან ალებრ საჴუმილისაგან, გინათუ 
ვითარცა ვარსკულავსა ხილვითა მბრდჳნვარესა 85 დიდისა ბრწყინვალისა მზის 
თუალისაგან. რომელი-ეგე შემოქმედი ხარ ყოველთა განმანათლებელთაჲ, შენ 
ჩემდა მოხუალა? რომელსა 86 მიუგო ყოვლითურთ სახიერმან მშჳდმან და 
კაცთმოყუარემან და ჰრქუა სიმშჳდითა 87 და ფრიად სიმდაბლითა 88: „მომიშუ 
აწ, ესრეთ ჯერ-არს აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ“, 89* რამეთუ არა არს 
ჟამი სიმართლისა, მამულისა ჴელმწიფებისა დიდად გამობრწყინვებისა და 
გულისსათქუმელისა ჟამისაჲ, არამედ 90 სიმდაბლისა კაცობრივისა ხატისა 
მიწისაგანისაჲ დაბადებულისაჲ და მსახურებისა ჟამი, რამეთუ არა მოვედ, 
რაჲთა 91 ვიმსახურე, არამედ მსახურებად და მიცემად თავისა ჩემისა 92 საჴსრად 
მრავალთათჳს; რამეთუ მოვედ, რაჲთა გზა -ვექმნე შეცთომილთა და წინამძღუარ 
სოფლისა ამის უდაბნოჲსა, მშიერთა - სიტყჳსა მიმართ ცხორებისა; მოვედ 
ნათლისა მის საცნაურისა გამობრწყინვებად მათ ზედა, რომელნი სხენან 
ბნელსა და აჩრდილთა სიკუდილისათა კერპთმსახურებისა მიმართ და ყოვლისა 
არასათნოჲსა საქმისა; მოვედ განკურნებად წყლულებითა შეცდომილთა ჴელსა 
ქუეშე უჴორცოთა ავაზაკთასა 93; მოვედ მოქცევად იერიქოებრთა მრავალსახეთა 

79	 	ყოველთასა]	+	წმიდათაჲ	B
80	 	*	მათ.	3,14.
81	 	და]	-	B
82	 	უჴრწნელისაჲ	B
83	 	ცხორების	B
84	 	მომცემელი	A
85	 	მდჳნვარესა	B
86	 	რომელსა]	-	B
87	 	სიმშჳდით	B
88	 	სიმდაბლით	B
89	 	*	მათ.	3,15.
90	 	არამედ	]	აწ	A
91	 	რაჲთამცა	B
92	 	ჩემისა]	-	A
93	 	ავაზაკთასა]	ანგელოზთასა	B
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შეცთომილებისა 94 გზათაგან ადამეანთა ნათესავთა; მოვედ მწყსად 
პირმეტუელთა ცხოვართა, შეცთომილთა სასიკუდინოთა საძოვართაგან და 
შუათაგან მრავალთავისაჲ მის ვეშპისათა 95 გამოტაცებად და წინაწარძღომად 96 
მათა ცხორებასა [A197r] ზეცისა იერუსალიმისასა; მოვედ წოდებად კუალად 
უძღებისა მის შვილისა მრავალსაცთურთა შეცოდებათაგან, არათუ რაჲთა 
დავსაჯო იგი უწინარჱს ჟამისა, არამედ განვსწავლო იგი სინანულად, რამეთუ 
არა მოვედ დაშჯად, არამედ განთავისუფლებად საშჯელისაგან.

ხოლო მას ვითარცა ესმნეს ესევითარნი სიტყუანი, მეყსეულად დააყენა 
[B144v] თავი თჳსი სიტყჳსგებისაგან და დადუმნა და ჰრცხუენოდა საშინელითა 
შეძრწუნებითა ყოველთა მჴსნელისაგან 97,  ხოლო უფალმან განიშიშულა 
თავი თჳსი განჴრწნადისა სამოსლისაგან და შთავიდა 98 წყალთა მათ 
ნათლისღებისათა 99, და განჴსნნა საკრველნი ცოდვისანი ყოვლისა სოფლისანი, 
შეკრა ვეშაპი იგი განუჴსნელითა საკრველითა სიბოროტისა 100  წამლითურთ 
ფერჴთა ქუეშე ყოველთა მორწმუნეთა მისთა 101. მას ჟამსა მოიღო ბრძანებაჲ 
ნათლისმცემელმან მისგან სიწმიდისა მადლითა განწმედაჲ წყალთაჲ. მერმეღა  
ჴელისა დადებით ნათელ-სცა უფალსა მიშუებითა ღმრთივჴელმწიფებისაჲთა. 

მას ჟამსა იორდანჱ, დიდი იგი მდინარჱ, შეძრწუნდა შიშითა უხილავისა 
დიდებისაგან შუენიერებისა ღმრთეებისა და უკუნ-იქცა თჳსსავე კუალსა 102,  
ვითარცა აღჳრსხმული დიდად პატიოსნისა დიდებისაგან და დაუსრულებელისა 
ჴელმწიფებისა, სადაჲთცა იგი ჟამსა მას დიდებანი ღმრთისა ისრაჱლისანი 
გამოჩნდეს ღელვამოქცევათა ზედა წყალთა, გამობრწყინდეს 103 ნათელი 
ზედა მაცხოვარსა, გამოუცხადნა ყოველთა ცისკიდეთა გჳრგჳნი ნათლისაჲ 
სამებისა სარწმუნოებაჲ, რომლისათჳს სული ყოვლადწმიდაჲ 104,  ვითარცა 
სპეტაკშემოსილი ტრედი, მოვიდოდა ზეცით 105,  მოაქუნდა ჴელითუქმნელი იგი 
გჳრგჳნი და დაადგმიდა თავსა მისსა, ხოლო მამამან ჴმა-ყო ზეცით და წამა 

94	 	შეცთომილობისა	A
95	 	ვეშაპისაჲ	A
96	 	წინაძღომად	B
97	 	მჴსნელისა	B
98	 	შთავიდა]	შთაჴდა	B
99	 	ნათლისღებად	B
100		სიბოროტისაჲ	A
101		მისთა]	თჳსთა	B
102		თჳსსავე	კუალსა]	კუალად	თჳსავე	B
103		გამობრწყინდა	B
104		~	ყოვლადწმიდაჲ	სული	B
105		ზეცით]	+	და	B
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მისთჳს: „ეგე არს ძჱ ჩემი საყუარელი“, 106* ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან 
ჭეშმარიტისა, სასოჲ ცხორებისაჲ ყოვლისა სოფლისაჲ.

მას ჟამსა დასნი იგი ზეცისა მღჳძარეთანი 107 გარე-მოადგეს დიდად 
მღელვარესა ღმრთის შემწყნარებელსა მას მდინარესა 108. ერთობისა ჴმითა 
ღაღადებდეს უხილავად გამოუთქუმელისა მიმართ ღმრთისა ძლევისა გალობასა, 
სამგზის [A197v] წმიდითა ჴმითა აკურთხევდეს დაუსაბამოსა თანაარსსა 
უკუდავებისა ერთარსებასა, მასვე ვიტყჳ მაღლად გამობრწყინვებულსა სამებასა, 
ვითარცა-იგი თქუა მოციქულმან: „რომელსა აქუს მხოლოსა უკუდავებაჲ და 
ნათელსა შინა დამკჳდრებულ არს მიუწდომელსა“. 109*  და ესრჱთ აღასრულა 
დიდი იგი [B145r] საიდუმლოჲ წმიდისა მის ნათლისღებისაჲ იორდანესა 110. 

ამიერითგან განვალს უდაბნოდ ძალითა სულისა წმიდისაჲთა, სამხილე-
ბელად მტერისა, რომელი-იგი არს კაცთა ნათესავისაჲ, რომელი-იგი 
მართლუკუნ იქცა და სირცხჳლეული განდევნა მისგან ორმეოცისა დღისა 
დიდითა მით მარხვითა, აჴოცითა დაადნო იგი, ვითარცა რაჲ - ცჳლი 
მზისა თუალისა, გამოსატევებელთაგან ჴელისა მიერ ჴორცთშესხმისა თჳსისა 
სამგზის გამოცდისა. მუნით მოვალს კუალად გალილეაჲთ კერძოთა მათ 
და ჰყოფს შეკრებასა ათორმეტთა მოწაფეთასა, რომელთაცა იგი წინაჲსწარ 
პატივ-უპყრობს უმეტეს უფროჲს ყოველთა თანა-ნაშობთა კაცთაჲსა. უწოდა 
მათ არა ხოლო თუ მარტოდ სანთლები სიმაღლისაებრ ძუელისა შჯულისა 
დავითისსა, ვიტყჳ შარავანდედისა და წინაჲსწარმეტყუელისა და კუალად 
იოვანე 111 ნათლისმცემელისასა, არამედ ახლისა ხარებისაებრ და სარწმუნოებისა 
გჳრგჳნოსნებისა მადლითა უწოდს მათ ნათლად სოფლისა, არათუ ვითარცა 
პირველთა, რომელნი მშიერ და წყურიელ იყვნეს საცნაურისა მის მადლისა. 
პირველთა მათ მართალთასა ვიტყჳ, რომელთა-იგი წყაროჲ მარტოდ ხოლო 
აქუნდა, გამომცენარჱ ქუეყანით სარწყავად პირისათჳს ქუეყანისა, ვითარცა 
ხარკი რაჲ 112  დადებული ბრძანებისა წესისაჲ ცხოველსმყოფელისა ძალისაჲ, 
ესე იგი არს, საწინაჲსწარმეტყუელოჲ იგი ხოლო მადლი. არამედ სავსებით 
სრული  იგი ნათელი  ვერ იხილეს. გარნა ოთხთა მათ ხოლო მახარებელთა,

106				*	მათ.	3,17.	
107				მღუძარეთანი	B
108				მდინარესა	+	და	B
109				*	შდრ.	1	ტიმ.	6,16.
110				იორდანეს	B
111				იოვანჱ	B
112				რაჲ]	ხარკისაჲ	B
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რომელნი ემსგავსნეს ოთხ თავად განყოფილთა მათ მდინარეთა, რომელნი 
ედემეანისა მთისაგან საქალწულოჲსა სიმაღლისაგან მოივლინნეს განბანისათჳს 
და ნათლისღებისათჳს და 113 სრულისა ღმრთის მეცნიერებისათჳს კათოლიკჱ 
სამოციქულოჲ ეკლესიაჲსა. რომლისა-იგი შორით გული-უთქუმიდა სახარებისა 
ჴმი[A198r]საებრ; მართალთასა ვიტყჳ და წინაჲსწარმეტყუელთასა, რომე-
ლთა-იგი არა მისცალდა თუალითა ხილვაჲ მიუწდომელისაჲ მის და 
დაუსრულებელისა ნათლისაჲ, რომლისა-იგი წინაჲსწარ თქუა ღმერთმან 
გამოჴსნაჲ ჴელისა მიერ ჯუარისაჲ, [B145v] რამეთუ ვიდრე პირველ 
ჯუარისა ცხოველსმყოფელისადმდე 114, რომელსა ზედა დამოეკიდა ტევანი იგი 
ცხორებისაჲ სიხარულისათჳს ყოველთა ცისკიდეთა 115 სოფლისათა.

მას ჟამსა საკანდლენი იგი მართალნი ითქუმოდეს მბდჳნვარჱ 116, ხოლო 
შემდგომად ჯუარისა და სულისა განთავისუფლებისა არღარა ეწოდების აწ 
ამათ მბდჳნვარედ 117, არამედ განმანათლებელ სოფლისა, რომელ-იგი იწოდნეს 
პირისაგან ღმრთისა შჳდგზის დასნი ნათლისანი ზედა ქუეყანასა, დიდად 
პატიოსანნი ნათელნი, რომელთა-იგი უწოდა მათ ჴმითა მოციქულ; რომელთა 
აღუთქუა, რაჲთა იყვნენ იგინი მსახურ უფროჲს ხოლო და ეზოჲსმოძღუარ 
მადლისა სიტყუათა, და არა ხოლო თუ ესე, არამედ  აღ-ცა-უთქუა მათ, 
ვითარმედ 118 კუალად  შემდგომად მცირედთა დღეთა: „დასხდეთ თქუენ 119 
ათორმეტთა  საყდართა განშჯად ათორმეტთა ნათესავთა ისრაჱლისათა“, 120* 
ვითარცა უმაღლეს არიან ჭეშმარიტად უფროჲს ყოველთა მართალთასა და 
სწორ თჳსისა სიმდიდრისა. 

აწ დასაბამს ჰყოფს ამიერითგან ჴორციელად სასწაული 121  საქმეთა: 
გარდასცვალებს წყალთა 122 ღჳნოდ, მიიწოდების ქორწილსა მას თჳსით 
სანატრელით დედით და მოწაფეთა დასითურთ საიდუმლოჲსა აღსრულებად, 
რომელი-იგი  იყო კანას გალილეჲსასა  მესამესა მას  გამოჩინებულსა დღესა. 

113				და]	-	B
114				ცხოველსმყოფელისამდე	B
115				კიდეთა	B
116				მდჳნვარჱ	B
117				მდჳნვარედ	B
118				ვითარმედ]	-	A
119				თქუენ]	+	ათორმეტნი	B
120				*	მათ.	19,28.
121				სასწაულისა	B
122				წყალსა	B
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მიერითგან გამოჩნდებოდა მოწოდებაჲ წარმართთაჲ კრებულისა დიდისა 
მიმართ ნათლისა წმიდისა სამებისა, სარწმუნოებასა ერთისა მიმართ გუამისა 
კათოლიკე 123  ეკლესიისა  ნათლისღებითა, მამისა და ძისა და ყოვლადწმიდისა 
სულისა მიმართ, განუყოფელისა ერთარსებისა სამებისა წმიდისა, რომლისაჲ 
არს დიდებაჲ  აწ და მარადის 124 უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

123	 	კათოლიკჱ	B
124	 	აწ	და	მარადის]	-	A

5
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Tqumuli kÂrilEsi naTlisRebisaTÂs 

uflisa Cuenisa iesu qristEsa 1; 2°

„იხარებდინ ცანი და გალობდინ ქუეყანაჲ“ 3* მათთჳს, [A78r] რომელნი-
იგი სხურებითა მით ბანად არიან და განწმედად არიან საპკურებელითა მით 
ცნობისაჲთა და ძალითა მით ვნებისა მისებრ, 4 რომელსა-იგი უსუპითა და 
ლერწმითა ასუეს, და ძალნი ცათანი იხარებდეს და რომელნი-იგი სულნი 
მოსლვად არიან, ზეცისასა მას სიძესა შეერთებოდეთ.

„ჴმაჲ ღაღადებისაჲ უდაბნოსა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი“. 5* რამეთუ 
არა მცირე არს საქმჱ ესე, ვითარმცა უცნობელი რაჲმე შერთვაჲ იყო, არამედ 
სულისა მიერ შეერთებაჲ არს 6, რომელი-იგი ყოვლისა გამომეძიებელი არს 
და სარწმუნოთა  გამოირჩევს. რამეთუ ამის სოფლისანი იგი ქორწილნი არა 
ეგრჱთ არიედ 7 განკითხვით, არამედ სადაცა სიმდიდრჱ გინათუ სიკეთჱ 8, მუნ 
უადრე 9 მიხედის სიძემან. ხოლო აქა არათუ სადა-იგი ჴორცთა სიკეთჱ 10 არს, 
არამედ სადა სულისაჲ იგი შეუგინებელი გონებაჲ; აქა არათუ მამონაჲსი იგი 
შეკდემული, არამედ სულისაჲ იგი ღმრთის მოშიშებით სიმდიდრჱ.   

აწ უკუე ერჩდით, შვილნო, იოვანეს სიმართლისა ქადაგებასა 11, 
რომელი გლო[B192v]ცავს  თქუენ  და  იტყჳს:  „წრფელ-ყვენით  გზანი  
უფლისანი“, 12* განიშორეთ  ყოველი  დრკუჲ და  საცთური, რაჲთა წრფელსა 
მას  ხჳდოდით  ცხორებად  საუკუნოდ, განჰმზადოთ  სულისაჲ 13 ჭურჭელი 
წმიდაჲ შეუორგულებელითა მით სარწმუნოებისაჲთა შეწყნარებითა სულისა 
წმიდისაჲთა. 

1	 	თქუმული	კჳრილჱსი	ნათლისღებისათჳს	უფლისა	ჩუენისა	იესუ	ქრისტჱსა]	საკითხავი,	
თქუმული	წმიდისა	კჳრილე	ებისკოპოსისაჲ	ნათლისღებისათჳს	B
2	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	Sin.	32-57-33,	864	წ.	(77v-84v);	B	–	A	

19,	X	ს.	(192r-194v).	რედაქტორი:	გიორგი	ჩიქოვანი.	//	გამოც.:	სინური	მრავალთავი	1959:	
83-89	(Sin.32-57-33,	77v-84v).
3	 	*	ეს.	49,13.
4	 	ვნებისა	მისებრ]	ვნებისამებრ	B
5	 	*	ეს.	40,3;	მათ.	3,3;	მარკ.	1,3;	ლკ.	3,4;	ინ.	1,23.
6	 		არს]	-	B
7	 	არიან	B
8	 	სიკეთე	B
9	 	ადრე	B
10	 	სიკეთე	B
11	 	ქადაგსა	B
12	 	*	შდრ.	ეს.	40,3;	მათ.	3,3;	მარკ.	1,3;	ლკ.	3,4;	ინ.	1,23.
13	 	სულისა	B
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იწყეთ განრცხად სამოსელთა თქუენთა სინანულითა 14, რაჲთა სასძლოსა 
მას, რომელსა ჩინებულ ხართ, წმიდად იპოვნეთ. რამეთუ სიძჱ იგი უწესს 
ყოველთა 15 ერთად უხუებით, რამეთუ ნიჭით არს მადლი და ჴმამაღალთაგან 16 
ქადაგთა ჴმითა შეჰკრებს [A78v] ყოველთა, ხოლო შინაგან შესრულთა მათ 17 
განიკითხავს და აღიხილავს იგი თჳთ თავადი.

ნუ იყოფინ უკუე აწ სახელდებულთა ამათ სმენად ესე: „მოყუასო, ვითარ 
შემოხუედ აქა, რომელსა არა გმოსიეს სამოსელი საქორწინჱ?“ 18* არამედ 
იყავნ თქუენ ყოველთა სმენად: „ეჰა, მონაო სახიერო და სარწმუნოო, 
მცირესა ზედა სარწმუნო-იქმენ და მრავალსა ზედა დაგადგინო შენ 19. შევედ 
სიხარულსა უფლისა შენისასა!“ 20* რამეთუ აწ გარეშეღა სდგა კართა, არამედ 
იყავნ, რაჲთა თქუენ, ყოველთა, სთქუათ: „იხარებდინ სული ჩემი უფლისა 
მიმართ, რამეთუ შემმოსა მე სამოსელი ცხორებისაჲ 21; ვითარცა სიძესა, 
დამადგა მე გჳრგჳნი და ვითარცა სძალი, შემმოსა მე სამკაულითა“, 22* რაჲთა 
იპოოს 23 თქუენ ყოველთა სული შეუგინებელ და უბიწო. არა ვიტყჳ, პირველ 
მოღებადმდე მადლისა რაჲსა-მე-მცა უკუე იჩინენით მოტევებასა ცოდვათასა, 
არამედ შემდგომად მოღებისა მის მადლისა, რაჲთა უბრალო იპოვოს გონებაჲ 
შენი და თანამორბედ-ექმნეს 24 მადლსა მას. ნანდჳლვე დიდ არს საქმჱ ესე, 
ძმანო.

აწ კრძალვით მოუჴდეთ მას, რამეთუ კაცად-კაცადი თქუენი წარდგომად 
არს წინაშე ღმრთისა და წინაშე ბევრთა მათ 25 ანგელოზთა, და სულმან 
წმიდამან აღგბეჭდნეს თქუენ და 26 სული თქუენი 27, და აღწერად ხართ თქუენ 
ერისაკაცად დიდისა მეუფისა. ამიერითგან განემზადენით და განეკრძალენით. 

14	 	სამოსელთა	თქუენთა	სინანულითა]	სამოსელსა	თქუენსა	სინანულად	B
15  ~ ყოველთა	უწესს	B
16	 	ჴმაჲ-მაღალთაგან	A
17	 	შინაგან	შესრულთა	მათ]	შინაგანთა	მათ	შესრულთა	B
18	 	*	მათ.	22,12.
19	 	შენ]	-	B
20	 	*	მათ.	25,21.
21	 	ცხორებისაჲ	+	და	B
22	 	*	ეს.	61,10.
23	 	იპოს	B
24	 	იქმნეს	B
25	 	ბევრთა	მათ]	ბევრეულთა	B
26	 	თქუენ	და]	-	B
27	 	სულნი	თქუენნი	B
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[A79r] არათუ სამოსელი ბრწყინვალჱ ჴამს აქა შემოსად 28, არამედ სულისაჲ 29 
იგი გონიერებით ღმრთის მოშიშებაჲ. ნუ ვითარცა წყალსა ლიტონსა ხედავ 
შენ ბანასა მას 30, არამედ – წყალსა თანა მოცემულსა მადლსა, ვითარცა 31 
ბომონთა მათ ზედა კერძოთასა შეწირული იგი დაღათუ ბუნებით არნ ლიტონ, 
ხოლო შე-ვე-გინებულ იქმნის სახელდებითა 32 კერპთაჲთა, ეგრე ცვალებულად 33 
ლიტონმან მან [B193r] წყალმან 34 სახელდებითა მით მამისა, ქრისტჱსითა და 
წმიდისა სულისაჲთა ძალი სიწმიდისაჲ მოიღო.

რამეთუ მრჩობლი არს კაცი – სულთაგან და ჴორცთა შეყოფილ. ეგრეცა 
მრჩობლ არს განსაწმედელი იგი: უსხეულოჲ იგი – უსხეულოსა, ჴორცი 35 
იგი – ჴორციელსა, წყალი 36 იგი განსწმედს ჴორცთა 37 და სული წმიდაჲ 
აღჰბეჭდავს 38 სულთა, რაჲთა სხურებულნი 39 გულითა, განბანილნი 40 ჴორცითა 
წყლითა მით წმიდითა მოუჴდეთ ღმერთსა 41. აწ, რაჟამს წყალსა ამას 
შეხჳდოდი 42, ნუ წყალსა ამას 43 ლიტონსა ხედავ 44, არამედ შეწევნასა სულისა 
წმიდისასა და ცხოვრებასა 45 ელოდე, რამეთუ თჳნიერ მათ ორთასა, ვერ 
ეგების სრულყოფაჲ. 46 

არათუ მე ვიტყჳ ამას, არამედ უფალი იესუ, რომელსა-იგი ჴელმწიფებაჲ 
აქუს საქმისაჲ ამის და იტყჳს: „უკუეთუ ვინმე არა იშვეს წყლითა და 
სულითა, ვერ შევიდეს სასუფეველსა ღმრთისასა“. 47* [A79v] არცაღა რომელი 
წყლითა ხოლო ბანილ არს და ვერ ღირს-ქმნულ არს იგი სულისა, ვერ 
ჴელ-ეწიფების მას, ვითარმცა სრული აქუნდა მადლი; და არცაღათუ ვინმე 

28	 	შემოსად]	მოსად	A
29	 	სულისა	B
30	 	ხედავ	შენ	ბანასა	მას]	ჰხედავთ	ბანას	B
31	 	ვითარცა]	+	იგი	B
32	 	სახელისდებითა	B
33	 	ცვალებულად	+	ჩუენცა	AB
34	 	წყალმან]		წინაჲსწარმეტყუელმან	B
35	 	ჴორცი]	და	ჴორციელი	B
36	 	წყალი]	წინაჲსწარმეტყუელი	B
37	 	ჴორთა	A
38	 	აჰბეჭდავს	B
39	 	სხურებოლნი	A
40	 	განბანილნი]	განწმედილნი	B
41	 	ღმერთსა	-	B
42	 	შეხჳდოდი]	ხჳდოდით	B
43	 	მას	B	
44	 	ჰხედავ	B
45	 	ცხორებასა	B
46	 	სრულყოფაჲ]	სრულებაჲ	B
47	 	*	ინ.	3,5.
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იყოს საქმით სრულ 48 და არა მოეღოს 49 ბეჭედი იგი სულისაჲ, ვერ შევიდეს 50 
სასუფეველსა ცათასა. საკადრებელ არს სიტყუად ესე, არამედ 51 არა მე ვიტყჳ 
ამას, არამედ 52 იესუ არს, რომელი იტყჳს ამას. 

მოვედით აწ სიტყჳსა ამის გამოცხადებასა საღმრთოთაგან წიგნთა: 
კორნელიოს იყო კაცი მართალი, რამეთუ ანგელოზთა ხილვასა ღირს-იქმნა 53, 
ვითარცა ძეგლი 54 კეთილი. ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილნი ცათა შინა 
წინაშე ღმრთისა აღემართნეს, ხოლო 55 რაჟამს პეტრე მოვიდა, მას ჟამსა შინა 
მეყსეულად სული წმიდაჲ მო-ხოლო-ეფინა მორწმუნეთა მათ. მაშინ იტყოდეს 
ენათა და წინაჲსწარმეტყუელებდეს. შემდგომად მოცემისა მადლისა სულისა 
წმიდისა, – იტყჳს წიგნი, – „უბრძანა მათ პეტრე სახელითა უფლისა იესუ 
ქრისტჱსითა ნათლისღებაჲ“, 56* რაჲთა პირველად სარწმუნოებითა მით სული 
იგი იშვეს და მერმეღა მიიღონ ჴორცთა ჴრწნილი 57 იგი.

და  უკუეთუ ვისმე სწადის 58 კითხვად, ვითარმედ: რაჲსა წყლისაგან და 
არა სხჳსაგან წესისა მოეცემის მადლი იგი 59, საღმრთონი წიგნნი აიხუენ და 
ჰპოო 60, ვითარმედ დიდ და მთავარ არს [A80r] წყალი და ოთხთა საჩინოთა მათ 
წესთა 61 უმჯობჱს. ანგელოზთა საყოფელ 62 ცანი არიან, არამედ წყალთაგანვე 
არიან. ქუეყანაჲ არს საყოფელი კაცთაჲ, ეგ[B193v]რევე წყალთა ზედა არს; 
და უწინარჱს ყოველთა 63 მათ შობათა შესაქმესა ექუსთა დღეთასა 64 „სული 
ღმრთისაჲ 65 იქცეოდა ზედა წყალთა“. 66*

დასაბამი სოფლისაჲ არს წყალი, დასაბამი სახარებისაჲ იორდანჱ არს, 

48	 	საქმით	სრულ]	საქმითა	A
49	 	მოეღოს	+	მას	B
50	 	შევიდეს	+	იგი	B
51	 	არამედ]	ხოლო	B
52	 	არამედ	+	უფალი	B
53	 	ღირს-იქმნა]	+	და	B
54	 	ძეგლი	+	იგი	B
55	 	ხოლო	-	B
56	 	*	შდრ.	საქმე	10,48.
57	 	ხრწნილი	B
58	 	სწადოდის	B
59  ~ მადლი	იგი	მოეცემის	B
60	 	ჰპოვო	B
61	 	მათ	წესთა]	წიგნთა	მათ	B
62	 	საყოფელნი	B
63	 	ყოველთა]	წყალთა	B
64	 	დღეთა	B
65	 	ღმრთისაჲ]	წმიდაჲ	B
66	 	*	დაბ.	1,2.
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განთავისუფლებაჲ ისრაელისაჲ 67 ფარაოჲსგან ზღჳთა მით და განთავისუფლებაჲ 68 
ცოდვათაგან განბანითა მით წყლისაგან სიტყჳთა, 69* სადაცა ვის 70 მიმართ 
იყოს აღთქუმაჲ, მუნცა – წყალი.

შემდგომად წყლითრღუნისა დაიდვა შჯული ნოვჱს მიმართ; და ისრაჱლისა 
მიმართ მოეცა შჯული მთასა სინასა, არამედ შემდგომად სხურებისა მის 
წყლისა მატყლითა მეწამულითა და უსუპითა. 71* ელია ამაღლდა, არამედ არა 
თჳნიერ წყლისა 72, პირველად წიაღ-ჴდა იორდანესა და მაშინღა მჴედრ აღვიდა 
ზეცად. ეგრევე პირველად მღდელთმოძღუარი იგი იბანის და მაშინღა კუმევად 
წარდგის, პირველად აჰრონ განიბანა და მაშინღა იქმნა მღდელთმოძღუარ. 
ვითარმცა უკუე შეჰგვანდა სხუათა მლოცველად 73, რომელი-იგი წყლითა არა 
განწმედილ იყო! და მუნ სახჱ ნათლისცემისაჲ – ემბაზი იგი [A80v] საბანელ 
იყო კარავსა მას შინა წამებისასა.

ძუელისა შჯულისა დასასრული და ახლისა შჯულისა დასაბამი 74 არს 
ნათლისღებაჲ, რამეთუ იოვანე იყო წინამძღუარ საქმისა მის, რომლისა-
იგი უფროჲს არავინ იყო შობილი დედათაგანი და 75 დასასრული 
წინაჲსწარმეტყუელთაჲ 76, „რამეთუ წინაჲსწარმეტყუელნი ყოველნი 77 და 
შჯული ვიდრე იოვანჱსამდე 78“, 79* ხოლო სახარებისა მის საქმეთა დასაბამ, 
რამეთუ დასაბამი სახარებათაჲ 80 იესუ ქრისტჱ არს. 81* და მისა შემდგომად 
იტყჳს: „იყო იოვანე უდაბნოსა და ნათელ-სცემდა“. 82* დაღათუ ელიაჲსი თქუა, 
რომელი ამაღლდა, არამედ არავე უფროჲს იყო იოვანჱსა. არათუ მე ვიკადრებ 
წინაჲსწარმეტყუელთა შეტყუებად, არამედ უფალი იგი მათი და ჩუენი იესუ 
ქრისტჱ იტყჳს: „უფროჲსი დედათაჲ 83 ნაშობი იოვანჱსა არავინ აღდგომილ 

67	 	ისრჱლთაჲ	B
68	 	განთავისოფლებაჲ	A
69	 	*	შდრ.	ეფ.	5,26.
70	 	ვისა	B
71	 	*	იხ.:	გამ.	24,8;	ებრ.	9,19.
72	 	წყლისა	+	რამეთუ	B
73	 	მლოცველად]	მცველად	AB
74	 	დასაბამი	-	A	
75	 	და]	-	B
76	 	წინაჲსწარმეტყულთაჲ	A
77	 	ყოველნი	-	B
78	 	იოვანესადმდე	B
79	 	*	მათ.	11,13.
80	 	სახარებისაჲ	B
81	 	*	შდრ.	მარკ.	1,1.
82	 	*	მარკ.	1,4;	ინ.	1,28.
83	 	დედათა	A
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არს“. 84* არა თქუა: „შობილი ქალწულისაგან“, არამედ – დედათაგან, რამეთუ 
მონისაჲ მის მონათა მიერ არს შეტყუებაჲ, ხოლო ძისა მადლი მონათა მიერ 
შეუტყუებელ არს. 

აწ იხილე, რომელი კაცი წინამძღურად მადლისა მის გამოირჩია ღმერთმან, 
უპოვარი და უდაბნოჲსმოყუარჱ, ხოლო არათუ 85 კაცის 86 მოძულჱ; 87° მკალსა 
ჭამდა და ფრთოვან იქმოდა სულსა, თაფლითა იზრდიდა და თაფლისა 
უტკბოჲსსა და უსარგებლჱსსა იტყოდა. [A81r] სამოსლად ემოსა სტევისაგან 
აქლემისა და მონაზონებისა საქმესა თჳსაგან აჩუენებდა, რომელი-იგი 
სულისაგან წმიდისა საშოსა შევიდა დედისასა.

განწმიდნა იერემიაცა, არამედ არა წინაჲსწარმეტყუელებდა საშოსა 
შინა, ხოლო იოვანე ხლდებოდა წინავე საშოსა შინა სიხარულით, დაღათუ 
ჴორციელითა თუალითა არა ხედვიდა უფალსა, არამედ სულითა იცნა იგი. 
რამეთუ დიდ არს ნათლისღებისა მადლი, ჯერ-იყო დიდიცა იგი წინამძღუარი 
აღდგინებად. 

ესე ნათელ-სცემდა იორდანესა ზედა მდინარესა და „განვიდოდეს მისა 
ყოველი იერუსალემი 88“ 89* და პირველსა მას ნაყოფსა ნათლისცემისასა 
მოიღებდა: უფროჲს ყოველთა მათ კეთილთა პატივი იერუსალემს 90 შინა.

არამედ გულისხმა-ყავთ და ცანთ, იერუსალემელნო 91, რავდენნი-იგი 
განვიდოდეს და ნათელს-იღებდეს მისგან და აუვარებდეს ცოდვათა მათთა, 
პირველად უჩუენებდეს მას წყლულებათა მათთა 92. მაშინღა დასდებდა წამალსა 
მას მორწმუნეთა მათ, მოსცემდა გამოჴსნასა ცეცხლისა მისგან საუკუნოჲსა.

და გნებავს თუ ცნობად, რამეთუ ჴსნაჲ არს ნათლისღებაჲ ცეცხლისა 
მისგან საუკუნოჲსა: „ნაშობნო იქედნეთანო, ვინ გიჩუენა თქუენ სივლტოლაჲ 
მომავალისა მისგან რისხვისა?“ 93* ამიერითგან ნუღარამცა ხართ იქედნე, 
არამედ ოდესმე იყვენით. [A81v] აწ განიძარცუეთ პირველისა საცოდველისა 
ცხოვრებისა ძალი ყოველივე. 

84	 	*	მათ.	11,11.
85	 	არაჲთუ	A
86	 	კაცისა	B
87	 	°	აქედან	A	19-ს	(B	ლიტერი)	ტექსტის	ვრცელი	მონაკვეთი	აკლია.
88	 	იჱ~მი	A
89	 	*	მათ.	3,5.
90	 	იჱ~ლმს	A
91	 	იჱ~ლმელნო	A
92	 	მაათთა	A
93	 	*	მათ.	3,7.
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გუელი ჴურელსა იწროსა შევალს და განიძარცუავს სიბერესა და სიძუელჱ 
შეჭირებითა მით იწროებისაჲთა განიყარის და მიერითგან ახალ არნ იგი 
ჴორცითა. ესრჱთ შევედ შენცა იწროჲსა მის მიერ და შესაჭირვებელისა კარისა, 
შეიიწრე თავი შენი მარხვითა. იიძულე, განიშორე შენგან წარსაწყმედელი 
იგი, 94* „განიძარცუე ძუელი იგი კაცი საქმითურთ მისით“ 95* და თქუ, რომელი-
იგი „ქებათასა“ წერილ არს: „განვიძარცუე სამოსელი ჩემი, ვიდრემდე 
შევიმოსო იგი“. 96*

უკუეთუ ვინმე იყოს თქუენ შორის ორგული, კაცთმოთნჱ და ღმრთისმოშიშად  
საგონებელ იყოს და გულითა არა ჰრწმენეს, ეგევითარსა მას სჳმონ მოგჳსაჲ 
აქუს ორგულებაჲ; არათუ რაჲთა მოვიდეს და მიიღოს მადლისა მისგან, არამედ 
რაჲთა ვაჭრობდეს მიცემულსა მას. ისმინენ ეგევითარმან მან იოვანჱსგანვე, 
ვითარმედ: „აწვე ეგერა ცული ძირთა ხეთასა ძეს. ყოველმან ხემან, რომელმან 
არა გამოიღოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას“. 97* რამეთუ 
თუალუხუავ არს მსაჯული იგი, ამისთჳს განიშორე შენგან ორგულებაჲ და 
რომელნი-იგი არიან ნაყოფნი სინანულისანი.

„და რომელსა ედვას ორი სამოსელი, მიეცინ, [A82r] რომელსა-იგი არა 
აქუნდეს; და საზრდელი ეგრევე ყავნ“. 98* 

სარწმუნო იყო მოძღუარი იგი, რამეთუ პირველ ჰყოფდა, რომელსა-იგი 
ასწავებდა; არა ჰრცხვენოდა, რომელსა-იგი იტყოდა, და არა დააყენებდა იჭჳ 
ენასა თჳსსა.

აწ შენ სულისა წმიდისა მადლი მოღებად გნებავს და საჭმელთა 
წარმავალთა გლახაკთა არა გნებავს ცემად! დიდსა ეძიებ და მცირჱ იგი 
გეწყალის; დაღათუ მეზუერჱ ხარ, გინათუ ვინმე მეძავი ხარ, შეინანე და 
ესევდ ცხოვრებასა, რამეთუ იტყჳს: „მეზუერენი და მეძავნი წინა-გიძღუენ 
სასუფეველსა ღმრთისასა“. 99* უწამებს ამას პავლე და იტყჳს: „არცა მეძავთა, 
არცა მეკერპეთა, არცა შემდგომითი-შემდგომად, ვითარცა იტყჳს, სასუფეველი 
ღმრთისაჲ ვერ დაიმკჳდრონ. და ესრე ოდესმე იყვენით, არამედ განიბანენით, 
არამედ განიწმიდენით“. 100* არა თქუა: ,,ვიეთნი ხართ“, არამედ:  ,,ვიეთნი-ეგე 

94	 		*	შდრ.	იგ.	16,26.
95	 		*	კოლ.	3,9.
96	 		*	ქებ.	5,3.
97	 		*	მათ.	3,10.
98	 		*	ლკ.	3,11.
99	 		*	მათ.	21,31.
100		*	შდრ.	1	კორ.	6,9-11.
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იყვენით“ უმეცრებასა შინა, ცოდვაჲ მიეტევების, ხოლო რომელი დაადგრეს 
ბოროტსა მას ზედა, დაისაჯოს.

გაქუს შენ სიქადულად ნათლისღებისად თავადი ძჱ ღმრთისაჲ 
მხოლოდშობილი. ამიერითგან რაჲღა-მე მიჴმს კაცისათჳს სიტყუად? დიდი 
იყო იოვანეცა, არამედ რაჲ სწორება უც უფლისა თანა? ჴმოვან იყო ჴმითა, 
არამედ რაჲ სწორება იყო სიტყჳსა მის? კეთილ იყო [A82v] ქადაგი იგი, 
არამედ რაჲ ესწორების მეუფესა? უმჯობჱს იყო იგი, რომელი-იგი ნათელ-
სცემდა წყლითა, არამედ რაჲ სწორება უც მის თანა, რომელი-იგი ნათელ-
სცემდა სულითა და ცეცხლითა? ნათელ-სცა მოციქულთა მაცხოვარმან, 
რაჟამს-იგი „იყო მეყსეულად ზეცით ოხრაჲ, ვითარცა ქარისა სასტიკისაჲ, და 
აღივსო ყოვლად სახლი იგი, სადაცა-იგი სხდეს, და ეჩუენნეს მათ განყოფანი 
ენათანი, ვითარცა ცეცხლისანი და დაადგრა თითოეულსა კაცად-კაცადსა 
მათსა და აღივსნეს ყოველნი სულით წმიდითა“. 101*

რომელმან არა ნათელ-იღოს, მას ცხორებაჲ არა აქუს, გარნა მარტჳლთა 
ხოლო, რომელთა თჳნიერ წყლისა ნათლისღებისა დაიპყრან სასუფეველი, 
რამეთუ რაჟამს იჴსნიდა ჯუარითა სოფელსა მაცხოვარი და გუერდსა 
უგმირეს 102, გამოჴდა სისხლი და წყალი, რაჲთა რომელთამე ჟამსა მშჳდობისასა 
სულითა წმიდითა და წყლითა ნათელ-იღონ და რომელთამე კუალად ჟამსა 
დევნისასა თჳსითა სისხლითა ნათელ-იღონ. 

და წამებს ამას, იცის ნათლისღებად სახელი წოდებად იესუ და იტყჳს: 
„შემძლებელ ხართა სასუმელისა მის შესუმად, რომელ-იგი მე შევსუა, და 
ნათლისღებაჲ იგი, რომელი მე ნათელ-ვიღო, ნათელ-იღოთ?“ 103* და მარტჳლთა 
აღიარეს და სოფლისა საჩუენებელ იქმნნეს და ანგელოზთა და კაცთა. 104* 
ხოლო შენ წუთ მელოდე და აღვიარო, არამედ არღა არს ჟამი სმენად შენდა.

ამისთჳს განწმიდა ნათლისღებაჲ უფალმან იესუ, რამეთუ მან თავადმან 
პირველად ნათელ-იღო. უკუეთუ ძემან 105 ღმრთისამან ნათელ-იღო, ვინ-მე უკუე 
შეურაცხ-ყოს ნათლისღებაჲ და ეგევითარი იგი ღმრთისმსახურ იყოს? ხოლო 
ნათელ-იღო ამისთჳს: არათუ მან მოტევებაჲ ცოდვათაჲ მოიღო, რამეთუ იგი 
უცოდველ არს, არამედ დაღათუ უცოდველ არს, ნათელ-ვე-იღო, რაჲთა მადლი 
თჳსი და პატივი მოსცეს ნათლისმღებელთა. „ვითარცა-იგი ყრმანიცა იზიარნა 

101				*	საქმე	2,	2-4.
102				უგმირის	A
103				*	მათ.	20,22.
104				*	შდრ.	1	კორ.	4,9.
105				ძემაღ	A
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ჴორცთა და სისხლთა და მანცა იგივე ვნებაჲ მოიღო“, 106* რაჲთა ვითარცა-
იგი ჴორციელად მოსლვასა მისსა 107 ზიარ ვიქმნენით, ეგრეცა ღმრთეებისა 
მის მადლსა ვეზიარნეთ. თავადმან ნათელ-იღო იესუ, რაჲთა ამისთჳსცა ჩუენ 
ზიარებაჲ იგი მოვიღოთ და ცხორებასა თანა – პატივი.

ვეშაპი იყო წყალთა შინა, ვითარცა იტყჳს იობი, „რომელმან შთაიწრიდის 
იორდანჱ თუალსა მისსა“. 108* და რამეთუ ჯერ-იყო შემუსრვად თავები 
ვეშაპისაჲ მის, შევიდა თავადი წყალთა მათ შინა და შეკრა ძლიერი იგი, 
რაჲთა ფლობაჲ მოგუეცეს ჩუენ დათრგუნვად გუელთა ზედა და ღრიაკალთა 
და ყოველსა ძალსა მტერისასა. არა მცირჱ მჴეცი იყო, არამედ საშინელი. 
[A83v] „ყოველი ნავი მესათხევლეთაჲ ვერ შემძლებელ იყო მოღებად ერთსა 
ქეცსა ბოლოჲსა მისისასა 109“. 110* „წინაშე მისა რბის წარსაწყმედელი“ 111* და 
მოსრვიდა, რომელი შეემთხუეოდა მას.

წარმოუძღუა ცხოვრებაჲ, რაჲთა დაიკრას პირი სიკუდილმან, რაჲთა 
ყოველთა მათ ცხოვრებულთა თქუან: „სადა იყო ძლევაჲ შენი, სიკუდილო? 
ანუ სადა იყო ძლევაჲ შენი, ჯოჯოხეთო?“ 112*... რომელი-იგი არს ნათლისღებაჲ.

რამეთუ შეხუალ შენ წყალსა მას და შე-ღა-გმოსიეს ცოდვაჲ იგი, არამედ 
მადლისა მის მოსლვამან აღბეჭდოს სული შენი და მიერითგან არღარა უტეოს 
შთანთქმად საშინელისა მისგან ვეშპისა 113. მომკუდარი ცოდვითა შეხუალ მას 
და ამოხჳდე 114 მიერ განმართლებული სიმართლითა. 

უკუეთუ თანანერგ ექმნე შენ მსგავსებასა მას სიკუდილისა მისისასა, ეგრეცა 
აღდგომასა ღირს-იქმნე, ვითარცა-იგი იესუ ცოდვანი სოფლისანი თავს-ისხნა 
და მოკუდა, რაჲთა მოაკუდინოს ცოდვაჲ და სიმართლით აღდგეს. ეგრეცა 
შენ შთახჳდე წყალსა მას და ვითარცა სახედ რაჲმე დაეფლვი წყალთა 
მათ შინა, ვითარცა-იგი იესუ კლდესა მას შინა, მერმე კუალად აღსდგე და 
განახლებული ცხოვრებითა ხჳდოდი. 115*

და ოდეს-იგი ნიჭსა მას [A84r] ღირს-იქმნე მოღებად, მაშინცა მჴდომისა 
მის ბრძოლად მოგეცეს შენ ჴელმწიფებაჲ. ვითარცა-იგი ნათლისღებისა 

106				*	ებრ.	2,14.
107				მისა	A
108				*	იობ.	40,18.
109				მისისა	A
110				*	იობ.	40,26.
111				*	იობ.	41,13.
112				*	ოსე	13,14;	1	კორ.	15,55.
113				ვეშისა	A
114				და	მოხჳდე	A
115				*	შდრ.	რომ.	6,4.
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შემდგომად უფალი გამოიცადებოდა ორმეოც დღე, არათუ უწინარჱსცა მისა 
ძლევად ვერ ეძლო, არამედ ყოველივე წესით და შემდგომითი-შემდგომად 
ეგულებოდა ყოფად; ეგრეცა შენ პირველ ნათლისღებისა მჴდომთა მათ ნუ 
იკადრებ ბრძოლად, ხოლო რაჟამს მიიღო მადლი იგი, მიერითგან გულპყრობილ 
იყავ სიმართლისა მის საჭურველითა, მჴნდებოდე მას შინა და გინდეს თუ, 
ახარებდეცა.

იესუ, ძჱ ღმრთისაჲ, პირველ ნათლისღებისა არა ახარებდა. უკუეთუ თჳთ 
უფალი მოვიდა ჟამითი-ჟამად წესიერად ჟამთა მათ ჩუენ, მონათა, ვჰრიდოთ-
მეა უწესოდ ჟამთა მათ გარდასლვად? „მიერითგან იწყო იესუ ქადაგებად“. 116* 
„მაშინ გარდამოჴდა სული წმიდაჲ, ჴორციელად ხილული, ვითარცა ტრედი“, 117* 
არათუ რაჲთა იესუ იხილოს იგი პირველად, რამეთუ იცოდა იგი მისა წინაცა, 
ჴორციელად მოვიდა, რაჲთა იხილოს იოვანე ნათლისმცემელმან. და იტყჳს: „მე 
არა ვიცოდე იგი, არამედ, რომელმან მომავლინა მე ნათლისცემად, მან მრქუა 
მე: რომელსა ზედა იხილო სული წმიდაჲ, გარდამომავალი მის ზედა, იგი 
არს თავადი“. 118* უკუეთუ გაქუნდეს შენცა შეუორგულებელი სარწმუნოებაჲ 
ღმრთის [A84v] მოშიშებისაჲ, მოვიდეს შენ ზედაცა სული წმიდაჲ და ჴმაჲ 
მამისაჲ ზეცით ოხრიდეს შენ ზედა, რამეთუ არა ,,ესე არს ძჱ ჩემი“, არამედ: 
,,ესე აწ იქმნა ძედ ჩემდა“. 

იესუს ზედა არსებაჲ იგი ითქუა, რამეთუ „დასა[B194r]ბამსა 119° იყო 
სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა და ღმერთი იყო სიტყუაჲ 
იგი“, 120* მის ზედა არსებაჲ იგი, რამეთუ მარადის და ოდესვე არს ძჱ 
ღმრთისაჲ; ხოლო შენ ზედავე 121 ,,აწღა 122 იქმნა ძე 123“, რამეთუ არა ბუნებით 
ხარ ძჱ, არამედ მადლით შვილებასა მას მიიღებ. იგი სამარადისო 124 არს, 
ხოლო შენ წარმოჩინებით მიიღებ მადლსა მას.

აწ უკუე განუმზადე თავისა შენისა ჭურჭელი, რაჲთა იქმნე შვილ ღმრთის 
და მკჳდრ ღმრთისა მიერ. უკუეთუ ეგრჱთ განჰმზადო თავი შენი, რაჲთა მი-ცა-

116				*	მათ.	4,17.
117				*	ლკ.	3,22.	
118				*	ინ.	1,33.
119				°	ეს	მონაკვეთი:	„მკალსა	ჭამდა	და	ფრთოვან	იქმოდა	სულსა...	იესუს	ზედა	არსებაჲ	

იგი	ითქუა,	რამეთუ	დასა...“		–		ტბეთის	მრავალთავს		(A	19,	B	ლიტერი)	აკლია.
120				*	ინ.	1,1.
121				ზედავე]	ზედა	+	ესე	B
122				აწყა	A
123				ძედ	B
124				სამარადისოდ	B
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იღო, და თუ სარწმუნოებით მოხუალ, რაჲთა სარწმუნოცა იქმნე. განიშორე 125 
ძუელი იგი კაცი ნეფსით თჳსით. ყოველი 126, რაჲცა გიქმნიეს 127, – გინათუ 
სიძვაჲ, გინათუ მრუშებაჲ, გინათუ სხუაჲ რაჲმე არაწმიდებაჲ, – შეინანე და 
მოგეტეოს. არარაჲ უფროჲს ცოდვა არს 128 ჯუარცუმისა ქრისტჱსისა და ამის 
განმწმედელი ნათლისღებაჲ არს. 

რომელნი-იგი მოუჴდეს პეტრეს სამ ათასნი და ეტყოდა მათ, რომელთა-იგი 
ჯუარს-აცუეს 129 ქრისტჱ, ჰკითხვიდეს მას და ეტ 130°[ყოდეს]: 131 „რაჲმე ვყოთ, 
კაცნო ძმანო?“ 132* რამეთუ დიდი წყლულებაჲ შესძინე, პეტრე, ცოდვათა 
ჩუენთა ზედა, რომელ-იგი სთქუ, ვითარმედ: წინამძღუარი ცხორებისაჲ 
მოჰკალთ. აწ, რომელი წამალი იპოვოს ესთენისათჳს წყლულებისა, რომელი 
განმწმედელი არს ესევითარისათჳს მწინკულევანისა, ანუ რომელი ცხორებაჲ 
არს ესევითარისა წარწყმედისათჳს? და ჰრქუა მათ პეტრე: „შეინანეთ და 
კაცად-კაცადმან თქუენმან, სახელითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსითა, 
ნათელ-იღეთ მისატევებელად ცოდვათა  და მოიღოთ ნიჭი იგი სულისაგან 
წმიდისა“. 133* 

ჵ გამოუთქუმელი ესე ღმრთისა კაცთმოყუარებაჲ, ცხორებასა არა ესვენ 
და სულისა წმიდისა ნიჭსა ღირს-იქმნებიან.

აწ იხილე ნათლისღებისა ძალი, უკუეთუ ვინმე თქუენგანმან სიტყჳთა 
გმობისაჲთა ჯუარს-აცუა ქრისტე, გინათუ საქმეთაგან  ბოროტთა განემზადა 
გმობად შჯულისა ჩუენისა, კეთილისმოსავ იქმენინ სინანულსა შინა.

რამეთუ მოწევნულ არს აწცა იგივე მადლი, „ნუ გეშინინ, იერუსალჱმ, 
რამეთუ მოგისპნა უფალმან ცოდვანი შენნი, განრცხეს უფალმან ყოველი 
მწინკულევანებაჲ შენი, ძეთა და ასულთა შენთაჲ, სულითა შემწუველითა, 
სულითა საშჯელისაჲთა გასხუროს თქუენ წყალი იგი წმიდაჲ და განგწმიდნეს  
თქუენ ყოველთაგან ცოდვათა თქუენთა“. 134*

125				განიშოვრე	A
126				ყოველივე	B
127				გიქმნიე	A
128				ცოდვა	არს	+	უფროჲს	B
129				ჯუარს-აცუა	A
130				°	აქ	წყდება	ტექსტი	სინურ	მრავალთავში	(sin.32-57-33,	A	ლიტერი).
131				რომელთა-იგი	ჯუარს-აცუეს	ქრისტჱ,	ჰკითხვიდეს	მას	და	ეტყოდეს	-	B.	
132				*	საქმე	2,37.
133				*	საქმე	2,38.
134				*	შდრ.	ეს.	4,3-4.
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რამეთუ განწყობილ არიან თქუენ ზედა ან[B194v]გელოზნი და იტყჳან, 
ვითარმედ: „ვინ არს ესე, რომელი აღმოვალს განბრწყენილი და დამტკეცილი 
დისწულსა თჳსსა ზედა?“ 135* რამეთუ რომელი-იგი კირთი იყო პირველად სული, 
აწ დისწულად თჳსა იჩემა უფალმან იგი, რომელმან-იგი გულსმოდგინებაჲ 
თქუენი შეიწყნაროს და თქუას: „აჰა ესერა, ვითარ კეთილ ხარ“, 136* „კბილნი 
შენნი ვითარცა კოლტი მორისულთჲ“ 137* გონიერად აღსარებისა მისთჳს, და 
ამისა შემდგომად იტყჳს: „ყოველივე მარჩბიოსანი“. 138* მრჩობლისა მისთჳს 
მადლისა ვიტყჳ, რომელი-იგი წყლისა და სულისა წმიდისაგან აღივსების და 
რომელი-იგი ძუელისაგან და ახლისა შჯულისა ქადაგებულ არს. 

და იყავნ, თქუენ, ყოველთა სრბაჲ მარცვალთაჲ ამათ განსრულებულ და 
გეჴსენედ თქუმული ესე, და ნაყოფიმცა გამოგიღებიეს საქმეთაგან კეთილთა, 
და უბიწოდ სერისა მის წარდგომად ხართ და მო-მცა-გაქუს მოტევებაჲ 
ღმრთისაგან ქრისტე იესუჲს მიერ, უფლისა ჩუენისა, სულით წმიდითურთ, 
მისა დიდებაჲ და პატივი და ძალი აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, 
ამენ.

135				*	ქებ.	6,9.
136				*	ქებ.	1,15;	4,1.
137				*	ქებ.	4,2;	6,5.
138				*	ქებ.	4,2;	6,5.
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1. Tqumuli wmidisa. . . iovane oqropirisaÁ naTlisRebis aT Â s . . .

 
1.  1Tqumuli wmidisa mamisa Cuenisa 2 iovane oqropirisaÁ

naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa 3 
iovanes mier iordanesa mdinaresa 4; 5°

(fsevdooqropiri)

I. კაცნო ღმრთისმოყუარენო 6** და ძმათმოყუარენო, მასპინძელ ექმნენით 
სიტყუათა ჩემთა 7** და ყურნი თქუენნი 8** განჰმარტენით შეწყნარებად 
თქუმულთა ჩემთა და მიიღეთ ჩემგან ცხოველსმყოფელი სმენაჲ ქადაგებისათჳს 
ნათლისღებისა 9 უფლისა იორდანესა ზედა, რომელი-იგი ჩუენთჳს აღასრულა, 
რამეთუ შთასლვითა 10 მისითა წყალთა მათ შინა უფროჲს კადნიერ ვიქმნენით 11 
მეცა და თქუენცა 12.

დაღათუ 13 დღესასწაული ესე გარდაჴდეს მაცხოვრისა გამოჩინებისაჲ, 
არამედ მადლი იგი მისი 14 მარადის დადგრომილ არს ჩუენ თანა. ამისთჳსცა 
ვიშუებდეთ 15 სიხარულით, 16** რამეთუ არა არს განცხრომაჲ ჩუენი უძღებებით, 

1	 	დასაწყისი]	+	თუესა	იანვარსა	ვ	DEF
2	 	წმიდისა	მამისა	ჩუენისა]	-A;	მამისა	ჩუენისა]	-D
3	 	 ქრისტჱსა	 B;	 თქუმული...	 ქრისტესა]	 ნათლისღებისათჳს	 უფლისა	 ჩუენისა	 იესუ	

ქრისტესა,	 თქუმული	 წმიდათა	 შორის	 მამისა	 ჩუენისა	 იოანე	 ოქროპირისა+გუაკურთხენ,	
მამაო	F
4	 	მდინარესა]	-B,	+გუაკურთხენ,	მამაო	DE;	იოვანეს	მიერ	იორდანესა	მდინარესა]	-F
5	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(186r-190r);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(130v-134v);	C	–	A	1109,	IX	ს.	 (4r-4v,	თავნაკლული);	D	–	A	90,	XIII	ს.	 (229r-232v);	E	–	Q	
662,	XVII	ს.	(244v-247r);	F	–	A	1525,	1791	წ.	(10r-14v).	გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.	//	გამოც.:	
კოჭლამაზაშვილი	2009:	361-374.	ჰომილია	ფსევდოოქროპირისეულად	არის	მიჩნეული.	
კვლევამ	ცხადყო,	რომ	ის	წმ.	გრიგოლ	ნოსელს	ეკუთვნის.
6	 **	 ღმრთისმოყუარენო]	 	 φιλόχριστοι	 κα	 φιλόξενοι	 Gr.	 (PG	 10,	 col.	 1177,	 C	 5):	

ქრისტესმოყვარენო	და	უცხოთმოყვარენო.
7	 	**	καὶ τήμερον [ἄλ. σήμερον] Gr. (PG 10, col. 1177, C 6-7):	და	დღეს]	om.	Iber.
8  ** ὡς πύλας Gr. (PG 10, col. 1177, C 7):	როგორც	კარიბჭე]	om.	Iber.
9	 	ნათლისღებისათჳს	A
10	 	შთასლჳთა	E
11	 	ვიქმნნეთ		DE
12  ~	თქუენცა	და	მეცა	DE
13	 	დაღათუ]	და	თუ	AE
14	 	მისი]	-A
15	 	ვიშუჱბდეთ	DE
16  ** ἀπλήστιος ψυχαῖς Gr. (PG 10, col. 1177, C 15):	უძღები	სულებით]	om.	Iber.
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არამედ გალობით. 17** 
მოვედით ყოველნი გალილეაჲთ 18 ჰურიასტანად 19 და მივრბიოდით იესუჲს 20 

თანა, რამეთუ ნეტარ არს, რომელი მოგზაურ ექმნეს თანა გზასა ცხორებისასა. 
მოვედით 21° და 22** მივიწინეთ 23 იორდანედ და ვიხილოთ ნათლისმცემელი 

იოვანე და მისგან ნათელღებული 24 იესუ, რომელსა-იგი არა უჴმდა 25 
ნათლისღებაჲ, არამედ ნათლისღებისა მის 26 მადლსა 27 მოგუანიჭებს.

მოვედით 28 და ვიხილოთ ჩუენისა ამის მეორედ შობისა ხატი, აჩრდილად 
გამოსახული 29 წყალთა შინა. 

„მას ჟამსა შინა 30 მოვიდა იესუ გალილეაჲთ 31 იორდანედ იოვანესა 32 
ნათლისღებად მისგან 33“. 34* 

ჵ სიმდაბლჱ 35 უფლისაჲ 36 – გარდამოსლვაჲ მეუფისაჲ 37 ზეცით! რამეთუ 
განკაცნა ჭეშმარიტად 38** და მოვიდა იოვანესა 39. 40** არა შეძრნა ანგელოზთა 41 

17	 	**	რამეთუ	არა	არს	განცხრომაჲ	ჩუენი	უძღებებით,	არამედ	გალობით]	καλή γὰρ ἐπὶ 
τῶν σωτηρίων πραγμάτων ἡ ἀπληστία, καλή Gr. (PG 10, col. 1177, C 15-16):	რადგან	კარგია	
გამომხსნელობითი	საქმეებით	გაუმაძღრობა,	კარგი.

18	 	გალილეად	BDE, ἐκ τῆς Γαλιλαίας Gr. (PG 10, col. 1177, D 1)
19	 	ჰურიასტნად	ABD
20	 	იესუს	BDE
21	 	მოვედით]	+ღმრთისმოყუარენო	F. ° A 1525-ში	(F	ლიტერი)	ტექსტი	იწყება	აქედან.
22  ** τοῖς τῆς διανοίας ποσὶ Gr. (PG 10, col. 1177, D 3):	გონიერი	ნაბიჯებით]	om.	Iber.
23	 	მივიწინეთ]	მივისწრაფოთ	ADEF, καταλάβωμεν Gr. (PG 10, col. 1177, D 3-4)
24	 	ნათლისღებული	D,	ნათელსღებული	F
25	 	უხმდა	F
26	 	მის]	-E
27	 	მადლსა]	+	ჩუენ	DEF
28	 	მოვედით]	+საყუარელნო	F
29	 	გამოსახული]	გამოჩინებული	ABDE,	σκιαγραφουμένην	Gr.	(PG	10,	col.	1177,	D	8)
30	 	შინა]	-B
31	 	გალილეათ	E,	გალილიათ	F
32	 	იოვანესა]	იოვანჱსა	B,	-D;	იორდანედ	იოვანესა]	-EF
33	 	მისგან]	მისა	DE,	იოანესგან	F
34	 	*	შდრ.	მათ.	3,13;	მარკ.	1,9.
35	 	სიმდაბლე	DEF
36	 	უფლისაჲ]	+და	DEF
37	 	მეუფისაჲ]	-E
38  ** τῶν οὐρανῶν Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	5)]	add.	რამეთუ	განკაცნა	ჭეშმარიტად	Iber.
39	 	იოვანესა]	იოვანჱსა	B,	იოანესა	F
40  ** τὸν ἐαυτοῦ πρόδρομον Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	5):	თავის	წინამორბედთან]	om.	Iber.
41	 	ანგელოსთა	F
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ძალნი, 42** არცა წინამცურვალნი 43 წარმოავლინნა 44 ანგელოზთა 45 დასნი, 46** 
არამედ სიმდაბლით მოვიდა 47** და ვითარცა ერთი მრავალთაგანი 48, შეერთო 
ნათლისმღე[E245r]ბელთა 49** და მოვიდა იოვანჱსა. 50

[B131r] შეერთო ტყუეთა თანა განმათავისუფლებელი; 51 შეეყო 52 
საწყალობელთა მოწყალჱ 53 იგი; შეერაცხა წარწყმედულთა მათ ცხოვართა 
[A186v] მწყემსი იგი კეთილი, რომელი შეცთომილისათჳს 54 ცხოვრისა 55 ზეცით 56 
გარდამოჴდა და ცათა 57 არა 58 დააკლდა; თანამოდგამ 59 ექმნა ქუეყანისა 
შობილთა ზეცისა იგი ნაყოფი 60, უთესლოდ აღმოცენებული 61.

II. ხოლო ნათლისმცემელმან იოვანე 62, ვითარცა იხილა, იცნა იგი, 
რომელი 63 ვიდრე შობადმდევე 64 [D229v] იცოდა და თაყუანის-სცა 65 მას; 66* 

42	 	 **	ანგელოზთა	ძალნი]	τὰ τῶν ἀγγέλων στρατόπεδα [ἄλ. στρατεύματα] Gr.	 (PG	10,	col.	
1180,	A	6-7):	ანგელოზთა	მხედრობა.

43	 		წინამცორვალნი	BD
44	 	წარავლინნა	BDEF
45	 	ანგელოსთა	F
46	 	**	ანგელოზთა	დასნი]	τὰς ἀσωμάτους δυνάμεις	Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	7-8):	უსხეულო	

ძალნი.
47	 	 **	 არამედ	 სიმდაბლით	 მოვიდა]	 ἀλλὰ λιτὸς [ἄλ. λιτῶς] οὕτως ἐν τῇ στρατιωτικῇ 

παραγενόμενος μορφῇ, πρὸς τὸν ἑαυτοῦ παραγίνεται στρατιώτην Gr. (PG	10,	col.	1180,	A	8-10):	
არამედ	ასე	უბრალოდ,	მხედრის	სახით	მოვიდა	და	თავის	მხედარს	მიეახლა.

48	 	მრავალთაგანი]	სხუათაგანი	F
49  ** τῶν πολλῶν Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	11)]	add.	შეერთო	ნათლისმღებელთა	Iber.
50	 	და	მოვიდა	იოვანჱსა]	-ADEF,	αὐτῷ προσερχόμενος Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	11):	მიდის	

მასთან
51	 	 შეერთო	 ტყუეთა	თანა	 განმათავისუფლებელი]	 -ADEF,	 καὶ συναριθμῶν ἑαυτὸν τοῖς 

αἰχμαλώτοις ὁ Λυτρωτὴς Gr. (PG 10, col. 1180, A 11-12)
52	 	შეეყო]	შეერთო	A,	συντάττων	Gr.	(PG	10,	col.	1180,	A	12)
53	 	მოწყალე	DEF
54	 	შეცთომილისათჳს]	შეცდომილისა	BF,	შეცდომილისაჲ	DE,	+მისთჳს	BDEF	
55	 	ცხოვარისა	DEF
56	 	ზეცით]	+ქუეყანად	ADEF, οὐρανόθεν Gr. (PG	10,	col.	1180,	A	15)
57	 	ცათა]	მუნ	F
58	 	არაჲ	AB
59	 	თანამდგომ	A
60	 	ნაყოფი]	მეუფჱ	A
61	 	აღმოცენჱბული	B
62	 	იოვანჱ	B
63	 	რომელი]	რამეთუ	B
64	 	შობამდევე	A
65	 	თავყუანის-სცა	A
66	 	*	იხ.	ლკ.	1,41.
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შეძრწუნდა გონებითა, 67**  რამეთუ გულისჴმა-ყო 68  საღმრთოჲსა მის ბუნებისა 
სიმდაბლჱ 69, 70**  და ვითარცა მონამან უფლისმოყუარემან 71, შიშით და 
ძრწოლით 72; 73** აღიმაღლა ჴმაჲ თჳსი და ეტყოდა 74: 

[F10v] „უფალო, მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ, და 75 შენ ჩემდა მოხუალა?“ 76* 
რასა 77 იქმ, უფალო ჩემო, რასა 78 სცვალებ წესსა? რად მონათა თანა მონისა 
მოხუედ 79 და ითხოვ, რომლისათჳს არა წადიერ ხარ? 80**

„მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ“ და არა შენ – ჩემგან 81; რამეთუ მდაბალი 
იგი დიდისაგან 82 იკურთხის 83 და არათუ დიდი იგი – მდაბლისაგან! 84** გლახაკი 
იგი მდიდრისაგან მოიღებნ 85 და 86 არათუ მდიდარი იგი – გლახაკისაგან! 87** 
სნეული იგი მკურნალისაგან განიკურნის, და არათუ მკურნალი 88 – 

67	 	**	προσεκύνησε	Gr.	(PG	10,	col.	1180,	B	5)]	add.	შეძრწუნდა	გონებითა	Iber.
68	 	გულისხმა-ყო	A,	გულისჴმა-ჰყო	F
69	 	სიმდაბლე	DEF
70	 	 **	რამეთუ	გულისჴმა-ყო	საღმრთოჲსა	მის	ბუნებისა	სიმდაბლჱ]	καὶ σαφῶς ἐπιγνοὺς 

τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι, δι ̓ ὃν ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς μητρὸς ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ἐσκίρτησε, βιαζόμενος τοὺς 
ὅρους τῆς φύσεως, συνέστειλεν ἔσω τῆς διπλοῖδος τὴν δεξιὰν, καὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ὑποκλίνας 
Gr. (PG 10, col. 1180, B 5-9):	და	შეიცნო	რა	ცხადად,	რომ	ეს	 არის	ის,	 ვის	გამოც	დედის	
მუცელში	 ვიდრე	 ასაკამდე	 კრთებოდა,	 ბუნების	 საზღვრების	 დამრღვევი,	 მოსასხამის	
შიგნით	დამალა	მარჯვენა	და	თავი	მოუდრიკა	მას.
71	 	უფლისამოყუარემან	DEF
72	 	ძწოლით	B
73  ** ὡς φιλοδέσποτος δοῦλος Gr. (PG 10, col. 1180, B 9)] add.	შიშით	და	ძრწოლით	Iber.
74	 	იტყოდა	DF
75	 	და]	-A
76	 	*	მათ.	3,14.
77	 	რაჲსა	DF
78	 	რაჲსა	BDF
79	 	მოხუალ	DEF
80  ** Τί τῇ πολλῇ συγκαταβάσει βαρύνεις [ἄλ. βαρεῖς] μὲ τὸν οἰκέτην τὸν σόν Gr. (PG 10, col. 

1180, B 15-C 2):	რატომ	მამძიმებ,	შენს	მსახურს,	ამდენი	შემწყნარებლობით?]	om.	Iber.
81	 	და	არა	შენ	ჩემგან]	შენ	ჩემდა	მოხუალა	A
82	 	დიდისაგან]	მაღლისაგან	DEF
83	 	იკურთხჳს	E,	იკურთხევის	F
84  ** Ὁ λύχνος ὑπὸ τοῦ ἡλίου περιλάμπεται, οὐχ ὁ ἥλιος ὑπὸ τῆς θρυαλλίδος καταυγάζεται. Ὁ 

πηλὸς ὑπὸ τοῦ κεραμέως καταρτίζεται, οὐχ ὁ κεραμεὺς ὑπὸ τοῦ πηλοῦ διαπλάττεται Gr.	(PG	10,	
col.	1180,	C	5-9):	სანთელი	მზისგან	ნათდება,	და	არა	მზე	–	პატრუქისგან!	თიხა	მეთუნისგან	
იქმნება,	და	არა	მეთუნე	–	თიხისგან!]	om.	Iber.

85	 	მიიღებნ	BDE
86	 	და]	-E
87	 	**	ბერძნულში	(PG	10,	col.	1180)	ამ	წინადადებებს:	„გლახაკი	იგი	მდიდრისაგან...“	და	

„უფროჲსღა	შექმნული	იგი	შემოქმედისაგან...“	ადგილები	აქვთ	შეცვლილი.
88	 	მკურნალი]	+იგი	C
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სნეულისაგან! 89 უფროჲსღა 90 შექმნული იგი შემოქმედისაგან დამტკიცნების და 
არათუ 91 შემოქმედი – შექმნულისაგან! 

„მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ, და 92 შენ ჩემდა მოხუალა 93?“ ანუ არა 
გიცი 94, ვინ ხარ შენ 95  და ვისგან 96  გამოხუედ?  დაღათუ 97  მე დამესწორე 98  
სიმდაბლითა  შენითა, ხოლო მე არა უვარ-ვყო 99  სიმაღლჱ 100  ღმრთეებისა  
შენისაჲ, 101**  რამეთუ   ჩემისა ცხორებისათჳს შეგიმოსიეს ჩემი ესე დასაბამი. 

ანუ არა გიცი 102, ვინ ხარ შენ, რომელმან „შეიმოსე 103 ნათელი, ვითარცა 
სამოსელი?“ 104* დაღათუ 105 ჴორცნი შეიმოსენ და კაცად იჩუენები 106, არამცა 
უწყოდეა 107, ვინ ხარ შენ? დაღათუ ჩემითა ხატითა გხედავ შენ, უვარ-მცა-
ვყავ-ა 108 ღმრთეებაჲ შენი უხილავი? 109

გიცი შენ, უფალო ჩემო, გამოცხადებით 110; გიცი შენ, უფალო ჩემო 111, 
ჭეშმარიტად 112; და შენგან ვისწავები 113, რამეთუ არავის ჴელ-ეწიფების ცნობაჲ 

89	 		სნეულისაგან]	+და	რაიღა-მე	ABDE
90	 		უფროჲ	A,	უფროს	E,	უფროსღა	F
91	 		არათუ]	არა	D
92	 		და]	-A	
93	 		და	შენ	ჩემდა	მოხუალა]	და	არა	შენ	–	ჩემგან	DEF
94	 		გიციაა	F
95   ˜	შენ	ვინ	ხარ	B
96	 		ვინაჲ	F
97	 		დაღაცათუ	B
98	 		დამესწორჱ	A
99	 		უვარ-ვყავ	C,	უარ-ვყო	D,	უარ-ვჰყო	F
100		სიმაღლჱ]	სიმდაბლჱ	B,	სიმაღლე	DEF
101  ** Μὴ γὰρ ἐπειδὴ τοσοῦτον μοι συγκατέβης, ὅσον ἐγγὺς γενέσθαι τῷ σώματι καὶ ὅλον ἐμὲ 

φέρεις ἐν ἑαυτῷ, ἵνα σώσῃς ὅλον τὸν ἄνθρωπον· ἐγὼ διὰ τὸ ὁρώμενόν σου σῶμα, τὸ νοούμενον τῆς 
θεότητος παρορῶ Gr. (PG	10,	col.	1180,	D	4-8):	მას	შემდეგ,	რაც	შენ	იმ	დონემდე	შემიწყნარე,	
რომ	სხეულით	დამიახლოვდი	და	სრულად	შემიმოსე	საკუთარ	თავში,	რათა	გეცხოვნებინა	
მთლიანი	 ადამიანი,	 მე	 შენი	 ხილული	 სხეულის	 გამო	როგორღა	 უგულებელვყოფ	 შენს	
გონებით	შეცნობად	ღვთაებრიობას?]	om.	Iber.
102			გიციაა	F
103			შეიმოსჱ	A
104				*	ფს.	103,2.
105				დაღათუ]	დაღაცათუ	B,	+აწ	F
106				იჩუენები]	ეჩუჱნები+და	DE,	იხილვები	F
107				უწყოდი	D,	უწყოდიაა	F
108				უვარ-მცა-ვყავ-ა]	უმეცარ-მცა-ვყავ-ა	B,	უარ-ვყოა	DE,	უარ-ვჰყოა-ა	F
109				უხილავი	+არამედ	F
110				გამოცხადებით]	ჭეშმარიტად	B
111				უფალო	ჩემო	-DF
112				ჭეშმარიტად]	გამოცხადებით	B
113				ვისწავებ	B
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შენი, თჳნიერ უწყებისა 114 მამისა შენისა.
გიცი შენ, უფალო ჩემო, კეთილად, რამეთუ გიხილე [B131v] შენ 

სულიერებრ და ვიდრე ხილვადმდე 115 გიცოდე შენ. [A187r] შენ ხარ, 
რომელი 116 იყავ უჴორცოჲ წიაღთა მამისათა, და ჴორციელად 117 – წიაღთა 
ქალწულისათა. გიცოდე 118 შენ, ვიდრე ვიყავ 119 მე საშოსა ელისაბედისსა 120 
[F11r] და შემდგომად შობისა, ვიდრე სიჩჩოსა და სიყრმესა შეპყრობილ ვიყავ, 
სიხარულით დღესასწაულსა შენსა გარდავიჴდიდი. ხოლო აწ 121, უკუეთუ 
შობისა შენისა მოსლვასა ვქადაგებდ, არცა 122 შემდგომად შობისა მოსლვაჲ 
შენი მიკჳრს.

რომელი სიჩჩოსა და სიყრმესა ჴელმწიფებისა შენი[D230r]სა წინამორბედ 123 
ვიყავ, აწ 124 ესერა, კუალად 125 ყრმად ჩჩჳლად 126 შევიქმნები და ვერ შეუძლებ 
მსახურებად შენდა, რომელსა თაყუანის-გცემენ 127 ყოველნი დაბადებულნი, 
და ვერცა ქადაგებასა შენსა ღირსად შემძლებელ ვარ, რომელი-იგი ცამან 
ვარსკულავისა მიერ გუაუწყა 128 და ქუეყანამან უწინარეს პატივ-გცა  მოგუთა 
მათ მოსლვითა 129 და წესნი ანგელოზთანი 130 ზეგარდამო გაქებდეს და მწყემსნი 
გარემყოფნი 131 შესწირვიდეს 132 შენდა კურთხევასა.

ვერ შემძლებელ ვარ შენ თანა დგომად 133, რამეთუ „მე – ჴმაჲ ღაღადებისაჲ 

114				უწყებისა]	ცნობისა	DF
115				ხილვადმდევე	BDEF
116				რომელი]	და	DF
117				ჴორციელად]	-DF
118				გიცოდი	F
119				ვიყავ-ღა	B
120				ელისაბედისასა	F
121				აწ]	-F
122				არცაღა	BDEF
123				წინამორბედ]	მორბედ	DEF
124				აწ]	აჰა	A
125				კუალად]	-ADEF
126				ჩჩულად	B,	ჩჩვილად	F
127			თაყუანის-გცემენ]	თავყუანის-გცემენ	A,	გმსახურებენ	B,	προσκυνούμενον Gr.	(PG	10,	

col.		1181,	B	5)
128				აუწყა	BDEF
129				მოსლჳთა	E
130				ანგელოსთანი	F
131				გარჱმყოფნი	A,	გარემომყოფნი	DE,	გარემოსმყოფნი	F
132				შესწირჳდეს	E
133				დადგომად	E
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უდაბნოსა ზედა: განმზადენით 134° გზანი უფლისანი“ 135*. 136** რამეთუ მე რაჲ 
ვიშევ, მშობელისა ჩემისა 137 უშვილოებაჲ 138 ხოლო 139 განვჰჴსენ 140 და მამისა 
ჩემისა 141 უტყუებაჲ 142 განვკურნე 143 შენ მიერ მოღებითა საკჳრველებისა 144 
მადლისაჲთა. [E245v] ხოლო შენ იშევ ქალწულისაგან, ვითარცა შენ 
მხოლომან იცი, და არა განჰჴსენ 145 ქალწულებაჲ მისი, არამედ დაამტკიცე 146 
და უფროჲსღა 147 [დედობისა მისისა] 148 სახელისწოდებაჲ მიანიჭე 149, რამეთუ 150 
არცა ქალწულებამან მისმან შობაჲ შენი დააყენა და არცა შობამან შენმან 
ქალწულებაჲ მისი განხრწნა 151, არამედ ორნივე ესე, მჴდომნი ურთიერთას, 
ერთად შეჰკრიბენ 152, რამეთუ ადვილ არს ესე შენ მიერ, შემოქმედისა 
ბუნებათაჲსა 153. 

მე კაცი ვარ საღმრთოჲსა ბრძანებისაგან შენივთე[F11v]ბული, ხოლო შენ 
– ღმერთი ჭეშმარიტი და კაცი სრული. „მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ, და 154 
შენ ჩემდა მოხუალა?“

შენ ხარ, რომელი პირველითგანვე 155 იყავ ღმრთისა თანა და ღმერთ 156 იყავ 

134				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	არ	იკითხება:	„უდაბნოსა	ზედა	განმზადენით“.
135				*	ეს.	40,3;	მათ.	3,3;	მარკ.	1,3;	ლკ.	3,4;	ინ.	1,23.
136    ** Ἐγὼ   χρείαν  ἔχω  ὑτὸ  σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ  σὺ ἔρχῃ  πρὸς   μέ Gr. (PG	10,	col.	1181,		

B	13-14):		„მე		მიჴმს		შენ		მიერ		ნათლისღებაჲ,		და		შენ		ჩემდა	მოხუალა?“	(მათ.	3,14)]	om.	
Iber.	
137				ჩემისაჲ	B
138				უშვილოვებაჲ	A
139				ხოლო]	-DEF, ~ ხოლო	უშვილოებაჲ	C
140				განვჴსენ	E,	განვჰხსენ	F
141				ჩემისა]	-AE	
142				უტყუჱბაჲ	DE
143				განვჰკურნე	F
144				საკჳრველისა	DE,	საკვირველისა	F
145				განჰჴსენ]	განჰჴრწენ	A,	განჰხსენ	F
146				დაამტკიცჱ	ABE
147				უფროჲსაღა	D,	უფროსღა	EF
148		 	დედობისა	მისისა]	დიდებისა	მისისა	ADEF,	დიდებასა	მისსა	B,	τῆς μητρὸς αὐτῇ Gr. 

(PG 10, col. 1181, C 6-7).	აქ	„დიდება“	ამოვიღეთ	ტექსტიდან	და	შევცვალეთ	„დედობით“	
ბერძნული	დედნის	შესაბამისად.	როგორც	ჩანს,	საკითხავის	ქართულ	დედანში	ქარაგმით	
ეწერა	„დდბისა“,	რაც	გადამწერმა	შეცდომით	ამოიკითხა	როგორც	„დიდებისა“.
149				მიანიჭე]	მიანიჭჱ	A,	+მას	B
150				რამეთუ]	რაჲთა	DE,	რათა	F
151				განჴრწნა	B,	განჰხრწნა	F
152				შეკრიბენ	DE
153				შემოქმედისა	ბუნებათაჲსა]	-	DEF,	τῷ πλαστῇ τῆς φύσεως  Gr.	(PG	10,	col.	1181,	C	11-12)
154				და]	-A	
155				პირველითგან	DEF
156				ღმერთი	BDEF
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მის თანა. 157* 
შენ ხარ ნათელი დიდებისა მამისაჲ 158. 159* 
შენ ხარ ჭეშმარიტად მსგავსი მამისაჲ. 160** 
„შენ ხარ ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებ 161° ყოველსა კაცსა, 

[A187v] მომავალსა სოფლად“. 162* 
შენ ხარ, რომელი [B132r] სოფელსა ამას 163 იყავ და მოხუედ 164 სოფლად, 

სადა-იგი იყავ 165. 166* 
შენ ხარ, რომელი ჴორციელ 167° იქმენ 168, არამედ არა ჴორცად 169 

გარდაიცვალე 170. შენ ხარ, რომელი დაემკჳდრე ჩუენ თანა, მონათა შენთა 171 
ეჩუენე 172 მონისა ხატითა.

შენ ხარ, რომელმან ცაჲ და ქუეყანაჲ ჴიდ-ჰყავ ჴორციელად მოსლვისა 
შენისათჳს 173, და „შენ ჩემდა მოხუალა?“ 

რომელი 174 ყოველთა დაბადებულთა მეუფე 175 ხარ და შემოქმედ 176, 
მოხუალ 177 მონისა? დაღათუ ჴორცნი შეიმოსენ და დამსდაბლდი 178; და 179 
კაცთა თანა იქცეოდე 180 და არა სირცხჳლ-გიჩნდა 181 თჳსობაჲ მათი; ხოლო მე 

157				*	შდრ.	ინ.	1,1.
158				მამისაჲ]	მამისა	AEF,	+შენისაჲ	A
159				*	შდრ.	ებრ.	1,3.
160				**	შენ	ხარ	ჭეშმარიტად	მსგავსი	მამისაჲ]	σὺ ὁ τέλειος χαρακτήρ τοῦ τελείου Πατρός [ἄλ. 

τελείου φωτὸς, δηλαδὴ τοῦ Πατρός] Gr. (PG	10,	col.	1181,	D	2-4):	შენ	ხარ	სრული	მამის	სრული	
ხატი.
161				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	არ	იკითხება:	„რომელი	განანათლებ“.
162				*	შდრ.	ინ.	1,9.
163				ამას]	ამა	A,	შინა	EDF
164				მოხუჱდ	DE
165				და	მოხუედ	სუფლად,	სადა-იგი	იყავ]	-F
166				*		შდრ.	ინ.	1,10.
167				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	„ხორციელ“	წერია	განსხვავებული	(შავი)	ფერის	მელნით.
168				იქმენ]	იყავ	D
169				ჴორცად]	ჴორციელად	DE
170				გარდაიცვალჱ	A
171				შენთა]	-B
172				ეჩუჱნე	DE
173				შენისა	A;	მოსლვისა	შენისათჳს]	მოსლვითა	შენითა	DEF
174				რომელი]	რამეთუ	ADF
175				მეუფჱ	B
176				შემოქმედი	BDEF
177				მოხუედ	A,	მოხვალ	F
178			დამსდაბლდი]	დადამსდაბლდი	A,	დამდაბლდი	F
179				და]	-A
180				იქცევი	F
181				სირცხვილ-გიჩნს	F
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ბუნებისა ჩემისა საზომი 182 უწყი და არა მნებავს გარდასლვად 183. 184° რამეთუ 
გიცი, ვინ ხარ შენ, [D230v] და ვიცი, ვინ ვარ მე, და ვიცი, რავდენ 185 არს 
შორის მონისა და შორის შემოქმედისა. 186** ვხედავ და უწყი 187, რომელი 188 
ნათელი გაქუს შენ და სიმართლჱ 189. 190** დაღათუ ღრუბლითა დაფარულ ხარ, 
ვიცი ჴელმწიფებაჲ 191 შენი და აღვიარებ მონებასა ჩემსა. 192** ვქადაგებ თავით 
თჳსით 193 უძლურებასა ჩემსა და ვიტყჳ: „არა ღირს ვარ განჴსნად ჴამლის 194 
საბელთა ფერჴთა შენთასა“ 195* და არცა 196 ვიკადრებ მიახლებად შენდა.

ვითარ განვირთხა მარჯუენჱ 197 ჩემი შენ ზედა, რომელმან „გარდაართხენ 
ცანი“ 198* და „დააფუძნე ქუეყანაჲ?“ 199*; 200**

ვითარ განვიმარტნე თითნი ჩემნი საღმრთოსა მაგას ზედა 201 თავსა 202 შენსა?
ვითარ განგბანო შენ, უბიწოჲ და შეუცოდებელი 203? ანუ ვითარ [F12r] 

ნათელ-გცე შენ, რომელი ხარ ნათელი საუკუნოჲ? 204; 205**

182				საზომი]	სასოჲ	B,	საზღვარი	DF,	საზღუარი	E
183				გარდასლვაჲ	B
184				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	აქედან	(187v)	ტექსტი	ნაწერია	განსხვავებული	(შავი)	ფერის	

მელნით,	რომელიც	მოიცავს	12	ფურცელს.
185				რავდენ]	რაბამ	ADEF
186    ** Ἐπίσταμαι πόσον τὸ διάφορον πηλοῦ καὶ πλάστου Gr. (PG	10,	col.	1184,	A	5-6):	ვიცი	

რამდენად	დიდი	განსხვავებაა	თიხასა	და	შემოქმედს	შორის]	om.	Iber.
187				უწყი]	+ყოველი	E
188				რომელი]	რამეთუ	B,	πόσον	Gr.	(PG	10,	col.	1184,	A	6)
189				სიმართლე	DEF
190				** κἀμοῦ τοῦ λύχνου σου τῆς χάριτος Gr. (PG	10,	col.	1184,	A	7-8):	მე	კი	შენი	მადლის	

(წყალობის)	მანათობელი	ვარ]	om.	Iber.
191				ჴელმწიბაჲ	A
192   ** κηρύττω τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν. Ἐπιγινώσκω τὴν σὴν δεσποτείαν τελείαν Gr. (PG	10,	

col.	1184,	A	10-12):	ვქადაგებ	შენს	სიდიადეს.	ვაღიარებ	შენს	სრულ	მეუფებას]	om.	Iber.
193				თჳსით]	ჩემით	DEF
194				ჴამლისა	DEF
195				*	შდრ.	მათ.	3,11;	მარკ.	1,7;	ლკ.	3,16;	ინ.	1,27.
196				და	არცა]	დაღაცათუ	B
197				მარჯუენე	DF,	მარჯუჱნა	E
198				*	შდრ.	ფს.	103,2;	იობ.	9,8.
199				*	ფს.	101,26;	ფს.	118,90;	ფს.	135,6;	ებრ.	1,10.
200				**	 ἐπὶ ὑδάτων Gr. (PG 10, col. 1184, A 16):	„წყალთა	ზედა“	(ფს.	135,6)]	om.	Iber.
201				ზედა]	-F
202				~	თავსა	ზედა	E
203				შეუცოდებელი]	შეუგინებელი	BDEF, τὸν ἀναμάρτητον Gr.	(PG.	10,	col.	1184,	A	17)
204				საუკუნე	DEF
205	 	 	 ** Ποίαν ποιήσομαι ἐπὶ σὲ προσευχὴν, τὸν προσδεχόμενον καὶ τὰς τῶν ἀγνοούντων σε 

προσευχάς Gr. (PG 10, col. 1184, A 17-18):	რა	ლოცვა	წარმოვთქვა	შენ	მიმართ,	ვინც	იმათ	
ლოცვებსაც	კი	იწყნარებ,	რომელნიც	არ	გიცნობენ	შენ?]	om.	Iber.
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რამეთუ სხუათა ნათელ-ვსცემ 206 სახელითა შენითა, რაჲთა ჰრწმენეს 207 
შენი, „რომელი 208 მოსლვად ხარ დიდებითა მამისაჲთა“. 209*; 210** ხოლო შენ 
ვისითა 211 სახელითა 212 ნათელ-გცე? 

– მამისაჲთაა? 213 – არამედ აჰა, ესერა 214, მოგაქუს ერთარსებითა. 215**

– ძისაჲთა-მე-ა? 216 – რამეთუ არა ვიცი სხუაჲ ძჱ 217 ბუნებით 218, თჳნიერ 
შენსა 219, რომელი ჴორციელ იქმენ. 220**

– ანუ სულისა წმიდისაჲთაა? 221 – არამედ ესე შენ თანა არს მარადის 
განუშორებელად, თანაარსი და ერთპატივ ყოვლადძლიერი, 222** რომელი შენ 223 
თანა თაყუანის-იცემების ყოველთაგან თანაერთობითა მამისაჲთა, რომელი 
ვიცი მიცემად მორწმუნეთა შენთა პირისა შენისაგან. 224; 225**

არამედ შენ მე 226 ნათელ-მეც, უფალო 227, უკუეთუ 228 ჯერ-გიჩს 229, განმანათლე 
მე, ნათლისმცემელი. განმაახლე მე მეორედშობითა, რომელმან დაჰბადე 230 

206				ნათელ-ვცემ	A,	ნათელს-ვსცემ	E
207				ჰრწმენჱს	A
208				რომელი]	რამეთუ	A
209				*	შდრ.	მათ.	16,27;	მათ.	25,31.
210   ** σὲ βαπτίζων, τίνος ἐπιμνησθῶ Gr.	(PG	10,	col.	1184,	B	3):	შენი	მომნათვლელი,	ვის	

ვიხსენებდე?]	om.	Iber.
211				ვისითამე	DEF
212				სახლითა	B
213				მამისაჲთა	AD,	მამისათა	E,	მამისათაა	F	
214				ესერა]	ესე	DE,	+ესე	F
215				**	არამედ	აჰა	ესერა	მოგაქუს	ერთარსებითა]	Ἀλλ ̓ ὅλον τὸν Πατέρα ἕχεις ἐν ἑαυτῷ, καὶ 

ὅλος ὑπάρχεις ἐν τῷ Πατρί Gr.	(PG	10,	col.	1184,	B	4-5):	მაგრამ	მამა	სრულად	ჰგიეს	შენში	და	
შენ	სრულად	მყოფობ	მამაში.
216				ძისაჲთა	D,	ძისათა	EF
217				ძე	DEF
218				ბუნებითა	B
219    ~	თჳნიერ	შენსა	ბუნებით	A
220				**	παρὰ σὲ Gr.	(PG	10,	col.	1184,	B	6)]	add.	რომელი	ჴორციელ	იქმენ	Iber.
221				წმიდისაჲთა-მე-ა	BD,	წმიდისათა-მე-ა	E,	წმიდისათა-მე-აა	F
222	 	 	 **	თანაარსი	და	ერთპატივ	ყოვლადძლიერი]	ὡς ὁμοούσιον σοὶ καὶ ὁμόβουλον, καὶ 

ὁμόγνωμον, καὶ ὁμοδύναμον, καὶ ὁμότιμον Gr.	(PG	10,	col.	1184,	B	8-10):	როგორც	თანაარსი	
შენი	და	ერთნება,	და	ერთზრახვა,	და	ერთძალი,	და	თანასწორი.
223				შენ]	-B
224				პირისა	შენისაგან]	პირისაგან	შენისა	DEF
225    ** τὴν παρὰ πάντων προσκύνησιν Gr. (PG 10, col. 1184, B 10-11) add.	თანაერთობითა	

მამისაჲთა,	რომელი	ვიცი	მიცემად	მორწმუნეთა	შენთა	პირისა	შენისაგან	Iber.
226    ~	მე	შენ	DEF
227				უფალო]	+ჩემო	F
228				უკუჱთუ	D,	უკუეთუა	E
229				ჯერ-გიჩნს	EF
230				დაჰბადე]	+მეორედ	DEF
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შობაჲ. განჰმარტე 231 საშინელი [B132v] მარჯუენჱ 232 შენი, რომელი დიდებულ 
არს ძალითა, და გჳრგჳნო[A188r]სან 233- მყავ მე 234 მიახლებითა შენითა, რაჲთა 
წინამორბედებითა 235 მეუფებისა 236 შენისაჲთა გჳრგჳნოსან ვიქმნე 237, ვითარცა 
წეს 238 არს წინამსრბოლისაჲ 239. რაჲთა ღაღად-ვყო 240 კადნიერად: „აჰა, კრავი 
ღმრთისაჲ, რომელმან აიხუნეს 241 ცოდვანი სოფლისანი“. 242* 

და შენ, მდინარეო იორდანე 243, გიხაროდენ ჩემ თანა, 244** რამეთუ  შემოქმედი 
შენი მოვალს ჴორცითა შენდა 245. მაშინ სადამე იხილე შენ 246 [E246r] ისრაჱლი 247 
წიაღმავალი და კიდობანი იგი 248 შჯულისაჲ 249 შორის მისა 250, და განიყავ 
და უკუნ-იქეც და ელოდე 251 წიაღმავალთა მათ განსლვასა. 252; 253* ხოლო აწ 
იხარებდ გამობრწყინვებასა 254 თჳთ უფლისასა და შემოსლვასა შენდა და 255 
გარე[D231r]შეემოსე 256 უბიწოსა მას გუამსა, რომელმან-იგი მაშინ ებრაელნი 
დაამკჳდრნა 257.

[F12v] „იხარებდით მთანი და ბორცუნი, ღელენი და ჴევნი 258, ზღუანი 

231				განჰმარტჱ	B,	განმარტე	EF
232				მარჯუენე	D,	მარჯუჱნე	E,	მარჯვენე	F
233				გჳრგჳნონოსან	A
234				მე]	-B
235				წინამორბედობითა	F
236				მეუფჱბისა	E
237				ვიქმნე]	ვიყო	BDEF
238				წეს]	წესი	C,	წერილ	DEF
239				წინამსრბოლისაჲ]	წინამორბედისაჲ	B,	πρόδρομος	Gr.	(PG	10,	col.	1184,	C	1)
240				ვღაღად-ვყო	B,	ვღაღად-ყო	DE,	ვღაღად-ვჰყო	F
241				აიხუნა	DE,	აღიხვნეს	F
242				*	ინ.	1,29.	
243				იორდანეო	B
244    ** καὶ κίνησον εὐρύθμως τὰ ῥεύματα, καθάπερ σκιρτήματα Gr. (PG 10, col. 1184, C	5-6):	და	

თანაბრად	აამოძრავე	ნაკადები,	ღელვათა	შესაბამისად]	om.	Iber.
245    ~	შენდა	ჴორცითა	BDEF
246				შენ]	-B
247				ისრაილი	F
248				იგი]	-BDEF
249				სჯულისა	EF
250				მისა]	მათსა	BDEF
251				ელოდე]	ივლტოდე	F
252				განსლვად	B
253				*	იხ.	ისუ	ნავ.	3,6-17.
254				გამობრწყინებასა	AD
255				და]	-B
256				გარეშეემოსჱ	B
257				დაიმკჳდრნა	B, διαπορθμεύσαντος Gr. (PG 10, col. 1184, C 12)
258				ჴევნი]	ველნი	DEF
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და მდინარენი 259 და წყაროები, აკურთხევდით უფალსა“, 260* რამეთუ შევიდა 
წყალთა მათ 261 იორდანისათა 262 და მათ მიერ 263 ყოველთა წყალთა მიანიჭა 264 
განწმედაჲ. 

III. მაშინ იესუ ჰრქუა მას: „აცადე აწ 265, რამეთუ ესრეთ 266 ჯერ-არს 
აღსრულებად ჩუენდა 267 ყოველი სიმართლჱ 268“. 269* აცადე და 270 მიუშუ, 
ნათლისმცემელო 271, ჟამსა 272 და სახელისა 273** ჩემისაჲ დუმილი 274; ისწავე 275 
საქმჱ 276 და ვითარ სახედ მნებავს; ისწავე მსახურებაჲ 277 და რომლისათჳს-
იგი 278 მოსრულ ვარ; 279** მიუტევე 280 ნებასა თჳსსა და ნუღარა ჰქადაგებ 
ღმრთეებასა  ჩემსა  და  მეუფებასა 281 ენითა შენითა,  ნუუკუე 282 გულისჴმა-
ყოს 283 მაცთურმან მან 284 და ივლტოდის 285 და დასცხრეს განზრახვისა 286 

259				ზღუანი	და	მდინარენი]	-DEF
260				*	შდრ.	დან.	3,75-78;	ფს.	113,4.		
261				მათ]	-B,	+შინა	E
262				იორდანისათა]	მდინარისათა	AB,	τῷ ποταμῷ Ἰορδάνῃ Gr. (PG 10, col. 1184, C 14)
263				მიერ]	-A
264    ~	მიანიჭა	ყოველთა	წყალთა	B
265				აწ]	-A;	აცადე	აწ]	-B
266				ესრე	ABD
267				~	ჩუენდა	აღსრულებად	BDEF
268				სიმართლე	DEF
269				*	მათ.	3,15.
270				და]	-BDEF
271				ნათლისმცემელო]	+და	B
272				ჟამისა	B
273				**	სახელისა]	οἰκονομίας Gr. (PG 10, col. 1184, D 5):	განგებულების.
274				დუმილით	BDEF
275				~		ისწავე	დუმილით	B
276				საქმე	DEF
277				მსახურებად	F
278				რომლისათჳს	DEF
279	 	 **	 καὶ μὴ πολυπραγμόνει ἅπερ βούλομαι Gr.	 (PG	 10,	 col.	 1184,	 D	 7-8):	 და	 ნუ	

ცნობისმოყვარეობ,	როგორ	მსურს]	om.	Iber.
280				მიუტევე]	მიუშუ	DEF
281				მეუფებასა]	+ჩემსა	DEF
282				ნუკუე	A,	ნუუკუჱ	DE
283				გულისჴმა-ყოს]	გულისხმა-ყოს	A,	გულისჴმა-ჰყოს	F
284				მან]	-EF
285				ივლტოდეს	B
286				განზრახჳსა	E
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მისგან 287, რომელი აქუს 288 ჩემთჳს 289. უტევე 290 იგი 291 და მოვიდეს ჩემდა და 
წინააღდგომით მიიღოს 292 ჩემგან წყლულებაჲ სრული.

მაცადე მე აღსრულებად საქმისა 293, რომლისათჳს მოსრულ ვარ, რამეთუ 
საიდუმლოჲ არს დაფარული, რაჲთა ამას დღესა იორდანეს 294 აღესრულოს 
ჩემთჳს და ყოველთა ჩემკერძოთათჳს 295. 296* საიდუმლოჲ არს დაფარული არათუ 
ნებაჲ ჩემი აღსრულებად, არამედ განკურნებისათჳს წყლულებათა კაცთაჲსა. 
საიდუმლოჲ არს დიდისა 297 განზრახვისაჲ 298, ემბაზისაგან, წინამორბედო და 
მქადაგებელო, წინაცნობაჲ არს 299** ამას შინა წყალთა მიერ ცხოველსმყოფელი, 
[B133r] კაცთა მეორედ შობაჲ მიცემად. მიუტევე მჴდომი იგი ნებასა თჳსსა. 300** 

რაჟამს მიხილო მე ღმრთივშუენიერებით 301 დაბადებულთა 302 თანა, რომელსა-
იგი მოელიან, მას ჟამსა შემკობისა 303 [A188v] ქებასა განჰმზადებდ 304. 

რაჟამს მიხილო მე კეთროვანთა განმწმედელად 305, მას ჟამსა შემოქმედი 
ბუნებათაჲ ადიდე.

რაჟამს  მიხილო მე მკელობელთა 306 აღმადგინებელად 307, მას ჟამსა 308 

287				მისისაგან	ADEF
288				აქვს	F
289				ჩემთჳს]	ჩემდა	მომართ	B
290				უტევე]	აცადე	DEF
291				იგი]	-DF
292				მიუღოს	DE
293				საქმის	E
294				იორდანეს]	იორდანესა	B,	-DEF
295				ჩემკერძოთა	DEF
296				*	იხ.	ისუ	ნავ.	24,16;	24,21;	24,24.
297				დიდებისა	B
298				განზრახჳსა	EF
299     ** Μυστἡριόν ἐστίν Gr.	(PG	10,	col.	1185,	A	8)]	add.	დიდისა	განზრახვისაჲ,	ემბაზისაგან,	

წინამორბედო	და	მქადაგებელო,	წინაცნობაჲ	არს	Iber.
300					**	Ἄφες ἄρτι Gr. (PG	10,	col.	1185,	A	11)]	add.	მჴდომი	იგი	ნებასა	თჳსსა	Iber.
301					ღმრთისშუენიერებით	AB,	ღმრთისშუჱნიერებით	DE,	ღმრთივშვენიერებით	F
302					დაბადებულთა]	დიდებულთა	A, τοῖς γενόμενοις Gr. (PG 10, col. 1185, A 13)
303					შემკობილსა	DEF
304					განმზადებდ	B,	განმზადებად	DEF
305				განმწმედელად]	განწმედასა	AF,	განწმედად	DE
306				მკელობელთა]	მკუდართა	AD,	მკუდრისა	EF,	χωλοὺς	δρομαίους		Gr.		(PG		10,	col.	

1185,	B	1)
307				აღმადგინებელად]	აღდგინებასა	A,	აღდგინებად	DE
308				მას	ჟამსა]	-DEF
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შეძრვითა 309 ფერჴთა 310 [F13r] შენთაჲთა 311 ჩემისა გალობისათჳს ჴმამაღლად 
ენაჲ შენი აღძარ. 

რაჟამს მიხილო მე ეშმაკთა განმსხმელად 312, მას ჟამსა მეუფებასა ჩემსა 313 
თაყუანის-ეც. 

რაჟამს მიხილო მე საფლავით აღდგომილი 314, მას ჟამსა აღდგომილთა 315 
თანა მაკურთხევდ 316, ვითარცა ცხორებისა 317 განმყოფელსა.

რაჟამს მიხილო მე მჯდომარჱ 318 მარჯუენით 319 მამისა, მას ჟამსა მიგალობდ 
მე, ვითარცა თანამოსაყდრ[D231v]ესა მამისასა. 320** ხოლო აწ აცადე, „რამეთუ 
ესრე 321 ჯერ-არს ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ 322“.

რამეთუ შჯულისმდებელი 323 ვარ და ძჱ 324 შჯულისმდებელისაჲ 325. ჯერ-
არს ჩემდა 326 აღსრულებად ყოველი წესი 327 და მერმე წინადადებად ყოველთა 
პატივისა ჩემისა მოძღურებაჲ 328.

ჯერ-არს ჩემდა აღსრულებად შჯული 329 და მერმე მიცემად მადლი. 
ჯერ-არს ჩემდა განქარვებად აჩრდილი და მერმე ზედაშემოღებად 

ჭეშმარიტებაჲ 330.

309				შეძრჳთა	E
310				ფერჴთაჲთა	D,	ფერჴთათა	E,	ფერხთათა	F
311				შენთაჲთა]	-DEF
312				განმსხმელად]	განსხმასა	A,	განსხმად	DEF
313				ჩემსა]	-DEF
314				ადგომილი	A
315				აღდგომილსა	E
316				მაკურთხევდ]	+მე	B
317				ცხოვრების	F
318				მჯდომარე	DEF
319				მარჯუჱნით	DE,	მარჯვენით	F
320				**	ვითარცა	თანამოსაყდრესა	მამისასა]	ὡς σύνθρονον, καὶ συναῖδιον, καὶ ὁμότιμον τῷ 

Πατρὶ, καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι Gr. (PG 10, col. 1185, B 9-10):	როგორც	მამისა	და	სულიწმიდის	
თანამოსაყდრეს,	თანამარადიულსა	და	თანასწორს.
321				ესრე]	-DEF
322				სიმართლე	DEF
323				შჯულისმდებელ	B,	სჯულისმდებელ	DE
324				ძე	DEF
325				რჩულსმდებელისაჲ	B,	სჯულისმდებელისაჲ	DE,	სჯულისმდებელისა	F
326				ჩემდა]	ჩვენდა	F
327				~	ყოველი	წესი	აღსრულებად	B
328				მოძღურებაჲ]	მოღუაწებაჲ	B, τὰ διδάγματα Gr. (PG 10, col. 1185, B 15)
329				სჯული	F
330				ჭეშმარიტებაჲ]	ცხორება	B, ἀλήθειαν Gr. (PG 10, col. 1185, C 2)
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ჯერ-არს ჩემდა აღებად 331 ძუელი 332 იგი 333 აღთქუმაჲ 334 და მერმე ახალი 
დადებად გულსა 335 კაცთასა, დაწერად სისხლითა 336 ჩემითა 337, დაბეჭდვად 
სულითა ჩემითა.

ჯერ-არს ჩემდა ჯუარცუმაჲ და სამშჭულითა დამშჭუალვაჲ 338 და ლახურითა 
წყლულებაჲ და წყლულებითა ჩემითა განკურნებად კაცთა წყლულებაჲ. 339**

ჯერ-არს ჩემდა შთასლვაჲ 340 ჯოჯოხეთად 341, საყოფელსა მას 342 მაცთურისასა 
და აღმოყვანებად 343 მას შინა შეყენებულთაჲ.

ჯერ-არს ჩემდა სიკუდილი ჴორცითა 344 და [E246v] მესამესა დღესა 
აღდგომაჲ და დაჴსნად მრავალჟამისა იგი სიკუდილისა ძალი.

ჯერ-არს ჩემდა ჴორცთა ჩემთა სანთელი აღნთებად შეწყდომილთათჳს 
„ბნელსა შინა 345 და აჩრდილთა სიკუდილისათა“ 346*. 347** 

[F13v] ჯერ-არს ჩემდა აღმოყვანებაჲ 348 ადამისი და ჩემითა მეუფებითა 349 
დადგინებად იგი მეუფედ 350.

ჯერ-არს ჩემდა ამის ყოვლისა ყოფაჲ 351, [B133v] რამეთუ ამისთჳს მოსრულ 
ვარ ჩემთა 352 დაბადებულთა თანა. 

331				აღებად]	აღსრულებად	B,	აღსრულებაჲ	E, καταπαῦσαι Gr. (PG 10, col. 1185, C 2)
332				ძუჱლი	E,	ძველი	F
333				იგი]	-B
334				აღთქუმისაჲ	D,	აღთქმისა	EF,	+აღსრულებაჲ	E
335				გულთა	BD
336				სისხლითა]	+და	DEF
337				ჩემითა]	+და	B,	-DEF
338				დამსჭუალვა	E;	სამშჭულითა	დამშჭუალვაჲ]	სამსჭვალითა	დამსჭვალვაჲ	F
339	 	 **	 და	 ლახურითა	 წყლულებაჲ	 და	 წყლულებითა	 ჩემითა	 განკურნებად	 კაცთა	

წყლულებაჲ]	καὶ παθεῖν κατὰ τὸ δυνάμενον παθεῖν, καὶ πάθει τὰ πάθη ἰάσασθαι [ἄλ. καὶ πάθος 
πάθει ἰάσασθαι]· καὶ διὰ ξύλου θεραπεῦσαι τὴν διὰ ξύλου γενομένην τοῖς ἀνθρώποις πληγήν Gr. (PG 
10, col. 1185, C 7-10): და	ვივნო,	რამდენადაც	შესაძლებელია	ვნება,	და	ვნებით	განვკურნო	
ვნებანი,	და	ძელის	მიერ	განვკურნო	ძელისგან	აღმოცენებული	ადამიანთა	წყლული.
340				შთასვლად	B
341				ჯოჯოხეთა	AB
342				მას]	-DEF
343				აღმოყვანებაჲ	ADE
344				ჴორცითა]	+ჩემითა	B
345				შინა]	-	ADEF
346				*	შდრ.	ფს.	87,7;	ფს.	106,10;	იობ.	12,22;	ეს.	9,1;	მათ.	4,16;	ლკ.	1,79.
347				**	Δεῖ με ἀνελθεῖν τῇ σαρκὶ, ὅπου εἰμὶ τῇ θεότητι Gr. (PG 10, col. 1185, D 1):	უნდა	ჩავიდე	

სხეულით	იქ,	სადაც	ვარ	ღმრთეებით]	om.	Iber.
348				აღმოყვანებად	B
349				მეუფჱბითა	E
350				მეუფჱდ	A,	მეფედ	EF
351				ყოფად	DEF
352				ჩემთა]	-B
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ჯერ-არს ჩემდა ნათლისღებაჲ ესე 353 აწ და მერმე, ამისა შემდგომად, 
ერთარსებისა 354 სამებისა სახელითა 355° ნა[A189r]თლისღებაჲ ყოველთა კაცთა 
მიმადლებად 356. 

მავასხე მე აწ 357** მარჯუენჱ 358 შენი, ვითარცა მავასხა 359 მე შობისათჳს 
მუცელი ქალწულმან 360.

შთამიყვანე 361 მე იორდანესა, ვითარცა მშობელმან ჩემმან ჩჩჳლთა ყრმათა 
სახუეველითა 362 შემხჳა მე 363. 

ნათელ-მეც მე, ვითარცა-იგი ქალწულმან მაწოვა მე 364 სძჱ 365. 366** 
ჴელი შემახე 367 და დამდევ 368 თავსა ჩემსა, რამეთუ რომელსა აქუნდეს 

ესე 369 კეთილადმსახურებით 370, არაოდეს შეიმუსროს თავი მისი.
ნათელ-მეც 371; 372** მორწმუნეთა საუკუნოჲ 373 ესე ნათლისცემაჲ წყლითა და 

353				ესე]	-F
354				ერთარსებითა	DE,	ერთარსებით	F
355	 	 	 °	 A	 19-ში	 (A	ლიტერი)	 188v-ის	 ბოლოს	 მინაწერი	 გადაშლილია,	 მხოლოდ	მისი	

ბოლო	ნაწილი	იკითხება:	„შ~ნს	ღ~ნ“	(შეუნდოს	ღმერთმან).
356				მიმადლებაჲ	DEF
357	 	 	 **	Βαπτιστὰ,  πρὸς τὴν παροῦσαν οἰκονομίαν Gr. (PG 10, col. 1185, D 7-8): ნათლის-

მცემელო,	ახლანდელი	განგებულებისთვის]	om.	Iber.
358				მარჯუენე	D,	მარჯუჱნე	E,	მარჯვენე	F
359				მავასხე	DE
360				მუცელი	ქალწულმან]	~	ქალწულმან	მუცელი+თჳსი	B, ἡ Μαρία Gr. (PG 10, col. 1185, 

D 9)
361				შთამიყუანე	E
362				სახუვლითა	A,	სახუჱვლითა	DE,	სახვეველითა	F
363				მე]	-DEF
364				მე]	-EF
365				სძე	DE,	სძეჲ	F
366      ** Κράτησον  τὴν  ἐμὴν  κεφαλὴν,  ἤν  σέβει [ἄλ. σέβεται] τὰ σεραφίμ. Κράτησον τὴν συγγενῆ 

τῆς  σῆς  δεξιᾶς.  Κράτησον τὴν πεφυκυῖαν κατέχεσθαι. Κράτησον τὴν διὰ τοῦτο κατασκευασθεῖσαν 
ὑπʼ ἐμοῦ, καὶ τοῦ Πατρός Gr. (PG 10, col. 1188, A 2-6):	შეეხე	ჩემს	თავს,	რომელსაც	ეთაყვანებიან	
სერაფიმები.	შეეხე	შენს	თვისტომს	შენი	მარჯვენით.	შეეხე	წარმომშობელს	თავშეკავებით.	
შეეხე	ამის	გამო	ჩემსა	და	მამის	მიერ	გამზადებულს]	om.	Iber.
367				შემახჱ	B
368				დამსდე	F
369				ესე]	-B
370				კეთილმსახურებით	F
371				ნათელ-მეც]		ნათელ-ეც		BDE,		ნათელ-ვსცე	F;		Βάπτισόν		με		Gr.	(PG	10,	col.	1188,	

A 8)
372			**	τὸν μέλλοντα  βαπτίζειν  Gr. (PG 10, col. 1188, A 8):	მომავალს	ნათლისღებად]	om.	

Iber.
373				საუკუნჱ	B,	საუკუნე	D,	საუკუნო	EF
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სულითა და ცეცხლითა. წყლითა წმიდითა – ცოდვანი განბანად, [C4r] 374° 
ხოლო სულითა წმიდითა – მიწისაგანი ესე სულიერყოფად 375, ხოლო ცეცხლითა 
მით ძლიერითა – უშჯულოებათა 376 იგი ეკალნი შეწუვად! 

ვითარცა ესმეს 377 სიტყუანი ესე უფლისანი ნათლისმცემელსა, მიიღო 378 
საი[D232r]დუმლოჲსა 379 მის სწავლაჲ, მორჩილებით შეიწყნარა 380 და 381** 
ჰმსახურა 382 საღმრთოსა   მას   ბრძანებასა,   რამეთუ იყო  იგი მოშიშ 
და მყუდრო 383,  და  მიყო მარჯუენჱ 384 თჳსი ძწოლით 385 და დუმილით და 
სიხარულით ნათელ-სცა უფალსა. 

IV. ხოლო რომელნი იყვნეს მუნ ჰურიათაგანნი მახლობელნი და შორიელნი 386, 
განიზრახვიდეს 387 და იტყოდეს, რამეთუ: ცუდად გუეგონა 388, ვითარმედ 389 
იოვანე 390 უფროჲს 391 არს იესუჲსა 392. 393** აჰა, თჳთ  ნათლ[F14r]ისღებაჲ  მისი 
მოწამე არს. ნათლისმცემელსა კეთილად ჰრწამს 394, 395** რამეთუ ერთსა ვისმე 
ნათელ-სცა, ვითარცა უზეშთაესსა 396, ხოლო სხუათა ნათელ-სცემს, ვითარცა 

374	 	 	 °	 უდაბნოს	მრავალთავში	 (A	1109	–	C	ლიტერი)	ამ	ჰომილიის	ნაკლული	ტექსტი	
იწყება	აქედან	(4r).
375				ხოლო	სულითა	წმიდითა	–	მიწისაგანი	ესე	სულიერყოფად]	-B,	Πνεύματι, δυναμένῳ 

τοὺς χοῖκοὺς, πνευματικοὺς ἀπεργάσασθαι Gr. (PG 10, col. 1188, A 11-12)
376				უშჯულოებისა	A,	უსჯულოებისა	EF, τῶν ἀνομημάτων Gr. (PG 10, col. 1188, A 13)
377				ესმნეს	EF
378				მოიღო	C, παρέλαβεν Gr. (PG 10, col. 1188, B 1)
379				საიდუმლოჲსაჲ	A
380				შეიწყნარა]	+რა	BE
381   ** χωρήσας τὸ μυστήριον ὅ παρέλαβεν Gr. (PG 10, col. 1188, B 1)]	add.	მორჩილებით	

შეიწყნარა	და	Iber.
382				მსახურა	DEF
383				ყუდრო	CDE
384				მარჯუენე	D,	მარჯვენე	EF
385				ძრწოლით	DEF
386				მახლობელთაგანნი	და	შორიელთანი	C
387				განიზრახჳდეს	E
388				გუჱგონა	DE,	გვეგონა	F
389				ვითარმედ]	რამეთუ	DE
390				იოვანჱ	B,	იოანე	F
391				უფროჲს]	უმჯობჱს	BC,	უმჯობეს	DEF
392				იესუჲსო	C
393    ** Μὴ μάτην ἐνομίζομεν ἐκεῖνον κρείττονα τούτου Gr. (PG 10, col. 1188, B 8-9):	ამაოდ	არ	

ჩავთვალეთ	ის	მასზე	უფრო	ძლიერად]	om.	Iber.
394				ჰრწამ	C
395  ** προσμαρτυρεῖ Gr. (PG 10, col. 1188, B 10-11)]	 add.	 ნათლისმცემელსა	 კეთილად	

ჰრწამს		Iber.
396				უზეჟთაეჲსსა	C,	უზესთაესსა	F
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მდაბალთა. და 397 ვერ გულისჴმა-ეყო 398 მათ 399 საიდუმლოჲ იგი მეუფისაჲ, 
რომელი-იგი მხოლოჲ არს  უფალი და 400 ბუნებათა მამაჲ, რომელი-იგი 401 მან 
მხოლომან 402 შვა მხოლოჲ ულმობელად 403. 404**

ჵ შეცთომილი განზრახვაჲ 405 ჰურიათაჲ 406, განახუნა მამამან ბჭენი ცათანი 407 
და გარდამოჴდა სულიწმიდაჲ სახედ 408 ტრედისა და დაადგრა მის 409 ზედა, 410* 
და 411 თითითა საჩუენებელ 412 ჰყოფდა ახალსა მას ნოვეს 413, 414** და ჴმაჲ იყო 
ზეცით მამისა მიერ 415 და იტყოდა 416: 

„ესე არს ძჱ 417 ჩემი 418 საყუარელი, რომელი მე 419 სათნო-ვიყავ“. 420*

ესე არს იესუ, რომელმან ნათელ-იღო, და არა იოვანე, რომელმან ნათელ-
სცა მას 421. 

397				და]	-C
398				გულისხმა-ეყო	AC
399				მათ]	მას	C
400				და]	-CF
401				რომელი-იგი]	რომელი	EF
402				მხოლომან]	-	A
403				ულმობელად]	უვნებელად	DEF
404	 	 	 **	და	ვერ	გულისჴმა-ეყო	მათ	საიდუმლოჲ	იგი	მეუფისაჲ,	რომელი-იგი	მხოლოჲ	

არს		უფალი	და	ბუნებათა	მამაჲ,	რომელი-იგი	მან	მხოლომან	შვა	მხოლოჲ	ულმობელად]	
Τοιαῦτα θρυλλούντων τῶν ἀγνοούντων τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον, ὁ μόνος Κύριος καὶ φύσει 
Πατὴρ τοῦ Μονογενοῦς, ὁ μόνος εἰδὼς ἀκριβῶς ὅν μόνος ἐγέννησεν ἀπαθῶς Gr. (PG 10, col. 
1188, B 12-15):	ამგვარად	ჩურჩულებდნენ	ისინი,	რომელთაც	ვერ	შეიცნეს	განგებულების	
საიდუმლო,	 მხოლო	 უფალი	და	 მხოლოდშობილის	 ბუნებითი	 მამა,	 მხოლოდ	 მან	 იცის	
ზედმიწევნით,	ვინც	მხოლომ	შვა	უვნებოდ.
405				განზრახუა	EF
406				ჰურიათათაჲ	A
407				ცათანა	F
408				სახედ]	მსგავსად	ABC
409				მის]	მას	F
410				*	შდრ.	მათ.	3,16;	მარკ.	1,10;	ლკ.	3,21-22;	ინ.	1,32.
411				და]	+ვითარცა	A
412				საჩუენებელს	ACD,	საჩუჱნებელ	E,	საჩვენებელ	F
413				ნოეს	DEF
414    ** καὶ δημιουργὸν τοῦ Νῶε, καὶ τῆς ναυαγούσης φύσεως ἀγαθὸν κυβερνήτην Gr. (PG 10, col. 

1188, C 5-6):	და	ნოეს	შემოქმედს,	და	დაცემული	(ცოდვის	მორევში	დანთქმული)	ბუნების	
სახიერ	მესაჭეს]	om.	Iber.
415				მამისა	მიერ]	-A
416				იტყოდა]	თქუა	AED,	სთქუა	F
417				ძე	DEF
418				ჩემი]	-C
419				მე]	-AED
420				*	მათ.	3,17;	მარკ.	1,11;	ლკ.	3,22;	II	პეტრ.	1,17;	კოლ.	1,13.
421				მას]	-DEF
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ესე არს, რომელი ჩემგან იშვა უწინარეს 422 ყოველთა საუკუნეთა და არა 
რომელი-იგი ზაქარიაჲსგან 423 გამოსრულ არს 424.

[B134r] ესე არს, რომელი ქალწულისა მარიამისგან 425 იშვა ჴორციელად 
და არა რომელი-იგი ელისაბედისგან უშვილოე[A189v]ბისა 426 სასოებასა 427 მას, 
არამედ უხრწნელისა 428 ქალწულისაგან 429 უშურომელი 430 იგი ნაყოფი. 431** 

„ესე  არს ძჱ 432  ჩემი  საყუარელი,  რომელი  მე  სათნო-ვიყავ“;  ძჱ 433  
ჩემი, ბუნების 434 მტე 435 არსებითა და არა უცხო 436 ჩემგან; 437 ძჱ 438 ჩემი, 
მხოლოდშობილი უხილავებრ და 439 იგივე 440 მხოლოჲ თქუენისა ხილვისაებრ 441 
უცოდველად 442. 443**

ესე არს, რომელმან 444** შექმნა კაცი და უქცეველად იქმნა კაც. 445** 
„ესე არს ძჱ 446 ჩემი საყუარელი, რომელი მე 447 სათნო-ვიყავ“; 

422				უწინარჱს	AC
423				ზაქარიასაგან	F
424				არს]	-AC;	გამოსრულ	არს]		გამოსრულა	DE
425				მარიამისაგან	F
426				უშვილოებასა	C,	უშჳლოებისა	E
427				სასოებასა]	-C,	παρʼ ἐλπίδα Gr. (PG 10, col. 1188, C 12)
428				უჴრწნელისა	BC
429				ქალწულისაგან]		მამისაგან	C,		ქალწულისგან	D,  παρθενίας  Gr.  (PG  10,  col.  1188, 

C 13)
430				უშრომელი	ABDEF
431   ** οὐχ ὁ ἐκ τῆς λυθείσης στειρώσεως, κλάδος· ὁ μεθʼ ὑμῶν ἀναστραφεὶς, οὐχ ὁ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τραφείς Gr. (PG 10, col. 1188, C 13-15):	უნაყოფობისგან	დაუშლელი	რტო;	თქვენსკენ	
შემობრუნებული,	და	არა		უდაბნოში	გამოზრდილი]	om.	Iber.
432				ძე	DEF
433				ძე	DEF
434				ბუნებით	DEF
435				მტჱ	B
436				უცხოჲ	F
437	 	 ძჱ	 	 ჩემი,	 ბუნების	 მტე	 არსებითა	 და	 არა	 უცხო	 ჩემგან]	 -	 A; Υἱὸς ὁμοούσιος, οὐχ 

ἑτεροούσιος  Gr.  (PG 10, col. 1188, D 1-2)
438				ძე	DEF
439				და]	-B
440				იგივე]	იგი	A
441				ხილჳსაებრ	E
442				უცუდველად	C
443				**	ძჱ	ჩემი,	მხოლოდშობილი	უხილავებრ	და	იგივე	მხოლოჲ	თქუენისა	ხილვისაებრ	

უცოდველად]	ὁμοούσιος ἐμοὶ κατὰ τὸ ἀόρατον, καὶ ὁμοούσιος ὑμῖν κατὰ τὸ ὁρώμενον, χωρὶς 
ἀμαρτίας Gr. (PG 10, col. 1188, D 2-4):	 ჩემი	 თანაარსი	 უხილავად	 და	 თქვენი	 თანაარსი	
ხილულად,	გარდა	ცოდვისა.
444				**	რომელმან]	ὁ σὺν ἐμοὶ Gr. (PG 10, col. 1188, D 4):	რომელმაც	ჩემში.
445    ** τὸν ἄνθρωπον] add.	და	უქცეველად	იქმნა	კაც	Iber.
446				ძე	DEF
447				მე]	-A
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არა სხუაჲ 448 არს, რომელი ჩემგან, და არა სხუაჲ არს, [C4v] რომელი 
ქალწულისა მარიამისგან 449. 450** არა სხუაჲ არს, რომელი [F14v] ქუაბსა შინა 
შობილ 451, და არა სხუაჲ არს, რომელი იორდანესა ზედა 452 წამებულ.

„ესე არს ძჱ 453 ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“; 
ნუ ეძიებთ ღმრთეებით 454 დედასა მისსა ცათა შინა, რამეთუ უდედო არს; 

და 455 ნუცა ეძიებთ ჴორციელად 456 მამასა მისსა ქუეყანასა ზედა, რამეთუ 
უმამო არს. 

ნუ განაშორებთ 457 [E247r] ღმრთეებასა 458 მისსა კაცებისა მისისაგან, 
[D232v] და ნუცა 459 განაყენებთ 460 კაცებასა მისსა ღმრთეებისა მისისაგან, 
რამეთუ განუშორებელ არს 461 შემდგომად შეერთებისა. 

ნუ ვინმე ერთი ღმერთი შიშუელი 462 და 463 ერთი კაცი ლიტონი უწოდის 
ქრისტესა 464, არამედ იგი თჳთ 465 თავადი ღმერთად 466 და კაცად გრწმენინ, 
რამეთუ ესე 467 ნათლისღებასა მას მხოლოდშობილისა ძისასა იორდანესა 
ზედა ჴმა-ყო 468 მამამან, ხოლო ფერისცვალებასა მას 469 მისსა მთასა თაბორსა, 
ჰხედვიდეს 470 რაჲ მოწაფენი „და გამობრწყინდა პირი მისი ვითარცა მზჱ 471“, 472* 

448				სხუაჲ]	მხოლოჲ	C
449				მარიამისაგან	F
450			** ἀλλʼ οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς, ὁ βλεπόμενος καὶ νοούμενος Gr. (PG 10, col. 

1188, D 7-8):	არამედ	„ესე	არს	ძჱ	ჩემი	საყუარელი“	ხილული	და	შეცნობადი]	om.	Iber.	
451				შობილ]	+არს	B
452				ზედა]	-C
453				ძე	DF
454			ეძიებ	ღმრთეებრ	C;	არა	სხუაჲ	არს,	რომელი	ქალწულისა	მარიამისგან...	ნუ	ეძიებთ	

ღმრთეებით]	-E
455				და]	-C
456				ჴორციელებრ	A
457				განაშოვრებთ	C
458				ღმრთეებისა	C
459				ნუცა]	ნუ	ADE
460				განაყენებთ]	განჰყოფთ	F
461				რამეთუ	განუშორებელ	არს]	-DEF
462				შიშუჱლი	DE,	შიშველი	F
463				და]	-DE
464				უწყის	ქრისტე	F
465    ~	თჳთ	იგი	DEF
466				ღმრთად	C
467				ესე]	-B
468				ჴმა-ჰყო	F
469    მას]	-ADEF
470				ხედვიდეს	BCDEF
471				მზე	DEF
472				*	მათ.	17,2.
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და 473 კუალად, მოსცა ჴმაჲ თჳსი მამამან 474 და თქუა:] 475** „ესე არს ძჱ 476 ჩემი 
საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“; „მაგისი ისმინეთ“ 477* და გრწმენინ. 478** 

უკუეთუ 479 თქუას – „რომელმან მიხილა მე, იხილა მამაჲ ჩემი“ 480* – მაგისი 
ისმინეთ. 

უკუეთუ 481 თქუას 482 – „მე მამისა თანა ვარ და მამაჲ ჩემ თანა“ 483* – 
მაგისი ისმინეთ.

უკუეთუ თქუას – „ყოველი, რაოდენი 484 აქუს მამასა, ჩემი არს“ 485* – 
მაგისი ისმინეთ. 486; 487** 

უკუეთუ თქუას – „მამაჲ ჩემი უფროჲს  ჩემსა 488  არს~ 489; 490* –  ჴორცი-
ელებისა 491 მისისა სახელისაებრ 492 შეიწყნარეთ. 493**

უკუეთუ თქუას – „ესე არს ჴორცი ჩემი, თქუენთჳს მიცემული და სისხლი 
ჩემი 494, თქუენთჳს დათხეული [B134v] მისატევებელად ცოდვათა“, 495* ვითარცა 

473				და]	-A
474				~	მამამან	ჴმაჲ	თჳსი	BCDEF
475			**	ὁ Μαρίας υἱός Gr. (PG 10, col. 1188, D 7-8)] add.	„არა	სხუაჲ	არს,	რომელი	ქუაბსა	შინა	

შობილ...		და	კუალად	მოსცა	ჴმაჲ	თჳსი	მამამან	და	თქუა“	Iber.
476				ძე	DEF
477				*	რჯლ.	18,15;		მათ.	17,5;		მარკ.	9,7;	ლკ.	9,35.
478			** Ἐὰν εἵπῃ· Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἔν ἐσμεν, αὐτοῦ ἀκούετε Gr. (PG 10, col. 1188, D 10-11): 

უკუეთუ	თქუას	–	„მე	და	მამაჲ	ჩემი	ერთ	ვართ“	(ინ.	10,30)	–	მაგისი	ისმინეთ]	om.	Iber.
479				უკუთუ	C,	უკეთუ	F
480				*	ინ.	14,9.		
481				უკუჱთუ	D,	უკეთუ	F
482				თქუას]	+თუ	A
483				*	ინ.	14,10.		
484				რაოდენი]	რავდენი	BC,	+რაჲ	BDEF
485				*	ინ.	16,15.
486				უკუეთუ	თქუას	–	„ყოველი	რაოდენი	აქუს	მამასა,	ჩემი	არს“	–	მაგისი	ისმინეთ]	-A
487			**	ἀκούετε Gr. (PG 10, col. 1188, D 12)] add. უკუეთუ	თქუას	–	„მე	მამისა	თანა	ვარ	და	

მამაჲ	ჩემ	თანა“	–	მაგისი	ისმინეთ.	უკუეთუ	თქუას	–	„ყოველი,	რაოდენი	აქუს	მამასა,	ჩემი	
არს“		–		მაგისი	ისმინეთ		Iber.

488    ~		ჩემსა	უფროჲს	B	
489    ~		არს	ჩემსა	C
490				*	ინ.	14,28.
491				ჴორციელობისა	C,	ხორცისა	F
492				მისისა	სახელისაებრ]	მისისაებრ	DEF
493				**	„მამაჲ	ჩემი	უფროჲს	ჩემსა	არს“	–	ჴორციელებისა	მისისა	სახელისაებრ	შეიწყნა-

რეთ]	 	Ὁ πέμψας με, μείζων μου ἐστὶ τῇ οἰκονομίᾳ τὴν φωνὴν προσαρμόσατε Gr. (PG 10, col. 
1189,	A	1-2):	„რომელმან	მომავლინა	მე,	უფროჲს	ჩემსა	არს“	–	ეს	სიტყვები	განგებულებას	
დაუკავშირეთ.
494				ჩემი]	-C
495				*	მათ.	26,26-28.
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გიჩუენოს 496 თქუენ 497, გულისჴმა-ყავთ 498. 499°

უკუეთუ თქუას – „შეწუხებულ არს სული ჩემი ვიდრე სიკუდილდმდე~ 500; 501* 
– ჴორცთა ბუნებისათჳს 502 გულისჴმა-ყავთ 503 და არა ღმრთეებისა]. 504**

უკუეთუ გრქუას  თქუენ – „რაჲ  თქჳან 505 ჩემთჳს 506, ძისა 507 კაცისა 
ყოფაჲ?“ 508; 509*°, მიუგეთ თქუენ პეტრეს 510 თანა: 511; 512** „შენ  ხარ ქრისტე 513, ძჱ 514 
ღმრთისა 515 ცხო[A190r]ველისაჲ“. 516*°; 517** და შენდა შუენის 518 მამისა თანა 519 
დიდებაჲ და პატივი 520 და თაყუანისცემაჲ ერთბამად სულით წმიდითურთ აწ 
და მარადის და უკუნითი-უკუნისამდე, ამენ. 

496				გიჩუჱნოს	DE
497				თქუენ]	-C
498				გულისხმა-ყავთ	AC,	გულისხმა-ჰყავთ	F
499					°	ეს	აბზაცი	A	19-ში	(A	ლიტერი)	ერთი	აბზაცით	ქვევით	არის	გადატანილი	(„ჴორცთა	

ბუნებისათჳს	გულისჴმა-ყავთ	და	არა	ღმრთეებისა“-ს	შემდეგ).
500				სიკუდიდმდე	CDE,	სიკუდილადმდე	F
501				*	მათ.	26,38.
502				ბუნებისათჳს]	ბუნებისა	მისთჳს	BCDE,	ბუნებისა	მისისათვის	F
503				გულისხმა-ყავთ	AC,	გულისხმა-ჰყავთ	F
504					**	προσαρμόσατε Gr. (PG 10, col. 1189, A 2)] add.	უკუეთუ	თქუას	–	„ესე	არს	ჴორცი	ჩემი,	

თქუენთჳს	მიცემული...	ჴორცთა	ბუნებისათჳს	გულისჴმა-ყავთ	და	არა	ღმრთეებისა“	Iber.
505				თქუან	DE,	სთქვიან	F
506				ჩემთჳს]	-DEF
507				ძისა]	+ამის	ABF,	-DE
508				ყოფა	E,	ყოფად	F
509				*	მათ.	16,13;	მარკ.	8,27.		°	აქედან	A	1525-ში	(F	ლიტერი)	ტექსტი	წყდება.
510				პეტრჱს	C
511				თანა]	+ვითარმედ	B
512    ** ἀποκρίνεσθε  Gr.  (PG 10, col. 1189, A 3-4)] add.	თქუენ	პეტრეს	თანა	Iber.
513				ქრისტჱ	AB
514				ძე	DE
515				ღმრთისაჲ	C
516				*	მათ.	16,16.		°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	190r-ზე,	ტექსტის	ზედა	მხარეს	მინაწერია	XVIII	

ს-ის	მხედრულით	(ტექსტი	შეწყვეტილია):	„იკითხევდი	შვენიერსა	ამას	გულსმოდგინედ	და	
გულისჴმიერად.	თურმე	არიან...“
517	 	 	 **	 Τούτοις τοῖς ῥήμασιν οὐρανόθεν βροντοειδῶς ἐκ Πατρὸς ἐλθοῦσι, κατηυγάσθη τὸ τῶν 

ἀνθρώπων γένος, ἐπέγνωσαν διαφορὰν Ποιητοῦ καὶ ποιήματος, Βασιλέως καὶ στρατιώτου, Τεχνίτου 
καὶ τεχνήματος, καὶ τῇ πίστει βεβαιωθέντες, προσῆλθον διὰ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου, τῷ ἐν Πνεύματι 
καὶ πυρὶ βαπτίζοντι Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ ἡμῶν θεῷ Gr. (PG 10, col. 1189, A 5-11): ზეციდან	გრგვინვით	
მამისგან	 წამოსულმა	 ამ	 სიტყვებმა	 გაანათლა	 ადამიანთა	 მოდგმა,	 გაიაზრეს	 განსხვავება	
შემოქმედსა	და	ქმნილებას,	მეფესა	და	მხედარს,	ხელოვანსა	და	შემოქმედებას	შორის,	და	
რწმენით	 განმტკიცებულნი,	 იოანე	 ნათლისმცემელის	 მეშვეობით	 სულითა	 და	 ცეცხლით	
ნათლისმცემელ	ქრისტესთან,	ჩვენს	ჭეშმარიტ	ღმერთთან	მივიდნენ]	om.	Iber.
518				შუჱნის	DE
519				მამისა	თანა]	მისთანა	BDE
520				~		პატივი	და	დიდებაჲ	E
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2.  wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa

grigol 1 noselisaÁ ganmartebaÁ sityÂsaÁ mis, 
viTarmed: "ese ars Ze Cemi sayuareli"

 ikiTxvebis wina dRiT gancxadebisa 2 

                                             guakurTxen, mamao 3 

wyalobismoyuareman aman mamaman gardamatebulebiTa Tquenda  

momarTisa wyalobisaÁTa momiZRuana me neSti pirvel- daSTomilisa 

sityÂsaY da Cem mier qmnilisa mis wil Tquen mier missa mimarTisa 4 

qebisa mogago Tquen sasyidelad awindeli ese metyuelebaÁ, vinaÁT-

gan SesaZinelad TÂssa 5 Seuracxies sargebeli SvilTa TÂsTaÁ. xolo 

me sixaruliT Seviwynare brZanebaÁ da kualadca mindobiTTa ÃmaTa 

aRmouteveb Tquenda momarT 6 da gulsmodginebiT moswrafe var mor-

Cilebad missa, romeli-igi brZanebs, raÁTa mivsce pirvel dawyebulsa 

mas sityuasa aRsasrulica. 

rameTu me pirvel gardasrulsa mas kÂriakesa dawyebiTa miT si-

tyÂsaÁTa giCuene Tquen qriste, monaTa Tana gardamosruli da 

naTlisRebad naTlismcemelisa mimarT 7 mosruli. 8* amissa Semdgomad 

naTlismcemeli, mecnierqmnuli meufisaÁ, da mltolveli da mjmne-

li aramicemad naTliscemisaÁ momcemelsa mas naTlisRebisasa, 9* da 

kualad, ukuanaÁsknel – aRmasrulebeli gangebulebisaÁ 10* brZanebisa 

misTÂs macxovrisa, yovlisave 11 jerovnad ganmgebelisa.

amissa Semdgomad gamogisaxe Tquen weriT RmerTi da mamaÁ uflisa 

Cuenisa iesu qristesi, zeciT zegardamo mÃmobare 12: `ese ars Ze Cemi 

1  grigoli B
2  ikiTxvebis wina dRiT gancxadebisa] - B 
3  ° gamoyenebul xelnawerTa literebia: A – A 162, XI s. (46v-51v); B – A 1170, 

XI-XII s. (154v-162r).  gamoc.: koWlamazaSvili 2002 (A 162, 46v-51v; A 1170, 154v-162r).
4  misa B
5  TÂsad B
6  m˜rT A
7	 	momarT B
8  * ix.: maT. 3,13-17; mark. 1,9-11.
9  * ix.: maT. 3,14.
10  * ix.: maT. 3,14-15.
11  yovlisa B
12  mÃmobared B
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sayuareli, romelic me saTno-viyav~. 13* da vidre wamebasa amas  [A47r] 
sityÂsa amis sawamebelisasa moviweode, gardamovÃed 14 sakurTxeveliT 

da davayene da ganvkueTe 15 sagrobaÁ igi 16 sityÂsaÁ. mnebavs ukue dRes 

kualad masve dawyebad, romlisa-igi maSin Seiwrebisagan 17 viiZule 

datevebad. da esreT urTierTas Sevawyo jaWÂ igi sityÂsaÁ, raÁTa 

mtkiced pyrobiTa misiTa aRviwineT 18 mis mier missa, romlisa mier 

igi esreT Ãelovnad gamoipira nakuercxalTa mier sulisaTa moq-

medebiTa mamisaÁTa.

da raÁ-me ars PÃmaÁ igi? – movediT, da sasmenel-vyoT, raÁTa 

wadierebiT mieniWos sasmenelsa smenismoyuareTasa.

`ese ars Ze Cemi sayuareli, romeli me saTno-viyav~. ese ars, rome-

li-igi Cem Tanave Tavsa TÂssa zeda momavlinebel iqmna sulisa wmid-

isa. da iqmna Semwynarebel missa 19, romeli-igi TÂT mis mierve mov-

linebul iqmna. 

ese ars, romeli pirvel yovelTa saukuneTa iSva Cemgan. iSva, ara-

Tu daibada. iSva, araTu ÃelTdasxmul iqmna. Zed Cemda iSva Cemgan, 

mxolodSobili mxoloÁsagan. iSva 20, viTarca me mxoloman uwyi, da 

viTar-igi man mxoloman icis. 

ese ars xati srulebisa CemisaÁ. 

ese ars Tavsa Soris TÂssa gamomsaxveli RmrTeebisa CemisaÁ. 

ese ars, romeli arsebasa Cemsa gancxadebulad warmoaCinebs. 

Ze ars Cemi, gansakuTrebuli, da araTu mopovnebuli. 

Ze ars Cemi, yovlad msgavsi, da araÁT 21 ucxo 22 Cemgan. 

Ze ars Cemi, Tanaziari arsebiT; uÃorcoÁ uÃorcoÁsagan da 23 uxi-

lavi uxilavisagan da uvnebeli uvnebelisagan; romeli-ese uJamod 

misve arsebisagan gamobrwyinda, da araraÁ naklulevanebaÁ mis Soris 

ixilva. 

13  * maT. 3,17.
14  gardamovÃde B
15  ganvkueTo B
16  igi] - B
17  Seiwrebisa B
18  aRiwineT B
19  misisa B
20  iSva] - B
21  araraÁT B
22  ucxoÁ A
23  da] - B
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Ze ars Cemi 24 bunebiT da erTarsebiT, da araTu madliT da miniWe-

biT. 

Ze ars Cemi, araodes dawyebuli da arca odes moklebadi, aramed 

TanadausabamoÁ da Tanadausrulebeli. ara umrwemesi 25, arca 26 meore 

pirvelisaÁ. arca ukuanaÁsknel Semosruli araarsisagan arsebad, ar-

amed ars igi Ze, erTars da Tanaars Cemda, viTarca naTeli naTlisa-

gan, da viTarca cxorebaÁ cxorebisagan, viTarca wyaroÁ wyaroÁsagan 

da viTarca WeSmaritebaÁ WeSmaritebisagan, viTarca Zali Zlierebi-

sagan da viTarca RmerTi RmrTisagan. 

me vSev da ege iSva. xolo ganmwvalebel Soris Cemsa da magis-

sa arca erTi raÁ iqmna. me vSev, viTar-igi 27 Sehgvanda Cemda Sobad, 

bunebiT RmrTisa; da ege iSva, viTar-igi Suenoda Sobad RmrTisa 

sityÂsa. kacobrivi ars saxeli SobisaÁ, aramed Asaidumlo 28 ars upi-

ratesi igi JamTa [A47v] SobaÁ JamTa dambadebelisaÁ. rameTu JamTa 

yovlad umecar ars saidumloÁ igi Cemgan SobilisaÁ, odes-igi ar-

caRa angelozni iyvnes. amisTÂs arca angelozTa uwyian, vinaÁTgan 

ukuanaÁsknel Seqmnul arian. rameTu 29 qerobinni 30 igi da serabinni 31, 

mravalsaxeni igi 32 da frTemravalni, simravliTa miT TualTa maT-

TaÁTa. amissa 33 gancdad ver SemZlebel arian. amisTÂsca frTeebiTa, 

viTarca ÃelebiTa, pirTa TÂsTa ifarven, da daudumebelad Ãmoben: 

`wmida ars, wmida ars, wmida ars ufali sabaoT~. 34* ara ityÂan, vi-

Tarmed: wmida ars da uwmides ars da wmida iyavn. arca Sehmzadeben 35 

xarisxsa aRsavalsa da ufroÁsRa gzasa jojoxeTad STasavalsa 36. 

ara saxel-sdeben zesTa amaRlebulad, da kualad, dRiTi-dRed 37 aR-

matebadad da mcired-mcired RmrTeebisa mimarT aRyvanebadad 38. ara 

24  Cemi] - B
25  umrwamesi B
26  arca] - B
27  viTar A
28  saidumloÁ B
29  rameTu] da B
30  qerovimni A
31  serafimni A
32  igi] - B
33  amisda B
34  * es. 6,3.
35  Sehmzadebs B
36  STavalsa B
37  dRiTi-dRe B
38  aRyvanebad B
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ganhkueTen erTsa mas arsebasa mTavrobad Seusworebelad, arca Sju-

lismdeblobiT 39 gamoityÂan mas, romlisa-igi xilvad ver SemZlebel 

arian, arca zedamiwevniT warmoityÂan, romlisa gancdad verodes 

mkadre 40 arian. 

aqeben da ara gamoeZieben; da romelsa-igi aqeben, Tayuanis-scemen 41; 

da romelsa-igi Tayuanis-scemen 42, hmsaxureben; da romelsa-igi hmsax-

ureben, missa msajul da sityÂsmimÃdel-yofasa araodes Tavs-ideben. 

rameTu Seucvalebelad upyries maT Seurevneli igi TÂTebaÁ gua-

mTaÁ. da ganuyofeli igi erTobaÁ 43 RmrTeebisaÁ – erTarsisa mis da 

yovladwmidisa samebisaÁ. esreT ukue erT ars, viTar-igi RmrTeebaÁ, 

egreTve didebismetyuelebaÁca RmrTeebisaÁ, – Cemi, mamisaÁ, da Cemgan 

uvnebelad mxolodSobilisa ZisaÁ da Tanaarsisa da Cemgan gamoma-

valisa 44 sulisa wmidisaÁ. da eseviTari aqus cxorebaÁ angelozTa: 

gamouZiebeli yovlisave maTgan miuwdomelisaÁ da gamomeZiebeli yov-

lisave jerovnad misawdomelisaÁ 45. rameTu TÂT cxoreba 46 maTda ese 

ars, raÁTa daudumebelad ugalobden dambadebelsa maTsa RmerTsa. 

da ese iyavn zecisaTa maTTÂs. xolo kualad, TÂT maT caTaTÂs esreT 

iTqumis: `cani uTxroben didebasa RmrTisasa~, 47* RmrTisa dambade-

belisa maTisasa. da ara gamoeZieben arsebasa Semoqmedisa maTisasa. 

`cani uTxroben didebasa RmrTisasa~, 48 dumiliT saxilvelobiTa da 

araraÁs umetesisa gamometyuelebiTa. da ese iyavn caTaTÂs. xolo sac-

naurTa maT RrubelTaTÂs, romel arian wmidani winaÁswarmetyuelni, 

esreT gancxadebul ars, viTarmed ver kadnier 49 iqmnebian gamoTqumad 

gamouTqumelsa, da egreTve yoveli bunebaÁ kacTaÁ uZlur ars dat-

evnad dautevnelisa. gonebaÁ verSemZlebel ars gamoZiebad ga[A48r]
mouZiebelisa. sityuaÁ vergamometyuel ars gankacebasa sityÂsasa, 

garna mxolod sarwmunoebaÁ ipyrobs SeupyrobelTa, da morwmune 

39  sjulismdeblobiT B
40  makadre B
41  Tayuani-scemen A
42  Tayuani-scemen A
43  erToebaÁ B
44  gamomavalis A
45  misawTomelisaÁ B
46  cxorebaÁ B
47  * fs. 18,2.
48  RmrTisa dambadebelisa maTisasa. da ara gamoeZieben arsebasa Semoqmedisa 

maTisasa. `cani uTxroben didebasa RmrTisasa~] - A 
49  mkadre B
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xolo mxilvel iqmnebis uxilavTa. da sarwmunoebaÁ 50 miexebis Seuxe-

belTa, raodeni-igi 51 misces Zali datevnad dautevnelman, da raoden 

auflos gancdad ganucdelman.

`ese ars Ze Cemi sayuareli, romeli me saTno-viyav~. ese ars Tanamo-

qmedi Cemi, moqmedebiTa ÃelmwifebiTiTa da araTu SromiTa muSako-

biTiTa. 

aman dahbada caÁ da queyanaÁ. ADFF

aman ganarTxa zedakerZoÁ igi samyaroÁsaÁ, da simrgule igi misi si-

maRled Seyinebul yo, da daupyrobelobaÁ misi sivrced ganfenil yo. 

aman xiluli ese piri cisaÁ varskulavebiTa, viTarca TualebiTa, 

TiTofer yo.

aman Seqmna mze mTavrad da mflobelad dRisa. 52* 

aman SeauRla armursa mas Ramisasa naTeli igi mTovarisaÁ, gan-

mdevnelad mWmunvarebasa mas bnelisasa 53. 

aman ganhfina lbili 54 igi bunebaÁ haerisaÁ, raÁTa advilad iynose-

bodis maTgan, romelni mas Sina moqalaqobden, da maliad ganipe-

bodis winaSe pirsa mas Sina mavalTasa, da kualad, Seuwuxebelad 

Seiyofvodis ukuana 55 kerZo zurgsa TanawarmavalTasa. 

aman daudva Sjuli 56 ornatTa 57 miwisaTa, raÁTa aRmoacenebden 

TiToferobasa nayofTasa, da brZanebani TÂsni 58 yvna mis Soris Tes-

lovan 59 da nayofier. da esreT bevreulTa maT mier nergTa da yua-

vilTa gÂrgÂnosan yo piri yovlisa queyanisaÁ. 

aman Soris zRÂsa da Ãmelisa sazRvrad sakÂrvelad ganwvala mwul-

ili igi bunebaÁ qÂSisaÁ, romeli-igi ixilos raÁ zRuaman, daadgrebis 

Sinagan sazRvarTa TÂsTa da ara ikadrebs gardavlad missa, arca 

mZlavrebad mezobelisa mis misisa queyanisa. 

aman ganaCinna qcevani JamTani da cvalebani wamTani 60 da Seuwuxe-

belni igi monacvaleobani welTani. 

50  sarwmunoÁ A
51  raoden-igi A
52  * ix.: dab. 1,16.
53  bnelisasa] Ramisasa B
54  lbili] - B
55  ukana B
56  sjuli B
57  urnatTa A
58  TÂsni] misni B
59  Tesloan B
60  wmaTani B
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aman dahbada xiluli da uxilavi sofeli, romelTa dabadebi-

saTÂs ara iÃumia mimyovrebaÁ JamTaÁ, arca Tanamoqmedi sxuaÁ, arca 

WurWeli SesaqmisaÁ. ara daemona tkivilsa SromaTasa, arca moqene 

iqmna gardamodinebasa 61 oflisasa, aramed ineba xolo, da yovelive 

advilad aRsrulebul iqmna. wam-uyvna xolo, da wamisyofaÁ igi ar-

seba 62 eqmna arsTa. moigonna oden, da mogonebaÁ igi brZaneba iqmna; da 

TÂnier brZanebisa, iqmna aRsrulebaÁ brZanebulisaÁ. uwoda araarssa 

mas, viTarca arssa 63, da yovelnive ara-yofilni, viTarca yofilni da 

monani, SiSiT da ZrwoliT [A48v] mouÃdebodes brZanebasa sameufosa.
ese ars, romelsa varqu zogadisa misTÂs ganzraxvisa: `vqmneT kaci 

xatad da msgavsad Cuenda~. 64*

ese ars, romelman Cem Tanave dahbada kaci. da aw TÂT igi 65 Tavadi 

iqmna kac. ara Seicvala misgan, raÁ-igi iyo, qmniTa, raÁ-igi ara iyo; 

arca ganeÃua RmrTeebasa gankacebiTa da miRebiTa dasabamsa kacebi-

sasa. ara dauteva, arca ganiZarcua pativi RmrTeebisaÁ, rameTu yov-

liTurT iqmna kac, da yovliTurT hgies RmrTeebasa Sina.

ese ars, romeli wiaRTagan CemTa ara ganeSora da wiaRTa Sina 

qalwulisa mariamisTa daisaydra. vinaÁca Cem Tanaca ego ganuSorebe-

lad, da mis Tana 66 daemkÂdra gareSeuwerelad, romeli-igi caTa Sina-

ca iyofebis SeusazRvrebelad, da qalwulisa saSosa Seumwinkule-

belad 67. da romeli-igi aqunda, ara Seafarila, da romeli-igi miiRo, 

uqcevelad daicva.

ese ars, romeli-igi 68 gamovida muclisa misgan sanatrelisa, vi-

Tarca sasZloÁsagan uqorwinebelisa siZe Suenieri; romelman-igi So-

biTa TÂsiTa pativ-sca Sobasa queyanisa naSobTasa, da dahbeWda saSo-

sa mSobelisa TÂsisasa; romeli-igi 69 bWiT qalwulebisaÁT Semovida 

soflad, vinaÁ-igi araodes ganSorebul ars, da moqlonni ubiwoebisa 

61  gardmodinebasa B
62  arsebaÁ A
63  arsa AB
64  * dab. 1,26.
65  igi] - B
66  da mis Tana] - B
67  Seumwikulebelad A
68  romeli A
69  romeli B
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bWeTani ara Sefquna 70. da wiaRiTa 71 dedisaÁTa itÂrTa 72 mtÂrTveli igi 

yovelTaÁ; romeli-igi moqene iqmna sZisa, viTarca CCÂli, da zrdis 

yovelsa bunebasa, viTarca RmerTi, mzrdeli yovelTaÁ; romeli-igi 

saxueveliTa CCÂlTaÁTa SeixÂa, viTarca yrmaÁ, da viTarca RmerTi, 

ganhÃsnis saxuevelTa codvisaTa.

bagasa miwvenili saxilvel-iqmna uwyebiTa varskulavisaÁTa. vi-

Tarca dambadebeli uricxuebisa varskulavTaÁsa 73. 

herodes mier idevneboda viTarca kaci, da sÂmeonisgan 74 RmrTad 

aRsaarebul 75 iqmneboda, viTarca ufali winaÁswarmetyuelisagan, da 

viTarca meufe mRdelisagan. 

ivltoda egÂpted, viTarca kaci, aramed Sehmusrvida ÃeliT qm-

nulTa egÂptisaTa, viTarca RmerTi. 

aRmovidoda egÂptiT viTarca kaci, da aRmoslviTa misiTa 76 aRas-

rulebda winaÁswarmetyuelebasa Cemsa, viTarmed: ̀ egÂptiT uwodi Zesa 

Cemsa~, 77* romlisa-igi warmatebaY iqmneboda hasakiTa ÃorcieliTa da 

ara didebiTa RmrTeebisaÁTa, rameTu vidremca 78 waremata, romeli-igi 

yovelgan ars?!

naTels-iRebs naTlismcemelisagan, aramed 79 naTliTa aRavsebs 80 

yovelTa dabadebulTa. `ese ars Ze Cemi [A49r] sayuareli, romeli me 

saTno viyav~. 

ara sxuaÁ ars Ze Cemi da sxuaÁ ars Ze mariamisi. 

ara sxuaÁ ars miwvenili bagasa da sxuaÁ – Tayuaniscemuli mo-

guTaÁ. 

ara sxuaÁ ars naTelRebuli da sxuaÁ – ara-naTelRebuli. aramed 

`ese ars Ze Cemi sayuareli~. 

eseve erTi ars sacnauri da xiluli. erT ars uxilavi da xiluli 

Tquengan, uJamoÁ da Jamieri; erT ars da igive. yovliTurT Tanaarsi 

70  Sefqvna A
71  wiaRTa B
72  itÂrTva B
73  uricxoebisa varskulavTaÁsaÁ B
74  sÂmeonis mier B
75  aRsarebul B
76  misTa B
77  * maT. 2,15; Sdr. ose 11,1.
78  vidremeca B
79  aramed] - B
80  aRavseb A
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Cemi RmrTeebiTa da yovliTurT Tanaarsi Tqueni kacebiT, TÂnier 

xolo codvisa.

nu eZiebT Ãorcielad mamasa missa 81 queyanasa zeda, rameTu umamo 

ars que 82. nuca eZiebT RmrTeebiT dedasa missa zecaTa Sina, rameTu 

udedo ars ze. nu ganhyofT RmrTeebasa missa kacebisagan misisa. nuca 

iqmnebiT borotad ganmyofel ganuyofelisa mis. nuca ucxo hyofT 

kacebasa missa RmrTeebisagan misisa, rameTu ganuyofel da Seurev-

nel ars Semdgomad SeerTebisa. nu ganaSorebT misgan mis-Tanasa mas, 

aramed Seswavebulad icanT mis-TanaÁ igi. nu hyofT or pir, aramed 

erTad pirad qadagebdiT qristesa. nu ÃelTdasxmul hyofT orTa 

mxolodSobilTa, rameTu erT ars mxolodSobili. nu ganSorebulad 

daadginebT Zesa Cemsa, da ganSorebulad guamsa mas, romeli-igi man 

miiRo. nu ikadrebT gankueTad Seurevnelsa mas erTobasa, romlisa 

daÃsnaÁ SeuZlebel ars. nuca RmerTsa SiSuelsa, nuca kacsa liton-

sa martod iWuneul 83 xarT 84 yofad gankacebasa Sina uflisasa, aramed 

erTbamad RmrTad da kacad grwmenin igi, maradismyofi da pirvel 

saukuneTa myofi 85 RmrTeebiTa. xolo ara maradis da pirveliTgan 

mqonebeli kacebisaÁ, aramed ukuanaÁsknel 86 mowyalebiTa RmrTeebisa 

misisaÁTa Tavsmdebeli gankacebisaÁ, viTar-igi mas saTno-uCnda miRe-

baÁ misi Teslisagan abrahamissa. vinaÁca amieriTganve ganiswavleniT, 

raÁTa daRacaTu ixiloT Ze ese Cemi, mSier 87 gina wyuriel maval, gina 

maSural, guemul, gina cemul 88, juarcumul nefsiT, anu mimTual-

vel wylulebasa samSWualTasa 89 wadierebiT, mkudrad gangebulebiT, 

anu Sewyudeulad 90 saflavsa jer-CinebiT, – eseviTari igi yoveli 

ÃorcTa misTa miaCemeT. da kualad, daRaTu ixiloT Ze Cemi ganmwme-

delad 91 keTrovnebisa sityÂTa da ganmkurnebelad sibrmesa 92 TiÃiTa, 

81  ~ mamasa missa Ãorcielad B
82  quÀ AB
83  iWunevl B
84  xar A
85  da pirvel saukuneTa myofi] - B
86  ukanaÁsknel B
87  mSieri B
88  cemuli B
89  samSWvalTasa A, samsWualTasa B
90  Sewyudeul B
91  ganmwmedilad A
92  sibrmisa A
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ganmaaxlebelad bunebasa 93 wamisyofiTa, da xuT aTasTa ganZRebad 

xuTTa maT purTa gantexiTa, [A49v] raJams-igi nebni 94 mowafeTani yvna 

ornat 95, uSromelad aRmomacenebelad 96 umuSakosa mas ganmaZRebelo-

basa. da kualad, ixiloT Tu igi mavalad RelvaTa ufskrulisaTa, 

viTarca Ãmelsa queyanasa, da sityÂT xolo damawynarebelad si-

borgilesa zRÂsasa, da brZanebiT uCinomyofelad mTis mwuervalTa 97 

mimsgavsebulsa mas aRduRebasa maTsa. da kualad, odes ixiloT igi 

eSmakTa meufebr mbrZanebelad da saxed uÃmarTa monaTa, Seuracxe-

biT mimomyvanebelad 98, ese yoveli RmrTeebasa missa miaCemeT. xolo 

amas yovelsa zeda nu sxÂsad Segiracxian maRalni igi, da kualad 

sxÂsad hgonebT mdabalTa maT saqmeTa, aramed misve da 99 erTisa mier 

aRsrulebulad SehracxeniT yovelnive 100 igi, rameTu misnive arian 

saRmrTonica da misnive arian kacobrivnica igi saqmeni, da erTisa 

qristesdad qadagebdiT vnebaTa da sakÂrvelebaTa, rameTu 101 erTi da 

igive ars Ze Cemi, moqmedi TÂsTa maT saqmeTa RmrTeebisaTa 102. da kual-

ad igive ars aRmasrulebeli saqmesa ÃorcTa misTa gangebulebisasa. 

`ese ars Ze Cemi sayuareli, romeli me saTno-viyav~. igi ars venaÃi 

da kari arvisa cxovarTa maT 103 SecTomilTaÁsa 104. 

venaÃ ars, romlisa Zirni misni zecas danergul arian, da queya-

nasa zeda mwuervalni misni ganfenil arian. 

venaÃ ars, romlisa guami saxed rtoTa moisxlvis, xolo RmrTee-

basa missa, saxed ZirTa, mosxlviTa miT rtoTaÁTa ganÃmobaÁ ara 

Seexebis. 

venaÃ ars, romeli Semdgomad samisa dRisa mosxlvisa mis, aRmoa-

cenebs tevansa aRdgomisasa.

93   bunebisa B
94   raJams-igi nebni] raJams nebni igi B
95   urnat A
96   aRmomacenebel B
97   mwuervalTa maTisaTa B
98   mimommyvanebelad B
99   da] - B
100			yovelni B
101			rameTu] - A
102			RmrTeebisa B
103			maT] + jereT B
104			SecTomilTaÁsaÁ B
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xolo bWe 105 eseve ars, da kar uwodian, rameTu mis mier Semovlen 

Cemda morwmuneni Cemni. da ese ars Suvamdgomeli 106 Cemi da monaTa 

misTaÁ. 107* da ganvrdomilTa 108 maT SeierTebs Tavsa TÂssa. ese ars 

Ze 109 da kravi Cemi. da TÂTve ars mRdeli Semwirveli da tarigi Ses-

awiravi. da igive ars moZRuanebuli da mimTualveli ZRunisaÁ. igi 110 

ars msxuerpli da memsxuerple, rameTu TÂTve iqmnebis msxuerpl da 

TÂTve miiTualavs msxuerplTa.

ese ukue da amaTni momaswavebelni sityuani aRmoTquna mamaman 

iordanesa zeda ZisaTÂs mxolodSobilisa, da kualad mTasa zeda 

Taborsa, odes-igi xedvides mowafeni feriscvalebasa qristessa da 

krTomasa mas SaravandedTasa piriT misiT, romelni dahfarvides 

[A50r] brwyinvalebasa mzisasa, da maSinca eseve PÃmaÁ aRmoTqua mama-

man, viTarmed: `ese ars Ze Cemi sayuareli, romeli me saTno-viyav~. 111* 

esreT ukue mravalgzis uwods mamaÁ Zesa Zed, viTarca erTsa da 

mxolodSobilsa Zesa, da ÃmiTa, viTarca TiTiTa uCuenebs da ipy-

robs mas mtkiced, raÁTa vervin ganaSoros igi maTganman, romelni-

igi wadier arian ganyofad missa mamisagan 112. da amas hyofs amaTTÂs 113, 

romelni-igi zraxven, viTarmed Jamierad iSva uJamoÁ igi. da dabade-

bulTa Tana aRhracxven 114 dambadebelsa dabadebulTasa, da qmnulTa 

Tana Sehracxven 115 Semoqmedsa qmnulTasa da monaTa Tana daamdable-

ben 116 ganmaTavisuflebelsa mas mona-qmnulTasa.

amisTÂsca, maTTÂsca 117, romelni-igi sxuasa da sxuasa ityÂan Zesa 

missa, Tavadi igi mamaÁ zedaÁszeda wamebs misTÂs: `ese ars Ze Cemi 

sayuareli, romeli me saTno-viyav; magisi ismineT~.

105				beWe B
106				Suamdgomeli B
107				*	Sdr. I tim. 2,5.
108				ganvrdomilTa] gandgomilTa B
109				Ze] + Cemi B
110				igi] da igive B
111    * maT. 17,5; mark. 9,7; lk. 9,35.
112    misa mamisa B
113    maTTÂs B
114    aRracxven B
115    Sehracxian A
116    damdableben B
117				maTTÂsca] + maTTÂs B
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ukueTu Tquas, viTarmed – `me da mamaÁ erT varT~, 118* – misi ismineT 

RmrTivSuenierad.

ukueTu Tquas, viTarmed – `me mamisa Tana da mamaÁ Cem Tana~, 119* – 

misi ismineT.

ukueTu Tquas, viTarmed – ̀ romelman mixila me, ixila mamaÁ Cemi~, 120* 

– misi ismineT, da grwmenin 121, rameTu WeSmaritad egreT ars saqmiT, 

viTar-igi ityÂs sityÂT.  

ukueTu 122 Tquas, viTarmed – ̀ romelman momavlina me mamaman, ufroÁs 

Cemsa ars~, 123* – egeviTari 124 igi ÃmaÁ da sityuaÁ misi gangebulebasa 

mas gankacebisasa miamsgavseT.

ukueTu Tquas, viTarmed – `ese ars Ãorci Cemi, TquenTÂs gan-

texili misatevebelad codvaTa~, 125* – ixileT Ãorci igi, mis mier 

Cuenebuli; ixileT da ganicadeT Tquengan miRebuli da TquenTÂs 

daulevnelad wargebuli da TquenTÂs gantexili 126. 

ukueTu grquas, viTarmed 127 – `ese ars sisxli Cemi~, 128* – nu sxÂsa 

visdame 129, aramed misda sisxlad SehracxeT, romeli-igi getyÂs Tquen.

ukueTu Tquas, viTarmed 130 – `Sewuxebul ars suli Cemi vidre 

sikudilamde 131~, 132* – SewuxebaÁ igi sulisa misisaÁ vnebasa 133 mas Ãorc-

Ta misTasa miaCemeT.

ese 134 eseviTari gÂswavies Cuen RmrTisa mier mamisa. 

ese eseviTari gueswavebis 135 Zisa mier mxolodSobilisa. 

esreT ganviswavlebiT sulisa mier yovladwmidisa. 

ese aRiarebis RmrTivsulierTa werilTa mier. 

118    * in. 10,30.
119    * in. 14,10.
120				*	in. 14,9.
121    grwmeniT B
122    ukueTu] - B
123    * in. 14,28.
124    egeviTari] eseviTari A
125    * maT. 26,26; mark. 14,22; lk. 22,19.
126    gantexili] Semusrvili B
127				viTarmed] - A
128    * maT. 26,28; mark. 14,24; lk. 22,20.
129    sxÂsa visdame] sxÂsda visame B
130				viTarmed] - A
131    sikudiladmde B
132    * maT. 26,38.
133    vnebas A
134  ese] - A
135    guÀswavies A
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ese iqadagebis RmerTSemosilTa 136 mamaTa mier, vinaÁca Cuen raÁ-ese 

mogÂRies, ese davicvaT. da raÁ-ese gÂswavies, dauviwyebelad vipyraT. 

raÁsa amaod vibrZolebiT urTierTas?! 

raÁsa vZulobT megobarTa, romelni-ese mterTaca Seyuarebad br-

Zanebul varT?! 

[A50v] raÁsa dagÂtevebies sarwmunoebaÁ da mogÂpoebies ÃelovnebiT-

Ta sityuaTa sarwmunoebisaTÂs ganmravlebaÁ, viTarmed: `iSva~ – `ara 

iSva~; `ivno~ – `ara ivno~; `aRdga~ – `ara aRdga~. 

raÁsa vSjiT 137 msajulsa?! 

raÁsa vewyvebiT damÃsnelsa wyobaTasa?! 

rad sityua-ugebT qvelismoqmedsa?! 

rad vis davamonebT gamomÃsnelsa Cuensa monebisagan, romelman-igi 

erTgzis ineba, da raÁ-igi ineba, qmna; da ivno da mokuda da aRdga; 

da momaval ars ganSjad 138 cxovelTa da mkudarTa. momaval ars, vi-

Tar-igi pirvel movida xatiTa CueniTa, rameTu ara ganuZarcÂes igi, 

romeli-igi esoden siyuaruliT Seimosa. arca ganugdies, romeli-igi 

saÃmrad sameufod saTno-iyo. arca dautevebian samaresa Sina Ãorcni 

TÂsni, romelni-igi kacTmoyuarebisaTÂs saSoÁTganve SeierTna Tavsa 

TÂssa, aramed kualad egreTve momaval ars ganSjad 139 cxovelTa da 

mkudarTa, raÁTa ixilos iuda, Tu vin mihyida mkvlelTa uflisaTa; 

raÁTa ixilon huriaTa, Tu visi Tavi gÂrgÂnosan-yves ekalTa mier; 

raÁTa, raJams ixilon mjdomared saydarTa sameufoTa da qerobin-se-

rabinni 140 winaSe dgen SiSiT da ZrwoliT. da ukueTu Tquan, viTarmed 

– Cuen ese ara juars-gÂcuams, aramed sxuaÁ 141 vinme iesu nazareveli 

da beTlemeli davsajeT, – maSin uCuenos maT guerdi, raÁTa ixilon, 

romelsa-igi ugumires 142. 143* da viTar-igi 144 ara undes, egreT Tayuanis-

scen 145.

136    RmerTSemosiliTa B
137				vsjiT B
138    gansjad B
139    gansjad B
140				qerobin-serobinni B
141    aramed sxuaÁ] - A
142    ugmires B
143    * ix.: in. 19,37.
144    viTar-ege B
145    Tayuaniscen A
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aw ukve Cuen raÁsa dagÂteobies 146 sarwmunoebaÁ da ÃelovnebiT vm-

etyuelebT sarwmunoebisaTÂs? 

raÁsa aRvasrulebT wadierebasa zogadisa mis Cuen yovelTa mteri-

sasa 147? rameTu esreT ganizraxa eSmakman, zogadman man 148 momsrvelman 

kacTa naTesavisaman, viTarmed myudroebiT da keTiladmsaxurebiT 

ganegebis 149 cxorebaÁ Cueni. da esreT ganuyofeliTa erTobiTa fer-

Suenierad yuavilovan varT yovelni. da brwyinvides raÁ sarwmunoe-

baÁ, yovelTa mpyrobel iqmnebis patiosnebaÁ da wesierebaÁ cxorebi-

saÁ. xolo raJams waremarTos RmrTismoyuarebiT moqalaqobaÁ Cueni, 

netarebisa Rirs iqmnebis cxorebaÁ eseviTari. xolo raJams netarebaÁ 

Suvamdgomel 150 iyos cxorebisa 151 Cuenisa, mieriTgan viqmnebiT sayu-

arel megobar dambadebelisa, da moswrafebiT aRviweviT sasurvelsa 

mas Cuensa. amis yovlisaTÂs SeeSina borotsa mas, nuukue Cuen aRvi-

deT mun, vinaÁ-igi gardamovarda. 

ixile, Tu raÁ yo [A51r] da viTariTa siveragiTa anu rabamiTa 

mzakuvarebiTa 152 SegÂTxznna Cuen urTierTas brZolani, havÃelovan-

man siborotiTa. da reca brZenman macTurebiTa, mravalferman si-

veragiTa da mdidarman ukeTurebiTa. rameTu ganmzadebul da aRmÃe-

drebul 153 yvna vieTnime, saxiTa reca keTiladmsaxurebisaÁTa 154, da 

gamoZiebaÁ sarwmunoebisaÁ aRWurva sarwmunoebasa zeda. da yovelTa 

Soris RmrTismsaxurTa dasTesa uJamoÁ raÁme da sulTa ganmxrwneli 

SfoTismoyuarebaÁ. da asoni igi eklesiisani urTierTas 155 wina-ga-

nawyvna. amissa Semdgomad icinis siciliTa ganvrcelebuliTa, xedavs 

raÁ morwmuneTa TÂsisa mis misisa ganzraxvisaTa, viTar ibrZolebian 

urTierTas da ekicxeven da emRerian TavTa TÂsTa saqmeTa mier sa-

bralobelTa da 156 sabasrobelTa, romelTa hyofen urTierTas 157, da 

arcaRa Semdgomad gamocdilebisa evltian mizezsa mas borotTasa.

146    dagÂtevebies B
147				mterisa B
148    man] - A
149    ganegebvis A
150				Suamdgomel B
151    cxorebisaÁ B
152    mzakvarebiTa B
153    amÃedrebul B
154    keTilmsaxurebisaÁTa B
155    urTierTars A
156    sabralobelTa da] - B
157				urTierTars A, urTierTa B
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vinaÁca 158 gevedrebi, davTrgunoT Tavi yovladborotisa 159 mis 

da siborotesa zeda ganbrZnobilisa 160 da mxiarulebaÁ 161 igi misi 

SevcvaloT salmobad da tkivilad ulxinebelad. gusuroden mSÂdo-

bisaTÂs, romlisa-igi moZule ars. dauteoT aRmwonelobaÁ 162 da gan-

mzomelobaÁ sityuaTa maT SjulisaTaÁ 163. davscxreT trfialebisagan, 

moZRuarTa moZRurobisa 164. moviZagoT sityuambrZolebaÁ 165, viTarca 

damaqceveli msmenelTaÁ. gurwmenin, raÁ-igi mamaTa CuenTa 166 mouce-

mies. ara varT Cuen ubrZnes yovlad brZenTa maT mamaTa; ara varT 

Cuen umoZRures moZRuarTa; arca varT Cuen mwyems mwyemsTa, aramed 

cxovar maTda. araodes imwysebian mwyemsni samwysoTagan, aramed je-

rovnad imwysebian igini mwyemsTagan. 

mSÂdobad mowodebul varT RmrTisa mier, da araTu brZolad. veg-

neT, viTar-igi viwodeniT. SeviSinoT saidumloÁsa mis trapezisagan, 

vinaÁ-igi moviRebT saidumloTa [zecis]aTa. numca viqmnebiT 167 erT  

meinaÃeobiTa, da mbrZol – mzakuvarebiTa. numca varT aqa Sinaziar, 

da gare raÁ ganvideT, – mÃdom. nuca varT aqa morwmune, da gare – 

ucxoTesl, raÁTa ara Tquas CuenTÂs ufalman Cuenman iesu qristeman, 

viTarmed: Svil visxen da aRvzarden ÃorciTa CemiTa da movrwyen 

sisxliTa CemiTa, xolo maT Seuracx-myves me.

man, Tavadman macxovarman yovelTaman da dambadebelman mSÂdo-

bisaman, ganÃadenin Tquengan SfoTismoyuare igi da brZolismosurne 

eSmaki. man [yovlad]saxierman [A51v] [mSÂd]obiT [gÂrgÂno]san-yavn ekle-

siaÁ. man ganamÃnven didebuli ese arve. manve daicevin mTavari arvisa 

TquenisaÁ. manve daifaren mefe qristesmoyuare. manve Semokribenin 

baksave TÂssa SecTomilnica igi cxovarni, raÁTa ̀ iqmnen erT samwyso 

da erT mwyems~. 168* missa didebaÁ, aw da yovelTa mimarT dausrule-

belTa maT saukuneTa ukunisamde, amen.

158    vinaca A
159    yovladborotisaÁ B
160				ganbrZnobilisaÁ B
161    mxiaruleba A
162    aRmwoneloba A
163    sjulisaTaÁ B
164    moZRrobisa A, moZRurebisa B
165    sityuaÁmbrZolobaÁ B
166    Cuenda A
167				vqmnebiT A
168    * in. 10,16.
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1. Tqumuli wmidisa... iovane mTavarebiskoposisa... naTlisRebisaTÂs...

1. sakiTxavni gancxadebisani 1, Tqumuli wmidisa da netarisa 

mamisa Cuenisa 2 iovane mTavarebiskoposisa kostantinepovlelisaÁ 3 
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristჱsa 

iovanesgan iordanesa mdinaresa 4; 5°

კეთილ არს ნათელი და პატიოსან და ყოვლითავე 6 სარგებელ 7, რამეთუ 
კაცთა უძღჳს 8 იგი სარგებელად. კეთილ არს ნათელი, რამეთუ ამათ 
სახედველთა თუალთაგან 9 განვიცადით 10 და განვიკითხით ყოველი ნათელსა 
შინა 11. ნათელსა რომელსამე ვიტყჳთ? 12 ამას 13, მზესა დაბადებულსაა 14? დაღათუ 
დიდად 15 საგონებელ 16 არს, არამედ ღრუბელმან და-ვე-ფარის იგი 17 და მერმე 18 
ბრძანებით თჳსსავე 19 წესსა დაჰჴდის და 20 მოეწევის 21 მას უკანა ბნელი 22 იგი 

1	 	საკითხავნი	განცხადებისანი]	საკითხავნი	წმიდისა	განცხადებისანი,	თუესა	იანვარსა	ვ	
B,	თუესა	იანვარსა	ვ,	განცხადებისაჲ	საკითხავნი	C;	-	DE
2	 	და	ნეტარისა	მამისა	ჩუენისა]	-	DE
3	 	 იოვანე	 მთავარებისკოპოსისა	 კოსტანტინეპოვლელისაჲ]	 იოვანჱ	 მთავარეპი	სკო-

პოსისაჲ	 კოსტანტინეპოვლელისაჲ	 B,	 იოვანე	 ოქროპირისაჲ	 კონსტანტინეპოლელისაჲ	
C,	 იოვანე	 ეპისკოპოსისაჲ	 კონსტანტინეპოვლელისაჲ	 D,	 იოვანე	 ეპისკოპოსისა	
კონსტანტინეპოლელისა	E
4	 	იოვანესგან	იორდანესა	მდინარესა]	იოვანეს	მიერ	იორდანესა	მდინარესა	B,	იოვანეს	

მიერ	იორდანესა	C,	-	DE
5	 	 °	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	 (167r-169r);	B	–	A	95,	XI	

ს.	(115r-117v);	C	–	Ath.11,	X	ს.	(32v-34v);	D	–	A	90,	XIII	ს.	(235v-237v);	E	–	Q	662,	XVII	ს.	
(249r-250v).	რედაქტორი:		გიორგი	ჩიქოვანი.	//	გამოც.:	ათონის	მრავალთავი	1999:	260-
263	(Ath.11,	32v-34v).
6	 	ყოვლითა	A,	ყოვლისა	B
7	 	და	ყოვლითავე	სარგებელ]	-	DE
8	 	უძღჳნ	E
9	 	სახედველთა	თუალთაგან]	სახედველთაგან	C;	+	ყოველივე	A	
10	 	განვიცდით	BC	
11	 	 განვიკითხით	 ყოველი	 ნათელსა	 შინა]	 განვიკითხით	 ყოველივე	 A,	 განვიკითხით	

ყოველივე	ნათელსა	შინა	B,	ყოველივე	ნათელსა	განვიკითხით	C
12	 	 ნათელსა	რომელსამე	 ვიტყჳთ]	 რომელსამე	 ვიტყოდით	 B,	 რომელსამე	 ნათელსა	

ვიტყოდი	C,	ნათელსა	რომელსამე	ვიტყოდით	DE
13	 	ამას-მე	C
14	 	დაბადებულსა	ABDE
15	 	დიდ	ADE
16	 	საგონებელ]	სარგებელ	C
17	 	იგი]	-	A
18	 	მერე	CE
19	 	თჳსსავე]	თჳსსა	+	მას	C
20	 	და]	-	C
21	 	მოეწევის]	უწფის	D,	უწივის	E
22	 	უკანა	ბნელი]	უკანაჲსკნელი	C
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ღამისაჲ. და 23 ოდეს იწყებნ ნათელი ესე 24 შემოსლვად, ცნიან მფრინველთა 
ცისათა 25 და იწყიან ჴმობად 26 და მათსა მას ჴმასა 27 აღიმსთჳან 28 კაცთა, 
რომელთამე – ლოცვად 29 და საქმედ 30, საქმესა ღმრთისასა და სულიერსა 31; 32° 
გალობასა 33, რომელნიმე – გზავნასა 34, რომელნიმე – მუშაკობად და შრომად 35 
და განიყვის 36 ბუნებაჲ კაცისაჲ. 

და ვითარცა 37 მოეახლებინ ნათელი იგი 38, მეყსეულად აღმოჰჴდის მთიები იგი 
წინამორბედად [D236r] და მაუწყებელად ნათლისა მის მზისა და განწითნის 39  
[C33r] აღმოსავალით 40 ცაჲ. ცან ჭეშმარიტად 41, რამეთუ განწითებაჲ ცისაჲ 42 
ხედავს მზესა მას და ჩუენ გულისჴმა-ვყვით და ნუგეშინის-ვიცით, რამეთუ 43 
აღმოვალს 44 მზეჱ 45 განმანათლებელად სოფლისა. და ოდეს გამობრწყინდის 46 
მზჱ 47 იგი 48 და 49 ჩანნ 50, ვითარცა თუალი 51 ყოველსა ქუეყანასა ზედა 

23	 	და]	-	C
24	 	ესე]	იგი	E
25	 	ცისათა]	-	ABDE
26  ~	ჴმობად	იწყიან	C
27	 	მათსა	მას	ჴმასა]	მათსა	ჴმასა	BDE,	ჴმასა	მათსა	C
28	 	აღიმსთუან	D
29	 	ლოცვასა	AC
30	 	საქმედ]	-	ACDE
31	 	სულიერსა]	+	მას	ADE
32	 	 °	ათონის	მრავალთავის	გამოცემაში	წერია	„სულიერსა“	(იხ.:	ათონის	მრავალთავი	

1999:	260),	ხოლო	ხელნაწერ	Ath.11-ში	იკითხება	„სულიერებსა“	(32v).
33	 	საქმესა	ღმრთისასა	და	სულიერსა	გალობასა]	სულიერებსა	გალობასა	და	საქმესა	

საღმრთოსა	C,	+	და	DE
34	 	გზავნასა]	გზად	C,		გზავნად	DE
35	 	და	შრომად]	-	AB	
36	 	განიყჳს	E
37	 	ვითარცა]	-	A
38	 	იგი]	-	B
39	 	განწითნის]	განწმიდნის	+	მზისა	DE
40	 	აღმოსავალით]	აღმოვალით	A,	აღმოსავლით	E
41	 	ცან	ჭეშმარიტად]	ჩას	ჭეშმარიტად	AB,	ჭეშმარიტად	ჩას	C	
42	 	ცისაჲ]	-	AB
43	 	რამეთუ]	რაჲთა	E
44	 	აღმოვალნ	AB
45	 	მზე	DE
46	 	გამობრწყინდის]	+	დღეს	B
47	 	მზე	DE
48	 	იგი]	-	B
49	 	იგი	და]	-	C
50	 	ჩან	BCDE
51	 	თუალი]	თოვლი	C,	თული	D
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1. Tqumuli wmidisa... iovane mTavarebiskoposisa... naTlisRebisaTÂs...

დაუშრომელი 52; 53° იგი ნათელი  და ატფობნ იგი 54 სოფელსა და ყოველსა 
ქუეყანასა 55, მთათა და ბორცუთა 56, ღელეთა და ველთა და 57 ზღუასა 58, ნისლი 
იგი და არმური ზედამდებარჱ 59 გარდასწმიდის და მისისა 60 სიტფოჲსაგან 61 
ყოველნი 62 მფრინველნი თითოფერად 63 ჴმობედ 64, და ნათლისა მისგან მჴეცნი 65 
მტაცებელნი და ავაზაკნი და მპარავნი ივლტიედ და 66 [B115v] ბნელსა შინა 
და ჴურელთა დაიმალნიან, და კაცნი ნუგეშინისცემით და კადნიერებით 
ვლენედ 67 ზღუათა და გზათა 68 ზედა 69 და ყოველთა ადგილთა და 70 ნათლისა 
მისგან იხარებედ.

აწ უკუეთუ [A167v] მან 71 ნათელმან მზისამან ესოდენი 72 ესე 73 სარგებელი 
და ნუგეშინისცემაჲ 74 მოსცის კაცთა და ყოველთა მფრინველთა და ყოველნი 
დაბადებულნი იშუებედ [E249v] და იხარებედ 75 შექმნულისა მისგან 76 
ნათლისა, აწ უკუე 77 რაჲ-მე ვთქუათ საშინელისა და გამოუთქუმელისა და 

52	 	დაუშრომი	C
53	 	 °	 ათონის	მრავალთავის	გამოცემაშიც	არის:	 „ვითარცა	თუალი	ყოველსა	ქუეყანასა	

ზედა	დაუშრომელი“	(იხ.:	ათონის	მრავალთავი	1999:	260),	თუმცა	ხელნაწერ	Ath.11-ში	ასე	
იკითხება:	„ვითარცა	თოვლი	ყოველსა	ქუეყანასა	ზედა	დაუშრომი“	(33r).

54	 	იგი]	+	ყოველსა	AB,	-	D
55	 	ქუეყანასა]	ადგილსა	C
56	 	ბორცუთა]	+	და	DE
57	 	და]	-	AB
58	 	ზღუათა	DE
59	 	მდებარჱ	AB,	მდებარე	DE
60	 	მისისა]	+	მის	AD,	მზისა	მის	B
61	 	სიტფოჲსაგან]	სიტფოვებისაგან	A
62	 	ყოველნი]	ყოველნივე-იგი	A,	ყოველნი-იგი	BDE
63	 	თითოფერად]	თითოეულად	DE
64	 	ჴმობენ	E
65	 	მჴეცნი]	+	და	AD
66	 	და]	-	ABC
67	 	და	კადნიერებით	ვლენედ]	ვლენედ	და	კადნიერებით	B,	და	კადნიერად	ვლენედ	C,	

და	კადნიერებით	ვლენან	D
68	 	და	გზათა]	-	DE
69	 	ზედა]	-	C
70	 	და]	-	ADE
71	 	ამან	BDE
72	 	ესეოდენი	E
73	 	ესე]	-	B
74  ~	ნუგეშინისცემაჲ	და	სარგებელი	A
75	 	იშუებედ	და	იხარებედ]	იხარებედ	და	იშუებედ	B,	იშუჱბენ	და	იხარებდ	E
76	 	შექმნულისა	მისგან]	ქმნულისა	ამის	DE
77	 	უკუჱ	DE
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ჭეშმარიტისა და დიდებულისა და საკჳრველისა 78 დიდისა ამის 79 ნათლისათჳს? 
რომლითა პირითა შეუძლოთ გამოთქუმად 80, რომელმან-იგი ყოველი 81 
სოფელი მისითა 82 კაცთმოყუარებითა განანათლა და განაშუენა 83? ოდეს-იგი 
ბნელ 84 იყო ყოველი დაბადებული ცდუნებითა 85 ეშმაკისაჲთა პირველ 86 და 
ვერ ხედვიდა 87 იგი 88 ღმერთსა, შეიწყალა  ღმერთმან 89 დაბადებული და 
ქმნული თჳსი 90, ჯერ-იჩინა მოძიებად წარწყმედული იგი 91 მოახლებასა მას 
წელთასა და მოწევნასა ჟამთასა ჭეშმარიტისა ნათლისასა 92. ანგელოზთა და 
წინაჲსწარმეტყუელთა მიერ სულითა წმიდითა იქადაგებოდა და მისითა 93 მით 
უწყებითა ნუგეშინის-იცემებოდა ყოველი დაბადებული მოლოდებითა მის 94 
ნათლისაჲთა. ამათ ყოველთა შორის, ვითარცა მთიები ცისკრისაჲ, გამოჩნდა 
წმიდაჲ 95 წინამორბედი მზისაჲ მის მბრწყინვალისაჲ, იოვანე ნათლისმცემელი, 
ქადაგებდა 96 და იტყოდა, ვითარმედ: „მოვალს უძლიერესი ჩემსა 97!“ 98* [D236v] 
მაშინ ცაჲ იხარებდა მომავალისა მისთჳს 99 ნათლისა, მოსე მოჰრიდებდა, 
შჯული იცვალებოდა 100 და სულთა ჩუენთა ჰრცხუენოდა 101 [C33v] ამისთჳს, 

78	 		საკჳრველისა]	+	და	B
79	 		მის	AB
80	 		შეუძლით	გამოთქმად	E
81	 		ყოველივე	A
82	 		მისითა]	+	მით	ნათლითა	და	B
83	 		განაშუჱნა	DE
84	 		ბნელი	A
85	 		ცთუნებითა	ABD
86	 		პირველ]	-	B
87	 		ხედჳდა	E
88	 		იგი]	-	DE
89	 		ღმერთმან]	+	ყოველი	B
90	 		თჳსი]	+	და	B,	მისი	+	და	DE
91	 		იგი]	+	და	D
92	 		ჭეშმარიტისა	ნათლისასა]	ჭეშმარიტისა	მის	სანთლისასა	B,	საცნაურ	იყო	მის	ნათლისა	

C,	ჭეშმარიტისა	მის	ნათლისასა	DE
93	 		მათითა	BE
94	 		მის]	ამის	C,	მით	DE
95	 		წმიდაჲ]	+	და	E
96	 	 წინამორბედი	 მზისაჲ	 მის	 მბრწყინვალისაჲ,	 იოვანე	 ნათლისმცემელი,	 ქადაგებდა]	

წინამორბედი	 იოვანე,	 მზისა	 მის	 სიმართლისა	 მქადაგებელი	 და	 ნათლისმცემელი,	
ღაღადებდა	C
97    ~	ჩემსა	უძლიერესი	C
98	 			*	მარკ.	1,7;	ლკ.	3,16.
99	 			მის	A
100			მოსე	მოჰრიდებდა,	შჯული	იცვალებოდა]	-	ABDE
101		ჰრცხუჱნოდა	E
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რამეთუ სავსე ვიყვენით 102 ცოდვითა. ესევითარნი 103 წარმოუძღუეს 104 მას, 
შემდგომად მათსა გამობრწყინდა 105 მზჱ 106 იგი სიმართლისაჲ ჭეშმარიტი და 107 
მაცხოვარი წიაღთაგან მამისათა. და გამობრწყინებითა 108 მით ნათლისაჲთა 
მამათა, მამათმთავართა 109, 110°  წინაჲსწარმეტყუელთა და მართალთა 
მწუხარებაჲ იგი ბნელისაჲ მის განაგდეს 111 და განიხარეს ნათლისა მისგან. და 
შეკრძალულნი 112 იგი სულნი შუენიერთა 113 მათ გალობათა [B116r] ღმრთისა 
მიმართ შესწირვიდეს 114. ხოლო უკეთურნი იგი ეშმაკნი, მგელნი 115 მტაცებელნი, 
განიბნინეს და განიდევნნეს 116; და აწ 117, ნუგეშინისცემითა მით ნათლისაჲთა 
გონებანი ჩუენნი წრფელთა გზათა 118 ვლენან უშიშად ყოველთა ადგილთა 119, 
ჴმელსა [A168r] და ზღუასა 120 ზედა ნავითა. და სოფელსა ამას მოეცნეს 
მახარებელნი, მწყემსნი და 121 მოძღუარნი და 122 მღდელნი 123.

და ესე ყოველნი ჭეშმარიტისა მისგან ნათლისა იხარებენ, რამეთუ ნათელი 
არს ქრისტე ჭეშმარიტი 124 და 125 გამოუთქუმელი, თუალი არს სულისაჲ, 

102				სავსე	ვიყვენით]	სავსჱ	იყვნეს	A,	სავსჱ	ვიყვენით	B,	სავსე	ვიყუჱნით	E
103				ესევითარნი]	ესე-რომელნი	CDE
104				წარმოუძღუჱს	DE
105				გამობრწყინდა]	გამოუბრწყინდა	+	მათ	C
106				მზე	DE
107				და]	-	B
108				გამობრწინვებითა	E
109				მამადმთავართა	CDE
110	 ° ათონის	 მრავალთავის	 გამოცემაში	 წერია	 „მამათმთავართა“	 (იხ.:	 ათო-

ნის	 მრავალთავი	 1999:	 261),	 ხოლო	 ხელნაწერ	 Ath.11-ში	 იკითხება	 „მამადმთავართა“	
(33v).
111				განაგდეს]	განანათლეს	DE
112				კრძალულნი	C
113				შუჱნიერთა	E
114				ღმრთისა	მიმართ	შესწირვიდეს]	შესწირვენ	ღმრთისა	მიმართ	C
115				მგელნი]	-	AB,	იგი	ეშმაკნი,	მგელნი]	-	DE
116				განიდევნეს	AB
117				და	აწ]	-	C
118				გზათა]	ალაგთა	AB
119				ყოველთა	ადგილთა]	ყოველსა	ადგილსა	BDE
120				ზღუათა	DE
121				და]	-	BDE
122				და]	-	ABC
123				მღდელნი]	-	C
124				ქრისტჱ	ჭეშმარიტი	AB,	˜	ჭეშმარიტი	ქრისტე	C
125				და]	-	A
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საუკუნჱ 126 განუქარვებელი,  ნათელი 127 არს დაუშრეტელი 128, ნათელი არს 
ქრისტე 129  ზეცისა 130 და ქუეყანისაჲ, ნათელი არს უბრწყინვალჱსი 131 მზისაჲ, 
ცხორების მომცემელი. „ამან ნათელმან 132 ცაჲ, ვითარცა კამარაჲ 133, ქუეყანასა 
ზედა 134 გარდაართხა“ 135* და მას შინა მნათობნი იგი დღისა და ღამისანი 
დასხნა და ურიცხუნი 136 იგი ვარსკულავნი. ამან ნათელმან ქუეყანაჲ ესე 137 
არარასა ზედა დაამტკიცა და აღავსო იგი ყოვლითა კეთილითა და მას 
ზედა მკჳდრ-ყვნა კაცნი 138, ქმნულნი მისნი 139, და დაჰბადნა ოთხფერჴნი და 
მფრინველნი, რომელთაჲ არა არს რიცხჳ, და ყოველსავე 140 მას თითოეულად 141 
მისცა და განუმზადა საზრდელი. ამან ნათელმან ღელვანი იგი ზღჳსანი 142 
დააცხრვნა 143 და მას ზედა ქარნი იგი შეზავნა და 144 ყოვლადვე საზღვარი 
განუწესა არა გარდასლვად, ნუუკუემცა 145 მიიქცეს 146 ერთბამად 147 და 148 
დაფარეს პირი ყოვლისა 149 ქუეყანისაჲ. 

და ვინ არს, რომელმან შეუძლოს გამოთქუმად ყოველთა ქმნულთა მის 150 
ჴელოვნისათა? არამედ მცირედი 151 რაჲმე ვიკადროთ და 152 ვთქუათ, რაოდენ-

126				საუკუნჱ]	საუკუნოჲ	B,	-	DE
127				ნათელი]	სანთელი	C
128				ნათელი	არს	დაუშრეტელი]	-	DE
129				ქრისტჱ	AB
130				ზეცისაჲ	AD
131				უბრწყინვალესი]	-	DE
132				ამან	ნათელმან]	მან	C
133				კამარაჲ]	+	ყოველსა	BDE
134				ზედა	]	-	ABDE
135				*	შდრ.	ფს.	103,2;	ეს.	40.22;	III	ეზრა	16,60.
136				ურიცხჳნი	BC
137				ესე]	-	DE
138			მას	ზედა	მკჳდრ-ყვნა	კაცნი]	მკჳდრ-ყვნა	მას	ზედა	კაცნი	C,	ამას	ზედა	მკჳდრ-ყვნა	

კაცნი	D,	მკჳდრ-ყუნა	კაცნი	E
139			მისნი]	თჳსნი	A
140			ყოველსა	BDE
141			თითოეულსა	BDE
142			ღელვანი	იგი	ზღჳსანი]	ღელვანი	და	ზღჳსანი	C,	ზღჳსანი	იგი	ღელვანი	BDE
143			დააცხვრნა	E
144			და]	-	DE
145			ნუუკუმცა	C,	ნუუკუჱმცა	DE
146			მიექცეს	C
147			ერთბამად]	-	AB
148			და]	-	D
149			ყოვლისა]	-	C
150		მისთა	B
151			მცირედ	E
152			და]	ვითარცა	E
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ესე 153 მის მიერ მოგუემადლა 154 და ვცანთ, რამეთუ მან, ნათელმან, შექმნა 
პირველი იგი კაცი 155 ადამ 156 და მისგან განამრავლნა ყოველნი ნათესავნი 
[D237r] კაცთანი. ამის ნათლისა 157 მიერვე ემხილა კაენს  ძმისმკლველობაჲ 158 
იგი. 

[C34r] ესე იგი 159 ნათელი 160  [E250r] არს, რომელმან ენუქი ამიერ 161 
ქუეყანით 162 გარდაცვალა და მერმჱ მეათჱ იგი ნოვე 163 წყლითრღუნისაგან 164 
განარინა. ესე ნათელი 165 ჰრწმენა აბრაჰამს 166 და შეერაცხა  მას სიმართლედ, 
რომლისათჳს ძესაცა 167 თჳსსა აზმნა 168 შეწირვად, ამისთჳს, რამეთუ იცოდა, 
ვითარმედ ჟამთა სიბერისათა მოეცა შვილი იგი მის ნათლისა მიერვე 169. 
ჰრწმენა, [B116v] ვითარმედ, თუ უნდეს, ქვათაგანცა 170 აღმიდგინოს მე 
შვილი 171.

შეწევნითა ამის 172 ნათლისაჲთა მწირობით იქცეოდა [A168v] იაკობ და 
იხილნა მან 173 კიბენი იგი მაღალნი, რომელთა 174 თავი მისწუდებოდა 175 ვიდრე 
ცადმდე 176 და მოწევნადიცა 177 აუწყა მას. ამან ნათელმან 178 იოსებ ეგჳპტეს 179 

153				რაოდენ-ესე]	რავდენი-ესე	BC,	რაოდენი-ესე	DE
154				მოგუჱმადლა	D,	მოგვემადლა	E
155    ~	კაცი	იგი	E
156				ადამი	BCDE
157				ნათლისაგან	DE
158				ძმისა	მკლველობაჲ	D,	ძმისმკულელობაჲ	E
159				იგი]	-	A
160				ნათელი]	ნათესავი	DE
161				ამიერ]	-	C
162				ქუეყანით]	-	A
163				მერმჱ	მეათჱ	იგი	ნოვე]	მერვჱ	ადამითგან		ნოე		C,	მერმე	ნოვე	მეათე	იგი	DE
164				რღუნისაგან	ABDE
165				ნათელი]	-	CDE
166				აბრაჰამს]	აბარაჰაჰამს	A,		+	ნათელი	DE
167				რომლისათჳს	ძესაცა]	რომლისათჳსცა	ძესა	DE
168				აზმნო	AC
169				ნათლისა	მიერვე]	ნათლისა	მიერ	+	და	B,	ნათლისაგანვე	+	და	DE
170				ქვათან	A
171				შჳლი	E
172				ამისვე	ADE
173				იხილნა	მან]	უჩუენნა	მას	ABD,	უჩუჱნნა	მას	E
174				რომელთაჲ	ABD
175				~	მისწუდებოდა	თავი	AB,	მისწუთებოდა	თავი	DE
176				ცადმდჱ	A
177				მოწევნადიცა]	+	იგი	A,	მოწევნადი	DE
178				ნათელმან]	-	ABDE
179				ეგჳპტჱს	B
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მძლავრისა მისგან დედაკაცისა იჴსნა 180; გან-ღათუ-იცადა, არამედ 181 მერმე 182 
ყოველსა ეგჳპტესა ზედა 183 მფლობელ-ყო იგი 184.

ესე ნათელი შეეწია მოსეს გამოყვანებასა 185 მას 186 ძეთა ისრაჱლისათა 187 
და ტანჯნა მეგჳპტელნი იგი 188 ბნელითა მით წყუდიადითა. ამის ნათლისა 
მიერ განიპო ზღუაჲ იგი მეწამული ორად 189, რომელსა ძენი 190° ისრაჱლისანი 
განჴდეს 191, ვითარცა ჴმელსა, და ფარაო და 192 ერი მისი გულფიცხელობისა 
მისგან დაანთქა უფსკრულთა მათ. ამან ნათელმან 193 მოსცა შჯული მოსეს 194 
მთასა ზედა სინასა და უკუანაჲსკნელი იგი აუწყა. ამის ნათლისა შეწევნითა 
იძლია ამალეკი 195 განპყრობასა მას ჯუარისა 196 სახედ მჴართა მოსესთა 197. 
ესე ნათელი დადგრომილ იყო კიდობანსა მას შჯულისასა 198 და შთასლვასა 
ოდენ მისსა დასწყდა იორდანე 199 ყოვლად და ყოველი ისრაჱლი 200 წიაღ-ჴდა 201 
ჴმელად.

ესე ნათელი შეეწეოდა 202 სამსონს, ვიდრემდის არღა 203 ერჩდა ცოლსა 
თჳსსა. ამან ნათელმან 204 მიჰმადლა სამოელ 205 დედასა თჳსსა და დავითს 

180				იჴსნა]	+	არამედ	B
181				არამედ]	-	B
182				მერმჱ	A
183				ზედა]	-	DE
184				იგი]	-	BDE
185				გამოყუანებასა	E
186				მას]	+	მოსეს	D
187				ისრაჱლისათასა	ABC
188				იგი]	-	E
189				ორად]	ორგან	A,	-	CDE
190	 °	 ათონის	 მრავალთავის	 გამოცემაში	 „ძენი“-ს	 ნაცვლად	 წერია	 „შენი“	 (იხ.:	

ათონის	მრავალთავი	1999:	262).	Ath.11-შია	„ძენი“.	
191				განჴდეს]	გამოჴდეს	C
192				და]	+	ყოველი	B
193				ნათელმან]	-	ABC
194				შჯული	მოსეს]	მოსეს	სჯული	CDE
195				ამალეკი]	ეშმაკი	B,	+	იგი	DE
196				ჯუარის	BD
197				მოსესთასა	DE
198				სჯულისასა	DE
199				იორდანჱ	A
200				ისრაჱლი]	ერი	DE
201				წიაღ-მოჴდა	BDE
202				შეეწია	DE
203				არღარა	DE
204				ამან]	+	ნათელმან	DE
205				სამოელი	DE
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შეეწეოდა ბრძოლასა მას გოლიათისასა 206. ესე ესაჲაჲს 207 განხერხვასა 
მას 208 და იერემიაჲს 209 ქვისა დაკრებასა და ზაქარიაჲს 210  ტაძარსა 211 შინა 
მოკლვასა ხედვიდა 212. ამან ელია აღამაღლა ეტლითა 213 და ელისე 214 ამის 
მიერვე 215 დედაკაცსა მას უთხოვა 216 შვილი 217. ესევე 218 დანიელს ბაბილონს 
შინა ნუგეშინისმცემელ ექმნა ჯურღმულსა მას შინა და სამნი იგი ყრმანი 
საჴუმილისაგან განარინნა 219, და სუსანა მოხუცებულთა მათგან უკეთურთა 220 
[D237v] განამართლა გულისჴმისყოფითა მით ჭაბუკისაჲთა. ამანვე 221 ნათელმან 
დაიცვა იონა მუცელსა შინა 222 ვეშაპისასა და მესამესა 223 დღესა გამოიყვანა 224 
იგი 225 უვნებელად 226. 

[C34v] ფრიადღა თუ განვაგრძვნე 227 სიტყუანი 228 სასწაულთანი, ვერ 
შემძლებელ ვარ 229 გამოთქუმად მისთა მათ თითოეულისა 230 შეწევნათა. 
ვერცაღა 231 ყოველი სოფელი [A169r] შემძლებელ არს გამოთქუმად [B117r] 
და დაწერად, ვითარცა თქუა მახარებელმან, არამედ ესოდენ 232 ვთქუათ, 

206				შეეწეოდა	ბრძოლასა	მას	გოლიათისასა]	შეეწევოდა	ბრძოლასა	მას	გოლიადისსა	
A,	შეეწეოდა	ბრძოლასა	გოლიადისსა	B,	ბრძოლასა	შინა	შეეწეოდა	გოლიათისასა	C
207				ესაჲსსა	A,	ესაიაჲს	D
208				განხერხვასა	მას]	მას	განხერხვასა	A,	განხერხუასა	მას	E
209				იერემიეს	C
210				ზაქარიეს	C
211				ტაძარსა]	+	მას	C
212				ხედჳდა	E
213			ელია	აღამაღლა	ეტლითა]	ელია	ეტლითა	აღამაღლა	BDE,	ეტლითა	აღამაღლა	

ელია	C
214				ელისჱ	A
215    ~	ამის	მიერვე	ელისე	C,	მიერ	DE
216				უთხოა	CDE
217				შჳლი	E
218				ესევე]	+	ნათელი	DE
219				განარინნა]	იჴსნნა	DE
220				მოხუცებულთა	მათგან	უკეთურთა]	უკეთურთა	მათგან	მოხუცებულთა	CDE
221				მანვე	A
222				შინა]	-	C
223				მესამე	CE
224				გამოიყუანა	E
225				იგი]	+	მიერ	A
226				უვნებელად]	უვნებელი	A,	+	და	BDE
227				განვაგრძვნჱ	A,	განვაგრძნვნე	B,	განვაგრძვენ	CDE
228				სიტყუანი]	+	ესე	DE
229				ვარ]	+	მე	CE
230				თითოეულთა	B
231				ვერცა	DE
232				ესოდენ]	-	B,	ესეოდენი	D
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რაოდენცა 233 შემძლებელ ვიყვნეთ 234 დატევნად ამის დღესასწაულისათჳს, 
რომელსა შინა გამოჩნდა ნათელი იგი და 235 მზჱ 236 სიმართლისაჲ 237. დღეს ესე 
ნათელი მოვიდა იორდანედ იოვანესა 238 და სულსა მას 239 ყოველთა კაცთასა 
განსწმედდა წყლითა.

დღეს მოვიდა ყოველსა ზედა დაბადებულსა და 240° ნათლითა მით 
ღმრთეებისაჲთა ყოველი სოფელი განანათლა. აწ დიდებაჲ იგი 241 მისი ვინებოთ 
და კეთილითა მით საქმითა 242 განვნათლდეთ. და მან ყოველნი მორწმუნენი 
და 243 მოშიშნი მისნი განგუანათლნეს 244 და მოგუცეს 245 ღმერთმან ესე [E250v] 
ნათელი,  რაჲთა ამათ დღესასწაულთა ყოველნი ზოგადითა სარწმუნოებითა 
და 246 სიყუარულითა 247 შიშით 248 აღვასრულებდეთ და ვადიდებდეთ მამასა და 
ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

233				რაოდენცა]	რავდენ	C
234				იყვნენ	D,	იყუნენ	E
235				და]	-	ABDE
236				მზე	DE
237				სიმართლისაჲ]	+	და	B
238				იოვანჱსა	B,	იოვანესსა	D
239				მას]	-	CE
240				და]	-	AE		
										°	და]	-	ათონის	მრავალთავი	1999:	263.
241				იგი]	-	B
242				კეთილითა	მით	საქმითა]	საქმითა	კეთილითა	C
243				და]	-	B
244				განანათლნა	B
245				მოგუეცინ	AB,	მოგუჱცინ	+	ჩუენ	DE
246				და]	-	CE
247				სიყუარულითა]	+	და	B
248				შიშითა	B
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2. sakiTxavni wmidisa gancxadebisani, Tqumuli wmidisa da netarisa 

mamisa Cuenisa iovane mTavarepiskoposisaÁ kostantinepovlelisaÁ 
naTlisRebiსaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristჱs 1; 2°

დასაბამი სახარებისაჲ სასუფეველისათჳს 3 ცათაჲსა 4 არს დღენდელი ესე წმი-
დაჲ 5 დღესასწაული და 6 აღთქუმაჲ გუაქუს ცხორებისა 7 საუკუნოჲსაჲ მის მიერ, 
რომელმანცა-იგი გამოგჳჩინა 8 კეთილი 9 სარწმუნოებაჲ და გამოგჳბრწყინა 10 
უკუდა ვებაჲ.

დღეს დღესასწაულობს 11 ყოველი სოფელი და პატივ-სცემს ეკლესიაჲ.
დღეს ეწამების მამაჲ და ბრწყინვალე-ჰყოფს სული წმიდაჲ ჩუენებითა 12 

ვითარცა ტრედისაჲთა.
დღეს გალობენ ქერობინნი 13 და სერაბინნი, ადიდებენ ანგელოზნი, და 14 

მთავარ ანგელოზნი აქებენ 15. 

1	 	 საკითხავი	 თქუმული	 მისივე,	 ნათლისღებისათჳს	 უფლისა	 ჩუენისა	 იესუ	 ქრისტჱსა,	
იოვანეს	 მიერ	 B,	 მეორჱ	 თქუმული	 იოვანჱ	 ეპისკოპოსისაჲ	 ღმრთისა	 ჩუენისა	 იესუ	
ქრისტჱს	 ნათლისღებისათჳს	 C,	 თქუმული	 წმიდისა	 ოქროპირისაჲ	 ნათლისღებისათჳს	
უფლისა	 ჩუენისა	 იესუ	 ქრისტესა	 იორდანეს	 D,	 თქუმული	 იოვანე	 ეპისკოპოსისაჲ	
კოსტანტინეპოვლელისაჲ,	 ნათლისღებისათჳს	 უფლისა	 ჩუენისა	 იესუ	 ქრისტჱსა	 F,	
თქუმული	იოვანე	ოქროპირისავე	ნათლისღებისათჳს	უფლისა	ჩუენისა	იესუ	ქრისტჱსა	G
2	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	Sin.	32-57-33,	864	წ.	(70v-72v);	B	–	A	19,	

X	ს.	(169r-170v);	C	–	A	95,	XI	ს.	(117r-118v);	D	–	Ath.11,	X	ს.	(34v-36r);	E	–	A	1109,	IX	ს.	(3r-v,	
თავნაკლული);	F	–	A	90,	XIII	ს.	(237v-239r);	G	–	Q	662,	XVII	ს.	(250v,	ბოლონაკლული).	
რედაქტორი:	 გიორგი	 ჩიქოვანი.	 //	 გამოც.:	 სინური	 მრავალთავი	 1959:	 74-76	 (sin.32-57-
33,	 70v-72v);	 უდაბნოს	 მრავალთავი	 1994:	 49-50	 (A	 1109,	 3r-v,	 თავნაკლული);	 ათონის	
მრავალთავი	1999:	263-266	(Ath.11,	34v-36r).
3	 	სასუფეველისათჳს]	სასუფეველისა	DFG
4	 	ცათაჲსაჲ	F
5	 	დღენდელი	ესე	წმიდაჲ]	წმიდაჲ	დღენდელი	ესე	B,	წმიდაჲ	ესე	დღენდელი	CDF	+	ესე	

C,	წმიდაჲ	ესე	დღეინდელი	G
6	 	და]	-	C
7	 	აქუს	ცხორებისაჲ	D
8	 	რომელმანცა-იგი	გამოგჳჩინა]	+	ჩუენ	C,	რომელიცა-იგი	გამოგჳჩნდა	D
9	 	კეთილი]	+	იგი	DF
10	 	გამოგჳბრწყინვა	CFG,	გამოგჳბრწყინდა	D
11	 	დღესსასწაულობს	A
12	 	ჩუენებითა]	ჩინებითა	C,	ჩუენებით	FG
13	 	ქერაბინნი	DFG
14	 	და]	აქებენ	D
15  ~	აქებენ	მთავარანგელოზნი	BFG;		აქებენ]	ღაღადებენ	D
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დღეს მამათმთავარნი 16 და წინაჲსწარმეტყუელნი 17 წმიდისა მისთჳს 18 
დღესასწა ულისა 19 იხარებენ.

დღეს იხარებს 20 ცაჲ და ქუეყანაჲ, ზღუაჲ 21 და ყოველნი დაბადებულნი 22 
ადიდებენ 23.

ამას დღესა იხარებს 24 იოვანე 25 და პატიოსან იქმნების მონაჲ ამისთჳს 26, 
რამეთუ ეჩუენების 27 უფალი და გამოუბრწყინდების 28 ღმრთეებაჲ.

დღეს განწმიდნების 29 [F238r] ჴორცი და განიჴსნების კრულებისაგან ადამ.
დღეს გჳრგჳნოსან იქმნების წმიდაჲ და [B169v] დიდებული ღმრთისმშობელი 

მარიამ, და ყოველნი წინაჲსწარმეტყუელნი მის თანა იხარებენ; რომელნი-იგი 
წინაჲთვე 30 მისთჳს ქადაგებდეს 31 ღმერთსა უხილავსა, აწ თუალითა ხედვენ 
ჴორციელად.

[A71r] ამას დღესა 32 ცხორებაჲ [D35r] სიკუდილსა დაამჴობს და უკუდავებაჲ 
[C117v] გამოჩნდების, ბნელი იმხილების და ჭეშმარიტებაჲ გამოჩნდების, 33 
შჯული 34 დასცხრების და მოსე 35 მოჰრიდებს 36; წინაჲსწარმეტყუელნი დადუმნეს, 
რამეთუ 37 მადლი გამობრწყინდების 38.

16	 	მამადმთავარნი	ADFG
17	 	წინაწარმეტყუელნი	C
18	 	ამისთჳს	B,	ამის	CDFG
19	 	დღესასწაულისა]	დღესასწოლისა	A,	 +	 გამოჩინებასა	D,	დღესასწაულისათჳს	CF	 +	

გამოჩინებისა	F
20	 	იხარებს]	მხიარულ	არს	A,	იხარებნ	G,	-	F
21	 	ზღუაჲ]	-	A
22	 	 ყოველნი	დაბადებულნი]	 ყოველი	რაჲ	 არს	 +	 მას	 B,	 ყოველი	დაბადებული	 +	 მას	

CDFG
23	 	ადიდებს	G
24	 	უხარის	DFG
25	 	იოვანჱ	B,	იოვანეს	DFG
26	 	ამისთჳს]	-	FG
27	 	ეჩუჱნების	F
28	 	გამოუბრწყინდების]	განბრწყინდების	G,	+	უხილავი	A
29	 	განწმიდნების]	განბრწყინდების	G
30	 	წინაჲთ	AFG
31	 	მისთჳს	ქადაგებდეს]	ქადაგებდეს	მისგან	F,	ქადაგებდნენ	მისგან	G
32	 	დღეს	D
33	 	 ბნელი	 იმხილების	 და	 ჭეშმარიტებაჲ	 გამოჩნდების]	 ბნელი	 ემხილების	 და	

ჭეშმარიტებაჲ	განცხადნების	FG,	-	A
34	 	სჯული	FG
35	 	მოსჱ	BC
36	 	მოჰრიდებს]	+	და	BC
37	 	რამეთუ]	და	DF
38	 	გამობრწყინდა	D,	გამობრწყინდების	G

5
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ამას დღესა 39 ეშმაკი იწყლა, ვეშაპი განსთქდა 40 და 41 ყოველივე 42 ძალი 43 მი-
სი დაეცა ამისთჳს, რამეთუ ღმერთი 44 გამოჩნდა, რამეთუ ესე ესრჱთ არს 45. და 
მრავალნი 46 მოწამენი გუასწავებენ, უფროჲს ხოლო ესე ოთხმეოცდამეათჱ 47 
ფსალმუნი 48, რომელსა 49 გჳთხრობს, ვითარმედ: „დაეცნენ მარცხენით შენსა 
ათასნი და ბევრნი – მარჯუენით 50 შენსა, და შენ არა მიგეახლნენ 51“. 52* ჯერ-
არს, რაჲთამცა ყოველი 53 წარმოვთქუთ 54 და გამოვაჩინეთ 55 დიდებაჲ ღმრთისაჲ, 
და ვითარ-იგი წერილ არს, ძლევაჲ ეშმაკისაჲ და რომელი-ესე 56 დღეს 57 
სახარებისაგან გუესმა იორდანესა ზედა მოსლვისათჳს მხოლოდშობილისა.

გარნა 58 აწ ფსალმუნისაჲ იგი სხჳსათჳს დავჰმარხოთ 59 და რომელი-ესე 60 
წინა-გჳც 61, მას 62 მოვისწრაფდეთ 63 დღესა ამას შუენიერსა 64 გამოჩინებასა 
მას 65 ღმრთეებისასა, რავდენ-ესე 66 ჩუენ ცნობაჲ 67 მოგუცა 68.

39	 	დღეს	G
40	 	განსთქდა]	განიპო	BCDFG
41	 	და]	-	G
42	 	ყოველი	BCDFG
43	 	ძალი]	-	A
44	 	ღმერთი]	+	ჩუენი	CFG
45	 	რამეთუ	ესე	ესრჱთ	არს]	რამეთუ	ესრეთ	არს	D,	რამეთუ	ესე	ესრეთ	არს	FG,	-	A
46	 	მრავალნი]	ყოველნი	D
47	 	ოთხმეოცდამეათე	DF,	+	იგი	D	
48	 	ფსალმუნი]	ყოველნი	FG
49	 	რომელსა]	+	იგი	BCFG
50	 	მარჯუჱნით	FG
51	 	მიგეახლნენ]	მოგეახლნენ	+	და	D,	+	და	BCFG
52	 	*	ფს.	90,7.
53	 	ყოველივე	BDFG
54	 	წარმოვთქჳთ	DFG
55	 	გამოვაჩინოთ	C
56	 	რომელი-ესე]	ვითარ-იგი	B,	რომელი-იგი	C,	რომელ-იგი	D,	რომელ-ესე	FG
57	 	დღეს]	-	A
58	 	გარნა]	ხოლო	A
59	 	და-ღა-ვჰმარხოთ	BC,	და-ღათუ-ჰმარხოთ	D,	და-ვეღა-ვჰმარხოთ	FG
60	 	რომელ-ესე	FG
61	 	წინა-გჳც]	წიგნი	გჳცს	G
62	 	ამას	D
63	 	მოვისწრაფოთ	CFG
64	 	შუჱნიერსა	FG
65	 	გამოჩინებასა	მას]	გამოცხადებასა	D
66	 	რაოდენ-ესე	BFG,	რავდენნი-ესე	C
67	 	ცნობად	BC,	~	ცნობაჲ	ჩუენ	D,	ცხოვრებაჲ	FG
68	 	მოგუეცნეს	C,	მოგუეცა	D,	მოგუჱცა	FG
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აჰა, დღეს 69 განშუენდების 70 ქრისტჱშემოსილი 71 იგი 72 კრებული, რამეთუ 
ამან დღეს 73 ჩუენთჳს 74 ნაყოფი კეთილი გამოიღო 75 სარწმუნოებისაჲ, და 
ღმრთისგამოჩინებისა 76 იგი ნათელი 77 გუაუწყა და ღმერთი ჴორციელად 78 
გჳჩუენა 79.

ამან დღეს წერილნი იგი წმიდანი გულისჴმა-გჳყვნა 80 და სასუფეველი 
მოგუატყუა.

ამას დღესა იხარებს ყოველი დაბადებული 81 და 82 დღესასწაულობს 83 
ეკლესიაჲ 84, რამეთუ 85 იდიდების მამაჲ და 86 ძჱ 87 და სული წმიდაჲ.

ამას დღესა ყოველნი ზეცისანი 88 იხარებენ 89; იხარებს დღეს ქუეყანაჲ და 90 
ყოველი დაბადებული მას ზედა, ოხრის ზღუაჲ, [A71v] რამეთუ უხარის და 
მას შინა 91 მყოფნი ყოველნი 92 მას ადიდებენ, რამეთუ იორდანჱ 93 მიიწია 94 და 
ახარა.

69	 	დღეს]	ესერა	DFG
70	 	განშუჱნდების	FG
71	 	ქრისტჱსშემოსილი	C,	ქრისტეშემოსილი	D,	ქრისტესშემოსილი	FG
72	 	იგი]	-	C
73	 	დღეს]	-	FG
74  ~	ჩუენთჳს	დღეს	BCD
75  ~	გამოიღო	კეთილი	A
76	 	ღმრთისგამოჩინებისაჲ	BC,	ღმრთისა	გამოჩინებისა	F	
77	 	ნათელი]	თესლი	ABC
78	 	ჴორცილად	A
79	 	გჳჩჳენა	C,	გჳჩუჱნა	FG;	და	ღმერთი	ჴორციელად	გჳჩუენა]	-	D
80	 	გულისხმა-გჳყვნა	A,	გულისჴმა-ყვნა	CD,	გულისჴმა-გჳყუნა	G
81	 	იხარებენ	ყოველნი	დაბადებულნი	D
82	 	და]	-	B
83	 	დღესსასწაულობს	A,	დღჱსასწაულობს	C,	დღესასწაულობენ	+	ყოველნი	D
84	 	ეკლესიანი	D
85	 	რამეთუ]	+	მათ	შინა	D
86	 	და]	-	B
87	 	ძე	FG
88	 	ზეცისანი]	ზეცისათა	+	თანა	D
89	 	იხარებენ]	ადიდებენ	BCDFG
90	 	ქუეყანაჲ	და]	-	A
91	 	შინა]	ზედა	F
92	 	ყოველნი]	-	D
93	 	იორდანე	CFG,	იორდანედ	D
94	 	მიიწია]	მოვიდა	D
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იხარებენ მამათმთავარნი 95, 96° იშუებენ წინაჲსწარმეტყუელნი, რამეთუ 
ჰხედვენ 97 ღმერთსა დიდებულსა იორდ[B170r]ანესა ზედა. ამას დღესა 
იორდანჱ 98 პატიოსან იქმნა და 99 ყოველნი წყალნი მისგან განწმიდნეს, 
იოვანე 100 განშუენდების 101, [F238v] ღმრთეებაჲ გამოჩნდების, მეუფებაჲ 
იცნობების 102, უფლებაჲ გამოცხადნების, შჯული დასცხრების 103 და ჰურიაებრი 
იგი საბურველი გულსა მორწმუნეთასა მოეძა რცუვის 104. წინადაცუეთაჲ 105 იგი 
პირველი 106 დაჰჴსნდების 107 თჳნიერ ჴელთა 108 და 109 წინადაცუეთისა წილ არს 
სარწმუნოებაჲ 110.

[C118r] ამას დღესა ცხორებაჲ გამოჩნდა, სიკუდილი განქარდა, ბნელი 
იმხილა 111, ეშმაკი იგლოვს, ვეშაპი განსთქდა 112. [D35v] ამას დღესა აღდგების 
ნიში  უკუდავებისაჲ და ყოველი მედგარი 113 უშჯულოებისაჲ 114 დაეცემის.

დღეს ქალწული იდიდების, რამეთუ რომელი-იგი 115 მისგან იშვა ღმერთი 
და კაცად იპოვა, რომლისა 116 მამაჲ არა 117 იცოდა უხილავი და უჴორცოჲ, ესე 
დღეს იორდანესა ზედა 118 იხილვა, ზეცით მამისა მიერ წამებული.

95	 			მამადმთავარნი	ABDFG		
96	 			°	აქ	წყდება	ტექსტი	Q	662-ში	(G	ლიტერი).
97	 			ხედვენ	ADF
98	 			იორდანე	BCDF
99	 				და]	რამეთუ	F
100				იოვანე]	იოვანჱ	B,	იორდანე	D
101				განშუენდების]	+	და	C,	განშუჱნდების	F
102				მეუფებაჲ	იცნობების]	-	A
103				შჯული	დასცხრების]	-	AC
104				მოეძარცჳვის	C,	მოეძარცჳების	D,	მოეძარცუების	F
105				წინადაცჳეთილებაჲ	C,	წინადაცუეთილებაჲ	D,	წინადაცუჱთილებაჲ	F
106				პირველი]	-	C
107				დაჰჴსნდების]	+	და	CDF
108				ჴელისა	D,	ჴელსა	F
109				წინადაცუეთაჲ	იგი	პირველი	დაჰჴსნდების	თვინიერ	ხელთა	და]	-	B;	და]	-	DF
110			წინადაცუეთისა	წილ	არს	სარწმუნოებაჲ]	წინადაცუეთაჲ	იგი	სარწმუნოებისაჲ	დაე-

ნერგების	 BC,	 წინადაცჳეთაჲ	 იგი	 სარწმუნოებისაჲ	 დამტკიცნების	 D,	 წინადაცუჱთაჲ	 იგი	
სარწმუნოებისაჲ	დამტკიცნების	F
111				ემხილების	F
112				განსთქდა]	შეიმუსრა	D
113				მედგრობაჲ	CD
114				უსჯულოებისაჲ	F
115				რომელი-იგი]	-	F
116				რომლისაჲ	CD
117				არა]	არავინ	B
118				ზედა]	-	BCDF
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[E3r] 119° ეჰა 120, რავდენითა 121 სიხარულითა სავსე 122 არს მარიამ 123! რომელი-
იგი 124 არა 125 იცოდა, არცა ეგონა, სულისა წმიდისა მიერ ღირს იქმნა 
შობად; და ესე მერმე 126 მდინარესა 127 ზედა ჴელმწიფებით შთასლვასა მას და 
განკურნებასა 128 წყალთასა იდიდა 129, განხუმასა ცათასა და გარდამოსლვასა 
სულისა წმიდისასა სახედ 130 ტრედისა მის 131 ზედა და ჴმასა მამისა მიერ 132 
ზეგარდამო 133 მეტყუელსა 134 წამებით, ვითარმედ: „ეგე 135 არს 136 ძჱ 137 ჩემი 
საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“. 138* და ხედვიდა 139 იოვანჱს 140 დგომასა 141 
და 142 ანგელოზთა კრე[A72r]ბულსა, ჰურიათა განლიგებულთა 143 და ეშმაკისა 144 
მწუხარებით სივლტოლასა 145.

ამას  ყოველსაღა 146  ხედვიდა  ქალწული  იგი,  კადნიერებით 147 ჰურიათა

119				°	უდაბნოს	მრავალთავში	(A	1109	-	E	ლიტერი)	აქედან	იწყება	თავნაკლული	ტექსტი.
120				აჰა	C
121				რაოდენითა	F
122				სავსჱ	C,	აღსავსე	D
123				მარიამ]	+	რამეთუ	C
124				რომელ-იგი	F
125				არცა	E
126				მერმე]	მერმჱ	B,	-	D
127				მდინარეთა	CDEF	+	მათ	DF
128				განკურნებასა]	განკჳრვებასა	AD
129				იდიდა]	+	და	E,	ხედვიდა	DF	+	და	F
130				სახედ]	+	ვითარცა	BCEF
131				მას	BCE
132				მიერსა	C;	მამისა	მიერ]	მას	მამისასა	D
133				ზეგარდამო]	-	B
134				მეტყუჱლსა	F
135				ეგე]	ესე	CEF
136				ეგე	არს]	ეგეა	D
137				ძე	F
138				*	მათ.	3,17.
139				ჰხედვიდა	AB
140				იოვანჱს]	იოვანეს	BCF,	იორდანეს	D,	იოვანჱსსა	E
141				დგომასა]	+	მას	A
142				და]	-	F
143				განლიგულთა	E
144				ეშმაკთა	D,	F
145				სილტოლასა	F
146				ყოველსა	E
147				კადნიერებით]	ყუედრებით	D
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მათ ეტყოდა: ჵ ჰურიანო და 148 შჯულისა 149 გარდამავალნო 150, სიმართლისა 
მბრძოლნო 151 და ჭეშმარიტებისა მტერნო 152, მშჳდობისა შემასმენელნო, აწ 
თავისუფალ-მყო მე თქუენსა მას დრკუებასა 153 და თქუენსა მას განსაკითხავსა 154 
წყლისა მისგან მხილებითა 155. აწ გიჩუენო 156 თქუენ იოსებისი 157 სიმართლჱ 158 
და სიწმიდით ღმრთისმსახურებაჲ და ჩემი უბიწოებაჲ 159 და სიწმიდჱ 160 და 161 
მუცლისა ნაყოფი 162.

გარნა აწ საქმენი იგი 163 ახლად [B170v] ეჩუენებიან 164 შობილისა 165 მისგან 
და შჯულისმდებელისა 166, რამეთუ შჯულისაჲ 167 და წინაჲსწარმეტყუელთაჲ 
მოგუეცა დამასრულებელი 168, და რომელ-იგი 169 პირველ სიტყუანი 170 ითქუნეს 171, 
აწ გამოჩნდეს. ამას ყოველსა 172 მარიამ სულისა სიხარულითა 173 იტყოდა 174.

148				და]	-	BDF
149				რჩულისა	C,	სჯულისა	F
150				გარდამავალნო]	+	და	D
151				მბრძოლნო]	მოძულენო	E
152				მტერნო]	+	და	CEF
153				დრკუობასა	A,	დრკუვებასა	B,	დრკოებასა	E
154				განსაკითხავსა]	განსაკითხველსა	D,	განკითხვასა	E
155				მხილებისა	B,	მხილებასა	DF;	წყლისა	მისგან	მხილებითა]	-	CE
156				გიჩუენა	BC,	გიჩუენოს	D,	გიჩუჱნო	F
157				იოსების	BCDEF
158				სიმართლე	F
159				ობიწოებაჲ	E
160				სიწმიდე	CEF
161				და]	+	ჩემისა	F
162				სიწმიდჱ	და	მუცლისა	ნაყოფი]	სიწმიდით	ნაყოფი	მუცლისა	ჩემისაჲ	D
163				იგი]	-	F
164				იჩუენებიან	D
165				შობისა	C
166				შჯულის	მდებელისა]	შჯულისა	მისგან	დამდებელისა	F
167				შჯულისა	D
168			რამეთუ	შჯულისაჲ		და	წინაჲსწარმეტყველთაჲ	მოგუეცა	დამასრულებელი]	რამეთუ	

შჯული	საწინასწარმეტყუელოჲ	მოგუჱცა	და	აღუასრულებთ	F
169				რომელნი-იგი	D
170				სიტყუანი]	-	D
171				ითქუნეს]	+	და	CF,	+	სხუანი	D
172				ამას	ყოველსა]	ამის	ყოვლისათჳს	D
173				სიხარულისათჳს	D
174				იტყოდა]	+	და	E
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[F239r] აწ ამას ეკლესიაჲცა გამოჩინებულსა მას ქრისტჱს 175 
კაცთმოყუარებასა იტყჳს ესაიაჲს მიერ: „ნათელ-იღე, ნათელ-იღე, იერუსალემ 176, 
რამეთუ მოწევნულ არს 177 ნათელი შენი [C118v] და დიდებაჲ უფლისაჲ 
შენ ზედა გამობრწყინდეს 178“. 179* ჭეშმარიტად გამოგჳბრწყინდა 180; 181° ნათელი, 
რომელნი 182 ვიყვენით ბნელსა და აჩრდილთა სიკუდილისათა 183. 184*

რომელ-იგი 185 ბეთლემს იშვა და აღვასრულეთ დღესასწაული შობისა 
მისისაჲ 186 უწინარჱს 187 მცირედთა 188 ამათ 189 დღეთა, ესე დღეს იორდანედ 
მოვიდა და 190 ნათელ-იღო  იორდანესა 191 იოვანჱსგან 192 და განანათლნა 
ყოველნი დაბადებულნი მისნი. ამიერითგან ჩუენცა  მათ 193 ქერობინთა და 
სერობინთა 194 თანა 195 [D36r] ვიხარებდეთ დღენდელსა  [A72v] ამას დღესა 
და ვიტყოდით წინაჲსწარმეტუელისა მის 196 თანა და ვთქუათ, ვითარმედ 197: 

175				ქრისტჱს]	-	F
176				იჱრუსალემ	A,	E,	იერუსალჱმ	CDF
177				მოწევნულ	არს]	მოვიდა	BF
178				გამობრწყინდა	BCDEF	+	და	CEF
179				*	ეს.	60,1.
180				გამოგჳბრწყინდა]	+	ჩუენ	BCEF
181						°	ათონის		მრავალთავის		გამოცემაში			„გამოგჳბრწყინდა“-ს		ნაცვლად				„გამობრწყი-

ნდა“	წერია	(იხ.:	ათონის		მრავალთ	ავი	1999:	266).	Ath.11-შია	„გამოგჳბრწყინდა“.
182				რომელ	F
183				სიკუდილისათა]	+	და	BCDF,	სიკვდილისათა	+	და	E
184				*	შდრ.	ეს.	9,2;	მათ.	4,16;	ლკ.	1,79.
185				რომელი-იგი	BCD
186				შობისა	მისისაჲ]	მისი	BCDEF
187				უწინარეს	CDF
188				მცირეთა	CDE
189				ამათ]	-	B,	მათ	E 
190				და]	-	CF
191				იორდანესა]	-	ABEF,	იორდანესგან	C
192				იოვანესგან	BDF
193				მათ]	-	C
194			ქერობინთა	და	სერობინთა]	ქერაბინთა	და	სერაბინთა	D,	ქერაბინთა	მათ	და	სერა	-

ბინთა	E;	და	სერობინთა]	-	A
195				თანა]	+	ანგელოზთა	თანა	DF
196				მის]	-	BE,	~	მის	წინაჲსწარმეტყუელისა	CDF
197				ვითარმედ]	-	CE
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2. Tqumuli wmidisa... iovane mTavarepiskoposisaÁ... naTlisRebisaTÂs...

„ესე არს დღჱ 198, რომელ ქმნა უფალმან, ვიხა[E3v]რებდეთ და ვიშუებდეთ 199 
ამას შინა“, 200* რაჲთა ყოველსა ჟამსა მტკიცედ დადგენ 201 ფერჴნი ჩუენნი 
სიწრფელესა 202 ეკლესიასა შინა და 203 მარადის ვაკურთხევდეთ მამასა და ძესა 
და წმიდასა სულსა 204 აწ და მარადის და 205 უკუნითი უკუნისამდე, ამენ 206.

198				დღე	C
199				ვიშუჱბდეთ	F
200				*	ფს.	117,24.
201				დგენ	D
202				სიწრფელესა]	სიწმიდით	F
203				და]	-	A
204				სულსა]	+	რომლისაჲ	არს	დიდებაჲ	F
205				აწ	და	მარადის	და]	-	E
206				უკუნისამდე,	ამენ]	-	D
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3. misive, iovanes Tqumuli kostantinepovlel 1 ebiskoposisaÁ, 2 
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristჱsa 3; 4°

[C207v] სიხარულ არს ჩუენ, ყოველთათჳს 5, ძმანო, ღმრთისა მიერ 
მომადლებული დღენდელი ესე დღჱ 6 – დასაბამი ცნობისაჲ 7 და გზაჲ 
სარწმუნოებისაჲ 8, საფუძველი ცხორებისაჲ 9 და დასასრული არს იგი წერილისა 
მის ჰურიათაჲსა 10 და თავი სახარებისაჲ 11° ქადაგებისა იესუ ქრისტჱსი 12, 
რომელი-იგი 13 ჩუენ არა ვიცოდეთ და გამოგჳჩნდა, და სასურველი გუაცნობა, 
საძიებელი გამოგჳჩინა, დაფარული გამოგჳცხადა 14.

1	 	კოსტანტინეპოველელ	A
2	 	მისივე,	იოვანეს	თქუმული	კოსტანტინეპოვლელ	ებისკოპოსისაჲ]		თქუმული	წმიდისა	

იოვანე	 ოქროპირისაჲ	 C,	 თქუმული	 იოვანე	 კოსტანტინეპოვლელ	 ეპისკოპოსისაჲ	 E,	
თქუმული	წმიდისა	იოვანე	კონსტანტინეპოლელ	ეპისკოპოსისა	F
3	 	მისივე,	იოვანეს	თქუმული...	იესუ	ქრისტესა]	ნათლისღებისათჳსვე	თქუმული	იოვანჱ	

ოქროპირისაჲ	 B;	 	 ქრისტესა]	 ქრისტჱსა	 +	 იორდანესა	 იოვანესგან	 C,	 +	 იორდანესა	
მდინარესა	იოვანეს	მიერ	E,	+	იორდანესა	ზედა	მდინარესა	იოვანეს	მიერ	F
4	 	 °	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	 (170v-171r);	B	–	A	95,	XI	

ს.	(136r-v);	C	–	Ath.11,	X	ს.	(207r-208r);	D	–	A	1109,	IX	ს.	(6v-9v,	თავნაკლული);	E	–	A	90,	
XIII	ს.	(232v-233v);	F	–	Q	662,	XVII	ს.	(247r-v).	რედაქტორი:		გიორგი	ჩიქოვანი.	//	გამოც.:	
უდაბნოს	მრავალთავი	1994:	55	(A	1109,	6r);	ათონის	მრავალთავი	1999:	277-278	(Ath.11,	
207r-208r).
5	 	ყოველთათჳს]	ყოველთა	მორწმუნეთაჲ	E,	ყოველთა	მორწმუნეთა	F
6	 	დღე	EF
7	 	ცნობისაჲ]	ცხორებისაჲ	C
8	 	და	გზაჲ	სარწმუნოებისაჲ]	-	AB	
9	 	საფუძველი	ცხორებისაჲ]	-	C,	საფუძუჱლი	ცხოვრებისა	F
10	 	 დასასრული	 არს	 იგი	 წერილისა	 ჰურიათაჲსა]	 დასასრული	 არს	 იგი	 ჰურიათაჲ	 B,	

და	დასასრული	არს	წერილისა	მის	ჰურიათაჲსაჲ	C;	წერილისა	ჰურიათაჲსა]	წერილისაჲ	
ჰურიათაჲ	E,	წერილისა	ჰურიათა	F

11	 	°	ათონის	მრავალთავის	გამოცემაში	„სახარებისაჲ“-ს	ნაცვლად	წერია	„სახარულისაჲ“	
(იხ.:	ათონის	მრავალთავი	1999:	277).

12	 	და	თავი	სახარებისაჲ	ქადაგებისა	იესუ	ქრისტჱსი]	-	AB;	ქრისტჱსი]	+	და	დასასრული	
არს	წერილისა	მის	ჰურიათაჲსაჲ	C,	ქრისტესი	EF

13	 	რომელი-იგი]	რომელი	C
14	 	 და	 სასურველი	 გუაცნობა,	 საძიებელი	 გამოგჳჩინა,	 დაფარული	 გამოგჳცხადა]		

და	 სასურველი	 გუაცნობა,	 საძიებელი	 გამოგჳჩინდა,	 დაფარული	 გამოგუეცხადა	 და	 B,	
დასაბამი	გუეცნობა,	საძიებელი	გამოგჳჩნდა,	დაფარული	გამოცხადნა	C,	და	სასურველი	
გუჱცნობა,	 საძიებელი	 გამოგჳჩნდა	 და	 დაფარული	 გამოაცხადა	 E,	 და	 სასურველი	
გუჱცნობა,	საძიებელი	გამოგჳჩნდა,	დაფარული	გამოცხადნა	F

5



109

3 . iov a n e s Tqumuli . . .  n aTlisReb i s aT Â s 

არა ვიცოდეთ ჩუენ ქალწულისა მარიამისგან 15 შობილი, არა 16 ვიცოდეთ 
ღმრთე ებაჲ 17 [E233r] ჴორცთა შინა დაფარული, არა ვიცოდეთ ბნელსა შინა 
ნათელი დაფა რული 18, არცა მზჱ 19 ღრუბელთა 20 შინა მყოფი 21. არა ვიცოდეთ 
საუკუნეთა 22 წინაჲ იგი 23 გამოუთქუმელად შობილი და 24 არცა ზესკნელთა 25 
იგი მყოფი 26 გამოუთქუმელი 27 ღმერთი  მხოლოჲ 28, სიტყუაჲ [A171r] 
უბრწყინვალესი მზისაჲ, მბრძანებელი ყოველთა 29 ცათა შინა მყოფთაჲ და 30 
მცველი ყოვლისა სოფლისაჲ, შემოქმედი ჴელოვანი, „რომელმან გარდაართხა 
ცაჲ 31, ვითარცა კამარაჲ 32“, 33* და შეამკო ყოვლითავე 34, და 35 ქუეყანაჲ ესე 36 
აღავსო ყოვლითავე საშუებელითა 37, და ზღუაჲ ესე 38 ვრცელი მცირითა ქჳშითა 
შეზღუდა და ყოველნი ჰაერნი 39 მშჳდობით შეზავნა.

ესევითარი ღმერთი, დიდი და ძლიერი, სიყუარულისათჳს კაცთაჲსა მოვიდა 
და დაემკჳდრა ჴორცთა შინა ქალწულისათა [B136v] და ჩუენ არა ვიცოდეთ, 
რომელი-იგი მამისა მიერ მოსრულ იყო ზეცით, რაჲთა 40 [D6r] 41° ნათესავი 

15	 	ქალწულისა	მარიამისაგან]	ქალწულისაგან	EF
16	 	არცა	C
17	 	ღმრთაებაჲ	F
18	 	 ბნელსა	 შინა	 ნათელი	 დაფარული]	 ნათელი	 ბნელსა	 შინა	 ყოფად	 A;	 ნათელი	

დაფარული]	~	დაფარული	ნათელი	EF
19	 	მზჱ]	მზე	E,	დღე	F
20	 	ღრუბელსა	BF
21	 	მყოფი]	დაფარული	AB
22	 	საუკუნის	A,	საუკუნოჲს	C,	საუკუნისაჲ	E,	საუკუნისა	F
23  ~	იგი	წინა	EF
24	 	და]	-	EF
25	 	ზესკნელს	+	ცათა	B,	ზესკნელთაჲ	C
26  ~	მყოფი	იგი	A
27	 	გამოუთქუმელად	B
28	 	მხოლოჲ]	იხილა	F
29	 	ყოველთაჲ	A
30	 	და]	-	B
31	 	ცანი	EF
32	 	კამარანი	EF
33	 	*	ეს.	40,22;	შდრ.	ფს.	103,2.
34	 	ყოვლითავე]	ყოველივე	CF		
35	 	და]	-	C
36	 	ესე]	-	C
37	 	ყოვლითავე	საშუებელითა]	კეთილითა	ყოვლითა	და	საშუებელითა	C,	ყოვლითავე	

საშუჱბელითა	F
38  ~	ესე	ზღუაჲ	AB;	ესე]	-	F
39	 	აერნი	A
40	 	რაითა]	რომელმან	B
41	 	°	უდაბნოს	მრავალთავში	(A	1109	-	D	ლიტერი)	აქედან	იწყება	თავნაკლული	ტექსტი.
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ჩუენი 42 სარწმუნოებითა ღმრთისაჲთა 43 აღორძნდეს 44, რამეთუ ღმერთი 45 
– მამაჲ საუკუნოჲ 46, მიუწდომელი, უხილა[F247v]ვი, გამოუცხადებელი 47, 
გამოუთქუმელი, ცხორებაჲ 48, ჭეშმარიტად 49 ცხორებაჲ!

ამან უკუანაჲსკნელთა ჟამთა ცხორებისათჳს კაცთაჲსა მოავლინა 50 ძჱ 51 
თჳსი მხოლოდშობილი 52, ნიჭი საუკუნოჲსა 53 ცხორებისაჲ 54. გარნა მოავლინა 55 
იგი, ვითარცა 56 კეთილი მკურნალი და მასწავლელი, ვითარცა მამაჲ 
შვილთმოყუარე 57; მკურნალად 58 ამისთჳს, რაჲთამცა  სულთა სალმობანი 
განკურნნა; მოძღურად ამისთჳს 59, რაჲთა 60 უგუნურთა გონებანი, რომელნი-
იგი 61 ცოდვითა შეპყრობილ იყვნეს 62, მოაქცინეს და გონიერ ყვნეს 63; მამად 
ამისთჳს, რაჲთამცა შვილნი იგი ისრაჱლისანი 64 შეკრიბნა. 

ესე მოავლინა მამამან, რაჲთა ძლიერი იგი 65 ეშმაკი განდევნოს და კეთილი 
სარწმუნოებაჲ 66  ქრისტჱანეთაჲ 67 დაამტკიცოს 68.  ესე მოავლინა ღმერთმან, 

42	 	ჩუენ	F
43	 	ღმრთისაჲთა]	-	A
44	 	აღაორძინა	B
45	 	რამეთუ	ღმერთი]	რომელი	F
46	 	საუკუნე	C,	საუკუნეთაჲ	E,	საუკუნეთა	F
47	 	გამოუცხადებელი]	განუცადებელი	C,	განუცხადებელი	EF
48	 	ცხორებაჲ]	-	C
49	 	ჭეშმარიტი	C
50	 	მოავლინა]	+	იესუ	ქრისტჱ	B
51	 	ძე	EF
52  ~	მხოლოდშობილი	ძჱ	თჳსი	D
53	 	საუკუნისა	AC,	საუკუნოსა	F
54	 	ცხოვრებისაჲ	A
55	 	გარნა	მოავლინა]	გარდამოავლინა	D
56	 	ვითარცა]	-	F
57	 	შვილთა	მოყუარე	C,	შვილთმოყუარჱ	AD
58	 	მკურნლად	B
59	 	რაჲთამცა		სულთა	სალმობანი	განკურნნა.	მოძღურად	ამისთჳს]	-	C
60	 	რაჲთამცა	D
61	 	რომელთანი-იგი	BD
62	 	იყუნეს	F
63	 	ყუნეს	F
64	 	ისრაჱლისანი]	+	განბნეულნი	A
65	 	იგი]	-	D
66	 	სარწმუნოვებაჲ	A
67	 	ქრისტჱანეთა	A,	ქრისტეანეთაჲ	C,	ქრისტეანობისა	EF
68	 	დაუმტკიცოს	A,	~	დაამტკიცოს	ქრისტეანეთაჲ	D
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3 . iov a n e s Tqumuli . . .  n aTlisReb i s aT Â s 

რაჲთა ბნელი იგი უმეცრებისაჲ 69 განდევნოს 70 და ნათელი იგი მეცნიერებისაჲ 
გამოგჳბრწყინდეს 71 და 72 საცთური იგი წარმართთაჲ 73 დაჰჴსნდეს 74 და 
ეკლესიაჲ 75 ქრისტჱსი 76 ყოველსა სოფელსა გამოუბრწყინდეს 77, სიმყრალჱ 78 
იგი პირველი განა ქარვოს 79 და სულნელებაჲ 80 სულისა წმიდისაჲ მოჰფინოს. 
ესე ღმერთმან მოა ვლინა 81, რაჲთა წინაჲსწარმეტყუელთა 82 იგი [C208r] 
საიდუმლოჲ გამოაჩინოს 83 და მოცი ქულთა კრებული დაამტკიცოს.

ესე დღეს თჳთ 84 [E233v] მოვიდა იორდანედ; მოვიდა 85 და თჳსსა მონასა 
ნათლისცემასა 86 ეტყოდა 87, რაჲთამცა დაამტკიცა დასაბამი [A171v] მადლისაჲ 
და შჯუ ლი დააცხრო 88.

აწ გულისჴმა-ვყოთ 89 სახარებისაჲ ესე 90, რამეთუ გუესმა და ვისწავეთ 91 
მისგან ყოველივე სარგებელი ცხორებისაჲ ქრისტჱ 92 იესუჲს მიერ უფლისა 
ჩუენისა, რომ ლისაჲ არს 93 დიდებაჲ მამისა თანა სულით წმიდითურთ, აწ და 
მარადის და 94 უკუ ნითი უკუნისამდე, ამენ.

69	 	უმეცრებაჲ	D
70	 	და	 კეთილი	სარწმუნოებაჲ	 ქრისტეანეთაჲ	დაამტკიცოს.	 ესე	 მოავლინა	ღმერთმან,	

რაჲთა	ბნელი	იგი	უმეცრებისაჲ	განდევნოს]	-	C
71	 	გამობრწყინდეს	B,	გამოუბრწყინდეს	CD
72	 	ნათელი		იგი	მეცნიერებისაჲ	გამოგჳბრწყინდეს	და]	-	EF
73	 	წარმართაჲ	D
74	 	დაჴსნდეს	A,	დაჰჴსნეს	EF
75	 	ეკლიაჲ	D
76	 	ქრისტესი	ACEF
77	 	გამოუბრწყინდეს]	+	და	BD
78	 	სიმყრალე	CEF
79	 	განაქაროს	F
80	 	სუნელებაჲ	D
81  ~	მოავლინა	ღმერთმან	EF
82	 	წინაჲსწარმეტყუელთაჲ	BE,	წინაჲსწარმეტყუელებაჲ	C
83	 	გამოაჩინოს]	გამოაცხადოს	EF
84	 	თჳთ]	-	CEF	
85	 	მოვიდა]	-	CEF
86	 	ნათლისღებასა	B	
87	 	ეტყოდა]	+	და	E
88	 	დააცხრვო	CE,	დააცხვრო	F
89	 	გულისხმა-ყვთ	A,	გულისჴმა-ყავთ	CD
90	 	ესე]	იგი	B
91	 	რამეთუ	გუესმა	და	 ვისწავეთ]	რომელ	გუესმა	და	 ვიწყოთ	+	 ყოველივე	C,	რომელ	

გუჱსმა,	ვისწავოთ	E,	რომელ	გუჱსმა,	ვისწაოთ	F
92	 	ქრისტე	CD,	ქრისტეს	EF
93	 	რომლისაჲ	არს]	მისა	A
94	 	აწ	და	მარადის	და]	-	CEF;	მამისა	თანა	სულით	წმიდითურთ,	აწ	და	მარადის	და]	-	D
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4. Tqumuli misive 1, iovane mTavarebiskoposisaÁ 2 
kostantinepovlelisaÁ, naTlisRebisaTÂs uflisa 3; 4°

უფალი ჩუენი იესუ ქრისტჱ 5, ცხორებაჲ და სიტყუაჲ, ნათესავისა ჩუენისაჲ 6 
დამბადებელი, ნეტარი 7, გამოუთქუმელისა ბუნებისაგან 8 შობილი, ნათელი 9 
საუკუნოჲ, საწამებელი ღმრთეებისაჲ, [C6v] ყოვლად განმაშუენებელი 10, 
გამოუჩნდა სოფელსა ჟამთა, რომელი უწინარეს 11 ყოველთა ჟამთასა 
არს 12. [B137r] მოვიდა და კაცთა თანა 13 იქცეოდა, რომელი უწინარჱს 14 
ანგელოზთასა 15 იყო და 16 ჴორცნი შეიმოსნა ქალწულისა მარიამისგან, 
რომელმანცა-იგი პირველი 17 კაცი შექმნა. 

მოვიდა იორდანედ  ნათლისღებად თჳსისა მონისაგან, რაჲთა ძუელი 18 იგი 
კაცი 19 კრულებისაგან განჰჴსნეს 20 ღმრთეებითა თჳსითა, რამეთუ ჰურიათა იგი 
ნათლისღებაჲ პირველი ვერ შესაძლებელ იყო განწმედად ცოდვათა. შთაჴდა 

1	 	მისივე]	იოვანესივე	D
2	 	იოვანე	მთვარებისკოპოსისაჲ]	-	D
3	 	 ნათლისღებისათჳსვე	 თქუმული	 იოვანჱ	 ოქროპირისაჲ	 B,	 თქუმული	 ნათლისღე-

ბისათჳს	 უფლისა	 ჩუენისა	 იესუ	 ქრისტჱსა,	 იოვანე	 ოქროპირისაჲ	 C;	 უფლისა]	 +	 იესუ	
ქრისტესა	D	(Q	662-ში	სათაური	არ	იკითხება)
4	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(171v-172r);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(136v-137r);	C	–	A	1109,	IX	ს.	(6r-v,	ბოლონაკლული);	D	–	A	90,	XIII	ს.	(233v-234r);	E	–	Q	
662,	XVII	ს.	(247v-248r).	რედაქტორი:	გიორგი	ჩიქოვანი.	//	გამოც.:	უდაბნოს	მრავალთავი	
1994:	55-56	(A	1109,	6r-v).
5	 	ქრისტე	CDE
6	 	ჩუენისა	BE
7	 	ნეტარი]	+	და	DE
8	 	გამოუთქუმელისა	ბუნებისაგან]	გამოუთქუმელისაგან	ბუნებისა	D,	გამოუთქმელისგან	

ბუნებისა	E
9	 	ნათელი]	-	D
10	 	განმაშუჱნებელი	DE
11	 	უწინარჱს	C
12	 	უწინარეს	ყოველთ	ჟამთა	არს]	ყოველსა	იქმს	უწინარეს	არს	DE
13	 	თანა]	შორის	BC
14	 	უწინარეს	BDE
15	 	ანგელოზთა	D
16	 	და]	-	DE
17	 	იგი	პირველი]	პირველი	იგი	D
18	 	ძუჱლი	D
19	 	კაცი]	+	ადამ	DE
20	 	განჴსნეს	C,		განჰჴსნას	DE

5

10



113

4. Tqumuli. . . iovane mTavarebiskoposisaÁ . . . naTlisRebisaTÂs. . .

იგი 21 წყალთა და მისითა მით 22 ნათლისღებითა  ღმრთეებით 23 და სულით 
წმიდით 24, ცეცხლებრ შეზავებით ყოველნი 25 იგი ცოდვანი განაქარვნა.

მოვიდა და გამოჩნდა; არა ხოლო თუ მაშინ 26 გამოჩნდა, არამედ იყო, 
რამეთუ 27 იტყჳს სახარებაჲ, ვითარმედ:  „სოფელსა შინა იყო და სოფელი მის 
მიერ შეიქმნა და სოფელმან იგი ვერ 28 იცნა“. 29* სოფელსა შინა იყო, ძალთა 30 
იქმოდა 31, კაცთმოყუარებასა ჰყოფდა, წყალობით 32 ჰკურნებდა, და ცაჲ 33 
მანვე 34  შექმნა და მას შინა მზჱ 35 და მთოვარჱ 36 და ვარსკულავნი დასხნა 
და ზღუაჲცა მის მიერვე 37 შეიქმნა და განუწესა მას საზღვარი 38 და მას ზედა 
ქარნი იგი დაჰბადნა, და ყოველნი დაბადებულნი მის მიერ 39 შეიქმნნეს. ამან 
არარაჲსაგან ყოველი 40, ვითარცა 41 ყოფილი, შექმნა. 

აწ ისწავე მამათა ჩუენთაჲცა იგი 42 მისმიერი თითოეულისა 43 შეწევნაჲ, 
რამეთუ მეშჳდჱ 44 იგი მამაჲ ჩუენი ენუქ ქუეყანით ჰაერთა 45 [E248r] მიცვალა 46 

21  ~	იგი	შთაჴდა	ACDE
22	 	მით]	-	DE
23	 	ღმრთეებითა	B
24	 	სულითა	წმიდითა	B,	სულით	წმიდითურთ	DE
25	 	ყოველთნი	D
26	 	არა	ხოლო	თუ	მაშინ]	არათუ	მაშინ	ხოლო	DE
27	 	რამეთუ]	-	DE
28	 	ვერ]	არა	DE
29	 	*	ინ.	1,10.
30	 	ძალთა]	რასა	DE
31	 	იქმოდა]	+	და	DE
32	 	წყალობით]	წყალობითა	+	თჳსითა	DE
33	 	ცაჲცა	DE
34	 	მან	C
35	 	მზე	DE
36	 	მთოვარე	DE
37	 	მიერ	DE
38	 	საზღუარი	E
39	 	მის	მიერ]	მისგან	DE
40	 	ყოველივე	BDE
41	 	ვითარცა]	-	DE
42	 	ჩუენთაჲცა	იგი]	ჩუენთაგანცა	DE	
43	 	მის	მიერ	თითოეული	DE
44	 	მეშჳდე	DE
45	 	აერთა	AC
46	 	მიიცვალა	ABCE
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და ნოვე 47 წყლითრღუნისაგან 48  განარინა 49 და მის თანა შჳდნი 50 სულნი. მანვე 
აბრაჰამ 51 ქუეყანით 52 ქალდეველთაჲთ [D234r] აქა [A172r] პალესტინედ 53 
კეთილად 54 სარწმუ ნოვებად 55 მოცვალა. ესე ეჩუენა 56 ქორებს მოსეს 57, ამის 
მიერ 58 მიივლინა 59 ფარაოჲსა 60, მეფისა მის მეგჳპტელთაჲსა, და მოდრიკა 
მეგჳპტელთაჲ 61 იგი დაუმორჩილებელი 62 გონებაჲ 63. თითოეულისა მოჴსენებად 
ვერღარა 64 შემძლებელ ვართ 65. მცირედ  რაჲმე მოვიჴსენოთ ისუჲსიცა, ძისა 66 
ნავესი 67, რომელსა შეეწია, და წიაღ-მოიყვანა 68 იორდანესა 69 ერი ჴმელად, 70° 
რამეთუ პირველ 71 სასწაულად გჳჩუენა 72.

ესე 73 მოვიჴსენოთ მცირედ რაჲმე დავითისი, რომელი-იგი 74 გამოიყვანა 75 
ბოსლისაგან ცხოვართაჲსა და ყო იგი შარავანდედ, რამეთუ  მისისაგან 76 

47	 	ნოვე]	მის	თანა	C,	ნოე	E
48	 	წყლითრღუნისაგან]	წყალთაგან	რღჳნისა	B,	წყალთაგან	რღუნისა	C,	წყალთა	მათ	

რღუნისათა	D,	წყალთა	მათ	ზღჳსათა	E
49	 	განერა	ABC,	განერნა	E
50	 	შჳდნი]	რვანი	DE
51	 	აბრაჰამი	AC
52	 	ქუჱყანით	E
53	 	პალესტინედ]	-	DE
54	 	კეთილად]	-	B
55	 	სარწმუნოებად	BDE
56	 	ეჩუჱნა	DE
57	 	ქორებს	მოსეს]	ქორებს	მოსჱს	B,		მოსეს	ქორებს	DE
58	 	მიერ]	-	A
59	 	მოივლინა	BCDE
60	 	ფარაჲსა	C,	ფარაოჲს	D,	ფარაოს	E
61	 	და	მოდრიკა	მეგჳპტელთაჲ]	-	E
62  ~	დაუმოჩილებელი	იგი	BC
63	 	გონებაჲ]	+	და	B,	გული	+	და	DE
64	 	ვერღარა]	ვერცაღა	BDE
65	 	ვარ	BC
66	 	ძისა]	-	DE
67	 	ნავჱსი	BC
68	 	წიაღ-მოიყუანა	E
69	 	იორდანედ	DE
70	 	°	აქ	წყდება	ტექსტი	უდაბნოს	მრავალთავში	(A	1109	-	C	ლიტერი).
71	 	პირველვე	DE
72	 	გჳჩუენა]	გჳსუენა	A,	გჳჩუჱნა	DE
73	 	ესე]	-	B
74	 	რომელ-იგი	DE
75	 	გამოიყუანა	E
76	 	მისისაგან]	+	ნათესავისა	B,	მისისა	+	ნათესავისაგან	DE
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4. Tqumuli. . . iovane mTavarebiskoposisaÁ . . . naTlisRebisaTÂs. . .

ჯერ-იჩინა ჴორცთა შესხმაჲ. აწ ყოველთა 77 თუალვაჲ 78 მნებავს [B137v] 
წინაჲსწარმეტყუელთაჲ, ვითარ 79 ამათ 80 შორის გამობრწყინდა მოუგონებელი 
იგი და ყოვლად 81 საცნაური ყოვლისა კეთილისა მიზეზი, რამეთუ კაცთა 
უჴმდა 82 ღმერთი მწყალობელი და მაცხოვარი. მოვიდა იგი და ჴორცნი 
შეიმოსნა, და რომელი-იგი 83 განხრწნილ 84 იყო მაცთურისაგან, რაჲთამცა 
წყლულებაჲ იგი განკურნა და ესე 85 ყოველი საქმით 86 აღასრულა.

დღეს იორდანეს 87 ნათელს-იღებს 88. არათუ წმიდასა მას 89 დიდებულსა 
უჴმდა რაჲ განწმედაჲ, გარნა ჩუენისათჳს 90 შენდობისა 91 ყო ესე, რაჲთამცა 
განგუბანნა ჩუენ არაწმიდებისაგან და ყოველი ზაკუვაჲ 92 გუელისაჲ 93 
განგუაშორა 94. 

აწ ჯერ-არს გამოძიებად 95 სიტყუაჲ იგი წინაჲსწარმეტყუელისაჲ, რამეთუ 
მას 96 შინა ჰპოვოთ 97 გამოჩინებად 98 საკითხავი ბრწყინვალისა სიტყჳსა 
ღმრთისაჲ. ეწამების იგი სახარებასა 99, რამეთუ 100 იტყჳს: „აღმოვჴდე 101 მე 102 

77	 			ყოველთჲ	D
78	 			თუალვაჲ]	თუალთაჲ	B,	-	DE
79	 			ვითარ]	+	იგი	DE
80	 			ამას	A
81	 			ყოვლად]	კუალად	BDE
82	 			მოუჴდა	B
83	 			რომელ-იგი	DE
84	 			დაჴრწნილ	B,	დახრწნილ	DE
85	 			ესე]	-	DE
86	 			საქმე	DE
87	 			იორდანესა	B,	იორდანისა	+	მდინარეთა	DE
88	 			ნათელ-იღო	BDE
89	 			მას]	+	და	BDE
90	 			ჩუენისა	DE
91	 			შენდობისათჳს	DE
92	 			ზაკულებაჲ	DE
93	 			გუელისაჲ]	-	DE
94	 			განგუაშორა]	+	რაჲთა	A
95	 			გამოძიებად]	გამოძიებაჲ	+	და	B,	გამოძიებაჲ	DE
96	 			მათ	DE
97	 			ვპოოთ	DE
98	 			გამოჩინებაჲ	DE
99	 			სახარებასა]	+	შინა	AB
100			რამეთუ]	და	BDE
101			აღმოვჴედ	DE
102				მე]	-	DE
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ვითარცა ლომი იორდანისაგან, ადგილსა 103, რომელსა ჰრქჳან 104 ჰეთამ 105, 
რამეთუ ღმრთით ვილოცე 106 სიტყჳსა მისთჳს 107 და ეგრეცა ვითხოვე 108“, 109* 
ქრისტე 110 იესუჲს მიერ უფლისა ჩუენისა, რომლისაჲ არს დიდებაჲ მამით და 111 
სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ 112.

103				ადგილსა]	+	მას	D
104				ჰქჳან	DE
105				ჰჱთამ	B,	ეთამ	DE
106				ვილოცჱ	A
107				ამისთჳს	BDE
108				ვითხოვე]	ვისწავე	DE
109				*	იერ.	49,19;	50,44.
110				ქრისტჱ	AB,	ქრისტეს	E
111				რომლისაჲ	არს	დიდებაჲ	მამით	და]	მისა	დიდებაჲ	მამისა	თანა	DE
112				ამენ]	-	D
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5 . Tqumuli iov a n e oqrop iri s a Á naTlisReb i s aT Â s v e . . .

5. Tqumuli 1 iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂsve 2 
uflisa Cuenisa iesu qristesa 3; 4°

უფალმან  ჩუენმან იესუ ქრისტემან ოდეს-იგი 5 იხილა დედაკაცი 6 სამარიტელი 7 
ჯურღმულსა მას ზედა, არათუ მარტოდ ყოფაჲ იგი 8 დედაკაცისაჲ მის შე-
რად-ჰრაცხა 9, არამედ სწავლადცა მოუწოდა და 10 დადებულსა 11 მას 12 მის 
მიერ 13  სარწმუნოებასა 14 აუწყებდა და გარდამატებულსა 15 მას 16 ბუნებისასა 17 
[B172v] სიბრძნით უთხრობდა. [F234v] ხოლო დედაკაცმან მან ჰრქუა 18: 
„უფალო 19, მამანი ჩუენნი მთასა ამას თაყუანის-სცემდეს 20“. 21* ჰრქუა მას 
იესუ: „სულ 22 არს ღმერთი და თაყუანისმცემელთა მისთა ეძიებს სულითა 
ჭეშმარიტებისაჲთა 23“. 24*

1	 	თქუმული]	მისივე	თქუმული	B;	+	მისივე	წმიდისა	C,	+	წმიდისა	DG
2  ~	 ნათლისღებისათჳსვე,	თქუმული	 იოვანე	ოქროპირისაჲ	E;	 ნათლისღებისათჳსვე]	

ნათლისღებისათჳს	BCFG
3	 	უფლისა	ჩუენისა	იესუ	ქრისტესა]	-	ACDE
4	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	Sin.	32-57-33,	864	წ.	(72v-74v);	B	–	A	

19,	X	ს.	(172r-173v);	C	–	A	95,	XI	ს.	(134v-136r);	D	–	Ath.11,	X	ს.	(206r-207r);	E	–	A	1109,	IX	ს.	
(5r-v,	ბოლონაკლული);	F	–	A	90,	XIII	ს.	(234r-235v);	G	–	Q	662,	XVII	ს.	(248r).	რედაქტორი:	
გიორგი	 ჩიქოვანი.	 //	 გამოც.:	 სინური	 მრავალთავი	 1959:	 76-79	 (sin.32-57-33,	 72v-74v);	
უდაბნოს	მრავალთავი	1994:	53-54	(5r-v).
5	 	ოდეს-იგი]	ვითარ	B,	ოდეს	DE,	+	იგი	G
6	 	დედაკაცი]	+	იგი	DFG
7	 	სამარიტელი]	იგი	B
8	 	იგი]	-	D
9	 	შე-ჰრად-ჰრაცხა	G
10	 	და]	-	DFG
11	 	დადებულსა]	დაბადებულსა	B
12	 	მას]	-	B
13	 	მიერსა	CD
14	 	სარწმუნოვებასა	B
15	 	აუწყებდა	და	გარდამატებულსა]	-	D
16	 	მას]	-	F
17	 	ბუნებასა	BCEF
18	 	ჰრქუა]	+	მას	A
19	 	უფალსა	D
20	 	თაყუანის-ცემდეს	AG
21	 	*	ინ.	4,20.
22	 	სულ]	კეთილ	G
23	 	სულითა	ჭეშმარიტებისაჲთა]	სულითა	და	ჭეშმარიტებითა	BCFG
24	 	*	ინ.	4,24.
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უკუეთუ ქრისტემან 25 მას დედაკაცსა მარტოსა 26 მერწყულსა 27 მაღალი 
იგი სარწმუნოებაჲ წინა-დაუდვა  კიბედ და ასწავებდა და მერმე 28 სხუათა 
მათ სამარიტელთა ქუე 29 მყოფთა  მაღალსა 30 სწავლასა ეკლესიისასა წინა-
უძღოდა 31, რავდენ 32 უფროჲს 33  ჩუენ, რომელ-ესე 34 დღეს აქა 35 შეკრებულ 
ვართ 36, დაღათუ რაჲმე მცირედ არიან, არამედ მათისა 37 მოსწრაფებისათჳს 38 
გჳღირსვე 39 სწავლად, რამეთუ იგინიცა 40 წყლადვე მოსრულ არიან, ვითარცა-
იგი 41 დედაკაცი 42 სამარიტელი. არათუ 43 ჴორცთა ნებისა [A73r] წყურილი 
აქუს, რაჲთამცა ჴორცნი იგი 44 განაძღნეს 45, არამედ რაჲთამცა სული 46 იგი 
შემწინკულებული 47 განბანეს 48 და განწმიდეს 49; არათუ ჴორცთაჲ 50 იგი 
მწინკული რაჲ ენება 51 განბანად, არამედ რაჲთამცა ურვილი 52 იგი სული 
განასპეტაკეს, რამეთუ წერილსა მას გულს-ეტყოდეს აღსრ[G248v]ულებად, 

25	 	ქრისტემან]	ქანანელსა	B
26	 	მარტოსა]	-	D
27  ~	მერწყულსა	მარტოსა	B
28	 	მერმჱ	B
29	 	ქუჱ	BFG
30	 	მაღალსა]	+	მას	BDFG
31	 	ეკლესიისასა	წინა-უძღოდა]	ეკლესიაჲსასა	უძღუდა	E
32	 	რაოდენ	BFG
33	 	უფროჲს]	-	BFG
34	 	რომელ-ესე]	რომელ	BFG,	რომელნი-ესე	E;	რავდენ	 უფროჲს	 	 ჩუენ,	რომელ-ესე]	

ვითარცა	ჩუენ	D
35  ~	აქა	დღეს	D
36	 	ვართ]	არიან	BCEFG
37	 	მათისა]	მათისათჳს	D,	+	მის	FG
38	 	მოსწრაფებისა	D
39	 	გჳღირს	DFG
40	 	იგიცა	A
41	 	ვითარცა	G
42	 	დედაკაცი]	-	B,	+	იგი	FG
43	 	არაჲთუ	C
44	 	იგი]	-	BCE
45	 	განიძღნეს	AG
46	 	სულნი	CE,	სულისა	FG	
47	 	 შემწიკულული	 A,	 შემწინკულულნი	 C,	 შემწინკულევანებული	 D,	 შემწიკულნი	 E,	

მწიკული	F,	მწინკული	G
48	 	განბანნეს	CE
49	 	განწმიდნეს	AC
50	 	ჴორცთა	FG
51	 	მწინკული	რაჲ	ენება]	მწინკულევანებაჲ	ჰნებავს	B,	მწინკულევანებაჲ	ენება	D
52	 	ურვილი]	სურვილი	B,	სულიერი	C,	სურვიელი	DE,	უშუჱრი	FG
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ვითარმედ 53: „განმბანო 54 მე და უფროჲს თოვლისა განვსპეტაკნე 55“. 56*

აწ ნუმცა შეურაცხ-ვჰყოფთ, რომელი-იგი ქრისტემან არა შეურაცხ-ყო 
შემოსად, და ნუმცა 57 გუწუნს 58 ჩუენ 59 [C135r] სიმცირჱ 60 ესე 61 კრებულისაჲ 
ამის 62, რომელსა ქრისტჱცა 63 თანა-შეერთო 64. არა მცირე არს და შეურაცხ 65, 
რომელთა თანა ქრისტჱ 66 მახლობელ არს. უკუეთუ რავდენნი 67 ქრისტჱს 68 
მიერ ნათელს-იღებენ 69, ქრისტჱსა შეიმოსენ 70, 71* რომელ-ეგე 72 შენცა შეიმოს, 
ნუ ადვილ 73 და მცირე 74 გგონიეს.

 75°ეჰა, რომელი-ეგე იხარებ ძალითა და სულითა 76 ელიაჲსითა, ესთენთა 77 
საკჳრველებათა წინამორბედო! უკუეთუ „ჴმაჲ უფლისაჲ წყალთა ზედა“, 78* 
შენ ვითარ კადნიერად სდგა 79 წყალთა შინა? რამეთუ „ჴმამან უფლისამან 
განკუეთის [E5v] ალი ცეცხლისაგან“; 80* და კუალად: „ჴმამან უფლისამან 

53	 	ვითარმედ]	რამეთუ	FG
54	 	განმბანჱ	B,	განმბანო	DG
55	 	განვსპეტაკნჱ	B
56	 	*	ფს.	50,7.
57	 	ნუცა	E
58	 	გუწჳნნ	D
59	 	ჩუენ]	-	FG
60	 	სიმცირჱ]	სიმცირე	DF,	სიმწირე	G
61	 	ესე]	იგი	BD,	-	E
62	 	მის	D
63	 	 რომელსა	 ქრისტჱცა]	 რომელსაცა	 ქრისტჱ	 B,	 რომელ	 ქრისტეცა	 D,	 რომელსა	

ქრისტეცა	E,	რომელსაცა	ქრისტე	FG
64	 	თანავე-შეერთო	F,	თავე-შეერთო	G
65	 	და	შეურაცხ]	-	D
66	 	ქრისტე	DEFG
67	 	რაოდენნი	BFG
68	 	ქრისტეს	BC,	ქრისტეჲს	E
69	 	ნათელს-იღებენ]	ნათელ-იღებენ	A,	+	და	DF
70	 	ქრისტჱსა	შეიმოსენ]	ქრისტჱ	შეიმოსეს	A,		ქრისტე	შეიმოსეს	CE,	ქრისტესა	შეიმოსენ	

DFG,	+	და	D
71	 	*	შდრ.	გალ.	3,27.
72	 	რომელ-იგი	D
73	 	ადჳლ	G
74	 	მცირჱ	BC
75	 	°	აქედან	BDFG-ში	ტექსტის	ნაწილი	აკლია.
76  ~	სულითა	და	ძალითა	CE
77	 	ესთენთა]	ესოდენთა	CE
78	 	*	ფს.	28,3.
79	 	შენ	ვითარ	კადნიერად	სდგა]	და	შენ	ვითარ	სდგა	კადნიერად	C
80	 	*	ფს.	28,7.
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შეძრის უდაბნოჲ“, 81* ვითარ არა 82 შესძრწუნდი? არამედ სთქუა სამე, 
წინამორბედო, და მასწაო ჩუენ, ვითარმედ: „ჴმაჲ უფლისაჲ ეგოდენთუ 
ძლიერებით, არამედ დიდადცა შუენიერ 83“; 84* და კუალად: „ჴმამან უფლისამან 
განამტკიცნის 85 ირემნი“; 86* და „უფალმან წყალი რღუნისაჲ 87 დააწყნარის“; 88* 
და ისმინო ხოლო თუ, რამეთუ 89 „უფალმან ძალი ერსა თჳსსა მოსცეს 90“. 91*

აწ დავდუმნე ვითარცა ძლეული ამას სიტყუასა და სხუათა სახეთა [A73v]  
გამოვეძიებდე; 92 უკუეთუ  იოვანეს და მისთანათა 93 მათ 94 ღაღადებაჲ იგი 95 
ესმა, ვითარმედ: „ჴმაჲ უფლისაჲ წყალთა ზედა“, და მირბიოდეს იგინი 96 
იორდანედ 97; და 98 კუალად, ესმა 99 ესევითარი ჴმაჲ ზეცით: [D208v] „ესე არს 
ძჱ 100 ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“; 101* და ესმა მათ, ვითარმედ 
წყალთა ზედა შესლვად 102 არს 103 ქრისტჱ 104, არა ხოლო თუ ხილვად მოვიდეს 105, 
არამედ რაჲთამცა შთაჴდეს მის თანა. და ცნეს, რამეთუ ნათლისღებითა 106 

81	 			*	ფს.	28,8.
82	 			არაჲ	C
83	 			დიდად	შუენიერებით	E
84	 			*	შდრ.	ფს.	28,4.
85	 			განამტკიცნეს	C
86	 			*	ფს.	28,9.
87	 			რღუნისაჲ]	+	დაამშვიდის	და	C
88	 			*	ფს.	28,10.
89	 			რამეთუ]	-	CE
90	 			მოსცეს]	+	ძალი	E
91	 			*	ფს.	28,11.
92	 	 	 ეჰა,	 რომელი-ეგე	 იხარებ	 ძალითა	და	 სულითა	 ელიაჲსითა...	 და	 სხუათა	 სახეთა	

გამოვეძიებდე]	-	BDFG
93	 	მისთანათაცა	B
94	 			მათ]	-	B
95	 			იგი]	-	FG
96	 			იგინი]	-	C,	იგი	E
97	 			იორდანესაჲ	G
98	 			და]	-	D
99	 			ესმა]	+	მათ	FG
100				ძე	FG
101				*	მათ.	3,17.
102				შესულად	A,	შთასვლად	B,	შესლვადა	FG
103				არს]	-	FG
104				ქრისტე	DEFG
105				არა	ხოლო	თუ	ხილვად	მოვიდეს]	არათუ	ხილვად	ხოლო	მივიდეს	B
106				ნათლისცემითა	BDFG

5

10



121

5 . Tqumuli iov a n e oqrop iri s a Á naTlisReb i s aT Â s v e . . .

მით 107 უფლისაჲთა წყალნი 108 განწმიდნებოდეს 109; და ცნეს, რამეთუ ნათელს-
იღებდა 110 უფალი 111. არათუ 112 წყალთაგან რაჲ-იგი 113 განწმიდნა, არამედ 
წყალნი 114 მისგან განწმდებოდეს 115; [B173r] ცოდვაჲ მის თანა არა იყო, 
არამედ წყალნი 116 მისგან განწმენდილ იქმნნეს 117.

მჴურვალედ ჰხედვიდეს 118 სანათლოსა 119 მას და 120 შთაცჳოდეს ნიჭსა 
მას მადლისასა 121 და ხედვიდეს 122 იგინი 123 [F235r] სახესა ტრედისა მის 124 
მფრინვალისასა 125 და 126 თავთა თჳსთა 127 ზიარ-ჰყოფდეს ძეობასა 128.

აწ იხილე, ვითარ უკუდავ 129 არიან ჴმანი იგი მართალთანი! რავდენი 130 
ჟამი არს იოვანჱს 131 ქადაგებითგან და 132 აქამომდე 133 ყოველნივე მირბიოდეს 134 

107				მით]	-	B
108				წყალნი}	+	იგი	CDG
109				განწმდებოდეს	BC,	განწმიდებიან	FG
110				ნათელ-იღებდა	ACG
111				უფალი]	იგი	BFG,	-	D
112				არათუ]	არათუმცა	BFG
113				რაჲ	B
114				წყალნი]	+	მის	B,	+	იგი	DE
115				განწმიდნებოდეს	A,	განწმდებიან	B,	განწმიდნებოდეს	G
116				წყალნი]	+	იგი	C
117				იქმნნეს]	+	ცოდვათა	BC,	იქმნეს	+	ცოდვათა	EFG;	ცოდვაჲ	მის	თანა	არა	იყო,	არამედ	

წყალნი	მისგან	განწმენდილ	იქმნნეს]	-	D
118				ჰხედვიდეს]	ხედვიდეს	+	და	C,	ხედვიდეს	DEF,	ხედჳდეს	G
119				სანათლოსა]	ნათელსა	E
120				და]	-	C
121	 	 სანათლოსა	 მას	 და	 	 შთაცჳოდეს	 ნიჭსა	 მას	 მადლისასა]	 და	 სანათლოსა	 მას	

მადლისასა	შთაცჳვოდეს	იგინი	ნიჭსა	მას	B
122				ხედჳდეს	G
123				იგინი]	-	B
124				მის]	-	CE
125	 ტრედისა	 მის	 მფრინვალისასა]	 ტრედისასა	 მფრინვალისა	 B,	 მას	 ტრედისასა	

მფრინვალესა	D
126				და]	+	ხედვიდეს	C
127				თავთა	თჳსთა]	თავსა	თჳსსა	BD
128				ძეობასა]	+	მას	B
129				უკუდავ]	უკუჱ	FG
130				რაოდენი	BFG
131				იოვანეს	BCDFG
132				და]	+	მიერითგან	BDFG
133				აქამომდე]	მოაქადმდე	C
134				მირბიან	BDFG
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ნათლისღებად დღესა 135 მას. იოვანე ბუნებისა 136 იგი შჯული 137 შეუნდო, ხოლო 
გონიერ[C135v]თათჳს  ჴმაჲ იგი იოვანჱსი 138 ყურთა განუხუამს და მორბიან, 
არათუ 139, რაჲთამცა ცოდვანი იგი ხოლო 140 მოეტევნეს 141, არამედ 142 იოვანე 143 
ამას 144 ქადაგებდა, რაჲთამცა სიწმიდჱცა 145 იგი 146 მოიღეს, რამეთუ ესრჱთ 147 
ღირს, რომელნი 148 ქრისტჱს თანა ნათელს-იღებენ 149. იოვანჱსსა 150 მას 
ნათლისცემასა 151° შთავიდოდა წყალსა 152 კაცი [A74r] ტჳრთოსანი 153 ცოდვითა 154 
და აღმოვიდოდა სულმცირჱ 155. ხოლო ქრისტჱს 156 სახელითა რომელნი 
ნათელს-იღებენ 157, შთავლენან ტჳრთოსანნი ცოდვათაგან, გარნა 158 აღმოსლვასა 
არა ხოლო თუ ცოდვაჲ იგი 159 განეყენის 160, არამედ სულიცა სიწმიდისაჲ 161 
შეემოსის 162; იოვანჱსსა 163 მას 164 ნათლისცემასა სინანულისასა 165 სალმობანი 

135				დღესა]	მღდელსა	D
136				ბუნებისაჲ	B,	იოვანეს	ბუნებისაჲ	D
137				სჯული	FG
138				იოვანესი	BDFG
139				არათუ]	არა	ხოლო	თუ	E
140				ხოლო]	-	D
141				მიუტევნეს	D
142				არამედ]	რამეთუ	BDFG
143				იოვანჱ	C
144				ამას]	+	ხოლო	D
145				სიწმიდე	DFG
146				იგიცა	D
147				ესრეთ	BDFG
148				რომელნი]	+	იგი	C
149				ნათელ-იღებენ	A
150				იოვანესსა	BCDFG
151				°	აქ	წყდება	ტექსტი	უდაბნოს	მრავალთავში	(A	1109	-	E	ლიტერი).
152				წყალსა]	-	BDFG
153				ტჳრთოსანი]	+	ყოვლითა	B
154	 	 შთავიდოდა	 წყალსა	 კაცი	 ტჳრთოსანი	 ცოდვითა]	 შთავიდოდა	 კაცი	 ტჳრთოსანი	

ცოდვითა	წყალსა	C
155				სულმცირე	FG
156				ქრისტეს	BF
157				ნათელ-იღებენ	A
158				გარნა]	ხოლო	B
159				არა	ხოლო	თუ	ცოდვაჲ	იგი]	არათუ	ცოდვაჲ	იგი	ხოლო	FG
160				განეყენების	D
161				წმიდაჲ	B
162				შეიმოსის	DFG
163				იოვანესსა	BDFG
164			მას]	-	B 
165				სინანულითა	D
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ცოდვათანი 166 განიკურნებოდეს, ხოლო ქრისტჱს 167 მიერ ნათლისცემითა 168 
უშუერი 169 იგი 170 სული შუენიერ 171 იქმნებოდა 172 და გჳრგჳნოსან 173; შთაჴდის 
მეზუერჱ 174 და აღმოჴდის მახარებელი 175; შთაჴდის მეძავი და აღმოჴდის 176 
ნელსაცხებლის შემწირველი 177; შთაჴდის მჴეცი და აღმოჴდის 178 ცხოვარი. 

აწ ესოდენსა ამას 179 საიდუმლოსა ნიჭსა 180 განვიმზადნეთ 181 თავნი თჳსნი 182, 
საყუარელნო, და ნელსაცხებლისა 183 იგი ჭურჭელი განვიმზადოთ, რამეთუ 
სიძესა მას ნათლისასა მიგებებად ვართ, და განვშუენდეთ 184 და ვიცხებოდით 185 
ნელსაცხებელითა 186 მით სარწმუნოებისაჲთა და 187 სულით და ჴორცითურთ 188 
დავივიწყნეთ პირველნი იგი საქმენი ცოდვისანი 189 და ამით ესევითარითა ჩუენ, 
ქუეყანისათა 190, მოვიპოვოთ 191 უფალი 192.

არა ჩემი არს სიტყუაჲ ესე, არამედ დავით იტყჳს, ვითარმედ 193: „ისმინე 194, 

166				ცოდვათანი]	-	AC
167				ქრისტეს	BCF
168				ნათლისცემასა	C
169				უშუჱრი	FG
170				იგი]	-	C
171				შუჱნიერ	FG
172				იქმნებიან	B,	იქმნის	C,	იქმნეს	DFG
173				გჳრგჳნოსან]	ყვის	DFG
174				მეზუჱრე	FG
175				მახარებელად	A
176				აღმო-რაჲ-ჴდის	B
177				ნელსაცხებლის	შემწირველი]	ნელსაცხებელსა	შესწირავნ	AB
178				აღმოჰჴდის	G
179				ესოდენისა	ამის	D,	მას	F,	ესეოდენსა	მას	G
180				საიდუმლოჲსა	ნიჭისა	D,		~		ნიჭსა	საიდუმლოსა	FG
181				განვემზადნეთ	F
182				თავნი	თჳსნი]	-	B
183				ნელსაცხებელისაჲ	F
184				განშუჱნდეთ	FG
185				ვიცხებოდით]	განვსცხრებოდით	B,	ვიცხებდეთ	D
186				ნელსაცხებლითა	BCDF
187				და]	-	BCDG
188				ჴორცით	C
189				ცოდვათანი	BDFG
190				ქუეყანისათა]	ქრისტე	D
191				მოვიპოოთ	CDG
192				უფალი]	+	და	B
193				ვითარმედ]	-	BCG
194				ისმინჱ	B
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ასულო, და იხილე 195, [B173v] მოყავ ყური შენი 196, დაივიწყე ერი შენი და სახლი 
მამისა შენისაჲ და 197 სთნდეს მეუფესა სიკეთჱ 198 შენი 199“. 200* აწ [D209r] ჩუენ 
ნათლისღებადმდე 201 სიბოროტჱ 202 იგი პირველი განვიშოროთ 203 და 204 გესლი 205 
იქედნისაჲ 206 წარმოვსთხიოთ, ნუუკუე 207 სადამე 208 ჩუენცა გურქუას 209 იოვანე 210: 
„ნაშობნო [F235v] იქედნეთანო, [G249r] ვინ გიჩუენა 211 თქუენ სივლტოლაჲ 
მომავალისა მისგან 212 რისხვისა?“ 213* რამეთუ ხედვიდა 214 იგი სიმწარესა 215 მას, 
დამკჳდრებულსა 216 გესლსა 217 ჰურიათასა, [A74v] რომელნი-იგი არა ღირსად 
მოვიდოდეს მისა, [C136r] და უწოდა მათ ნაშობად იქედნისა 218. და ეტყოდა 
მათ 219: „ვინ გიჩუენა 220 თქუენ სივლტოლაჲ რისხვისაგან 221?“ და რომელთა-იგი 222 

195				იხილჱ	BC
196				მოყავ	ყური	შენი]	-	A,	+	და	G
197				და]	-	B
198				სიკეთეჲ	D,	სიკეთე	FG
199				სახლი	მამისა	შენისაჲ	და	სთნდეს	მეუფესა	სიკეთჱ	შენი]	-	A,	+	და	C	
200				*	ფს.	44,11.
201				ნათლისღებამდჱ	C
202	 	 	 აწ	 ჩუენ	 ნათლისღებადმდე	სიბოროტჱ]	 აწ	 ნათელს-ვიღებდეთ	და	 სიბოროტე	D,	

აწვე	ნათლისცემამდე	სიბოროტე	FG
203	 	 	 ჩუენ	 ნათლისღებადმდე	სიბოროტჱ	იგი	 პირველი	განვიშოროთ]	ჩუენი	 ნათლის-

ღებამდელი	იგი	სიბოროტჱ	განვიშოროთ	B
204				და]	-	FG
205				გესლი]	+	იგი	BDF
206				იქედნეთაჲ	CG
207				ნუუკუჱ	FG
208				სადამე]	-	FG
209				სადამე	ჩუენცა	გურქუას]	ჩუენცა	სადა	გურქას	B,	ჩუენცა	სადამე	გურქუას	D
210				იოვანჱ	C
211				გიჩუჱნა	FG
212				მომავალისა	მისგან]	მომავალისაგან	A
213				*	მათ.	3,7.
214				ჰხედვიდა	B,	ხედჳდა	G
215				მწარესა	B,	სიმწარისა	C
216				დამკჳდრებულსა]	-	B,	დამკჳდრებულთა	D,	დამკჳდრებად	FG
217				გესლთა	D
218				იქედნისად	CD
219				მათ]	-	DFG
220				გიჩუჱნა	FG
221				სივლტოლაჲ	რისხვისაგან]	სივლტოლაჲ	მომავალისა	მისგან	რისხვისა	BDFG
222				რომელ-იგი	ACF
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5 . Tqumuli iov a n e oqrop iri s a Á naTlisReb i s aT Â s v e . . .

იოვანე 223 იქედნედ 224 უწოდდა 225, მათ ქრისტჱ 226 ძაღლად და ღორად ხადოდა 227 
და იტყოდა 228: „ნუ მისცემთ სიწმიდესა ჩემსა ძაღლთა 229, ნუცა დაუსხამთ 230 
მარგალიტსა 231 წინაშე 232 ღორთა, ნუუკუე 233 დათრგუნონ 234 ფერჴითა მათითა 
და 235 მოგექცენ და განგხეთქნენ თქუენ 236“. 237* რამეთუ ანგაჰრებასა 238 და 
უძღებებასა 239 მათსა ძაღლად იტყოდა 240, ხოლო არაწმიდებასა მას ჴორცთასა 
და შებღალულებასა ღორად ამსგავსებდა. 

აწ იყავნ განმზადებაჲ 241 ჩუენი მოღებად გჳრგჳნსა მას სარწმუნოებისასა 
და უხილავსა მას სარწმუნოებასა 242 თუალითა ხედვად 243. ღირსმცა ვართ 
დამკჳდრებად ცხორებასა მას საუკუნესა 244 ქრისტჱ 245 იესუჲს მიერ, უფლისა 
ჩუენისა, რომლისა 246 დიდებაჲ 247 თანა მამით და 248 სულით წმიდითურთ 249 აწ 
და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ 250.

223				იოვანე]	იოვანჱ	B,	+	ნაშობად	C,	-	D
224				იქედნესად	C
225				უწოდა	BCD
226				ქრისტე	DFG
227				ხადოდა]	ჰხადოდა	B,	+	მათ	C
228				ეტყოდა	CDG
229				ძაღლთა]	+	და	AFG
230				დაუსხამთ]	დაუგებთ	BD,	დაუფენთა	F,	დაუფენთ	G
231				მარგალიტსა]	+	თქუენსა	BFG,	+	ჩემსა	D
232				წინაშე]	-	FG
233				ნუუკუჱ	FG
234				დათრგუნონ]	+	იგი	D
235				და]	-	BF
236				ფერჴითა	მათითა	და	მოგექცენ	და	განგხეთქნენ	თქუენ]	-	A
237				*	მათ.	7,6.
238				ანგაჰრებასა]	+	მათსა	D,	ანგარებასა	G
239				უძღებებასა]	+	მას	A,	უღმრთოებასა	D
240				ეტყოდა	ABD
241				განმზადებულებაჲ	G
242				სარწმუნოებასა]	აწინდელთა	BF,	აწინდელითა	DG
243				ხედვად]	ჰხედვად	+	და	B,	ხილვად	C,	+	და	D,	ხილვად	+	და	FG
244				საუკუნე	B
245				ქრისტჱს	A,	ქრისტე	D,	ქრისტესა	F
246				რომლისა]	-	C,	+	თანა	შენდა	BDFG
247				დიდებაჲ]	-	C,	დიდებასა	+	შევსწირავთ	DFG
248				თანა	მამით	და]	-	AB
249				თანა	მამით	და	სულით	წმიდითურთ]	მამისა	და	ძისა	და	წმიდისა	სულისა	D
250				ამენ]	-	BG
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6. Tqumuli wmidisa iovane oqropirisaÁ 1 naTlisRebisaTÂs 2 
uflisa Cuenisa iesu qristჱsa 3; 4°

და 5 ვითარცაღა ველნი შუენიერნი და 6 სავსენი 7, ყუავილითა ოქროფერითა 8 
შემკულნი, და ვითარცა 9 ხენი 10, შუენიერად 11 შემოსილნი 12 ფურცლითა, და 13 
სადგურნი მფრინველთა 14 სულნელმჴმობარეთანი 15, რომელთა-იგი 16 სმენითა 
ყურნი კაცთანი განაცხრვნიან 17 და თუალნი 18, ოდეს-იგი გამოეფინის 19 
მზჱ 20 ადგილთა მათ 21; და ვითარცა წყარონი 22 გულისსათქუმელნი, რომელნი 
დაუცხრომელად  დიედ,  ეგრეცა აქა,  ეკლესიათა 23  შინა 24,  სიტყუათა 25 

1	 	 წმიდისა	 იოვანე	 ოქროპირისაჲ]	 მისივე	 A,	 წმიდისა	 ოქროპირისაჲ	 D,	 იოვანე	
ოქროპირისაჲ	E,	+	კოსტანტინეპოვლელისაჲ	F
2	 	ნათლისღებისათჳსვე	D
3	 	ჩუენისა	იესუ	ქრისტჱსა]	-		B;	იესუ	ქრისტჱსა]	-		E;	უფლისა	ჩუენისა	იესუ	ქრისტჱსა]	-	D
4	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	Sin.	32-57-33,	864	წ.	(74v-77v);	B	–	A	

19,	X	ს.	(173r-176r);	C	–	A	95,	XI	ს.	(118r-120v);	D	–	Ath.11,	X	ს.	(207r-209r);	E	–	A	1109,	IX	
ს.	(3v-4v,	ბოლონაკლული);	F	–	A	90,	XIII	ს.	(239r-241r).	რედაქტორი:	გიორგი	ჩიქოვანი.	
//	გამოც.:	სინური	მრავალთავი	1959:	79-82	(sin.32-57-33,	74v-77v);	უდაბნოს	მრავალთავი	
1994:	50-51	(A	1109,	3v).
5	 	და]	რამეთუ	B,	-	DF
6	 	და]	-	B
7	 	სავსენი]	+	ყოვლითა	კეთილითა	D
8	 	ოქრო-ფერითა]	თითო-ფერითა	B
9	 	ვითარცა]	-	D
10	 	ხენი]	ტევანნი	F
11	 	შუენიერად]	პატიოსნად	B,	შუენიერნი	D,	შუჱნიერნი	F
12	 	შემოსილნი]	-	D
13	 	და]	-	D
14	 	მფრინველთნი	F
15	 	 სულნელმჴმობარეთანი]	 სულიერად	 მჴმობელთანი	 B,	 ნელად	 მჴმობარეთანი	 C,	

სუნელმჴმობელთანი	E,	სულნელმჴმობელთანი	F;	მფრინველთა	სულნელმჴმობარეთანი]	
სულმჴმობელთა	მფრინველთანი	D

16	 	რომელთა-იგი]	რომელთა	მიერ	იგი	B
17	 	განაცხრვნიან]	განახუნიან	CE,	განაცხოველნიან	D
18	 	და	თუალნი]	-	D
19	 	მოეფინის	BCD,	მოჰფინის	E
20	 	მზე	F
21	 	მათ]	-	B
22	 	წყარონი]	+	იგი	B
23	 	ეკლესიასა	BCEF
24	 	შინა]	+	ღმრთისათა	B,	ღმრთისასა	D,	+	ღმრთისა	F
25	 	სიტყჳთა	D
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
ღმრთი[A75r]სათა 26 წურთანი და ღმრთისა მიერ სწავლანი განანათლებენ 
ნათესავსა კაცთასა.

მუნ [B174r] მფრინველთა 27 ფერად-ფერადთა 28 სახიობით 29 რეცა ჴმანი, 
ხოლო აქა წმიდათა ფსალმუნთაგან რჩეულთა 30 გალობანი; მუნ გურიტნი 31 
უდაბნოსა შინა მყოფნი 32, მღუმინველნი 33 და ზაფხულისა მაუწყებელნი 34, 
ხოლო 35 აქა მწუანვილსა მდელოთასა 36 და თაფლსა ველურსა 37 მჭა[F239v]
მელი წინამორბედი სულიერითა  მით ქადაგებითა აღსძრავს 38 ეკლესიათა 39 
[D209v] ღმრთისათა და ზეცისა 40 იგი ზაფხული გუაუწყა – ქრისტე 41, 
რომელი გამოჩნდა მაცხოვრად სოფლისა 42, რამეთუ იტყჳს, ვითარმედ 43: „მათ 
დღეთა შინა 44 მოვიდა 45 იოვანე 46 ნათლისმცემელი 47, ქადაგებდა უდაბნოსა 48 
და იტყოდა: [C119r] შეინანეთ, რამეთუ მოახლებულ არს სასუფეველი 
ცათაჲ 49“. 50* დღეთა მათ 51, რომელთა გამოჩნდა 52 ძჱ 53 ღმრთისაჲ და ზეცისა 

26	 	ღმრთისათა]	საღმრთოთა	BDF,	+	წერილთა	D
27	 	მფრინველთა]	+	იგი	DEF
28	 	ფერად-ფერად	BCE
29	 	სახიობით]	-	E
30	 	რჩეულთა]	რვულთა	D
31	 	გჳრიტნი	C
32	 	მყოფნი]	+	და	BCEF
33	 	მღჳნვიერნი	D
34	 	მაუწყებელნი]	მომატყუებელნი	A
35	 	ხოლო]	-	D
36	 	 მწუანვილსა	 მდელოთასა]	 მწუერვალთა	 მდელოჲსათა	 BCDE,	 მწუჱრვალსა	

მდელოჲსასა	F
37	 	თაფლსა	ველურსა]	ველურისა	თაფლისა	BCDE,	ველურსა	თაფლისასა	F
38	 	აღძრავს	E
39	 	ეკლესიათა]	+	მათ	D
40	 	ზეცისაჲ	BDF
41	 	ქრისტჱ	ABC
42	 	სოფლისა]	-	F
43	 	ვითრმედ]	-	A
44	 	შინა]	-	CDEF
45	 	მოვალს	D
46	 	იოვანჱ	BC
47	 	ნათლისმცემელი]	+	და	BCE
48	 	უდაბნოსა]	-	D,	+	ზედა	F
49	 	ცათაჲ]	ღმრთისაჲ	A,	-	B
50	 	*	მათ.	3,1-2.
51	 	მათ]	-	F
52	 	გამოუჩნდა	D
53	 	ძე	F
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მეუფჱ 54, მისთჳს ესრე 55 თქუა მახარებელმან, ვითარმედ: „მათ დღეთა შინა 56 
მოვიდა იოვანე ნათლისმცემელი, ქადაგებდა და იტყოდა: შეინანეთ, რამეთუ 
მოახლებულ არს სასუფეველი ღმრთისაჲ 57“.

აწ სინანულითა 58 ვითარ მოგუატყუებს 59 სასუფეველსა ღმრთისასა! 60 
ეჰა, სინანული და ცრემლი 61, რომელსა-იგი 62 მადლი და მოტევებაჲ აქუს 
ცოდვათაჲ 63, და სამოსლისა  სასიძობელისა შემმოსელი! 64 ეჰა, სინანული და 
ცრემლი 65 მწთოლვარჱ 66, რომელმან-იგი 67 სალმობანი ცოდვათანი 68 განკურნნის 
და საუკუნოჲ 69 იგი 70° გეჰენიაჲ 71 ცეცხლისაჲ 72 დაშრიტის! ეჰა, სინანულო, 
ეშმაკისა 73° მარცხუენელო 74 და მონანულთა ჴელისამპყრობელო 75!

[A75v] აწ ვითარ 76 სახარებაჲ 77 გჳთხრობს, ვითარმედ: „გამოვიდოდა 78 
იჱრუსალემი და ყოველი ჰურიასტანი და ყოველნი გარემოჲს მყოფნი 
იორდანისანი და ნათელს-იღებდეს 79 იოვანესგან 80 და აღუვარებდეს 81 ცოდვათა 

54	 	მეუფჱ]	+	და	C,	მეუფე	F
55	 	ესრჱთ	C
56	 	შინა]	-	CDEF
57	 	ღმრთისაჲ]	ცათაჲ	F
58	 	სინანულით	F
59	 	მოგუატყუებს]	+	ჩუენ	BE,	გუაცხოვნებს	+	ჩუენ	D,	მოგუატყუჱბს	+	ჩუენ	F
60	 	აწ	სინანული	ვითარ	მოატყუებს	სასუფეველსა	ღმრთისასა]	-	C
61	 	ცრემლნი	CD
62	 	რომელ-იგი	AD
63	 	ცოდვათჲ]	-	CDE
64	 	 სამოსლისა	 	 სასიძობელისა	 შემმოსელი]	 სამოსლითა	 სასიძობელითა	 შემკული	

D;	ეჰა,	სინანული	და	ცრემლი,	რომელსა-იგი	მადლი	და	მოტევებაჲ	აქუს	ცოდვათაჲ	და	
სამოსლისა	სასიძობელისა	შემმოსელი]	-	F

65	 	ცრემლნი	C
66	 	მწთოლვარჱ]	მწთოლვარენი	C,	-	D,	მწთოლვარე	F
67	 	რომელმან-იგი]	რომელმან	D
68	 	ცოდვათანი]	-	D
69	 	საუკუნოჲსა	D
70	 	°	ეს	მონაკვეთი:	„რომელსა-იგი	მადლი	და	მოტევებაჲ	აქუს	ცოდვათაჲ...	და	საუკუნოჲ	

იგი“	–	A	19-ში	(B	ლიტერი)	არ	იკითხება.
71	 	გეჱნა	F
72	 	ცეცხლისაჲ]	-	BCEF
73	 	°	აქ	წყდება	ტექსტი	უდაბნოს	მრავალთავში	(A	1109	-	E	ლიტერი).
74	 	მარცხუჱნელო	F
75	 	ჴელისა	ამპყრობელო	D
76	 	ვითარცა	BCD
77	 	სახარებაჲ]	-	ABC
78	 	მოვიდა	C
79	 	ნათელ-იღებდეს	D
80	 	იოვანჱსგან	A
81	 	აუვარებდეს	A
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
მათთა“ 82* და სიმრავლესა მას ერისასა თავადიცა იესუ 83 შეერთო მათ.

ხოლო იოვანე 84 ვერ იცნა იგი, ვითარცა 85 თჳთ იგივე 86 იტყჳს, ვითარმედ: „მე 
არა ვიცოდე იგი, არამედ რომელმან 87 მომავლინა მე წყლითა ნათლისცემად, 
მან მრქუა მე“, 88* და ჭეშმარიტად მადლმან სულისა წმიდისამან გულისჴმა-
უყო 89 მას მაცხოვრისაჲცა 90 მათ შორის ყოფაჲ.

და ვითარცა მოვიდა 91 იესუ იოვანესა 92, რაჲთამცა ნათელ-იღო მისგან 93, 
მიხედა 94 იოვანე 95 და 96 წინამძღურებითა სულისა წმიდისაჲთა იცნა იგი. ზე-
უკუ[B174v]ნ-იპყრა 97 იოვანე 98 ჴელი 99 და 100 თავი მოუდრიკა 101; დაუტევა მან 
ნათლისცემაჲ და შეერთო იგი 102 ნათლისმღებელთა.

და იყო სიტყუაჲ მათ შორის განგრძობილი 103. იოვანე ჴელსა მას 104 
იფარვიდა 105, ხოლო იესუ ასწრაფებდა მას ნათლისცემასა 106; ხოლო იგი 
ძწოდა 107 და ვერ იკადრებდა შეახლებად 108 მისა; და სიმრავლჱ 109 იგი ერისაჲ 

82	 			*	მათ.	3,5-6.
83	 			იესუ]	უფალი	BC,	ღმერთი	D,	-	F
84	 			იოვანჱ	B
85	 			ვითარცა]	+	იგი	B
86	 			იგივე]	-	BCD
87	 			რომელმან]	+	იგი	F
88	 			*	ინ.	1,33.
89	 			გულისხმა-უყო	AB
90	 			მაცხოვრისაჲცა]	+	იგი	BD,	მაცხოვრისაჲ	+	იგი	F
91	 			მოვიდოდა	D
92	 			იოვანჱსა	A,	იოვანესსა	F
93	 			მისგან]	იოვანეჲსგან	B
94	 			მიჰხედა	BC,	მიხედნა	DF
95	 			იოვანჱ	B
96	 			და]	-	C
97	 			ზე-უკუნ-მოიპყრა	DF
98	 			იოვანე]	-	DF
99	 			ჴელი]	+	მისი	D
100				და]	მისი	F
101				მოუდრიკა]	+	და	D
102				იგი]	-	C
103	 	 	სიტყუაჲ	მათ	შორის	განგრძობილი]	მათ	შორის	სიტყჳსგებაჲ	 	განგრძობილად	C,	

მათ	შორის	სიტყუაჲ	განგრძნობილად	DF
104				მას]	თჳსსა	D,	-	F
105				ზეუკუნ-იპყრა	იოვანე	ჴელი...	იოვანე	ჴელსა	მას	იფარვიდა]	-	B
106				ნათლისცემად	C
107				ძრწოდა	D
108				მიახლებად	D
109				სიმრავლე	F
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დაყოვნდებოდა 110: უნდა მათ, რაჲთამცა გულისჴმა-ყვეს 111, ვითარმედ: რაჲ-
მე 112 არს დაცადებაჲ ესე 113? და რომელნი 114 შორს იყვნეს, მორბიოდეს 115, 
რაჲთამცა ცნეს, ვითარმედ 116 რაჲ-მე რაჲ 117 არს? და ვითარცა მიიწინეს 118, 
ხედვიდეს 119 და ესმოდა, ვითარ-იგი იოვანე  ევედრებოდა 120 უფალსა 121 
იესუს 122, ვითარმედ 123: [F240r]  „მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ და 124 შენ 
ჩემდა მოხუალა 125?“ 126* ფრიად განჰკრთეს და დაუკჳრდა 127 ყოველთა, [C119v] 
და ეტყოდა იოვანე: [D210r] ნუ მაიძულებ 128, [A76r] უფალო, რამეთუ 
„მე 129 შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ 130“ და 131 მარჯუენჱ 132 ჩემი სხუათაცა 
ნათლისცემად 133 [არს] 134. ვინაჲთგან შენ გიხილე 135, არასადა ვიცი 136  ბანაჲ 137 
მზისა მბრწყინვალისაჲ 138, არცაღა 139 განბანის თიჴამან წყაროჲ 140. და რომელნი-

110				დაყოვნდებოდა]	+	და	BCD
111				გულისხმა-ყვეს	AB
112				რაჲ-მე]	+	რაჲ	CF
113				ესე]	იგი	F
114				რომელნიმე	F
115				მირბიოდეს	CF
116				ვითარმედ]	-	C
117				რაჲ]	-	B
118				მიიწინნეს	A
119				ჰხედვიდეს	B
120				ევედრებოდა]	+	იოვანე	C
121				უფალსა]	-	E
122				იესუჲს	C,	უფალსა	იესუს]	-	D
123				ვითარმედ]	+	უფალო	CF
124				და]	-	D
125				მოხუალა]	+	და	D
126				*	მათ.	3,14.
127				დაუკჳრდებოდა	BCF
128				მაიძულებ]	+	მე	B
129				მე]	-	C
130				ნათლისღებაჲ]	განწმედაჲ	BCF
131				და]	რამეთუ	B
132				მარჯუენე	D
133				ნათლისცემად]	ვერვისად[...]ჱ	მიყოფად	B,	-	C
134				არს]	-	ABCDF
135				შენ	გიხილე]	გიხილე	შენ	B
136				ვიცი]	+	მე	BCDF
137				ბანაჲ]	განწმედაჲ	D
138			ბრწყინვალისაჲ	CDF
139			არცა	B
140			წყალი	B
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
იგი მუნ დგეს 141 და იგინიცა 142, რომელნი შორით მორბიოდეს 143 ხილვად 
იოვანჱსა 144, დაცადებასა მას ნათლისცემისასა ჰხედვიდეს 145 და ესმოდა 
იოვანჱსი 146, ვითარ-იგი 147 სიმდაბლით ესევითარსა 148 ევედრებოდა იესუს 149 
და ეტყოდა. ჰკითხვიდეს 150 ერთი-ერთსა და ეტყოდეს 151, ვითარმედ: ვინ-მე 
არს ესე, რომელსა ნათლისმცემელი ვითარცა ცოდვილი შეუვრდების 152 და 
ეტყჳს, ვითარმედ: „მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ?“ ანუ რაჲსათჳს ესრჱთ 153 
დაიმდაბლა თავი, რომლისაგან ჩუენ ნათელ-ვიღებთ 154, და განწმიდნების 155, 
ვითარღამცა 156 შჯულისმდებელი 157 ვინმე 158 იყო, ეგრე დაემორჩილების? 

და ვინმე არს ესე, რომელმან ესოდენი ერი შეაძრწუნა და ოდეს-იგი 
სადუკეველთა და ფარისეველთა 159 მთავართა ნათელ-სცემდა 160, ესოდენ არა 
შეეშინა? ეგრჱთ 161 ვისმე განკჳრვებით ხედავს, ვითარღამცა 162 უფროჲს 163 
მისა 164 იყო 165 და ყოველსა შჯულსა 166 უფროჲს ყოველთა კაცთასა 167 იგი 
აღმასრულებელ იყო?

141			რომელნი-იგი	მუნ	დგეს]	რომელნი	დგეს	მუნ	F
142			იგინიცა]	იგიცა	C,	-	D
143			მირბიოდეს	DF
144			იოვანესა	BF,	იოვანესსა	+	და	D
145			ხედვიდეს	CDF
146			იოვანესი	BDF,	იოვანჱსგან	C
147			ვითარ	C
148			ესევითარსა]	ვითარ	ესე	F
149			იესუჲს	C
150			ჰკითხვიდა	AB
151			ეტყოდა	A
152			შეუვრდების]	შეურდების	ABD,	+	მას	BCDF
153			ესრეთ	DF
154			ნათელს-ვიღებთ	DF
155			განვწმიდებით	B,	განგუწმიდნეს	D
156			ვითარღამცა]	ვითარ	ღმრთისამცა	D
157			რჩულისმდებელი	C
158			ვინმე]	-	D
159			და	ფარისეველთა]	-	D
160			~	ნათელ-სცემდა	მთავართა	CDF
161			ეგრე	BC,	ეგრეთ	DF
162			ვითარღა	D
163			უფროჲსი	BC
164			მისსა	CD
165			ვითარღამცა	უფროჲს	მისა	იყო]	ვითარმცა	უმჯობესი	იყო	მისა	F
166			ყოველსა	შჯულსა]	ყოვლისა	შჯულისასა	C,	+	ღმრთისასა	DF
167			კაცთა	BCDF
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და ვინმემცა 168 უფროჲს იოვანჱსა 169 იყო 170, რომელი უდაბნოსა 171 [B175r] 
გარე იყოფოდა 172 და მწუერვალსა 173 მდელოჲსასა ჭამდა? და არცა 174 მიხედვაჲ 
ამისი 175 და სამოსელი იოვანჱსსა 176 ესწორების, რამეთუ 177 უჩჩო 178 არს, 
რამეთუ ამისი 179 ხატი – ფეროვან და შუენიერ 180, ხოლო იოვანჱსი 181 ფერი – 
ყჳთელ 182 და ჰმოსიეს მას ძაძაჲ, [A76v] ანუ 183 ვინაჲმე 184 არს ამისი მოსლვაჲ? 

და ვითარ-იგი ერთმანერთისაგან 185 ეძიებდეს 186 მისთჳს და იკითხვიდეს, 
გულისხმა-ყვეს 187 იოვანჱსგან 188, ვინ იყო იგი, რამეთუ სიმდაბლით იგი 189 
გამოჩნდა და არა ამპარტავანებით და 190 ყოველსავე 191 შჯულსა 192 სიმდაბლით 
აღასრულებდა: წინადაცუეთისაჲცა 193 იგი შჯული 194 აღასრულა, და 
შესაწირავიცა იგი და ძღუენი 195 შეწირა 196, და ტაძრისაჲცა 197 იგი შესლვაჲ 

168			ვინმემცა]	+	იპოვა	BCD,	ვინმცა	+	იპოა	F
169			იოვანესსა	D
170			იყო]	-	BCD
171			უდაბნოს	D
172			იყოფოდა]	იყოფვოდა	B,	იქცეოდა	D
173			მწუჱრვალსა	F
174			არცაღა	CDF
175			მისი	F
176			იოვანესსა	BDF
177			რამეთუ]	ხოლო	B
178			უჩჩო]	ჩინო	C
179			მისი	F
180			~	შუენიერ	და	ფეროვან	BCDF
181			იოვანესი	BDF
182			ყუთელ	C
183			ანუ]	-	C
184			ვინაჲმე-რაჲ	D
185			ერთი	ერთისაგან	BCDF
186			ეძიებდა	F
187			გულისჴმა-ყვეს	DF
188			იოვანესგან	BDF
189			იგი]	-	F
190			და]	რამეთუ	BC
191			ყოველსა	C
192			სჯულსა	F
193			წინადაცუეთაჲცა	B,	წინადაცვეთილებაჲცა	C,	წინადაცუჱთისაჲცა	F
194			შჯულისაჲ	C,	სჯული	F
195			ძღუენი]	მსხუერპლი	B,	ძღუჱნი	F
196			შევიწირა	BD
197			ტაძრისაცა	BCD
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
არა 198 შეურაცხ[F240v]-ყო; და მოსჱს 199 მიერ წიგნთაცა 200 მოსწრაფე 201 იყო 202, 
და იოვანჱსგანცა 203 ნათლისღებასა ყოველთა 204 ეზიარა. არათუ 205 წყალმან 
რაჲ განწმიდა იგი 206, [C120r] რამეთუ იგი იყო განმწმედელი წყალთაჲ 207, 
– ამას ყოველსა ჩუენისა ცხორებისათჳს 208 აღასრულებდა და ესრჱთ 209 
ასწავებდა ნათლისმცემელსა მას 210 [D210v] უფალი და 211 ეტყოდა: „აცადე აწ, 
რამეთუ 212 ესრე 213 წეს არს 214 აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ 215“, 216* რამეთუ 
საწუთროსა მომცემ მე დიდებასა და არღა არს ჟამი გამოჩინებად 217 დიდებისა 
მის 218 ჩემისაჲ 219; და ნუ გამოუჩინებ 220 საიდუმლოსა ღმრთეებისა ჩემისასა 
ეშმაკსა, რომელი არღა მნებავს: ნუუკუე 221 მიცნას მე ეშმაკმან 222 და ვერღარა 
მკადროს მე განცდად, ვითარცა ადამსა 223,  ამისთჳს, რამეთუ 224 დაეცეს 
იგი ღმრთეებისა ჩემისაგან და სიბრძნისა, და აწ ნუ აოტებ 225 ნადირსა მას. 

198			არაჲ	C,	არავე	F
199			მოსეს	DF
200			მიერთაცა	წიგნთა	CF,	+	კითხვად	F,	მიერთა	მათ	წიგნთა	D
201			მოსჱს	მიერ	წიგნთაცა	მოსწრაფე]	მოსეს	მიერთაცა	წიგნთა	მოსწრაფჱ	B
202			იყო]	+	კითხვად	D
203			იოვანესგანცა	BDF,	იოვანჱსსაცა	C
204			ყოველთასა	D
205			არაჲთუ	A
206			განწმიდა	იგი]	იგი	განწმიდა	BC
207			წყალთაჲ]	+	და	BCDF
208			ცხოვრებისათჳს	A
209			ესრეთ	DF
210			მას]	-	B
211			და]	-	F
212			აწ	რამეთუ]	-	D
213			ესრეთ	BC
214			წეს	არს]	შუენის	BC,	ჯერ-არს	D,	შუჱნის	F
215			სიმართლე	D,	ყოველივე	სიმართლე	F
216			*	მათ.	3,15.
217			გამოჩინებად]	გამოძიებად	B
218			მის]	-	BCDF
219			ჩემისა	BC
220			გამოუჩინებ]	+	შენ	BCDF
221			ნუუკუჱ	F
222			მიცნას	მე	ეშმაკმან]	ეშმაკმან	მიცნას	BCF,			~ 	ეშმაკმან	მიცნას	მე	D
223			ადამს	CD
224			რამეთუ]	რაჲთა	BCDF
225			აოტებ]	უტევებ	C,	აუწყებ	F
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მოვიდენ ჟამნი 226, რომელსა ვიდიდო მე და სიტყუანი ჩემნი 227. გარნა 228 „აწ 
ესრე 229 შუენის 230 აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ 231“, რამეთუ მაცხოვრად 232  
ნათესა[A77r]ვისათჳს 233 კაცთაჲსა მოსრულ ვარ, რაჲთა თანანადები იგი მათი 234 
მე 235 გარდავიჴადო 236; ვითარცა კრავი ნათესავისათჳს კაცთაჲსა მოვედი 237 
დაკლვად. აწ ჯერ-არს ჩემდა 238, რაჲთა კაცთა თანა ვიქცეოდი 239, და ნუღა 240 
მადიდებ მე 241, არამედ 242 ვითარცა კაცსა 243, „აცადე აწ, რამეთუ ესრე 244 
შუენის 245 აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ 246“.

მას ჟამსა 247 იყო [B175v] მუნ 248 ხილვაჲ  დიდი და საკჳრველი და 249 
საშინელი 250 ფრიად 251, რამეთუ 252 იოვანე აღიპყრა მარჯუენჱ 253 თჳსი ძწოლით 254 
და დასდვა შიშით 255 თავსა ზედა უფლისასა და ზეცანი 256 განეხუნეს და 

226				მოვიდენ	ჟამნი]	მოვიდეს	ჟამი	B,	C
227	 სიტყუანი	 ჩემნი]	 სიტყუანი	 ღმრთეებისა	 ჩემისანი	 BCF,	 სიტყუანი	 ღმრთეებისა	

ჩემისაგანნი	D	
228				გარნა]	-	D
229				ესრჱ	B,	ესრეთ	C
230				შუჱნის	F
231				სიმართლე	F
232				მაცხოვრად]	მსხოვრად	A,	მსტოვრად	C,	მსახურად	D,	მსახურებად	F
233				ნათესავისა	BDF
234				მათი]	-	F
235				მე]	-	BCDF
236				გარდავიჴადო]	+	და	BDF,	+	რამეთუ	C
237				მოვედი]	მოვედ	BCF,	მოსრულ	ვარ	D
238				ჩემი	F
239				ვიქცეოდი]	+	ვითარცა	კაცი	BCDF
240				ნუღარა	DF
241				მე]	+	ვითარცა	ღმერთსა	და	BF
242				არამედ]	-	CD
243				არამედ	ვითარცა	კაცსა]	-	BF
244				ესრჱ	B,	ესრჱთ	C
245				შუჱნის	F
246    ~	ყოველი	სიმართლჱ	აღსრულებად	C,	სიმართლე	F	
247				ჟამსა]	+	შინა	F
248				მუნ]	-	F
249				დიდი	და	საკჳრველი	და]	-	F
250				~	საშინელი	და	საკჳრველი	D
251				მას	ჟამსა	იყო	მუნ	ხილვაჲ	დიდი	და	საკჳრველი	და	საშინელი	ფრიად]	-	AD
252				რამეთუ]	-	F
253				მარჯუენე	D,	მარჯუჱნაჲ	F
254				ძრწოლით	D
255				შიშით]	-	F
256				ცანი	C
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
ანგელოზნი ზეგარდამო განკჳრვებით 257 ხედვიდეს 258, რომელ-იგი 259 იქმნებოდა, 
და სული წმიდაჲ სახედ ტრედისა 260 გარდამოჴდა და დაადგრა თავსა ზედა 261 
უფლისასა.

ხოლო ერი იგი განკჳრვებით დგა და იტყოდეს 262: რაჲმე 263 არს საკჳრველებაჲ 
ესე, ანუ ვინმე 264 არს ესე, რომლისათჳს ესოდენი 265 საკჳრველებაჲ იქმნების?

და ვითარ იგინი 266 ამას განკჳრვებასა და ზრახვასა 267 შინა იყვნეს, 
მუნთქუესვე 268 ზეცით 269 ჴმაჲ ესმა 270 მამისაგან, ვითარმედ: „ესე 271 არს ძჱ 272 
ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ 273“, 274* „მაგისი ისმინეთ“. 275*

აწ 276, საყუარელნო, ჯერ-არს ჩუენდა, რაჲთა ვცნათ და გულისჴმა-ვყოთ 277 
სახიერებაჲ იგი 278 კაცთ[F241r]მოყუარისა 279 ღმრთისაჲ, რამეთუ ესრჱთ 280 
შეიყუარა ღმერთმან 281 სოფელი ესე 282, ვითარმედ 283 ძჱცა 284 თჳსი მხოლოდშობილი 

257				განკჳრვებით]	-	C,		~		განკჳრვებით	ზეგარდამო	D
258				ზეგარდამო	განკჳრვებით	ხედვიდეს]	განკჳრვებით	ზეგარდამო	ჰხედვიდეს	B
259				რომელი-იგი	CF
260				სახედ	ტრედისა]	სახედ	ვითარცა	ტრედი	BC,	+	ზეცით	D
261				ზედა]	-	C
262		 	განკჳრვებით	დგა	და	იტყოდეს]	დგა	და	განკჳრვებით	იტყოდეს	BC,	განკჳრვებით	

ხედვიდეს,	დგეს	და	იტყოდეს	D
263				რაჲმე]	რაჲმე-რაჲ	BD
264				ვინმე-რაჲ	D
265				ესოდენი]	+	ესე	CDF
266				იგი	CDF
267				და	ზრახვასა]	-	C
268				მუნქუესვე	D,	მუნთქუჱსვე	F
269				ზეცით]	-	D
270				ზეცით	ჴმაჲ	ესმა]	ჴმაჲ	ესმა	ზეცით	BC,	ზეცით	ჴმაჲ	ისმა	F
271				ესე]	ეგე	D
272				ძე	F
273				რომელი	მე	სათნო-ვიყავ]	-	A
274				*	მათ.	3,17.
275				*	რჯლ.	18,15;	მათ.	17,5;	მარკ.	9,7;	ლკ.	9,35.
276				აწ]	-	D
277				გულისხმა-ვყოთ	AB
278				იგი]	+	და	CD
279				კაცთმოყუარებაჲ	BCDF
280				ესრეთ	CDF
281				ღმერთმან	F
282				ესე]	-	BCD
283				ვითარმედ]	ვიდრემდე	A,	ვითარ	F
284				ძეცა	BF,	ძჱ	D
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მოსცა 285 მონათათჳს უკეთურთა 286, [C120v] მოძულებულთათჳს 287 – საყუარელი 
იგი 288, ცოდვილთათჳს – უცოდველი იგი 289. აწ ჴორცთა 290 იგი სიმდაბლჱ 291 – 
ჩუენთჳს და არა 292 ღმრთეებისა ბუნებისათჳს, რამეთუ ღმრთეებაჲ არასადა 293 
დამცირდების და ჴორცნი იგი, რომელ განუშორებელად 294 არიან ღმრთეებასა 
მას 295 თანა, ჴორცთა მათ 296 მისთა გარდა[A77v]მატებული დიდებაჲ აქუს 297. 

იოვანჱსსა 298 მას ნათლის[D211r]ცემასა ყოველთა მათ ეზიარებოდა, არამედ 
მისგან და ყოველთა მიერ 299 თაყუანის-იცემებოდა; და 300 მერმე მიიყიდებოდა 301 
იუდაჲსგან იეზრაელისა 302, არამედ 303 განმსყიდელსა მას განსყიდაჲ იგი 
შიშთვილ 304 ექმნა; გჳრგჳნი დაედგმოდა მას 305 ეკლისაჲ, არამედ მას 306 
ყოვლისა მეუფებისა 307 გჳრგჳნი მიეცემოდა; ჯუარს-ეცუმოდა 308, არამედ მან, 
ჯუარცუმულმან, მზჱ 309 ბნელად გარდააქცია; ავაზაკნი დამოკიდებულ იყვნეს 
მის თანა, არამედ 310 მუნთქუესვე 311 ავაზაკი სამოთხედ 312 შეიყვანა; საფლავსა 

285				მისცა	F
286				მონათათჳს	უკეთურთა]	მონათა	მათ	უკეთურთათჳს	BCDF
287				მოძულებულთათჳს]	მოძულებულთა	BCF,	-	D
288				იგი]	-	C
289				იგი]	-	F
290				ჴორცთაჲ	D
291				სიმდაბლე	DF
292				არა]	არათუ	C
293				არაჲსადა	D
294				განუშორებელ	B
295				მას]	-	BCDF
296				მათ]	-	F
297				აქუნდა	BCDF
298				იოვანესსა	BF
299				ყოველთა	მიერ]	ყოველათაგან	C
300				და]	-	C
301			იყიდებოდა	A;	არამედ	მისგან	და	ყოველთა	მიერ	თაყუანის-იცემებოდა;	და	მერმე	

მიიყიდებოდა]	-	F
302				იეზრაელთა	BC,	იჱსრაელსა	F
303				არამედ]	და	A
304				შიშთვილად	D
305				ამას	D
306				მას]	+	უფროჲს	F
307				მეუფებისა]	უფრროჲსი	D
308				ჯუარს-ეცუმოდა]	ჯუარს-ეცუმდა	A,	-	D
309				მზე	F
310				არამედ]	+	მან	BCDF
311				მუნქუესვე	D,	მუნქუჱსვე	F
312				სამოთხეს	D
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6. Tqumuli wmdisa iovane oqropirisaÁ naTlisRebisaTÂs...
დაიდებოდა 313, არამედ მან მკუდარნი საფლავისაგან აღადგინნა 314; დაღათუ 
იცვებოდა ვითარცა მკუდარი, არამედ მცველნი იგი შეაძრწუნნა; სამსა მას 
დღესა 315 დაღათუ 316 ჯოჯოხეთისაგან 317 იპყრობებოდა, არამედ მან სამითა 
მით დღითა ჯოჯოხეთი წარმოტყუენა 318 და უკუნისამდე 319 იძლია. [B176r] 
დაღათუ 320 ვისმე ეგონოს, ვითარმედ არა 321 ჩუენთჳს მან 322 ესეოდენი 323 ესე 324 
თავს-იდვა, რამეთუ 325 იგი თჳთ 326 დიდებულ 327 არს და დიდებისა მისისაჲ 328 
ვინ 329 შეუძლოს გამოთქუმად?

აწ მოვედით, საყუარელნო, და ჩუენცა 330 ყოველთა დიდებაჲ მისა 331 
შევწიროთ, ვითარცა პავლე მოციქულმან 332 გუასწავა 333, და ვთქუათ 334: 
„მადლი ღმერთსა, გამოუთქუმელთა მათ 335 ნიჭთა მისთა!“ 336* და რომელ-
იგი ჴმაჲ გუესმა 337: „ესე 338 არს ძჱ 339 ჩემი საყუარელი“ მამისაგან სულით 

313				დაიდვა	DF
314			მან	მკუდარნი	საფლავისაგან	აღადგინნა]	საფლავით	მკუდარნი	აღადგინნა	B,	მან	

საფლავით	მკუდარნი	აღადგინნა	CDF
315				სამსა	მას	დღესა]	სამ	დღჱ	B,	სამსა	დღესა	C
316				დაღათუ]	ღათუ	B,	-	D
317				დაღათუ	ჯოჯოხეთისაგან]	ჯოჯოხეთისაგან	ღათუ	A
318				წარმოტყუჱნა	F
319				უკნისამდე]	უკუჱ	F
320				დაღათუ]	და	თუ	A
321				არა]	-	CDF
322    ~	მან	ჩუენთჳს	D
323				ესოდენი	BC
324				ესე]	-	F
325				რამეთუ]	არამედ	BCDF
326				თჳთ]	-	CDF
327				დიდებული	F
328				მისისა	D
329				ვინმე	BDF
330				ჩუენცა]	ჩუენ	BCD,	-	F
331				დიდებაჲ	მისა]	მისა	დიდებაჲ	BDF
332	 	 პავლე	 მოციქულმან]	 წმიდამან	 მოციქულმან	 პავლჱ	 BC,	 წმიდამან	 მოციქულმან	

პავლე	DF
333				გუასწავა]	გუაუწყა	D
334				თქუა	BF
335				მათ]	+	ზედა	BCDF
336				*	2	კორ.	9,15.
337				გუჱსმა	F
338				ესე]	ეგე	D
339				ძე	F
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წმიდითურთ 340, თაყუანის-ვსცემდეთ 341 და ვადიდებდეთ 342 მამასა და ძესა და 
წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ 343. 

340				წმიდითურთ]	+	აწ	C
341				თაყუანის-ვსცემთ	D
342				და	ვადიდებდეთ]	ყოველნი	C,	და	ვადიდებთ	D
343				ამენ]	-	D



139

7. sakiTxavi... iovane oqropirisaÁ RmrTis gamocxadebisaTÂs

7. sakiTxavi, Tqumuli misive, wmidisa iovane oqropirisaÁ,
RmrTis gamocxadebisaTÂs 1°

I. წყაროსა, სახარებისა მიერ მოსწავებულსა, განღებულსა, აქუს წარსადინელი 
და რომელთა სწყურის, სუმენ მის წყაროჲსაგან და ცხოველ იქმნებიან. ხოლო 
ცხოველ იქმნებიან სულისა მიერ და მადლისა 2** და მცნებითა სიხარულით. და 
ღჳნოჲ სარწყავად, რომლისაგან იწდია სიტკბოებაჲ სულიერებრი, 3** არათუ 
მხიარულ იქმს მუცელსა, არამედ გულსა და გონებასა – სარწმუნოებით და 
ღმრთის მოჴსენებით კეთილად.

გესმა-ა სახარებისაგან ნათლისმცემელისა იოვანჱს ჴმაჲ მათა მიმართ, 
რომელ-იგი მოსრულ იყო მისა ჰურიათა სიმრავლჱ და ნათელს-იღებდეს 
მისგან: „მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად, ხოლო შემდგომად ჩემსა 
მოვალს, რომელი უძლიერეს ჩემსა არს, 4** რომლისა არა ვარ მე ღირს ჴამლთა 
მისთა ტჳრთვად“. 5*; 6**

აწ ჴამლად ღმრთისა განგებულებასა იტყჳს საიდუმლოსა, და ჴამლად 
განკაცებასა ღმრთეებისასა პირველადვე იტყოდა. და მისთჳს წამებს თავადი 
უფალი წინაჲსწარმეტყუელისა მიერ და იტყჳს: „იდუმიადმდე წარმემართოს 
სლვაჲ ჩემი“. 7* და ამისთჳსვე კუარცხბეკად ესმა უფლისა განკაცებაჲ 
და ქუეყანასა გამოჩინებაჲ და იგივე ტყავი ქუეყანისაჲ მიიღო, ვითარცა 

1	 	 °	 ტექსტი	 დასტურდება	 მხოლოდ	 ტბეთის	 მრავალთავში	 −	 A	 19,	 X	 ს.	 (190r-192r).	
გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.
სათაურის	 მარჯვნივ	 მინაწერია	 მხედრულად:	 „ვიწყე	 გადაწერა	 ამ	 სიტყვისა	 1884	 წ.	 12	

მარტს	მღ.	პ.	კარბელოვმა“.	
2  ** δὲ κατὰ πνεῦμα  Gr.	(PG	50,	col.	805,	3-4)]	add.	და	მადლისა	Iber.
3	 	**	და	მცნებითა	სიხარულით.	და	ღჳნოჲ	სარწყავად,	რომლისაგან	იწდია	სიტკბოებაჲ	

სულიერებრი]	καὶ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν, εὐφροσύνην ὑπερ οἱνον δεχόμενος. Ακόρεστος γὰρ 
ἡ γλυκύτης τῶν πνευματικῶν λογίων Gr. (PG 50, col. 805, 4-6):	 და	ღვინოზე	 უფრო	 მეტად	
სიხარულის	მომნიჭებელი	მცნებათა	რჯულით,	რადგან	გაუძღომელია	სულიერი	სიტყვების	
სიტკბოება.

4  ** Ὁ: ὀπίσω μου ἐρχόμενος· ὀπίσω, διὰ τὸν τόκον τῆς γεννήσεως. Ὁ δὲ ὀπίσω μον ἐρχόμενος 
ἰσχυρότερός μου ἐστίν Gr. (PG 50, col. 805, 12-15):	 ჩემს	 შემდგომ	 მომავალი,	 შემდგომია	
ხორციელი	შობით.	„ხოლო	რომელი	შემდგომად	ჩემსა	მოვალს,	უძლიერეს	ჩემსა	არს“]	
om.	Iber.
5	 	*	მათ.	3,11.
6  ** Καὶ ποῖα ὑποδήματα, βαστακτέα ὑπεφέρετο ὁ Κύριος, ὅτι ἕλεγεν, Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ 

ὑποδήματα βαστάσαι  Gr. (PG 50, col. 805, 16-18):	და	რომელ	ხამლს	ატარებდა	უფალი,	რომ	
თქვა:	„რომლისა	ვერ	შემძლებელ	ვარ	ჴამლთა	მისთა	ტჳრთვად?“]	om.	Iber.
7	 	*	ფს.	59,8;	107,9.
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წინაჲსწარმეტყუელმან უფროჲს განცხადებულად 8 ჴმა-ყო: „აღამაღლებდით 
უფალსა ღმერთსა ჩუენსა და თაყუანის-ეცით კუარცხბეკსა ფერჴთა მისთასა, 
რამეთუ წმიდა არს“. 9*

„მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა სინანულად, ხოლო შემდგომად ჩემსა 
მოვალს, რომელი უძლიჱრეს ჩემსა არს, რომლისა არა ვარ ღირს ჴამლთა 
მისთა ტჳრთვად. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა და ცეცხლითა, 
რომლისა ნიჩაბი ჴელთა მისთა და განწმიდოს კალოჲ თჳსი და შეკრიბოს 
იფქლი საუნჯესა თჳსსა, ხოლო ბზჱ იგი დაწუას ცეცხლითა უშრეტითა“. 10*

II. ამას იოვანე ეტყოდა და უძლიერჱსსა ქადაგებდა უფალსა, ხოლო მის 
მიერ ნათელღებულნი ერნი 11** ეტყოდეს: არს ვინ უფროჲს შენსა, უფალო 12** 

წინაჲსწარმეტყუელო? რასა მაგას ცილსა სწამებ? დიდისა მის მღდელთ[190v]
მოძღურისა 13** ზაქარიაჲს ძჱ ხარ შენ, კაცთა სასურველო და მჴეცთა 
საშინელო, არს ვინ უძლიერჱსი შენსა? რასა იტყჳ, არავინ არს უძლიერჱსი 
შენსა. 

შენ ხარებით იშევ, შენ გაბრიელის მიერ მოეტყუე 14, შენ საკურთხეველსა 
ზედა იცნობე, 15** შენ საკურთხეველსა ზედა გამოსცხადენ, შენ ენაჲ შეკრული 
მშობლისაჲ გაბრიელის მიერ განჰჴსენ. შენ იოვანე, რომელი მღდელად 
ღმრთისა 16** ითარგმანების, რაჲსათჳს აწ ამას ცილსა სწამებ? არავინ არს 
უძლიერჱსი 17 შენსა.

ხოლო იოვანე, ვითარცა უფლისა მოწამემან ღირსმან 18**, თქუმულნი 19 ესე 
მისამიმართნი არად შეჰრაცხნა, 20** არამედ ჰრქუა მათ, რომელნი სიტყუას-
უგებდეს ერნი: თქუენ, რომელი არა იცით, იტყჳთ, ხოლო მე, რომელი ვიცი, 
მას ვწამებ.

8	 	განცხადებულა
9	 	*	ფს.	98,5.
10	 	*	მათ.	3,11-12.
11	 	**	ერნი] ἀντέβαινον τῷ Ἰωάννῃ Gr. (PG 50, col. 805, 36): ეწინააღმდეგებოდნენ	იოანეს.
12  ** ἰσχυρότερόν σού τινα Gr. (PG 50, col. 805, 37)] add.	უფალო	Iber.
13  ** τοῦ μεγάλου Gr. (PG 50, col. 805, 38)] add. მღდელთმოძღურისა	Iber.
14	 	მოეტყუ
15  ** ἐμηνύθης Gr. (PG 50, col. 805, 42)] add. შენ	საკურთხეველსა	ზედა	იცნობე	Iber.
16	 	**	მღდელად	ღმრთისა] ὃ χάρις Θεοῦ Gr. (PG 50, col. 805, 45): მადლი	ღმრთისა.
17	 	უძლიერესი
18	 	**	ღირსმან]	δοῦλος Gr. (PG 50, col. 805, 47): მონამ.
19	 	თქმულნი
20	 	 **	 თქუმულნი	 ესე	 მისამიმართნი	 არად	 შეჰრაცხნა] θεῖκὴν ἀξίαν σφετερίσασθαι μὴ 

καταδεξάμενος Gr. (PG 50, col. 805, 47-48):	საღვთო	ღირსებები	არ	მიისაკუთრა	(უკანონოდ	
არ	მიიღო).
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უძლიერჱსი 21** მოვალს, მე – მის მიერ და იგი – არა ჩემ მიერ; მე 
– ბერწისაგან, იგი – ქალწულისაგან; მე – მჴედარი, იგი – მეუფჱ; მე – 
წინამორბედი, იგი – ზეცისაჲ; მე სული ვივასხე, იგი ცხორებასა მოსცემს 
ყოველთა 22**; მე – სინანულისა ქადაგი, იგი – შვილ ღმრთის იქმს.

მე ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა წმიდითა 23** საწმედელად თქუენთა 
ჭურჭელთა, შებღალულთა ცოდვითა, რაჲთა იგი მოვიდეს და შთაასხას 
ნელსაცხებელი მადლისა მისისაჲ. მან ნათელ-გცეს თქუენ სულითა წმიდითა 
და ცეცხლითა არა შემწუველითა, არამედ განმანათლებელითა. 

მე – მეცნიერებითა ენა წარმართებრ, 24** ხოლო მას სიმართლისა სარჩელისა 
ნიჩაბი აქუს და მართალთა, ვითარცა იფქლთა, შეჰკრებს თჳსთა საუნჯეთა. 
ხოლო ცოდვილნი და არა შენანებულნი, ვითარცა ბზენი დაწუნეს ცეცხლითა 
უშრეტითა, რამეთუ შემდგომად ჩემსა მომავალი, 25** მას მოელოდეთ, მის მიერ 
სრულსა მოელოდეთ ნათლისღებასა.

მე სანთელი ვარ დღისაჲ, იგი – მზჱ ყოვლადვე. „შემდგომად ჩემსა 
მომავალი უძლიერჱს ჩემსა არს“.

ესე იოვანე თქუა და 26** სიმრავლჱ იგი, რომელნი მის მიერ ნათელს-
იღებდეს, ერნი 27** ურთიერთას იტყოდეს: მოველოდით და ვიხილოთ, რომელსა-
იგი ეგულების წარმოსლვაჲ მეუფესა 28**; საუცარი რაჲმე აჰკიდა სასმენელთა 
ჩუენთა იოვანე; უძლიერჱს მისსა მოსლვასა იტყჳს, ნიჩაბი და ცეცხლი და 
სული მოაქუს. ვინ არს ესე? მოველოდეთ და ვიხილოთ, თუ ჭეშმარიტ არს 
იოვანჱს წამებული. 29**

III. და მისთჳს ერი მოელოდა და მსოფლიოსა საუცარსა მოელოდეს 30** და 

21  ** μου Gr. (PG 50, col. 805, 50):	ჩემზე]	om.	Iber.
22  ** ἀνθρώποις Gr. (PG 50, col. 805, 55):	კაცთა]	om.	Iber.	
23  ** ἐν ῦδατι Gr. (PG 50, col. 805, 56)] add.	წმიდითა	Iber.
24	 	 **	მე	–	მეცნიერებითა	ენა	წარმართებრ]	Ἐγὼ νουθεσίας γλῶτταν κινῶ Gr. (PG 50, col. 

805, 60):	მე	რჩევა-დარიგებით	საუბარს	წარვმართავ.
25  ** ἰσχυρότερός μου ἐστίν Gr. (PG 50, col. 806, 5): „უძლიერეს	ჩემსა	არს“]	om. Iber.
26	 	**	παραπλήσια	τούτων	Gr.	(PG	50,	col.	806,	9-10):	მათ	მახლობლად]	om.	Iber.
27  ** ἀντιβάλλοντες Gr. (PG 50, col. 806, 11):	მოკამათენი]	om.	Iber.
28  ** ἢ φαντασίαν Gr. (PG 50, col. 806, 13): თუ	ფანტაზიას	(წარმოსახვითს,	არარეალურს)]	

om.	Iber.
29	 	**	φέροντα	Gr.	(PG	50,	col.	806,	15)]	add.	ვინ	არს	ესე?	მოველოდეთ	და	ვიხილოთ,	თუ	

ჭეშმარიტ	არს	იოვანჱს	წამებული	Iber.
30	 	**	და	მსოფლიოსა	საუცარსა	მოელოდეს]	κοσμικῆς βασιλείας παρουσίαν Gr. (PG 50, col. 

806, 16-17):	მსოფლიო	მეუფების	გამოჩენას
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[191r] არა სულიერებრსა კეთილისყოფასა, 31** ანუთუ ყოველთა 32** ღმერთსა 33** 

მომავალსა. ხოლო უფალი ხილვითა კაცებისაჲთა, 34** ვითარცა არს მხოლოჲ 
სრული კაცი, იორდანესა მდინარესა მოვიდა და მოუდრიკა თავი იოვანეს და 
უნდა ნათლისღებაჲ მისგან.

ესევითარი სიმდაბლჱ 35 უფლისაჲ 36** იხილა იოვანე, უდიდჱსსა მოელოდა; 
შეძრწუნდა, განჰკრთა, მიდრკა ადგილსა საოხსა; იხედვიდა, უნდა აღფრენაჲ 
და ვერ შეუძლო; უხილავსა მოელოდა და იხილა, 37** ჴმა-ყო მპყრობელისა 
მიმართ უფლისა და თქუა:

„მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ და შენ ჩემდა მოხუალ-ა?“ 38* რასა იქმ, 
უფალო, რად მიმცემ მე ერსა სიკუდიდ? აწ, ვითარცა ცრუმოწამესა, ქვაჲ 
დამკრიბონ; მე დიდად შენთჳს ვქადაგე და შენ, ვითარცა ლიტონი და უცხოჲ, 
მოხუედ.

რასა იქმ, უფალო, ზეცას – ძეო მეუფისაო და ქუეყანასა – ძეო მეუფისაო? 39** 
სადა არიან შენნი ანგელოზნი? სადა არიან შენ თანა ანგელოზთმთავართა 
განგებულებანი? სადა არიან ქერობინნი, წინაშე მდგომარენი? სადა არიან 
სერაბინნი, ექუს-ექუს ფრთენი მსახურნი? 40** სადა არს ნიჩაბი, სადა არს 
ცეცხლი, სადა არს სული შენი წმიდაჲ?

მოსე დიდებულ-ჰყავ 41, ღრუბელი ნათლისაჲ განუმზადე, სუეტი ცეცხლისაჲ 
წინამძღუარად მოეც, პირი მისი ანგელოზებრითა დიდებითა განაბრწყინვე, 
შენი მონაჲ ესოდენსა დიდებასა ღირს-ჰყავ და შენ, უფალი, სიმდაბლით 42** 
მოხუედ და თავსა მე მომიდრეკ?

31  ** κοσμικῆς βασιλείας παρουσίαν] add.	და	არა	სულიერებრსა	კეთილისყოფასა	Iber.
32  ** Δεσπότης καὶ Gr. (PG 50, col. 806, 17):	უფალსა	და]	om.	Iber.
33  ** ἄνωθεν Gr. (PG 50, col. 806, 18):	მაღლიდან]	om.	Iber.
34  ** μόνος, λιτὸς μονοχίτων Gr. (PG 50, col. 806, 19):	მარტო,	უბრალო,	ერთადერთი	სე-

ლის	სამოსით]	om.	Iber.
35	 	სიმდაბლე
36  ** τοῦ Χριστοῦ Gr. (PG 50, col. 806, 22-23)] om. Iber. 
37	 	**	უხილავსა	მოელოდა	და	იხილა]	ἀοράτος γὰρ ἠν κρατούμενος καὶ συνεχόμενος Gr. (PG 

50, col. 806, 26-27):	რადგან	უხილავად	იყო	შეპყრობილი	და	შეჩერებული.
38	 	*	მათ.	3,14.
39  ** καὶ οὐδαμῶς, σκῆπτρον βασιλικόν; Δεῖξόν σου τὴν ἀξίαν· τί μόνος καὶ λιτὸς παραγέγονας 

Gr. (PG 50, col. 806, 34-35):	და	სადაა	სამეფო	კვერთხი?	გამოაჩინე	შენი	ღირსება;	რატომ	
მოხვედი	მარტო	და	უბრალო?]	om.	Iber.
40	 	 **	 სადა	 არიან	 ქერობინნი,	 წინაშე	 მდგომარენი?	 სადა	 არიან	 სერაბინნი,	 ექუს-ექუს	

ფრთენი	მსახურნი?]	ποῦ σου ἡ ἑξαπτέρυγος τῶν Χερουβὶμ λειτουργία Gr. (PG 50, col. 806, 37-
38):	სადაა	ექვს	ფრთა	ქერუბიმების	მსახურება?

41	 	დიდებულ-ჰყავა
42	 	**	სიმდაბლით]	ἐν ἰδιωτικῷ σχήματι Gr. (PG 50, col. 806, 43): უბრალო	გარეგნობით.
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აღიღე თავი, ყოვლადდაუსაბამოო. 43** ვითარ აჩუენე სიმდაბლჱ, აჩუენე 
სიმაღლჱცა. ნათელ-ეც  აქა მდგომარეთა  და  პირველ ყოველთასა  –  მე.  
რაჲ ნათლისღებაჲ გინებს, რომელსა ცოდვაჲ არა გაქუს? 44**

დაღაცათუ მე ნათლისცემაჲ შენი მნებავს, იორდანჱ არა თავს-იდებს. 
გიცნა შენ, შემოქმედი, და უკუნ-აქცინა ღელვანი თჳსნი უკუმართ, არა 
წარვალს წარმართ, უვარ-ჰყოფს წესსა.

კბოდენი გიცნობენ შენ, დაღათუ მე ვერ გიცან. უკუეთუ გნებავს 
ნათლისღებაჲ, თჳთ ნათელ-იღე, არა მოვჰყოფ ჴელსა. 45** „მე შენგან მიჴმს 
ნათლისღებაჲ და შენ ჩემდა მოხუალ-ა?“

რასა იქმ, უფალო? 46** გიცი, ვინ ხარ შენ. 47** რასა მემალვი, რომელმან გიცი 
შენ? საშოსა დედისასა ვიყავ შეყენებულ და უწინარეს ჟამისა გამოსლვისა 
შენ, მოყვანებული მომყვანე[191v]ბელისა მიერ, გიცან და 48** დედისა ჩემისა 
პირითა ჴმა-ვყავ და ვთქუ: „ვინაჲ არს ესე ჩემდა, რაჲთა მოვიდეს დედაჲ 
უფლისა ჩემისაჲ ჩემდა?“ 49*

მუნ გიცან და აქა ვერ გიცნობ-ა? „მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ, შენ 
ჩემდა მოხუალ-ა?“ 50*

ხოლო უფალმან ჰრქუა იოვანეს: 51** „აცადე აწ, რამეთუ ესრეთ 52 შუენის 
ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ“. 53* აცადე აწ, იოვანე 54**; არა 
იცი, რასა იტყჳ; მე ვიცი, რომელსა ვიქმ. დიდებასა ღმრთეებისასა ითხოვ 
გამოცხადებად; არა არს ჟამი; ყოველივე კეთილ არს ჟამსა თჳსსა. შენ 
ჰსწამებ, არამედ არა ჰრწამს, ურწმუნო არს ჰურიათა ნათესავი.

43  ** δεῖξον ὅπερ εἱς Gr. (PG 50, col. 806, 45):	გამოაჩინე	ვინაობა]	om.	Iber.	
44  ** πρὸ πάντων ἐμέ Gr. (PG 50, col. 806, 47)] add.	რაჲ	ნათლისღებაჲ	გინებს,	რომელსა	

ცოდვაჲ	არა	გაქუს?	Iber.
45  ** ἀρνοῦνται τὴν σύνθεσιν, ναρκῶσι, συστέλλονται· ὃ οὐκ ἐδιδάχθησαν κρατεῖν, οὐκ 

ἐπιδέχονται Gr. (PG 50, col. 806, 52-54):	უარობენ	შეერთებას,	ბნდებიან,	ყოვნდებიან,	რისი	
ფლობაც	არ	უსწავლიათ,	მას	არ	იღებენ]	om.	Iber.	

46  **	πρός	με	Gr.	(PG	50,	col.	806,	55)]	add.	რასა	იქმ,	უფალო?	Iber.
47  ** κεὶ γινώσκεις ὅτι οἵδά σε Gr. (PG 50, col. 807, 1):	და	შენთვის	ცნობილია,	რომ	გიცნობ	

შენ]	om.	Iber.
48  ** τί λαλεῖν μὴ εὑρίσκων Gr. (PG 50, col. 807, 5): ვერ	მოვძებნე	რა	მეთქვა] om. Iber.
49	 	*	ლკ.	1,43.
50	 	*	მათ.	3,14.
51  ** καθὼς ἀρτίως ἤκουες Gr. (PG 50, col. 807, 11):	როგორც	ახლახანს	მოისმინე]	om.	Iber.
52	 	ესრე
53	 	*	მათ.	3,15.
54  ** Ἄφες ἄρτι Gr. (PG 50, col. 807, 13)] add.	იოვანე	Iber.
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არა ნაშობად იქედნისად შენ პირველ სთქუენ? 55* ვითარ აწ მათა 
გამოცხადებაჲ ჩემი გნებავს? არა თავს-იდებენ შენსა ჩემთჳს წამებასა; 56** 
აცადე აწ, უფროჲსსა მოწამესა მოელოდიან; „აცადე აწ, რამეთუ ესრეთ 57 
შუენის აღსრულებად ჩუენდა ყოველი სიმართლჱ“.

ხოლო იოვანე უფალსა 58** ჰრქუა: ვითარ, უფალო? ხოლო უფალმან 
იოვანეს 59** ჰრქუა: ვითარცა წინადავიცჳთე, ეგრეცა ნათელ-ვიღო. 60** 
წინადავიცჳთე, რაჲთა შჯული აღვასრულო; ნათელ-ვიღო, რაჲთა მადლი 
ვქადაგო. უკუეთუ ერთკერძოჲ აღვასრულო და ერთკერძოჲ დავჰჴსნე, 
დავაკლებ განგებულებასა. შეჰგავს ჩემდა ყოველივე აღსრულებად, რაჲთა 
ამისთჳს დაწეროს და თქუას 61** პავლე: „დასასრული შჯულისა 62 ქრისტე არს 
სიმართლითა ყოვლითა, რომელთა ჰრწამს“. 63*; 64**

IV. აცადე აწ, იოვანე, და წყალთა ბუნებანი განწმიდნენ; შეჰგავს ჩემდა 
აღსრულებად. უკუეთუ მე შენგან არა ნათელ-ვიღო, არა ღირს-იჩინოს მეფემან 
მღდელისა გლახაკისაგან ნათლისღებაჲ.

აცადე აწ, ზეცით მამამან ჴმა-ყოს: „ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი“, 65* 
რაჲთა არა აღიღონ სიტყუად ჰურიათა და ვეგონო მე ძედ შუილისად 66**, 
არამედ ზეცისა მამისა.

აცადე, იოვანე, 67** გარდასლვისათჳს ადამისა მეორე ადამ ვიქმნე 68** და 
მისი ცოდვაჲ და უშჯულოებაჲ ტჳრთად ვინებე. 69** უკუეთუ არა ნათელ-

55	 	*	ლკ.	3,7.
56  ** ὑπονοοῦσί σε διὰ τὸ ῦποπτον, ὡς εἶναι πρόδρομον Gr. (PG 50, col. 807, 20-21):	ეჭვქვეშ	

გაყენებენ,	ხარ	თუ	არა	წინამორბედი,	თავიანთი	უნდობლობის	გამო]	om.	Iber.
57	 	ესრე
58	 	**	უფალსა]	πρὸς αὐτόν Gr. (PG 50, col. 807, 24):	მას
59	 	**	იოვანეს]	πρὸς αὐτόν Gr. (PG 50, col. 807, 25):	მას
60  ** Ὥσπερ Gr. (PG 50, col. 807, 25)] add.	წინადავიცჳთე,	ეგრეცა	ნათელ-ვიღო	Iber.
61  ** γράψῃ Gr. (PG 50, col. 807, 29)] add.	და	თქუას	Iber.
62	 	შჯული
63	 	*	რომ.	10,4.
64  ** Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πάσαν δικαιοσύνην Gr. (PG 50, col. 807, 

30-31):	„აცადე	აწ,	რამეთუ	ესრეთ	შუენის	ჩუენდა		აღსრულებად	ყოველი	სიმართლე“	(მათ.	
3,15)]	om.	Iber.

65	 	*	მათე	3,17;	მარკ.	1,11;	ლუკა	3,22;	2	პეტრე	1,17;	კოლ.	1,13.
66	 	**	შუილისად]	τοῦ τέκτονος Gr. (PG 50, col. 808, 6):	ხუროს
67	 	**	იოვანე] ἄρτι Gr. (PG 50, col. 808, 7):	აწ
68	 	 **	გარდასლვისათჳს	ადამისა]	μὴ ἀντίβαινε τῷ Ἀδάμ Gr. (PG 50, col. 808, 7):	 ნუ	ეწი-

ნააღმდეგები	ადამს.
69	 	**	და	მისი	ცოდვაჲ	და	უშჯულოებაჲ	ტჳრთად	ვინებე]	τὸν ἐκείνου ρύπον τῶν πλημμελημάτων 

ἐκπλῦναι θέλων Gr. (PG 50, col. 808, 8-9):	 მის	 უსამართლოებათა	 (უშჯულოებათა)	 ჭუჭყის	
ჩამორეცხვის	მსურველი.
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ვიღო, იგი ვერ განწმიდნეს. ამისთჳსცა ოცდაათისა წლისაჲ ნათელ-ვიღებ, 
მისთა წელთა მოველოდე. 70**

აცადე აწ, „ესრეთ 71 შუენის ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლჱ“. 72** 
აცადე აწ აღსრულებად თქუმული იგი წინაჲსწარმეტყუელისაჲ: „ჴმაჲ 
უფლისაჲ უდაბნოსა: განჰმზადენით გზანი უფლისანი და წრფელ ყვენით 
ალაგნი მისნი“. 73*; 74** მაშინ მიუშუა მას 75** [192r] და იხილა ხილვაჲ საკჳრველი. 
და შეახო თავსა უფლისასა ჴელი იოვანე; და ცანი განეხუნეს და იჭჳრობდეს 
ძწოლით წმიდანი ანგელოზნი; ხოლო სული მადლისაჲ ხილვითა ტრედისაჲთა 
უფლისა თავსა ზედა დაენერგა. იოვანეს ჴელი დაედვა და დგა ყოველი 
სიმრავლჱ კიდესა წყლისასა და ვინ არს ესეო? – ურთიერთას განკჳრვებულნი 
იტყოდეს.

მერმე აღმოსლვასა მისსა 76** ჴმა-ყო ზეცით 77** მამამან და თქუა: „ესე 
არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი სათნო-ვიყავ“; 78* „მაგისი ისმინეთ“. 79* 
ჴმა-ყო ძისა მიმართ მამამან 80** საყუარელად, რაჲთა იცნობოს შემოქმედი, 
სოფლისა მომცემელი, ვითარმედ ესევითარი ძჱ ესევითარსა მონასა მოსცა: 
მოძულებულსა – საყუარელი, შეცოდებულსა – უცოდველი, არადიდებულსა 
– დიდებული.

ვადიდებდეთ აწ, რომელი გამოცხადნა უფალი ქრისტე ღმერთი ჩუენი, 
რამეთუ მისი არს სუფევაჲ და დიდებაჲ თანა მამით და წმიდით სულითურთ, 
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ. 

70  ** ῖνα τῷ ἐκείνου τὸ ἐμὸν κυρωθῇ  Gr. (PG 50, col. 808, 11):	 რათა	 მისეული	 ჩემმა	
აღასრულოს	(განამტკიცოს)]	om.	Iber.	
71	 	ესრე
72  ** κυρωθῇ] add.	აცადე	აწ,	„ესრეთ	შუენის	ჩუენდა	აღსრულებად	ყოველი	სიმართლჱ“	

Iber.
73	 	*	ეს.	40,3;	მათ.	3,3;	მარკ.	1,3;	ინ.	1,23.
74	 	 **	 „ჴმაჲ	 უფლისაჲ	 უდაბნოსა:	 განჰმზადენით	 გზანი	 უფლისანი	 და	 წრფელ	 ყვენით	

ალაგნი	 მისნი“]	Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων Gr. (PG 50, col. 808, 13-14):	 „ჴმაჲ	 უფლისაჲ	
წყალთა	ზედა“	(ფს.	28,3).
75  ** τῶν ὑδάτων]	add.	მაშინ	მიუშუა	მას	Iber.
76	 	**	მერმე	აღმოსლვასა	მისსა]	Εἱτα ὡς ἀποκρινάμενος τοῖς πλήθεσι, Τίς ἐστιν οὗτος; πρὸς 

ἀλλήλους ζητοῦσιν Gr. (PG 50, col. 808, 21-23):	შემდეგ,	იმ	ხალხისთვის	პასუხის	გასაცემად,	
ერთმანეთში	რომ	გამოეძიებდნენ,	თუ	ვინ	იყო	ის.
77  ** ἐβόησεν Gr. (PG 50, col. 808, 23) add.	ზეცით	Iber.
78	 	*	მათ.	3,17;	მარკ.	1,11;	ლკ.	3,22;	2	პეტრე	1,17;	კოლ.	1,13.
79	 	*	რჯლ.	18,15;	მათ.	17,5;	მარკ.	9,7.
80	 	**	მამამან] ὁ γεννήτωρ Gr. (PG 50, col. 808, 25): მშობელმან.
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1. Tqumuli wmidisa prokle 1, kostantinepovlel 2 mTavarebiskoposisaÁ 3, 
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa 4; 5°

I. დღეს ქრისტჱ 6 სოფელსა გამოუჩნდა და სოფელი იგი 7 უშუერი განაშუენა 
და განაკეთა 8** და სოფლისა ცოდვანი აღიხუნა 9 და მტერი იგი სოფლისაჲ 
დასცა და აკურთხნა წყარონი იგი წყალთანი და განანათლნა გულნი 10 და 
გონებანი 11** ძეთა კაცთანი და საკჳრველებაჲ იგი 12 უმეტესი 13 შეიმოსა. 

დღეს ზღუამან 14 და ქუეყანამან მაცხოვრისა იგი მადლი განიყვეს და ყოველი 
დაბადებული სიხარულითა აღსავსე 15 არს; და პირველსა მას დღესასწაულსა ესე 
უმეტეს 16 აჩუენებს საკჳრველებასა, რამეთუ პირველსა მას 17 დღესასწაულსა 18, 
ოდეს 19 უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე 20 იშვა ჴორციელად, ქუეყანაჲ იხარებდა, 
რამეთუ ბაგასა მას ყოველთა უფალი ეტჳრთა. ხოლო დღენდელსა ამას 
დღესასწაულსა ნათლისღებისასა ზღუაჲ 21 აღივსო სიხარულითა ამისთჳს, 

რამეთუ  კურთხევაჲ იგი 22 იორდანისაჲ 23 მოიღო 24, მიიწია და [B124v] 

1	 	თქუმული	წმიდისა	პროკლე]	წმიდისა	პროკლეს	თქუმული	A;	პროკლე]	პროკლჱსი	
B,	პროკლესი	D
2	 	კოსტანტინეპოლელ	BC
3	 	ებისკოპოსისაჲ	C,	ეპისკოპოსისაჲ	BD
4	 	იესუ	ქრისტესა]	-CD,	იესუ	ქრისტჱსა	B
5	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(179v-181v);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(124r-126r);	C	–	Ath.11,	X	ს.		(36r-37v);	D	–	A	90,	XIII	ს.	(244v,	ნაკლული).	გამომც.	ლაშა	
ტყებუჩავა.
6	 	ქრისტე	BC
7	 	იგი]	-A
8	 	**	განაშუენა	და	განაკეთა]	κοσμήσας	Gr.	(PG	65,	col.	757,	B	8):	შეამკო.
9	 	აიხჳნა	C
10	 	გულნი]	სულნი	D
11	 	**	გულნი	და	გონებანი]	ψυχάς		Gr.	(PG	65,	col.	757,	B	11):		სულნი.
12	 	იგი]	-D
13	 	უმეტჱსი	B
14	 	ზღჳამან	C
15	 	სავსჱ	AB
16	 	უმეტჱსსა	B,	უმეტესსა	D
17	 	მას]	-A
18	 	დღჱსასწაულსა	A
19	 	ოდეს]	რომელსა	CD
20	 	იესუ	ქრისტე]	იესუ	ქრისტჱ	AB,	-D
21	 	ზღჳაჲ	B
22	 	იგი]	რომელი	CD
23	 	იორდანემან	BC,	იორდანედ	D
24	 	მოიღო]	-D
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განეფინა მას ზედა. 25** 
პირველი იგი დღესასწაული არა ყოვლად სრულ-იყო 26, რამეთუ ყრმად 

ეჩუენებოდა 27; 28** და ჩუენსა ამას უსრულებასა გუემსგავსებოდა 29. 30** და 31 
მასვე 32 დღესა შობისასა მზის აღმოსავალით ვარსკულავი უჩუენებდა 33, ხოლო 
დღეს, რომელი ნათელს-იღებს 34, მამაჲ ზეცით ეწამების, 35** რომელსაცა 36 იგი 
განსაგებელი უშობიეს 37. 

მუნ 38 მოგუთა 39; 40** ძღუენი 41 ვითარცა მეუფისა შეწირეს 42, ხოლო ამას დღესა 
ანგელოზნი ზეცით მოვიდეს და ვითარცა ღმერთსა [A180r] ღმრთისაგანსა 
ღირსად 43 მსახურებაჲ შეწირეს. 

25	 	**	მოიღო,	მიიწია	და	განეფინა	მას	ზედა]	μεταλαμβάνουσα	Gr.	(PG	65,	col.	757,	C	8):	
ნაწილი	მიიღო	(იორდანის	კურთხევის).

26	 	სრულ-ყო	C
27	 	ეჩუჱნებოდა	D
28	 	 **	 პირველი	 იგი	დღესასწაული	 არა	 ყოვლად	 სრულ-იყო,	რამეთუ	 ყრმად	 ეჩუენე-

ბოდა]	Ἐπὶ τῇ προλαβούσῃ ἐορτῇ ἀτελὲς βρέφος ἐδείκνυτο  Gr. (PG 65, col. 757, C 8-9): წინა	
დღესასწაულზე	უმწიფარ	ყრმად	წარმოჩნდა.

29	 	ემსგავდებოდა	C,	გუჱმსგავსებოდა	D,	δεικνύμενον		Gr.	(PG	65,	col.	757,	C	10)
30  ** ἐν δὲ τῇ σήμερον ἐορτῇ τέλειος ὁρᾶται, τὸν ἐκ τελείου τέλειον αἰνιττόμενος  Gr. (PG 65, 

col. 757, C 10-11):	ხოლო	დღევანდელ	დღესასწაულზე	სრულად	(მოწიფულად)	იხილვება,	
მოასწავებს	რა	სრულისაგან	სრულს]	om.	Iber.

31	 	და]	-C
32	 	მასვე]	მას	A
33	 	 ვარსკულავი	 უჩუენებდა]	 ვასკულავითა	 მოგჳნი	 მოეყვანნა	 ბეთლემდ	 C, προκύψας 

ἀστήρ  Gr. (PG 65, col. 757, C 12)
34	 	რომელი	ნათელს-იღებს]	ნათლისღებასა	მისა	C, δὲ τῷ βαπτιζομένῳ  Gr. (PG 65, col. 

757, C 13)
35  ** μαρτυρεῖ ἄνωθεν ὁ γεννήσας Πατήρ  Gr. (PG 65, col. 757, C 13-14)] add.	რომელსაცა	იგი	

განსაგებელი	უშობიეს	Iber.
36	 	რომლისაჲცა	C
37	 	უშობიეს]	უშობია	D
38	 	მუნ]	-ABD,  ᾿Εκεῖ  Gr. (PG 65, col. 757, C 14)
39	 	მოგჳთა	C
40  ** ἐξ ἀνατολῶν πεζοπορήσαντες  Gr. (PG 65, col. 757, C 14):	 აღმოსავლეთიდან	

მოსულებმა]	om.	Iber.
41	 	ძღუჱნი	D
42	 	ვითარცა	მეუფისა]	-C, ~	შეწირეს	ვითარცა	მეუფისა	D, ὡς βασιλεῖ δῶρα προσέφερον  Gr. 

(PG 65, col. 757, C 14-D 1)
43	 	ვითარცა	ღმერთსა	ღმრთისაგანსა	ღირსად]	ვითარცა	ღმრთისაგანსა	ღირსი	იგი	B,	

ვითარცა	ღმრთისა	ღირსი	იგი	C,	ვითარცა	ღმრთისაგან	ღირსი	იგი	D, ὡς Θεῷ τὴν πρέπουσαν  
Gr. (PG 65, col. 757, D 2)

5



148

q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i
 44** ამას დღესა შეთხზულსა მას ცოდვასა 45° ძეთა კაცთასა 46** განჰჴსნის 47. 
მას დღესა, ვითარცა მეუფემან სამოსელი სამეუფოჲ შეიმოსნა 48 ჴორცნი  

იგი 49,  ხოლო  აქა  დღეს წყარონი იგი მდინარეთანი 50 შეიმოსნა.
II. აწ მოვედით და იხილეთ 51 უმეტესი 52 იგი საკჳრველი, რამეთუ მზისა 53 

იგი მზჱ იორდანესა შინა იბანების; ცეცხლი წყალსა 54 შინა განათლდების; 
და კაცნი ღმერთსა ღმერთად იცნობენ და აღიარებენ; 55** და 56** ყოველი 
დაბადებული უგალობს მას, რომელი-იგი 57 დღეს ნათელს-იღებს [C36v] და 
იტყჳან, ვითარმედ 58: 59** „კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა“. 60* 
და 61 კურთხეულ არს მარადის მომავალი, არათუ 62 პირველად 63, აწ მოვიდა 
კურთხეული სახელითა 64 უფლისაჲთა. 65** 

არამედ პირველითაცა მით 66 დაბადებულითა 67 ჩნდა მისი იგი 68 მოსლვაჲ, 

44  ** ᾿Εκεῖ ἐδεσμεῖτο σπάργανων δεσμοῖς Gr. (PG 65, col. 757, D 3-4):		იქ	შეახვიეს	ტილოების	
სახვევლით]	om.	Iber.

45	 	°	აქედან	A	90-ში	(D	ლიტერი,	244v)	ტექსტი	წყდება.	
46  ** τὰς τῶν ἁμαρτημάτων σειράς  Gr. (PG 65, col. 757, D 4)] add.	ძეთა	კაცთასა	Iber.
47	 	განჰჴსნის]	განჰჴსნიდა	A,	+ხოლო	C
48	 	სამოსელი	სამეუფოჲ	შეიმოსნა]	შეიმუსნა	სამოსლად	A,	სამოსელი	შეიმოსნა	B
49	 	იგი]	-AB
50	 	მდინარეთან	C
51	 	ვიხილოთ	C
52	 	უმეტჱსი	B
53	 	მზისაჲ	B
54	 	წყალთა	B
55	 	**	კაცნი	ღმერთსა	ღმერთად	იცნობენ	და	აღიარებენ] ὑπὸ ἀνθρώπου τὸν θεὸν ἁγιαζόμενον  

Gr. (PG 65, col. 760, A 3-4):	ადამიანის	მსახურებით	ღმერთი	იკურთხევა.
56	 	**	და]	Σήμερον	Gr.	(PG	65,	col.	760,	A	4):	დღეს,	ახლა.
57	 	რომელი-იგი]	რომელი	C
58	 	ვითარმედ]	-A
59  ** ἀνυμνοῦσα βοᾷ Gr. (PG 65, col. 760, A 4-5)] add.	რომელი-იგი	დღეს	ნათელს-იღებს	

და	იტყჳან,	ვითარმედ	Iber.
60	 	*	ფს.	117,26.
61	 	და]	-B
62	 	არათუ]	არა	ხოლო	თუ	AB
63	 	პირველდ	A
64	 	სახელითა]	კურთხევითა		A
65	 	**	კურთხეული	სახელითა	უფლისაჲთა]	„Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου“ 

Gr. (PG 65, col. 760, A 7-8): „კურთხეულ	არს	მომავალი	სახელითა	უფლისაჲთა“.
66	 	პირველითაცა	მით]	პირველითა	მითცა	C
67	 	დაბადებულითა]	დიდებული	C
68	 	ჩნდა	მისი	იგი]	მისი	იგი	ჩნდა	A,	იგი	მისი	ჩნდა	C
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რამეთუ 69 ცანი იგი მაღალნი მან დაამტკიცნა 70, რაჲთა არა დაეცნენ 71; და 
მისითვე ბრძანებითა მზჱ თჳსსა ზედა წესსა 72 ვალს; და ვარსკულავთა 73  
იგი 74  სიმრავლჱ 75 შეუშფოთებელ არს; და 76 აერნიცა 77 ყოვლისა სარგებელად 
შეზავნა; და ქუეყანაჲ ესე ყოვლითავე შეამკო და ნაყოფიერ-ყო 78; და 79 ზღუასა 
მას, მრავალმღელვარესა 80, მცირითა 81 ქჳშითა 82 აღჳრ-ასხნა; და 83 წყარონი 
იგი 84 უხილავთაგან უფსკრულთა გამოაჩინნა; და წყალთა მათ მდინარეთა 
უცთომელად სლვაჲ მისცა. 

ამას ყოველსა ვხედვიდეთ, უფროჲსღა ვღაღადებდეთ: 85 „კურთხეულ არს 86 
მომავალი სახელითა უფლისაჲთა“. ვინ არს ესე? გჳთხარ ჩუენ, ნეტარო დავით, 
განცხადებულად! 87 და იგი იტყჳს: 88** „ღმერთი უფალი 89 და გამოგჳჩნდა 
ჩუენ“ 90*. 91** და წმიდაჲ მოციქული პავლე 92 ეწამების მასვე 93 და იტყჳს: 
„რამეთუ გამოჩნდა მადლი იგი ღმრთისაჲ მაცხოვრად [B125r] ყოველთა 

69	 	რამეთუ]	-C
70	 	დაამტკიცნა]	დამოდრიკნა	C, ἄπτωτον συντηρῶν  Gr. (PG 65, col. 760, A 9-10)
71	 	დაეცნენ]	ეცნენ	B
72  ~	წესსა	თჳსსა	ზედა	C
73	 	ვასკულავთაჲ	C
74	 	იგი]	-B
75	 	სიმრავლჱ]	ქცევაჲ	C, πλῆθος Gr. (PG 65, col. 760, A 11)
76	 	და]	-C
77	 	ჰაერნიცა	B,	ჰაერნი	C	
78	 	ნაყოფიერ-ქმნა	C
79	 	და]	-C
80	 	მრავალღელვარესა	C
81	 	მცირედითა	A
82	 	მქჳშითა	AB
83	 	და]	-C
84	 	იგი]	-C
85	 	ამას	ყოველსა	ვხედვიდეთ,	უფროჲსღა	ვღაღადებდეთ]	აწ	ამას	ყოველსაღა	ვხედავ,	

უფროჲს	ხოლო	ვღაღადებ	და	ვიტყჳ	AC, Ταῦτα οὖν πάντα ὁρῶντες, λέγωμεν  Gr. (PG 65, col. 
760, B 1)

86	 	კურთხეულ	არს]	კურთხეულს	A
87	 	გჳთხარ	ჩუენ,	ნეტარო	დავით,	განცხადებულად!]	ნეტარო	დავით,	განცხადებულად	

გჳთხარ	ჩუენ!	BC
88  ** Δαβίδ  Gr. (PG 65, col. 760, B 3)] add.	და	იგი	იტყჳს	Iber.
89   ~	უფალი	ღმერთი	A
90	 	*	ფს.	117,27.
91  ** Οὐ μόνον δὲ ὁ προφήτης λέγει Δαβίδ  Gr. (PG 65, col. 760, B 4):	 არა	 მარტო	

წინასწარმეტყველი	დავითი	ამბობს]	om.	Iber.
92	 	პავლჱ	AB
93   ~	მასვე	ეწამების	BC, προσμαρτυρῶν αὐτῷ  Gr. (PG 65, col. 760, B 5)
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კაცთა 94“, 95* არათუ 96 რომელთამე 97, არამედ ყოველთა – ჰურიათა 98 და 
წარმართთა – ნათლისღებითა მიანიჭებს ცხორებასა ზიარი იგი 99 სარგებელი 
ნათლისღებისაჲ 100, რომელი ჩუენ სახედ დაგჳდვა 101.

III. აწ მოვედით და იხილეთ ახალი ესე წყლითრღუნაჲ, უმჯობესი 102 
და უსაკჳრველესი 103 პირველისა მის, 104** რომელი 105 იყო ნოვეს-ზე 106. რამეთუ 
მან წყლითრღუნამან ნათესავი კაცთაჲ [A180v] წარწყმიდა 107, ხოლო ამან 
წყალმან 108 ნათლისღებისამან 109** მკუდარნი განაცხოველნა. 

მუნ ძელისაგან ულპოლველისა კიდობანი შექმნა ნოვე, ხოლო აქა 
ქრისტემან 110** წმიდაჲ იგი ქალწული კიდობნად გამოაჩინა და მას შინა 111 
ჴორცნი შეისხნა 112. 

ნოვეს 113 კიდობანი იგი გარჱთ 114 კირითა განეკრძალა, ხოლო აქა ქრისტემან 
ჭეშმარიტითა სარწმუნოებითა 115 ჴორცთაჲ 116 იგი კიდობანი მტკიცე-ყო 117. 

მუნ ტრედსა 118 რტოჲ იგი ზეთისხილისაჲ მოაქუნდა 119 და 120 მაშინვე 

94	 			ყოველთა	კაცთა]	ყოვლისა	სოფლისა	C, πᾶσιν ἀνθρώποις  Gr. (PG 65, col. 760, B 7)
95	 			*	ტიტ.	2,11.
96	 			არათუ]	არა	C
97	 			რომელთამე]	ხოლო	თუმე	ხოლო	C,		+ხოლო	B
98	 			ჰურიათაცა	A
99	 			იგი]	+და	AC
100			ნათლისღებისაჲ]	ნათლისღებაჲ	BC,	+მისი	AB	
101			რომელი	ჩუენ	სახედ	დაგჳდვა]	რომელმან	ჩუენ	ცხორებაჲ	დაგჳდვა	ქრისტემან	C
102				უმჯობჱსი	B
103				უსაკჳრველჱსი	B
104    ** κρείττονα  Gr. (PG 65, col. 760, B 14)] add.	პირველისა	მის	Iber.
105				რომელი]	რომელ	A,	+იგი	C
106				ნოვეს-ზჱ	AB
107				ნათესავი	კაცთაჲ	წარწყმიდა]	ნათესავნი	წარწყმიდა	კაცთანი	B, τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν 

ἐθανάτωσεν  Gr. (PG 65, col. 760, B 15)
108				წყალმან]	წყლითრღუნამან	AB, τὸ ὕδωρ Gr. (PG 65, col. 760, C 1)
109					**	διά τοῦ βαπτισθέντος  Gr. (PG 65, col. 760, C 1-2):	ნათელღებულის	მიერ	(მეშვეობით)]	

om.	Iber.	
110				** ὁ νοητὸς Νῶε  Gr. (PG 65, col. 760, C 4)] om. Iber.
111				და	მას	შინა]	-C
112				შეისხნა]	შეიმოსნა+ხოლო		C
113				ნოეს	C
114				გარჱთ]	შინაჲთ-გარეთ	C, ἔξωθεν  Gr. (PG 65, col. 760, C 6)
115				სარწმუნოვებითა	A
116				ჴორცთა	
117				მტკიცჱ-ყო	AB
118				ტრედსა]	+მას	C
119				მოაქჳნდა	C
120				და]	-C
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სულნელებასა ქრისტეს 121 მოსლვისასა აუწყებდა, ხოლო აქა სულიწმიდაჲ 
სახედ ტრედისა გარდამოჴდა 122 და ყოველსა სოფელსა 123** მოწყალე 124 ღმერთი 
გამოუცხადა 125. 

აწ მე ამას ყოველსა ზედა მიკჳრს და განვჰკრთები 126** ფრიადსა მას 
სიმდაბლესა მაცხოვრისასა. 127** და ესე არამე კმა-იყო-ა 128? რამეთუ ღმერთი 
ღმრთისაგანი 129** და 130 თანამოსაყდრჱ ძჱ 131 მამისაჲ, რომელი ჩუენისა 
ცხორებისათჳს გარდამოჴდა ზეცით და 132** ყრმად იშვა ქალწულისაგან 133** 
[C37r] და „ხატი მონებისაჲ შთაიცუა 134“, 135* და კუალად, ვითარცა ცოდვილი 136, 
მოვიდოდა ნათლისღებად 137. 

აწ უკუე, ნუმცა იყოფვის ყოველთაჲ 138 ესე სარგებელი 139, რომელთა ესმოდის, 
დასაბრკოლებელ. რამეთუ უფალი ყოველთაჲ ნათელს-იღებს. 140 არათუ 141 
მას უჴმდა 142 განწმედაჲ, არამედ ორკერძოვე ჩუენისა ცხორებისათჳს 143** 
აღასრულებდა, რაჲთამცა წყალთაცა მათ 144 სიწმიდისა იგი მადლი მისცა 

121				ქრისტჱ	A,	ქრისტჱს	BC	
122				გარდამოჴდა]	+ზეცით	AB,	παραγενόμενον		Gr.	(PG	65,	col.	760,	C	11-12)
123				**	παραγενόμενον]	add.	და	ყოველსა	სოფელსა	Iber.
124				მოწყალჱ	AB, τὸν ἐλεήμονα  Gr. (PG 65, col. 760, C 12)
125				გამოეცხადა	C, ὑποδείκνυσι  Gr. (PG 65, col. 760, C 12)
126				**	მიკჳრს	და	განვჰკრთები] ἐκπλήττει με  Gr. (PG 65, col. 760, C 12-13) 
127				**	მაცხოვრისასა]	τοῦ Κυρίου  Gr. (PG 65, col. 760, C 13):	უფლისასა.
128				არამე	კმა-იყო-ა]	მე	არა	კმა-მეყო-ა	C, οὐκ ἤρκεσε  Gr. (PG 65, col. 760, C 13)
129					**	ღმერთი	ღმრთისაგანი]	τὸν ἐκ τελείου τέλειον  Gr. (PG 65, col. 760, C 14): სრული-

საგან	სრული.
130				და]	-C
131				ძჱ]	-AB
132  ** τέλειον] add.	 და	 თანამოსაყდრჱ	 ძჱ	 მამისაჲ,	 რომელი	 ჩუენისა	 ცხორებისათჳს	

გარდამოჴდა	ზეცით	და	Iber.
133   ** οὐκ ἤρκεσε τὸν σύνθρονον τοῦ Πατρὸς  Gr. (PG 65, col. 760, C 15-D 1):	 არ	 იყო	

საკმარისი,	მამის	თანამოსაყდრისთვის]	om. Iber.
134					შთაიცჳა	C
135				*	შდრ.	ფილ.	2,7. 
136				ცოდვილი]	+რეცა	AB
137					~	ნათლისღებად	მოვიდოდა	C
138				ყოველთა	BC
139				სარგებელი]	სიხარული	C, εὐεργέτημα  Gr. (PG 65, col. 760, D 3)
140	 	 უფალი	 ყოველთაჲ	 ნათელს-იღებს]	 ნათელს-იღებდა	 ყოველთა	 უფალი	 AB,	

Βαπτίζεται  γὰρ  ὁ  πάντων  Δεσπότης  Χριστὸς  Gr. (PG 65, col. 760, D 4-5)
141				არათუ]	არა	AB
142				უჴმდა]	+რაჲ	C
143				**	ცხორებისათჳს]	τὸ συμφέρον  Gr. (PG 65, col. 760, D 6):	სარგებლობისთვის.
144				წყალთა	მათცა	C
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და 145 ყოველთა კაცთა ნათლისღებად მოგჳწოდა 146. 
IV. „მოვიდა 147** იესუ გალილეაჲთ იორდანედ იოვანესა 148 ნათლისღებად 149 

მისგან“. 150* რაჲ ესე იყოფვოდა 151, ძმანო 152, რამეთუ მოსაგონებელადცა 
საკჳრველ არს და კაცისა თუალისა 153 ესე უფროჲს არს ხილვად. და შეშინებულ 
და შეძრწუნებულ 154** არს გონებაჲ ჩემი 155 და ენაჲ ესე ერიდების 156 [B125v] 
პირსა გამოთქუმად გამოუთქუმელსა მას. 

ოდეს-იგი 157 იხილა იოვანე 158 ყოველთა უფალი მომავალი მისა 159, ვერ 
სცნობდა 160 იგი და 161** უფროჲს გულითა შეიწრდებოდა 162, 163** შეუვრდებოდა 164 
ფერჴთა მისთა, ევედრებოდა მას და ეტყოდა: 165° 

რად მაიძულებ, ყოვლისა მძლეო, მე 166 ამას უძლურსა 167 საქმედ 
შეუძლებელსა, 168** ანუ [A181r] ვითარ-მე 169 ვიკადრო შენდა ნათლისცემად, 
ოდეს სადა 170 ცეცხლი თივამან განწმიდის 171? გინათუ 172 თიჴამან წყაროჲ 

145				და]	+ჩუენ	AB
146				მოგჳწოდა]	-C
147				** γὰρ, φησὶν  Gr. (PG 65, col. 760, D 9):	კიდეც	ითქვა]	om.	Iber.
148				იოვანჱსა	B
149				მოვიდა	იესუ	გალილეაჲთ	იორდანედ	იოვანესა	ნათლისღებად]	-C
150				*	მათ.	3,13.
151				იყოფებოდა	A
152     ~	ძმანო,	რაჲ	ესე	იყოფვოდა	C
153				თუალითა	B,	თუალსა	კაცისასა	C	
154	 	 	 **	შეშინებულ	და	შეძრწუნებულ]	Τρέμει  Gr. (PG 65, col. 761, A 1):	ქართველ	მთა-

რგნელს	ორმაგი	შესატყვისით	უთარგმნია	(τρέμω	-	მეშინია,	შიშისაგან	ვცახცახებ).
155				ჩემი]	-A
156				ერიდების]	ეძიებს	B
157				ოდეს	A
158				იოვანჱ	B
159				მისა]	-B
160				იცნობდა	C
161    ** ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν  Gr. (PG 65, col. 761, A 4)] add.	ვერ	სცნობდა	იგი	და	Iber.
162				შეიწრდებოდა]	შეიწყნარებდა	C,	συνεχόμενος		Gr.	(PG	65,	col.	761,	A	5)
163   ** προσπίπτων καὶ ὑποκατακλινόμενος  Gr. (PG 65, col. 761, A 5):	თაყვანს	სცემდა	და	

თავს	უდრეკდა]	om.	Iber.
164				შეუვრდა	AC,	ἐφαπτόμενος  Gr. (PG 65, col. 761, A 6)
165				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	წერია	„ეტყო“,	ხოლო	თავზე	აწერია,	სავარაუდოდ,	„და“.
166				მე]	-C
167					~	უძლურსა	ამას	C
168    ** ποιῆσαι ταῦτα οὐ δύναμαι  Gr. (PG 65, col. 761, A 8-9):	ამას	ვერ	აღვასრულებ]	om.	

Iber.
169				ვითარ-მე]	მე	ვითარ	C
170				სადა]	რად	A
171					~	განწმიდის	ცეცხლი	თივამან	C
172				გინა	B
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განრცხის? ანუ ვითარ-მე 173 ნათელ-გცე 174, დაშჯილმან ამან 175, მსაჯულსა 
ყოველთასა? ვითარ-მე რაჲ ნათელ-გცე შენ, უფალო, რამეთუ მე ყოვლითურთვე 
შენთანა 176 ბიწსა არას ვხედავ 177? რამეთუ 178 „ცოდვაჲ არა ჰქმენ 179“ 180* და 
წყევასა მას ადამისსა 181 არა შეჰვარდი, 182** დაღაცათუ გარდამოჰჴედ ზეცით, 
არამედ არავე 183 გარდაიქეც. 

რად მაიძულებ მე, უფალო, შეუძლებელსა ამას? რამეთუ არასადა 
ვიკადრე 184 მცნებათა შენთა 185 გარდასლვაჲ 186, არამედ 187 ვითარცა მონამან 
უფლისმოყუარემან 188 მოსლვაჲ შენი უწინარესვე ვქადაგე 189, და ვიდრე არღა 
შობილ ვიყავ, მუცელსავე შინა დედისასა 190 ვჰკრთებოდე, და 191 მისითვე 
პირითგამო ყოველთა 192 ვაუწყე 193, რაჲთამცა მიგეგებვოდეს 194 შენ. 195* 

V.  196** აწ ვითარ თავს-იდვას მზემან 197 ხედვად 198, დადებად ნები მონისაჲ 199  

173				ვითარ	C
174				ნათელ-გცე]	+მე	AB
175				დაშჯილმან	ამან]		~	ამან	დაშჯილმან,	+შენ	AB
176				ყოვლითურთვე	შენთანა]	შენთანა	ყოვლითურთ	A,		~	შენთანა	ყოვლითურთვე	B
177				არას	ვხედავ]	არარას	ვჰპოებ	A	
178				რამეთუ]	რომელმან	C
179				ცოდვაჲ	არა	ჰქმენ]	არა	იცი	ცოდვაჲ	C
180					*	შდრ.	I	პეტრ.	2,22.
181				ადამისა	C
182					**	ბერძნულში	გადაადგილებულია	წინადადებები:	«Τῇ κατάρᾳ τοῦ Ἀδὰμ οὐχ ὑπέπεσας· 

ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησας» Gr. (PG 65, col. 761, A 12-13)
183				არაჲვე	C
184				ვიკადრჱ	A
185				მცნებასა	შენსა	B
186				გარდასლვად	A
187				არამედ]	-C
188				უფლისამოყუარემან	C
189				უქადაგე	AB
190				დედისა+ჩემისასა	C
191				და]	-C
192				ყოველთა]	-C
193				ვაუწყებდ	A,	ვაუწყებდი	C, ἐκήρυξα  Gr. (PG 65, col. 761, B 5)
194				მიგეგებვოდე	C
195				*	იხ.	ლკ.	1,41-45.
196    ** Εἰπὲ γάρ μοι, Δέσποτα  Gr. (PG 65, col. 761, B 8): მითხარ	მე,	უფალო]	om.	Iber.
197				მზემან]	სმენად	C, ὁ ἥλιος Gr. (PG 65, col. 761, B 8)
198				ხედვად]	მიხედვად	B,	+და	BC
199				ნები	მონისაჲ]	ნებმან	მონისამან	C
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თავსა ზედა 200 უფლისასა 201** და 202 არა 203 მუნქუესვე დამწუას 204, ვითარცა 
სოდომელნი 205? 206*; 207** ანუ 208 ვითარ უძლოს დათმენად ქუეყანამან, რაჟამს 209 
მიგეახლებოდი, 210** რომელმან-იგი ანგელოზნი წმიდა-ჰყვენ, კაცისაგან 211 
ცოდვილისა 212 ნათელს-იღებ-ა 213, და 214 მყის არა 215 განაღოს 216 პირი თჳსი და 
დამნთქას 217 მე, ვითარცა დათან და აბირონ? 218* 

და 219 ვითარ-მე 220 ნათელ-გცე შენ, უფალო, რამეთუ შობასა შენსა ბიწი 
არა იპოვა 221? ქალწულისაგან 222** იშევ 223 უთესლოჲ 224 ნაყოფი, და ვითარ-მე 
ამან შეცოდებულმან განვწმიდო ღმერთი უცოდველი? რამეთუ „მე შენგან 
მიჴმს ნათლისღებაჲ, შენ ჩემდა მოხუალ-ა? 225“ 226* 

სხუათა ნათლისცემად მომავლინე მე, უფალო, და არასადა გარდავჰჴედ 

200				ზედა]	-C
201	 	 **	დადებაჲ	 ნები	 მონისაჲ	თავსა	 ზედა	უფლისასა]	 τὸν πάντων Δεσπότην ὑπὸ δούλου 

τολμηροῦ ὑβριζόμενον Gr. (PG 65, col. 761, B 9-10):	ყოველთა	მეუფეს,	კადნიერი	მონისგან	
შეურაცხყოფილს.
202				და]	-C
203				არამე	A
204				დამწუასა	AB
205				სოდომელი	A
206				*	იხ.	დაბ.	19,24.
207				** ταῖς ἐμπύροις αὐτοῦ μαρμαρυγαῖς  Gr. (PG 65, col. 761, B 10-11):	თავისი	ცეცხლოვანი	

ელვარებით]	om.	Iber.
208				ანუმე	AB
209				რაჟამს-იგი	AB
210				** ἡ γῆ  Gr. (PG 65, col. 761, B 12)] add.	რაჟამს	მიგეახლებოდი	Iber.
211				კაცისაგან]	-B
212				ცოდვილისაგან	B
213				ნათელს-იღებ-ა]	ნათლისღებად	AB	
214				და]	ქუეყანამან	C,	+მან	B
215				არა]	-C
216				გაღოს	A
217				შთანმთქას	C
218				*	იხ.	რიცხ.	16,31-33.
219				და]	-C
220				ვითარ	C
221				იპოა	C
222			**	ქალწულისაგან] ἐξ ἀλοχεύτου γαστρὸς  Gr. (PG 65, col. 761, C 2):	უბიწო	(უმანკო)	

მუცლიდან.
223				იშევ]	+შენ	AC,	προῆλθες  Gr. (PG 65, col. 761, C 2-3)
224				უთესლოდ	B, ἀσπόρως  Gr. (PG 65, col. 761, C 2)
225	 	 ქალწულისაგან	 იშევ	 შენ	 უთესლოჲ	 ნაყოფი	 და	 ვითარ-მე	 ამან	 შეცოდებულმან	

განვწმიდო	 ღმერთი	 უცოდველი,	 რამეთუ	 „მე	 შენგან	 მიჴმს	 ნათლისღებაჲ,	 შენ	 ჩემდა	
მოხუალ-ა?“]	-C
226				*	მათ.	3,14.	
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შენსა ბრძანებასა, [C37v]  არამედ ყოველთა მოუწოდე ნათლისღებად 227 და 
ვიტყოდე: „აუვარებდით 228 უფალსა, რამეთუ სახიერ არს 229“. 230* 

არა არს მომავალი ფიცხელ,  არამედ სახიერი 231 სახიერისაგან იშვა 
ძჱ.  არა ხოლო თუ 232 საწუთ[B126r]როსა ამას 233 სახიერებასა აჩუენებს, 234** 
არამედ „უკუნისამდე 235 არს წყალობაჲ მისი“. 236* და უფროჲსღა აურაცხელ 
არს კაცთმოყუარებაჲ მისი 237, ამისთჳსცა ძალნი ზეცისანი უგალობდეს და 
იტყოდეს 238: „კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა; ღმერთი 
უფალი და გამოგჳჩნდა ჩუენ“. 239* და გამოგჳჩნდა 240 მზჱ იგი სიმართლისაჲ 
და ბნელი იგი [A181v] უმეცრებისაჲ 241 განგუაშორა 242 ჩუენგან. 

დღეს 243 გამოგჳჩნდა ჩუენ მწყემსი იგი ზეცისაჲ და ეშმაკისა 244 იგი 245 
მგელნი წარდევნნა სამწყსოჲსაგან 246. 

დღეს  გამოგჳჩნდა 247  მხოლოდშობილი  ძჱ  ღმრთისაჲ 248**  და  ნათლისღე-

227				~		ნათლისღებად	მოუწოდე	C
228				აუარებდით	C
229				სახიერ	არს]	+და	C
230				*	ფს.	105,1;	ფს.	134,3.
231				სახიერი]	-C
232				არა	ხოლო	თუ]	არათუ	AB, Οὐ πρὸς  Gr. (PG 65, col. 761, C 10)
233				საწუთროსა	ამას]	+ხოლო	AB, ὁλίγον  Gr. (PG 65, col. 761, C 10-11) 
234    ** καὶ εὐθὺς  μεταβαλλόμενος  Gr. (PG 65, col. 761, C 11-12):	და		უმალ		შებრუნდება]	

om.		Iber.
235				უკუნისამდე]	უკუდავ	C, τὸν αἰῶνα  Gr. (PG 65, col. 761, C12)
236				*	ფს.	105,1;	ფს.	135.
237				და	უფროჲსღა	აურაცხელ	არს	კაცთმოყუარებაჲ	მისი]	-AB, Καὶ ἐπειδὴ ἀμέτρητόν ἐστι 

τὸ ἔλεος αὐτοῦ  Gr. (PG 65, col. 761, C 11-12)
238				უგალობდეს	და	იტყოდეს]	უგალობენ	და	იტყჳან	AC, ἀνυμνοῦσαι αὐτὸν ἔφασκον  Gr. 

(PG 65, col. 761, C 14) 
239				*	ფს.	117,26-27.
240				და	გამოგჳჩნდა]	-C, Ἐπεφάνη  Gr. (PG 65, col. 761, D 1)
241				ბნელი	იგი	უმეცრებისაჲ]	დაბნელებული	იგი	უმეცრებაჲ	AB, τὸ σκότος τῆς ἀγνωσίας  

Gr. (PG 65, col. 761, D 2)
242				განგჳაშორა	C
243				დღეს]	და	C	
244				ეშმაკნი	AC, τοῦ διαβόλου  Gr. (PG 65, col. 761, D 3-4)
245				იგი]	ვითარცა	C
246     ~ 	სამწყსოჲსაგან	წარდევნნა	C
247				გამოგჳჩნდა]	+ჩუენ	C
248				**	ღმრთისაჲ]	τοῦ Πατρὸς  Gr. (PG 65, col. 761, D 5): მამისაჲ.
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ბითა  მისითა ყოველნი მორწმუნენი 249 შვილ ღმრთისა 250 გჳწოდნა 251. 
დღეს გამოგჳჩნდა ყოველთა ცხორებაჲ 252 და სიკუდილითა სიკუდილი 

მოაკუდინა და ვითარცა 253 უკუდავმან, მკუდარნი 254 ცხოველ-ყვნა 255. 
VI. ესე ყოველიღა აღესრულებოდა, ზეცით მამამან სიხარულით 256 

გარდამეტებულსა მას სიმდაბლესა ძისასა მწრაფლ ბჭენი ცისანი განუხნა 257 და 
მსგავსად 258° ქუხილისა ჴმა-ყო 259** და თქუა: 260** „ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, 
რომელი მე სათნო-ვიყავ 261“. 262* 

და კუალად, რაჲთამცა არა ორგულებდეს, რომელთა-იგი ესმოდა ზეცით 
ჴმაჲ მამისაჲ 263, 264** ვითარმედ: ვისთჳს-მე იყო ჴმაჲ ესე 265 ზეცით, რომელმან-
იგი 266 ნათელი მოიღო, მისთჳს-მე 267 ანუ ნათლისმცემელისათჳს 268? გარდამოჴდა 
სულიწმიდაჲ სახედ ტრედისა და ვითარცა თითითა განცხადებულად უჩუენებდა 

249				ნათლისღებითა	მისითა	ყოველნი	მორწმუნენი]	თჳსითა	ნებითა	ძლიერებით	C, διὰ 
τοῦ βαπτίσματος τοῖς πιστοῖς  Gr. (PG 65, col. 761, D 5-6)
250			შვილ	ღმრთისა]	შვილ	ღმრთის	B,	შვილად	თჳსა	C, τὴν υἱοθεσίαν  Gr. (PG 65, col. 

761, D 6)
251			გჳწოდა	C	
252			ყოველთა		ცხორებაჲ]	ჩუენ	ნათელი	ცხორებისაჲ	C, ἡ πάντων ζωὴ  Gr. (PG 65, col. 

761, D 7)
253				ვითარცა]	-C
254				მკუდარნი]	მოკუდავნი	BC,	+იგი	B, τοὺς θανόντας  Gr. (PG 65, col. 761, D 8)
255				ცხოელ-მყვნა	B, ἠξίωσεν  Gr. (PG 65, col. 761, D 9)
256				სიხარულით]	-A, ἀγαλλόμενος  Gr. (PG 65, col. 764, A 2)
257				განახუნა	AB, διιστᾷ  Gr. (PG 65, col. 764, A 3)
258				°	A	19-ში		(A	ლიტერი)		წერია	„მსგავსავ“,	რასაც	შემდეგ	მინაწერი	აქვს	დაქარაგმე-

ბული	„სდ“.
259   ** πεπληρωμένην διαθέσεως πατρικῆς Gr. (PG 65, col. 764, A 3):	მამობრივი	წადილით	

სავსემ]	om.	Iber.
260    ** πατρικῆς] add. და	თქუა	Iber.
261				სათნო-ვიყავ]	+მაგისი	ისმინეთ	C
262				*	მათე	3,17;	მარკ.	1,11;	ლუკა	3,22;	II	პეტრე	1,17;	კოლ.	1,13.
263				მამისაჲ]	-A
264   ** μὴ πλάζητα  Gr. (PG 65, col. 764, A 6)] add.	რომელთა-იგი	 ესმოდა	 ზეცით	 ჴმაჲ	

მამისაჲ	Iber.
265    ~	ესე	ჴმაჲ	AB
266				რომელმან-იგი]	რომელმან	C
267				მისთჳს-მეა	B
268				ნათლისმცემელისა	მისთჳს	BC
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მას 269, რომელმანცა იგი ნათელი მოიღო და ეწამებოდა 270 მას. 271** და ჩუენ, 
ყოველთა, გურწამს 272 და ვადიდებთ მამასა ღმერთსა და მხოლოდშობილსა 
ძესა ღმრთისასა, უფალსა ჩუენსა იესუ ქრისტესა 273 და სულსა წმიდასა 274, 
სამებასა ერთარსებასა 275, 276** აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

269	 	 	განცხადებულად	უჩუენებდა	მას]	 	~	უჩუენებდა	მას	განცხადებულად	B,	უჩუენებდა	
გან	ცხა		დებულად	C
270				ეწამებოდეს	B
271				** ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος  Gr. (PG 65, col. 764, A 10):	რადგან	მისია	დიდება	და	

ხელმწიფება]	om.	Iber.
272				გჳრწამს	C
273				ქრისტჱსა	BC
274					~	წმიდასა	სულსა	C
275					სამებასა	ერთარსებასა]	სამებასა	წმიდასა,	ერთსა	ღმრთეებასა	AC
276    ** μαρτυρούμενον  Gr. (PG 65, col. 764, A 10)] add.	და	ჩუენ	ყოველთა	გურწამს	და	

ვადიდებთ	მამასა	ღმერთსა	და	მხოლოდშობილსა	ძესა	ღმრთისასა,	უფალსა	ჩუენსა	იესუ	
ქრისტესა	და	სულსა	წმიდასა,	სამებასა	ერთარსებასა	Iber.
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2. amasve dResa, wmidaTa Soris mamisa Cuenisa 

prokle kostantinepolel patriarqisaÁ 1 sityuaÁ gancxadebisaTÂs 
uflisa RmrTisa da macxovrisa Cuenisa iesu qristesa 2; 3°

I. ქრისტე განცხადნა სოფელსა, ყოველი სოფელი განანათლნა და 
განაშუენა 4 და ყოვლისა სოფლისა ცოდვანი აიხუნა 5° და მტერი ყოვლისა 
სოფლისა დაამჴო და განწმიდა 6 წყარონი წყალთანი და განანათლნა სულნი 
კაცთანი და 7 შეასმინა სასწაული [B255r] მრავალთა სასწაულთა. 

დღეს ქუეყანაჲ და ზღუაჲ მაცხოვარებისა მადლსა განიყოფენ და ყოველი 
სოფელი შუებითა 8 აღივსების და წინასწრობილისა დღესასწაულისა უფროსად 
დღეინდელი დღესასწაული გამოჩნდების სასწაულთა აღყუავებითა 9, რამეთუ 
წინასწრობილსა დღესასწაულსა 10 მაცხოვრის შობისასა ქუეყანაჲ იხარებს 
ბაგასა შინა ყოველთა მეუფისა მხილველი. ხოლო დღეინდელსა დღესასწაულსა 
ღმრთისა განცხადებისასა ზღუაჲ ფრიად განსცხრების, რამეთუ 11 იორდანეს 
მიერ ნათლისღება შეიწყნარა. 

ხოლო წინასწრობილი დღესასწაული უსრულსა ასაკითა ჩჩჳლსა 12 
გუაჩუენებს 13, ჩუენისა უსრულებისა შემასმენელსა, ხოლო დღეინდელსა 
დღესასწაულსა 14 შინა სრული იხილვების, რომელი არს სრულისაგან სრული 
და ქებულცა, რამეთუ მუნ შობილსა ქადაგებდა აღმოსავლეთით ვარსკულავი 
თაყუანისმცემელი, ხოლო აქა ნათელღებულსა ქადაგებს ზეგარდამო მამაჲ, 
რომელმან შვა 15. 

1  პატრიარქისა	B
2  იესუს	ქრისტესაჲ	A
3  ° გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	112,	XVII	ს.	(121v-123r);	B	–	H	2176,	

1785	წ.	(254v-259r).	გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.
4  განაშუჱნა	A,	განაშუვენა	და	განანათლა	B
5	 	°	A	112-ში	(A	ლიტერი)	„აიხუნა“	წერია	განსხავებული	(მოწითელო)	ფერის	მელნით.
6	 	განსწმინდა	A,	განსწმიდა	B
7	 	და]	-B
8	 	შუჱბითა	A,	შვებითა	B
9	 	აღყუავილებითა	A,	აღყვავებითა	B
10	 	დღესასწაულსა]	-A
11	 	რამეთუ]	ხოლო	A	
12	 	ჩჩვილსა	B
13	 	გვაჩუჱნებს	A,	გუვაჩვენებს	B
14	 	დღესასწაულისა	B
15	 	შვაჲ	A
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2. ...prokle kostantinepolel patriarqisaÁ... gancxadebisaTÂs...
მუნ მოგუნი მკჳრცხლნი ვიდოდეს და ვითარცა მეფისა ძღუჱნსა 

შესძღნობდეს, ხოლო აქა ანგელოზნი ზეცით მოვიდოდეს და 16 ვითარცა 
[B255v] ღმერთსა შუჱნიერებით მსახურებასა შესწირვიდეს. 

მუნ შეხჳვეს მჩურისა სახუევლითა 17, ხოლო აქა დაიჴსნებიან 18 საკრველნი 
ცოდვათანი. 

მუნ მეუფისა ჴორცთა 19 საბლარდნელითა შემოსენ, ხოლო აქა წყარონი 
მდინარეთანი განემზადებიან.

II. მოვედით უკუჱ და იხილეთ ჟამთა დიდებული სასწაული. მზი[A122r]
საგან მზე იორდანესა 20 შინა განიბანების და ცეცხლი წყალსა შინა ნათელს-
იღებს და კაცთაგან ნათლისღებასა მიიღებს. 

დღეს ყოველი დაბადებული ქებით ნათელღებულსა უგალობს: „კურთხეულ 
არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა“, 21* კურთხეულ არს ყოველსა ჟამსა 
მომავალი. რამეთუ არა პირველი ესე აწ მოვალს, არამედ მარადის კურთხეულ 
არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა 22, რომელი დაბადებულთათჳს ზეშთა 
ცნობისა მოვიდა, ზეცისა უკუჱ სიმაღლისა დაუცხრომელად მცველი, ხოლო 
მზისა სრბისა და ვარსკულავთა სიმრავლისა გამოუთქმელისა რიცხჳსა 
ჴელოვნებით მოქმედი. აერთა მიერ მცენარეთა ზედა კეთილშეზავებით 
მატფობელი, ხოლო ზღჳსა მრავალმღელვარისა მცირითა ქჳშითა 23 
აღჳრმსხმელი. წყაროთა სიღრმი[B256r]საგან უხილავისა გამომაჩინებელი 24, 
რომელი დაუბრკოლებელად 25 მოადინებს 26 მდინარეთა 27 სრბასა. 

ამის ყოვლისა განმგებელსა ვიტყჳ: „კურთხეულ არს მომავალი სახელითა 
უფლისაჲთა“. ვინ არს ესე? გურქუა 28 ცხადად, ჵ ნეტარო დავით: „ღმერთი 
უფალი და გამოგჳჩნდა ჩუენ“. 29*

16	 	და]	-A
17	 	სახუჱვლითა	A,	სახვევლითა	B
18	 	დაიხსნებიან	B
19	 	ჴორცსა	B
20	 	იორდანესაჲ	B
21	 	*	ფს.	117,26.
22	 	უფლისაჲთაჲ	A,	უფლისათა	B
23	 	ქვიშითა	B
24	 	გამომჩინებელი	B
25	 	დაუბრკოლებლად	AB
26	 	დამოადინებს	A
27	 	მდინარესა	B
28	 	გურქუვა	B
29	 	*	ფს.	117,27.
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ხოლო ვინაჲთგან 30 გამოგჳჩნდა 31 ჩუენ, არა მხოლო წინაჲსწარმეტყუელი 
დავით იტყჳს, არამედ პავლეცა გუასწავებს 32 ამისთჳს და იტყჳს: „გამოჩნდა 
მადლი ღმრთისაჲ, მაცხოვრად ყოველთა კაცთა“, 33* რომელი მიგჳძღუა 34 ჩუენ, 
რამეთუ არა ერთსა, არამედ ყოველთა, ხოლო ჰურიათა და წარმართთა 
ნათლისღებითა ცხორებასა მოანიჭებს 35 ზოგადმოქმედებითა წყალთა 36 შინა 
ნათლისღებითა. 

III. მოვედით უკუჱ და იხილეთ საშინელი რღუნა, მრავლითა უფროსი და 
უმჯობესი, რომელი იქმნა ნოვესზე 37. 38° რამეთუ მუნ რღუნამან წყლისამან 
კაცთა ბუნებაჲ მოაკუდინა, ხოლო აწ წყლითა ნათლისღებამან მომწყდარნი 
ცხოველ-ჰყუნა 39. 

მუნ ნოე ძელითა ულპოლველითა კიდობანი ქმნა 40, ხოლო აქა აწ ჩვენ 
გონიერმან ნოე უხრწნელისა მარიამისგან 41 ჴორციელი კიდობანი შეგჳმზადა 42. 

მუნ ნოე კიდობანი მოჰფისა ნავთითა [B256v] და დაჴშა 43 შინაგან, ხოლო 
აქა ქრისტემან დაჴშა მორწმუნეთა ჴორციელი კიდობანი და დაამტკიცა. 

მუნ ტრედმან რტო ზეთისხილისა იტჳრთა და მეუფისა ქრისტესა სათნოყოფა 
მოგჳთხრა 44, ხოლო აქა სულიწმიდაჲ სახითა ტრედისათა გარდამოჴდა, რომელი 
გჳჩუენებდა 45 მოწყალებასა ღმრთისასა 46. 

არამედ განმაკჳრვებს მე სიმდაბლე მაცხოვრისა 47 და სიბრძნით ნებაჲ, 

30	 	ვინადგან	B
31	 	გამოგვიჩნდა	B
32	 	გუასწავებს]	გუვაუწყებს	B
33	 	*	ტიტ.	2,11.
34	 	მიმიძღუა	A,	მიგჳძღვა	B
35	 	მონ~გებს	B
36	 	წყალსა	B
37	 	ნოესზე	B
38	 	°	A	112-ში	(A	ლიტერი)	ცუდად	იკითხება:	„მოვედით	უკუჱ	და	იხილეთ	საშინელი	რღუნა,	

მრავლითა	უფროსი	და	უმჯობესი,	რომელი	იქმნა	ნოვესზე“.	რთულად	ამოსაკითხია	122r-
ზე	b	სვეტის	თითქმის	ნახევარი.

39	 	ცხოველ-ყუნეს	A
40	 	ქმნაჲ	A
41	 	უხრწნელისგან	მარიამისა	B
42	 	შეგჳმზადა]	განგჳმზადა	B
43	 	დაჴშნა	A
44	 	მოგვითრხა	B
45	 	გჳჩვენებდა	B
46	 	ღმრთისას	B
47	 	მცხოვრისა	B
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2. ...prokle kostantinepolel patriarqisaÁ... gancxadebisaTÂs...
ვითარმედ არა კმა-იყო 48, რომელი სრულისაგან 49 სრული ყრმა იშვა, მანვე 
აწ კმა-იყო სრულისაგან 50 მამისა მიღებად 51 მონისა ცხებისა და ვითარცა 
ცოდვილი, მოვალს ნათლისღებად. არამედ ნუ იყოფინ 52 საზოგადოსა 53 
მადლისა მოქმედება დასაბრკოლებლად. ვისმინოთ, რამეთუ ნათელს-იღებს 
ქრისტე მეუფე და არა განწმედასა მიიღებს, არამედ ორისაებრ სახისა მოვალს 
და ჰყოფს, რაჲთა წყლითა 54 საღმრთო ნიჭი მოგუანიჭოს 55 და ყოველნი კაცნი 
[A122v] ნათლისღებად მოიყუანნეს. 

IV.  რამეთუ იტყჳს: „მოვიდა იესუ გალილეაჲთ 56 იორდანედ 57 იოვანესა 
ნათლის ღებად მისგან“. 58* რაჲთა იყო მაშინ აღსრულებული, ძმანო, რამეთუ 
გულისჴმა-ყავით 59 ესე გამოუთქმელ 60. და საჭირო [B257r] არს, რამეთუ 
თუალნი კაცობრივნი მაღალთა თავით თჳსით ვერ შემძლებელ არიან ხილვად. 
ხოლო ძრწის გონებაჲ ჩემი და ივლტის ენაჲ 61 ჩემი პირთაგან 62 შეუძლებელი 
გამოთქმად გამოუთქმელთა 63. 

ვინაჲცა 64 იხილა იოვანე იესუ მომავალი მისდა მიმართ, ღუაწლითა 
მრავლითა გული შეეძროდა, შეუვრდებოდა და თაყუანის-სცემდა, და 
ვედრებით მოაჴსენებდა 65: რად აღმიძულებ მე, ყოვლადძლიერო 66, უძლურსა, 
რომელი ყოფად უფროჲს 67 ძალისა ჩემისა არს. 

48	 	კმაჲ-იყო	B
49	 	სრულისგან	B
50	 	სრულისგან	B
51	 	მოღებად	A
52	 	იყოფნი	A
53	 	საზოგადისა	B
54	 	წყლითაჲ	A
55	 	მოგვანიჭოს
56	 	გალილიათ	AB
57	 	იორდანეს	B
58	 	*	მათ.	3,13.
59	 	გულისჴმა-ჰყავით	B
60	 	გამოუთქმელ]	+ძმანო	A
61	 	ენა	AB
62	 	პირითგან	B
63	 	გამოუთქმელთაჲ	A
64	 	ვინაცა	AB
65	 	მოხსენებდა	B
66	 	იყ~დძლიერო	B
67	 	უფროს	AB
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ვერ უძლო ნათლისღებაჲ 68° შენი, ვერ შევეხო თივაჲ 69 ცეცხლსა, ანუ 
ვერ უძლო განწმედაჲ 70 შენი. ვერ ნათელ-გცე 71 მსაჯულსა ყოველთასა მე, 
თანამდებმან.

ვერ ნათელ-გცე 72 შენ, მეუფეო 73, ბიწსა შენ შორის ვერ ვხედავ 74, რამეთუ 
„ცოდვაჲ 75 არა გიქმნიეს“. 76* წყევასა ქუჱშე ადამისასა 77 არა შევარდნილ ხარ, 
ხოლო უკუეთუ გარდამოჴედცა 78, არამედ 79 არა განშორებულ ხარ დიდებასა 
მამისასა. 

რად იღუწი, ჵ მეუფეო 80 და ითხოვ თიჴისაგან უძლურისა ნათლისცემასა? 
რამეთუ არასადა მაიძულებელთა 81 მიერ რაჲსამე შემსგავსებულისა ვიკადრე ყოფად.

V. მარადის ჯერ-არს 82 ჩუენდა, ძმანო, [B257v] ღუაწლი კეთილი, 
სარწმუნოებითა და სიყუარულითა სწრაფა სჯულსა შინა უფლისასა 
გამოჩინებულ. და ცნობად ვარ და რად არარაჲსაგან არსებად ღმრთისა 
მიერ ქმნილ იქმნა, და ეგრეთვე ზაკჳთა გუელისათა 83 მარადის ცხორებულნი 
სიკუდილად შევიცვალენით. და ხრწნილებასა ბოროტსა შინა შთაცჳვნულნი 84 
განვეშორენით ღმრთისაგან, და რომელი ჩუენდა ჴელდებულ იყო და 
დამორჩილებულ, დაბადებული მას დავემონენით და ღმერთ ვყუენით 85. 
ხოლო ვიტყჳ 86 მზესა და მთოვარესა, მდინარესა და წყაროთა და ყოველთა 
განხრწნადთა ვიდრე ქუჱწარმავალადმდე, ყოველსავე დავემონენით, და ოდეს 

68	 	 °	 აქ	H	2176-ში	 (B	ლიტერი)	წერია	 „განწმედა“,	რომელიც	გადაშლილია	და	თავზე	
აწერია	„ღება“	–	„ნათლისღების“		მაგიერ.

69	 	თივა	B
70	 	განწმედა	AB
71	 	ნათელს-გცე	B
72	 	ნათელს-გცე	B
73	 	მეუფო	B
74   ~ 	ვერ	ვხედავ	შენ	შორის	B
75	 	ცოდვა	AB
76	 	*	შდრ.	I	პეტრე	2,22.
77	 	ადიმისასა	A
78	 	გარდამოჴედცა]	+და	A,	დად	B
79	 	არამედ]	-B
80	 	მეუფო	B
81	 	მიძულბულთა	A
82	 	ჯერ~ჲ	არს	A
83	 	გუჱლისათა	A,	გუველისათა	B
84	 	შთაცჳნულნი	B
85	 	ვყენით	B
86	 	ვიტყვი	B
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2. ...prokle kostantinepolel patriarqisaÁ... gancxadebisaTÂs...
სასოწარკუჱთილებისა 87 ამის ცხორებისასა დავიჴსენით 88, მაშინ მოგუხედნა 
ჩვენ მადლმან ღმრთისამან და ძალმან და დიდებამან ღმრთისამან, და ღმერთი 
ბუნებასა შინა ჩუენსა დაიტია 89 და იქმნა ღმერთი და კაცი. ორითა ბუნებითა 
ვნებანი და უვნებელობანი 90 და უძლურებანი ჩუენნი თავს-ისხნა. უთესლოდ 
ჴორციელ იქმნა, რომელსა აქუნდა შობაჲ პირველი დაუსაბამოდ და ზეშთა 
მამისაგან საუკუნოდ 91 უდედოდ, ზეცისა ძალთა 92 დაუცხრომელად სადიდებელსა. 
ხოლო მანვე კუალად ჴორციელი შობაჲ [B258r] მიითვალა ჩუენთჳს, უმამოდ 
ქალწულისაგან ყოვლადწმიდისა, რომელსა ღმრთისმშობლად ეწოდების, და 
შობითა თჳსითა განაახლა ცოდვითა დაძუელებული 93 ნათესავი ჩვენი. 

[A123r] დღეს წყალსა ზედა იორდანისასა მოვიდა მონისა ხატითა 
გამოჩინებული და ყოვლად პატიოსანი თავი თჳსი მოუდრიკა ჴელთა 94 ქუჱშე 
მიწიერისა ბუნებისასა. ძნიად 95 უკუჱ სახილველ იყო ზეცისა ძალთა, ვითარმედ 
სიგლახაკისა სახითა მოვიდა რა, ვითარცა კაცი 96 ლიტონი და თავსა თჳსსა 
მოუდრეკს მონასა, რომლისა მხილველმან იორდანე ღმრთისგანვე 97 სასწაულისა 
იცნა თჳსად დამბადებლად და ძრწოლით უკუნ-იქცა. 98* დაბადებული, უსულო 
მყოფი, შიშით მონებს შემოქმედსა თჳსსა. 

და ჩუენ, ძმანო სულიერნო 99, პატივ-ვსცემდეთ შემოქმედსა თჳსსა და 100 
ნუ ვითარცა ღორი მწჳრესა 101 შინა ცოდვათასა ვერევით თჳთნებებითა 102 და 
მორჩილები 103 ვართ შურსა, რისხჳთა სავსესა, საცთურსა – გულისთქუმითა, 
ცხორებისა თჳსისა დაბნელებულნი უწყალოებითა და ანგარებითა, და 
უფროჲსღა 104 უდებებითა [B258v] მოკლებულნი თჳსისა კეთილისანი. 

87	 			სასოწარკუჱთილებისასა	A
88	 			დავისხენით	B
89	 			დაიტიაჲ	AB
90	 			და	უვნებელობანი]	-B
91	 			საუკუნოდ	მამისაგან	B
92	 			ძალთაჲ	A
93	 			დაძუჱლებული	A,	დაძველებული	B
94	 			ჴელთა]	+შინა	A
95	 			ძნად	A
96     ~	ვითარცა	რა	კაცი		B
97	 			ჰღმრთისგანვე	B
98	 			*	შდრ.	ფს.	113,3.
99	 			ს~ლივრნო	B
100				და	ჩვენ	ძმანო,	სულიერნო,	პატივ-ვსცემდეთ	შემოქმედსა	თჳსსა	და]	-A
101				მეიჳრესა	B
102				თვითნებებითა	B
103				ვმორჩილებულ	A,	ვმორჩილები	B
104			უფროსღა	AB
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ვინაჲცა 105 გლოცავ თქუენ, ნუ აღსასრულადმდე ვგიეთ ესევითარსა 
ბოროტსა შინა, არამედ განვიფრთხოთ და ვითარცა ძილისაგან, განვიღჳძოთ 106, 
სინანული 107 შევიწყნაროთ, სიმდაბლით შევიმკვებოდეთ, ძმათმოყუარებითა 
ღმერთსა მივეახლებოდეთ 108, მარხჳთა ცად ავმაღლდებოდეთ, მოწყალებით ძედ 
ღმრთისად 109 ვიყოფოდეთ 110 და მოვიღებდეთ ღირსად 111 ყოვლადწმიდასა ჴორცსა 
და სისხლსა ქრისტესა 112. და ესრეთ ცოდვათაგან თჳსთა განვწმდებოდეთ, 
რამეთუ იტყჳს წმიდა მოციქული: „რომელი არა ღირსად მიიღებდეს 113 ჴორცსა 
და სისხლსა ქრისტესა, იგი დასაშჯელად 114 თავისა თჳსისა სჭამს და სვამს, 
რამეთუ არა გამოიკითხნა ჴორცნი ქრისტესნი“. 115* 

არა არს, ძმანო, ესე ლიტონი მსახურებაჲ ანუ შენდობაჲ, რომელსა 116 
მოვიღებთ 117, არამედ თჳთ განმაცხოველებელ და ყოვლისაგანმწმედელი 
მსხუერპლი 118 სიტყჳერი, რომელსა სერაბინნი და ქერაბინნი შიშით უძრწიან, 
და ყოველნი უჴორცონი 119 ძალნი ვერ იკადრებენ მიხედვად მის ზედა და 
ძრწოლით შეირყევიან. ამისთჳს [B259r] უკუჱ ძალთა ზეცისათა 120 ჩუენცა 
მივემსგავსნეთ, ძმანო, შიშით და სიყუარულით მოვიღებდეთ ჴორცსა მისსა 
და კეთილითა საქმითა მივეახლებოდეთ 121 მას და შევიწყნარებდეთ, რამეთუ 122 
მანცა თავადმან შეგჳწყნარნეს ჩვენ დაუსრულებელსა თჳსსა სასუფეველსა, 
რომლისა არს დიდება თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის 
და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ 123.

105				ვინაცა	AB
106				განვიღვიძოთ	A
107				სინანულით	A
108				მივახლებოდეთ	B
109				ღმრთისა	B
110				ვიყოფდნეთ	A
111			ღირსად]	-A
112				ყოვლადწმიდისა	ჴორცისა	და	სისხლისა	ქრისტესა	AB
113				მიღებდეს	B
114				დასასჯელად	B
115				*	I	კორ.	11,29.
116				რომელი	AB
117				მივიღებთ	B
118				მსხუჱრპლი	B
119				ყოველნივე	უჴორცოთა	A
120				ზეცისათაჲ	B
121				მივახლებოდეთ	B
122				რამეთუ]	რათა	B
123				ამინ]	-B
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3. prokle kostantinepolel patriarqisa naTlisRebisaTÂs. . .

3. amasve dResa 1, Tqumuli wmidaTa Soris mamisa Cuenisa 
prokle kostantinepolel patriarqisa naTlisRebisaTÂs 

uflisa Cuenisa iesu 2 qristesa 3; 4°

I. საყუარელნო, დღეს დღე ესე ჭეშმარიტი ქადაგებისა შემტკბობელი, ხოლო 
ვიტყჳ სატყუასა პავლე მოციქულისასა 5, მღაღადებელი თქუენდა მომართ: 

„გა[C517r]მოგჳჩნდა მადლი ღმრთისაჲ 6 მაცხოვრად ყოველთა კაცთა“. 7* 
გამოგჳჩნდა მხოლოდშობილი ძე და სიტყუაჲ მამისაჲ 8, მხოლოდშობილი 

მხოლოსაგან მარიამ ქალწულისა. 
გამოგჳჩნდა შემოქმედი ზეციერთა  დაბად[A123v]ებულთა, რამეთუ 

მჴედრობანი ანგელოზთანი მოიყუანნეს ქუეყანასა ზედა. 
გამოგჳჩნდა შემოქმედი შარავანდედთა მზისათა, მზე სიმართლისაჲ 9 

სოფელსა შინა და ბნელი [B259v] უღმრთოებისა 10 განდევნა 11. 
გამოგჳჩნდა დამბადებელი კაცთა ბუნებისა, რაჲთა პირველ, პირველქმნულსა 12 

ადამს აღმოუწოდოს პირველსავე შინა მისსა დიდებასა. 
გამოგჳჩნდა მწყემსი პირმეტყუელთა ცხოვართა 13 სახითა ცხოვარისათა 14, 

რაჲთა მოზიდოს მტერსა 15 და ცხოვართა თჳსთა დასათრგუნველ-ჰყოს. 
გამოგჳჩნდა მწყემსი კეთილი, რაჲთა კუჱრთხითა ჯუარისაჲთა არაწმიდანი 16 

მგელნი განსდევნნეს სამწყსოსაგან თჳსისა 17.

1	 	ამასვე	დღესა]	თუესა	იანვარსა	ვ	C
2	 	იესუს	A
3	 	ქტ~საჲ	A,	ქ~საჲ	BC
4	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	112,	XVII	ს.	(123r-125r);	B	–	H	2176,	

1785	წ.	(259r-263v);	C	–	A	220,	1726	წ.	(516v-520v).	გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.
5	 	მოციქლისა	C
6	 	ღმრთისაჲ]	უფლისაჲ	A
7	 	*	ტიტ.	2,11.
8	 	მამისა	BC
9	 	სიმართლისა	BC
10	 	უღთ~ობისა	A,	უღთოებისა	BC
11	 	განდევნაჲ	A
12	 	ქმნილსა	B
13	 	ცხოვართაჲ	A
14	 	ცხოვართასა	B
15	 	მტვერსა	B
16	 	არაწმინდა	C
17	 	თჳსისაჲ	C
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გამოგჳჩნდა შეცდომილთა ცხოვართა, მოწყალე 18 მწყემსი სამწყსოსა, 
რაჲთა შეიყვანნეს პალატსა შინა 19 ცხოვარნი, ესე იგი არს სასუფეველსა შინა 
თჳსსა 20. 

გამოგჳჩნდა წმიდაჲ წმიდისაგან ქალწულისა, რაჲთა არაწმიდებანი 21 
ჩუენნი განბანოს 22. გამოგჳჩნდა განმყოფელი წყალთა და წყალთა მიმართ 
მოვიდა, რაჲთა 23 ბუნება 24 წყალთა განწმიდოს 25. 

გამოგჳჩნდა მეუფე 26 სოფლისა 27 სოფელსა შინა, ვითარცა ერთი სოფლისაგანი 
მშჳდობისათჳს. 

გამოგჳჩნდა დამბადებელი 28 ზეციერთა და ქუჱყნიერთა დაბადებულთა, 
ვითარცა კაცი იორდანეს ნათლისღებად. 

II. იოვანესგან ნათლის[C517v]ღება ინება, ნათელმან ნათლისაგან [B260r] 
და ითხოვდა ნათლისღებასა ცეცხლი – თივისაგან, ვითარმედ იოვანე სცნობდა 
შემოქმედსა ბუნებათასა და ღაღადებდა მისა მიმართ მეტყუელი: 

„მე მიჴმს შენგან ნათლისღებაჲ და შენ ჩემდა მოხუალა“? 29* 
მე მიჴმს ნათლისღებისა შენისა ნათელი, მე შენისა კუალადობისა 30 კუალად 

მინებს. 
მე მონა ვარ შენისა შობისა, ჵ მეუფეო 31, მონა ვარ შენისა მარჯუენისა 32. 
მე თიჴა 33 ვარ შენისა წმიდისა ქუეყანისა. 
ვერ ვიკადრო 34 კაცმან ბიწიანქმნილმან 35 განწმედა 36 ღმრთისა უცოდველისა. 

18	 	მოწყალე]	-C
19	 	შინა]	+თჳსსა	B
20	 	თჳსსაჲ	A
21	 	უწმიდებან	C
22	 	განბანოსა	B
23	 	რაჲთა]	-B
24	 	ბუნება]	რუღნ~ბჲ	B
25	 	განწმინდოს	AB
26	 	მეუფჱ	B
27	 	სოფლისა]	-C
28	 	დამბადებული	B
29	 	*	მათ.	3,14.
30	 	კვალადობისა	ABC
31	 	მეუფო	A,	მეუფჱო	B,	მჱუფო	C
32	 	მარჯვენისა	AC,	მარჯუჱნისა	B
33	 	თიჴჲ	C
34	 	ვკადრო	AB
35	 	ბილწქმნილმან	C
36	 	განწმენდა	A
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ვერ ვიკადრო განყოფა 37 ჴელისა ჩემისა თავსა ზედა ყოვლისა 38 
მპყრობელისასა. 

ვერ კადნიერ ვიქმნე შესხმად, რომელსა გუნდნი ანგელოზთანი გიძღჳან 39. 
ვერ ვიკადრო მიახლებად, რომელსა 40 სერაბინნი ვერ იკადრებენ მიხედვად, 

ვინაჲცა 41 შიშით ღაღადებენ: „წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს, ჭეშმარიტად 
სავსე არიან ცანი დიდებითა შენითა და ქუეყანაჲ 42 – საკჳრველებითა 
შენითა“. 43* 

ვერ ვიკადრო მიახლებად შეუხებელისა მიმართ, რომელსა ქერაბინნი 
გიძრწიან 44 და ყოველნი მჴედრობანი მაღალთა 45 ძალთა. 

ვერ კადნიერ 46 ვიქმნე ნათლისცემად, რომელსა ცანი და ქუეყანაჲ 47 [B260v] 
გიძრწიან 48. 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისაგან იორდანე კდემული მართლ-
უკუნ-იქცა. 49* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომელსა მაყვალი აღეტყინებოდა 50 და 
არა შეიწოდა 51. 52* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლი[C518r]სა მთა ვერ დამთმენელი 
კმოოდინ 53. 54* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე [A124r] ნათლისცემად, რომლისა მხილველი აბრაჰამ 55, 
რაოდენ  ძალ-უც  ხილვად  ბუნებასა  კაცობრივსა,  მიწად  და  ნაცრად  

37	 	განყოფჲ	C
38	 	ყოვლის	A
39	 	გიძღჳან]	გიძრწიან	B,	გიწრწიან	C
40	 	რომელსა]	-BC
41	 	ვინაცა	ABC
42	 	ქყ~ნა	B
43	 	*	შდრ.	ეს.	6,3.
44	 	გიწრწიან	C
45	 	მაღალთა]	მღდელთა	B
46	 	კადნიე	B
47	 	ქვეყნა	B
48	 	იგიწრწიან	C
49	 	*	შდრ.	ფს.	113,3.
50	 	აღიტყინებოდა	B
51	 	შეიწოდაჲ	C
52	 	*	იხ.	გამ.	3,2.
53	 	კმოდინ	A
54	 	*	იხ.	გამ.	19,18.
55	 	აჰბრამ	C
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თავსა  თჳსსა 56 უწოდა 57. 58* 
ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისა ისაკ, ძილსა შინა მხილველმან, 

შიშითა 59 საკურთხეველი აღგიდგა. 60* 
ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომლისა თანა იაკობ მრკინალი 61 

კურთხეულ იქმნა და სანატრელ. 62* 
ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომლისაგან იოსებ შეიკდიმა ქმნად 

უსჯულოებისა და მთავარ ყოვლისა სოფლისა 63 იქმნა. 64* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომლისა მხილველი მოსე განკრთა და 
ენაბრგუნილი 65 უწოდა თავსა თჳსსა. 66* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისა შემწედ მქონებელმან ისო ნავესმან 
მიწადმდე [B261r] დაარღჳა 67 იერიქო. 68* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად 69, რომლისა მხილველი ესაია თავსა 
თჳსსა უბადრუკად უწოდდა 70* და ეზეკია 71 ქუეყანად მიმართ შეგივრდა 
მხილველი 72. 73* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომელ დანიელ, დიდისა მის ხილვისა 
ღირსქმნილი, ძრწოდა. 74*

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომელ ენუქ სათნომყოფელი ადგილსა 
განსასვენებელსა 75 მიცვალებულ იქმნა. 76* 

56	 	თვისსა	B
57	 	უწოდდა	C
58	 	*	იხ.	დაბ.	18,27.
59	 	შიშით	BC
60	 	*	იხ.	დაბ.	26,24-25.	
61	 	მრკინალი]	მორკინა+და	B,	მორკინე	C
62	 	*	იხ.	დაბ.	32,24-30.
63	 	სოფლისა]	ს~ყლის	B
64	 	*	იხ.	დაბ.	39,7-13;		41,39-44.
65	 	ენაბრგუვილი	C
66	 	*	იხ.	გამ.	4,10;	6,12.
67	 	დაარღვივა	C
68	 	*	იხ.	ისუ	ნავ.	5,13-6,27.
69	 	ნათლისცემად]	-A
70	 	*	იხ.	ეს.	6,5.
71	 	ეზეკია]	ეზეკიაჲ	A,	+მხილველი	BC
72	 	მხილველი]	-BC
73	 	*	იხ.	ეზ.	1,28.
74	 	*	იხ.	დან.	7,13-15;	8,15-17;	10,8-9.
75	 	განსვენებისასა	BC
76	 	*	იხ.	დაბ.	5,24.
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ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისა მხილველმან ელია ჰურიათა 77 
[C518v] ებრაელთა რკინითა დაუმტკიცა და დაუჴშა 78 ცანი. 79* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე 80  ნათლისცემად 81, რომლისა მიერ იგივე ელია 
შეწყალებულ 82 იქმნა და 83 ეტლთა 84 ზედა ცეცხლისათა აღმჴედრდა. 85* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისა ელისე მვედრებელმან იორდანე 
ჴმელად განვლო. 86* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომლისა ვედრებითა სამფსონ 87 ყბითა 
ვირისათა ფრიადნი წარმართნი მოსრნა და წმიდაჲ იგი ღმრთისაჲ უძლეველ 
იქმნა 88. 89* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომლისა მვედრებელმან 90 გედეონ მცირითა 
მოყუსითა [B261v] მოსრნა მიდიამელნი. 91* 

ვერ კადნიერ ვიქმნე ნათლისცემად, რომლისა მვედრებელმან დავით 
მოაკუდინა 92 გოლიათი. 93* 

ვერ ვიკადრო ნათლისცემად, რომელი ქალწულმან წმიდამან მარიამ გშვა 
და კუალად შემდგომად 94  შობისა 95  ქალწულად  ეგო. რომელსა 96  ნეტარნი  
და 97  წმიდანი კაცნი ვერ უძლებენ ხილვად, ქალწულმან წმიდამან საშოჲთ 98 
შვა 99, ვითარცა სათნო-იჩინა. 

77	 	ჰურიათა]	+და	C
78	 	დაუხშნა	B,	დაუჴშნა	C
79	 	*	იხ.	III	მეფ.	17,1.
80	 	ვიქმნა	B
81	 	ნათლისცემად]	-A
82	 	შეწყალებულ]	შეწყალებული	B,	შეწუხებული	C
83	 	იქმნა	და]	-BC
84	 	ეტლთაჲ	AC
85	 	*	იხ.	IV	მეფ.	2,11.
86	 	*	იხ.	IV	მეფ.	2,14.
87	 	საფსონ	AC
88	 	იქმნაჲ	A
89	 	*	იხ.	მსაჯ.	15,14-16.
90	 	მვედრებელი	ABC
91	 	*	იხ.	მსაჯ.	6,36-7,22.
92	 	მოაკდინა	B
93	 	*	იხ.	I	მეფ.	17,1-51.
94	 	შემდგომად]	-A
95	 	შობისაჲ	B
96	 	რომლისად	C
97	 	და]	-C
98	 	საშოსა	A,	საშოთ	BC
99	 	შვაჲ	ABC
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III. შენ გხედავ ჴორცთა შინა დაფარულსა, არამედ გიცნობ ანგელოზთა და 
კაცთა შემოქმედად, რამეთუ 100  ვითარცა  მუცელსა შინა შენ განგიკრთი 101, 102*  
ეგრეთვე 103  აწ 104 უძრწი. ღმრთეებრსა  შარავანდსა შენსა 105 ვერ უძლებ. 

ვერ ვიკადრებ ნათლისცემად შენდა, რამეთუ ვარსკულავითა 106 მოგუთა 
ასწავებდი შენისა მიმართ შობისა მოსლვად 107. 108* 

ვერ ვიკადრებ ნათლის[C519r]ცემად შენდა, უფალო, რამეთუ ჰეროდე, 
მსმენელი შენისა მეუფებისა 109, [A124v] შეძრწუნდა ფრიად და უსამართლოსა 
ჩჩჳლთა ზედა მოაწევდა 110* და მიწაჲ 111 თჳსსა შემომქმედსა სიკუდიდ გეძიებდა 
და მტვერი ცეცხლსა წინა-აღგიდგებოდა 112. 

ჵ მეუფეო 113, უფალო, რაჲსამე მიბრძანებ ყოფად შესაძრწუნებელსა 114 
და 115 შეუძლებელსა? 

რაჲსა 116 მაჭირვებ მე პყრობად [B262r] შეუპყრობელისა 117? რად მიბრძანებ 
შეუძლებელსა ჩემსა?  არა უსწავლიეს ჴელსა ჩემსა 118 კადნიერება ცეცხლსა 
ზედა,  არა ოდეს  განუბანიეს  წყარო  თიჴასა 119,  არცა  განუწმედიეს 120 
მოკუდავსა უკუდავი 121, არცა განაახლოს 122 ცოდვილმან ღმერთი ანგელოზთა, 
რომელმან აიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი. 

100				რამეთუ]	რათა	C
101				განკრთი	AC
102				*	იხ.	ლკ.	1,41.
103				ეგრეთვე]	-C
104				აწცა	BC
105		 	ღმრთეებრსა	შარავანდსა	შენსა]	მღუთაებრსა	შენსა	შარვანდსა	A,	ღმრთეებრასა	

შარავანდედსა	შენსა	C
106				ვარკულვითა	B,	ვარსკვლავითა	C
107				მოსულვად	B
108				*	იხ.	მათ.	2,1-11.
109				მფჱბისა	C
110				*	იხ.	მათ.	2,16.
111				მიწა	C
112				წინა-აღუდგებოდა	A,	წინა-აღაგიდგებოდა	C
113				მეუფო	B
114				შეძრწუნებულსა	A
115				შესაძრწუნებელსა	და]	-BC
116				რასაჲ	C
117				შეუპყრობლისა	A
118				ჴელთა	ჩემთა	C
119				თიჴასაჲ	A,	თიჴისა	C
120				განუწმენდიეს	C
121				მოკდავსა	უკდავი	C
122				განახლოს	C
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უწყი, თუ რაჲ ვარ და ანუ 123 რაჲ ვიქმნები 124, არა დავივიწყო. უწყი 125, 
ვინ 126 ხარ, რომელმან ფრიადნი უწყნი. უწყი, თუ რაჲ ვარ მე, რომელიცა 
იყო და იქმნა. და გრქუა 127 შენ, უფალო, უფალი და მე მონა შენი 128; შენ 
– შემოქმედი, ხოლო მე – დაბადებული; შენ – მზე, ხოლო მე – შუქი; შენ 
– მწყემსი, მე – ცხოვარი; შენ – მეფე, მე – მჴედარი; შენ – ნათელი 129, მე – 
სასანთლე; შენ – მღდელთმთავარი 130, მე – მსახური; შენ – საყდარსა ზეცისასა 
მჯდომარე, მე – კუარცხლბეკი 131 ფერჴთა შენთა; შენ – ზეციერი, მე – 
ქუეყნიერი 132 და 133 კუალად, შენ ჩემთჳს ქუეყნიერი 134; ხოლო მე – ჴორციელ, 
შენ – უჴორცო; მე – მოკუდავ, შენ – უკუდავ 135, შენითა სიკუდილითა 
მომკუდარნი 136 საკრველთაგან 137 განათავისუფლენ; მე – სახესა შინა, ხოლო 
შენ – საუკუნე 138 და იქმენ სახესა შინა ჩემთჳს, რაჲთა მე მაცხო[C519v]ვნო. 

[B262v]  არა   სირცხჳლ-იჩინე 139 დედაკაცისაგან 140  შობაჲ 141,  უფალო    
ჩემო 142, ქალწულად მიიხუენ და 143 დედა ჰყუენ 144 და კუალად ქალწულად 
გამოაჩინენ 145 იგი. წყალთა მიმართ მოხუედ 146 და კაცისაგან გნებავს 
ნათლისღებაჲ, დამბადებელსა ყოველთასა. დედისაგან მხოლოდშობილი 

123				ანუ]	+თუ	B
124				ვიქმნე	BC
125				უწყი]	-C
126				ვნა	B,	ვინა	C
127				გრქუვა	B,	გრქვაჲ	C
128				შენი]	-BC
129				ნათელი]	სანთელი	C
130				მღდელმთავარი	B
131				კუვარცხლბეკი	BC
132				ქუჱყნიერი	A,	ქვეყნიერი	B
133				და]	+და	C
134				ქვეყნიერ	BC
135				უკდავ	C
136				მომკდარნი	C
137				საკურველთაგან	C
138				საუკუნო	C
139				სირცხვილ-იჩინე	C
140				დედაკცისა	C
141				შობაჲ]	+ჵ	BC
142				ჩემო]	-B,	აწ	C
143				და]	-C
144				ჰყუჱ	A,	ჰყვენ	BC
145				გამოაჩინე	C
146				მოხუჱდ	A,	მოხვედ	BC
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გამოსჩნდი 147, რომელი წყლითა ბუნებასა საცნაურ ჰყოფ 148, რომელი 149 
ძუელსა 150 შინა და ახალსა 151 აღთქმასა ჰქადაგებ 152. რომელმან ეკლესიანი 
ორთაგან ერთა 153 აღაშენენ, ხოლო ვიტყჳ წარმართთა და ებრაელთაგან. 

ესე გამოუთქმელისა შენისა სიბრძნისა განზრახვა, რამეთუ წინაჲ-
სწარმეტყუელი სულითა წმიდითა  შორითვე  ღაღადებდა:  „კურთხეულ 154  
არს  მომავალი   სახელითა უფლისაჲთა, ღმერთი უფალი, და გამოგჳჩნდა 155 
ჩუენ“. 156*

რასა ჰყოფ, უფალო ჩემო, გიცნობ შენ, ბუნებასა მეუფეთასა; გიცნობ 
შენ, შემოქმედსა დაბადებულთასა; გიცნობ შენ, უპირველეს 157 ცათა და 
ქუეყანისასა 158; გიცნობ 159  შენ, დამბადებელსა ადამისასა; გიცნობ 160  შენ, 
უხუცესსა 161  აბრაჰა მისასა. 162* 

IV. ხოლო იესუ ჰრქუა 163 მას: „აცადე აწ“, ვითარცა წინაჲსწარმეტყუელმან 
უფროს ყოველთა წინაჲსწარმეტყუელთა, მქადაგებელმან ჩემისა ღმრთეებისა 164 
და კაცებისამან, რამეთუ ჩემი არს ჴმაჲ მეტყუელი: „უფროს [B263r] იოვანე 
ნათლისმცემელისა წინაჲსწარმეტყუელთა შორის  არა  აღდგომილ არს“. 165*  
„აცადე  აწ, რამეთუ ესრეთ ჯერ-არს ყოველი ჩემდა 166 აღსრულებად ყოვლისა 
სიმართლისა“. 167* 

მაშინ იტყოდა მისა მიმართ იოვანე: განწმედად ჩემდა მოსრულ ხარ 

147				გამოჩნდი	C
148				ყოფს	C
149				რომელ	BC
150				ძუჱლსა	A,	ძველსა	BC
151    ~	და	ახალსა	შინა	BC
152				გქადაგებ	A,	გქადოგებ	B
153				ერთაჲ	B
154				კურთხეულ]	კ~ცი	C
155				გამოგვიჩნდა	AB
156				*	ფს.	117,26-27.
157				უპირველეს]	უპირატეს	A,	ურრველეს	B
158				ქვეყანათასა	B
159				გიცნობთ	C
160				გიცნობთ	C
161				უხუცესა	C
162				*	იხ.	ინ.	8,58.
163				ქვაჲ	C
164				ღთაებისა	C
165				*	მათ.	11,11.
166   ~ 	ჩემდა	ყოველი	BC
167				*	მათ.	3,15.
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და წყლისა, არა [A125r] ვიტყოდე, უფალო, წინააღმდგომსა 168 ჴელ[C520r]
მწიფებისა შენისასა, შემუსვრად მოსრულ ხარ თავსა გუელისასა 169 წყალთა 
შინა ნათლისღებითა 170 შენითა. იყავნ ნებაჲ შენი, რომელსა 171 გნებავს მეორედ 
შობაჲ 172 კუალად კაცთა. მიმიშუ უკუჱ მსახურებად შენდა, რამეთუ ურჩება 
ვერ ვიკადრო. უკუეთუ დასაბამცა კადნიერ ვიქმნე, განვმარტო მარჯუენე 173 
ჩემი შენ ზედა, მჯდომარესა მარჯუენით მამისა. დავდვა ნები ჩემი თხემსა 
ზედა ცათა სრულმყოფელისა. 

და შეახო იოვანე ყოვლადწმიდა თხემსა უფლისასა, ნათელ-სცა 174 ერთსა 
წმიდისა სამებისაგანსა და „მეყსეულად 175 იხილნა 176 ცანი განხმულნი და 
სულიწმიდა, ვითარცა ტრედი გარდამომავალი მას ზედა“. 177* დადუმნა იოვანე, 
ესმა ჴმაჲ მამისა, რომელი წამებდა მხოლოდშობილისა ძისასა: 

„ესე არს ძე ჩემი საყუარელი, რომელი სათნო-ვიყავ“. 178* 
ესე არს, რომელმან ჩემითა ჰყო 179 კაცი პირველ 180 სამოთხეს 181 შინა. [B263v] 
ესე არს, რომელმან „ცანი გარდაართხნა“. 182* 
ესე არს, რომელმან წესნი ანგელოზთანი განაწესნა. 
ესე არს, რომელმან მზე და მთოვარე ჴელოვნებით 183 შექმნა და მზემან 

სიმართლისამან იორდანესა შინა ნათელ-იღო 184. 
„ესე არს ძე ჩემი საყუარელი, რომელი სათნო-ვიყავ“. 
კუალად, მამისა ჴმისა მსმენელი მთასა ზედა თაბორსა მოწაფეთა 185 თანა 

168				წინააღდგომასა	A
169				გუჱლისასა	AB,	გველისასა	C
170				ნათლისღებითაჲ	A
171				რომელთა	A
172				შობითა	A,	შობისა	BC
173				მარჯუჱნა	B,	მარჯვეჱნა	C
174				ნათელ-სცაჲ	B
175				მეყუსეულად	C
176				იხჲ~ლ~ჲ	B
177				*	მათ.	3,16;	მარკ.	1,10;	ლკ.	3,21-22;	ინ.	1,32.
178				*	მათ.	3,17;	მარკ.	1,11;	ლკ.	3,22;	II	პეტრე	1,17;	კოლ.	1,13.
179    ~ 	ჰყო	ჩემითა	A	
180    ~ 	პირველ	კაცი	BC	
181					სამოთხესა	BC
182					*	ფს.	103,2;	იობ.	9,8.
183					ჴელოვნებითა	BC
184					ნათელს-იღო	ABC
185					მოწფეთა	B,	მოწამეთა	C
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ქმნილი მაცხოვრისა, მამამან უშობელმან მხოლოდშობილისა თჳსისა ძისამან 186 
მოავლინა ყოველთაგან მაუწყებელი, რამეთუ მხოლოდშობილმან ძემან მისმან 
ყოველივე ქმნა 187 ცათა შინა 188 და ქუეყანასა ზედა. 

არამედ ჩუენ აქა სიტყუაჲ დავადგინეთ და ჩუენთჳს [C520v] ქალწულისაგან 
შობილსა და 189 იორდანესა შინა ნათელღებულსა იოვანესგან 190,  და თაყუანის-
ვსცემდეთ, რომლისა მიერ ყოველი სოფელი  განიწმიდების 191 და ერნი ცხონ-
დებიან 192  და  სასუფეველსა იცვებიან და საღმრთო კრებულნი იხარებენ 193 
და ღმრთისმეცნიერებით 194 განათლდებიან და კერპთმსახურებანი დაემჴობიან 
გამოცხადებისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა, რომლისა არს დიდება 
და სიმტკიცე თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და 195 მარადის და 
უკუნითი უკუნისამდე, ამინ 196.

186    ~	ძისამან	თჳსისა	A
187				ქმნაჲ	A
188				შინა]	-B
189				და]	-A
190				იოავანესაგან	C
191				განიწმინდების	A
192				ცხოვნდებიან	A
193				იხრებენ	A
194				ღმრთისმეცნიერებითა	B
195				აწდაჲ	C
196				ამინ]	-B
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1. Tqumuli wmidisa evsebi mTavarebiskoposisa aleqsandrielisaÁ 
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesa 1°

I. ამისთჳს, რამეთუ გუშინ შობისათჳს უფლისა სიტყუაჲ დავწერეთ, 
საყუარელნო, და ნათლისღებისათჳსცა ვიწყოთ თქუმად. მოვედით დღეს და 
ვიხილოთ სიტყუაჲ, ვითარ მოვიდა უფალი ნათლისღებად, და შემდგომად 
რავდენთა წელთა შობისა მისისათა ქალწულისაგან ნათელ-იღო. 2** ოცდაათისა 
წლისა იქნა რაჲ უფალი, მოვიდა ნათლისღებად 3** და წყალთაჲ განწმიდა 
ბუნებაჲ, და სოფელსა განწმედაჲ და გამოჴსნაჲ მოანიჭა და შენდობაჲ 
შეცოდებულთაჲ, და თავი თჳსი გამოუცხადა სოფელსა. პირველ ნათლისღებისა 
მისისა არცა სასწაული ქმნა, არცა სოფელსა გამოეცხადა, ვითარცა-იგი 
ოთხნი მახარებელნი ამას იტყვიან 4. 5**

ხოლო ნათელ-იღო, არათუ 6 მას ეჴმარებოდა საბანელი, რამეთუ „მან ცოდვაჲ 
არა ქმნა, არცა იპოვა ზაკუვაჲ პირსა მისსა“, 7* არამედ ჩუენთჳს ნათელ-იღო, 
რაჲთა ჩუენ სახე მოგუანიჭოს ნათლისღებისაჲ. დათრგუნა ეშმაკი წყალთა 
შინა [და თავი მისი შემუსრა, [211v] ვითარცა იტყჳს წინაჲსწარმეტყუელი: 
„შენ შეჰმუსრე თავები ვეშაპისაჲ მის და მიეც იგი საჭმელად ერსა მას 
ჰინდოეთისასა“. 8* ხოლო ვეშაპად თქუა მრავალგულარძნილი ეშმაკი, წყლად 
– იორდანესა ნათლისღებაჲ, ჰინდოდ – ჩუენ, რომელთა-იგი წარმართთაგანთა 
გურწმენა ქრისტე. ხოლო რაჲსათჳს ეთიოპად თქუა? ამისთჳს, რამეთუ პირველ 
ნათლისღებისა შავნი ვიყვენით სიშავითა მით ცოდვისაჲთა ამომწუბებულნი. 
ხოლო საჭმლად ჩუენდა მოგუეცა, არა რაჲთა ვჭამოთ იგი, არამედ რაჲთა 
დავთრგუნოთ იგი ნათლისღებითა, რაჲთა იგი დათრგუნვილი ჩუენ მიერ, 

1	 	 °	ტექსტი	დასტურდება	მხოლოდ	ათონის	მრავალთავში	−	Ath.11,	X	ს.	 (209r-212r).	
გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.

2  ** ὁ Κύριος ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην Gr. (PG 86a, col. 372, C 8-9):	უფალმა	იორდანეში]	om.	Iber.
3  ** ἐβαπτίσθη Gr. (PG 86a, col. 372, C 8)] add.	 ოცდაათისა	 წლისა	 იქნა	რაჲ	 უფალი,	

მოვიდა	ნათლისღებად	Iber.
4	 	იტჳ~ნ	
5  ** ὅτι μετὰ τὸ βαπτισθῆναι αὐτὸν τότε ἥρξατο ποιεῖν σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ Gr. (PG 

86a, col. 372, D 1-2):	 „ვითარმედ	შემდგომად	 ნათლისღებისა	 მისისა	 მაშინ	 იწყო	 ყოფად	
სასწაულებისა	და	ნიშებისა	შორის	ერსა	მას“	(A	19,	198v;	A	95,	137v)]	om.	Iber.
6	 	არაჲთუ
7	 	*	I	პეტრე	2,22.
8	 	*	ფს.	73,14
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თჳსისაგან სიბოროტისა ცოხნილი შეიჭამოს]. 9** რამეთუ უკუეთუ დავიცვათ 
ნათლისღებაჲ უბიწოდ, ჴელმწიფებაჲ გუაქუნდეს დათრგუნვად მისა, ვითარცა-
იგი უფალმან თქუა: „აჰა ესერა, მიგეც თქუენ ჴელმწიფებაჲ დათრგუნვად 
ზედა გუელთა და ღრიაკალთა და ყოველსა ზედა ძალსა მტერისასა“. 10* 

ხოლო იხილე, ვითარ მაუწყებს ჩუენ, ვითარმედ ძალსა ზედა მტერისასა 
მოგეც თქუენ ჴელმწიფებაჲ დათრგუნვად გუელთა და ღრიაკალთა და 
ყოველსა ზედა ძალსა მტერისასა. 11** 

II. ამისთჳს უკუე მოვიდა იორდანედ დათრგუნვად მტერისა ძალსა, ხოლო 
გამოცხადებად, ვითარმედ იგი არს ძჱ ღმრთისაჲ. 12** არამედ ვითარ იცნობა, 
არათუ 13 თავადმან თავისა თჳსისათჳს წამა, არამედ იოვანე თითითა უჩუენა 
და თქუა: „აჰა, კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან აიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი“. 14* 
და ოდეს მოვიდა ნათლისღებად, აყენებდა მას იოვანე და ეტყოდა: „მე 
მიჴმს შენ მიერ ნათლისღებაჲ, შენ ჩემდა მოხუალა?“ 15* ვერ ძალ-მიც 
ნათლისცემად, იტყოდა, ვერ ვიკადრებ თიჴისაგანისა ჴელისა ამაღლებად ზედა 
თხემსა უკუდავსა. ქერობინნი შენგან ძრწიან და სერაბინნი ვერ იკადრებენ 
მიახლებად, გინა განცდად პირსა შენსა. 16** ანგელოზნი წამისყოფასა ოდენ 
შენსა შეძრწუნდებიან, 17**  ცანი ძრწიან, 18**  მთანი კუმოლვიან, 19*; 20** 

9  ** ἐν τῷ ὕδατι πατήσωμεν τὸν διάβολον Gr. (PG 86a, col. 372, D 6-7)] add.	და	თავი	მისი	
შემუსრა...	თჳსისაგან	სიბოროტისა	ცოხნილი	შეიჭამოს	Iber.
10	 	*	ლკ.	10,19;	შდრ.	ფს.	90,13.
11  ** σκορπίων πατεῖν Gr.	(PG	86a,	col.	373,	A	3)]	add.	და	ყოველსა	ზედა	ძალსა	მტერისასა	

Iber.
Ὁ ὅφις ἐν τῇ γλώττη ἔχει τὸ κέντρον, καὶ ὁ σκορπίος ἐν τῇ οὐρᾷ, τουτέστιν ἀπὸ κεφαλῆς ἕως 

οὐρᾶς. Ἐξουσίαν οὖν δέδωκεν ἡμῖν καταπατεῖν πάσας τὰς ἀρχὰς αὐτοῦ, καὶ τὰς ἐξουσίας καὶ τὰς 
δυνάμεις Gr. (PG 86a, col. 373, A 3-7)	რამეთუ	 გუელსა	 მას	 ენასა	თჳსსა	 აქუს	 გესლი	 იგი,	
ხოლო	ღრიაკალსა	 –	 ბოლოსა.	 ესე	თჳთ	თავითგან	 ვიდრე	 ბოლოდმდე	 ჴელმწიფებაჲ	
მოგუცა	ჩუენ,	რაჲთა	დავთრგუნოთ	ჴელმწიფებაჲ	და	ძალი		მისი	(A	19,	198v-199r;	A	95,	
138r)]	om.	Iber.

12  ** ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος γνωσθῆναι τῷ κόσμῳ Gr. (PG 86a, col. 373, A 10-11):	 „რამეთუ	
ნათლისღებასა	მას	გულისჴმა-ყო“	(A	19,	199r;	A	95,	138r)]	om.	Iber.

13	 	არაჲთუ
14	 	*	ინ.	1,29.	
15	 	*	მათ.	3,14.	
16	 	**	და	სერაბინნი	ვერ	იკადრებენ	მიახლებად,	გინა	განცდად	პირსა	შენსა]	τὰ Σεραφὶμ 

ὑμνοῦσιν Gr. (PG 86a, col. 373, B 5):	სერაფიმები	გიგალობენ.
17	 	**	ანგელოზნი	წამისყოფასა	ოდენ	შენსა	შეძრწუნდებიან]	ἡ γῆ ἐν τῷ βλέπειν σε τρέμει 

Gr. (PG 86a, col. 373, B 5-6):	ქვეყანა	(მიწა)	მოხედვასა	შენსა	შეძრწუნდის
18	 	**	ცანი	ძრწიან]	οὐρανοὶ κλονοῦνται Gr. (PG 86a, col. 373, B 5):	ცანი	გრგვინავენ.
19	 	*	იხ.	გამ.	19,18;	შდრ.	ფს.	103,32.
20	 	**	მთანი	კუმოლვიან]	καὶ σείεται ὅρη Gr. (PG 86a, col. 373, B 6):	მთები	ირყევიან.
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ბორცუნი 21 იცვალებიან, 22* „ზღუამან გიხილა შენ და ივლტოდა“, 23*; 24** 
ყოველნი ძრწიან შენისა ძალისაგან. ვითარ მე, მოკუდავმან, უკუდავსა 
შენსა თხემსა ვიკადრო შეხებად? თიჴასა უჴმს მეკეცე შესაქმედ, მჴედარსა 
ეჴმარების მეფე, 25** მონასა უჴმს უფალი შემწედ, სანთელსა უჴმს ზეთი იგი 
სიმართლისაჲ. 26** [212r] უფალო, ვერ ვიკადრებ უკუდავსა შენსა თხემსა 
გარდასხმად წყალსა, „მე მიჴმს შენ მიერ ნათლისღებაჲ“. 27*; 28** 

ხოლო უფალმან ჰრქუა მას: 29** აცადე აწ, არა მნებავს უწყებად, თუ 
ვინ ვარ. 30** ამისთჳს კაც ვიქმენ და ჴორცნი მოვიხუენ, რაჲთა იორდანემან 
უშიშად შემიწყნაროს მე, და კაცნი უძრწოლველად ჩემდა მოვიდენ. აცადე 
უკუე აწ ესე, და იყო, ვითარ ხარ ნათლისმცემელ, 31** რამეთუ არა ჯერ-არს 
შენდა მარტოჲსა წამებაჲ ჩემდა. უკუეთუ არა, ეგონოს სოფელსა, ვითარმედ 
ნიჭით ჩემთჳს ამას იტყჳ 32. არამედ სამართალ არს, რომელ მამამან ჩემმან 
ზეგარდამო უწამოს ამისთჳს სოფელსა 33** და ნუგეშინისმცემელი მოვიდეს და 
მაშინ მიცნან, თუ ვინ ვარ. ამისსა შემდგომად მიცნან მე ჩემთა და ვიცნობო 
ჩემთა მიერ. 

მაშინ მოიყვანა იოვანე უფალი და ნათელ-სცა მას იორდანესა შინა და 
აღმო-რაჲ-ვიდოდა იგი წყლით, იხილა სულიწმიდაჲ გარდამომავალი, ვითარცა 

21	 	ბორცჳნი
22	 	*	შდრ.	ეს.	40,4,	41,15;	იერ.	4,24;	ნაუმ	1,5;	ლკ.	3,5;	გამოცხ.	6,14.
23	 	*	ფს.	113,3.
24  ** καὶ σείεται ὅρη Gr. (PG 86a, col. 373, B 6)] add.	ბორცუნი	იცვალებიან,	ზღუამან	გიხილა	

შენ	და	ივლტოდა	Iber.
25  ** ἐπισκέψεως Gr. (PG 86a, col. 373, B 9)] add. მჴედარსა	ეჴმარების	მეფე	Iber.
26  ** τῆς βοηθείας Gr. (PG 86a, col. 373, B 10)] add. სანთელსა	უჴმს	ზეთი	იგი	სიმართლისაჲ	

Iber.
27	 	*	მათ.	3,14.
28  ** ὕδωρ Gr. (PG 86a, col. 373, B 12)] add.	„მე	მიჴმს	შენ	მიერ	ნათლისღებაჲ“	Iber.
29  ** Ἄφες ἅρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἡμῖν ἐστιν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην Gr. (PG 86a, col. 

373, B	12-14):	„აცადე	აწ,	რამეთუ	ესრეთ	შუენის	ჩუენდა	აღსრულებად	ყოველი	სიმართლე“	
(მათ.	3,15)]	om.	Iber.
30  ** διὰ τοῦτα σῶμα ἐφόρεσα, διὰ τοῦτο ἄνθρωπος ἐγενόμην, ἵνα πληρώσω πᾶσαν δικαιοσύνην· 

ἐπειδὴ πρὸ τῆς ἐνσάρκου παρουσίας, θάλασσα ἰδοῦσα ἕφυγεν, καὶ Ἰορδάνης οὗτος ἐστράφη εἰς 
τὰ ὁπίσω, τὰ ὅρη καὶ οἱ βουνοὶ ἐσκίρτησαν Gr. (PG 86a, col. 373, B 15-C 5): „ამისთჳს	ჴორცნი	
შევისხენ	 და	 კაც	 ვიქმენ,	 რაჲთა	 აღვასრულო	 ყოვლითურთ	 სამართალი	 იგი,	 რამეთუ	
უწინარჱს	 განკაცებისა	 ჩემისა,	 ზღუამან	 იხილა	 და	 ივლტოდა,	 და	 იორდანჱ	 უკუნ-იქცა	
კუალსა,	და	მთანი	და	ბორცუნი	იხარებდეს“	(A	19,	199r;	A	95,	138v)]	om.	Iber.

31  ** κατάστησόν με Gr. (PG 86a, col. 373, C 7)] add.	აცადე	უკუე	აწ	ესე,	და	იყო,	ვითარ	ხარ	
ნათლისმცემელ	Iber.

32	 	იტყჳს	
33	 	**	ამისთჳს	სოფელსა]	περὶ ἐμοῦ Gr. (PG 86a, col. 373, C 10):	ჩემთვის.
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ტრედი და დაადგრა მის ზედა და ჴმაჲ, რომელი იტყოდა: „ესე არს ძჱ ჩემი 
საყუარელი, რომელი მე სათნო ვიყავ“. 34* 

III. მაშინ ესმა ეშმაკსა იოვანეს წამებაჲ, რომელსა იტყოდა: „აჰა, კრავი 
ღმრთისაჲ, რომელმან აიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი“, 35* და მამაჲ ზეგარდამო 36 
იტყოდა: „ესე არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო ვიყავ“,  და სული 
გარდამომავალი და დადგრომილი მის ზედა. განკჳრვებამან შეიპყრა იგი და 
ვერ ძალ-ედვა დაყუდებად, რამეთუ ვიდრე ნათლისღებად მოსლვისა უფლისა 
არა უწყოდა ეშმაკმან, თუ ვინ არს. რამეთუ ჰგონებდა მას, ვითარცა ერთსა 
კაცთაგანსა ყოფად. 

იხილა იგი, დედაკაცისაგან შობილი და ვერ ცნა 37**, ვითარმედ გარ-
დასლვისათჳს ევაჲსა, ქალწულისაგან გამოვიდა, რაჲთა დედათაჲ იგი ნათესავი 
წყევისაგან განათავისუფლოს. იხილა იგი, რამეთუ ქალწულისა ძუძუსა სწოვდა 
და ჰგონებდა, ვითარმედ ყრმაჲ არს ლიტონი მამაკაცისა და დედაკაცისაგან, 
და ვერ ცნა, ვითარმედ „სიტყუაჲ ჴორციელ იქმნა და დაემკჳდრა ჩუენ 
შორის“, 38* და ჩუენთჳს სძითა იზარდებოდა, რომელმან-იგი მანანაჲ მოსცა. 39* 

იხილა იგი, რამეთუ პურითა იზარდებოდა და ვერ გულისჴმა-ყო, ვითარმედ 
იგი არს, „რომელი მოსცემს საზრდელსა ყოველსა ჴორციელსა“. 40* იხილა იგი 
მსუმელი წყლისაჲ და ვერ ცნა, ვითარმედ იგი არს, რომელსა ზღუაჲ და 
მდინარენი და წყარონი უგალობენ. 41* ვერ ცნა, ვითარმედ იგი არს, რომელმან 
მოაქცია წყალი ზღჳსაჲ [212v] მეგჳპტელთა ზედა „და დაანთქა ფარაო, 
ვითარცა ტყჳვი ზღუათა შინა“. 42*; 43** ეგრეთვე იგი ეშმაკთა მისთა თანა 44** 
გეჰენიასა ცეცხლისასა წარსცეს.

34	 	*	მათ.	3,17;	მარკ.	1,11;	ლკ.	3,22;	II	პეტრ.	1,17;	კოლ.	1,13.
35	 	*	ინ.	1,29.
36	 	ზეგარდა
37  ** τὸ μυστήριον Gr. (PG 86a, col. 373, D 10):	საიდუმლო]	om.	Iber.
38	 	*	ინ.	1,14.
39	 	*	იხ.	გამ.	16,1-36.
40	 	*	ფს.	135,25.
41	 	*	შდრ.	დან.	3,77-78.
42	 	*	შდრ.	ფს.	135,15;	გამ.	15,10;	იხ.	გამ.	14,19-29.
43  ** πάσῃ σαρκί Gr. (PG 86a, col. 376, A 6)] add.	იხილა	იგი	მსუმელი	წყლისაჲ...	და	დაანთქა	

ფარაო,	ვითარცა	ტყჳვი	ზღუათა	შინა	Iber.
Οὐκ ἐνόησεν ὅτι ὥσπερ τὸν Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς θάλασσαν κατεπόντισεν Gr. (PG 

86a, col. 376, A 6-8):	„არა	გულისჴმა-ყო,	ვითარმედ	ვითარცა	ფარაო	და	ძლიერებაჲ	მისი	
დაანთქა	ზღუასა	მას“	(A	19,	200r;	A	95,	139r)]	om.	Iber.

44  ** διὰ τοῦ βαπτίσματος Gr. (PG 86a, col. 376, A 9):	ნათლისღების	მიერ]	om.	Iber.
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იხილა იგი წიაღთა დედისათა მჯდომარე და ვერ ცნა, ვითარმედ იგი 
არს, რომელი ესაიაჲს მიერ წინაჲსწარმეტყუელისა გუეუწყა ჩუენ, „საყდართა 
ზედა მაღალთა და აღმატებულთა და სერაბინნი გარემოჲს მისსა ღაღადებდეს 
და იტყოდეს: წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ, სავსე არიან 
ცანი და ქუეყანაჲ დიდებითა მისითა“. 45* 

იხილა იგი წიაღთა შინა დედისათა მჯდომარე და ვერ ცნა, ვითარმედ „ცაჲ 
მისი საყდარი არს, ხოლო ქუეყანაჲ – კუარცხლბეკი ფერჴთა მისთაჲ“. 46* ვერ 
ცნა, ვითარმედ მისთჳს იტყოდა დავით და თქუა: „რომელი ჰზი ქერობინთა, 
განცხადენ“. 47* 

იხილა იგი მწოლარე და დაძინებული და ვერ ცნა, ვითარმედ მისთჳს 
იტყოდა დავით: „არა მიერულოს, არცა დაიძინოს მცველმან ისრაჱლისამან“. 48* 
ვერ ცნა, ვითარმედ იგი არს, რომელსა ეგულების სოფელი სიკუდილისაგან, 
ვითარცა ძილისაგან, აღდგინებად]. 49** 

იხილა იგი მომავალი ნათლისღებად, 50** ვითარცა კაცი 51** და ვერ ცნა, 
ვითარმედ იგი არს, რომელსა ჰნებავს სოფლისა ნათლისცემაჲ სულითა 
წმიდითა 52**. 

IV. ესე იხილა და მსგავსნი ამისნი 53** და ჰგონებდა მას კაცად ყოფად 54** 
და მოელოდა მისსა ჯოჯოხეთს შინა შეწყუდომასა 55, ვითარცა ყოველთა. 
ხოლო ოდეს ესმა იორდანესა ზედა, ვითარცა იგი პირველ ვთქუ, იოვანეს 

45	 	*	ეს.	6,3
46	 	*	შდრ.	ეს.	66,1;	მათე	5,34-35.
47	 	*	ფს.	79,2
48	 	*	ფს.	120,4.
49  ** τῆς δόξης αὐτοῦ Gr. (PG 86a, col. 376, B 2)] add.	[იხილა	იგი	წიაღთა	შინა	დედისათა	

მჯდომარე	 და	 ვერ	 ცნა,	 ვითარმედ	 „ცაჲ	 მისი	 საყდარი	 არს...	 ვითარცა	 ძილისაგან,	
აღდგინებად]	Iber.
50  ** ὁ διάβολος, καὶ ἐνόμισεν αὐτὸν ἄνθρωπον εἶναι· εἶδεν αὐτὸν μόνον ἐπὶ τὸ βάπτισμα Gr. 

(PG 86a, col. 376, B 3-4):	ეშმაკმა,	და	ჩათვალა,	რომ	ის	ადამიანი	იყო;	იხილა	ის	მარტო	
ნათლისღებისას]	om.	Iber.

51	 	**	ვითარცა	კაცი]	ὡς ἕνα τῶν ἀνθρώπων Gr. (PG 86a, col. 376, B 4):	„ვითარცა	ერთი	ვინმე	
კაცთაგანი“	(A	19,	200r;	A	95,	139v)

52  ** καὶ πυρί Gr. (PG 86a, col. 376, B 5):	და	ცეცხლითა]	om.	Iber.
53  ** τὸν Κύριον κατερχόμενον ἐπὶ τὸ βάπτισμα, οὐκ ἐνόησεν ὅτι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ θεὸς κατοικεῖ, 

καὶ ἕως ὅτε ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος, οὐδὲν αὐτῷ ἔμελλεν. Οὐδέποτε γὰρ αὐτῷ προσῆλθε πειρᾶσαι 
αὐτὸν καὶ μαθεῖν τίς ἐστιν Gr. (PG 86a, col. 376, B 6-10): [უფალი	მომავალი	ნათლისღებად],	
„არა	გულისჴმა-ყო,	ვითარმედ	კაცსა	შინა	ღმერთი	დამკჳდრებულ	არს.	ვიდრე	ნათელს-
იღებდა	უფალი,	უზრუნველ	იყო	ეშმაკი.	არასადა	წარდგა	გამოცდად	მისა	და	ცნობად	მისა,	
თუ	ვინ	არს“	(A	19,	200r;	A	95,	139v)]	om.	Iber.

54  ** τὰ τούτων ὅμοια Gr. (PG 86a, col. 376, B 6) add.	და	ჰგონებდა	მას	კაცად	ყოფად	Iber.
55	 	შეწყდომასა
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წამებაჲ და მამისა ზეგარდამო ჴმაჲ, 56** განკჳრდა და იტყოდა თავით თჳსით: 
ვინ არს ესე? ესე, ვიცი, მარიამისგან იშვა და ნაზარეთს აღიზარდა, 57** და 
მამაჲ მისი ხუროჲ ვიცი. და ვითარ აწ ესევითარი მესმის მისთჳს? 

ნუუკუე ესე არს, რომელსა ჰნებავს ჴსნაჲ ისრაჱლისაჲ? 58** 
ნუუკუე 59 ესე არს, 60** რომელსა მე ურჩ ვექმენ და გარდამოვვარდი 

ქუეყანად? არამედ ურწმუნო ვარ, ვითარმედ იგი არს. 61** რამეთუ არა მრწამს, 
ვითარმედ რომელმან შექმნა კაცი ჴელითა თჳსითა, კაცისა ჴორცნი შეიმოსნა. 
რომელმან „ცანი გარდაართხნა“ 62* და ვასკულავითა იგი შეამკო, ესევითარითა 
ხატითა სიმდაბლისაჲთა მოვიდა? 63** რაჲ ვყო, ვითარ ვისწაო, ვითარმედ იგი 
არს ჭეშმარიტად?

რაჲ ვყო, ნუუკუე 64 იგი არს, გინა არა იგი არს? 65** უკუეთუ იგი არს, 
ჩემთჳს მოვიდა, და ვაჲ მე, უბადრუკსა. არამედ უკუეთუ შეუძლო ცნობად, 
ვითარმედ იგი არს, ვივლტოდი და არა დავდგე წინაშე პირსა მისსა. უწყი, 
ვითარმედ უკუეთუ იგი არს, 66** დაითრგუნა ჩემი ძალი, და დაბრჯგუვლდეს 
ჩემნი საწერტელნი. 67** 

[რაჲ ვყო, ვიდრე ვივლტოდი? „უკუეთუ [213r] აღვჴედ ცად, მუნ არს“. 68* 

56  ** καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος παρουσίαν Gr. (PG 86a, col. 376, B 14-15):	„და	წმიდისა	
სულისა	იგი	გარდამოსლვაჲ“	(A	19,	200v;	A	95,	139v)]	om.	Iber.
57  ** γεννηθέντα Gr. (PG 86a, col. 376, C 2)] add.	და	ნაზარეთს	აღიზარდა	Iber.
58	 	**	ნუუკუე	ესე	არს,	რომელსა	ჰნებავს	ჴსნაჲ	ისრაჱლისაჲ?]	Μὴ ἇρα οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός 

Gr. (PG 86a, col. 376, C 3-4):	ნუთუ	ეს	არის	ქრისტე?	
μὴ ἇρα οὗτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὴν οἰκουμένην Gr. (PG 86a, col. 376, C 4-5):	„ნუუკუე	

ესე	იყოს,	რომელი	განმზადებულ	არს	განშჯად	ცისკიდეთა?“	(A	19,	200v)]	om.	Iber.
59	 	ნუკუე
60  ** ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος Gr. (PG 86a, col. 376, C 5-6): „რომელი-იგი	 დასაბამითგან	 იყო	

სიტყუაჲ“	(A	19,	200v;	A	95,	139v)]	om.	Iber.
61  ** τὴν γῆν Gr. (PG 86a, col. 376, C 7)] add.	არამედ	ურწმუნო	ვარ,	ვითარმედ	იგი	არს	Iber.
62	 	*	იობ.	9,8;	ფს.	103,2;	ეს.	40,22;	იერ.	10,12;	51,15.
63  ** ἐνεδύσατο Gr. (PG 86a, col. 376, C 8-9)] add.	რომელმან	 „ცანი	გარდაართხნა“	და	

ვასკულავითა	იგი	შეამკო,	ესევითარითა	ხატითა	სიმდაბლისაჲთა	მოვიდა?	Iber.
64	 	ნუკუე
65  ** τὸ ἀκριβές ὅτι ἐκεῖνος ἐστιν Gr. (PG 86a, col. 376, C 9-10)] add.	რაჲ	ვყო,	ნუუკუე	იგი	არს,	

გინა	არა	იგი	არს?	Iber.
66  ** τῷ ἁθλίῳ Gr. (PG 86a, col. 376, C 11)] add. არამედ	უკუეთუ	შეუძლო	ცნობად,	ვითარმედ	

იგი	არს,	ვივლტოდი	და	არა	დავდგე	წინაშე	პირსა	მისსა.	უწყი,	ვითარმედ	უკუეთუ	იგი	არს	
Iber.
67  ** ἠσθένησέν μου τὸ κράτος Gr. (PG 86a, col. 376, C 12-13):	„მოუძლურდა	ძლიერებაჲ	

ჩემი“	(A	19,	200v;	A	95,	140r)]	om.	Iber.
68	 	*	ფს.	138,8
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უკუეთუ შთავჴდე ჯოჯოხეთა და დავიმალო, ნუუკუე მომავალმან ინებოს 
ძებნაჲ ჩემი, განახუნეს ბჭენი და განიყვანნეს, რომელნი შევაწყუდიენ 
ადამისითგან და წარტყუენოს ჩემი საუნჯე და ტყუენულ ვიქმნე? ვაჲ მე, 
უბადრუკსა, უკუეთუმცა მეცნა, ვითარმედ იგი ესევითარსა ხატსა მიიღებს და 
ჰნებავს ქუეყანად მოსლვაჲ, მე ქუეყანად არა გარდამოვიდოდე. მე ვჰგონებდი, 
ვითარმედ დასასრულადმდე ვეუფლო კაცთა, არა უწყოდე, ვითარმედ ვიუფლო 
მე მათგან. უკუეთუ იგი არს დასაბამითგან სიტყუაჲ და თავს-იდვა კაცისაგან 
ნათლისღებაჲ იორდანესა შინა, კადნიერებაჲ მისცა ყოველთა კაცთა ყოველი 
ძალი ჩემი დათრგუნვად და შეურაცხყოფად ჩემი ჴელმწიფებაჲ. 

რაჲ ვყო, არა უწყი? უკუეთუ ვთქუა, ვითარმედ ვივლტოდი, სრულიად 
დავითრგუნე. უკუეთუ ვთქუა, ვითარმედ ვდგა, ვერ დაუთმობ მისსა ქადებასა. 
რაჲ ვყო მე, უბადრუკმან? წყეულმცა არს დღე იგი, რომელსა განიზრახა 
შექმნაჲ კაცთა ნათესავისაჲ, ამისთჳს გარდამოვვარდი ზეცით, ამისთჳს 
ესევითარისა დიდებისაგან უცხო ვიქმენ]. 69** 

და ამას ესევითარსა განიზრახვიდა 70** და არა უწყოდა, თუ რაჲმცა 
ქმნა. დაბნელდა, არა იცოდა, თუ რასა იქმოდა. 71** მერმეცა ესე განიზრახა 
გონებითა და თქუა თავით თჳსით: მოუჴდე და განვცადო იგი და უკუეთუ 
იგი არს ძჱ ღმრთისაჲ, განმდევნოს 72** და არა თავს-იდვას ჩემ მიერ განცდაჲ, 
არამედ ერთითა სიტყჳთა დევნულ მყოს მე განცდისაგან 73**.

უკუეთუ 74** ვცნა, ვითარმედ არა იგი არს და იკადრა იოვანე წამებაჲ 
მისთჳს 75** და შეუძლო მათი შეწყუდომაჲ 76 საუნჯესა ჩემსა და ვასწაო მათ 
ესევითართა არა თქუმად, არამედ ვთქუა: იოვანე მას მიანიჭა სიტყუაჲ და 
ნუგეშინის-ვიცე თავსა. ხოლო ზეგარდამო რომელ ესმა 77** ჴმისაგან, მეშინის 
და ვძრწი, ვითარმედ ჭეშმარიტ არს. 

69  ** τὸ κράτος Gr. (PG 86a, col. 376, C 13)] add.	[რაჲ	ვყო,	ვიდრე	ვივლტოდი...	ამისთჳს	
ესევითარისა	დიდებისაგან	უცხო	ვიქმენ]	Iber.
70  ** καὶ ἀποδυρόμενος Gr. (PG 86a, col. 376, C 14):	„გოდებით“	(A 19, 201r; A 95, 140r)] om. 

Iber.
71  ** τί ἔπραττεν Gr. (PG 86a, col. 376, C 14)] add.	დაბნელდა,	არა	იცოდა,	თუ	რასა	იქმოდა	

Iber.
72	 	**	განმდევნოს]	μανθάνει	με	Gr.	(PG	86a,	col.	376,	D	2):	განმსწავლოს	მე.
73	 	**	φυγαδεύει	με]	add.	განცდისაგან	Iber.
74  ** ἐκ τοῦ πειρασμοῦ Gr. (PG 86a, col. 376, D 4):	„გამოცდასა	მას“	(A	19,	201r;	A	95,	140v)]	

om.	Iber.	
75  ** καὶ οὕτως με ἐλύπησεν Gr. (PG 86a, col. 376, D 6):	„და	შემაწუხა	მე“	(A	19,	201r;	A	95,	

140v)]	om.	Iber.
76	 	შეწყდომაჲ
77  ** ἄνωθεν Gr. (PG 86a, col. 376, D 9)] add. რომელ	ესმა	Iber.
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[და კუალად, უკუეთუ ნანდჳლვე 78 ძჱ ღმრთისაჲ არს და თავს-იდვა 
ქალწულისაგან განჴორციელებაჲ, დედაკაცისაგან ვიდრე მე დავითრგუნვი. 
ვაჲ მე, უბადრუკსა, რამეთუ მოველოდე მსგავსად ყოფასა მაღლისა, 
„მიმსგავსებულ ვიქმენ პირუტყუთა უგუნურთა და მივემსგავსე მათ“. 79* და 
მოველოდე ყოველთა ზედა უფლებასა, არცაღათუ ღორთა ზედა მოვიღე 
ჴელმწიფებაჲ. 80*] 81**

V. იხილა უფალმან, ვითარმედ ფრიად შეეშინა და ეგულებოდა სივლტოლაჲ 
და ვერ იკადრებდა მიახლებად მისა, იწყო კაცობრივისა 82 ჩუენებად 83** და 
დაფარა პატივი იგი ღმრთეებისაჲ. ხოლო ეშმაკმან იხილა კაცობრივად მავალი 
უფალი ჩუენთჳს, მცირედ გულსმოდგინებაჲ მოიღო, [213v] იწყო მიახლებად 
და განცდად მისა. ხოლო უფალმან მისცა მას, რაჲთა წარიყვანოს მის მიერ. 
მაშინ ვითარ იტყჳს მახარებელი: 84** „წარიყვანა იგი და აღიყვანა მთასა 
ფრიად მაღალსა და უჩუენნა მას ყოველნი სუფევანი სოფლისანი და ჰრქუა 
მას: ესე ყოველი შენ მიგცე, უკუეთუ შემივრდე და თაყუანის-მცე მე“. 85* 

რასა იტყჳ, უბადრუკო ეშმაკო, შემოქმედსა ყოველთა დაბადებულთასა 
აღუთქუამ მინიჭებად? რომელი მეუფჱ არს ყოველთაჲ და ხარებასა 86** 
მიჰმადლებს მეფეთა, შენ აღუთქუამ მიცემად სუფევასა? ვინ ხარ შენ, რომელი 
მის მიერ ქმნულთა მიანიჭებ? რომელი ხედავს ყოველთა დაბადებულთა, 
შენ უჩუენებ სუფევათა სოფლისათა? 87** „ესე ყოველი შენ მიგცე, უკუეთუ 
შემივრდე და თაყუანის-მცე მე“. 

78	 	ნანდულვე
79	 	*	შდრ.	ფს.	48,13;	48,21.
80	 	*	იხ.	მათ.	8,31;	მარკ.	5,12;	ლკ.	8,32.
81  ** ὅτι ἀληθινός ἐστιν Gr. (PG 86a, col. 376, D 10)] add.	[და	კუალად,	უკუეთუ	ნანდჳლვე	ძჱ	

ღმრთისაჲ	არს...	არცაღათუ	ღორთა	ზედა	მოვიღე	ჴელმწიფებაჲ]	Iber.
82	 	კაცობრივსა,	ἀνθρώπινα Gr. (PG 86a, col. 377, A 1)
83  ** καὶ ἐπεδίδου ἑαυτὸν εἰς τὸ πειρασθῆναι ὑπʼ αὐτοῦ Gr. (PG 86a, col. 377, A 1-2):	„და	მისცა	

თავი	თჳსი	გამოცდად	მისგან“	(A	19,	201r;	A	95,	140v)]	om.	Iber.
84  ** Ὁ δὲ Κύριος Gr. (PG 86a, col. 377, A 5)] add. მისცა	მას,	რაჲთა	წარიყვანოს	მის	მიერ.	

მაშინ	ვითარ	იტყჳს	მახარებელი	Iber.
85	 	*	შდრ.	მათ.	4,8-9;	ლკ.	4,5-7.
86	 	**	ხარებასა]	τὴν σωτηρίαν Gr. (PG 86a, col. 377, A 12):	„ცხორებასა“	(A	19,	201v;	A	95,	

140v).
87	 	**	βασιλείαν	Gr.	(PG	86a,	col.	377,	A	13)]	add.	ვინ	ხარ	შენ,	რომელი	მის	მიერ	ქმნულთა	

მიანიჭებ?	რომელი	ხედავს	ყოველთა	დაბადებულთა,	შენ	უჩუენებ	სუფევათა	სოფლისათა?	
Iber.

5

10

15

20



1. Tqumuli wmidisa evsebi mTavarebiskoposisa... naTlisRebisaTÂs...

183

და აწ იხილე ბოროტისაჲ ბოროტი ჴელოვნებაჲ, ვითარი განსაცდელი 
განიზრახა. ამისთჳს, რამეთუ კაცთაჲ ნათესავი განუძღებელობითა დაეცა, 88** 
ამისთჳს ესე განსაცდელი მოიღო და თქუა: უკუეთუ კაცი არს, მეყსეულად 
საფასეთა აღთქუმითა მოვიყვანო იგი ქუეშე ფერჴთა ჩემთა. [რამეთუ ეგრევე 
ადამს ვაზრზენდი დასაბამსა და უთქუემდი მას სოფლისა სუფევასა, კაცთა 
სიმდიდრესა, ქუეყანისა შუებასა, და შთავიყვანე იგი ქუეშე ფერჴთა ჩემთა, 
რამეთუ ესე მიუთხრა სიმაღლესა ღმრთეებისასა აღყვანებად და შთავიყვანე 
იგი მთხრებლსა მას წარსაწყმედელსა. აღვაზრზინე იგი ხისა მისგან მოღებად 
და შეცთუნებულ ვყავ იგი გარდასლვისასა მას გზასა. 89* და აწ ამას აღუთქუა 
სოფლისა სუფევაჲ. უკუეთუ ესე კაცი არს, მისდრკეს ქუეყანისა შუებასა და 
განშიშულდეს ზეცისა მადლისაგან და ვეუფლო მას]. 90** უკუეთუ კუალად 
არა კაცი არს, არამედ ღმრთისა სიტყუაჲ, რაჲთა ვცნა, რაჲ-იგი ვყო?

ესე უკუე განზრახვაჲ მტერისაჲ ცნა უფალმან, არცა კაცობრივ აჩუენა, 
არცა ღმრთეებრი, არამედ საშუალითა ჴმითა მოვიდა და მიუგო მას და 
თქუა: „წერილ არს, უფალსა ღმერთსა შენსა თაყუანის-სცე და მას მხოლოსა 
მსახურებდე“. 91* ერთითა ჴმითა სძლო მისსა უკეთურებასა, 92** ერთითა სიტყჳთა 
ყოველნი სიბოროტენი მისნი დათრგუნნა 93** და განდევნა იგი 94** და არცაღა 
გზაჲ მას მისცა, არამედ დაუტევა იგი ესრეთსა გუემuლად. 

VI. ხოლო ეშმაკმან არა მიიღო რაჲ განჩინებაჲ, სხუასა 95 სახესა განსაცდელსა 

88	 	**	ამისთჳს,	რამეთუ	კაცთაჲ	ნათესავი	განუძღებელობითა	დაეცა]	Ἐπειδὴ οἴδεν ἐξ ἀρχῆς 
τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἐπιῤῥεπὲς καὶ πρόθυμον εἰς πλεονεξίαν Gr. (PG 86a, col. 377, A 16-B 2): 
„რამეთუ	დასაბამითგანვე	მეცნიერ	იქმნა	ნათესავისათჳს	კაცთაჲსა,	ვითარმედ	მიმხუეჭელ	
ანგაჰრების	არიან“	(A	19,	201v;	A	95,	141r)	[რადგან	დასაბამში	გაიგო	ადამიანთა	მოდგმის	
მიდრეკილება	და	მზადყოფნა	სიხარბისკენ].

89	 	*	იხ.	დაბ.	3,1-6.
90  ** ὑπὸ τοὺς πόδας μου Gr. (PG 86a, col. 377, B 4-5)] add.	[რამეთუ	ეგრევე	ადამს	ვაზრზენდი	

დასაბამსა...	და	განშიშულდეს	ზეცისა	მადლისაგან	და	ვეუფლო	მას]	Iber.
91	 	*	მათ.	4,10;	ლკ.	4,8;	რჯლ.	6,13;	10,20.
92  ** λατρεύσεις Gr. (PG 86a, col. 377, B 10)] add.	ერთითა	ჴმითა	სძლო	მისსა	უკეთურებასა	

Iber.
93	 	 **	 ერთითა	 სიტყჳთა	 ყოველნი	 სიბოროტენი	 მისნი	 დათრგუნნა]	 Ἀπὸ μιᾶς φωνῆς 

ἐνίκησεν αὐτοῦ τὴν ἐπίνοιαν Gr. (PG 86a, col. 377, B 10-11):	„ერთითა	მით	სიტყჳთა	ყოველი	
ზრახვაჲ	მისი	დაარღჳა“	(A	19,	202r;	A	95,	141r).

94	 	**	და	განდევნა	იგი]	καὶ οὔτε ἐδίωξεν αὐτὸν Gr. (PG 86a, col. 377, B 11):	„და	არა	განდევნა	
იგი“	(A	19,	202r;	A	95,	141r)

95	 	სხჳასა
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მოვიდა. და უდაბნოჲ განავლო მას და იწყო სიტყუად უფლისა მიმართ: 
[214r] „უკუეთუ ძჱ ხარ ღმრთისაჲ, თქუ, რაჲთა ქვანი ესე პურ იქმნენ“. 96* 
ორმეოცი დღჱ იმარხა უფალმან და შეემშია 97** მონისა ხატითა. ხოლო 
ეშმაკმან ესე ვითარ ცნა... 98** „თქუ, რაჲთა ქვანი ესე პურ იქმნენ“. ურცხჳნოო 
ეშმაკო, „თუალნი ყოველთანი მას ესვენ და იგი მოსცემს საზრდელსა მათსა 
ჟამსა თჳსსა“, 99* და ქვათაჲ პურად შექმნაჲ ვერ ძალ-უცა? 

[„თქუ, რაჲთა ქვანი ესე პურ იქმნენ“, უბადრუკო, თქუა და ცანი, 
რომელნი არა იყვნეს, შეიქმნეს; ქუეყანაჲ დაემყარა, მთანი ამაღლდეს, კლდენი 
დაემტკიცნეს; ხენი, მცენარენი ყოველნი სიტყჳთა მისითა წარმოვიდეს, 100* და 
ჰგონებ, ვითარმედ სიტყჳთა მისითა ქვანი პურ არა იქმნენა? ჰრქუა წყალთა 
გამოყვანებად მრავალფერი ნათესავი მფრინველთაჲ და თევზთაჲ, 101* და 
ქვანი პურად არა იქმნენა სიტყჳთა მისითა? ჰრქუა ქუეყანასა გამოყვანებად 
ქუეწარმავალი საშუმინველი ცხოველი, მსგავსად ნათესავისა 102* და სიტყჳთა 
მისითა გამოვიდეს ყოველნი, და ქვათა პურად შექმნაჲ ვერ შეუძლოსა? რომელმან 
კაცი ქუეყანით დაჰბადა, მტუერი ჴორცად და ძუალად შექმნა, 103*] 104** ქვათა 
იგი ბუნებაჲ პურად გარდაქცევად ვერ შეუძლოსა? ჰე, შეუძლებს, არამედ, 
რაჲთა შენ შეგაშინოს და ჴელ-გიგდოს... 105** რაჲ უკუე უფალმან თქუა? „არა 
ხოლო პურითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყჳთა ღმრთისაჲთა“. 106* 

96	 			*	მათ.	4,3;	ლკ.	4,3.
97    ** οὐχ ἡ θεότης, ἀλλʼ Gr. (PG 86a, col. 377, C 3-4): არა	ღმრთეებით,	არამედ]	om.	Iber.
98	 			**	ხოლო	ეშმაკმან	ესე	ვითარ	ცნა]	Ἀλλʼ ὁ διάβολος τοῦτο οὐκ ἔγνω· ἀλλὰ τοῦτο ἔλεγεν 

Gr. (PG 86a, col. 377, C 4-5):	„ხოლო	ეშმაკმან	მან	არა	გულისჴმა-ყო,	არამედ	ჰრქუა	მას“	(A	
19,	202r;	A	95,	141r)]	om.	Iber.

99	 				*	ფს.	144,15.
100				*	იხ.	დაბ.	1,1-12.	
101				*	იხ.	დაბ.	1,20.
102				*	იხ.	დაბ.	1,24.
103				*	იხ.	დაბ.	1,26-27;	2,7.	
104	 	 	 **	 [„თქუ,	რაჲთა	ქვანი	ესე	პურ	იქმნენ“,	უბადრუკო,	თქუა	და	ცანი,	რომელნი	არა	

იყვნეს,	 შეიქმნეს...	 რომელმან	 კაცი	 ქუეყანით	 დაჰბადა,	 მტუერი	 ჴორცად	 და	 ძუალად	
შექმნა]	Ὁ τὸ μάννα ἐπομβρήσας ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ Ἰσραήλ, τούς λίθους ἄρτους ποιῆσαι οὐκ ἠδύνατο, 
ὦ ἄθλιε διάβολε; Εἶπεν, καὶ οἱ οὐρανοὶ, καὶ ἡ γῆ, καὶ πᾶσα ἡ κτίσις ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἷναι 
παρήχθησαν Gr. (PG 86a, col. 377, C 9-13): რომელმაც	მანანა	აწვიმა	უდაბნოში	ისრაელს,	
ქვების	პურებად	ქმნა	არ	შეუძლია,	საბრალო	ეშმაკო?	თქვა,	და	ცანი,	და	მიწა,	და	ყოველი	
ქმნილება	არარსებობიდან	არსებობაში	შემოიყვანა.
105   ** οὐ λέγει ἵνα οἱ λίθοι ἅρτοι γίνωνται Gr. (PG 86a, col. 377, D 1-2):	არ	ამბობს:	„რაჲთა	

ქვანი	ესე	პურ	იქმნენ“	(მათ.	4,3)]	om.	Iber.
106				*	მათ.	4,4;	ლკ.	4,4;	რჯლ.	8,3.
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რაჟამს უკუე იხილა ეშმაკმან, ვითარმედ არცა ერთი სიტყჳსგებაჲ 
განცხადებულ იქმნა, მერმეცა ბორგდა განცდად მისა. და მეყსეულად 
„წარიყვანა იგი და მოვიდა წმიდად ქალაქად და აღიყვანა იგი ფრთესა ზედა 
ტაძრისასა და ჰრქუა მას: უკუეთუ ძჱ ხარ ღმრთისაჲ, გარდაიგდე თავი შენი 
ქუე“. 107* მაშინ იხილა უფალმან მრავალი იგი მისი ურცხჳნოებაჲ, განაღო 
მცირედ კარი ღმრთეებისა მისისაჲ, შეჰრისხნა მას და ჰრქუა: „მართლ უკუნ-
იქეც ჩემგან, ეშმაკო“, 108* „არა განსცადო უფალი ღმერთი შენი“. 109* მუნ 
ივლტოდა ეშმაკი, ვერ დაუთმო ბრძანებასა სიტყჳსასა.

ხოლო ესე განსაცდელნი დაითმინნა უფალმან ეშმაკისაგან ჩუენთჳს, 
არათუ 110 ვერ შეუძლებდა მისსა განშორებასა, არამედ დაიფარა ღმრთეებაჲ, 
რაჲთა არა მეოტ იქმნას მტერი და უცხო ვიქმნეთ ჩუენ ადგომისაგან. არამედ 
ამისთჳს გამოიცადა უფალი და დადუმნა, რაჲთა იგი ჴელთ-იგდოს და ჩუენ 
აღმოგჳწოდნეს განსაცდელისაგან, რამეთუ მისი არს ძალი და სიმტკიცე, 
უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

107				*	შდრ.	მათ.	4,6;	ლკ.	4,9.
108				*	მათ.	4,10;	ლკ.	4,8.
109				*	მათ.	4,7;		ლკ.	4,12;		რჯლ.		6,16.
110				არაჲთუ
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2. sakiTxavi 1, Tqumuli evsebi mTavarepiskoposisaÁ 2 
naTlisRebisaTÂs uflisa Cuenisa iesu qristÀsa 3°

I. აწ, რამეთუ გუშინ გითხართ 4 შობისათჳს 5 ქრისტჱსისა 6, საყუარელნო, 
აწ ნათლისღებისათჳსცა ვიწყოთ 7 თქუმად 8. მოვედ და 9 ამიერით[A198v]
გან ვისწაოთ 10 სიტყუათათჳს 11, ვითარ მოვიდა ნათლისღებად ანუ რავდენისა 
წლისა 12 შემდგომად შობისა მისისა ქალწულისაგან, 13** რამეთუ ოცდაათის 
წლის ყოფილ უფალი ჩუენი, რაჟამს მოვიდა ნათლისღებად, 14** ნათელ-იღო და 
სიმრავლჱ 15** იგი წყალთაჲ განწმიდა, და ყოველთა ცისკიდეთა განწმედაჲ 16 
და ჴსნაჲ მოგუანიჭა. 17** და თჳთ გამოეცხადა სოფელსა, რამეთუ 18 უწინარეს 
ნათლისღებისა თჳსისა, არცა სასწაული რაჲ ექმნა და არცა სოფელსა 19 
განცხადებულ იყო. რამეთუ ოთხთა მათ მახარებელთა ესრე გჳთხრეს 20 
ჩუენ, ვითარმედ: შემდგომად ნათლისღებისა მისისა 21 მაშინ იწყო ყოფად 
სასწაულებისა და ნიშებისა 22 შორის ერსა მას 23.

1	 	საკითხავი]	-	B
2	 	მთავარეპისკოპოსისაჲ]	ეპისკოპოსისა+ალექსანდრიელისაჲ	B
3	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(198r-202v);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(137v-142r).	გამომც.	ლაშა	ტყებუჩავა.
4	 	გითხარ	B
5	 	შობისათჳს]	+უფლისა	ჩუენისა	იესუ	B
6	 	ქრისტჱსა	B, τοῦ Κυρίου Gr. (PG 86a, col. 372, C 4)
7	 	ვიწყო		B
8	 	თქუმად]	თხრობად	B
9	 	მოვედ	და]	-B, Δεῦρο Gr. (PG 86a, col. 372, C 6)
10	 	ვისწაოთ]	დავიწყოთ	B, κατείδωμεν Gr. (PG 86a, col. 372, C 6)
11	 	სიტყუათათჳს]		სიტყუად+თუ	B
12	 	რავდენის	წლის	A
13  ** ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην Gr. (PG 86a, col. 372, C 8):	ნათელ-იღო	უფალმა	

იორდანეში]	om.	Iber.
14  ** ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην] add.	 რამეთუ	ოცდაათის	 წლის	 ყოფილ	 უფალი	 ჩუენი,	 რაჟამს	

მოვიდა	ნათლისღებად	Iber.
15	 	**	სიმრავლჱ]	φύσιν Gr. (PG 86a, col. 372, C 9):	„ბუნებაჲ“	(Ath.11,	211r).
16	 	სიწმიდჱ	B
17  ** καὶ συγχώρησιν ἀμαρτιῶν Gr. (PG 86a, col. 372, C 11):	„და	შენდობაჲ	შეცოდებულთაჲ“	

(Ath.11,	211r)]	om.	Iber.
18	 	რამეთუ]	-A
19	 	სოფლისა	B
20	 	ესრე	გჳთხრეს]	ესე	მითხრეს	A
21	 	ნათლისღების	მის	A
22	 	სასწაულებსა	და	ნიშებსა	B
23	 	მას]	-B
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აწ, რამეთუ ნათელ-იღო, არათუ მას 24 უჴმდა ნათლისღებაჲ, რამეთუ 
„ცოდვაჲ მან არა 25 ქმნა და 26 არცა იპოვა ზაკუვაჲ პირსა მისსა“, 27* 
[B138r] არამედ ჩუენთჳს ნათელ-იღო, რაჲთა ჩუენ მოგუეცეს 28 სახედ 
ნათლისღებისა მის ნიჭი, რამეთუ წყალთა შინა დათრგუნა ეშმაკი [და თავი 
მისი შემუსრა, ვითარცა თქუა დავით წინაჲსწარმეტყუელმან: „შენ შეჰმუსრე 
თავები ვეშაპისაჲ მის ზედა წყალთა და მიეც იგი საჭმელად 29 ერსა მას 
ჰინდოეთისასა“. 30* ვეშაპად თქუა გონებაგულარძნილი 31 ეშმაკი, ხოლო წყლად 
თქუა იორდანისაგან ნათლისღებაჲ იგი, ხოლო ჰინდოდ – ჩუენ 32, რომელნი-
ესე 33 წარმართთაგანნი ვართ მორწმუნენი უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსნი. 
და რაჲსათჳსმე ეთიოპელ თქუა? რამეთუ უწინარეს 34 ნათლისღებისა შავ 35 
ვიყვენით და სიშავისა მისთჳს 36 ცოდვისა თქუა შესუარულნი მასვე, რამეთუ 
საჭმლად მოგუეცა ჩუენ, არათუ რაჲთა ვჭამოთ იგი, არამედ რაჲთა 
დავთრგუნოთ იგი ჴელითა ნათლისღებისაჲთა, რაჲთა იგი დასათრგუნველად 
ჩუენდა 37 დაეცეს თჳსთაგან სიბორგილთა და თავი თჳსი 38 დაცოხნილი 39 
შეჭამოს]. 40** უკუეთუ ნათლისღებაჲ 41 იგი უბიწოდ დავიცვნეთ 42, ჴელმწიფე 
ვართ დათრგუნვად მისა 43, ვითარცა თქუა უფალმან: „აჰა ესერა, მიგეც 44 
თქუენ ჴელმწიფებაჲ დათრგუნვად გუელთა და ღრიაკალთა და ყოველსა 

24	 	მას]	+რაჲ	A
25	 	არაჲ	B
26	 	და]	-B
27	 	*	I	პეტრ.	2,22.
28	 	მოგუცეს	A
29	 	საჭმელად]	-B
30	 	*	ფს.	73,14.
31	 	გონებაჲ	გულარძნილი	A
32	 	ჩუენი	B
33	 	რომელნი-ესე]	ესე	რომელ	B
34	 	უწინარჱს	A
35	 	ვშავ	B
36	 	სიშავისა	მისთჳს]	სიშავისათჳს	B
37  ~	ჩუენდა	დასათრგუნველად	B
38	 	და	თავი	თჳსი]	-A
39	 	დაცოხნი	A
40  ** τὸν διάβολον Gr. (PG 86a, col. 372, D 7)] add.	[და	თავი	მისი	შემუსრა...	და	თავი	თჳსი	

დაცოხნილი	შეჭამოს]	Iber.
41	 	ნათლისღებაჲ]	ნათლისცემაჲ	A
42	 	დავიცვეთ	B
43  ~	მისა	დათრგუნვად	A
44	 	მიგცე	B
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ზედა 45 ძალსა მტერისასა“. 46* 
იხილე ესეცა, ვითარ-იგი 47 მოგუასწავა ჩუენ დათრგუნვად ძალსა მტერისასა 48 

და ჴელმწიფებაჲ მოგუცა ჩუენ, რომელი-იგი თქუა, „დათრგუნვად ჩუენდა 49 
ზედა გუელთა და ღრიაკალთა და 50 ყოველსა ზედა 51 ძალსა მტერისასა“. 52** 
რამეთუ გუელსა მას ენასა თჳსსა აქუს გესლი იგი, ხოლო ღრიაკალსა – 
ბოლოსა. ესე თჳთ თავითგან ვიდრე ბოლოდმდე ჴელმწიფებაჲ მო[A199r]გუცა 
ჩუენ 53, რაჲთა დავთრგუნოთ ჴელმწიფებაჲ და ძალი 54 მისი. 

II. ამისთჳს მოვიდა იორდანედ, რაჲთა დაჰჴსნას 55 ძალი იგი მტერისაჲ 
და გამოცხადებად თავი თჳსი, ვითარმედ იგი 56 არს ძჱ ღმრთისაჲ, რამეთუ 
ნათლისღებასა მას გულისჴმა-ყო, ვითარმედ ესე არს ძჱ ღმრთისაჲ. და ვითარ-
იგი საცნაურ იქმნა 57, არათუ თჳთ თავისა 58 თჳსისათჳს რაჲ წამა, არამედ 59** 
თითითა უჩუენებდა 60 და თქუა 61: „აჰა ესერა, კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან 
აჴოცნეს ცოდვანი სოფლისანი“. 62* არამედ რაჟამს მოვიდა ნათლისღებად 
მისგან, აყენებდა თავსა თჳსსა იოვანე და 63 შიშით და ძწოლით განკრთომილი 
იტყოდა: 64** „ჩემდა ჴამს შენგან ნათლისღებაჲ 65 და შენ ჩემდა მოხუალა?“ 66* 

45	 	ზედა]	-A
46	 	*	ლკ.	10,19;	შდრ.	ფს.	90,13.
47	 	ვითარ	A
48	 	ძალთა	მტერისათა	A
49	 	ჩუენდა]	ჩუენ	B
50	 	ღრიაკალთა	და]	-A, σκορπίων πατεῖν Gr. (PG 86a, col. 373, A 3)
51  ~	ზედა	ყოველსა	A
52  ** σκορπίων πατεῖν] add.	და	ყოველსა	ზედა	ძალსა	მტერისასა	Iber.
53	 	ჩუენ]	-A	
54	 	და	ძალი]	-A,  καὶ τὰς δυνάμεις Gr. (PG 86a, col. 373, A 7)
55	 	დაჰჴსნეს	A
56	 	იგი]	ესე	A
57	 	ექმნა	A
58	 	თჳთ	თავისა]	თავადისა	A
59  ** Ἰωάννης ἐμαρτύρησεν Gr. (PG 86a, col. 373, A 12-13): იოანე	ეწამებოდა]	om.	Iber.
60	 	აჩუენებდა	A
61	 	და	თქუა]	-A, καὶ λέγων Gr. (PG 86a, col. 373, A 13)
62	 	*	ინ.	1,29.
63	 	და]	-B
64	 	 **	 აყენებდა	თავსა	თჳსსა	 იოვანე	და	 შიშით	და	 ძწოლით	 განკრთომილი	 იტყოდა]	

διεκώλυεν αὐτὸν Ἰωάννης λέγων Gr. (PG 86a, col. 373, A 15-B 1):	 „აყენებდა	მას	იოვანე	და	
ეტყოდა“	(Ath.11,	211v).

65  ~		ნათლისღებაჲ	შენგან	B
66	 	*	მათ.	3,14.
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არა მიძლავს ნათლისცემად შენდა, თქუა 67,  არა მიძლავს  აღმაღლებად 
მიწისაგანი ესე ჴელი 68 ზედა უკუდავსა მაგას თავსა შენსა 69, რამეთუ 
ქერობინნი შენგან ძწიან [B138v]  და სერაბინნი ვერ იკადრებენ შეახლებად და 
მიხედვად პირსა შენსა. 70** ანგელოზნი მოხედვასა შენსა შეძრწუნდიან 71** და 
ცანი შეიგრაგნიან 72, ვითარცა წიგნისა ტყავნი. 73*; 74** მთანი კმოლვედ 75, 76*; 77** 

ბორცუნი იცვალნიან 78, 79* და 80 „ზღუამან იხილა 81 და ივლტოდა“, 82*; 83** და 
ყოველივე ძწის შენისა მაგის ძლიერებისაგან 84. და ვითარ მოკუდავი ესე 
კადნიერ ვიქმნე მიახლებად 85 თავსა მაგას უკუდავსა შენსა 86? აწ 87 მიწისაგანსა 88 
ამას უჴმს მოძიებაჲ 89 შემოქმედისაგან, 90** რამეთუ ერისაგანი ესე მოელის 
შარავანდედისაგან, 91** და მონაჲ მოვალს 92 კუალსა შემწეობისასა, 93** და 

67	 	არა	მიძლავს	ნათლისცემად	შენდა,	თქუა]	-B, Οὐ δύναμαι, φησὶν Gr. (PG 86a, col. 373, 
B 2-3)

68	 	აღმაღლებად	მიწისაგანი	ესე	ჴელი]	მიწისაგანი	ჴელი	ამაღლებად	B
69	 	შენსა]	-B
70	 	 **	და	სერაბინნი	ვერ	იკადრებენ	შეახლებად	და	მიხედვად	პირსა	შენსა]	τὰ Σεραφὶμ 

ὑμνοῦσιν Gr. (PG 86a, col. 373, B 5): სერაფიმები	გიგალობენ.
71	 	**	ანგელოზნი	მოხედვასა	შენსა	შეძრწუნდიან] ἡ γῆ ἐν τῷ βλέπειν σε τρέμει Gr. (PG 86a, 

col. 373, B 5-6):	ქვეყანა	(მიწა)	მოხედვასა	შენსა	შეძრწუნდის.
72	 	შეიგრაგნნიან	B
73	 	*	იხ.	გამოცხ.	6,14.
74	 	**	და	ცანი	შეიგრაგნიან,	ვითარცა	წიგნისა	ტყავნი]	οὐρανοὶ κλονοῦνται Gr. (PG 86a, col. 

373, B 5):	„ცანი	ძრწიან“	(Ath.11,	211v)	[ცანი	გრგვინავენ].
75	 	კმოლვედ]	კუმანედ	B
76	 	*	იხ.	გამ.	19,18;	ფს.	103,32.
77	 	**	მთანი	კმოლვედ]	καὶ σείεται ὅρη Gr. (PG 86a, col. 373, B 6):	მთები	ირყევიან.
78	 	იცვალებიედ	B
79	 	*	იხ.	ეს.	40,4,	41,15;	იერ.	4,24;	ნაუმ	1,5;	ლკ.	3,5;	გამოცხ.	6,14.
80	 	და]	-B
81	 	გიხილა	B
82	 	*	ფს.	113,3.
83  ** καὶ σείεται ὅρη Gr. (PG 86a, col. 373, B 6)] add.	 ბორცუნი	იცვალნიან,	და	ზღუამან	

იხილა	და	ივლტოდა	Iber.
84	 	მაგისგან	ძლიერებისა	B
85	 	მიახლებად]	+შენდა	და	B
86	 	შენსა]	-A
87	 	აწ]	არამედ	B
88	 	მიწისაგანისასა	B
89	 	მოძიებაჲ]	მორიდებად	B, ἐπισκέψεως Gr. (PG 86a, col. 373, B 9)
90	 	**	აწ	მიწისაგანსა	ამას	უჴმს	მოძიებაჲ	შემოქმედისაგან]	Ὁ πηλὸς χρείαν ἕχει τοῦ κεραμέως 

τῆς ἐπισκέψεως Gr. (PG 86a, col. 373, B 9):	„თიჴასა	უჴმს	მეკეცე	შესაქმედ“	(Ath.11, 211v).
91  ** τῆς ἐπισκέψεως] add.	რამეთუ	ერისაგანი	ესე	მოელის	შარავანდედისაგან	Iber.
92	 	მოვალს]	მოელის	B
93	 	 **	 და	 მონაჲ	 მოვალს	 კუალსა	 შემწეობისასა]	 ὁ δοῦλος χρείαν ἕχει τοῦ Δεσπότου τῆς 

βοηθείας Gr. (PG 86a, col. 373, B 10):	„მონასა	უჴმს	უფალი	შემწედ“	(Ath.11,	211v).
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სანთელი 94 ესე 95 მდჳნვარე 96 წადიერ არს ზეთისა მაგისგან   წყალობისაჲსა. 97** 
მეშინის   მე,   უფალო,   და   ვერ   კადნიერ   ვიქმნები  ზედა უკუდავსა 98 
მაგას დასხმად წყლისა, რამეთუ „ჩემდა ჴამს შენგან ნათლისღებაჲ“. 99** 

ხოლო უფალმან 100 ჰრქუა მას: „მომეახლე 101 აწ, რამეთუ ესრე წეს-არს 
ჩუენდა 102 აღსრულებად ყოვლისა 103 მის სიმართლისა 104 ღმრთისაჲსა 105“, 106*; 107** 
ხოლო მერმე გამოვეცხადო სოფელსა, ვინ ვარ მე. 108** ამისთჳს ჴორცნი 
შევისხენ და კაც ვიქმენ, რაჲთა აღვასრულო ყოვლითურთ სამართალი იგი, 
რამეთუ უწინარჱს განკაცებისა ჩემისა და სოფლად მოსლვისა 109 ჩემისა 110, 111** 
„ზღუამან იხილა 112 და ივლტოდა, და იორდანჱ უკუნ-იქცა კუალსა“, 113* 
„და 114 მთანი და ბორცუნი იხარებდეს“. 115* ამისთჳს [A199v] კაც ვიქმენ, 
რაჲთა იორდანემანცა უშიშად შემიწყნაროს და კაცნიცა 116 შეუძრწუნებელად 

94	 		სანთელი]	ნათელი	A
95	 		ესე]	-B
96	 		მდჳნვარჱ	A
97  ** τῆς βοηθείας] add.	 და	 სანთელი	 ესე	 მდჳნვარე	 წადიერ	 არს	 ზეთისა	 მაგისგან	

წყალობისაჲსა	Iber.
98	 	უკუდავება	A
99    **  ὕδωρ  Gr. (PG 86a, col. 373, B 12)] add. რამეთუ		„ჩემდა	ჴამს		შენგან		ნათლისღებაჲ“	

Iber.
100				უფალმან]	+რაჲ	B
101				მომეახლე]	მომიშუ	B
102				ჩუენდა]	ჩემდა	B
103				ყოვლისაჲ	A
104				სამართლისა	A
105				ღმრთისაჲსა]	უფლისაჲსა	B
106				*	შდრ.	მათ.	3,15.
107	 	 	 **	მომეახლე	აწ,	რამეთუ	ესრე	წეს-არს	ჩუენდა	აღსრულებად	ყოვლისა	მის	სიმა-

რთლისა	ღმრთისაჲსა]	Ἄφες ἅρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἡμῖν ἐστιν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην Gr. 
(PG 86a, col. 373, B 12-14):	„აცადე	აწ,	რამეთუ	ესრეთ	შუენის	ჩუენდა	აღსრულებად	ყოველი	
სიმართლე“	(მათ.	3,15).
108	 	 	 **	 ხოლო	მერმე	გამოვეცხადო	სოფელსა,	 ვინ	 ვარ	მე]	Τὸ Ἄφες ἅρτι, οὕτως ἐστίν· 

Οὐ θέλω, φησὶν, γνωσθῆναι ὅστις εἰμί Gr. (PG 86a, col. 373, B 14-15):	„აცადე	აწ,	არა	მნებავს	
უწყებად,	თუ	ვინ	ვარ“	(Ath.11,	212r).
109				~	მოსლვისა	სოფლად	B
110				ჩემისა]	-B
111   ** τῆς ἐνσάρκου παρουσίας Gr. (PG 86a, col. 373, C 2-3)] add.	და	სოფლად	მოსლვისა	

ჩემისა	Iber.
112				იხილა]	მიხილა+მე	A, ἰδοῦσα Gr. (PG 86a, col. 373, C 3)
113				*	ფს.	113,3.
114				და]	-B
115				*	ფს.	113,4.
116				კაცნი	B
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მომეახლნენ მე 117.  მომიშუ 118 აწ ამას და 119 რომელსა-იგი 120 ჩინებულ ხარ, 
ნუ დაჰმედგრდები 121 ნათლისცემად ჩემდა, 122** რამეთუ 123 არა წეს-არს შენდა 
წამებად ჩემთჳს, რაჲთა არა ეგონოს სოფელსა, ვითარმედ  მომადლებისა  
ჩემისათჳს  სთქუ 124 ესე. არამედ  წეს-არს მამისა ჩემისაჲ 125 ზეცით წამებად 
ჩემდა 126 და სოფლისა 127** და 128 ნუგეშინისმცემელი იგი მოვიდეს და მიერითგან 
განვეცხადო სოფელსა, თუ ვინ ვარ და ამისა შემდგომად მიცნან ჩემთა მათ 
მე და საცნაურ ვექმნე ჩემთა მათ. 

მაშინ აღდგა იოვანე და ნათელ-სცა მას იორდანესა 129 მდინარესა. ხოლო 
რაჟამს აღმოვიდოდა მიერ 130 წყლით, აჰა ესერა, სულიწმიდაჲ მსგავსად 
ტრედისა გარდამოვიდოდა მის 131 ზედა და იყო ჴმაჲ, რომელი იტყოდა 132: „ესე 
არს ძჱ ჩემი საყუარელი, რომელი 133 მთნდა“. 134*

III. მაშინ ესმა ეშმაკსა წამებაჲ იგი იორდანეს, რაჟამს აღმოვიდოდა 
წყლით, რომელსა ეტყოდა: 135 „აჰა, კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან აჴოცნეს 
ცოდვანი სოფლისანი“. 136* [B139r] და მამაჲ ზეგარდამო იტყოდა: „ესე არს ძჱ 

117				მე]	-A
118				მომეშუ	A
119				აწ	ამას	და]	ამას	აწ	და	A
120				რომელსა-ეგე	B
121				დაჰმედგრდგები	A
122    ** κατάστησόν με Gr. (PG 86a, col. 373, C 7)] add.	მომიშუ	აწ	ამას	და	რომელსა-იგი	

ჩინებულ	ხარ,	ნუ	დაჰმედგრდები	ნათლისცემად	ჩემდა	Iber.
123					რამეთუ]	-A
124				ვითარმედ		მომადლებისა		ჩემისათჳს		სთქუ]		რეცა		ღათუ		მომადლებად		ჩემდა	

თქუ		A
125					მამასა	ჩემსა	A
126					წამებად	ჩემდა]	წამებაჲ	ჩემთჳს	B,	+ამათთჳს	A
127					** περὶ ἐμοῦ Gr.	(PG	86a,	col.	373,	C	10)]	add.	და	სოფლისა	Iber.
128					და]	-B
129					იორდანესა]	+ზედა	B
130					მიერ]	იგი	B
131					მას	A
132					ეტყოდა	A
133					რომელი]	+მე	B	
134					*	მათ.	3,17;		მარკ.	1,11;		ლკ.	3,22;		II	პეტრ.	1,17;		კოლ.	1,13.
135							მაშინ	ესმა	ეშმაკსა	წამებაჲ	იგი	იორდანეს,	რაჟამს	აღმოვიდოდა	წყლით,	რომელსა	

ეტყოდა]	 მაშინ	 იტყოდა	 იოვანე,	 რაჟამს	 აღმოვიდოდა	 იგი	 წყლით	 B, Τότε ἀκούσας ὁ 
διάβολος τὴν τοῦ Ἰωάννου φωνὴν καὶ μαρτυρίαν λέγοντος Gr. (PG 86a, col. 373, D 1-2):	„მაშინ	
ესმა	ეშმაკსა	იოვანეს	წამებაჲ,	რომელსა	იტყოდა“	(Ath.11,	212r).
136					*	ინ.	1,29.
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ჩემი საყუარელი, რომელი 137 მთნდა 138“, და სულიწმიდაჲ გარდამოვიდა 139 და 
დაადგრა 140 მას ზედა. შესულებამან 141 შეიპყრა ეშმაკი და ვერ შეუძლებდა 142 
დათმენად, რამეთუ ვიდრე ნათლისღებადმდე 143 ვერ შემძლებელ იქნა ეშმაკი 
ცნობად მისა 144, თუ ვინ არს, არამედ ეგონა, ვითარმედ ერთი ვინმე კაცთაგანი 
არს. 

რამეთუ იხილა, ვითარ-იგი დედაკაცისაგან იშვა და ვერ გულისჴმა-ყო 145 
ზრახვაჲ იგი 146**, ვითარმედ შეცოდებისა მისთჳს ევაჲსა 147 გამოგუეცხადა 148 
ქალწულისაგან, რაჲთა ნათესავი იგი დედათაჲ განათავისუფლოს 149**. არამედ 
რაჟამს იხილა იგი ქალწულისა ძუძუსა მწოვარად 150, ეგონა, ვითარცა 151 ყრმაჲ 
რაჲ უნდოჲ 152 შეურაცხი, დედისაგან და მამისა შობილი 153. არა გულისჴმა-
ყო 154 საწყალობელმან 155, ვითარმედ „სიტყუაჲ 156 იგი ჴორციელ იქმნა და 
დაემკჳდრა 157 ჩუენ შორის“, 158* რომელი ჩუენთჳს სძითა იზარდებოდა, რომელი-
იგი მანანაჲსა მის 159 განმყოფელი იყო. 160* 

იხილა იგი ეშმაკმან 161** და არა გულისჴმა-ყო, ვითარმედ ესე არს, „რომელი 

137				რომლისაჲ	B
138				მნთდა	A
139				გარდამოვიდოდა	B
140				დაადგრებოდა	B
141				შესულებულებემან	A
142				შეუძლებდა]	დაუთმობდა	B
143				ნათლისღებადმდე]	ნათლისღებისა+მოსვლადმდე	B
144				მისა]	-B
145				გულისხმა-ყო	A
146				**	ზრახვაჲ	იგი]	τὸ μυστήριον Gr. (PG 86a, col. 373, D 10):	საიდუმლო.
147				ევაჲსისა	B
148				გამოეცხადა	B
149    ** ἐκ τῆς κατάρας Gr. (PG 86a, col. 373, D 12):	წყევისაგან	(Ath.11,	212r)]	om.	Iber.
150				მწოვარად]	მწოვარჱ+და	B
151				ვითარცა]	ვითარმედ	B
152				უნდოჲ]	ხუნაჲ	B
153				შობილი]	+და	B
154				გულისხმა-ყო	A
155				საწყალობელმან]	+	მან	B
156				სიტყვაჲ	B
157				დაემჳდრა	B
158				*	იოან.	1,14.
159				მის]	-B
160				*	იხ.	გამ.	16,1-36.
161   ** ἐν ἄρτω τρεφόμενον Gr. (PG 86a, col. 376, A 5):	„პურითა	იზარდებოდა“	(Ath.11,	212r)]		

om.	Iber.
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მოსცემს საზრდელსა ყოველსა ჴორციელსა 162“. 163* [იხილა იგი, რამეთუ 
სუმიდა წყალსა და არა გულისჴმა-ყო, ვითარმედ ესე არს, [A200r] რომელმან 
გამოაცენნა წყალნი უღაღისა 164 მისგან კლდისა. 165* არა გულისჴმა-ყო, ვითარმედ 
ესე არს, რომელსა წყარონი და მდინარენი და ზღუაჲ აკურთხევენ მას. 166 არა 
გულისჴმა-ყო 167, ვითარმედ ესე არს, რომელმან  მოაქცინა  წყალნი იგი 168 
ზღჳსანი  მეგჳპტელთა 169  მათ  ზედა  „და  დაანთქა ფარაო და ძლიერებაჲ 
მისი ზღუასა მას მეწამულსა“. 170*] 171** არა გულისჴმა-ყო, ვითარმედ 172 ვითარცა 
ფარაო და ძლიერებაჲ  მისი დაანთქა 173  ზღუასა  მას,  ეგრეცა ესე 
საკჳრველებითა თჳსითა, 174**  ჴელითა ნათლისღებისაჲთა 175, 176** შთაავლინა 
ცეცხლსა მას გეჰენიაჲსასა საუკუნესა 177**. 

რამეთუ იხილა იგი წიაღთა [დედისათა] 178 მჯდომარჱ და არა გულისჴმა-
ყო 179, ვითარმედ თჳთ იგი არს, რომელი-იგი ესაია წინაჲსწარმეტყუელისა 
მიერ გუეუწყა ჩუენ 180, რამეთუ იხილა იგი საყდართა ზედა 181 მაღალთა 182 
მჯდომარჱ და სერაბინნი გარემოჲს მისსა ღაღადებდეს 183 და იტყოდეს: „წმიდა 

162				ყოველთა	ჴორციელთა	A
163				*	ფს.	135,25.
164				უღაღისა]	ძლიერისა	B
165				*	იხ.	რიცხ.	20,11;	შდრ.	რჯლ.	8,15.	
166				არა	გულისჴმა-ყო,	ვითარმედ	ესე	არს,	რომელსა	წყარონი	და	მდინარენი	და	ზღუაჲ	

აკურთხევენ	მას]	-A
167				გულისჴმა-ყო]	ცნა	B
168				იგი]	-B
169				ეგჳპტელთა	A
170				*	ფს.	135,15;	შდრ.	გამ.	15,4;	იხ.	გამ.	14,19-29.
171				** πάσῃ σαρκί Gr. (PG 86a, col. 376, A 6)] add.	[იხილა	იგი,	რამეთუ	სუმიდა	წყალსა...	

და	ძლიერებაჲ	მისი	ზღუასა	მას	მეწამულსა]	Iber.
172				ვითარმედ]	არამედ	B
173				დანთქა	A
174					**	ეგრეცა	ესე	საკჳრველებითა	თჳსითა]	οὕτως καὶ τοῦτον μετὰ τῶν δαιμόνων αὐτοῦ Gr. 

(PG 86a, col. 376, A 8-9):	„ეგრეთვე	იგი	ეშმაკთა	მისთა	თანა“	(Ath.11,	212v).
175				ნათლისღებისაჲთა]	+მით	A
176	 	 **	 ჴელითა	 ნათლისღებისაჲთა]	 διὰ τοῦ βαπτίσματος Gr. (PG 86a, col. 376, A 9): 

ნათლისღების	მიერ.
177				** εἰς τὴν γέενναν Gr. (PG 86a, col. 376, A 9-10)] add.	საუკუნესა	Iber.
178				დედისათა]	მამისათა	AB, τῆς μητρὸς Gr. (PG 86a, col. 376, A 11):	„დედისათა“	(Ath.11,	

212v).	აქ	„მამისათა“	შეუსაბამოდ	მივიჩნიეთ	კონტექსტისთვის	და	შევცვალეთ	ბერძნული	
ტექსტისა	და	ჰომილიის	ათონური	თარგმანის	შესაბამისად.
179				გულისხმა-ყო	A
180				ჩუენ]	-A
181    ~	ზედა	საყდართა	B
182				მააღლთა	A
183				ღაღადეს	A
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არს უფალი საბაოთ, სავსე არიან ცანი და ქუეყანაჲ დიდებითა მისითა 184“. 185* 
[იხილა იგი წიაღთა [დედისათა] 186 განსუენებული და არა გულისხჴმა-ყო 187, 

ვითარმედ „ცანი საყდარ არიან მისა და ქუეყანაჲ – კუარცხლბეკ 188 ფერჴთა 
მისთა 189“. 190* [B139v] არა გულისჴმა-ყო 191, ვითარმედ 192 დავით თქუმასა 
თჳსსა 193 მისთჳს იტყოდა 194: „რომელი ჰზი ქერობინთა, განცხადენ 195“. 196* 

არამედ იხილა იგი, რამეთუ ჰრულინ და დაიძინის და ჰგონებდა მისსა, 
ვითარმედ 197 ვითარცა ერთი კაცი შეურაცხი ვინმე არს იგი 198 და დაიძინის. არა 
გულისჴმა-ყო 199, ვითარმედ დავით მისთჳს თქუა, ვითარმედ 200: „არა ჰრულინ, 
არცა დაიძინის მცველმან ისრაჱლისამან“. 201* არა გულისჴმა-ყო 202, ვითარმედ 
თჳთ 203 არს, რომელი განმზადებულ არს ცისკიდეთა სიკუდილისაგან, ვითარცა 
ძილისაგან, განღჳძებად]. 204** 

იხილა იგი, რამეთუ 205 მოვიდოდა ნათლისღებად, 206** ვითარცა ერთი ვინმე 
კაცთაგანი და არა გულისჴმა-ყო 207, ვითარმედ ესე არს, რომელი განმზადებულ 

184				მისითა]	შენითა+ვინ	B
185				*	შდრ.	ეს.	6,1-3.
186	 	 	დედისათა]	 მამისათა	AB;	 აქაც	 „მამისათა“	 შევცვალეთ	 ჰომილიის	 ათონური	თა-

რგმანის	შესაბამისად	(PG-ში	ეს	მონაკვეთი	არ	არის).
187				გულისხმა-ყო	A
188				კუარცხლბეკი	B
189				მისთა]	მისთაჲ+არს	B
190				*	შდრ.	ეს.	66,1;	მათ.	5,34-35.
191				გულისხმა-ყო	A
192				ვითარმედ]	ვითარ+იგი	B
193				თქუმასა	თჳსსა]	-B
194    ~	იტყოდა	მისთჳს+ვითარმედ	B
195				განსცხადნი	A
196				*	ფს.	79,2.
197				ვითარმედ]	-A
198				იგი]	-B
199				გულისხმა-ყო	A
200				ვითარმედ]	-B
201				*	ფს.	120,4.
202				გულისხმა-ყო	A
203					თჳთ]	იგი	B
204    ** τῆς δόξης αὐτοῦ Gr. (PG 86a, col. 376, B 2)] add.	 [იხილა	იგი	წიაღთა	დედისათა	

განსუენებული...	ვითარცა	ძილისაგან	განღჳძებად]	Iber.
205				რამეთუ]	რომელი	B
206   ** ὁ διάβολος, καὶ ἐνόμισεν αὐτὸν ἄνθρωπον εἶναι· εἶδεν αὐτὸν μόνον ἐπὶ τὸ βάπτισμα 

Gr. (PG 86a, col. 376, B 3-4):	ეშმაკმა,	და	იფიქრა,	რომ	ის	ადამიანი	იყო;	იხილა	ის	მარტო	
ნათლისღებისას]	om.	Iber.
207				გულისხმა-ყო	A
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არს 208 ცისკიდეთა ნათლისცემად სულითა წმიდითა და ცეცხლითა. 
IV. ესე იხილა და მსგავსი ამათი, რამეთუ თჳთ იცვალა ჩუენთჳს და 

ჰგონებდა მისა 209, ვითარმედ მარტოჲ ხოლო კაცი იყოს 210 და 211** არა 
გულისჴმა-ყო 212, ვითარმედ კაცსა შინა ღმერთი დამკჳდრებულ არს. ვიდრე 
ნათელს-იღებდა უფალი,  უზრუნველ იყო ეშმაკი. ჰგონებდა, ვითარმედ 
ერთი ვინმე კაცთაგანი 213 არს ესე და 214** არასადა წარდგა გამოცდად მისა 
და ცნობად მისა, თუ 215 ვინ არს, არამედ ჰგონებდა მისსა 216 ჯოჯოხეთს 
დაყენებასა, ვითარცა-იგი სხუანი ყოველნი. და რაჟამს ესმა იგი 217 იორდანეს 218, 
ვითარცა-იგი ვთქუ, წამებაჲ იგი იოვანესი 219 და მამისა იგი ჴმაჲ და [A200v] 
წმიდისა სულისა იგი 220 გარდამოსლვაჲ, ჰკითხვიდა ეშმაკი და ჰრქუა თავსა 
თჳსსა 221: ვინმე არს ესე? ხოლო ესე ვიცი მარიამისგან შობილად და ნაზარეთს 
აღზრდილად 222; 223** და მამაჲ მისი 224 ხუროდ ვიცი. ვითარ-ესე აწ ესევითარნი 
ესე 225 მესმიან მაგისთჳს? 226** 

ნუუკუე 227 ესე იყოს, რომელი განმზადებულ არს განშჯად ცისკიდეთა? 228 

208				რომელი	განმზადებულ	არს]	-A, μέλλων Gr. (PG 86a, col. 376, B 5)
209				მისსა	B
210				~	იყოს	კაცი	A
211	 	 	 **	რამეთუ	თჳთ	 იცვალა	 ჩუენთჳს	და	 ჰგონებდა	 მისა,	 ვითარმედ	 მარტოჲ	 ხოლო	

კაცი	იყოს	და]	τὸν Κύριον κατερχόμενον ἐπὶ τὸ βάπτισμα Gr. (PG 86a, col. 376, B 6-7):	უფალი	
მომავალი	ნათლისღებად.
212				გულისხმა-ყო	A
213				კაცთაგანი]	კაცი	A
214    ** οὐδὲν αὐτῷ ἔμελλεν Gr. (PG 86a, col. 376, B 9)	add.	ჰგონებდა,	ვითარმედ	ერთი	ვი	ნმე	

კაცთაგანი	არს	ესე	და	Iber.
215				მისა	თუ]	ვითარმედ	B
216				მისა	A
217				~	იგი	ესმა	B
218				იორდანესა	B
219    ~	იოვანესი	იგი	წამებაჲ	A
220				იგი]	-B
221    ~	თავსა	თჳსსა	და	ჰრქუა	B
222				გაზრდილსა	A
223    ** γεννηθέντα Gr. (PG 86a, col. 376, C 2)] add.		და		ნაზარეთს		აღზრდილად		Iber.
224				მისი]	მაგისი	B
225				ესევითარნი	ესე]	-B, τοιαῦτα Gr. (PG 86a, col. 376, C 3)
226    ** Μὴ ἇρα  οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός  Gr. (PG 86a, col. 376, C 3-4):		ნუთუ	ეს	არის	ქრისტე]	

om.		Iber.
227				ნუკუე	A
228	 	 ნუუკუე	 ესე	 იყოს,	 რომელი	 განმზადებულ	 არს	 განშჯად	 ცისკიდეთა?]	 -B	 (აკლია	

ათონურ	მრავალთავში	შესულ	თარგმანსაც);	μὴ ἇρα οὗτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὴν 
οἰκουμένην Gr. (PG 86a, col. 376, C 4-5) 
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ნუუკუე 229 ესე იყოს 230, რომელი განმზადებულ არს ჴსნად ისრაჱლისა? 231** 
ნუუკუე 232 ესე არს, რომელი-იგი დასაბამითგან იყო სიტყუაჲ, რომელსა-იგი 

მე ურჩ ვექმენ და არა თაყუანის-ვეც ქმნულსა 233 მისსა 234** და გარდამოვვარდი 
ქუეყანად? არა მრწამს, თუ 235 იგი არს. 236** არა მრწამს, ვითარმედ რომელმან-
იგი კაცი შექმნა ჴელითა თჳსითა, და მან ჴორცნი კაცთანი შთაიცუნა 237. 
რომელმან „ცანი გარდაართხნა“ 238* და ვარსკულავითა შეამკო იგი, და 
იგი 239 ესევითარითა  ხატითა შეიმოსოს? 240** რაჲმე ვყო, რაჲთა მე დავისწაო 
ჭეშმარიტად, თუ იგი იყოს ანუ არა? 241** 

უკუეთუ იგი იყოს, მჴდომად ჩემდა მოსრულ არს, და ვაჲ არს ჩემდა, 
საწყალობელისა ამის.  არამედ  უკუეთუ შეუძლო 242 ცნობად მისა, ვითარმედ 243 

იგი არს, ვევლტოდი 244,  და არა დავდგე წინაშე მისსა. [B140r] ესე უწყი, 
უკუეთუ იგი 245 არს, 246** დასათრგუნველ მისა იყოს ყოველი 247 ძლიერებაჲ 

229				ნუკუე	A
230				ესე	იყოს]	ესევე	იყო	A
231   ** τὴν οἰκουμένην] add.	ნუუკუე	ესე	იყოს,	რომელი	განმზადებულ	არს	ჴსნად	ისრა-

ჱლისა?	Iber.
232				ნუკუე	A
233				ქმნულ	A
234    ** οὗ ἐγὼ παρήκουσα  Gr. (PG 86a, col. 376, C 6)] add.		და	არა	თაყუანის-ვეც	ქმნულსა	

მისსა	Iber.
235				თუ]	+ესე	B
236    ** τὴν γῆν Gr. (PG 86a, col. 376, C 7)] add.	არა	მრწამს,	თუ	იგი	არს	Iber.
237				შთაიცუნა]	შეისხნა	B, ἐνεδύσατο Gr. (PG 86a, col. 376, C 8-9)
238				*	იობ.	9,8;	ფს.	103,2;	ეს.	40,22;	იერ.	10,12;	51,15.
239				და	იგი]	-B
240				** ἐνεδύσατο]  add.	რომელმან	„ცანი	გარდაართხნა“	და	ვარსკულავითა	შეამკო	იგი,	

და	იგი	ესევითარითა		ხატითა	შეიმოსოს?	Iber.
241    ** ἐκεῖνος ἐστιν Gr. (PG	86a,	col.	376,	C	9-10)]	add.	ანუ	არა	Iber.
242				უკუეთუ	შეუძლო]	თუ	უძლო	A
243				ვითარმედ]	თუ	A
244				ველტოდი	A
245				იგი]	ესე	B
246    ** τῷ  ἁθλίῳ Gr. (PG 86a, col. 376, C 11)]  add.	არამედ	უკუეთუ	შეუძლო	ცნობად	მისა,	

ვითარმედ	იგი	არს,	ვევლტოდი,	და	არა	დავდგე	წინაშე	მისსა.	ესე	უწყი,	უკუეთუ	იგი	არს	
Iber.
247				დასათრგუნველ			მისა	იყოს	ყოველი]		დასათრგუნველად	მისა		იყოს		ესე	და	ყოვე-

ლივე			A
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ჩემი 248, 249** დაბრყჳლდენ ყოველნი 250 საწერტელნი ჩემნი 251, მოუძლურდა 
ძლიერებაჲ ჩემი. 

[რაჲმე-ვყო ანუ ვითარმე 252 ვივლტოდი? „უკუეთუ აღვჴდე ცად, იგი მუნ 
არს“. 253* უკუეთუ შთავჴდე ჯოჯოხეთა და მუნ დავემალო, ნუუკუე 254 მოვიდეს 
და მეძიებდეს მე და განახუნეს ბჭენი ჯოჯოხეთისანი და გამოიყვანნეს მიერ, 
რომელნი-იგი 255 დამეყენნეს ადამისითგან მოაქამდე და წარმტყუენოს მე 256 
მიერ და ტყუედ წარმიყვანოს მე? და ვაჲ იყოს ჩემდა, საწყალობელისა ამის. 
უკუეთუმცა მეცნა, ვითარმედ 257 ესევითარი ხატი შეიმოსოს და ქუეყანად 
მოვიდეს, მემცა ქუეყანად არა გარდამოსრულ ვიყავ. უკუეთუმცა მეცნა, 
ვითარმედ ესრეთ 258 მფარველ ექმნეს მიწისაგანსა მას კაცსა და ესრეთ 259 
იგი შეიყუაროს 260 და მისთჳს ზეცით გარდამოჴდეს, მემცა ზეცით არა 
გარდამოსრულ ვიყავ 261. მე ესრე მეგონა, ვითარმედ სრულიად ვეუფლო 
ნათესავსა ზედა 262 კაცთასა და არა ვჰგონებდი 263, ვითარმედ იგინი მეუფლნენ 264 
ჩემ ზედა. და არა ვცან, ვითარმედ იგი არს, რომელი დასაბამითგან 265 [A201r] 
იყო სიტყუაჲ და თავს-იდვა 266 მან კაცისაგან ნათლისღებაჲ იორდანესა და 
კადნიერებაჲ მოსცა ყოველთა კაცთა დათრგუნვად ყოვლისა ძალისა ჩემისა 
და შეურაცხებად ჴელმწიფებისა ჩემისა და განოტებად ძლიერებისა ჩემისა, 267 
და ყოვლად ყოველნივე 268 ვითარცა გინებულსა მხედვენ მე. 

248				ჩემი]	+და	B
249				**	დასათრგუნველ		მისა	იყოს		ყოველი		ძლიერებაჲ	ჩემი]		ὅτι καταπέπαυταί μοι ἡ 

δύναμις  Gr. (PG 86a, col. 376, C 11-12):	„დაითრგუნა	ჩემი	ძალი“	(Ath.11,	212v).
250				ყოველნი]	-A
251				ჩემნი]	+აწ	B
252				ვითარმე]	ვიდრემე	B
253				*	ფს.	138,8
254				ნუკუე	A
255				რომელ	B
256				მე]	-B
257				ვითარმედ]	თუ	B
258				ესრე	A
259				ესრჱთ	A
260				~		შეიყუაროს	იგი	B
261    ~		არა	გარდამოსრულ	ვიყავ	ზეცით	B
262    ~		ზედა	ნათესავსა	A
263				ვჰგონებდ	B
264				მეულნენ	A
265				რომელი	დასაბამითგან]	რომელი-იგი	A
266				თავს-იდვას	B
267				და	განოტებად	ძლიერებისა	ჩემისა]	-A
268				ყოველნი	B
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რაჲ ვყო, არა უწყი, უკუეთუ 269 ვთქუა, ვითარმედ ვივლტოდი 270, ყოვლად 
დასათრგუნველ ვიქმნე. უკუეთუ ვთქუა, ვითარმედ წინა-აღუდგე, ვერ 
შემძლებელ ვარ დათმენად თქუმათა 271 მისთა. 272° რაჲ ვყო 273 უბადრუკმან 
ამან? წყეულ იყავნ დღჱ იგი, რომელსა იზრახა საქმჱ 274 ნათესავისა მის 
კაცთაჲსა, რამეთუ მათთჳს გარდამოვვარდი მე 275 ზეცით და მათთჳს ეგდენთა 
მათ დიდებათაგან 276 უცხო ვიქმენ]. 277** 

ამათ და ესევითართა ზრახვიდა გოდებით 278 და არა უწყოდა, რაჲმცა-
ყო 279. მაშინღა ესე იზრახა და ჰრქუა თავსა თჳსსა ესრჱთ: 280 წარვდგე 281 
გამოცდად მისა. უკუეთუ იგი იყოს ძჱ ღმრთისაჲ, განმეშოროს მე 282** და არა 
თავს-იდვას განცდად ჩემგან, არამედ ერთითა [B140v] სიტყჳთა მაოტოს მე. 

მაშინ უკუეთუ გამოცდასა მას ვცნა 283, ვითარმედ არა იგი არს, და 284 
კადნიერ იქმნა იოვანე 285 ესევითართა წამებათა მისთჳს 286, და შემაწუხა მე, 
და შემძლებელ ვიქმნე შეყენებად მათა 287 საუნჯეთა ჩემთა 288, ვასწაო არღარა 
თქუმად ესევითართა სიტყუათა, არამედ მერმეცა ვთქუავე 289: იოვანე მოიღო 
მადლი რაჲმე და თქუა სიტყუაჲ ესე მადლითა მით და ნუგეშინის-სცემდა 

269				უკუეთუ]	თუ	A
270				ვევლტოდი	B
271				თქუმულთა	B
272	 	 	 °	 აქ	 A	 95-ში	 (B	ლიტერი)	 სტრიქონები	 გადაადგილებულია	 და	 წერია:	 „მე	 რაჲ	

ვყო,	არა	უწყი.	უკუეთუ	ვთქუა,	ვითარმედ	წინა-აღუდგე,	ვერ	შემძლებელ	ვარ	დათმენად	
თქუმულთა	 მისთა.	რაჲ	 ვყო	 არა	 უწყი,	 უკუეთუ	 ვთქუა,	 ვითარმედ	 ვევლტოდი,	 ყოვლად	
დასათრგუნველ	ვიქმნე“	(140r).
273				ვყო]	+მე	B
274				საქმედ	B
275				მე]	-B
276				ეგდენთა	მათ	დიდებათაგან]	ეგოდენთა	მათგან	დიდებათა	B
277    ** τὸ κράτος Gr. (PG 86a, col. 376, C 13)] add. [რაჲმე-ვყო	ანუ	ვითარმე	ვივლტოდი...	

და	მათთჳს	ეგდენთა	მათ	დიდებათაგან	უცხო	ვიქმენ]	Iber.
278				გოდებით]	გონებით	B, ἀποδυρόμενος Gr. (PG 86a, col. 376, C 14)
279				რაიმცა-ყო]	რაჲმცა-ქმნა	B
280	 	 	მაშინღა	ესე	იზრახა	და	ჰრქუა	თავსა	თჳსსა	ესრჱთ]	და	განიზრახა	თავით	თჳსით	

ესრჱთ	B, τότε ταύτην ἐλογίσατο τὴν ἐπίνοιαν, λέγων ἐν ἑαυτῷ Gr. (PG 86a, col. 376, C 14-15)
281				წარვდგე]	+წინაშე	მისსა	A
282				**	განმეშოროს	მე]	μανθάνει	με	Gr.	(PG	86a,	col.	376,	D	2):	განმსწავლოს	მე.
283				ვიცნა	A
284				და]	რამეთუ	B
285				იოვანჱ	B
286			ესევითართა	წამებათა		მისთჳს]	ესევითარითა		წამებად	მისა	A, τοιαῦτα μαρτυρῆσαι 

περὶ αὐτοῦ Gr. (PG 86a, col. 376, D 5-6)
287				მათა]	-A
288				ჩემთა]	+და	B
289				თქუავე	A
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მას. 290** ხოლო ზეგარდამოჲსა მისგან ჴმისა შეშინებულ 291 და 292 შეძრწუნებულ 
ვარ და ჭეშმარიტ არს 293. 

[და მერმე კუალად: უკუეთუ ჭეშმარიტად ძჱ ღმრთისაჲ არს და თავს-იდვა 
ქალწულისაგან შობაჲ 294, აწ 295 დედათაგანცა დასათრგუნველ ვიქმნები 296. ვაჲ 
არს ჩემდა საწყალობელისა ამის, რომელი 297 მოველოდე სწორებად უფლისა 298, 
„ვემსგავსე საცხოვართა უგულისჴმოთა 299 და 300 ვესწორე 301 მათ“. 302* ვჰგონებდ, 
ვითარმედ ვეუფლო ყოველთა ზედა, არამედ არცაღათუ ღორთა ზედა მაქუს 
ჴელმწიფებაჲ. 303*] 304**

V. ცნა უკუე 305 უფალმან, ვითარმედ ფრიად 306 შეეშინა ეშმაკსა 307 და 
განმზადებულ არს 308 სივლტოლად და არა ჴელ-ეწიფა 309 წარდგომად და 
შეახლებად მისა, იწყო კაცობრივისა სახისა 310** ჩუენებად და მისცა თავი 
თჳსი გამოცდად მისგან 311 და დაიფარა [A201v] დიდებაჲ იგი ღმრთეებისაჲ.  
ხოლო ეშმაკმან, ვითარცა 312 იხილა კაცობრივი იგი სახჱ, რომელ აქუნდა 

290				**	იოვანე	მოიღო	მადლი	რაჲმე	და	თქუა	სიტყუაჲ	ესე	მადლითა	მით	და	ნუგეშინის-
სცემდა	მას]	ἀφʼ ἑαυτοῦ τὰ ῥήματα ταῦτα Ἰωάννης ἐχαρίσατο, καὶ παραμυθοῦμαι ὀλίγον ἐμαυτόν 
Gr. (PG 86a, col. 376, D 9):	„იოვანე	მას	მიანიჭა	სიტყუაჲ	და	ნუგეშინის-ვიცე	თავსა“	(Ath.11,	
213r).
291				შეშინებული	A
292				და]	-A
293				და	ჭეშმარიტ	არს]	-B, ὅτι ἀληθινός ἐστιν Gr. (PG 86a, col. 376, D 10)
294				შობად	A
295				აწ]	არამედ	A
296				ვიქმნები]	+და	A
297				რომელი]	რამეთუ	B
298				უფლისა]	+ხოლო	აწ	B
299				უგულისხმოთა	A
300				და]	-B
301				მივესწორე	B
302				*	შდრ.	ფს.	48,13;	48,21.
303				*	იხ.	მათე	8,31;	მარკ.	5,12;	ლკ.	8,32.
304	 	 	 ** ὅτι ἀληθινός ἐστιν Gr. (PG 86a, col. 376, D 10)] add.	 [და	მერმე	კუალად:	უკუეთუ	

ჭეშმარიტად	ძჱ	ღმრთისაჲ	არს...	არამედ	არცაღა-თუ	ღორთა	ზედა	მაქუს	ჴელმწიფებაჲ]	
Iber.
305				უკუე]	-A, Τότε Gr. (PG 86a, col. 376, D 11)
306				ფრიად]	-B,	πάνυ	Gr.	(PG	86a,	col.	376,	D	11)
307				შეეშინა	ეშმაკსა]	შეშინდა	მისგან	A, ἐφοβήθη ὁ διάβολος Gr.	(PG	86a,	col.	376,	D	11)
308				არს]	+მისგან	A
309				ჴელ-იწიფა	A
310				**	კაცობრივისა	სახისა]	ἀνθρώπινα Gr. (PG 86a, col. 377, A 1)
311				მისგან]	-B, ὑπʼ αὐτοῦ Gr. (PG 86a, col. 377, A 2)
312				ვითარცა]	არა	A
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უფალსა, 313** მცირედ კადნიერებით 314 წარმდებ იქმნა 315** და იწყო შეახლებად 
და განცდად 316 მისა. ხოლო უფალმან მისცა თავი თჳსი განცდად მისგან 317 
ნეფსით 318. მაშინღა 319 იტყჳს: 320** „აღიყვანა იგი მთასა ფრიად მაღალსა და 
უჩუენა 321 მას ყოველი სუფევაჲ ამის სოფლისაჲ 322 და ჰრქუა მას: ესე ყოველი 
შენ 323 მიგცე, უკუეთუ დაჰვარდე და 324 დამჴედ თაყუანის-მცე მე“. 325* 

რასამე იტყჳ, საწყალობელო 326 და მზაკუვარო 327**, შემოქმედსა მაგას 
ყოველთასა აღუთქუამ 328 შექმნულთა მისთა მიმადლებად მას? 329** და 
აღუთქუამ შარავანდედსა მაგას ყოველთა 330, რომელი ცხორებასა მისცემს 331 
ყოველთა შარავანდედთა? ვინ ხარ შენ, რომელი ყოველსა მის მიერ 332 ყოფილსა 
მიჰმადლებ მას 333? რომელი ხედავს ყოველსა დაბადებულსა 334, შენ უჩუენებ 335 

313	 	 	 **	 კაცობრივი	 იგი	 სახჱ,	რომელ	 აქუნდა	 უფალსა]	 τὰ ἀνθρώπινα μετερχόμενον τὸν 
Κύριον Gr. (PG 86a, col. 377, A 3-4):	„კაცობრივად	მავალი	უფალი“	(Ath.11,	213r).
314				მცირედ	კადნიერებით]	მცირედ-მცირედ	კადნიერებასა	A
315				**	მცირედ	კადნიერებით	წარმდებ	იქმნა]	μικρὸν προθυμίαν λαβών Gr. (PG 86a, col. 377, 

A 4-5):	„მცირედ	გულსმოდგინებაჲ	მოიღო“ (Ath.11, 213r).
316				გამოცდად	A
317				მისგან]	+და	B
318				ნეფსით]	+გამოიცდებოდა	მისგან	B
319				მაშინღა]	რამეთუ	B
320	 	 	 ** Ὁ δὲ Κύριος Gr. (PG 86a, col. 377, A 5)] add.	 მისცა	თავი	თჳსი	 განცდად	 მისგან	

ნეფსით.	მაშინღა	იტყჳს	Iber.
321				აჩუენა	A
322    ~	სოფლისაჲ	ამის	A
323				შენ]	-B
324				და]	-A
325				*	შდრ.	მათ.	4,8-9;	ლკ.	4,5-7.
326				საწყალო	B
327				**	და	მზაკუვარო]	ὦ διάβολε Gr. (PG 86a, col. 377, A 9-10)
328				აღუთქუამა	B
329		 	 **	შემოქმედსა	მაგას	ყოველთასა	აღუთქუამ	შექმნულთა	მისთა	მიმადლებად	მას]	

τῷ Ποιητῇ τῶν ἁπάντων τὰ ποιήματα χαρίζεσθαι ἐπαγγέλλεις Gr. (PG 86a, col. 377, A 10-11): 
„შემოქმედსა	ყოველთა	დაბადებულთასა	აღუთქუამ	მინიჭებად“	(Ath.11,	213v).

τῷ Βασιλεῖ τῶν βασιλευόντων Gr. (PG 86a, col. 377, A 11): „რომელი	მეუფჱ	არს	ყოველთაჲ“	
(Ath.11,	213v)	[რომელიც	მეფეა	მეფობათა]]	om.	Iber.
330				შარავანდედსა	მაგას	ყოველთა]	შექმნულთა	მაგას	ყოველთასა	A, βασιλείαν Gr. (PG 

86a, col. 377, A 13)
331				მოსცემს	B
332				ყოველსა	მის	მიერ]	ყოველთა	მის	მიერსა	A
333				მას]	+და	B
334				ყოველთა	დაბადებულთა	B
335				აჩუენებ	A
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მას ყოველსა სუფევასა ამის სოფლისასა? რამეთუ სთქუ: 336** „ესე ყოველი შენ 
მიგცე, უკუეთუ დაჰვარდე და თაყუანის-მცე მე“. 

აწ იხილე, საყუარელო, ბოროტად მანქანებაჲ იგი მზაკუვარისაჲ 337, 
[B141r] რაბამი 338 იგი გამოცდაჲ იზრახა. რამეთუ დასაბამითგანვე მეცნიერ 
იქმნა ნათესავისათჳს კაცთაჲსა, ვითარმედ მიმხუეჭელ ანგაჰრების არიან და 
ადვილად დააჯერებდა მას. 339** ამისთჳს ესევითარი გამოცდაჲ წინა-დაუდვა 
მას, რამეთუ ჰგონებდა, ვითარმედ კაცი არს და დიდითა მით 340 აღთქუმითა 
მონაგებთაჲთა დავამდაბლო იგი ფერჴთა ჩემთა 341. 342** [აღუთქუა მას სუფევაჲ 
ამის სოფლისაჲ და კაცობრივი ესე სიმდიდრჱ და ქუეყანისა ესე დიდებულებაჲ 343 
და დავამდაბლო იგი ფერჴთა ჩემთა 344, რამეთუ ესრეთ 345 დასაბამითგან ადამი 
მოვიბაძვე 346 და შევიტყუვე 347, აღუთქუ მას მიწევნად სიმაღლეთა ღმრთეებისათა 
და 348 შთავჴადე იგი მთხრებლსა მას წარსაწყმედელისასა. ესრეთ 349 მოვიბაძვე 350 
იგი გემოჲსხილვად ხილისა მისგან და ადვილად ვაცთუნე იგი გზასა მას 
საცთურებისასა. 351* და აწ აღუთქუა ამასცა 352 სუფევაჲ ამის სოფლისაჲ და 
უკუეთუ 353 კაცი იყოს, მარტოდ იპოვოს 354 შუებად ამის ქუეყანისა დიდებასა 

336   ** βασιλείαν Gr. (PG 86a, col. 377, A 13)] add.	 ვინ	ხარ	შენ,	რომელი	ყოველსა	მის	
მიერ	ყოფილსა	მიჰმადლებ	მას?	რომელი	ხედავს	ყოველსა	დაბადებულსა,	შენ	უჩუენებ	
მას	ყოველსა	სუფევასა	ამის	სოფლისასა?	რამეთუ	სთქუ	Iber.
337				იგი	მზაკუვარისაჲ]	მისი	A
338				რაბამი]	ვითარ	B
339    ** εἰς πλεονεξίαν] add. და	ადვილად	დააჯერებდა	მას	Iber.
340				მით]	-B
341				ფერჴითა	ჩემითა	B
342				**	ამისთჳს	ესევითარი	გამოცდაჲ	წინა-დაუდვა	მას,	რამეთუ	ჰგონებდა,	ვითარმედ	

კაცი	არს	და	დიდითა	მით	აღთქუმითა	მონაგებთაჲთა	დავამდაბლო	იგი	ფერჴთა	ჩემთა]	
διὰ τοῦτο προσέβαλεν τὸν πειρασμὸν, λέγων ὅτι Ἐὰν ἄνθρωπός ἐστιν, εὐθέως διὰ τῆς τῶν χρημάτων 
ὑποσχέσεως καταφέρω αὐτὸν ὑπὸ τοὺς πόδας μου Gr. (PG 86a, col. 377, B 2-5):	 „ამისთჳს	ესე	
განსაცდელი	 მოიღო	 და	 თქუა:	 უკუეთუ	 კაცი	 არს,	 მეყსეულად	 საფასეთა	 აღთქუმითა	
მოვიყვანო	იგი	ქუეშე	ფერჴთა	ჩემთა“	(Ath.11,	213v).
343				დიდებულებაჲ]	დიდებაჲ	B
344				ფერჴითა	ჩემითა	B
345				ესრჱთ	A
346				ადამი	მოვიბაძვე]	ადამ	უფალსა	ვაბაძვე	A
347				შევიტყუვჱ	B
348				და]	ხოლო	B
349				ესრჱთ	A
350				მოვაბაძვე	A
351				*	იხ.	დაბ.	3,1-6.
352				ამას	A
353				უკუეთუ]	თუ	A
354				იპოოს	B
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და შიშუელი 355 იპოვოს 356 ზეცისათა მათგან 357 მადლთა და ვეუ[A202r]ფლო 358° 
მას ზედა]. 359** უკუეთუ არა კაც 360 ხოლო 361 არს 362, არამედ ღმერთი 363 სიტყუაჲ, 
ვცნა, რაჲ ვყო. 

ესე უკუე განზრახვაჲ მაცთურისაჲ 364 მის ცნა უფალმან და არცა 
ღმრთეებაჲ იგი აჩუენა, არცა კაცობრივისაგან იცვალა, არამედ საშუვალი 365 
სიტყუაჲ იგი 366 ასმინა და დაუყო მას პირი 367 და თქუა: „წერილ არს 368, 
უფალსა ღმერთსა შენსა თაყუანის-სცე და მას მხოლოსა ჰმსახურებდე 369“. 370* 
და ერთითა მით სიტყჳთა დაჰჴსნა ყოველი მანქანებაჲ მისი 371** და ერთითა 
მით სიტყჳთა 372 ყოველი ზრახვაჲ მისი დაარღჳა და არა განდევნა იგი 373, არცა 
უტევა მას 374 ვნებად თჳსა. 375**

VI. ხოლო მზაკუვარსა მას არა მოეღო მისგან მცნებაჲ და სხუად სახედ 
განცდად იცვალა. და უდაბნოსაღა მას 376 ვიდოდეს, იწყო მერმეცა და 

355				შიშსა	A
356				იპოოს	B
357				ზეცისათა	მათგან]	ზეცისაგანთა	მათ	A
358				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)	201v-ს	ბოლოს	მინაწერია	მხედრულად:	„ქ.	ჩვენ	ყოვლის“.
359   ** ὑπὸ τοὺς πόδας μου Gr. (PG 86a, col. 377, B 4-5)] add. [აღუთქუა	მას	სუფევაჲ	ამის	

სოფლისაჲ	და	კაცობრივი	ესე	სიმდიდრჱ...	და	შიშუელი	იპოვოს	ზეცისათა	მათგან	მადლთა	
და	ვეუფლო	მას	ზედა]	Iber.
360				კაცი	B
361				ხოლო]	-B,	μόνον	Gr.	(PG	86a,	col.	377,	B	5)
362				არს]	იყო	A
363				ღმრთისა	B, Θεός Gr. (PG 86a, col. 377, B 6)
364				ესე	უკუე	განზრახვაჲ	მაცთურისაჲ]	აწ	ესე	სახჱ	მტერისაჲ	A, Τὸν οὗν σκοπὸν τοῦ ἐχθροῦ 

Gr. (PG 86a, col. 377, B 6-7)
365				საშოვალი	A
366   ~	იგი	სიტყუაჲ	B
367				პირი]	-A, ἐφίμωσεν Gr. (PG 86a, col. 377, B 9)
368				წერილს	არს]	-A, Γέγραπται Gr. (PG 86a, col. 377, B 10)
369				ჰმსახურო	A
370				*	მათ.	4,10;	ლკ.	4,8;	რჯლ.	6,13;	10,20.
371  ** λατρεύσεις Gr. (PG 86a, col. 377, B 10)] add.	 და	 ერთითა	 მით	 სიტყჳთა	დაჰჴსნა	

ყოველი	მანქანებაჲ	მისი	Iber.
372				ერთითა	მით	სიტყჳთა]	-B, Ἀπὸ μιᾶς φωνῆς Gr. (PG 86a, col. 377, B 10)
373				იგი]	+და	B
374				მას]	იგი	B
375					**	არცა	უტევა	მას	ვნებად	თჳსა]	οὔτε εἰς ὁδὸν αὐτὸν ἕδωκεν Gr. (PG 86a, col. 377, B 11): 

„არცაღა	გზაჲ	მას	მისცა“	(Ath.11,	213v).
ἀλλʼ ἀφῆκεν αὐτὸν οὕτω σχολάζεσθαι Gr. (PG 86a, col. 377, B 11):	 „არამედ	დაუტევა	 იგი	

ესრეთსა	გუემულად“	(Ath.11,	213v)]	om.	Iber.
376				უდაბნოსა	მასღა	B
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ჰრქუა უფალსა: 377** „არქუ ქვათა ამათ,  რაჲთა პურ  იქმნენ“. 378*  რამეთუ 379 
ორმეოცსა მას დღესა იმარხა 380 და შეემშია,  არათუ 381 ღმრთეებასა მას 382, 
არამედ მონებისა 383 მას ხატსა. ხოლო ეშმაკმან მან 384 არა გულისჴმა-ყო 385, 
არამედ ჰრქუა მას: „არქუ ქვათა მათ, რაჲთა პურ იქმნენ“. 386 ურცხჳნოო და 
მზაკუვარო, „თუალნი ყოველთანი მას ესვენ 387 და იგი მოსცემს საზრდელსა 
მათსა 388° ჟამსა 389,“ 390* და ქვათა მაგათ ვერმე 391 უძლოსა, რაჲთა პურ იქმნენ 392?

[და სთქუ, „არქუ, რაჲთა ქვანი ესე პურ იქნენ“. 393 რამეთუ თქუა და 
ცანი, რომელ არა იყვნეს, დაებადნეს და ქუეყანაჲ დაეფუძნა, მთანი [B141v] 
ამაღლდეს 394, ხენი და მცენარენი, თივაჲ და ყოველნი ყუავილნი სიტყჳთა 
ხოლო 395 გამოჩნდეს, 396* და ჰგონებ 397, ვითარმედ სიტყჳთა ქვანი იგი პურ 
არამე იქმნენა 398? რამეთუ თქუა და წყალნი გამოეცნეს და მრავალსახენი 
მფრინველთანი და თევზთანი 399 სიტყჳთა მისითა აღივსნეს, ქარნი მფრინველითა 
და ზღუაჲ მცურვალითა 400* და ქვანი ესე არამემცა პურ იქმნესა 401 სიტყჳთა 

377			** Eὶ  Υἰὸς  εἶ  τοῦ  θεοῦ  Gr. (PG 86a,  col.  377, C 1): „უკუეთუ		ძე		ხარ		ღმრთისაჲ“]		om.		
Iber.
378				*	მათ.	4,3;	ლკ.	4,3.
379				რამეთუ]	-A
380				იმარხვიდა	B
381				არათუ]	არა	ხოლო	თუ	A,	არაჲთუ	B
382				მას]	-B
383				მონებისასა	B
384				მან]	იგი	B
385				გულისხმა-ყო	A
386				„არქუ	ქვათა	მათ,	რაჲთა	პურ	იქმნენ“	(ლკ.	4,3)]	„არქუ,	რაჲთა	ქვანი	ესე	პურ	იქმნნენ“	

(მათ.	4,3)+ეჰა	B
387				ესვენ]	ჰხედვენ	B
388				°	A	19-ში	(A	ლიტერი)		202r-ის	a	სვეტის	ბოლოს	მინაწერია	მხედრულად:	„ქ.	ჩვენ	

ყოვლის“.
389				ჟამსა]	-B
390				*	ფს.	144,15.
391				ვერმე]	არამე	B
392				იქმნენ]	იქმნნენ	B
393				და	სთქუ,	„არქუ,	რაჲთა	ქვანი	ესე	პურ	იქნენ“]	-A
394				აღმაღლდეს	B
395				ხოლო]	მისითა	B
396				*	იხ.	დაბ.	1,1-12.
397				ჰგონებდ	B
398				იგი	პურ	არამე	იქმნენა]	ეგე	არა	მემცა	პურ	იქმნნესა	B
399				მფრინველნი	და	თევზნი	B
400				*	იხ.	დაბ.	1,20-21.
401				იქმნნესა	B
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მისითა? რამეთუ 402 ჰრქუა ქუეყანასა და გამოსცა ქუეწარმავალი,  მშჳნვიერი 
ცხოველი თესლად-თესლადი და სიტყჳთა მისითა არარანი იგი იქმნეს 403 და 
გამოჩნდეს მჴეცნი და ქუეწარმავალნი და ყოველი ნათესავი პირუტყუთაჲ, 404* 
და ქვათა მაგათ ვერმე უძლოსა, რაჲთა  პურ იქმნენ? რომელმან 405  კაცი 
იგი ქუეყანით შექმნა და  ნაცარი  იგი  და  მიწაჲ ჴორცად და ძუალად 
გამოსახა 406* და ქვათა მაგათ ეგე ბუნებაჲ პურად ვერმე ცვალოსა? 407°] 408** 
არამედ რაჲთა შენ წარგტყუენოს 409, და იტყჳ: 410** „არქუ, რაჲთა ქვანი ესე 
პურ იქმნენ 411“. და რაჲმე ჰრქუა მას უფალმან? [A202v] „არა ხოლო თუ 
პურითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყჳთა, რომელი გამოვალს 
პირისაგან ღმრთისაჲსა“. 412* 

არამედ ვითარ 413 იხილა ეშმაკმან, ვითარმედ არცაღა 414 ერთი სიტყჳსგებაჲ 415 
ცხად იყო, მაშინ უფროჲს განბორგდა გამოცდად მისა 416. და „მასვე ჟამსა 
წარმოიყვანა იგი და მოვიდა წმიდასა მას 417 ქალაქსა და აღიყვანა იგი ზედა 418 

402				რამეთუ]	-A
403				იქმნნეს	B	
404				*	იხ.	დაბ.	1,24-25.
405				რომელმან]	+იგი	A
406				*	იხ.	დაბ.	1,26-27;	2,7.
407				°	ეს		ტექსტი:	„რომელმან		კაცი		იგი		ქუეყანით		შექმნა		და		ნაცარი		იგი		და		მიწაჲ	

ჴორცად		და		ძუალად		გამოსახა	და	ქვათა		მაგათ	ეგე	ბუნებაჲ		პურად	ვ	ერმე			ცვალოსა?“		–		
A	19-ში		(A	ლიტერი)		ცოტა		ზემოთ	წერია,		„რამეთუ		თქუა	და	ცანი,	რომელ	არა	იყვნეს“-ს	
წინ		(202r).	
408	 	 	 **	 [და	სთქუ,	 „არქუ,	რაჲთა	ქვანი	ესე	პურ	იქნენ“.	რამეთუ	თქუა	და	ცანი,	რომელ	

არა	იყვნეს,	დაებადნეს	და	ქუეყანაჲ	დაეფუძნა...	და	ქვათა	მაგათ	ეგე	ბუნებაჲ	პურად	ვერმე	
ცვალოსა?] Ὁ τὸ μάννα ἐπομβρήσας ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ Ἰσραήλ, τούς λίθους ἄρτους ποιῆσαι οὐκ 
ἠδύνατο, ὦ ἄθλιε διάβολε; Εἶπεν, καὶ οἱ οὐρανοὶ, καὶ ἡ γῆ, καὶ πᾶσα ἡ κτίσις ἐξ οὐκ ὄντων εἰς 
τὸ εἷναι παρήχθησαν, οἱ δὲ λίθοι οὔπω ἐγίνοντο ἅρτοι τῷ λόγῳ αὐτοῦ; Ναὶ, ἐγίνοντο Gr. (PG 
86a, col. 377, C 9-14): რომელმაც	 მანანა	 აწვიმა	 უდაბნოში	 ისრაელს,	 ქვების	 პურებად	
ქმნა	 არ	 შეუძლია,	 საბრალო	 ეშმაკო?	 თქვა,	 და	 ცანი,	 და	 მიწა,	 და	 ყოველი	 ქმნილება	
არარსებობიდან	არსებობაში	შემოიყვანა,	ხოლო	ქვებს	პურებად	ვერ	გარდაქმნის	თავისი	
სიტყვით?	დიახაც,	გარდაქმნის.
409				წარმოგტყუენოს	B
410				**	და	იტყჳ]	οὐ λέγει Gr. (PG 86a, col. 377, D 1):	ნუ	ამბობ.
411				იქმნნენ	B
412				*	მათ.	4,4;	ლკ.	4,4;	რჯლ.	8,3.
413				არამედ	ვითარ]	და	ვითარცა	B
414				არცაღათუ	B
415				სიტყჳსმიგებაჲ	A
416				გამოცდად	მისა]	მისთჳს	გამოცდად	A
417				მას]	-B
418				ზედა]	-A
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გოდოლსა მას 419 ტაძრისასა და ჰრქუა მას: უკუეთუ ძჱ ღმრთისაჲ ხარ, 
გარდამოვარდი 420 ამიერ, რამეთუ წერილ არს: ანგელოზთა მისთა უბრძანებიეს, 
რაჲთა ჴელი აღგიპყრან შენ 421, რაჲთა არა წარსცე ქვასა ფერჴი შენი“. 422*; 423** 
მაშინ ვითარცა 424 იხილა უფალმან, რამეთუ ფრიად ურცხჳნოვებდა 425, განაღო 
მცირედ ცნობაჲ ღმრთეებისაჲ, შეჰრისხნა მას და ჰრქუა: „მართლ უკუნ-იქეც 
ჩემგან, ეშმაკო“, 426* „რამეთუ წერილ არს: არა 427 განსცადო უფალი ღმერთი 
შენი“. 428* მაშინ განეშორა და ივლტოდა მისგან, რამეთუ ვერ შეუძლო 
დათმენად 429 შერისხვასა მისსა 430**. 

ამათ განცდათა დაუთმო უფალმან ჩუენთჳს, არათუ არა ეძლო განშორებად 
ეშმაკისა 431, არამედ დაიფარა 432 ღმრთეებაჲ იგი, რაჲთა არა აოტოს მტერი 
იგი და ჩუენ უცხო ვიქმნეთ 433 აღდგომისაგან 434. არამედ ამისთჳს განიცადა 
და დაუთმო 435, რაჲთა იგი შებორკილოს და ჩუენ [B142r] გჳჴსნნეს 436 
განსაცდელისაგან, რამეთუ მისა შუენის დიდებაჲ თანა მამით და სულით 
წმიდითურთ, 437 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

419				მას]	მის	A
420				გარდავარდი	B
421				რაჲთა	ჴელი	აღგიპყრან	შენ]	-A
422				*	მათ.	4,5-6;	ლკ.	4,9-11;	ფს.	90,11-12.
423   ** κάτω ἐντεῦθεν  Gr. (PG 86a, col. 377, D 9-10)]  add.	 	რამეთუ		წერილ		არს:		ან	გე-

ლოზთა	მისთა	უბრძანებიეს,	რაჲთა	ჴელი	აღგიპყრან	შენ,	რაჲთა	არა	წარსცე	ქვასა	ფერჴი	
შენი	Iber.
424				ვითარცა]	-A
425				ურცხუნოებდა	B
426				*	მათ.	4,10;	ლკ.	4,8.
427				არა]	არასადა	A
428				*	მათ.	4,7;	ლკ.	4,12;	რჯლ.	6,16.
429				რამეთუ	ვერ	შეუძლო	დათმენად]	და	არა	თმენად	A
430				**	მისსა]	τοῦ  λόγου  Gr. (PG 86a,  col. 377, A 1):	„სიტყჳსასა“	(Ath.11,	214r).
431				ეშმაკი	B
432				დაეფარა	B
433				ვიქმნნეთ	B
434				ადგომისაგან	B
435				დათმო		B
436				გჳჴსნეს	A
437			რამეთუ	მისა	შუენის	დიდებაჲ	თანა	მამით	და	სულით	წმიდითურთ]	ქრისტჱ	იესუჲს	

მიერ,	უფლისა	ჩუენისა,	მისთანა	ერთბამად	დიდებაჲ	მამასა	და	ძესა	და	წმიდასა	სულსა	A, 
ᾧ ἡ δόξα εἱς τοὺς αἰῶνας Gr. (PG 86a, col. 377, A 5) 
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Tqumuli ivlianÀ, episkoposisaÁ tabia qalaqisaÁ,
naTlisRebisaTÂs qristÀs, Zisa RmrTisa, uflisa Cuenisa

 iesu qristÀsa, iovanÀs mier 1; 2°

ყოველთა დაბადებულთა უფალი წიაღთაგან მამისათა მოვიდა ჩუენდა და 
განამდიდრა ყოველი დაბადებული მადლითა მისითა [B121r] და გამოგჳჩნდა 
ჩუენ, დაშჯილთა 3, მაცხოვრად და ყოვლისა ცოდვისა გმობაჲ 4 განაქარვა. 
გამოგჳჩნდა [D241v] ღმერთი 5, რაოდენ 6 შემძლებელ ვიყვენით ხილვად 7 მისა 8 
და კუალად, მონებად გჳწოდა და მკჳდრად 9. შეიწყნარა მდინარემან წყაროჲ 
იგი მოწყალებისაჲ და ყოველთა შემნდობელად გამოჩნდა 10.

ცეცხლი [C38r]  იგი  საიდუმლოჲ შეეზავა 11  წყალთა  და 12 შეეზავა 13  
შეუზავე ბელთა 14, სულნი ჴორცთა თანა განბანნა 15 და უფალმან მონისაგან 
ნათელ-იღო და ჩუენ, ყოველთა, ჭეშმარიტითა მით ჴორცითა სიწმიდისა 
მისისაჲთა 16 შეგინებული და შებღალული განვიბანეთ 17, და რომელნი 
მეფობისაგან  სიგლახაკესა 18 შევრდომილ ვიყვენით, მეფობადვე მოგჳყვანნა, 
„რამეთუ მდიდარი იგი ჩუენთჳს დაგლახაკნა, რაჲთა ჩუენ მისითა მით 

1	 თქუმული	 ნათლისღებისათჳს	 ქრისტჱს	 ღმრთისა	 ჩუენისა	 იოვანეს	 მიერ,	 ები-
სკოპოსისაჲ	 ტაბია	 ქალაქისაჲ	 C,	 თქუმული	 ნათლისღებისათჳს	 ძისა	 ღმრთისა	 უფლისა	
ჩუენისა	იოვანეს	მიერ,	ივლიანე	ეპისკოპოსისაჲ	ტაბია	ქალაქისაჲ	D	(A	19-ში	სათაური	არ	
იკითხება).
2	 	°	გამოყენებულ	ხელნაწერთა	ლიტერებია:	A	–	A	19,	X	ს.	(176r-179v);	B	–	A	95,	XI	ს.	

(120v-124r);	C	–	Ath.11,	X	ს.	(37v-39v);	D	–	A	90,	XIII	ს.	(241r-244v).	რედაქტორი:		გიორგი	
ჩიქოვანი.	//	გამოც.:	კეკელიძე	1918:	10-15	(A	95,	120v-124r).
3	 	დაშჯილთა]	დარჩილთა	BC,	დასჯილთა	D
4	 		ყოვლისა	ცოდვისა	გმობაჲ]	ყოვლისა	ცოდვისაჲ	გმობისაჲ	A,	ყოველი	ცოდვაჲ	D
5	 	ღმერთი]	ჩუენ	D
6	 	რავდენცა	BC,	რაოდენცა	D
7	 	ხილვასა	C
8	 	მისა]	მზისა	BD
9	 	მკჳდრად]	მდიდრად	A,	მკჳდრებად	D
10	 	შენმდობელად	გამოჩნდა]	მდაბლად	გამოგჳჩნდა	D
11	 	შეზავა	B
12	 	და]	-	C
13	 	შეჰზავნა	B,	შეზავნა	D
14	 	შუზავებელნი	D
15	 	განბანასა	A
16	 	ჭეშმარიტთა	მათ	ჴორცთა	სიწმიდისა	მისისათა	ABD
17	 შეგინებული	 და	 შებღალული	 განვიბანეთ]	 შეგინებულნი	 და	 შებღალულნი	

განვიბანენით	BC,	+	ნაბრძული	C,	შებღალული	და	შეგინებული	განჳბანეთ	D
18	 	სიგლახაკედ	C
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სიგლახაკითა განვმდიდრდეთ“. 19* გამოგჳბრწყინდა ჩუენ 20 მზჱ 21 იგი 22  
სიმართლისაჲ, და რომელთა-იგი მწუხარებით 23 გუეძინა 24, განვიფრთხვეთ 
სიხარულით.

და რომელნი ბნელსა შინა ვიყვენით და აჩრდილთა სიკუდილისათა, ნათელი 
გამოგჳბრწყინდა 25, 26* განიბანა სოფელმან სიმრავლჱ 27 იგი ცოდვათაჲ 28 წყლითა 
მით ჭეშმარიტითა, განირცხა ყოველი 29 ბუნებაჲ 30 კაცისაჲ ნათლისღებითა 31, 
რომელი-იგი 32 გარდასლვითა მცნებისაჲთა 33 [A176v] შეგინებულ იყო. 34° 
აღიხილნეს 35 გულთა 36 გონებანი, რომელი-იგი 37  დაბრმობილ იყვნეს ცთომითა 38 
და მოეგო ხატი იგი 39, რომლითა 40 წარწყმედულ იყო.

„აწ გიხაროდენ უფლისა მიერ და 41 მერმე გეტყჳ 42: გიხაროდენ“, 43* ვითარცა 
თქუა მოციქულმან, რამეთუ კუალად უქორწინებელმან მან სანათლომან 
მეორედ გუშვნა 44 ჩუენ 45, და ახლადშობილთა ამათ კერტი იგი გონიერებისაჲ 
მოგუეცა 46,  რომელ  არს  სული წმიდაჲ, და ჩუენ მარადის სიწმიდისასა მას 

19	 	*	2	კორ.	8,9.
20	 	ჩუენ]	-	CD
21	 	მზე	D
22	 	იგი]	-	D
23	 	მწუხარებითა	D
24	 	გუჱძინა	D
25	 	გამოგჳბრწყინდა]	+	ჩუენ	B
26	 	*	შდრ.	ეს.	9,2;	მათ.	4,16;	ლკ.	1,79.
27	 	სიმრავლჱ]	სიმყრალე	D
28	 	ცოდვისაჲ	D
29	 	ყოველი]	-	B
30	 	ყოველი	ბუნებაჲ]	ბუნებაჲ	ყოვლისა	CD
31	 	ნათლისცემითა	A
32	 	რომელ-იგი	D
33	 	მცნებათაჲთა	BCD
34	 	°	აქედან	Ath.11-ში	(C	ლიტერი)	ტექსტის	დიდი	ნაწილი	აკლია.
35	 	აღიხილნეს]	აღიხუნეს	D
36	 	გულთა]	+	მათთა	D
37	 	რომელ-იგი	BD
38	 	ცთომითა]	ცოდვითა	D
39	 	ხატი	იგი]	-	AB
40	 	რომლითაჲ	B,	რომელ	D
41	 	და]	-	B
42	 	იტყჳს	D
43	 	*	ფილ.	4,4.
44	 	გჳშვა	D
45	 	ჩუენ]	-	BD
46	 	მოგუჱცა	D
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სძესა დაუწყუედელსა ტკბილსა 47 ვსუამთ და ვიხარებთ.
„გიხაროდენ უფლისა მიერ 48“, რამეთუ 49 იორდანემან სძლო ეშმაკსა, რამეთუ 

ქრისტჱ 50 მას შინა განიბანა და ეშმაკნი განჰკრთეს 51 და ღმრთეებისამან 
მან 52 სამჭედურმან 53 ვეშაპი იგი შეიპყრა და მოსპო. მოუჴდა იგი ძოვნად 
ჴორცთა მისთა და განეცუა ძალი 54 იგი დაფარული, რომელი 55 მან ვერ ცნა 56, 
რამეთუ კაცთა ბუნებრივითა 57 ხატითა ჰხედვიდა 58 მას და ჰკადრა, არამედ 
ღმრთეებისაჲთა 59 [B121v] შეიწყდო 60 იგი.

მას ეგონა, ვითარმცა შთანთქა 61, ვითარცა ერთი თანამდები, არამედ 
ძალმან ღმრთეებისამან დასაჯა და დააშთო იგი. ჰხედვიდა 62 რაჲ იოვანესსა 63 
მას 64 ჴელისდადება[D242r]სა 65 და ნათლისცემასა, რომელსა არა უჴმდა ნათ-
ლისცემაჲ 66 და სიმდაბლესა მას მისსა ზედა შესცთა და თჳთ შეიტყუვა იგი.

ყოვლით ძალით მისით 67 მიუჴდა და დაინთქა 68, რამეთუ ესე ჩუენ სახარებამან 
გუაუწყა – საკჳრველი იგი დიდი ყოველთაჲ, და მეორედ შობისაჲ 69 და 70 
მხოლოდშობილისაჲ 71 იგი ჩუენ თანა ზიარებაჲ ბანითა მით წყლისაჲთა თჳსითა 
სახიერებითა მოგუმადლა და არათუ 72 რაჲ ჩუენ ძლით, რამეთუ იტყჳს:

47	 	დაუწყუედელსა	ტკბილსა]	-	D
48	 	მიერ]	მიმართ	D
49	 	რამეთუ]	-	B
50	 	ქრისტე	D
51	 	განჰკრთეს]	+	და	ივლტოდეს	BD
52	 	მან]	-	B
53	 	სამჭადურმან	B
54	 	ძალი]	ძუალი	D
55	 	რომელი]	რომელ-იგი	D
56	 	იცნა	D
57	 	კაცთა	ბუნებრივითა]	კაცობრივითა	D
58	 	ხედვიდა	BD
59	 	ღმრთეებითა	D
60	 	შეიწყდო]	შეიწუა	B,	შეიწუვოდა	D
61	 	შთანთქა]	+	იგი	BD
62	 	ხედვიდა	BD
63	 	იოვანჱსსა	B
64	 	მას]	-	B
65	 	ჴელისა	დადებასა	B
66	 	რომელსა	არა	უჴმდა	ნათლისცემაჲ]	-	D
67	 	მისითურთ	BD
68	 	დაანთქა	D
69	 	შობაჲ	B
70	 	და	მეორედ	შობისაჲ	და]	-	D
71	 	მხოლოდშობისაჲ	A,	შობილისაჲ	D
72	 	არაჲთუ	D
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„მაშინ მოვიდა იესუ გალილეაჲთ  იორდანედ იოვანესა 73, რაჲთამცა  მანცა 74  
ნათელ-იღო მისგან“. 75* ოდეს 76  აქუნდა ნელსაცხებელი სამსახურებელი 
ნათლის ცემასა 77  მას და რომელნი-იგი მოვიდოდეს 78 ნათლისღებად, ზოგსა 79 
ნიჭსა მას 80 მისცემდა 81 და თანა სინანულსა ამცნებდა და პირველთა მათ 
შეცოდებათა მცნებითა მით სინანულისაჲთა ნუგეშინის-სცემდა.

რამეთუ მიცემულ იყო წინამსრბო[A177r]ლებაჲ 82 იგი და დასრულებაჲ 
იგი 83 წინაჲსწარმეტყუელთაჲ. და ვითარცა სანთელი 84 წინა-უძღოდა ნათელსა 
მას 85 დაღამებასა მას შჯულისასა 86 და ჭეშმარიტსა  მას  მზესა აღმოსლვად 87 
ნათლის ცემითა მით 88 ქადაგებდა და მოსლვასა მას მეუფისასა წინა-
აუწყებდა 89.

ქრისტჱ მეუფჱ 90 საუკუნოჲ 91 და ღმერთი ჴელმწიფებისაჲ 92, მთავარი 
მშჳდობისაჲ, მამაჲ მერმისა მის 93 საუკუნოჲსაჲ, ზრახვით აქუს ჩუენ თანა ძალი 
და ნებსით-ყო 94, რაჲცა უნდა, ვითარცა გჳჩუენა 95 და ვითარცა გუასწავა. იქმნა 
იგი, რომელ არა იყო. იპოვა ვინა 96, თჳნიერ მისა, ძედ 97? და არცა კუალად 

73	 	იოვანჱსა	B,	იოვანესსა	D
74	 	მანცა]	-	D
75	 	*	მათ.	3,13.
76	 	ოდეს]	+	იგი	D
77	 	ნათლისმცემელსა	D
78	 	მოვიდოდეს]	მოვივიდოდეს	A,	+	მისა	D
79	 	ზოგს	AD
80	 	მას]	-	D
81	 	მისცემდა]	+	მათ	D
82	 	წინამსრბოლებაჲ]	წინამორბედებაჲ	D
83	 	დასრულებაჲ	იგი]	დასასრულებაჲ	AB
84	 	სანთელი]	ნათელი	D
85	 	მას]	+	და	B
86	 	სჯულისასა	D
87	 	აღმოსლვად]	აღმოსავალად	D
88	 	ნათლისცემითა	მით]	ნათლისცემასა	მას	B
89	 	წინავე	აუწყებდა	D
90	 	ქრისტჱ	მეუფჱ]	ქრისტე	მეუფე	D
91	 	საუკუნჱ	B,	საუკუნე	D
92	 	ჴელმწიფებისაჲ]	+	და	B
93	 	მის]	-	D
94	 	ნეფსით-ყო	B,	ნებით-ყო	D
95	 	გჳჩუჱნა	D
96	 	ვინ	B
97	 	იპოვა	ვინა,	თჳნიერ	მისა,	ძედ]	და	რომელ	იყო,	იპოვა	ძედ	D
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ნებსით 98 დამდაბლებითა 99 მით 100 რიცხუსა 101 სამებისასა მო-რაჲ-აკლდა და 
სოფლისა გულთა შენდობით აღაშენებდა 102 და სულთა განჰკურნებდა.

განჰჴსნიდა კრულთა 103 ჴმითა აღდგომისაჲთა ჴმისა უმახჳლეს 104 საკჳრველი, 
რამეთუ სიტყჳთ იქმს 105 შეუძლებელსა 106, ბრძანებით სიკუდილსა 107 დაჰჴსნის, 
ფესჳთა განჰკურნებს სალმობათა.

მოაქუს ნიჩაბი იგი 108 ჴელმწიფებისაჲ და განსწმედს კალოსა მორწმუნეთა 
[B122r] იფქლთაგან ჰურიაებრსა მას 109 ბზოვანსა სიბოროტისასა და 
განარჩევს 110 იფქლისაგან ღუარძლსა მას, და დასდებს იფქლსა მას საუნჯესა 111 
სახარებისასა 112 და ღუარძლსა მას და ბზესა მისცემს ცეცხლსა დასაწუველად 113. 

აწ კუალად იტყჳს: „მაშინ მოვიდა იესუ 114 იოვანესა 115 ნათლისღებად 
მისგან“. [D242v] აწ შენ 116 ამის სიტყჳსათჳს, რომელ ვთქჳთ 117 დამდაბლებისა 
მისისათჳს 118, ნურაჲ 119 ორგულ იქმნები, ვითარმცა დიდებასა ღმრთეებისა 
მისისასა 120  მო-რაჲ-აკლდა  და 121  ნუცაღა  ჴორცთშესხმისა  და  აღზრდისა 

98	 				ნეფსით	AB
99	 				დამდაბლებით	B
100				მით]	-	B
101				რიცხუსა]	+	მას	BD
102				აღაშჱნებდა	B
103				კრულთა]	კრულებათა	AC
104				უმახჳლჱს	B
105				იქმნის	D
106				შეუძრველსა	B,	შეუძლებელ	D
107				სიკუდილთა	+	მათ	D
108				იგი]	-	D
109				მას]	-	B
110				და	განარჩევს]	დაარჩევს	D
111				საუნჯესა]	-	D
112				სახარებისასა]	სიხარულისასა	B
113    ~	დასაწუველად	ცეცხლსა	D
114				იესუ]	-	A
115				იოვანჱსა	B,	იოვანესსა	D
116				აწ	შენ]	+	აწ	შენ	D
117				ვთქუთ	BD
118				დამდაბლებისა		მისისათჳს]		დამდაბლებისათჳს	B,		დამბადებელისა		მისთჳს	D
119				ნურას	D
120				მისისა	B
121				და]	-	BD
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და განკაცებისა 122 მისისათჳს 123, ნუცა მოსლვისა მისისა 124 და იოვანესგან 125 
ნათლისღებისათჳს რას 126 ორგულებ?

რამეთუ მან ესე ყოველი ჴორციელად 127 შენთჳს თავს-იდვა, რაჲთამცა შენ 128 
წყალთა მათ შთაჰჴედ მონაჲ და აღმოჰჴედ ქრისტეშემოსილი 129, „მაშინ მოვიდა 
იესუ იოვანესა 130 ნათლისღებად მისგან“, ზეცისაჲ – ქუეყანისა 131, შემოქმედი – 
შექმნულისა, ღმერთი – კაცისა, უფალი – მონისა, [A177v] მეუფჱ 132 საუკუნოჲ 
– წინამორბედისა; არათუ დიდებასა მისსა მო-რაჲ-აკლდა 133, ნუ იყოფინ! 
არამედ ჩუენისა ცხორებისათჳს ამას ყოველსა თავს-იდებს 134. ღმერთ არს და 
კაც 135 ჴორციელად შობითა მით 136. ყოველნი საქმენი და საკჳრველებანი მისნი, 
რომელ ქმნნა, ურწმუნოთა მათ საცილობელ იქმნნეს 137 და ნათლისცემაჲ იგი 
შუენიერებით 138 მოიღო 139, პირველ 140 აჩუენა 141 შემდგომად, რაჲთამცა ყოველი 
იგი იჭჳ განაქარვა.

მაშინ მოვიდა იესუ იოვანესა 142 ნათლისღებად მისგან, ხოლო იოვანე 143 

აყენებდა მას და ეტყოდა: „უფალო 144, მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ და 

122				და	განკაცებისა]	-	BD
123				მისისათჳს]	+	და	BD
124				მისისათჳს	B
125				იოვანჱსგან	B
126		 	და		იოვანესგან	 	ნათლისღებისათჳს		რას]	 	იოვანესა	 	ნათლისღებისა		მისისათჳს	

რასა		D
127				ჴორციელებით	BD
128				შენცა	D
129				ქრისტჱშემოსილი	AB,	ქრისტესშემოსილი	D
130				იოვანჱსა	B,	იოვანესსა	D
131				ქუეყანად	BD
132				მეუფე	D
133				მო-რაჲ-აკლდების	D
134				თავს-იდებდა	D
135				კაც]	+	და	B
136				მით]	+	და	D
137				საცილობელ	იქმნნეს]	საცილობელად	ქმნნეს	D
138				შუჱნიერებით	D
139				მოიღო]	-	B
140				პირველი	BD
141				აჩუჱნა	D
142				იოვანესა]	იოვანჱსა	B,	იორდანესა	D
143				იოვანჱ	B
144				უფალო]	-	BD
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შენ ჩემდა მოხუალ-ა?“ 145* დაღათუ 146 შენ, უფალო, თავი თჳსი დაიმდაბლე 147 
და სიგლახაკჱ 148 შეიმოსე 149, ვითარცა კაცმან, ხოლო მე სიმაღლისა შენისა 
ცნობასა ვერ განვეშორო, რამეთუ დავდნები და ვძრწი 150 მეუფებისაგან 
შენისა 151. მიხედვით გლახაკ ხარ, ვითარცა ჩუენ, ხოლო მე ღაღად-ვყო 152, 
ვითარცა ხარ. კრავად გიჩუენე 153 შენ, უფალო, ვნებისათჳს, ხოლო ღმერთად 
აღგიარებ, რამეთუ ყოვლისამპყრობელ ხარ, ვიდრე მზისა ხილვადმდევე 154. 
გიცან 155 შემოქმედი და მუცელსა შინა ვჰკრთებოდე 156 შენსა მოსლვასა 157, 
უწინარეს მშობელთა ჩემთა მომეგონე 158, უმრწემეს ჩემსა შობით და უხუცეს 159 
ხარ საუკუნეთა. „მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ [B122v] და შენ ჩემდა 
მოხუალ-ა?“

შენ მოხუედ 160 მოტევებად და 161 არათუ შენდობისა მოღებად და აღშენებად 
დაჴსნილთა მათ 162, მე ქადაგებად ყოვლისა ერისა 163 მოვლინებულ ვარ 
შენდობისათჳს 164, 165 არამედ არა განთავისუფლებულ 166 ვარ 167 მამულისაგან 168 
თანანადებისა, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, [D243r] ვიდრე 169 პირველისა მისგან 170 

145				*	მათ.	3,14.
146				დაღაცათუ	D
147				დაიმდაბლჱ	A
148				სიგლახაკე	BD
149				შეიმოსჱ	AB
150				ვძწი	B
151				მეუფებისაგან	შენისა]	მეუფებისა	შენისაგან	D
152				ვღაღად-ყო	AD
153				გიჩუჱნე	D
154				ხილვამდევე	AD
155				გიცან]	+	შენ	BD
156				ვჰკრთებოდჱ	A
157				მოსლვასა]	+	და	D
158				მშობელსა	ჩემსა	მომეგონჱ	A;	მომეგონე]	მგონე	D
159				უხუცჱს	B
160				მოხუჱდ	D
161				და]	-	B
162				დაჴ	ხსნილთა	მათ]	დაჴსნილთათჳს	D
163				ერისათჳს	D
164				შენდობისა	D
165	 	 აღიხილნეს	 გულთა	 გონებანი,	 რომელი-იგი	 	 დაბრმობილ	 იყვნეს	 ცთომითა...	 მე	

ქადაგებად		ყოვლისა	ერისა	მოვლინებულ	ვარ	შენდობისათჳს]	-	C	
166				განავისუფლებულ	A
167				ვართ	C
168				მამულისაგან]	მამულისა	მისგან	D
169				ყოველნი	ვიდრე]	ყოველნივე	BD
170				პირველისა	მისგან]	პირველისაგან	B
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Tqumuli ivli anÀ ep i s ko pos i s a Á . . .  n aTlisReb i s aT Â s . . .

შექმნულისა 171 შეცოდებითა, თანამდებ 172 ვიპოვენით, გარნა შენ მხოლოჲსა 173 
ხოლო 174 არა აქუს 175 ბიწი ეშმაკსა 176, რამეთუ ყოვლისა შემოქმედ 177 ხარ, და 
ჩუენ თანა არა ზიარ ხარ ცოდვისა 178.

„მე შენგან მიჴმს ნათლისღებაჲ და შენ ჩემდა მოხუალ-ა?“ მეუფე 179 ხარ 
მაღალი და 180 დამსდაბლდი, „მშჳდ ხარ და მდაბალ გულითა“, 181* და უკადრებელ 
ჴელმწიფებითა ჩემთანა სდგა და განუშორებელ ხარ საყდართაგან 182.

არა მაქუს მე ენაჲ, რაჲსა 183 მიბრძანებ მე 184 ნათლისცემასა [A178r] შენსა 185? 
შენ სთქუ: „იყავნ ნათელი 186“, 187* არა – მე, და 188 უწოდე არაყოფილსა 189 და 
ყოველნი, ვითარცა ყოფილნი, ეგრეთ 190 მორბიოდეს 191. რაოდენი-რაჲ ჰქმენ 192, 
სათნო-გიჩნდა 193 ხატად შენდა და 194 შეჰქმენ კაცი 195, აღიღე იგი თიჴაჲ 
მკუდარი და უკუდავსა მას შეჰხჳე 196 და ჰყავ უტყჳ იგი მეტყუელად 197 და 
დაადგინე იგი მთავრად ყოველსა 198  ზედა 199 სამოთხესა 200.

171				ქმნულისა	C
172				თანამდებ]	თანადებ	D,	+	ცოდვისა	C
173				მხოლოსა	C
174				ხოლო]	-	C,	გარნა	D
175				არაჲ	გაქჳს	C
176				ეშმაკსა]	-	C
177				შემოქმედი	BCD
178				ცოდვასა	BC,	ცოდვათა	D
179				მეუფჱ	AB
180				და]	-	AD
181				*	მათ.	11,29.
182				საყდართაგან]	-	B,	მამისაგან	საყდრითა	C
183				რაჲსა]	ვითარ	CD
184				მე]	-	D
185				შენსა]	+	რამეთუ	B
186				ნათელი]	+	და	C
187				*	შეს.	1,3.
188				და]	-	C
189				არაყოფილსა]	+	მას	C
190				ეგრეთ]	-	BC,	ეგრე	D
191				მირბიოდეს	BD
192				რავდენნი	რაჲ	ჰქმნენ	B,	ჰქმნენ	D
193    ~	სათნო-გიჩნდა	ჰქმენ	C
194				და]	-	CD
195				კაცი]	+	და	D
196				შეჰხჳე]	შეხჳე	+	იგი	B,	შეჰხჳეს	C,	შეხჳე	D
197				ჰყავ	უტყჳ	იგი	მეტყუელად]	უტყჳ	იგი	მეტყუელ	ჰყავ	C
198				ყოველთა	C
199				ზედა]	+	და	დაბადებულთა	C,	+	დიდებულსა	D
200				სამოთხესა]	+	შინა	CD
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შეიშურვა მისი ეშმაკმან 201 და განაშიშულა იგი და მისითა მით შეცოდებითა 
ყოველი თანანადები 202 ცოდვისაჲ 203 მოვიდა ჩუენ ზედა 204. აწ შენი არს საქმე 205, 
ჴელოვანო, რამეთუ 206 დაჰბადე, განკურნე, ვითარცა გნებავს. „მე შენგან მიჴმს 
ნათლისღებაჲ და 207 შენ ჩემდა მოხუალ-ა?“ რად მიბრძანებ მე შეუძლებელსა? 
[C38v] მე ქუეყანამან მშვა, ხოლო შენ – ღმერთმან, ვითარცა 208 იცი 209; მე – 
ხრწნილებამან 210, ხოლო შენ – სიბრძნემან 211; მე – მღდელმან ურწმუნოებით 212, 
ხოლო შენ – გამოუთქუმელმან 213; მე – მუცელმან ბნელით, ხოლო შენ – 
ნათელმან საუკუნემან 214; მე – ბერწმან მკუდარმან, ხოლო შენ – ზეცას 215 
ცხორებამან 216 და ქუეყანასა ზედა ქალწულმან; მე ნებით კაცობრივისაგან 217 
ბუნებისა 218 ვიშევ 219, ხოლო შენ – წმიდაჲ წმიდათაჲ 220 და შეუახლებელი, 
და 221 „შენ ჩემდა მოხუალ-ა ნათლისღებად?“

ხოლო იესუ ჰრქუა 222: „აცადე აწ 223, რამეთუ ესრე ჯერ-არს 224“, 225* დადუმენ 
და მერმესა მას მოელოდე 226, რამეთუ ჟამი ბრძოლისაჲ არს და მოღუაწებაჲ 
ცხორებისაჲ, რამეთუ ვეშაპი იგი, რომელ 227 წყალთა შინა დამალულ არს, და 

201				ეშმაკმან]	მტერმან	A
202				ყოველნივე	თანამდებ	C,	ყოველივე	თანამდები	D
203				ცოდვისა	C
204				მოვიდა	ჩუენ	ზედა]	ვიქმენით	C
205				საქმე]	+	ესე	D,	საქმჱ	AB,	საქმედ	C
206				რამეთუ]	რომელი	C,	-	D
207				და]	-	AD
208				ვითარცა]	+	შენ	D
209				იცი]	+	შენ	C
210				ჴრწნილებამან	B
211				სიბრძნემან]	უხრწნელებამან	C
212				ურწმუნეებით	A,	ურწმუნოებითა	C
213				გამოუთქუმელმან]	+	საუკუნემან	C	
214				მე	-	მუცელმან	ბნელით,	ხოლო	შენ	-	ნათელმან	საუკუნემან]	-	C
215				ზეცისა	BC
216				ცხორებამან]	მაცხოვარმან	C
217				ნებითა	კაცობრივითა	C
218				ბუნებისა]	-	C
219				ვიშევ]	-	D
220				წმიდაჲ		წმიდათაჲ]		წმიდათა		წმიდაჲ	B
221				და]	-	A
222				ჰრქუა]	+	მას	B
223				აწ]	+	და	B
224				რამეთუ	ესრე	ჯერ-არს]	-	BCD
225				*	მათ.	3,15.
226				მოელოდეთ	C
227				რომელი	B
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Tqumuli ivli anÀ ep i s ko pos i s a Á . . .  n aTlisReb i s aT Â s . . .

თუ მე არა [B123r] შთავჴდე და განვხეთქო უკეთური იგი, წყლულებაჲ იგი 
მისმიერი ვერ განიკურნოს.

და უკუეთუ მე არა ნათელ-ვიღო, ნათესავი იგი ადამისი შეკრული 228 ვერ 
განიჴსნას 229. „აცადე აწ, რამეთუ ესრე 230 შუენის 231 აღსრულებად ყოველი 232 
სიმართლჱ 233“. 234* მაშინ მიუშუა მას 235 იოვანე და 236 ნათელ-იღო იესუ 237, 
აღმოჴდა იგი 238 წყლით 239, აპკურებდა იგი ცუარსა მას და განაშორებდა 240 
[D243v] ცოდვათა და იჴსნიდა წარწყმედულთა. და მუნქუესვე 241 განეხუნეს 
მას 242 ცანი 243, რომელნი-იგი 244 მან დამოდრიკნა 245, განეხუნეს 246, არა 247 რაჲთამცა 
ნახა მშობელი, რამეთუ მისთა წიაღთაგან განუშორებელ 248 იყო 249, არამედ 
რაჲთამცა გამოუჩინა 250 ჴელმწიფებაჲ იგი ყოველთა 251, რომელ [A178v] მას 252 
აქუნდა 253 და 254 საეჭუელი 255 იგი, რაჲმცა აქუნდა 256 პატიოსნად 257. განეხუნეს 

228				შეკრული]	-	C
229				განიჴსნას]	განიკურნოს	BCD
230				ესრჱ	A
231				შუჱნის	D
232				ყოველივე	C
233				სიმართლე	D
234				*	მათ.	3,15.
235				მას]	-	CD
236				და]	+	ოდეს	BD
237				იესუ]	+	და	BD,	+	და	ოდეს	C
238				იგი]	-	BC
239				წყლითა	B
240				განაშორებდა]	+	იგი	D
241				მუნქუჱსვე	D
242				მას]	-	D
243				ცანი]	+	და	A
244				რომელნი	C
245				დამოდრიკნა]	დამოჰკიდნა	C
246				განეხუნეს]	-	C,	+	და	D
247				არა]	არათუ	A
248				განუშოვრებელ	A
249				იყო]	-	D
250				გამოჩინა]	გამოუჩნდა	D
251				ყოველთაჲ	A
252				მას]	-	D
253				აქუს	B
254				და]	-	D
255				საჭუჱლი	D
256				აქუნდა]	გჳჩუენა	B,	აჩუენა	C,	აჩუჱნა	D
257				პატიოსნად]	+	მას	A
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ცანი 258, რაჲთამცა უჩუენეს 259 გარდამოსრული იგი და 260 სული წმიდაჲ 
მსგავსად, ვითარცა ტრედი 261, და არა ვითარცა კაცი, გარდამოჴდა ზეცით, 
რაჲთა არღარა 262 იკადრონ 263 ესევითარითა მით 264 ხედვითა 265 გმობად, და 
ეყოს მათ მიზეზ, რომელნი-იგი ურწმუნოებით 266 იტყჳან, ვითარმედ: ზეცითვე 
ჴორცითა 267 გარდამოჴდაო.

„განეხუნეს ცანი და იხილვა 268 სული წმიდაჲ, ვითარცა ტრედი 269 
გარდამომავალი 270 და დადგრომილი 271 მას 272 ზედა და იყო ჴმაჲ 273 ზეცით 274, 
რომელი იტყოდა: ესე 275 არს ძე 276 ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ“. 277* 
ესე 278 არს ჩემ თანა დიდებულ და ძე 279, რომელსა ხატითა მონებისაჲთა 280 
ჰხედავთ 281 და 282 არა 283 არს ჩემ თანა დაკლებულ, თანაშემოქმედ ყოვლისა 
და არა მოწაფე 284. თქუენ თანა ჩანს 285, ვითარცა თქუენ და ჩემგან 286 

258				ცანი]	+	და	A
259				უჩუენეს]	უჩუეს	A,	უჩუენა	C,	უჩუჱნეს	D
260				და]		-	C
261				მსგავსად	ვითარცა	ტრედი]	მსგავსი	ტრედისაჲ	C,	მსგავსად	ტრედისა	D
262				არა	D
263				იკადროს	C
264				ამით	C
265				ხედვითა]	ჰხედვითა	A,	ხილვითა	D
266				ურწმუნოვებით	A
267				ჴორციელად	CD
268				იხილა	CD
269				ვითარცა	ტრედი]	-	A
270				გარდამოსრული	D
271				დაადგრა	BC
272				მის	B
273				~	ჴმაჲ	იყო	D
274				~	ზეცით	ჴმაჲ	C
275				ესე]	ეგე	D
276				ძჱ	ABC
277				*	მათ.	3,16-17.
278				ესე]	-	A
279				ძჱ		ABC
280				მონისაჲთა	C
281				ხედავთ	CD
282				და]	-	D
283				არა]	-	A
284				მოწაფჱ	ABC
285				ჩას	AB
286				ჩემგან]	ჩემ	თანა	C
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განუშორებელ 287 არს. გლახაკ კაცთა შორის და საშინელ ანგელოზთა 288 
შორის ეთჳსა 289 ცოდვილთა 290, არამედ ჩემგან განუშორებელ არს 291. 

აწ ჩუენ ვიტყჳთ, ვითარმედ: ესე არს ძე 292 ღმრთისაჲ, ესე არს ეკლესიათა 
სიბრძნე 293, ესე არს ქადაგებაჲ მადიდებელთაჲ 294. არათუ ორსა ძესა ვიტყჳთ, 
[C39r] დაღაცათუ ვინმე მწვალებელნი აცილობენ და გარდააქცევენ 
ჩუენსა მას 295 ჭეშმარიტსა და დიდებულსა 296 სარწმუნოებასა, ხოლო ჩუენ 
განუშორებელსა მას ერთობასა სამებისასა ვიტყჳთ და ჴორცთშესხმასა 297 
ძისა ღმრთისასა და ვნებასა, არათუ გარდაქცევით, არცა გარდაცვალებით 
სიმდიდრისა მისისაგან. [B123v] ერთისა მხოლოჲსასა 298 აღვიარებთ ვნებასა და 
სასწაულთა 299, რომელნი გუესწავლნეს 300, რომლითამე ივნო და 301 რომლითამე 
აცხოვნა 302.

და 303 არა მისწავიეს მე განშოვრებაჲ 304 და ორპირობაჲ 305 განუყოფელისაჲ 
მის, არამედ კრძალულად ვჰმარხავ 306 და არა განვჰყოფ, რამეთუ ღმერთი 307 
ჴორცად 308 არა გარდაიქცა 309, არცა ჴორცი ღმერთ იქმნა, გარნა სიტყუამან 

287				განუშოვრებელ	A
288				ანგელოზთათჳს	+	არს	B
289				შორის	ეთჳსა]	-	B,	ერევის	C
290				შორის	ეთჳსა	ცოდვილთა]	-	D
291				არს]	-	BD
292				ძჱ	ABC
293				სიბრძნჱ	C
294				მადიდებელთაჲ]	მართლმადიდებელთაჲ	CD
295				ამას	D
296				ჭეშმარიტსა		და		დიდებულსა]		~ 	დიდებულსა	და	ჭეშმარიტსა	B,	-	A	
297				ჴორცთაშესხმასა	C
298				ერთსა	მხოლოსა	C
299				სასწაულსა	C
300				გუასწავლნეს	AB,	გუჱსწავეს	D
301				და]	-	C
302				აცხოვნნა	C
303				და]	-	BCD
304				განშორებაჲ	BC
305				ორპირობაჲ]	ორპირად	ყოფაჲ	BC,	ორპირად	ყოფად	D
306				მარხვაჲ	D
307				ღმერთი]	ღმრთეებაჲ	BCD
308				ჴორციელად	CD
309				გარდაიქცა]	+	და	BD
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ჴორცნი შეისხნა 310 და ჩემნი მისა 311 ყვნა და მისი 312 იგი 313 არა განიშორა 314. აწ 
გჳთხარ ჩუენ, ჭეშმარიტისა სარწმუნოვებისა 315 მბრძოლო და თავისა თჳსისა 316 
დამშჯელო 317, უკუეთუ ჩუენნი ჴორცნი არა შეისხნა [D244r] ქრისტემან, 
ვითარ დედა მისა ითქუა 318 ქალწული, უკუეთუ [A179r] ესოდენსა 319 
საიდუმლოსა 320 არა იპოვა 321, რამეთუ 322 ღმრთისმშობელად 323 მრწამს და 
აღვიარებ, რამეთუ ევმანუილ 324 შვა ჴორციელად, ვითარცა მან შემოქმედმან 
და 325 მხოლოდშობილმან ძემან მისმან 326 იცის 327. და მე 328 ამას ვწამებ 329 და 
დავსწერ მათ 330 წმიდათა თანა ღმრთისმეტყუელთა 331 კრებულთა, მამათა 
ნიკეაჲსათა 332 და ქალკიდონისათა 333, რომელი-იგი 334 ერთითა გონებითა 
თქუეს 335 და დაამტკიცეს სარწმუნოებაჲ.

არა შევეპოები 336 მეფეთა, არცა პირთა 337 მთავართაგან 338 მეშინის, არცა 

310				შეისხნა]	შეიმოსნა	A
311				მის	ABD
312				მისნი	D
313				იგი]	-	D
314				განიშორნა	D
315	 ჭეშმარიტისა	 სარწმუნოვებისა]	 ჭეშმარიტი	 სარწმუნოებისა	 B,	 ჭეშმარიტისა	

სარწმუნოებისა	C,	ჭეშმარიტისა	და	სარწმუნოებისა	D
316				თავისა	თჳსისა]	თჳსისა	თავის	B,		~		თჳსისა	თავისა	CD
317				დამსჯელო	D
318				დედა	მისი	ითქუა]	დედასა	მისსა	ერქუა	B,	დედად	ითქუმის	C,	დედა	ითქუმის	D
319				ესოდენსა]	+	მას	B,	ესოდენ	C,	ესეოდენსა	+	ამას	D
320				საიდუმლოსა]	+	ამას	C
321				იპოა	CD
322				რამეთუ]	+	მე	CD
323				ღმრთისმშობლად	ACD
324				ევმანუვილ	A,	ენმანუველ	B,	ევმანოელ	D
325				და]	-	A
326				მისმან]	ღმრთისამან	C
327				~	იცის	ძემან	მისმან	B
328				მე]	-	A
329				ვიწამებ	B
330				მას	B
331				ღმრთისმეტყუჱლთა	D
332				ნიკიაჲსათა	BD
333				ხალკიდონისათა	C
334				რომელი-იგი]	რომელთა-იგი	C,	რომელთა	D
335				თქუჱს	D
336				შევეპოები]	შევეპოვები	A,	+	მე	D
337				პირთა]	პირისაგან	A,	პირთაგან	B,	-	D
338				მთავართაჲსა	AB
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Tqumuli ivli anÀ ep i s ko pos i s a Á . . .  n aTlisReb i s aT Â s . . .

სათნოვებისათჳს 339 კაცთაჲსა 340 ვიტყჳ ამას, საშინელსა მას მერმესა წარდგომასა 
მიმჴადენ მე შემატყუებელმან 341, რამეთუ არა ვტყუვი 342.

აწ თქუენცა გევედრები, ნუვინ ცუდითა სიტყჳთა სცთებით, რამეთუ 
კათოლიკე 343 ეკლესიაჲ ერთსა ქრისტესა, ძესა ღმრთისა ცხოველისასა ქადაგებს, 
ვითარცა პეტრე 344 ასწავა 345. არათუ ვინ მას ძმაჲ 346 აქუნდა, არათუ სხუაჲ 347 
სხუად, არათუ ჭურჭლად 348 სიტყჳსა 349 იყო მაცილობელთაებრ, არათუ 
წარმოჩინებით იქმნა ღმერთ, არათუ მთავრობის 350 მოღებით სრული ძე 351 
– სრულისა მამისაჲ 352, ნათელი – ნათლისაგან, ცხორებაჲ – ცხორებისაგან, 
წყაროჲ უკუდავი 353 – უკუდავისა წყაროჲსაგან. გარნა ჩუენისა ცხორებისათჳს 354 
უჴორცოჲ მამისაგან გარდამოჴდა და ჴორცნი შეიმოსნა ქალწულისაგან 355. 
და „ნუვინ სცთებით 356, [C39v] რამეთუ 357 განხრწნიან 358 გონებანი ტკბილნი 
ზრახვათა ბოროტთა“. 359* უკუეთუ ვინმე ამას სარწმუნოვებასა 360, რომელი 
გჳსწავიეს კათოლიკე 361 [B124r] ეკლესიისაგან 362, რომელი 363 დადვეს წმიდათა 
მოციქულთა და 364 მოძღუართა და წმიდათა 365 მამათა 366 და შესძინებდეს 

339				სათნოებისათჳს	BD
340				სათნოვებისათჳს	კაცთაჲსა]	კაცთა	სათნოყოფისათჳს	C
341				შემატყუებელმან]	+	მან	BC,	შემატყუჱბელმან	+	მან	D
342				ვტყჳჲ	C
343				კათოლიკჱ	AB
344				პეტრჱ	AB
345				ასწავებს	CD
346				ძმად	D
347				სხუაჲ]	-	C
348				ჭურჭრად	B
349				სიტყუაჲ	D
350				მთავრობისა	B
351				ძე]	ძჱ		AB,	არამედ	C
352				სრულისა	მამისაჲ]	სრული	სამებაჲ	C
353    ~	უკუდავი	წყაროჲ	C
354				ცხოვრებისათჳს	A;		გარნა	ჩუენისა	ცხორებისათჳს]		ცხორებისა	ჩუენისათჳს	C
355    ~	ქალწულისაგან	ჴორცნი	შეიმოსნა	C
356				სცთებინ	ACD
357				რამეთუ]	-	C
358				განხრწნნიან	B
359				*	1	კორ.	15,33.
360				სარწმუნოებასა	BC
361				კათოლიკჱ	AB
362				ეკლესიაჲსაგან	B,	ეკლესიჲსაგან	C
363				რომელ	C
364				და]	+	წმიდათა	C
365				და	წმიდათა]	-	AC
366				და	წმიდათა	მამათა]	-	D
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რას 367 სხუასა გარდაქცევით, ანუთუ 368 ზაკუვით და რასმე 369 აკლებდეს, 
„შეჩუენებულ იყავნ 370 იგი, მარანათა“. 371*

აწ შევსძინო თქმულთაცა და მნებავს თქუენი განკრძალვაჲ, რამეთუ 
ჟამად-ჟამად რომელნი 372 შეკრებულ 373 იყვნეს განსაცდელთათჳს 374, 
მანკიერებაჲ იგი 375 ძირითურთ 376 აღმოჰფხურეს და აწ ეკლესიაჲ ღმრთისაჲ 377 
მოციქულთა და მამათა 378 დადებულსა კანონსა ვითარცა მოეცა, ეგრეცა 
ნათელ-სცემს 379, ეგრეცა ჰრწამს [A179v] და ვითარცა ჰრწამს, ეგრეცა 
ქადაგებს. არა ლიქნისა სიტყჳთა [D244v] აცთუნებს 380 რას, რამეთუ რომელნი 
შორს არიან, მოუწესს და განყოფილთა შეაერთებს, და რომელნი მორბიან 381 
მისა, სიყუარულით შეიტკბობს 382, მდგომარეთა განამტკიცებს და რომელნი 
ირყევიან, დაამყარებს 383, დაცემულთა აღჰმართებს 384, ურწმუნოთა მოაქცევს, 
მაცილობელთა წყალობით ასწავებს, კეთილად მორწმუნეთა ადიდებს და 
გჳრგჳნოსან-ჰყოფს და განამდიდრებს და 385 ღაღადებს და ეტყჳს 386: „რომელი 
მიიღეთ და 387 გესმა და ისწავეთ და იხილეთ 388 ჩემ თანა 389, ამას იქმოდეთ, და 
ღმერთი მშჳდობისაჲ იყავნ თქუენ თანა“, 390* რამეთუ მისი არს დიდებაჲ 391 აწ 
და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.

367				შესძინებდეს	რას]	არას	შესძინებდეს	C;	რას]	მას	D
368				ანუთუ]	და	A
369				რას	C
370				შეჩუენებულ	იყავნ]	შე-მცა-ჩუენებულ	არს	BC,	შე-მცა-ჩუჱნებულ	არს	D
371				*	1	კორ.	16,22.
372				რომელნი]	-	B,	რომელნი-იგი	C,	რომელ-იგი	D
373				შეკრებულ]	შეკრულ	B
374				განსაცდელთათჳს]	განსაცდელისაჲ	მის	C,	განსაცდელისათჳს	D
375				იგი]	-	C
376				ძირით	C
377				ღმრთისაჲ]	ქრისტესი	D
378				და	მამათა]	-	C
379				ეგრეცა	ნათელ-სცემს]	-	B,	+	და	ვითარცა	ნათელ-სცემს	CD
380				აცთუნებს]	არცა	თუ	უნებს	D
381				მორბიედ	B
382				შეიტყბობს	AB
383				დაამყარებს]	დაამტკიცებს	C,	და	რომელნი	ირყევიან	დაამყარებს]	-	D
384				აჰმართებს	C
385				და]	-	C
386				იტყჳს	B
387				და]	-	A
388			და	იხილეთ]	-	C
389				ჩემ	თანა]	ჩემგან	AB
390				*	ფილ.	4,9.
391				დიდებაჲ]	+	უკუნისამდე	B
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1. wmidisa 1 da netarisa 2 mamisa Cuenisa 

sofron 3 ierusalimel patriaqisaÁ sityuaÁ 
wmidisaTÂs naTlisRebisa macxovrisa Cuenisa 4

guakurTxen, mamao 5; 6° °

pirvel Cuen beTlemman zecierman saRmrTod serobad* (B172v) 
migÂwodna 7 mdidrad ganmzadebiTa TÂsisa tablisaÁTa da ganzavebiTa 

mravalsasyidlisa takukisaÁTa da yovelTa mimarT Ãmobda maRliTa 

qadagebiTa: ,,movediT, WameT puri Cemi da suT RÂnoÁ, romeli giwdie 

Tquen, rameTu ars igi saxl purisa saRmrToÁsa da sacnaurisa”. da 

ese wil-xuda mas winaÁswarmetyuelebiTad da Semsgavsebulad sax-

elad, rameTu puri cxorebisaÁ miCuena Cuen, zeciT Cuenda gardamo-

mavalad da soflisa cxorebisa momniWebelad; da …RÂnoÁ Semimzada 

Cuen, meinaÃeTa, gamouTqumelad 8 maxarebeli gulTaÁ 9 da maginebelisa 

simTrvalisa (E201v) ara Semqmneli 10 msume(D22v)lTa misTaÁ 11, rameTu 

RmerTi, kacobriv Sobili, wina-damigo Cuen yovladdidebulman man 

da ese RmrTivSemwynarebelsa bagasa, viTarca feSxuemsa Sina, wina-

damidva Cuen 12; da uzeSTaesTa 13 saidumloTa misTa mier pativismoyu-

arebiT mistumrna Cuen. 

aramed qalwulica wmidaÁ, gamouTargmanebelad mSobeli da sama-

1  Tuesa ianuarsa v] +wmidisa EF 
2  wmidisa da netarisa] wmidaTa Soris CD , wmidaTa Soris netarisa E
3  sofrom DE
4  macxovrisa Cuenisa] uflisa Cuenisa iesÂ qristesa B
5  guakurTxen, mamao]  _  C , ~ mamao, guakurTxen DE
6  ° gamoyenebul xelnawerTa literebia: A – S 1276, XI-XIII s. (89v-99v); B – A 1170, 

XI-XII s. (172r-186r); C – Jer.23, XII-XIII s. (122v-131v); D – Jer.17, XII-XIV s. (22r-34v); E 
– A 182, XIII s. (201r-217r); F – Jer.38, XII-XIV s. (198r-210v). gamomc. dekanozi giorgi 
beriSvili.
7  migÂwoda ABEF ,  mogÂwodna D
8  gamouTqmelad B
9  gulTa B
10  Semqneli B
11  misTa B  
12  Cuen] _ C  
13   uzesTaesTa B     
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radisosa 14 qalwulebasa Sina dadgromili, viTarca sanovage 15 raÁme 

tkbilsulne(C121r)li, saidumloTa maT sazrdelTa TÂsTa Tana Seayo 

da esreT mdidrad gamozrdilni da 16 mravalsasyidlisad sumeulni 17 

ganmitevna Cuen, mxiarulni zenaÁTa 18 miT simTrvaliTa da aRsavseni 

saRmrToTa keTilTa uxuebiTa. 

xolo aw, Semdgomad missa, saRmrToÁ mdinare iordanisaÁ sero-

bad migÂ(F198v)wo(B173r)ds da gÂbrZanebs zogad yovelTa, romelTa 

keTili sainaÃe RmrTivganwesebulisa beTlemisaÁ inaÃ-vidgiT, ra-

meTu TanaSesworebaÁ misi swadis, raÁTa araraÁT udaresad gamoCndes 

meore pirvelisasa, ganmzadebi(A90r)Ta mravalsasyidlisa sanovage-

TaÁTa. 19

vinaÁca 20 eseca Ãmasa da sityuasa saudabnoosa iÃumevs yovlisa 

mimarT morwmunisa da RmrTismoyuarisa sazrdelsa zeda da gamo-

sazrdelsa wmidasa, esreT RaRadebiTa: ,,mSierni ege morbiodeT 

da wyurielni vldebodeT da romelTa yovladwmidasa mas da yov-

ladsamRdelosa sersa isereT, CemTa amaTca 21 sazrdelTagan 22 miiReT 

da sasumeli (E202r) Cemi suT, rameTu masve tarigsa RmrTisasa, wina-

dagigeb Tquen, romeli RmrTismSobelman beTlemman dagigo: RmrTee-

br amxumeli 23 igi codvaTa soflisaTaÁ, romeli Cem Soris ganswmeds 

bunebasa kacobrivsa da ganaspetakebs mas biwTa 24 da mwinkulevane-

baTa 25 misTagan.

ismineT Ãmisa, sayÂrebr mÃmobarisaÁ 26 Tquenda Ãmasa, sasmenelsa 

udabnoÁsasa: (D23r) ,,aha, kravi RmrTisaÁ, romeli aRixuams 27 codvaTa 

soflisaTa. raÁsa sdroebT, hoÁ, kacno? morbiodeT Cemda ferÃiTa 

14  samaradisoÁ B  
15  sanuvage BDEF
16  da] _B
17  smeulni B
18  zenaÁT B
* B-Si (A-1170) 172	r gverdis boloSi miwerilia ,,qriste, RmerTo, Seiwyale 

qristefore da mSobelni misni saukunod. amin”.
19  sanavageTaÁTa B , sanuvageTaÁTa E 
20  vinaca D
21  amaT D
22  sazrdelTagan]	+isereT da D
23  aRmxumeli E   
24  bilwTa F
25  mwiklovanebaTa B, mwikulevanebaTa CDE  
26  mÃmobarisa BF
27  aixuams BF
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malemsrboliTa 28,  aRivseniT Cemisa amis ganmaRmrTobelisa serobisa-

gan da miiReT sazrdeli da sasumeli saRmrToÁ, romelsa me, ior-

dane 29, mivscem Cemda momarT gulsmodgined momavalTa.” 

aramed visminoT da viswrafoT fer(B173v)ÃiTa srbiT mav(F199r)
aliTa 30 iordanisaÁsa mimarT Semwynarebelobisa 31 da gamomzrdelo-

bisa da siwmidiT mivixuneT mis Soris myofni cxovelsmyofelni 

sazrdelni da saRmrToTa sasumelTa saRmrTod mimRebel viqmnneT 32, 

rameTu uÃmda sadame Semdgomad zecierisa mis beTlemisaÁsa aRyua-

vilebaÁ 33 saRmrTosa iordanesa 34 da Semdgomad qristes 35 mimoganTqu-

mulisa Sobisa aRmobrwyinvebaÁ yovladsibrZniT yovladsaqebelsa 

naTlisRebasa da Semdgomad yovladwmidisa 36 qalwulisa, namdÂlve 

WeSmaritebiT RmrTismSobelisa, ganbrwyinvebaÁ iovane 37 winam(C121v)
orbedisaÁ, rameTu eseca brwyinvaliTa qalwulebiTa haerovan ars, 

romeli 38 wyliTa (E202v) naTel-scems yovlisave 39 codvisagan 40 Tavis-

ufalsa, cxad ars, viTarmed qristesa, mzesa 41 mas pirvelsaukuneTasa, 

romeli winaukmo 42 naTlismcemelsa naTel-scems suliTa  wmidiTa. 

amas igi zedamiwevniT mecnier iyo. amisTÂs 43 ixila raÁ igi, Ãor-

cielad missa 44 mimavali, gancÂbrda sididesa zeda esodenisa mis 

damdablebisa misisasa, rameTu saxe da moZRuar yovlisave maRlisa 

simdablisa iyo qristesi igi esoden didad damda(A90v)blebaÁ, rom-

eli aCuena iovanes 45 mimarT moslviTa.

xolo igi ityÂs 46: ,,me miÃms, _ Ãmobs, _ me miÃms Sen mier naTlisRe-

28  maledmsrboliTa D  
29  iurdane F
30  mavaTa B  
31  Semwynarebelobisa ABCDF
32  viqmneT B
33  aRyuavebaÁ E
34  iordanes E
35  qristes] +mimarT D                    
36  yovladwmidisa]	+mis D
37  ioane DEF  
38  romliTa E
39  yovlisagan D
40  codvisa D   
41  mzÀsa A  
42  winaukumo BE
43  amiTÂs B
44  misa C  
45  ioanes CDEF
46  ~ ityÂs igi BF

5

10

15

20



q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i

224

baÁ da Sen Cemda moxual-a 47?” rameTu uwyoda igi RmrTad da hrwmena, 

romelsa-igi mucelqumulman 48 RmrTad Tayuanis-sca da uflad WeS-

maritad aRiara, ÃumeviTa dedispirisaÁTa, rameTu Tayuanis(D23v)ce-
maÁ 49 iyo aRmRerebaÁ da cxad RmrTismetyueleba 50 (F199v) _ gancxade-
bul 51 (B229r)* uflad wodebaÁ da qadagebaÁ, romeli yovladRirsman 

elisabed yovladwmidisa qalwulisa mimarT, da saRmrTod muclad-

mRebelman winamorbedisaman uflisa mucladmRebelisa mimarT, aR-

moTqua: ,,vinaÁ Cemda ese, _ Ãma-yo, _ raÁTa movides dedaÁ uflisa 

CemisaÁ Cemda?” 

daRaTu umecar iyo, viTarmed 52 igi mas naTel-scems suliTa, ar-

Rasada exilva winamoswavebuli misgan saswauli, arca suli wmi-

daÁ saxiTa tredisaÁTa gardamosruli, romeli-igi moeca mas niSad 53 

qristes RmrTisa RmerTmyofelisa gancxadebisa (E203r) da mocemadisa 
mis yovelTa mnebebelTada, sacxorebelisa da saRmrToÁsa missa 54 

mimarT naTlisRebisa, romeli-ese gancxadebulad sacnaur-yo sulisa 

wmidisa gardamoslvaman, mxolod kmasayofelman mauwyebelad yov-

elTa, rameTu etyÂs: ,,romelsa zeda ixilo suli gardamomavali da 

dadgromili mis zeda, igi ars, romeli naTel-scems suliTa wmidiTa 

da cecxliTa”. 

da vinaÁ ityoda winamorbedi pirvel 55 niSisa amis uwyebisa: ,,me miÃms 

Sen mier naTlisRebaÁ?” nuukue da, ikiTxvides vinme amas RmrTismoyu-

areTagani, aramed TÂT naTlismcemelisa ioanesagan 56 iZios Txro-

47  moxualaa E  
48  mucelqmnulman B, mociqulman D  
49  Tayuaniscema  AEF
50  RmrTismetyuelebaÁ  B
51  gancxadebuli BCDEF
*A-1170 xelnawerSi (B literi), 173 v-s bolos, es homilia wydeba, magram 

aRmoCnda, rom nakluli nawili, romelic erT furcels (229rv) moicavs, 
Casmulia amave xelnaweris mirqmis dResaswaulis sakiTxavSi (,,migebebasave 
uflisa Cuenisa iesÂ qristesa Tqumuli meTodi episkoposisa da mowamisa 
sityuaÁ sÂmeonisaTÂs da annaÁssa da yovladwmidisa RmrTismSobelisa”). 
rogorc Cans, akinZvisas am xelnawerSi 229rv furceli SecdomiTaa Casmuli, 
sinamdvileSi ki is unda iyos 173v da 174r gverdebs Soris, miTumetes, am  
furclisa da Cveni homiliis xeli erTi da igivea.

52  viTar BF 
53  niWad E
54  misa C
55  pirvel]	+pirvel C
56  iovanesagan A B
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baÁ amisi, 57 romelman-igi RmrTisa mimarT winaÁswarmetyuelebiT 58 mi-

iRo saswauli da pirvel saswaulisa mis gancxadebulad Cuenebisa 

brwyinvaliTa ÃmiTa qadaga suliTa naTlismcemelobaÁ qristesi: ,,me 

miÃms 59, _ ÃmobiTa, _ Sen mier naTliscemaÁ 60 da Sen Cemda moxual-a?” 61 

da vi(F200r)naÁ hqadagebd amas, hoÁ, naTlismcemelo, romelsa 62 jereT 

arRa 63 gexilva 64 saswauli misi? mogÂgebs, viTarmed: ,,me sinanulad 

naTel-vscemd momavalTa da ara sruli codva(C122r)Ta mitevebaÁ aqus 

na(D24r) Tliscemasa Cemsa, arca Svilebisa madlsa mimniWebelobaÁ _ 

naTelRebulTa Cemgan”. 

movida qriste, ara xolo yovlisa biwisa zeSTa 65 qmnuli, aramed 

yovelTa biwTa ganbanad SemZlebeli saRmrToÁTa miT da zecisaÁTa 

(E203v) naTliscemiTa misiTa; rameTu vervin sxuaÁ SemZlebel ars 66 

mitevebad codvaTa da bralTa, gar(A91r)na mxoloÁ RmerTi, romeli 

cecxliTa da suliTa naTel-scems Cemsaxed mwinkulevansa, 67 mnebeb-

elsa naTlisRebisasa. vinaÁca missa 68 mimarT vÃmob gancÂbrebuli: 

,,rasa amas hyof, hoÁ, ucodvelo? rasa amas hyof, 69 ubraloo? rasa 

amas hyof, biwTagan Seuxebelo 70? rasa amas hyof, ZÂrTSeuxebelo 71? 

me miÃms Sen mier naTlisRebaÁ da Sen Cemda moxual-a 72? raÁ ars ese, 

miuwdomelo? raÁ ars ese, gamouTargmanebelo? raÁ ars ese, miuTxro-

belo? me miÃms Sen mier naTlisRebaÁ da Sen Cemda moxual-a 73? RmerT 

mxolo 74 xar da giÃms-a 75 naTlisRebaÁ? RmerT xar da viTar ganwmedis 

57  amis B
58  winaÁswarmetyuelebiTa D
59  miÃmobs C
60  naTlisRebaÁ D
61  moxualaa E  
62  romel DE   
63  ara B
64  ~ ara gexilva jereT B , ~ arRa gexilva jereT F
65  zesTa BD
66  SemZlebel ars sxuaÁ BF
67  mwikulevansa CDE  
68  misa C  
69  yof]	+hoÁ D
70  rasa amas hyof, biwTagan Seuxebelo?] _ D
71  ZÂrTa Seuxebelo B
72  moxula-a E
73 moxuala-a E   
74  mxoloÁ DE
75  giÃmsa-a E
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moqene xar? RmerT xar da wyliT 76 ganbanisa viTar 77 mimRebel xar? 

miCuenen me biwni da mogce naTlisRebaÁ; wina-damisxen me bralni da 

srbiT srul-vyo ganwmedis-yofaÁ; ganmicxaden mwinkulevanebani 78 da 

kadnier viqmne ganmbanelobasa 79, rameTu eseviTarTa winaganmwmedelo-

bad (F200v) aRsarebul 80 ars naTliscemaÁ ese Cemi, romlisaÁ 81 mice-

maÁ 82 romelTada saÃmar-iyos moyvanebiT da mowodebiTurT maTiT. Sen 

RmrTeebr ÃelT-midev me, viTarca RmerTman, rameTu ara TaviT TÂsiT 

moved me, meufeo, kacTa mimarT 83 (E204r) qmnad amissa; da viTar me, kac-

Ta naTliscemad movlinebulman, uflebisa mier Senisa, Sen naTel-

gce, momavlinebelsa, namdÂlve RmerTsa WeSmaritsa, ucodvelsa da 

bral(B174r)*Ta mier SemwinkulebulTa 84 ganmwmedelsa? viTar ukue me, 

sanTelqmnulman 85 da wodebulman, Sen naTel-gce, naTelsa miuaCrdil-

ebelsa 86, (D24v) romlisa mier me 87 kacTmoyuarebiT ganaTlebul var 

da viTarca sanTeli, sxuaTaca mirTumad missa brZanebul var? viTar 

naTel-gce naTlisa Cemda momniWebelsa da yovelTave naTlisa moqe-

neTa ganmanaTlebelsa? vinaÁ 88 kualadca vikadreb Ãmobad, Sepyrobi-

li SiSiTa friadiTa: me miÃms Sen mier naTlisRebaÁ, raÁTa uwmides 

viqmne Tavisa TÂsisa da ubrwyinvales gamovCnde amissa, romel-ese aw 

var 89; da Sen moxual 90 Cemda, ara Tu Senda naTlismcemelad, aramed 

Senda wina(C122v)morbedad winaÁTve mosrul var, winamomTxrobel-

yofad moslvisa Senisa, da araTu naTliscemad naTlisa brZanebul 

var; (A91v) uwyi Cemi ese simdable da uwyi Seni zeSTa 91 aRmatebule-

baÁ, uwyi sazomi Cemisa undoebisaÁ da uwyi simaRle Senisa Zalganu-

76  wyliTa D
77  viTa D
78  mwikulevanebani CDEF 
79  ganbanelobasa B
80  aRsaarebul E
81  romlisa D,  romlisame E
82  micemaÁ] cemaÁ E
83  momarT D
84  SemwikulebulTa CDE
85  sanTelqmnilman B
86  miuCrdilebelsa B
87  me] _DE
88  vinaÁca E
* aqedan grZeldeba A-1170 xelnawerSi (B literi) teqsti, romelic Sewyda 

173v gverdze.
89  var]	+me D
90  moxuala B
91  zesTa BD                                                                                                                                                                                                
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zomelobisaÁ. 

kaci var me miwieri da queyanieri, xolo Sen _ RmerTi maRali 

zecisaÁ; daRaTu Ãorcni (F201r) Cemni 92 Segimosian, uwyi, rasa-ese 93 vxe-

dav da ganvicdi TualiTa, rao(E204v)denca ufroÁs friadiTa dafar-

viTa TÂsisa RmrTeebisaÁTa, ganageb gamoÃsnasa da cxorebasa Cemsa; 

sibrZne xar RmrTisa, mSobelisaÁ, da sibrZniT ganageb dabadebulTa, 

romelni-igi 94 araarsobisagan ars hqmnen 95 da sibrZniT hyof aRmarTe-

basa SeqmnulTa SenTasa; ver damefarvi me dafaruli miwierTa Ãorc-

Tagan, arca da(B174v)gefarvis Sen monaÁ da winamorbedi Seni, daRaca-
Tu borotTa maT ZalTa daefare cxorebisaTÂs kacisa 96, romeli-igi 97 

maT 98, SuriTa 99 aRZrulTa, sacTurisaÁTa miT isrebiTa moakudines 100; 

vinaÁ vikadro naTliscemaÁ 101, romlisa qmnad mibrZaneb me, wyliTa? 

vinme ikadros TualiTa xilvaÁ Seni, ganSiSulebulisaÁ 102? nuukue 

iordanisa w(D25r)yalni dadgen-Ra-mea, raJams Sen ganiSiSulo 103 samo-

selTagan? anu ara myis yovelive queyanaÁca SeiZras 104, ixilos-raÁ 

Seni GganSiSulebaÁ gansakrTomeli? udaresi umjobesisagan jer-ars 

kurTxevad da araTu winaukmo 105, umjobesi _ udaresisagan; mona var 

da msaxur meufebisa Senisa da mibrZaneb me qmnad saqmesa meufebriv-

sa; meufe da ufal xar 106 yovelTa da saqmed moxual monebrivad da 

glaxakebrivad; kadnier-myof me da urid zeSTa 107 CemsaÁsa 108 qmnad 

brZanebiTa 109; ara urwmuno var brZanebasa, rameTu RmrTad (E205r) gic-
nob Sen, mbrZanebelsa magas, aramed moSiS var brZanebulisa mimarT,  

92    Cemni] _B 
93    ese]	ege D
94    romelni-igi]	+pirvel BCF
95    hqmnnen AF
96    kacTaÁsa E  
97    romeli E
98    maT]	+Soris E
99    SuriTa D
100    mokudines B, moakudinnes D
101    naTliscemad D
102    ganSiSvlebulisaÁ E
103    ganiSiSvlo E
104    SeiZrasa BCDF , SeiZrasaa E
105    winaukumo BF  
106    xarT B 
107    zesTa B
108    CemisaÁsa BE
109    brZanebisa D
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(F201v) romeli-igi zeSTa 110 tÂrT-miCns sakadrebelad; RmrTeebr mas-

waveb simdablesa, garna me kacobriv vevlti tÂrTmZimesa, vinaÁca vi-

jmni brZanebisagan, daRaTu meSinis mbrZanebelisagan 111, rameTu erTi-

erTisa 112 uficxes ars; mZime ars arsmenaÁ 113 RmrTisa mbrZanebelisaÁ 114, 

aramed umZimes ars naTliscemaÁ RmrTisa WeSmaritisaÁ, rameTu al 

xar Semwuvel 115 Ãel-myofelTa amis kadrebisaTa 116, romelsa-ese me 

qmnad mibr(B175r)Zaneb, viTarca meufe 117 da ufali.” 

(C123r) aramed raÁRa 118 esmis amissa metyuelsa da qristes dar-

wmunebad 119 Ãel-myofelsa? ,,acade aw, rameTu esreT SuÀnis Cuenda 

aRsrulebad yoveli simar(A92r)Tle”; keTilmca iyo ltolvaÁ 120 Seni 

Ãel-yofisa amisgan, ara Tumca me, qriste, gibrZanebdi Sen amas; keTi-

lad moSiS xar Sewuvisagan, garna arave urwmuno xar Cemisa Zlierebi-

sagan; ukueTu namdÂlve 121 pirvel RmrTad aRmiare, viTar SeuZlebel 

viyo qmnad SeuZlebelTa? amisTÂsca, romeli RmerTi viyav, gareSeu-

werelad wiaRTa Sina mamisaTa myofi, wiaRTagan mamulTa gardamosl-

viTa wiaRni igi mSobelisani ara davacalieren 122, raÁTa Svil RmrTi-

sa mamisa vyvn(D25v)e kacni; amisTÂs yovelTa dabadebulTa meufebisa 

mqonebeli, Tquen, monaTa mimarT, gardamovÃed, raÁTa TavisuflebaÁ 

migmadlo Tquen da gangabrwyinvne Tquen niWiTa SvilebisaÁTa; (E205v) 
amisTÂs movdriken cani da queyanad gardamovÃed, raÁTa zecisa vyvne 

queyanisa kacni; ukueTu RmrTad mici me, viTar ege ityÂ, raÁsa 123 urw-

munoeb Cem mier brZanebulsa? qalwulisagan viSev da mucladmRebeli 

igi Cemi ara SevwÂ, arca aRvatyine mSobeli, gina davwÂ mawovnebeli 

da viTar aw Sen Segwua, naTlismcemeli? RmerTi var yovladZlieri, 

110    zesTa BD 
111    daRaTu meSinis mbrZanebelisagan] _DE
112    erTierTisagan B , erTierTsa A
113    arasmenaÁ BCDEF  
114    brZanebulisaÁ B
115    Semwuel B
116    kadnierebisaÁTa B
117    meufÀ  F
118    raÁsaRa E
119    darwmunebisa E
120    ltolvaÁ] locvaÁ E
121    nandÂlve D
122    davacarielen ABCF
123    rasa E
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yovlisave moqmed, viTarca menebos 124; cecxlganmlevel viqadagebi, 

aramed maSin, odes mTndes ganlevaÁ; araTu bunebisa saWiroTa iZule-

baTa queSe myofi cecxli var, aramed cecxl _ TÂTmflobel da 

umeufo; da ara xolo ese, aramed yovlisave meufe 125 _ agebulebisa 126; 

maSin oden viqm (B175v) qmnadTa, raJams qmnaÁ maTi mindes da yo-

faÁ ganmeCinos; rad geSinis winawarmomavlinebelisagan? raÁsa sZrwi 

mbrZanebelisagan? aravin RmrTisa mier brZanebulTagani kadnier Sei-

racxa aRsrulebasa zeda RmrTisa mier 127 brZanebulisasa, aramed _ 

morCil da keTilad morwmune 128.

vaqeb Sensa krZalulebasa, hoÁ, naTlismcemelo! arcaRa me TÂT 

vabraleb jmnasa, miviTualav 129 Sensa gancÂbrebasa, aramed umetes am-

aTsa ars morCilebaÁ, romeli-igi ganuryunelad scavs moSiSebasaca, 

romlisa(E206r)TÂs geSinis, viTarca monasa erTgulsa; iqmen aRmas-

rulebel brZanebulisa; winaÁswarmetyuel xar da winamorbed, aramed 

umecar xar ganzra(C123v)xvaTa CemTa, ukueTu ara me gamogicxadne Sen 

igini; ver Zal-gic datevnaÁ yovlisave ganzraxvisa CemisaÁ, viTar-igi 

(A92v) verca yovelsave 130 Zals(D26r)a RmerTeebisa Cemisasa, romeli-

igi dautevnel ars da ganuz(F202v)omel da ara mimRebel sazomsa 

gareSewerisasa; dauteve ukue winaaRdgomiT 131 sityuaÁ, viTarca mteri 

Cemi, da iqmen myis 132 morCil, vinaÁTgan cxoreba 133 yovelTa kacTa yo-

fad ars aw aRsrulebadi ese maTda, romelni moswrafe arian sofli-

oÁsa amis Sereulebisagan moqcevad Cemda, rameTu me var yovelTa 

ganwmedaÁ 134 da maTi ara TaviT TÂsiT mnebavs ganwmedaÁ, rameTu uku-

eTu ara pirvelad me CemiTa naTlisRebiTa ganvwmido naTlisRebaÁ, 

kacTagani arca erTi vin 135 ganwmdebis, arca 136 vin sruliad wmida 

124    ~ viTarca menebos, moqmedi D
125    meufÀ F
126    agebulebisaÁ D 
127    mier] _B
128    keTilmorwmune DEF
129    miviTvala B
130    yovelsa C
131    winaaRdgomiTi B
132    myis] moyusis C
133    cxorebaÁ D
134    ganwmeda ACDEF 
135    vin] _B
136    arca]+erTi E
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iqmnebis 137, daRaTu bevrgzis naTel-iRos da bevreuli 138 iÃumios sap-

kurebeli 139 wyalTaÁ.

ganÃsnad 140 ver giZlavs sabelsa ÃamlTa CemTasa da mecnier(B176r)
ebasa hgoneb yovelTa ganzraxvaTa CemTasa; xedav 141 niCabsa da kalosa 

da mayeneb me qmnad ifqlisganwmedasa 142, rameTu ukueTu ara pirve-

lad uswro ganwmedaÁ misi, igica sadme 143 bzesa Tana dawuvad 144 ars 

(E206v) cecxliTa uSretiTa; culi ZirTa Tana xeTasa gixilavs da 

ara gnebavs Cem mier mokueTaÁ xisa mis unayofoÁsaÁ 145, rameTu ukueTu 

ara muSakebr movqmna igi, viTarca Suenis, ueWuelad nayofierica igi 

unayofosa mas Tana daiwuas 146; tarigad mSobelisa RmrTisa mici me, 

RmrTeebr amxumelad 147 codvaTa soflisaTa, da wina-aRmidgebi axumad 

codvaTa soflisaTa. romeli-ese viTar iqmnes, araTu pirvel naTel-

viRo da codvaÁ davhfla 148 wyalTa Sina yovlad msoflioÁsa naTlis-

Rebisa CemisaTa? amissa (F203r) Semdgomad daklvaÁca 149 miviTualo, 

viTarca kravman da miT movakudino adamis braleulebaÁ 150, rameTu 151 

naTlisRebaÁ Cemi ars dasabam Cemisa Tquenda mimarT 152 gancxadebisa, 

xolo vnebaÁ _ dasasrul Cemisa Tquen Tana qcevisa 153.

amisTÂs naTel-viReb, raÁTa Sen gangwmido 154 wyalTa Sina, Cem-

da (D26v) naTliscemad brZanebuli wyalTa Sina 155; araTu amisTÂs 

mouÃdebi Sen mier naTlisRebasa, raÁTa me moviRo siwmide, aramed 

raÁTa Sen moganiWo siwmide 156. Sen mier, winaÁswarmetyuelisa da wi-

137    arca vin sruliad wmida iqmnebis] _BF
138    bevrevl B
139    sapkurebeli] sakurnebeli D
140    ganÃsnasa D
141    xedava B , hxedav E 
142    ifqlisa  ganwmedasa B  
143    sadme B 
144    dawuad B
145    unayofoÁsa D  
146    daiwuvas B
147    aRmxumelad E 
148    davfla D
149    daklvaca B
150    braleulobaÁ C
151   rameTu] _B
152    momarT D
153    qcevaÁ BDF
154    gangwmidne B
155    naTliscemad brZanebuli wyalTa Sina] _B
156    aramed raÁTa Sen moganiWo siwmide] _B
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namorbedisa Cemisa, naTels-viReb 157, rameTu yovlisave kacTa bunebi-

saTÂs naTels-viReb 158, (C124r) romelTa piri saidumlod momaqus 159 me 

da romlisaTÂs, Semdgomad ara mravlisa, juars-vecumi, raÁTa adamis-

mierisa biwisagan ganvwmido igi da Svilebisa madliTa ganva(E204r)
brw(A93r)yinvo. xolo Svilebisa madlsa miRebaÁ 160 SeuZlebel ars 

misgan, araTu pirvelad 161 

ganwmdes 162 igi mis Soris myofTa maT mwinkule(B176v)vanebaTagan 163, 

rameTu arcaRa vin sasufevelsa RmrTisasa miemTxuevis, ukueTu ara 

pirvelad mieRos naTlisRebaÁ wylisagan, vityÂ, da sulisa, rom-

lisaÁ-igi 164 me mxoloÁ mimcemel da mimniWebel var. ara wmida-myof me 

naTliscemiTa wmidisaÁTa, aramed 165 wmida-gyof Sen naTlisRebiTa Sen, 

naTlismcemelisa, mier; ukueTu ara naTel-mce me wyalTa Sina, arca 

sadame 166 Sen miemTxÂo zecisa sasufevelsa, daRacaTu 167 naTlismce-

mel 168 da winamorbed 169 xar, rameTu SeuZlebel da miuTualvel ars, 

viTarca pirvel gangiCine Sen, aranaTelRebu(F203v)lTaÁ wylisa mier 

da sulisa 170 SeslvaÁ 171 gansasuenebelsa mas.

uwyi, viTarmed Cemgan giÃms naTlisRebaÁ, rameTu kaci xar lito-

ni da queyanieri 172; daRaTu SjulisamieriTa 173 simarTliTa Semosil 

xar da SjulieriTa 174 SuenierebiTa yuavilovan 175 xar, garna acade, 

raÁTa pirvelad Senmieri ese srul-vyo naTlisRebaÁ da maSinRa Cem-

mieri naTlisRebaÁ mivaniWo yovelTa kacTa; mravalTa naTlisRebaTa 

157    naTel-viReb BF
158    naTel-viReb BF
159    momaqundes D
160    miRebaÁ] _D
161    pirvel D
162    ganwmdes]+misgan D
163    mwikulevanebaTagan CDE
164    romlisa-igi BDE
165  ramed]	+me D
166    sadme ACDEF
167    daRaTu C
168    naTlismcemeli B
169    winamorbedi B
170    sulisaÁ D  
171    Seslvad C
172    queyanieri]	+rameTu D
173    sjulierisamieriTa BF, sjulisamieriTa CDE
174    sjulieriTa BCDE
175    yuavilon B, yuaviloan C
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miscemda 176 Sjuli, 177 aramed arca erTsa maTgansa aqunda srulebaÁ; 

pirvel Sjulisa 178 noe naTel-iRebda wyliTrRunasa Sina mavalo-

biTa 179 da Semdgomad Sjulisa 180 Senca naTlisce(D27r)mad moxued, ar-
amed verca man srulebaÁ (E207v) misca, verca raÁ Sjulman 181 srul-yo, 

arcaRa Sen srulebasa miscem, rameTu ese yovelni: Sensa, vityÂ, da 

mosesTa da noves 182 naTlisRebasa, _ Cemisa amis usrulesisa naTlis-

Rebisa gancxadebul winasaxe iyvnes 183, rameTu winaÁswarmetyuelebiT 

iqmnebodes 184 ufroÁs da araTu naTelRebulTa maT srulebisa 185 mim-

niWebel eqmnebodes.

(B177r) erT mxolo 186 ars madlisa naTlisRebaÁ, romeli ucTomelad 

srul-hyofs sarwmunoebiT naTelRebulsa misgan, romeli-ese yovel-

Ta naTlisRebaTa uukuanaÁsknelesi 187 ars da yovelTave naTlisRe-

baTa saxovnebiT dambeWdvel ars, rameTu sxuasa naTlisRebasa arR-

ara egulebis amissa Semdgomad moslvaÁ, raÁTa ara amissa Semdgomad 

momavalman usrulobaÁ da queyanierobaÁ (C124v) da saRmrToTa madl-

Tagan unawilobaÁ 188 amxilos (E204r) mas, romlisa-ese me var mimcemel 

da ara sxuaÁ vinme; Cemda damarxul ars srulisada sruli da ara 

Tu usrulisa visgan 189 uyuars micemaÁ TÂsi srulsa mas, rameTu viTar 

usruli(A93v)sa visganme miemadlos visme 190 srulebaÁ? 

acade aw, rameTu esreT Suenis Cuenda aRsrulebad yoveli si-

marTle; aramed 191 aRvasrulne saxeni da davhbeWdo naTlisRebaTa 

jerovnad da maT mier micemadTa simarTleTa dacxromaÁ mivsce; da 

176    miscemd B
177    sjuli CDE
178    sjulisa BCDE
179    mavlobiTa B
180    sjulisa BCE 
181    sjulman BCDE
182    noes CDE
183    iyvnes] _B
184    iqmodes D
185    srulebis D
186    mxoloÁ B   
187    uukanasknelesi  B,  uukanaÁsknelesi E
188    unawiloobaÁ D
189    visganme D 
190    visme] _B
191    aramed] pirvelad BCEF

5

10

15

20



1. sofron ierusalimel patriarqisaÁ sityuaÁ... naTlisRebisa

233

maSinRa Cemmieri 192 igi 193 sruli naTlisRebaÁ (E208r) Semoviyvano da 194 

mismieri igi usrulesi simarTle mis mier naTelRebulTa mivhmadlo; 

ukueTu Cemisa usrulesobisa trfial xar, pirvelad naTel-mec me wy-

liTa da amissaRa 195 Semdgomad me Sen 196 naTel-gce suliTa; ueWuelad 

srul-vyo TxovaÁ Seni, rameTu ueWuelad Cemmieri 197 giÃms aRsavsebaÁ, 

aramed maSinRa, raJams pirvelad srul-hyo brZanebuli Cemi; aw ukue 

pirvelad srul-yav brZanebuli Cemi da maSinRa me srul(D27v)-vyo 
saTxoveli 198 Seni.

(B177v) Sjulisa 199 aRsrulebad moved, winaÁswarmetyuelTa beWed 

raÁme 200 gamovCndi, rameTu arca erTiRa vin Cemsa Semdgomad movals; 

me, sityuaman RmrTisaman da RmerTman, Tanaarsman RmrTisa 201 mamisa-

man, romelman winaÁswarmetyuelebani igi vTquen maT Soris pirvel 202, 

uqcevelad xorcni Sevisxen, raÁTa maT mier TqumulTa winamoswave-

baTa 203 RmrTeebiT mivsce srul-yofaÁ, viTarca RmerTman WeSmaritman, 

samaradisoman, dambadebelman yovelTa dabadebulTaman, romelman 

ukueTu ara pirvelad Seni naTlisRebaÁ miviRo da Semdgomad Cemi mi-

vhmadlo uwmidesi 204 igi naTlisRebaÁ, arca erTi vin kacTagani (F204v) 
SemZlebel ars cxorebad, rameTu sxuebr yovliTurT ganbanad Seu-

Zlebel ars adamismierisa codvisa mwinkuli” 205.

esreT winaÁswarmetyueli da winamorbedi da naTlismcemeli 

da yovelTa naSobTa dedaTasa umetesqmnili eseviTarTa mier mis-

samimarTTa brZanebaTa (E208v) qristes RmrTisaTa miuTxrobeliTa 

simÃniTa aRivso da sulisa TÂsisaÁ 206 igi moSiSebaÁ ganÃada, moiwia 

iordanesa zeda da nakadulTa misTa zeda ZrwoliT dadga da wmi-

192    Cuenmieri
193    igi] _E
194    da] _B
195    amissRa B, missaRa C
196    Sen] _C
197    mier C
198    saTxveli F
199    sjulisa BE
200    ~ raÁme beWed D
201    RmrTisa] _E
202    pirvelad D
203    winamoswavebiTa D
204    uwmides ABCF
205    mwikuli  DE  
206    TÂsisa D
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daÁ igi Ãeli ganhmarta 207 da naTel-sca qristesa wmidaTa maT Sina 

wyalTa iordanisaTa. srul-yo brZanebaÁ meufisaÁ, ufroÁsRa TÂT 

srul-iqmna mis mier siwmidiTa da usrulessa miemTxÂa ganwme(C124v)
dasa da casa queSe myofisa amis agebulebisaÁ srul-yo naTliscemaÁ, 

raÁTa ixilnes cani ganxumulni da esmes ÃmaÁ RmrTisa, mSobelisaÁ, 

mwamebeli qristes bunebiTsa 208 Zeobasa, romeli-igi arsebisa misisa-

gan SobilobiT aqus da esreT aCuenebda (B178r) TÂsebasa missa da 

erTarsebasa, romeli-igi 209 aqus mas RmrTisa mamisa mimarT bunebi-

Tad da dausabamod, viTarca TÂnier vnebisa da ganyofisa (A94r) da 
Serevnisa Sobilsa misgan, rameTu esreT icis sityÂsa da Zisa SobaÁ 

RmerTman mamaman da mSobelman.

da raÁ-me ars ÃmaÁ igi, ze(D28r)ciT gardamosruli 210 RmrTisa mier 

mamisa? anu Tu raÁ ars uwyebaÁ ÃmisaÁ 211 mis: ,,Sen xar ZÀ 212 Cemi sayuare-

li, Sen Soris 213 saTno–viyav?” mxolodSobilisa mimarT ars sityuaÁ 

ese, erTisa mimarT ixilvebis Tqumuli ese; ara orTa ZeTa aCuenebs, 

arca orTa (F205r) qristeTa momavalTa, ara orTa mxolodSobilTa 

ganasazR(E209r)vrebs. nu cudad borgs nestorios, ganmyofeli said-

umlosa 214 erTisa mis Zisa da qristessa da mxolodSobilisasa or 

qristed da Zeebad da mxolodSobilebad SeqmniTa. rameTu 215 viTar 

ganisazRvros ZeTa orobaÁ 216 anu icnobos qristeTa mrCoblobaÁ anu 

gamoCndes mxolodSobilTa sxuaobaÁ, sada-ese erTi da igive gua-

movnebiTa Ze 217 da qriste da mxolodSobili erTobiTad 218 iqadagebis? 

,,Sen xar ZÀ 219 Cemi sayuareli, Sen Soris saTno–viyav”. hxedav-a 220 mar-

toobiTsa 221 qadagebasa? numcaRa eZieb orobiTsa mopovnebasa 222. aqa sa-

207    ganmarta B
208    bunebiTsa] SobiTsa BF
209    romeli B
210    mosruli C
211    Ãmisa D
212    Ze BCDEF
213    Soris] _D
214    saÁdumlosa E
215    rameTu] da D
216    orebaÁ B
217    ZÀ A
218    erTobiTa BF
219    Ze BCDEF
220    xedav–a D,  hxedava–a E
221    martoebiTsa BD
222    mopovnebasa] +rameTu BCDEF
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yuarelisa TqumaÁ ara Tu TÂsebnebebiTsa 223 rasme 224 siyuarulsa cxad-

hyofs, arca megobrobiTsa rasme 225 oden aRrCevasa Semoiy(B178v)vanebs, 
romeli-ese yovelsa Zesa aqus bunebiTad mSobelisa TÂsisa mimarT, 

aramed arsebiTsa cxad-hyofs erTobasa 226, rameTu sakuTrebiT 227 sayu-

arel da sasurvel-yofaÁ ese ars arsebiTi da bunebiTi erTobaÁ, rom-

liTa Ãmobs: ,,Sen xar ZÀ 228 Cemi sayuareli, Sen Soris saTno–viyav”. 

yovelnive ukue uyuaran RmerTsa, rameTu yovelnive man dahbadna da 

arasada moiZulebs TÂsTa dabadebulTa, garna ara bunebiTad, ese igi 

ars, ara arsebiTad uyuaran, aramed wyalobiT wina–ganagebs da ipy-

robs da hmarTebs, romelTada RmrTad aRsarebul 229 ars, rameTu ara 

TÂs, gina (E209v) TanamonaTesve 230, missa arian, raÁTamca arsebiTi da 

bunebiTi 231 siyuaruli (F205v) aqunda (D28v) maTda mimarT. amisTÂsca 

erTisa da ara (C125v) mravalTa mimarT ars awindeli ese 232 aRTqumaÁ 

bunebiT sayuarelobisaÁ, rameTu mravalni wodebul iqmnnes 233 Svil 

RmrTisa, aramed arca erTsa vis 234 maTgansa arsebiTad sayuarelad 

ewoda.

,,ZÀ 235 Cemi pirmSoÁ, israÀli”, bunebiT dabadebulad 236 sacnaur qm-

nili, aramed (A94v) urCebisaTÂs saZulel qmnili; ara arsebiTsa 

Svilebasa mimRebeli 237, aramed _ wyalobiTsa da mowyalebiT mnebeb-

elobiTsa; da kualad: ,,Zeni 238 vSven da aRvamaRlen 239”, mxolod kacT-

moyuarebisa oden nebebiTa, aramed maT, aRborgebulTa, Seuracx-myves 

me, raJams dabadebulTa hmones nacvalad dambadebelisa, garna arca 

223    TÂsebiTsa nebebiTsa D
224    rasame B
225    rasmen D
226    eTobasa B
227    sakuTrebiTa B
228    Ze BCDE
229    aRsaarebul F
230    monaTesve BF
231    bunebiT C
232    ese] _ C
233    iqmnes BC  
234    vis] _ D
235    Ze BCDEF
236    dabadebuli C
237    mimRebel B
238    ZÀni A
239    aRvamahen C
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erTi vin maTgani iyo 240 arsebisagan da bunebi(B179r)sa Cemisa 241 da 242 
arcaRa arsebisa Cemisagan meSvnes igini, aramed araarsisagan 243 arsad 

momeyvannes da mxolodSoblobisa pativiTa Sememkvnes igini; arca Ce-

misa bunebisagan aRmomecennes 244, daRacaTu Rirsebisaebr mimeca maTda 

Sobisa aCrdil-yofaÁ, romliTa yovelTa mimarT qmnulTa CemTa maqus 

wyalobaÁ da moRvawebaÁ 245 da siyuaruli.

,,Sen xar ZÀ 246 Cemi sayuareli, Sen Soris saTno–viyav. me Sen pirvel 

yovelTa saukuneTa gSev da dausabamoÁsa arsebisa Cemisagan dausa-

bamod gangacxade; Sen mier Sevq(E210r)mnen yovelni da Sen mier sac-

naur viqmen yovelTa mier; Sen xar gancxadebul xat da msgavseba 

Cemda, romelsa gaqus Cemi yovelTave 247 bunebiTTa Sina msgavsebiTa 248 

(F206r) ucvalebelobaÁ, rameTu yovlad araraÁT 249 ganiyofebi Cem, 

mSobelisagan, arsebiTTa Sina sacnaurebaTa, arca bunebiTi raÁme 250 

udaresobaÁ ars Sen Soris, vinaÁca amis 251 arsebiTisa da bunebiTisa 252 

erTobisa siyuarulisasa araraÁ umtkices ars 253 arsTa Soris, arca 

raÁ uSemkrveles (D29r) da uSemamtkicebeles ars erTobad bunebiTad 

da igiveobad; Sen xar ZÀ 254 Cemi sayuareli, Sen Soris saTno–viyav; 

araTu awRa viwyeb saTno-yofad, arca awRa vmoqmedeb pirvelisa So-

ris saTno-yofasa, romeli-igi uJamod maqus da bunebiTad da dausa-

bamod, vinaÁca TÂT Sen, romeli amas iordanesa aw 255 naTel-iReb da 

yovelsave Tbesa kacTasa Sen mier ganswmed, dausabamod gaqus Sobi-

lobaÁ da Jamieri yofis dasabami arasada gqonebies, viTar-ese TÂT 

me, bunebiT mSobeli Seni, dausabamo var (B179v) da uJamo 256 da dasa-

240    iyo] _C
241    Cemisa] Cuenisa iyo C
242    da] rameTu BCDEF
243    arsisa B
244    aRmomecennes] +igini E
245    moRvawebaÁ] mowyalebaÁ B
246    Ze BCEF
247    yovelTa F
248    msgavsebisa CDEF
249    araraÁsa
250    raÁme] +da BF
251    amis] _B
252    bunebiTisa]	+da BF
253    ars] _B
254    Ze BCDEF
255    aw] _D
256    uJamoÁ B  
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bami mama-yofisaÁ ara odes mimiRebies 257; Sen xar ZÀ 258 Cemi sayuareli, 

(C126r) Sen Soris saTno–viyav; da Zeobisa niWsa Sen mier mivhmadleb 

kacTa, mxoloÁsa magis WeSmaritad 259 Zisa da 260 naSobisa Cem mier”.

ewamebis ukue Zesa mamisa Tana (A95r) suli wmidaÁca, erTisa da 

mxoloÁsa da mxolodSobilisa Zisa arsebiTsa (E210v) da bunebiTsa 

Zeobasa, saxiTa tredisaÁTa mis zeda gardamoslviTa, araTu wmida-

yofad missa, viTarca arawmidisa, rameTu vinRa sxuaÁ, da aramca 261 Ze, 

wmida iyo Semdgomad gankacebisaca, romeli ara vissa moqene iyo gan-

wmedisa, vinaÁTgan wyarod 262 siwmi(F206v)disa 263 icnobebis? arca gan-
swmedda mas 264 biwTa 265 raTame 266 da mwinkulTagan 267, rameTu arcaRa vin 

uÃmda ganmwmedeli, vinaÁTgan igi iyo yovelTa ganmwmedeli; aramed 

wamebda da uCuenebda mas, viTarmed igi ars gancxadebulad da ara 

sxuaÁ, romelsa igi ÃmaÁ mamisaÁ 268 auwyebda, raÁTa TÂT naTlismcemel-

man manca iswavos 269 da hrwmenes, viTarmed igi ars qriste, romeli 270 

cecxliTa naTel-scems 271 da suliTa da naTelRebulTasa ganswmeds 

bralTa da miscems 272 maT pativsa Svilebisasa 273 mSobelisa TÂsisa 

mimarT, viTarca ZÀ 274 misi WeSmariti.

vinaÁca aqa arRara igavTa da saxeTa raTame 275 (D29v) mier, vi-

Tarca pirvel, aramed brwyinvaled da TÂnier yovlisa dafarulebi-

sa gancxadna samguamovnebaÁ netarisa samebisaÁ: mamaÁ da 276 ZÀ 277 da 

257    mimiRies ABEF
258    Ze BDEF
259    WeSmaritisa D
260    da] _D
261    armca B
262    wyaro DE
263    siwmidisad C
264    maT BF
265    bilTa F
266    raTme ACDEF
267    mwikulTagan BCDF , mwikulevanTagan E  
268    mamisa B
269    iswaos BCD
270    romelica B
271   naTel-scem BF
272    misce C
273   Svilebisasa] +da C
274    Ze BCDEF
275    raTme ACDEF
276    da] _D
277    Ze BCDEF 

5

10

15

20



q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i

238

suli wmidaÁ. pirveli 278 igi yovelTa mpyrobel da yovelTa dasabam 

ars, xolo TÂT ara mimRebel dasabamsa 279 yofisasa 280, aramed misTana 

samaradisoÁ(B180r)Ta miT saxierebiTa TÂsiTa igi miscems yovelTa 

dasabamsa yofisasa; amisTÂsca erTi RmerTi 281 samebiT 282 iqadagebis, 

ara axali, arca HJamieri, aramed samaradisoÁ da uJamoÁ; ara da(E211r)
sabamsa yofisasa mimRebeli, aramed dasabamsa yofisasa mimcemeli 

mimRebelTa 283 misgan; ara agebuli, aramed augebeli, rameTu jer-

iyo dasabamsave Cuenisa srul-yofisa 284 Semoyvanebisasa, wylisa mier, 

vityÂ, da sulisa, raÁTa erTmTavrobiTmanca 285 netarebaman wmidisa 

samebisaman gancxadebul moqmedeba-yos TÂsi gamocxadebaÁ, raÁTa mis-

sa mimarT iyos TÂT naTlisRebaÁca 286  ese (F207r) Cueni da viswavoT 287 

dasabamsave sarwmunoebisasa, viTarmed viTar 288 anu vissa mimarT gur-

wams 289 mis mier mowodebulTa. 

amisTÂsca naTelmRebelni mouÃdebodiT raÁ RmerTsa, naTel-vi-

RebT mamisa mimarT da Zisa da sulisa yovladwmidisa, romeli-ese 

esreT guaswava gancxadebulad qristeman RmerTman, erTman wmidisa 

samebisaganman, dasabamsa wmidisa mis Svilebisa da w(C126v)odebisa 
Cuenisasa niWTa maT mimarT misTa saRmrToTa, raJams waravlinebda 

qadagTa: ,,warvediT”, hrqua morwmuneTa da ganswavlulTa saidum-

loTa misTasa, (A95v) ,,moimowafeniT 290 yovelni warmarTni 291, naTel-

scemdiT maT saxeliTa mamisaÁTa da 292 ZisaÁTa da sulisa wmidisaÁTa”. 

samarTlad ukue, iwyebda raÁ 293 qriste naTlisRebasa, gamocxadna 

mamaÁ da TÂT qriste _ Zed mxolodSobilad da suli yovladwmidaÁ; 

amas saRmrTosa (B180v) gamocxade(D30r)basa da samebiTsa gamoCinebasa 

278    pirveli] romeli BCDEF
279    dasabam D
280    yofissa D
281    RmerTi] _DE
282    samebiTa F
283    mimRebelTaÁ  A B CDEF
284    Srulyofisasa] +da E
285    erTmTavrobiTmca E
286    naTlisRebaÁ D
287    viswaoT BCD
288    viTar] _D
289    grwams C
290    momimowafeniT B   
291    warmarTni] +da D
292    da] _C
293    raÁ] _B
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da missamimarTsa 294 cxorebaSemosilsa mesaidumloeobasa 295 araraÁ 

iyo Cuen, kacTaTÂs, uganmacxovelebeles 296, (E211v) arca amis, RmrTi-

sa mimarT mislvisasa, ukmasayofeles, gina uJamoÁsa mis naTlisa 

dawindebisasa 297 ubrwyinvales, unaTles da uhaerovnes.

eseviTari ars qristes gansakrTomeli naTlisRebaÁ, romelsa Cuen 

vdResaswaulobT dRes; amas yovelsa moaniWebs igi keTiladmsaxur-

Ta 298, mimadlebiTa maTda Svilebisa windisaÁTa, romel-igi ars mt-

kice da daucemel 299 da saRmrTod aRavsebs 300 maT RmrTivmocemuliTa 

haerovnebiTa. ese ars Sesaval zecaTa sasufevelisa, (F207v) ese ars 
winabWe saukunoÁsa cxorebisaÁ, ese ars Cuenda RmrTisa mimarT sa-

kuTrebisa Zir 301 da dasabam 302 da winaSemyvanebel, rameTu ukueTu ara 

iSves vinme, Tqumul ars, wylisagan da sulisa, ver Sevides sasuf-

evelsa RmrTisasa. aw ukue vinaÁTgan qristeman, mxolodSobilman 

Zeman mamisaman, naTel-iRo, zecaTa aRsavalisa 303 bWeni ganmixuna Cuen 

da mogumadla Sesavali mamisa mimarT TÂsisa, amisTÂsca brwyinvaled 

RaRadebda: ,,vervin mivides mamisa, garna Cem mier da ukueTu vinme Cem 

mier 304 Sevides, Sevides da gamovides da saZovari 305 poos 306, rameTu me 

var kar da gza da 307 naTel cxoreba 308 da WeSmariteba 309”. 

amaT yovelTa dResaswaulebsa 310 vdResaswaulobT Cuen (B181r) 
dRes, romelni-ese garegan sasoebisa ziar madlisa qristesisa 

(E212r) viqmneniT. amaT mier ganvwmdebiT da ganvaxldebiT 311, cxovel-

viqmnebiT da ganvRmrTdebiT da RmrTisa mimarT mamisa Semavalni 

294    misamimarTsa C
295    mesaidumloebasa  BF,  mesaidumleobasa C
296    uganmacxovelebels C
297    dawindebisa E
298    keTilad msaxurTa] keTilmsaxurTa DE
299    daucemeli D
300    aRvsebs B
301    Ziri D
302    dasabami D
303    aRsavlisa B
304    da ukueTu vinme Cem mier] _D
305    saZoari B
306    povos E
307    da] _BC   
308    cxorebaÁ B   
309    WeSmaritebaÁ B
310    dResaswaulebTa D
311    ganvaaxldebiT ABC
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vÃmobT: ,,avva, 312 mamao!” mun 313, sada-igi Cuengan amaRlebuli qriste 

winamorbedad Cuenda 314 Sevida da Tavisa mier (D30v) TÂsisa ganmi-

axla Cuen Sesavali* zecisa savaneTaÁ, namdÂlve 315 wmidaÁ da cxoveli 

da axali 316, araodes 317 mokudavi, arca mimRebeli daÃsnisa raÁsme 318 

da 319 darRuevisaÁ, vinaÁca ma(96rA)dliT 320 Svil RmrTisa vicnobebiT 

da wig(C127r)nTa sacnaurTa aRviwerebiT da zecisaTa maT pirmSoTa 

SeveerTebiT, zecisasa 321 sasufevelsa 322 mimRebelob(F208r)iTa da cxo-

rebisa saukunoÁsa mimTxueviTa, zeSTa 323 gonebisasa mas da sityÂsa da 

mogonebisasa, romlisaTÂs pavle wamebs da RaRadebs: ,,arca Tual-

man ixila, arca yursa esma, arcaRa yovlad gulsa kacisasa mouÃda, 

raÁ-igi ganumzada RmerTman mamaman misTa da mxolodSobilisa Zisa 

misisa moyuareTa”. 

mun aRyvanebisa CuenisaTÂs movida Cuenda momarT mxolodSobili 

ZÀ 324 RmrTisaÁ da amas wilxudomasa 325 mogumadlebs Cuen dRes, rameTu 

STaÃdebis wmidaTa amaT wyalTa iordanisaTa, moidreks Tavsa da na-

Tels-iRebs 326 da gamouTargmanebelTa saidu(D31r)mloTa srul-hyofs, 

rameTu 327 wmida-hyofs wyalTa iordanisaTa (B181v) da maT Tanave wmi-

da-hyofs naTlismcemelsa; amas Tana Sehmusravs (E212v) Tavebsa veS-

apTasa wyalTa Sina da maT Sina dahflavs codvaTa, Cuen, kacTasa 

da gamomaCinebs Cuen wmida codvaTagan, rameTu araTu igi ganwm-

debis, viTar-igi scTebian vieTnime, romeli-igi TÂT siwmide ars da 

ganmbanel da cecxlganmlevel yovlisave Secodebisa, ufroÁsRa yov-

lisave bilwebisa da Seginebisa yovlad uCinomyofel, aramed raÁTa 

312    avva] ababa B
313    munve B
314    CuenÂs ACDE
315    nandÂlve D   
316    axali+da B, axali] _F
317    araodes] arave odes B
318    raÁsame B
319    da] _D
320    maRliT CD
321    zecisa BCE
322    sasufevelisa D,  sasufevelad E
323    zesTa BD
* aqedan D-Si meordeba wina teqsti: ,,mamisa mimarT ... Cuen Sesavali” (ix. 7-16 

striqonebi amave gverdze).
324    Ze BCDE
325    wilTxudomasa AE
326    naTel-iRebs D
327    rameTu] romeli D
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Cuen, mis 328 mier ganwmedilni, wmida viqmnneT 329 mis mier da wmidad Se-

videT bWeTa zecisaTa da bralTagan Tavisufalni mouÃdeT 330 mamasa 

da siwmidiT movixuneT niWni igi zecisani da siwmidiT viqceodiT 331 

wmidaTa maT sulTa Tana, yovliTa siwmidiTa aRsavsisa angelozTa 

mwyobrisasa.

(F208v) amisTÂsca 332 yovladsamsaxurebeli iordane hkrTebis da ix-

arebs wyalTa misTa Tana RmrTisa naTlisRebad SewynarebiTa, roml-

iTa ganwmedil-iqmna yoveli bunebaÁ maTi da maT Tanave Cuenica bune-

baÁ bevreulTa 333 mwinkulTagan 334 ganwmda. amisTÂs mTani iordanisani 

hkrTebian da verZTa keTilad miemsgavsebian, ÃumeviTa verZTa keTi-

lad aRmRerebisaÁTa 335; amisTÂs borcuni iordanisani maxlobelobiTa 

verZTa msgavsebisaÁTa kravebsa cxovarTasa ebaZvebian da vldebian 

Tanavldomasa awRa SobilTa kravTasa; amisTÂs u(B182r)dabnoÁ yuavis 
da Seimoss SroSanT(E213r)mcenareobasa 336 da meored cad iqmnebis 337 

sacnaurTa SroSanTa mcenareobiTa haer(96vA)ovanqmnuli 338, rameTu 

viTarca-igi varskulavTa 339 SuenierebiTa Seimkv(C127v)ebis da TÂsisa 

Suenier yofisasa kualad uSuenieres iqmnebis, egreT(D31v)ve ese, sac-
naurTa SroSanTa gamoRebiTa da wyalTa mier iordanisaTa naTlis-

saxed naTlisSemosilebiTa, ubrwyinvales Tavisa TÂsisa gamoCndebis; 

amisTÂs haeri ganSuendebis, saRmrToÁTa brwyinvalebiTa elvareqm-

nuli 340; yovelive dabadebuli Tanad moiswrafis 341 dambadebelisa da 

mis mier kacTa moniWebulsa mas brwyinvalebasa Tana ganbrwyindebis, 

rameTu yovelnive missa hmorCiloben wamisyofasa da Tana-uxaris da 

mxiarul arian, romelTaca zeda igi Tavadi ixarebs. 

amisTÂsca me vhkrTebi da vixareb dRes, mTaTasa (F209r) vebaZve-

328    mis] _D
329    viqmneT B
330    mouÃdeT] _D
331    viqceodeT B
332    amisTÂs E
333    bevrevlTa B
334    mwikulTagan BCE
335    amRerebisaÁTa D
336    SroSanmcenareobasa BF,  SroSanTa mcenareobasa D
337    da meored cad iqmnebis] _E   
338    haerovanqmnili D
339    varskulvTa B
340    elvareqmnili B
341    Tanad moiswrafis] Tanamoiswrafis E
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bi aRmRerebasa 342 da borcuTasa vemsgavebi mkrTomareobasa; qristes, 

RmrTisasa, kreba-vhyof saidumlosa da Cemsa vdResaswaulob cxo-

rebasa da ganwmedasa 343, rameTu amaT mier zecisa viqmnebi da ZeTa 

Tana RmrTisaTa aRviracxebi, zecisa mÃedrobaTa Tana SeracxviTa da 

bunebiT WeSmaritisa mis Zisa RmrTisa SewynarebiTa da misiTa mefed 

da mÃedarTa mZRuanvelad 344 aRweriTa Cemisa amis angelozebrivisa 345 

banakisaÁTa.

(E213v) aramed ekrZaleniT, sayuarelno, ekrZaleniT, raodenni 

qristes rCeul mÃedar (B182v) xarT, raodenni qristes niWTa Sem-

wynarebel xarT, raodenni ganhbrwyindiT naTliTa qristesiTa, ra-

odenni ganciskrdiT 346 saidumloÁTa qristesiTa, raodenni mis 347 mier 

ZeTa Tana RmrTisaTa aRiwereniT, raodenTa Zueli adam ganiZarcueT, 

queyaniT qmnulebiTa dabadebuli da kualad queyanisaTa midevneb-

ulebiT cxorebisaTÂs miwad miqceuli; raodenTa qriste, axali 

adam, SeimoseT, zeciT Cuendamde gardamomavali da zecisa myofeli 

Cueni; raodenTa ZÀ 348 RmrTisaÁ Seiw(D32r)ynareT 349 da mis mier Zed 350 

RmrTisad 351 iqadageniT; romelTa miwieri cxorebaÁ uvar-hyavT 352 da 

zecierad cxorebaÁ aRTquma-hyavT, romelTa gansawmedeli sabaneli 

miiTualeT da iordanisa nakadulTa 353 ganswmdiT. ekrZaleniT, nusa-

da yovelTave amaT niWTa RmrTisaTa 354 damviwyebel 355 iqmnneT, kual-

adqceviTa pirvelisave mis mimarT (F209v) cxorebisa; hxedevdiT 356, 

nuukue zecieri samoseli ganagdoT da kualad Zuelive igi adam 

SeimosoT; hxedevdiT 357 saRmrTosa mas mesaidumloe-yofasa, romeli 

342    amRerebasa B
343    ganwmedasa] +da D   
344    mÃedarTa mZRuanvelad B
345    angelozrivisa F
346    gansciskrdiT] ganhnaTldiT BF,  gansciskrdiT ADE
347    mis] _D
348    Ze BCDEF
349    SewynareT B
350    ZÀd AF
351    RmrTisa ACD
352    uar-hyavT C
353    nakadulTagan D,  nakadulTa E
354    RmrTisTa D
355    damviwyebl B
356    xedevdiT DE 
357    xedevdiT DE
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is(C128r)waveT, saidum(A97r)loSemosilTa mier 358 nektarTa 359 iordan-

isaTa, maswavlelobiTa da ganmwmedelobiTa 360 qristesiTa.

daiceviT madli igi da bilwebiTa codvaTaÁTa (E214r) brwyinva-
lebasa missa nu SeamwinkulebT 361, aramed warutyuenvelad dahmarxeT 

niWi misi; iRuaweT ubiwoebaÁ niWisaÁ 362, rameTu ara Tavs-idebs qriste 

uvar-yofasa 363, daRacaTu friad kacTmoyuare ars. 

ixileT 364, daiceviT namarxevi, romeli miiReT (Β183r) qristesgan 
wyalTa Sina iordanisaTa, nuukue udeb-qmniTa dacvisa misisaÁTa 365 

ugrZnobelad warswymidoT igi da uCinod wariparon igi avazakTa, 

rameTu uZil ars mbrZoli Cueni da uyuars warparvaÁ ucxoÁsa sim-

didrisaÁ 366, araTu raÁTa man moigos igi, aramed raÁTa Cueni ga-

naSiSulos 367 misgan, saRmrTod ganmdidrebulebaÁ, da msgavs TÂssa 

guyvnes siglaxakiTa. 

ixileT, nu sada ganamwaroT igi 368, gina SeawuxoT qriste, esoden-

sa RmrTeebr siyuarulsa damdebeli CuenTÂs, rameTu wuxs da 

ganmwardebis, raJams mixilnes Cuen Seuracxismyofelad misda. xolo 

ukueTu, viTarca kacTa, grulodis 369 da pirvelisave cxorebisa mimarT 

miizidvodiT 370 da bilwebiTa ujeroÁTa Tavni TÂsni SeamwinkulneT 371, 

rameTu advil mcTom ars bunebaÁ (D32v) kacobrivi, araTu mZlavre-

biTa da iZulebiTa raÁTme 372 damo(F210r)nebuli, aramed TÂTmflo-

beliTa 373 nebiTa 374 vnebaTa mimarT midrekili, raJams TÂT nefsiT 375 

aRirCia man ese. kualad, Tavni (E214v) TÂsni ganiwmideniT 376, kualad, 

358    mier] maT C
359    nektraTa C
360    ganwmedilebiTa B,  ganmwdelobiTa C   
361    SeamwikulebT BCE
362    iRuaweT ubiwoebaÁ niWisaÁ] _D   
363    uvaris-yofasa B,  uar-yofasa C
364    ixileT] +da E
365    misaÁTa C
366    simdidresa ABCEF
367    ganaSiSlos BD   
368    igi] _BCDEF
369    gurulodis CD
370    miizidvodeT D
371    SeamwikulneT CDE
372    raÁTame B
373    TÂTmflobelobiTa B
374    niebiTa B
375    nebsiT DE
376    ganviwmideniT  C
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Tavni 377 TÂsni sinanuliTa 378 ganibrwyinveniT 379, rameTu eseca momaniWa 

Cuen qristeman, kacTmoyuareman, mecnierebiTa Cuen, kacTa, uZlurebi-

saÁTa da codvisa mimarT malemsrbolobisaÁTa, daRaTu navatianni 

mxolod saxelisdebamde oden wmidani 380 ganiWrebian.

aramed Cuen numca davadgrebiT codvasa Sina, nuca 381 da(B183v)vSTe-

biT 382 bralTa Sina, nu 383 davadgrebiT Seginebasa zeda TavTa TÂsTasa 

da borgneulobasa 384 Sina bilwTa saqmeTasa da maginebelobasa 385 Cuen-

da mocemulisa madlisasa; ara ganvarisxoT momcemeli igi madlisaÁ 

qriste, rameTu amisTÂs momaniWa Cuen Semdgomad codvaTa da cTo-

maTa wamali sinanulisaÁ, raÁTa daRaTu 386 vscTeT 387, viTarca kacni, 

kualad missa momarTve moviqceT gangdebiTa codvis 388 moqmedebisaÁTa 

(A97v) da mis mier momadlebuli igi Cuenda brwyinvalebaÁ mivitacoT 

da kualad mis mier sakuTar veqmnneT mas.

iswaveT, Zmano, sayuarelno, Tu vinaÁ esoden kacTmoyuare (C128v) 
igi qriste, maradis mosurne cxorebisa CuenisaÁ, esodeniTa risxviTa 

aRetyinebis CuenTÂs da viTar-ese xedavT 389, esoden sawyalobelad 

daguamonebs mterTa, romelTa maxÂliTa uwyalod ganvileviT? cxad-

ars, viTarmed amisTÂs, rameTu samaradisod vcodavT da moqcevaÁ ara 

odes gunebavs, arca aRdgomaÁ (E215r) dRiTidRedTa dacemaTa CuenTa-

gan, aramed guls(F210v)modgined SegÂmSWualvan 390 gonebani borotTa 

saqmeTada da maTgan ganWraÁ amaTi 391 ara gunebavs. vinaÁca glocav, 

sayuarelno, vidremdis knini ese Jami guaqus, rameTu raÁ ars ka-

cobrivi cxorebaÁ, garna Tu msgavs maradis (B184r) ml(D33r)tolva-

risa aCrdilisa? moviÃsenebdeT saRmrToTa amaT niWTa qristesTa da 

377    ganiwmideniT, kualad Tavni] _E   
378    ~sinanuliTa Tavni TÂsni B
379    ganabrwyinveniT D
380  oden wmidani] _E, oden D 
381    numca E
382    codvasa Sina, nuca davSTebiT] _D
383    nuca B
384    borgnevlobasa B
385    magineblobasa E
386    daRacaTu BF
387    vsceTiT C
388    codvisa D   
389    vxedavT D
390    SegÂmsWulvan B, SegÂmsWualvan CDE, SegÂmSWulvan F              
391    amiTi B
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kualad movegneT TavTa TÂsTa, ganviwmidneT Tavni Cuenni 392 yovlisa-

gan biwisa da kualad moswrafebiT mouÃdeT qristesa; yovelive 393 

udares vhgonoT msaxurebisa misisa, raÁTa kualadca movixuneT niWni 

misni, rameTu araraÁT esreT moimadlebis qriste, ubiwoÁ igi da wmi-

daÁ, viTar siwmidiTa sulisaÁTa da ubiwoebiTa ÃorcTaÁTa, rameTu 

kacobrivi yoveli da miwieri wuTJamisa 394 ars da mswrafl warmaval, 

xolo qristes cxorebaSemosilni igi niWni daucemel arian da daus-

rulebel da maradis daadgrebian mimRebelTa maTTa.

 xolo ukueTu arca survilman maTman sacxorebelman, arca si-

yuarulman saRmrToman SeuZlos moqcevaÁ Cueni borotisagan, satan-

jvelTaRa sadme 395 da saguemelTaTÂs, romelni amas cxorebasa Seg-

uemTxuevian da romelni mermesa mas miguelian, raÁTa aqa wuTJam 

vitanjebodiT, xolo mun ukudavad da dausrulebelad SeviyuaroT 

moqcevaÁ missa mimarT, raÁTa romelni keTilisa survilman (E215v) 
ara  moguaqcina, SiSman satanjvelTaman moguaqcines. amisTÂs madlni 

miecemian, amisTÂs tanjvani 396 winadaesxmian, amisTÂs niWni ganeyofvi-

an, amisTÂs saguemelni ganemzadebian, raÁTa erTiTa miT RmrTis(F211r)
moyuareni sulni 397 ganmtkicnebodin 398 da RmrTismsaxurebasa Sina 

daadgrebodin 399 mimRebelad saRmrToTa maT keTilTa misTa, xolo 

meoriTa miT (A98r) codvismoyuareni sulni itanjebodin da, viTarca 

friad ficxelni, iguemebodin, gina iwertebodin, da kualad RmrTisa 

mimarT moiqceodin TÂsisa tyueobisa datevebiTa da kualadmoqcevisa 

CuenebiTa.

xolo ukueTu mouqcevel egnen, egreca da vidre sikudidmde codv-

asa Sina yofaÁ (C129r) aRirCion, ukudavTa miecnen satanjvelTa da 

mieriTgan (D33v) samarTlad itanjebodin, viTarca aradamtevebelni 

cxorebisani, arca amasve sawuTosa moqceulni RmrTisa, romliTa 

moigebvis 400 saRmrToÁ igi mowyalebaÁ misi, rameTu dausrulebel ari-

an satanjvelni igi saukuneni. daRaTu origeneTni 401 aRSfoTnebodin, 

392    Cuenni] TÂsni DE
393    yovlisave B
394    wuTJamisaÁ  BDF
395    sadame B
396    tanjvani] +wina E
397    suliTa D
398    ganmtkicneodin B, ganmtkicdebodin ABE  
399    daadgrebodian D
400    moigebis D
401    orogeneTni B,  origianeTni D
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daRaTu didÂmoni da evagreni aRborgnebodin 402 SjulisdebiTa 403 sa-

tanjvelTa dasrulebisaTÂs, viTarmca mtyuvar-hyofdes qristesa, 

romeli-igi saukuneTa satanjvelTa guemisa da cecxlisa odesme 

dausrulebelobasa, xolo odesme 404 mouklebelobasa matlisasa ga-

nasazRvrebs codvilTaTÂs, romelTa aqa (E216r) sinanuli ara inebes, 

arca missa mimarT moqcevaÁ aRirCies, aramed maTve codvaTa maTTa 

Sina 405 SeemTxÂa ganslvaÁ amis cxorebisagan.

aw ukue, raÁTa orkerZoTave, awindelTa amaT da merme yofadTa, 

mouTmenelTa ZÂrTa satanjvelisaTa ganverneT, macxovrisa qristes 

mimarT moviqceT da yoveli saxe codvisaÁ moviZagoT, moviqceT yov-

elTa (F211v)saqmeTa bilwebisagan, keTil saqmed gancvalebiTa maTiTa, 

raÁTa esreT mowyale da urisxvel Cuen, yovelTaTÂs, vyoT igi da es-

reT awindelTaca amaT maWirvebelTa CuenTa mouTmenelTa savnebel-

Tagan viÃsnneT 406 da saukunod yofadTa maT dausrulebelTa tanj-

vaTagan ganverneT. da ara xolo ese, rameTu ara xolo vidre 407 moaqa-

mde daadgrebian RmrTivmoniWebulni mosagebelni maTni, romelTa 

daicvnen niWni sacxorebelisa da RmrTivmocemulisa naTlisRebisani 

da keTil cxoreba iqmnnen 408 borotad cxorebisagan, aramed sasuf-

evelsaca caTasa mivemTxÂvneT 409 da mkÂdrobaÁ igi zecaTa pirmSoTaÁ 

SegueZinos da saukuneTa keTilTa maT Tanave mimRebel viqmnneT.

(A98v, D34r) yovladve da 410 samaradisod vdResaswaulobdeT, yov-

ladve da maradis viSuebdeT samaradisoTa maT Tana medResaswau-

leTa, maradis medResaswauleni, da galobiTa RmrTisaÁTa Suebulni 

Ãmasa medResaswauleTasa vgalobdeT da galobasa 411 angelozebrsa 

zecierad ugalobdeT (E216v) dausabamosa erTsa 412 da mSobelsa Zisa 

mxolodSobilisa da RmrTisasa, romeli-igi cxad ars, viTarmed 

402    aRborgdebodin B
403    sjulisdebiTa BCDE
404    odes AC  
405    ~Sina maTTa BF
406    viÃsneniT B   
407    vidreme E
408    iqmnen BDF
409    mivemTxÂneT ABCEF   
410    da] _ABCEF                                                   
411    galobsa B
412   erTsa] RmerTsa BCDEF

5

10

15

20

25



1. sofron ierusalimel patriarqisaÁ sityuaÁ... naTlisRebisa

247

ara dausabamo ars mizezisaganobisaTÂs 413, xolo dausabamo _ JamTa 

pirvel, uJamod mamisagan SobilobisaTÂs, (C129v) rameTu dausabamod 

da uJamod aqus mamisagan SobaÁ, da yovelTa wmidamyofelsa, sulsa 

yovlad wmidasa, romeli-igi mamisagan gamovals da mamisa da Zisa 

Tana samaradiso ars da RmrTivSuenierad 414 brwyinavs yovelTave Sina 

bunebiTTa sacnaurebaTa, romelTa Sina mamaÁ ixilvebis (F212r) da 
ZÀ 415 icnobebis, maTve Sina, cxad ars, suli wmidaÁca.

(B185v) rameTu sam ars samebaÁ, maradis samsaxurebeli, maradis 

pativissacemeli, maradis saqebeli, maradis sadidebeli, da erT ars 

misi samaradisoobaÁ 416, erT ars misi meufebaÁ, erT ars misi yovelTa 

zeda mTavrobaÁ da miudrekelobaÁ da erT 417 _ misi zeSTa 418 mTavro-

bisa 419 mTavrobaÁ da SeuryevelobaÁ da erT _ zeSTa 420 naTelTaÁ 421 igi 

brwyinvalebaÁ, yovlisave, xilulisa da uxilavisa, ganmanaTlebeli 

da erT _ zeSTa 422 RmerTTaÁ igi RmrTeebaÁ, yovelTa ganmaRmrTo-

beli 423 madliT, saRmrToÁsa madlisa RirsqmnulTaÁ; erT _ zeSTa 424 

cxovelTaÁ cxorebaÁ da ukudavebaÁ, yovelTa cxovelsmyofeli 425 

cxorebis dasabamobiT 426, TiToferad da mravalsaxed, TiTosaxisa 

cxorebisa mimRebelTaÁ maT ukudavmyofelobiT 427 da waruvalisa cx-

orebisa SemsgavsebulobiT 428.

413    mizezisa gonebisaTÂs B  
414    RmrTivSuenerad C
415    Ze BCDEF
416    samaradisobaÁ ABEF  
417    erT] +ars C  
418    zesTa BD
419    mTavrobis B
420    zesTa BD
421    naTelTa ADE
422    zesTa BD 
423    ganmaRmrTobeli] ganmamRrTobeli C, ganmanaTlebeli D
424    zesTa BD
425    cxovelsmyofeli] +da E
426    dasabamobiTi E
427    ukudavmyoflobiT B   
428    SemsgavsebulebiT BD
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(E217r) amas netarsa samebasa 429, yovelTa meufesa, vadidebT 430, amas 

daucxromelad vaqebT 431, amas (D34v)* pativ-vscemT 432 da vmsaxurebT 433, 

romelman iordanesa, yovelTa wyalTa siwmidiTa 434 upiratessa, zeda 

gancxadebulad miCuena Cuen Tavi TÂsi, raJams mamaÁ zegardamo 

wamebda, ZÀ 435 iordanes ÃorciTa naTels-iRebda, suli wmidaÁ, saxi-

Ta tredisaÁTa, haeris 436 ganmkueTelobda da qristesa zeda, viTarca 

TanamonaTesvesa 437, gardamovidoda da Tavsa 438 missa 439 zeda dajde-

boda, romliTa gamobrwyinda sruli samebisa RmrTismecnierebaÁ da 

missa mimarT ganmtkicna sarwmunoebaÁ 440. 

(A99r) amas daucxromelad vadidebdeT 441, amas mouklebelad (F212v) 
vaqebdeT qebiTa RmrTivSuenieriTa, amas ugalobdeT angelozebriviTa 

galobiTa. RmrTad, viTar-igi pirvel vTqu, vicnobT mamasa, RmrTad 

vicnobT Zesa da sityuasa RmrTisa mamisasa da 442 egreTve, RmrTad aRv-

iarebT RmrTisa mamisagan gamomavalsa sulsa wmidasa, rameTu missa 

Suenis 443 yovelive didebaÁ, pativi da 444 TayuaniscemaÁ, didadgoniere-

baÁ 445 da didadSuenierebaÁ 446 caTa Sina da queyanasa da zRuasa, TÂT 

429    samebsa B
430    vdidebdeT B,  vadidebdeT F
431    vaqebdeT BF
432    pativ-scemT BCF
433    vhmsaxurebT BCDEF
434    siwmidiT D
435    Ze BCDEF
436    haerisa ABCEF
437    TanamonaTesavesa B   
438    Tavisa D
439    misisa D
440    sarwmunoebaÁ] sasoebaÁ BF
441    vadideT F
442    da] _B
443    Suenisa B
444    da] _B
445    didgonierebaÁ DE   
446    didSuenierebaÁ DE
* D-Si (Jer. 17) teqstis bolo gverdze (34v) aSiaze asomTavruli asoebiT 

miwerilia jvris saxed: ,,Targmnili ...m~si” (saxelis pirveli asoebi ar 
ikiTxeba).
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maT kideTadmde 447 soflisaTa, yovelsa adgilsa uflebisa misisasa 448, 

yovelTa mflobelisasa, yovladve da 449 aw da maradis da 450 ukuniTi 451 

ukunisamde, amin 452.*

447    kideTamde ABCDF
448    misisa ABEF
449    da] _BD
450    da] _C
451    saukuneTa D
452    amen E
*F-Si (Jer. 38) teqstis boloSi weria: ,,sulsa iovakimessa Seundven RmerTman”.
  K-Si (A-643) homiliis bolos miwerilia: ,,ufalo ieso qriste, RmerTo, daicev 

wmidad beWedi Cemisa naTlisRebisaca da nu ganmeSorebin me suli wmidaÁ 
Seni, codvilsa mRudelsa petres, nucaRa Jamsa sulisa Cemisa aRmosvlisasa”. 
am pirovnebis saxeli aRniSnuli xelnaweris bevri sakiTxavis boloSia, 
saidanac vigebT, rom is yofila ,,petre tablaiSvili, martyofeli” (minaweri 
qalwulmowame febronias wamebis sakiTxavis boloSi).
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2. misive 1, wmidisa 2 mamisa Cuenisa 

sofron ierusalimel patriaqisaÁ 3, naTlisRebisaTÂs macxovrisa 

da zedaaRdgomisaTÂs sarkinozTaÁsa 4 

guakurTxen, mamao 5; 6° °

1. kualad naTeli gamogÂCndebis 7 da kualad me ganvnaTldebi; kual-

ad queyanaÁ ganbrwyindebis 8 da 9 kualad me 10 ganvbrwyindebi; kualad 

haeri haerovnobs da kualad me haerovan viqmnebi. yovelive naTel 11 

da zeSTa 12 brwyinvale, yovelive ciskrovan da elvare 13 da mÃmobel 14 

dRisa brwyinvalebasa 15. Zalni caTani ixareben 16, queyanaÁ zecisaTa 17 

Tana iSuebs, medResaswauleni Cemisa ganaTlebisani 18. mTani hkrTe-

boded did-didebTa 19 maT vldomaTa 20 verZebisaTa 21 msgavsebiTa 22 da 

1  misive] Tqumuli misive F, Tqmuli GK  
2  misive wmidisa] wmidaTa Soris B
3  patriarqisaÁ B,  patriaqisa GK, patriarxisa H
4  sarakianozTaÁsa B, sarkinozTa G
5  ~ mamao, guakurTxen BF, guakurTxen, mamao] _D
6  °  gamoyenebul xelnawerTa literebia: A – S	1276,	XI-XIII	s.	 (99r-106v);	B	

– H	1347,	XI-XII	s. (237r-246v);	C	– A	1170,	XI-XII	s. (186r-198v);	D	– Jer.23,	XII-XIII	s. 
(132r-140r);	E	– Jer.38,	XII-XIV	s.	(210v-224r);	F	– A 182, XIII s. (217v-231v);	G	– A	394;	H	– 
H	2350;	I	– Q	103;	J	– Q	127;	K	– Q	485;	L	– S	139.	gamomc. dekanozi giorgi beriSvili.
7	  gamoCndebis BCGHKL, gamogÂCndebis] gamogÂbrwyindebis F
8  ganbrwyindebi K
9  da] _B
10  meca BCDEFGHIL
11  naTeli G
12  zesTa BC
13  elvare] haerovan B
14  mamaÃobel I
15  brwyinvavalebasa C
16  ixareben] +da F
17  zecisa I
18  ganaTlebisani] naTlisRebisani I
19  did-didebÁTa G
20  xlodomaTa B, vldomTa C
21  verZebisa D (,,Ta” TiTqos waSlili Cans), verZebisaTaÁ G
22 msgavsebiTa] _I, msgavsad B, msgavsebisaTa DG

5
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borcuni aRimRerebed 23 kravTa 24 aRmRerebisa 25 mibaZvebiTa. ivltoded 26 

wyalni zRÂsani gamosaxviTa vrcelobisa 27 (B237v) da zRÂssaxeobisa 28 

CuenTa 29 codvaTaÁsaÁTa 30. iordane rbioded CemTÂs 31 srbasa ukuRmarT-

sa, rameTu me var keTilad marTlukunqceuli da kualad yrmaqm-

nuli sulieriTa miT da wyalTamieriTa a(C186v)RmoSobiTa, raÁTa 

esreT, viTarca awRa Sobili da umankoÁ yrmaÁ, sasufevlad zecaTa 

aRyvanebul-viqmne. 

amisTÂs ganfenil ars sixaruli zecaTaÁ 32 CemTÂs, queyaniT zecad 33 

amaRlebadisa 34; amisTÂs Suenieri mxiarulebaÁ queyanisaTa 35 Tana Seza-

vebul ars dRes, (F218r) rameTu xedavs Cemisa cxorebisa Sobasa, ra-

meTu ganicdis Cemsa naTlis gamobrwyinvebasa, rameTu mixedavs Cemsa 

monebisa gangdebasa, rameTu moxedavs Cemisa 36 aznaurebisa mowevnasa, 

rameTu iWÂrobs Cemsa biwisagan ganbanasa, rameTu gulisÃma-hyofs 37 

Cemisa siwmidisa brwyinvalebasa 38, rameTu ixila Cemisa Svilebisa 

SobaÁ, ufroÁsRa 39 sakÂrveli aRmoSobaÁ 40, rameTu esreT TqumaÁ uSue-

nieres ars, ara nebiTa ÃorcTaÁTa 41 gamomkuervelad 42, arca nebiTa 

mamakacisaÁ(A99v)Ta 43 aRmomacenebelad, aramed nebiTa sulisa wmidis-

23  aRimRerebd BG, aRimRerebde C
24  krvTa C
25  amRerebisa E
26  ivltoden BG, iltovden I
27  vrcelebisa C, vrcelisa D
28  zRÂssaxeobiTa BG
29  Cuen I
30  cdvaTaÁTa B, codvaTaTa G
31  CuenTÂs BK
32  zecaTa G 
33  zecad] _B
34  aRmaRlebadisa B
35  queyanisa C
36  Cemsa C
37  guliÃmahyofs B, gulisxmaÁ-hyofs G
38  brwyinvalebÁsa C
39  ufroÁsiRa B, ufrosRa G
40  aRmoSoba G, aRmoSaÁ I
41  ÃorcTaTa G
42  gamomkrvelad I
43  mamakacisaTa G
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aÁTa 44 gamobrwyinvebulad 45. igini _ quenaÁs 46 Sobisa, eseni _ zenaÁs 47 

Sobilobisa, igini _ adamis madl, romelman moguatyua SvilTaca 

TÂsTa, urC-eqmna raÁ RmerTsa da gardahÃda 48 swavlaTa misTa, xolo 

eseni _ meorisa adamis niW, romelni Cuen, mowafeTa misTa, mogu-

madlna, iqmna 49 raÁ morCil RmrTisa 50, mSobelisa misisa, da daicva 

mcnebaÁ 51 misi uqcevelad, raJams msgavs Cemda 52 iqmna kac da aCuena 

morCilebaÁ vidre juarcumamdeca 53 da sikudiladmde, rameTu TÂT 

Tavadi ityÂs: ,,man momca mcnebaÁ, raÁ vTqua 54 da rasa 55 vityodi da 

mcnebani mamisa Cemisani davimarxen”. 

amaT eseviTarTa ara uRirs-iCinebs 56 Tqumad da sityuad 57 Cem ZliT, 

(C187r) rameTu iqmnaca Cem(D130v)ebrobisa ara uRirsmCinebel, miixuna 

raÁ 58 uÃorcoman Ãorcni da qalwulebrivTa sisxlTagan aR(F218v)
moscenda da miiRo misgan suli gonieri, sacnauri da uxilavi, Tana-

monaTesve 59 sulTa CuenTaÁ 60, rameTu esreTve sulisa 61 da ÃorcTagan 62 

ars yoveli kaci, bunebiT adamisgan STamomavali da scavs TÂsebasa 

missa mimarT, viTarca TanaerTbunebaÁ da SvilTaSvili. 

(B238r) amaTdave saxed iSva RmerTi, sityuaÁ RmrTisaÁ, dambade-

beli amaTi 63 cxorebad mnebebelobiTa kacobrivisa TbisaÁTa 64, vi-

44  wmidisaTa G
45  aRmobrwyinvebulad B
46  quenas G
47  zenas G
48  gardaxda G
49  iqmana C 
50  RmrTisaÁ G
51  mcneba G
52  Cuenda BCGHI
53  juarcumadmdeca BG, juarcmamdeca C
54  vTquaÁ G
55  raÁsa	G
*C-Si	(A-1170)	186	r	გვერდის	ბოლოში	მიწერილია:	,,ქრისტე,	ღმერთო,	შეიწყალე	ქრისტეფორე	

და	მშობელნი	მისნი	საუკუნოდ.		ამინ“.
56  Rirs-iCinebs C, uRirs-iCineb GH
57  sityuaÁd
58  raÁ] _I
59  TanamonaTesave C, TanamonaTesaveTa GH
60  CuenTa G
61  sulisagan BI
62  ÃorcTa B, ÃorcTasa I
63  amaT GH 
64  TbisaTa G
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Tarca TÂsisa 65 qmnul-dabadebulisaÁTa 66, da ese mis Tana nebebiTa 

RmrTisa mSobelisaÁTa 67 da TanasaTno-yofiTa sulisa wmidisa 68, mis 

TanamonaTesvisaÁTa 69, rameTu erT 70 ars ganzraxvaÁ netarisa samebi-

saÁ 71, vinaÁTgan 72 sarwmuno ars erTobaÁ 73 bunebisaca da arsebisa mis-

isaÁ. amisTÂsca 74 naTeli sanTlisa mivals Cemsa ganaTlebasa gan-

sakuTrebad da unaTles-yofad 75 sanTlisa 76, viTar 77-igi iyo, da si-

tyuaÁ Ãmisa miiwevis sityÂer-yofad da ganbrZnobad mnebebelobiTa 

Cem, pirutyuqmnulisa 78, ÃorcTa 79 vnebaTa da gulisTqumaTagan. da 

meufe 80 monisa STamovals wadi(E214r)erebiTa Cemisa monebisagan Tavi-

suflebisaÁTa 81 da mÃedarsa 82 meufe 83 moudrkebis 84 Cemisa 85 sasufeve-

lad aRyvanebisaTÂs 86 da amas _ zecisad, ara queyanisad, vinaÁTgan 87 

igica meufe 88 ars zecisaÁ da winamorbedisa mimarT aCuenebs srbasa, 

romeli yovelgan ars, (C187v) viTarca RmerTi gareSeuwereli, da 

winaSe missa srbad warmo(F219r)mavlinebeli winamorbedisaÁ, Ãmobad 

cxorebisa moslvasa da qadagebad missa RmerTmyofelsa RmrTis 89 

gamocxadebasa, rameTu ganmaRmrTobs 90 me ÃorciTa gamoCinebuli da 

65  TÂsiTa BG, TÂsTa I
66  Qmnul-dabadebulisaTa G, qmnulTa dabadebulisaTa I
67  mSobelobisaÁTa B, RmrTisa mSobelisaÁTa] RmrTismSobelisaTa GHL
68  wmidisa] Tana B, RmrTisa G
69  monaTesavisaÁTa C, monaTesavisaTa GHI
70  esrÀT B  
71  samebisaTa J
72  vinaTgan G
73  erToba G  
74  amisTÂs C
75  unaTlesyofaÁd G
76  naTlisa B
77  viTari B
78  pirutyoqmnulisa CE
79  ÃorTa C

80  meufÀ G
81  ganTavisuflebisaÁTa FL, TavisuflebisaTa GHI
82  mÃedarad B
83  mefe ACDFGIJKL, meufÀ G
84  moudreks C, moudrkebis] +Tavsa C
85  Cemisa] yofadisa B
86  aRyvanebaTaTÂs B
87  vinaTgan G
88  meufÀ G, meufed J
89  RmrTisa C
90  ganmamRTobs C
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sakuTar-myofs mSobelisa misisa RmrTisa 91, Zuel sadme ltolvilsa 

amas RmrTisagan da vidre amisdamde gandgomil-yofilsa.

2. (A100r) aramed iordanedca 92 da iordanisa nakadulTa movals 

wyaroÁ cxorebisaÁ 93 da zRuaÁ ukudavebisaÁ, ara marilovnad 94 Wav-

loobiT 95, arca ganxrwnadad 96 didroobiT*, aramed cxovelsmyofelo-

bisa ufskrulobiT da naTlissaxed elvareobiT. aramed naTlismce-

melisa mimarTca, da wyliTa xolo naTlismcemelisa 97 suliTa 

naTlismcemeli 98 moiwevis da naTlisRebasa eZiebs da ganwmedasa 

iCemebs ganmwmedeli 99 igi yovelTa bralTaÁ, vinaÁca 100 yovelsave 

suliersa biwsa ganhbans suliTa, raJams Cemi miiCema ganwmedaÁ da 

Ãelovan-iqmna siwmidisa Cemisa. amisTÂsca ÃmaÁ 101 Ãmobs da didad 

oxrian-(D131r)hyofs 102 udabnosa da SeaSinebs iordanesa metyuele-

biTa: ,,ganmza(B238v)deniT 103 gzani uflisani 104, wrfel-yveniT (E214v) 
alagni RmrTisa 105 Cuenisani 106”. 

rameTu RmerTi iyo misi da ufali da 107 dambadebeli 108, missa Ãor-

ciTa mimavali 109 Ziebad Ãorcielsa naTlisRebasa, rameTu ese iyo 

srul-yofa 110 yovlisave gamouTqumelisa simarTlisa. da vin, kaco-

brivisa pirisa mqo(F219v)nebeli, (C188r) SemZlebel ars gamoTarg-

manebad simarTlesa RmrTisasa 111 romeli 112 yovlisave kacobrivisa 

91    RmrTisaÁ G    
92    iordanedmca J
93    cxorebisa G
94    marilovanad C
95    WavlobiT BCG
96  Ganxrwnadad] +da BHI
97    naTlismcemlisa B
98    naTlismomcemeli C,  naTlismcemelisa F
99    ganmwmedili J  
100    vinaca G  
101   Ãmasa H
102    oxran-hyofs G  
103    ganhmzadeniT FG
104    uflisaÁni G  
105    RmrTisani B  RmrTisaÁ G  
106    Cuenisani] _B  
107    da] _I
108    dambaÁdebeli G
109  m omavali B 
* D-Si ,,arca ganxrwnadad didroobiT” aSiaze miwerili.  
110    srulyofaÁ
111    RmrTisaÁ I
112    romeli] rameTu GH
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codvisa ÃevnebTa 113 uRrmesobasa saRmrToÁsa savsebisagan aRmovse-

bul-hyofs da yovelsa mTasa, mZlavrebrivsa 114 da warbmaRlebrivsa, 

da yovelsa 115 borcusa, ampartavansa da sneulsa, RmrTisa zeda qed-

ficxelobiTa mdablad gamoaCinebs da Ãevneb-hyofs da gularZnilo-

bisagan 116 _ marTal 117 da wrfel, da ZnelTa da ficxelTa 118, Zniad sa-

valTa da RirRuaroanTa 119 gzaTa Sescvalebs da advilsavalad gzad 

gardaaqcevs? rameTu nebebasa Tana sworSedgmuli aqus SeZlebaÁca 120 

da Tanamorbedi ganzraxvisaÁ moaqus 121 Zalica. amissa raÁ gamoCine-

basa moSiS iyo winaÁswarmetyueli, da friadca simZafriT Zrwoda 

mislvisagan, mconareobda 122 Ãel-yofad mis mier brZanebulsa 123 da 

yovelTa uqadagebda wylisamiersa naTlisRebasa, romeli-igi iyo wi-

namorbed 124 sacxorebelisa naTlisRebisa. rameTu mxolod sinanulad 

moiyvanebda winaganwmediTi igi misi naTliscemaÁ, romliTa TÂT mis 

Tavadisa meufisa 125 naTliscemad droebda da hyovnida da winasaCinoe-

biT ZrwoliT SeSfoTneboda. (E215r) da ixila raÁ TualiTa qriste, 

ÃmiTa didiTa uRaRadebda saRmrToÁsa mis simarTlisa RmrTisa 126 

xuroT(C188v)moZRuarsa: ,,me miÃms Sen mier naTlisRebaÁ 127 (F220r) da 
Sen Cemda moxual-a?” ara sadme 128 nacil 129 iyo amisi 130 TqumaÁ, rame-

Tu iZlevis simarTliTa RmrTisaÁTa 131 yoveli da TanaSeutyuebelad 

quemdebare ars quena 132 kerZo usrulesisa misgan Tavisa simaRleTa 

misTaÁsa 133. da viTar naTel-scem, hoÁ, naTlis(B239r)mcemelo, TÂT mo-

113    ÃevnebTa] ÃelovnebaTa BCE,  ÃevnebTa] ÃelovnebiTa GHL
114    mZlavrebrvsa G  
115    yovelsave C
116    gularZnilebisagan C
117    marTl G
118    ficxelTa] +marTal I
119    RirRuarovanTa BG, RirRunarTa D
120    SeZlebaca G
121    maqus I
122    mconareobad GH  
123    brZanebulisa C,  ~ brZanebulsa mis mier K
124    winamorbedi G
125    mÀfisa B
126    RmrTisaÁ G
127    naTlisReba G  
128    sadame CI
129    nacval G
130    amis G
131    RmrTisaTa G
132   quenaÁ C  
133   misTasa CG  
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qene ege naTlisRebisaÁ da viTar biwianTa ganswmed 134 codvaTagan, 

TÂT mvedrebeli ganmwmedelisaÁ 135? amisTÂso, ityÂs: ,,rameTu Sors var 

saRmrToÁsa 136 srule(B100v)bisagan da, viTarca kaci, ara 137 miuRebel 

biwTa kacobrivTagan 138, rameTu vervin wmida 139 (D131v) ars biwisagan 140, 

daRaTu erT 141 dRÀ 142 iyos cxorebaÁ misi 143 sawuTrosa 144 Sina da vervin 

miwisa 145 bunebisa 146 mkÂdrTaganman 147 iqados wmidaÁ guli qonebad. me 

naTel-gcem Tquen, Cemsa ufroÁs 148 biwis mqonebelTa, da amas 149, wy-

liTa oden mciresa sinanulad ganbanasa, migcem Tquen da wina-gang-

wmed 150 reca ufroÁsisagan 151 da Zniad gansabanelisa mwinkulisa 152. 

xolo Soris Tquensa dgas, romeli Tquen ara iciT, man naTel-

gces Tquen suliTa wmidiTa da cecxliTa dawuvad yovelsave xuavsa 

codvaTa TquenTasa, romel ars ganqreuli igi bzÀ 153 yovlisa Seco-

debisaÁ, romlisa saRmrToTa 154 ÃelTa niCabi utÂrTavs ganwmedad 

yovlisa kaloÁsa 155, raÁTa siwmidiT morTumuli 156 misda, yovlisa si-

borotisagan 157 Tavisufali ifqli, zecisa 158 saunjeTa dadvas, sada 

m(C189r)Rili ara gamoCndebodis 159, arca (F220v) mparavi miexebodis. 

134    ganswmeds G
135    ganmwmedelisa G
136    saRmrTosa G  
137    ~ ara kaci GHKL
138    ~ kacobrivTa biwTagan B
139    wmidaÁ G  
140    biwisagan] _C
141    erTa G
142    dRe BCDEFG  
143    misi] _C
144    sawuTosa BCDF 
145    miwsa C
146    bunebisaganman H  
147    mkÂdrman H
148    ufros G
149    amaT G
150    winagangwmed] mcired gangwmed F
151    ufrosisagan G
152    mwikulisa DFGH  
153    bze BCDEFG  
154    saRmrToÁTa G  
155    kalosa G
156    morTumulisa B,  morTmuli CG  
157    borotisagan B
158    zecisaÁ G
159    gamoCndebis G
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pirveli igi _ (E215v) borotad ganxrwnad daunjebulisa da meore 160 _ 

mZÂnvared warparvad saunjisa, xolo bzÀ 161 dawuas cecxliTa uSreti-

Ta, viTarca araRirsi zecisa 162 saunjeTaÁ. aqus ukue 163 saWeTmpyrob-

elsa simarTlisasa culica Tana-moyusad niCbisa da maxlobeli xis 

Zirebisa, yoveli xÀ, 164 romeli ara 165 gamoiRebdes nayofsa RmrTis 166 

saTnosa, uSromelad mohkueTs mas, rameTu simarTliT ganiCinebis ese 

RmrTisa 167 mier, raÁTa 168 igica uSretad cecxlad waravlinos, sada-

igi bzeca 169 iwuvis, uSretiTa aliTa garemoculi.  

xolo me sinanulisa oden nayofTa 170 ganuyof RirsebiT Semwynare-

belTa sinanulisa naTlisRebisaTa da ubrZaneb, raÁTa ara 171 xolo 

abrahamis winamama-yofiTa iqadodin, aramed sarwmunoebiTaca 172 da 

saqmiTa abramianiTa 173 Seimkvebodin 174. da amisda 175 qmnad ara-(B239v)
mnebebelTa 176 samarTlad uwod naSob iqedneTa 177 da ara morC abra-

ham mamaTmTavrisa 178. amas vityÂ da WeSmaritsa gamouCineb, viTarmed 

Zal-uc yovlisa SemZlebelsa RmerTsa qvebrisaganca 179 unayofoebisa 

warmarTTa uSviloebisa 180 aRdginebaÁ SvilTa, warCinebulTa abrami-

aniTa 181 saTnoebiTa ganSuenebulTa 182 da abrahamis sarwmunoebiTa gan-

brwyinvebulTaÁ da sakuTar abrahamissa (F221r) qmnilTa gankuTnviTa 

misisa sarwmunoebisaÁTa. romelni Zuel (C189v) sadve velur zeTis 

160    meored CE  
161    bze BCDFG
162    zecisaÁ G  
163    ukue] _C
164    xe BCDEFG
165    ar CDE
166    RmrTisaÁ G
167    RmrTisaÁ G
168    raÁTa] +ara GH
169    bzÀca E
170    ~ nayofTa oden BGHIJ
171    ara] _I
172    sarwmunoebiTa B
173    abrameaniTa D
174    Seimkveboden C  SeimkuÀbodin G
175    amisda] amis ara I
176    mnebebelTa I 
177    iqmneTa J
178    mamamTavrisa F
179    qvebisaganca B
180    uSvilobisa BF
181    abramianisa B,  abrameaniTa ADEGHIJKL  
182    abrameaniTa saTnoebiTa ganSuenebulTa] _G
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xisagan aRmocenebulni da qvaTa 183 mkudrobasa unayofoebiTa mims-

gavsebulni, keTilzeTisxilad gardamyniTa da garda(D132r)r(E216r)
gviTa 184 da keTilisa Secvalebisa mier SecvalebiTa, moqmedsa mas 

gardamynisa maTisasa, RmerTsa, moarTumen nayofad nayofsa saxaru-

levansa, ara Zuelsa da mwaresa, aramed WeSmaritad axalsa da tk-

bilsa da ganaxlebulsa, ubiw(A101r)osa mas vityÂ _ sarwmunoebasa 
abrahamissa, romlisagan aw ganvrdomil ars huriaÁ 185, da saqmeTa da 

gulissityuasa mamaTmTavrebrsa 186, romlisagan ganvarda Ãorcieli 187 

israÀli. 

rameTu Zuelni da 188 dasabamiTni warÃdebian da yovelnive axal-

iqmnebian axalgankacebulisa RmrTisa madlisa 189 ZuelTa zeda gamo-

brwyinvebiTa, romelman 190 ZaliTa saRmrToÁTa qmna ganaxlebaÁ maTi, 

arRara midrekadi odesca 191 daZuelebasa, arcaRa yovlad mcnobeli 192 

ganxrwnilebisaÁ, arcaRa mnebebeli kualad xilvad gansaxrwnelsa, 

rameTu 193 amisTÂs moseani Sjuli 194 daZuelebul ars da 195 qriste aR-

mobrwyinvebul Cuenda, romeli ganaaxlebs adamismiersa daZueleb-

ulebasa da yovelsave axal-hyofs da mihmadlebs axaldabadebule-

basa sibrZniTa da ZaliTa saRmrToÁTa”.  

3. amaT sityuaTa iovane Ãmobdin zakuviT kiTxvad missa 196 (F221v) 
mnebebelTa, ufroÁsRa 197 huriaebriviTa 198 da borotveragiTa mos-

wrafebiTa esreT metyue(C190r)lTa: ,,raÁsa ukue naTel-scem Sen, uku-

eTu ara xar qriste, arca elia 199, arca winaÁswarmetyueli igi?” ra-

183    hqvaTa J  
184    ~ gardargviTa da gardamyniTa I
185    huriani GHIL
186    mamaTmTavrebsa B
187   Ãorcieli] _F
188    da] _GH 
189    madliTa B,  madli I
190    romelni I
191    odisaca ABDEFIJK C, midrekadi odesca] midrekadiTisaca GHL
192    mcnebuli F
193    rameTu] +ara F  
194    sjuli BCDF  
195    da] _I  
196    ~ missa kiTxvad B
197    ufroÁsaRa C  
198    huriaebrivTa C
199    ilia F
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meTu 200 daRaTu 201 qriste ara iyo, aramed qristes winamorbe(B240r)dad 
mosrul iyo, movlinebuli winaganmzadebad uflisa ersa rCeulsa, 

mobaZavad keTilTa saqmeTa da Rirsad. cxad ars, viTarmed madlisad 

(E216v) ara iyo igi elia 202 karmeleli 203, aramed winamosrul 204 su-

liTa eliaÁsiTa da emosa eliaÁsi moRuawebaÁca da samoselica da 

masve udabnosa mkÂdrobda, vinaÁ igi elia 205 moqmedebiTa angeloze-

briviTa 206 aRtacebul iqmna; da ara Tu cad, aramed viTarca 207 zecad 

aRyvanebul. arcaRa 208 winaÁswarmetyuelad winagansazRvrebul iyo 

iovane macxovrad 209 soflisa mosalodebelad 210, romeli-ese qrist-

esTÂs wina-mauwya Cuen winaÁswarmetyuelman, aRniSnulad TqumiTa, 

da ese dadva 211 Secvalebulad sxuaTagan moswavebiTa misTÂs. ra-

meTu winaÁswarmetyuel ewodebis TiToeulsa 212 winaÁswarmetyuel-

Tagansa, viTarca ziarsa sawinaÁswarmetyueloÁsa madlisasa, aramed 

ara zedadarTviT aRiniSnvis 213, arca ganTÂsebulad raÁme wodebiTa 

ganiyofebis. xolo qriste TÂsagan 214 aRniSnviT 215 saxel-idebis wi-

naÁswarmetyuelad, (D132v) viTarmed: ,,winaÁswarmetyueli igi”. vin 

igi? aramed romelman winaÁswar 216 Tqua ganzraxvaÁ  mamuli, viTarca 

RmrTis 217 nebaman da sityuaman (F222r) da erTzraxvaman; da yovelTa 

winaÁswarmetyuelTa man Tavadman misca winametyuelebaÁ 218 da mih-

madla suli sawinaÁswarmetyueloÁ da amiT saxiTa ganyofil ars igi 

200    rameTu] da CE  
201    daRacaTu F  
202    ilia F
203    karmeli BH
204    winamosruli F
205    ilia F
206    angelozebriTa F
207    ~ viTarca aramed I  
208    arca B
209    macxovrad] +macxovrad E
210    momlodebelad I
211    dadva] _ L
212    winaÁswarmetyuel ewodebis TiToeulsa] _C 
213    aRiniSvis B
214    TÂsagan] _B
215    aRniSnviT] _K
216    winaswar C
217    RmrTisa C
218    winametyuelebaÁ] winaÁswarmetyuelebaÁ CE  
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sxuaTagan winaÁswarmetyuelTa da ara hyofs Setyuebasa maT Tana 219. 

aramed raÁ ars ese, romel ixila raÁ igi naTlismcemelman, simd-

ablisa misisaTÂs 220 esreT Tqua missa mimarT, aRvsebulman suliTa: 

,,me miÃms naTlis(A101v)RebaÁ Sen mier da Sen Cemda moxual-a?” keTi-

lad etyoda 221 Sjuli 222 madlsa, rameTu uÃmda Sjulsa 223 madli 224, 

(C190v) vinaÁTgan veraraÁ srul-eqmna mas 225 moslviTa TÂsiTa, verca 

ganekur(E217r)na kacobrivi seni, romliTa samoTxesa Sina dasneulda 

bunebaÁ kacTaÁ, garna xolo 226 mzardul keTil iqmna da jerovnad 

ganmswavlel qristes mimarT maTda, romelni ganicdides siRrmesa 

missa saidumlod gulisÃmisyofiTa da ara mxolod werilisa 227 oden 

warkiTxvasa Sina waragebdes yovelsa Zalsa maTsa da yovlad 228 ume-

car iyvnes Zalsa missa da ver scnobdes mis Soris dafarulsa kur-

nebasa. 

,,me miÃms Sen mier naTlisRebaÁ da Sen Cemda moxual-a? codvaÁ 

Sen ara hqmen, arca aRmo(B240v)sTqu zakuvaÁ piriT SeniT da raÁsa 

moqene xar Cemgan naTlisRebisa? Sen momavline me 229 naTliscemad bi-

wianTa 230 da viTar naTel-gce 231 Sen, ara mqonebelsa biwisasa 232? viTar 

naTel-gce 233 (F222v) Sen, wmida da ubiwosa? TÂT me ver mdidar 234 var 

siwmidiTa; viTar naTel-gce 235 yovelTa ganmwmedelsa? me miÃms Sen 

mier naTlisRebaÁ 236, viTar naTel-gce 237 Sen, ara moqenesa sinanulisa-

sa? rameTu Cemda 238 sinanulisa naTlisRebaÁ moginiWebies, romeli-ese 

219    da ara hyofs Setyuebasa maT Tana] _GH
220    misisaTÂs] misisaman B
221    ityoda CE  
222    sjuli BCDF
223    sjulsa BCF
224    rameTu uÃmda Sjulsa madli] _GHL
225    man J
226  mxoloÁ I
227    werilsa C
228    yovlad] kualad B
229    me] _GHL
230    ~ biwianTa naTliscemad BGHIL
231    naTel-sce B
232    viTar naTel-gce Sen, ara mqonebelsa biwisasa] _GHIKL
233    naTel-gec I
234    ver mdidar] _B
235    naTel-gec I
236    naTlisRebaÁ] +da Sen Cemda moxual-a? L  
237    naTel-gec I
238    Cemad B
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codviTa damZimebulTa naTliscemaÁ ars, da arcaRa 239 maTsa mimcemel 

maTda mitevebasa 240, aramed momwodebel 241 moqcevad da sinanulad, raÁ-

Ta Senda mimarT 242 hrwmenes, macxovrisa, raÁTa Sendami 243, Semdgomad 

Cemsa gamoCinebadisa, damohkidnen sasoebani TÂsni 244. viTar 245 naTel-

gce 246 Sen 247 wyliTa, romelsa gegulebis naTliscemaÁ suliTa miT 

naTliscemiTa, romlisa pirvel yovelTasa me moqene var, viTarca 

maT yovelTave Tana mqonebeli biwisaÁ? me miÃms Sen mier naTlisRe-

baÁ da Sen Cemda moxual-a?”

4. (C191r) sanTeli mzesa ezraxebis, (E217v) ÃmaÁ sityÂsa mimarT 

ityÂs, TiÃaÁ mekecesa miugebs, monaÁ meufesa etyÂs 248 gankÂrvebuli: 

rasa iqm amas, hoÁ, meufeo, gici 249 Sen, vinaÁ 250 xar da vinaÁ 251 mosrul. 

mucliT gamo Tayuanis-gec 252 Sen, jereT saSosaRa 253 (D133r) Sina myof-
man aRviare Zali Seni, wiaRTaRa dedisaTa wargragnili mecnier-

viqmen 254 moslvasa Sensa da saidumloÁTa-re 255 aRmRerebiTa ganvixare 

saxarulevani yovelTa mimarT gamocxadebaÁ Seni da dedobriviTa 

eniTa da piriTa vqadage uflebaÁ Seni, raJams bunebiT 256 (F223r) ara 
Sehgvanda 257 Cemda sityuad. 

xolo aw vityÂ da gankÂrvebul var, vinaÁTgan sityuaÁ moginiWe-

bies 258 Cemda da cxovelad 259 metyuelad queyanasa zeda dagibadebie. 

239    arcaRa] ara GH
240    moteveasa D
241    mwodebel I 
242    momarT F
243    Sendami] +hrwmenes C
244    TÂsni] _C  
245    viTar] vin BGHIJL
246    naTel-gces BGHIJKL
247    Tquen I
248    ityÂs I
249    igica J
250    vin I
251    vin I
252    Tayuani-gec C,  Tayuanis-gce J
253    saSosa C
254    mecnier-veqmen B  
255    saÁdumloTa-re C
256    bunebiTa C  
257    Sehguvanda C
258    moginiWebis C 
259    Cxovelad] +da IJKL
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cecxlganmlevel xar RmrTeebiTa da viTar vikadro Tu 260 SexebaÁ 

Seni, ara myis yovlad daviwua? da viTarca 261 kadnieri, cecxliT 262 

Semwuar viqmne 263, mkadreobiTa saqmesa, kacTada ver sakadrebelsa. 

daacxrve, meufeo, Sjulisdebad 264 Cemda SeuZlebelsa 265, rameTu 

SeuZ(B241r)lebel da uRono ars ese ara xolo kacTa, aramed angeloz-

Taganca, sakadrebelad. mza var (A102r) brZanebulisa mimarT, aramed 

SiSi damayenebs saqmed da damadginebs eseviTarisa Ãelyofisagan. 

uwyi, viTarmed friadi 266 TanaSTamomavalobaÁ 267 giCuenebies esodenad 

simdabled gardamoslviTa, aramed zeSTa 268 aRvals ese kacobrivisa 

undoebisa. romeli cecxli STavaln wyalTa da STavidis-Tu 269, vi-

Tar ara myis daivsis? xolo Sen cecxli xar dausabamoÁ da viTar 

mibrZa(E218r)neb naTliscemad Senda wuT-Jamisa wyliTa? viTar ara 

ivltodis iordane, raJams gixilos Sen, epov(C191v)osTu 270 oden 271 ad-

gili warsavltolveli 272? araTumca Sen ipyrobdi brZanebiTa misda 

dgomisaÁTa, rameTu Zal-gic yoveli, viTarca namdÂlve aRÂrTmpy-

robelsa, dambadebelsa da ganmgebelsa da mmarTebelsa yovelTasa.” 

(F223v) aramed amaTda mimarT raÁ miugo mkiTxvelsa naTelman WeS-

maritman, garna Tu 273 esreT TqumaÁ 274: ,,ukueTu RmrTad mityÂ 275 me, 

yovlisa SemZlebelad, viTar ara Zal-medvas amisica yofaÁ, raÁTa 

ara Segwua Sen yovlisa 276 SemwuveliTa 277 ZaliTa RmrTeebisa Cemis-

aÁTa, romeli-ege CemiTave brZanebiTa da ara SekadrebiT naTel-mcem? 

ukueTu Cemi winaÁswarmetyueli da winamorbedi xar, viTar ara ixile 

260    Tu] _B,  ~ Tu vikadro GHL  
261    viTarca] _C
262    cecxliTa D
263    viqmen I
264    sjulisdebad CD
265    daacxrve, meufeo, Sjulisdebad Cemda SeuZlebelsa] _GHL
266    friadi] _K  
267    STamomavlobaÁ BC  
268    zesTa B, zeseTa C
269    STavidodis-Tu F  
270    epoosTu BD  
271    oden] _ CE  
272    warsaltolveli CD  
273    Tu] _ L
274    rqumaÁ I
275    metyÂ CEF  
276    yovliTa B
277    SemwuveliTa] _B, SemZlebeliTa CE
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TualiTa sawinaÁswarmetyueloÁTa, viTarmed 278 saSoman qalwulisa-

man Semicva me da mucelman muclad-miRo uTeslod da bunebaman md-

edrman mSva? da viTar me, viSev raÁ 279 kacobriv, qalwulebrivi ZuZuÁ 280 

vwove da dedobrivTa wiaRTagan 281 vitÂrTe 282 CCÂlebr? 

da amis yovlisa Ãorcielad (D133v) moqmedebasa Sina arca erTi 

magaTgani SevamTxÂe, romelTagan aw Sen sZrwi da iwiwvi, rameTu 

araTu daSjad 283 soflisa moved, aramed cxovnebad soflisa moviv-

line da Ãsnad Wirisagan, viTarca TÂT Cemgan da ara sxÂsa visganme 

dabadebulisa. raÁsa ukue sdroeb da hyovni 284 brZanebulisaTÂs? ix-

ile, nuukue moSiSebisa wil usmobaÁ dagesajos da iqmne Tanamoyuas 

mamu(E218v)lisa urCebisa. me vb(B241v)rZaneb 285 da vin winaganmwyob? me 

ganvaweseb da vin sxuebr ganawesebdes? rameTu ver egebis winaaRdgo-

maÁ Cemisa wamisyofisaÁ”.

5. (C192r) amaTi 286 irwmuna 287 iovane da ganiswavla 288 misve da e(F224r)
rTisa erTbamad 289 deda da qalwul-yofisagan WeSmaritebiT, saidum-

loTa qristesTa, da dascxra winaaRdgomisa da winaganwyobisagan; 

mirbioda 290 saqmed da wyalTa Sina iordanisaTa naTel-sca qristesa, 

Tanad iovanesca ganmwmedelsa da iordanisa wmidamyofelsa 291 da ese 

raÁ yo RmrTivganbrZnobilman man, myis ixilna cani ganxumulni da 

mier mamisagan suli gardamomavali, ara viTar-igi ars 292 arsebiT, 

rameTu ese kacobrivTa TualTagan SeuZlebel ars, aramed sa(A102v)
xiTa tredisaÁTa mfrinvale da vidre qristesamde mowevnuli, vi-

Tarca Tanametome da erTnaTesavi da 293 misve amisisa RmrTeebisagani 

278    viTar B
279  raÁ] _B 
280    ZuZu C
281    wiaRaTagan C
282  vitÂÂrTe B
283    sjad BF,  dasjad CD  
284    ~ hyovni da sdroeb B
285    vbZaneb B
286    amiT GI  
287    irwmune C
288    ganiswavle C
289    erbamad C  
290    mirboda C
291    wmidamyofeli K
292    ars] _ GH
293    da] _ CE  
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da viTarca 294 Ãmasa udabnoÁsasa, esmoda ÃmaÁ mamisaÁ, maRlad da 

brwyinvaled mRaRadebeli: ,,ese ars ZÀ 295 Cemi sayuareli, romelsa 

zeda saTno-viyav”. eha, ÃmasaRa zecisasa, mwamebelsa qristes misve 

mSobelisa 296 RmrTeebisaganobisasa 297, rameTu mamisaÁ iyo 298 ÃmaÁ 299, mSo-

belisaÁ, romeli ganswavlida 300 msmenelTa, da pirvel yovlisa, TÂT 

mas, naTlismcemelsa, netarisa erTmTavrobiTisa samebisa erTRmrTee-

bisaTÂs. 

rameTu maSin suli wmidaÁ, ganuSorebeli mamisagan da ganuyofe-

li Zisagan, mamisa mier Zesa zeda gardamoÃda Cuenebad orTa(E219r)
ve maTsa bunebiTsa TÂsebasa, viTarmed erTad icnobebis da iTqumis 

RmrTeebaÁ erTpativisa samebisaÁ, rameTu ÃmaÁ, mamisagan aRmoTqu-

muli, sulisa mier Zesa zeda gardamoiRebvoda (F224v) da naTlismce-

melsa gancxadebulad uCuenebda, viTarmed ZisaTÂs Ãmobs mamaÁ Ta-

naarsebasa, da viTarmed uJamoÁ da pirvel saukuneTaÁ aqus misgan 

SobilobaÁ 301 da TÂT bunebiT erT ars (C192v) mis Tana arsebiTa da 

xatebiTa da RmrTeebiTa da maradis egreT myofebiTa da samara-

disod myofebiTa 302 da ara sxÂsa arsebisa anu sxÂsa guamovnebisa-

gan Sobil ars, aramed misve mamulisa arsebisa da guamovnebisa, da 

aqus sxuaguamovne(B242r)basa 303 Sina TÂssa igiveobaÁ mamisaÁ arsebiTi 

(D134r) da araraÁT SecvalebulebaÁ 304 saRmrToTa keTilTa xatebisa-

gan. rameTu ese winaÁswarmetyuelebriv wina-eswaveboda naTlismce-

melsa da asmioda ÃmaÁ mSobelisaÁ mÃmobared: ,,romelsa zeda ixilo 

suli, gardamomavali da dadgromili mis zeda, igi ars, romeli 

naTel-scems suliTa wmidiTa da cecxliTa”. amier ukue pirvel ze-

gardamoÁsaca wamebisa uwinaÁswarmetyuelesadre ityoda: ,,me miÃms 

Sen mier naTlisRebaÁ da Sen Cemda moxual-a 305?” rameTu, viTarca wmi-

daÁ winaÁswarmetyueli, xedvida pirvelTqumulTa aRsrulebasa, da 

294    viTarca] _C  
295    Ze BCDEF  
296    mSoblisa B,  mSobeli C
297    RmrTeebisa gonebisasa JL,  RvTaebisa gonebisasa K
298    iyo] _I
299    ~ ÃmaÁ iyo K  
300    romeli ganswavlida] romlisgan swavlida F
301    SobilebaÁ C 
302    da samaradisod myofebiTa] _B,  da samaradisod myofebisa I
303    sxuaguamobasa DEF
304    SecvalebaÁ B,  Secvaleba GI
305    moxualaa F
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ese Tumca ara viTar pirvel niSisa da sacnaurebisa 306, zeciT mocemu-

lisa misda, RaRadebda gamocxadebisa mimarT macxovrisa qristessa 307, 

RaRadebda da Ãmobda: ,,me miÃms 308 Sen mier naTlisRebaÁ da Sen Cemda 

moxual-a?” garna namdÂlve did arian (E219v) saidumloni RmrTisani, 

rameTu ara xolo winaÁswarmetyuelebisa sulsa mihmadlebs wi-

naÁswarmetyuelTa da yofadTa mxedvel-hyofs, (F225r) aramed pirvel 

sacnaurebaTa moslvisa mohberavs TÂT masca cnobadTa saswaulTa 

uwyebasa, da raÁsaTÂs maT gamouCnda Zali amaTsa 309 winauwyebisaÁ? 

rameTu visRa sxuasa Seetyueboda cecxliTa da suliTa naTlismcem-

elobaÁ, TÂnier qristesa? romeli-igi cecxl ars saRmrToÁsa bunebi-

saTÂs da aqus Tananergad suli wmidaÁ, viTarca Tanaziari TÂsi 310 

(C193r) arsebiTiTa da bunebiTiTa 311 RmrTeebiTa. 

(A103r) esreT qriste Ãorcielad naTels-iRebs da erTad netarisa 

samebisaganad icnoba da ara ganiyo RmrTad da RmrTeebad 312 erTi igi 

da ganukueTeli RmrTeebaÁ misi. esreT ganswavla 313 naTlismcemeli 

vinobasa 314 cecxliTa da suliTa naTlismcemelisasa 315 da Tu raÁ ars 

saidumloÁ naTlisRebisa misisaÁ. esreT ganswmeds bunebasa wyliTa, 

rameTu cecxliTa saRmrToÁTa Tanad ganswmedsca da gamoaxurvebsca 

yovelsave saidumlod ganwmedilsa da mohberavs da wmida-hyofs su-

liTa yovelsave sulierad ganwmedilsa 316, romliTaca raÁTme 317 gan-

sawmedelad moiyvanebodis 318 da RmrTeebasa 319 missa jerovan 320 qadag-

eqmnebodis.

6. (B242v) sada arian aw arioz da evnomioz 321, romelTa mZÂnvared 

306    saswaulebisa B
307    qristesisa G
308    miÃmis C
309    amaTisa CEFG  
310    TÂsi] misi K  
311    bunebiTiTa] +da I 
312    RmrTaebaÁd I
313    ganiswavla C
314    vinaobasa C
315    naTlismcemlisasa E
316   da mohberavs da wmida  hyofs suliTa yovelsave sulierad ganwme-

dilsa] _K  
317    raÁTame C  
318    moiyvanebdis C
319    RvTaebasa I
320    jerovnad CDEK
321    evnumios ADFHIJKL, evnomios CE

5

10

15

20



q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i

266

hbrZes mxolodSobilsa da ara Tanaars-yofasa missa 322 mSobelisa 

mamisa mborgel iqmnnes 323, raÁTa aw ixilon ZÀ 324 mamisa mier 325 wame-

buli, viTar sayuarel ZÀ 326 ars miTveobiTa bunebisaÁTa da Seikdimon 

RmrTeebisagan misisa, (F225v) viTarmed ara sxuaÁ ars igi 327 bunebiT 

mamisagan da sulisa, rameTu (D134v) erT ars netarisa samebisaÁ, 

viTar-igi arsebaÁ da bunebaÁ, (E220r) egreTve RmrTeebaÁca. sada ars 

yovlad bilwi makedonios, romelsa, Rirsad cnobisa, keTilad daum-

kÂdrda saxeli 328 sulismbrZolobisaÁ, raÁTa aw ixilos suli wmidaÁ 

mamisagan Zesa zeda gardmomavali 329 da ganuSorebelsa mdgomobasa 

myofi mis Tana, raÁTa arsebisaca maTisa 330 ganuyofelobaÁ saqmiT au-

wyos 331. awmca iswava 332 yovladborotman man, viTar TÂs da Tanaars da 

erTpativ ars suli wmidaÁ mamisa da Zisa Tana 333 erTneba da erTtom 

da misve maT orTaÁsa ziar ucvalebelisa da ganuyofelisa RmrTee-

bisa. nu(C193v)ukue da, amiTmca 334 dascxra awRa 335 sadme 336 ganyenebi-

Ta sulismbrZolTa siborgilisagan. sada ars aw RmrTismbrZoli 

nestor, romelsa ara unda erTad 337 netarisa samebisaganad aRsaare-

baÁ qristesi, aramed litonad kacad azmnobda mas da erTad 338 Cuen-

ganad 339 ityoda, borotad mgmobariTa miT 340 eniTa TÂsiTa, sibilwiT 

mzraxvali misTÂs sxuad, ucxod samebisagan, yofasa da oTxTa pirTa 

da guamTa siborgiliTa 341 iCqurebda, nacvalad 342 samebisa, raÁTa awRa 

322    misisa C
323    eqmnnes B,  iqmnes C 
324    Ze BCDF
325    mamisa mier] mamisagan C
326    Ze BCDEF  
327    ~ igi ars GH  
328    saxeli] _C    
329    gardamosruli BGHJKL,  gardamomavali CDF  
330    maTisa] mamisasa B
331    auwyos] aCvenos L
332    iswva C
333    Zisa Tana] sulisa B  
334    amiTimca C
335    aw F
336    sadame C  
337    erTad] _C   
338    erT C
339    Cuengan CG
340    miT] _BC  
341    siborgiliT BCDF
342    nacvlad C
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sadmemca 343 iswava 344 yovladubadrukman, viTarmed namdÂlve sam ars 

samebaÁ da (F226r) ara odes qmnil ars oTxeba 345, arcaRa amissa Sem-

dgomad iqmnes. rameTu 346 erT ars wmidaÁ mxoloÁ mamaÁ da erT ars 

wmidaÁ mxoloÁ 347 ZÀ 348 da erT 349 _ wmidaÁ, mxolod wmidad 350 cnobili, 

suli wmidaÁ. 

amisTÂs naTels-iRebda 351 raÁ ZÀ 352, ewama mamaÁ, wamebiTa misTÂs 353 

bunebiTsa sayuarelobasa, da amis mier RmrTeebisaca igiveobasa, da-

RaTu Ãorc iyo 354 saxilveli igi maSin (E220v) wyalTa Sina naTelRe-

bulad, da mamobrivsa wamebasa mimRebelad, (B243r) aramed ara ganyo-
filebasa RmrTeebisasa, (A103v) arca ucxo-yofasa missa 355 mamulisa 

erTarsebisagan mazmnobelad. xolo suli wmidaÁ saxiTa tredisaÁTa 

gardamovidoda da mxedvelTa uCuenebda wamebulsa, mis zeda frin-

viT moslviTa da arRara 356 odes misgan ganSorebiTa, rameTu ego mis 

Tana, ara odes ganWrad SesaZlebeli missamimarTisa TÂsebisagan da 

igive saxeobisa 357 erTisa mis bunebiTisa siwmidisa. 

romel 358 awRa sadmemca 359 eswava 360 dawyeulsa, viTarmed ara sxua 

Ze 361 ars iordanes naTelRebuli wyliTa da sxua Ze 362 _ garegan 

naTlisRebisa dadgromili igi, romeli bunebiT Tanaars ars 363 mamisa 

da sulisa, (D135r) aramed erT qriste, erT mxolodSobil, erT (C194r) 

343    sadamemca C
344    iswva C
345    oTxebaÁ C
346    rameTu] _K
347    mxoloÁ] _C  
348    Ze BCDF
349    erT] +ars G  
350    wmidad] wmida C
351    naTel-iRebda C  
352    Ze BCDEF
353    misTÂs] +misTÂs C
354    iyos F
355    misisa C
356    arRa C
357    saxeobisagan FI
358    romel] raÁTa BCDEFGH 
359    sadamemca C
360    eswva C
361    ZÀ AEGHIJKL
362    ZÀ EF  
363    ars] +ars B, _JL
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Ze 364 da erTars 365 ufali, maSin ÃorciTa naTelRebuli igi, viTar-igi 

TÂT iyo pirvel, sityuaÁ da RmerTi, aw Cuengan ÃorcSesxmuli da 

mimRebeli guamsa, Tanaarssa Cuensa. (F226v) erT ars igi uxilavi 366 da 

xiluli, gareSeuwereli da gareSewerisa Ãorcielisa ganmkuTnveli, 

dausaxveli da kacobrivisa saxisa momRebeli, RmerTi da Ãorcni, si-

tyuaÁ da guami Cueni, mqonebeli bunebiTisa 367 SeerTebisaÁ 368, romelsa-

igi kacobrivi moaqus guamisSezavebaÁ 369, romeli-igi 370 erTad qristed 

da erTad 371 Zed gamogÂCnda Cuen da yovlad ara iqmnebis orobaÁ misi, 

ZeTa da qristeTaÁ, rameTu scavs 372 TÂTebasa 373 TiToeulisa 374 bunebi-

sasa 375. xolo aRmohfxuris orpirebad da 376 orZeobad 377 ganyofileba-

sa, rameTu gamouTqumeli 378 (E221r) sityÂsa SeerTebaÁ ara umecar ars 

ganyofasa da ganrCevasa, arca 379 SeerTebulTa 380 arsebaTa Seurevn-

elobasa. xolo kualad 381 ganuSorebies maTgan ganwvalebulebaÁ 382 

da gangdebul-hyofs ganyofasa, nestorisve Tana 383 ganmyofelisa, da 

misisa borotTmomgoneobisa da wina-damidebs Cuen Tavsa TÂssa erTad 

qristed, RmrTad srulad da kacad srulad 384, masve da erTsa, erT-

guamobiT cnobilsa, romeli maSin naTels-iRebda wyliTa CuenTÂs, 

da amissa Semdgomad Cuen 385 naTel-gucems suliTa, (B243v) mamisa mier 
wamebuli ÃmiTa saRmrToÁTa, da sulisa mier Cuenebuli tredissaxed 

364    ZÀ AEGHIJKL
365    erTrs D
366    uxilvi C
367    bunebisa GIL
368    SeerTebisaÁ] _GHIL
369    guamisa SezavebaÁ CG
370    romeli B 
371    erT D
372    scvs C
373   TÂsebasa F
374    TÂToeulisa DF
375    bunebasa C
376    da] _GL  
377    orZeobad] _GHJL
378    gamouTqmeli C
379    ara B
380    SeerTebul arsTa B
381    kualad] sruliad BDFGHIJK  
382    wvalebaÁ B  
383    nistorisveTana
384    srulad] _F
385    Cuen] _B
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gardamoslviTa. sada ars aw 386 evtÂqi 387 RmrTivdevnuli, romelsa ara 

unda kacobrivTa ÃorcTa qonebaÁ qristesi 388, arca Tanaars 389 Cuen, 

kacTa, yofaÁ misi, aramed uguamod miuTxrobda mas, viTarmed ara 

WeSmaritebiT (F227r) kac ars, rameTu Seawuxebda mas WeSmaritebaÁ, 

vi(C194v)naÁTgan tyuvil-metyuelebisa moZRuar iyo. viTar uÃorco 

ars, romeli naTels-iRebda, anu romelsa Cueni ese guami ara aqus 390? 

viTar Tavsa zeda daidebda Ãelsa naTlismcemelisasa, rameTu Ãorc-

Tad ganisazRvrebis SexebaÁ, xolo 391 Seuxebeli ÃorcTaca garega-

nad 392 icnobebis, nuukue da, saxeca devnos da samkerZo ganyofilebaÁ 

uvar-yos 393, romeli-ese TÂs-eyvis ÃorcTa, aramed namdÂlve WeSmari-

tad sityuaÁ da RmerTi uÃorcoÁ 394 saSod RmrTismSobelisa qalwu-

lisa Sevida da (A104r) uxrwnelTa maT 395 qalwulebrivTa sisxlTa 

misTagan miixuna Ãorcni, romelni-igi gua(E221v)movnebiT SeierTna 

Tavsa TÂssa WeSmaritebiT, sulierqmnulni 396 suliTa sityÂe(D135v)
riTa, viTar-igi icnobebis 397 yoveli kaci, TÂnier sityÂsgebisa da 398 

cilobisa 399, esreT myofad 400. 

7. ese sityuaÁ uTeslod gankacna da Cuenebr mucladRebul iqmna 

da WeSmaritebiT Tavs-idva raÁ SobaÁ, srul ars igive RmrTeebasa 

Sina da igive srul _ kacebasa Sina. man Tavadman 401 RmrTismSobelad 

gamoaCina mSobeli TÂsi da viTar-igi pirvel iyo, egreTve qalwul 

_ Semdgomadca Sobisa, da ubiwod dadgromil, vinaÁTgan yovelnive 

SeuZlebelni RmrTisa mier SesaZlebel arian. da erT Zed 402 ego 

TÂnier ganwvalebisa, rameTu orTaganve aqunda bunebaTa SeerTebaÁ _ 

386    aw] _GH  
387    evtuqi C
388    ~ qristesTa qoneba H  
389    Tanaarsi C
390    aqs B
391    xolo] rameTu GHJL  
392    garegnad C
393    uar-yos D
394    uÃorcoÁ]+rameTu GHJK
395    maT] +da GB  
396    srulqmnilni GKL
397    icnobis C 
398  da] _B
399    cilobisa] _B
400    yofad CGHK
401    Tavad I
402    Zed] _D  
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RmrTeebisagan da kacebisa 403, da oriTa bunebiTa icnobebis _ RmrTee-

bisa (F227v) da 404 kacebisaÁTa 405, arca mun SeemTxuevis aRrevaÁ, iTqu-

modis 406 raÁ orTa bunebaTa mqonebelad; arca aqa ganwvalebasa Tavs-

idebs 407, raJams erT Zed icnobebodis oriTa sruliTa 408 bunebiTa. 

ese ukue maSin naTels-iRebda raÁ, RmrTad uxilavad irwmuneboda 409 

(C195r) ver TualiT saxilvelisa misTÂs RmrTeebisa, xolo kacad 

Cuenebrad (B244r) ixilveboda da SexebiTa ÃelTaÁTa ganixilvoda da 

esreT moudrekda naTlismcemelisa Ãelsa Tavsa mas TÂssa, zeSTa 410 

aRmatebulsa, rameTu RmerTi iyo Seuxebeli da Seupyrobeli, romeli 

igive iqmna 411 kac da Sesaxebel ÃorciTa.

araTu saocar 412 iyo gankacebaÁ misi, viTar meniSeobs bilwi evtÂqi 413, 

da pirvel missa 414 borgs (E222r) maniqeveli, da amaTda siborgiliT 

aRbaZvebulni uTavoni 415, aramed amier 416 iswavebed 417 bilwni igi, vi-

Tarmed Ãorcni Cuenni 418 Seisxna qristeman da nuRara ugunurebiT 

azmnoben 419, viTarmca evltoda qriste ÃorcTa CuenTa, da sxÂsa visme 

guamisa ziarebaÁ miiRo, rameTu ukueTu 420 vin aRiarebdes WeSmarite-

biT qmnilad qristes iordanes 421 naTlisRebasa, aRiarnes man Ãorc-

nica sityÂsani, romelTaTÂs iqmna naTlisRebaÁca, rameTu sityuaÁ, 

ganSiSulebuli ÃorcTagan, ara naTels-iRebs, aramed WeSmaritad 

ÃorcSesxmuli miiTualavs 422 naTlisRebasa, rameTu Cuen, kacTaTÂs, 

403    ~ kacebisagan da RmrTeebisa B
404    kacebisa, da oriTa bunebiTa icnobebis RmrTeebisa da] _GH  
405    da oriTa bunebiTa icnobebis RmrTeebisa da kacebisaÁTa] _BL  
406    iTqmodis CE
407    Tavs-idebis C
408    sruli F
409    irwmunebda C
410    zesTa BC  
411    iqmna] _C  
412    saucar E
413    evtÂli B, vtuqi C
414    maTsa B
415    uTavoni] uTaoni BCEGH,  uRmrToni K
416    amier] _B
417    iswavebd C
418    Cemni D
419    azmnobed B
420    ukueTu] _I
421    iordaned FK  
422    miiRebs CE
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naTels-iRo 423, raÁTa ganwmidos bunebaÁ Cueni da wyalni da esreT 

sruliadi (F228r) cxorebaÁ damimkÂdros 424 Cuen. ara xolo amaT oden 

mizezTaTÂs 425 naTel-iRo sityuaman da 426 RmerTman, iqmna raÁ Cuenebr, 

(D136r) garna, vinaÁTgan mas Tavadsa eTqua nikodemosis 427 mimarT dam-

badebeli Cueni aRmoSobaÁ, viTarmed: ,,ukueTu vinme ara iSves wylisa-

gan da sulisa, ver Zal-uc Seslvad sasufevelsa RmrTisasa”.

8. (A104v) da mravalni ZueliTganTa winaÁswarmetyuelTa da mar-

TalTaganni, romelni surviel iyvnes 428 xilvad 429 moslvasa missa da 

gancdad ÃorciTa mosrulsa 430 mas TualebiTa TÂsiTa, ganvides amis 

cxorebisagan, arasada Sobilni 431 wylisa mier da sulisa. amisTÂsca 

ucx(C195v)od gamoCndes WeSmaritisa cxorebisagan da zecaTa 432 sa-

sufevelisa, gansazRvrebisa misebr misisa RmrTivTqumulisa 433, ra-

meTu yovelTada daÃSul iyo zecisa sasufeveli, viTarca ara na-

TelRebulTaTÂs wylisa mier da sulisa, arca mimRebelTa (E222v) 
zegardamoSobilobisaTa, vinaÁca mimadlebisaTÂs maTda sasufeveli-

sa, romelni-igi daklebul iyvnes zecaTa 434 sufevisagan 435, maTisa 

pirisa ganCemebisaTÂs naTels-iRebs meufe, viTarca mqonebeli pirsa 

yovlisave kacobrivisa bunebisasa 436. amisTÂsca zedaÁszeda 437 (B244v) 
uwodda Tavsa TÂssa Zed 438 kacisa, da eseviTarisa amis saxelisa Se-

usazRvrebelobiTa sazogado hyofda Tavsa TÂssa yovlisave, Cuen, 

kacTa, bunebisa. rameTu daRaTumca 439 ara naTel-eRo mas nakadulTa 

Sina iordanisaTa, Zal-edva-ve viTarca RmerTsa, yovlisa SemZ(F228v)
lebelsa, wyliTa da suliTa naTliscemaÁ Cueni, sarwmunoebiT missa 

mimavalTaÁ, viTar-igi iovaneca hyofda micemasa naTlisRebisasa, rom-

423    naTel-iRo F
424    damimkÂdrs C
425    mizeziTaTÂs C
426    da] _GHL
427    nikodimosis BCDFG
428    iyvne B  
429    xilvad] _D
430    mosrulsa] _K  
431    Sobilni] +amis F
432    zesTa C, zeSTa E
433    RmrTivTqmulisa ABCDF  
434    zeecaTa D, zeSTa J
435    sasufevlisgan K
436    bunebisa C
437    zedaÁzeda
438   Ze B
439    daRacaTumca BCEK
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eli TÂT mas ara mieRo naTlisRebaÁ, aramed pirvel gardasrulTa 

maT winaÁswarmetyuelTa da marTalTaTÂs 440 usargeblo iqmneboda 

ese, vinaÁTgan garegan iyvnes sasufevelisa, viTarca 441 ara 442 Sobilni 

wylisa mier da sulisa, arca mqonebelni zenaÁT Sobilobisani.

 aramed eseca did 443 sacnaureba  iyo kacTmoyuarebisa misisa 

saRmrToÁsa, da simarTlisa misisa usacnaures moswaveba 444, raÁsa-

igi aRsrulebad mosrul iyo Cuenda momarT. rameTu usamarTloe-

ba aRuCndeboda yovelTa, ukueTu igini, romel winaÁswarmetyuelni 

da mamaTmTavarni da marTalni 445 iyvnes, saTnod 446 RmrTisa cxore-

bul da saqebelisa cxorebisa mqonebel da aRmasrulebel saqmeTa 

(C196r) RirsTa zecaTa sasufevelisaTa, garegan sasufevelisa daS-

Ten, ver mimRebelobi(E223r)saTÂs sulierisa Sobisa ukuanaÁsknel 447 

Cuen(D136v)da mocemulisa wylisa mier 448 da sulisa. vinaÁ 449 RmerT-

sacamca abralebdes da Jamsa samdurav-hyofdes samarTalisa 450 Tana 

RmrTisa, viTarmed ara borotman ramanme saqmeman daaklna igini, ar-

amed Jamisa sxuaobaman da ganyofilebaman 451 daSjilebaÁ 452 moatyua 

maT. 

amisTÂsca, qriste, aRmasrulebeli yovlisave Sjulierebasa 453 si-

marTlisasa, viTarca marTlmsajuli, maTTÂs naTels-iRebs, raÁTa 

amis Soris maTca naTel-iRon 454 da miiRon zegardamoÁ (F229r) SobaÁ 
da arRaraÁ daayenebdes maT zecaTa 455 sasufevelsa 456 Seslvad, niWdi-

dobiTa amis naTlisRebisaÁTa. nuukue da, amisTÂs ÃmaÁ udabnoÁsaÁ 457 

440    marTalTaTÂs] mravalaTaTÂs B
441    viTarca] +raÁ GL  
442    ara] raÁ J  
443    didi C  
444    moswavebaÁ C  
445    mravalni  J
446    saTno BCEF   
447    ukuanasknel E
448    ~ mier wylisa B  
449    vinaÁca F  
450    samarTlisa B
451    da ganyofilebaman] _B  
452    daSjilebaÁ] da sjilebaÁ BC, dasjilebaÁ BF  
453    sjulierebasa F
454    naTels-iRon D  
455    caTa BIL 
456    sasufevelisa C
457   udabnoÁsa C  
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brwyinvaled Ãmobda: ,,aha, (A105r) kravi RmrTisaÁ, romelman aRixuna 458 

codvani soflisani”. rameTu amiT ara xolo juarisamiersa 459 si-

kudilsa missa moaswavebda, viTarmed kravebr egu(B245r)lebis Zesa 460 

RmrTisasa daklvad cxorebisaTÂs soflisa, da TÂsTa sisxlTa 

daTxeviTa gamoÃsnaÁ kacobrivisa TbisaÁ mZlavrebisagan saeSmakoÁsa, 

aramed amasca wyliTa da suliTa ganwmedasa Cuensa, romeli qriste-

man mogumadla naTlisRebiTa, raJams axali AaRmoSobaÁ momca Cuen, 

wyliTa da suliTa ganmwmidna 461 raÁ, vinaÁTgan pirveli igi pirvelsa 

mamasa adams 462 Seemwinkula 463 da codvil-eqmna 464 TÂsisa mier urCebisa. 

9. vinaÁca brZensa da 465 qristes saidumloTa 466 keTilad gulisÃmis-

myofelsa vis ara uxarodis (E223v) esodenTa amaT zeda niWTa mismi-

erTa, raJams haerovan iyos 467 suliTa, aRsa(C196v)vseqmnili qristes-

mieriTa haerovnebiTa. Cuenca ukue aRvimRerebdeT, sayuarelno, mim-

Rebelni wylisa mier da sulisa naTlisRebasa da borcuTa xat-

veqmnebodiT 468 da mocemulsa Cuenda mxiarulebasa sulieriTa krTo-

miTa vaCuenebdeT da viTarca yovlad axalTbeqmnulni 469 da 470 Zuelis 

Sobis ganmZarcuelni, mwinkulevansa 471 vityÂ da borotad biwiansa 

Secodebasa, ganaxle(F229v)buliTa cxorebiTa vidodiT da ZuelTa 

SeginebaTagan davscxreT. nu SevamwinkulebT 472 amasca braliTa da 

moqmedebiTa saqmeTa, araRirsTa amisisa 473 SuenierebisaTa. nu Seveqce-

viT siRodaTa da mTrvalobaTa, nu aRvaborgebT TavTa TÂsTa bil-

webiTa da arawmidebiTa da aRvadginebT maT mtaceblobaTa mimarT, 

458    aixuna CF  
459    juarisamiersa] sjulisamiersa I
460    Ze C
461    ganwmidna BCE  
462    adamsa A  
463    Seemwikula DF  
464    eqmn C
465    da] _L
466    saidumlTa C
467    iyo I
468    veqmnebodiT G
469    axalTbeqmnilni F  
470    da] _D  
471    mwikulevansa DFG
472    SevamwikulebT DFG  
473    amissa B
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nu aRvSWura(D137r)vT 474 TavTa 475 urTierTas nacvlismimgebelobiTa, nu 

vixarebT erTierTisa dacemaTa zeda, nu mivagebT borotsa boro-

tisa 476 wil, nuca ras 477 vhyofT amaTgansa 478, gina amaT 479 msgavssa, 

romelni Zuelisa mis Sobisa msgavs arian, anu miwierisa 480 cnobisa 

naSob arian, romelni qristeman dahÃsnna gamoCinebiTa da zegardamoÁ 

SobaÁ moguca Cuen, ara sisxlTa xrwnilebisagan mqonebeli gamo-

mavalobisaÁ 481, aramed wylisa mier ganwmedilebisa 482 da ganbrwyin-

vebisa 483, da sulisa mier saRmrTod ganmwmedelobi(E224r)saÁ 484, wmida-

yofasa saRmrTosa moqenisa da saidumlosa ganwmedasa mosurnisaÁ 485. 

keTilad ukue ganvwmdebodiT 486 ganwmediTa sulisaÁTa da yovel-

ni (C197r) biwni ganviyarneT sxurebiTiTa 487 SexebiTa wylisaÁTa da 

gamoÃurvebulni, mberve(A105v)lobiTa sulisaÁTa wmidani, siwmidiT 

vdResaswaulobdeT wmida naTlisRebasa 488 qristessa da brwyinvaleni 

brwyinvaled mouÃdeT naTlismomcemelsa 489 qristesa 490 da haero(F230r)
vanni haerovnad SevexneT haerovanmyofelsa qristesa 491, rameTu uku-

eTu esreT mouÃdeT mqonebelni wmidisa da ubiwoÁsa cxorebisani, 

sixaruliT da siyuaruliT 492 Semiwynarnes Cuen da ufroÁsRa maSin 

ixilos Tu niWi misi, wmidad dacvuli Cuen Soris, da ara Sem-

winkulebuli 493 codvisa bilwebaTagan, rameTu eseviTarsa eZiebs mas 

igi Cuengan wardginebad missa, viTarica moucemies igi.

474    aRvsWuravT BCDF  
475    TavTa] +TÂsTa B, +TavTa E  
476    borotisa] keTilisa F  
477    rasa C
478    amaTgansa] +yovladve C  
479    amaTsa K
480    miwerisa C
481    gamomavlobisaÁ C  
482    ganwmedilobisa F
483    da ganbrwyinvebisa] _K
484    ganwmedilobisaÁ F  
485    mosurnisa B
486    ganwmdebodiT B
487    sxurebiTTa F
488    naTlisa Rebasa C 
489    naTlismcemelsa CEG,  naTlisa momcemelsa D
490    qristessa CEHKL
491    qristessa HKL
492    da siyuaruliT] _C, ~ siyvaruliT da sixaruliT L  
493    Semwnkulebuli C, Semwikulebuli DF 
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10. aramed eseviTarni raÁme saqmeni winaaRmdgomisa 494 zraxvad mai-

Zuleben cxorebisaTÂs Tquenisa, rameTu vinaÁ 495 moqalaqoben Cuen 

Soris brZolani? vinaÁ 496 gardaerines barbarozebrni zedamoslvani? 

vinaÁ zeda-aRmidges Cuen banakni sarkinozTani 497? vinaÁ ganmravlda 498 

esodeni xrwnilebaÁ da marbevelobaÁ? vinaÁ iqmnebian daucxromelni 

daTxevani kacTa sisxlebisani? vinaÁ Wamen guamebsa kacTasa mfrin-

velni 499 cisani? vinaÁ dairRues 500 eklesiani? vinaÁ iginebis juari? vi-

naÁ igmobebis 501 TÂT qristeca 502, momcemeli Cuenda 503 yovelTa keTilT-

aÁ 504 da TÂT amisca 505 brwyinvalebisaÁ 506, pirebiTa warmarTTaÁTa? da 

samarTlad (E224v) Ãmobs Cuenda momarT 507: ,,Tquen ZliT saxeli Cemi 

igmobebis 508 warmarTTa Soris”, romeli-ese usazareles 509 ars Cuenda 

yovelTa ZÂrTa SemTxuevisasa. 

(C197v) amierve RmrTismoZuleni da 510 mZÂnvareni 511 sarkinozni 512, nam-

dÂlve (D137v) TÂT saZagelni mooÃrebisani, winaÁswarmetyuelebiT 

wina Tqumulni Cuenda, adgilTa, romeli ara (F230v) jer-ars, marbev-

eloben da qalaqTa iavaroben 513, agarakTa 514 mkian da dabnebTa 515 wu-

494    winaaRdgomisa BF  
495    vinaÁTgan F  
496    vina C
497    sarakianTani BFGK
498    ganmravalda C
499    mfrinvaleni F
500    daiRrRues D
501    igmobvis BFG
502    ~ qristeca TÂT I
503    ~ Cuenda momcemeli I
504    yovelTa keTilTaÁ] _L  
505    amisica C
506    brwyinvalebisa C
507    mimarT ABEGHIJKL
508    igmobvis BF, igmobebi C
509    usazereles B
510    da] _B
511    mZÂnvareni] _B, mZÂnarenisa C
512    sarekeanni B, sarakianni FGH
513    iavroben ADHIJKL
514    agrakTa C
515    dabnebT C
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ven 516, wmidaTa eklesiaTa moswuven 517 da didTa monasterTa 518 daaqceven, 

banaksa berZenTasa 519 ewyvebian (B246r) da mbrZolTa Zlevasa aRadgine-

ben 520, mZleobasa mZleobaTa Tana Seaqusven 521 da ufroÁs ganlaRnebian 

Cuen zeda da TÂsTa maT qristesmimarTTa gmobaTa aRaorZineben 522, 

simaRled aRebiTa rqaTaÁTa da ujerod gmobiTa RmrTisaÁTa. vi-

naÁca yovelTa mZleobasa mfrtÂnveloben da mÃedarTmZRuanvelsa 523 

maTsa, daupyrobelsa eSmaksa, yovliTa moswrafebiTa miemsgavsebian, 

missa mas mzuaobrobasa 524 mibaZvebulni 525, romliTa-igi zeciT gar-

damovarda da bnel armur 526 iqmna. romeli-ese vermca eqmna bilwTa 

maT 527, verca esodeni Zali moego, vidre esodenisa qmnad da Tqumad-

mde uSjuloebiT 528, ara Tumca pirvelad Cuen ginebul-gueqmna niWi da 

upirates Cuen Seguegina siwmide Cueni da Seguewuxa TÂT 529 niWTmom-

cemelica igi qriste da aRgueZra igi risxvad Cuenda mo(A106r)marT, 

romeli-igi saxier ars da ume(E225r)car borotTa, viTarca wyaroÁ 

kacTmoyuarebisaÁ da ara mnebebeli xilvad warwymedasa kacTasa da 

xrwnilebasa. aramed namdÂlve Cuen mizez viqmneniT amaT yovelTa da 

arca erTi sityuaÁ guepoebis Cuen sityÂs(C198r)sagebe(F231r)lad, ra-

meTu romeli sityuaÁ anu adgili mogueces Cuen sityÂsgebisaÁ 530, eso-

denTa niWTa momRebelTa mis mier da yovlisave SemamwinkulebelTa 531, 

yovliTave biwian-qmniTa saqmeTaÁTa? 

516    wuven+da F
517    moswuÀn C  
518    monastereTa C  
519    berZenTa C, brZenTasa I
520    aRnadgineben G, aRdgineben C
521    Seaqsven C 
522    aRaorZineben] aRadgineben B
523    mÃedarTa mZRuanvelsa C
524    mzakvaobrobasa G
525    mimbaZvelni G
526    almur F
527    vermca eqmna bilwTa maT] _G
528    usjuloebiT DF
529    TÂT] _CE
530    sityÂs sagebelad L
531    SemamwikulebelTa DF
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11. vinaÁca ukueTu oden aw ismenT 532 Cem mvedrebelisasa 533, rameTu 

ueWuelad Tanamdeb xarTca rwmunebad, keTilad da mamobriv ganmz-

raxebelisa Tquenisa da morCil xarT sityuaTa CemTa, sinanuliTa 

ganvÃadoT esodeni simZafre borotTaÁ da moviqceT missa mimarT 

yovliTa suliTa, rameTu sxuaÁ sasoebaÁ cxorebisa CuenisaÁ 534 ara 

gansazRvrebul ars, TÂnier moqcevaÁ 535  missa, romeli-igi bunebiTiTa 

kacTmoyuarebiTa da saxierebiTa ara ugulebels-hyofs sinanulsa 

Cuensa, aramed myis sixaruliT miiTualos 536 da SemcvelTa amaTgan 

CuenTa 537 ZÂrTa gamomiÃsnnes. rameTu amisTÂs (D138r) miuSua amaT mis-

lvad, raÁTa WimiTa da aRÂriTa aSTvnes daumwyselobani 538 Cuenni da 

yos mizidvaÁ da miaxlebaÁ Cueni (B246v) missa mimarT, raÁTa ara es-

reT gansrulni amis cxorebisagan, mimRebel viqmnneT soflisa amis 

Tana daSjilebasa 539, dausrulebelad 540 Semwuvelsa 541 da 542 daulevne-

lad mtanjvelsa Cuensa da maradis salmobierad tkivilTdamrTv-

elsa. vinaÁca, (E225v) Zmano, mswrafl mivixiloT 543 sinanulisa mimarT 

da Tanalmobad movdrikoT igi, rameTu uyuars modrekaÁ Tanalmobisa 

mimarT Tananergisa misTÂs da RmrTeebrisa saxierebisa TÂsisa, (F231v) 
vidreRa aRZrvaÁ mrisxanebad da ZÂrisyofad 544 patiJis 545 miÃdiTa Cuen 

mier qmnilTa borotTaÁTa. 

vinaÁTgan ukue 546 uwyiT 547 kacTmoyuarebaÁ misi, RmrTismoyuarebiT 

miviswrafoT missa da keTilTa saqmeTa mier vaxaroT mas, Semosi-

Ta naTlisa 548 samoselTaÁTa da zedadadebiTa Cuenda brwyinvale-

532    ismineT C,  isminoT G
533    mevedrebelisasa C  
534    CuenisaÁ] Cuenisa+missaÁ C 
535    miqcevaÁ B  
536    miiTualavs C 
537    CuenTa] _B
538    umwyelobani B,  daumwyelobani ADEFGH
539    dasjilebasa BCDF
540    dausrulebelsa B
541    Semwvelobasa B ,SemwuÀlsa C
542    da] _GHL
543    mivixilT C
544    ZÂris-yofaÁ K  
545    patiJisa C, pativis K
546    ukue] _GHL
547    vuwyiT H
548    naTlis B
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Ta (C198v) sulisa samkaulTaÁTa 549, raJams yovladSuenierobiT 550 da 

TÂnier sib(A106v)nelisa TualiTmxilvel missa viqmnneT da egre-

TRa vdResaswaulobdeT naTelTmSobelsa amas dResaswaulsa missa 

da aRvasrulebdeT krebasa 551, dedasa yovelTa 552 brwyinvalebaTasa 

da mSobelsa yovlisa qmnulkeTilobisasa, raÁTa zecisasa 553 masca 

sasufevelsa missa 554 SevideT da munisa mis naTliTSemosilobisa 555 

mÃumevel 556 viqmnneT da mimRebel keTilTa saukuneTa misaRebelTa 557, 

namdÂlve dausrulebelTa, mxolod mdgomTa da SeuryevelTa, misve 558 

Tavadisa qristes, RmrTisa da macxovrisa, Cuen, uZlurTa amaT 

glaxakebisa 559 da simdablisaÁsa, romelman esoden daimdabla Tavi 

TÂsi CuenTÂs da esodenTa maT simaRleTa TÂsTa mkÂdr da ziar mi-

Cinna Cuen, romlisa Tana mamasa mSobelsa, Tana yovladwmidiT da mis 

Tana yovelTa dabadebulTa mflobeliT suliTurT, (E226r) Tanameu-

fiT 560 misiT arsebiTa 561 RmrTeebriviTa, didebaÁ, pativi, simtkice 562, 

didad gonierebaÁ 563 da TayuaniscemaÁ 564, yovladve 565 da 566 aw da mara-

dis da 567 ukuniTi ukunisamde 568. amin 569.     

549    da zeda dadebiTa Cuenda brwyivnaleTa sulisa samkaulTaÁTa] _GHL
550    yovladSuenierebiT BC
551    krebasa] +da G
552    yovliTa F
553    zecisaca K
554    missa] _C
555    naTliTSemosilebisa C
556    mÃmevel C
557    misagebelTa GHL
558    mis BF
559    glaxakobisa D  
560    TanameufebiT C
561    aresebiTa C
562    simtkice] +da C
563    didad gonierebaÁ] didgonierebaÁ BFGHIJKL
564    TayuaniscemaÁ] +mamisa da Zisa I
565    yovlad I
566    da] _CGHL
567    da aw da maradis da] awdaÁ Ι
568    ukunisamde] +iyavn, iyavn L
569    da maradis da ukuniTi ukunisamde. amin.] _C
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leqsikonisaTvis

ნათლისღების ჰომილიათა ძველი ქართული თარგმანების ტექსტებს 
ერთვის რამდენიმე ჰომილიის ლექსიკონი. ძირითადად გათვალისწინებულია 
ბერძნულ დედანთან შედარებული ტექსტები. 

თითოეულ სალექსიკონო ერთეულს, თუ მისი მნიშვნელობა განსხვავდება 
თანამედროვე ქართულში არსებული ამ სიტყვის მნიშვნელობისაგან, ახლავს 
განმარტება. 

თითოეულ კონტექსტს მითითებული აქვს ჰომილიის ავტორი (შემო-
კლებული ფორმით) და შესაბამისი პარაგრაფი, romelsac axlavs gverdisa 
da striqonis nomeri. იმის გამო, რომ ერთ ავტორს ეკუთვნის ერთზე 
მეტი ქადაგება და, ამასთან, ზოგიერთი საკითხავი ორი თარგმანით გვაქვს, 
კონტექსტზე ავტორის მითითებას დავურთეთ საკითხავის რიგითი ნომერიც. 
ეს მითითებებია:

ფს. ოქრ. – „თქუმული წმიდისა მამისა ჩუენისა იოვანე ოქროპირისაჲ 
ნათლისღებისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა იოვანეს მიერ იორდანესა 
მდინარესა“ (A 19; A 95; A 1109; A 90; Q 662; A 1525).

ოქრ. 7 – „საკითხავი თქუმული მისივე, წმიდისა იოვანე ოქროპირისაჲ, 
ღმრთის გამოცხადებისათჳს“ (A 19).

პროკ. 1 – „თქუმული წმიდისა პროკლე, კოსტანტინეპოვლელ მთავარების-
კოპოვსისაჲ, ნათლისღებისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა“ (A 19; A 
95; Ath.11; A 90). 

პროკ. 2 – „ამასვე დღესა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა პროკლე 
კოსტანტინეპოლელ პატრიარქისაჲ, სიტყუაჲ განცხადებისათჳს უფლისა 
ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა“ (A 112; H 2176). 

პროკ. 3 – „ამასვე დღესა, თქუმული წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა პრო-
კლე კოსტანტინეპოლელ პატრიარქისა, ნათლისღებისათჳს უფლისა ჩუენისა 
იესუ ქრისტესა“ (A 112; H 2176; A 220).

ევს. 1 – „თქუმული წმიდისა ევსები მთავარებისკოპოსისა ალექსანდრიელისაჲ 
ნათლისღებისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა“ (Ath.11). 

ევს. 2 – „საკითხავი, თქუმული ევსები მთავარეპისკოპოსისაჲ ნათლისღე-
ბისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსა“ (A 19, A 95).

ქართულ სალექსიკონო ერთეულებთან მოტანილია შესატყვისები 
ჰომილიათა ბერძნული ტექსტებიდან (PG). ბერძნული შესატყვისი მოგვაქვს 
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იმ შემთხვევაშიც, თუ იგი არ მიესადაგება ქართული სიტყვის მნიშვნელობას. 
ასეთ შემთხვევაში ბერძნული შესატყვისის შემდეგ ფრჩხილებში ვსვამთ მის 
თანამედროვე ქართულ თარგმანს. როდესაც ლექსიკონში მხოლოდ ქართული 
სიტყვაა დამოწმებული, ეს ნიშნავს, რომ მას ორიგინალში შესატყვისი არა 
აქვს. 

წმ. პროკლე კონსტანტინეპოლელისა და ევსები ალექსანდრიელის 
ნათლისღების ჰომილიები ქართულად თარგმნილია ორგზის. დასახელებულ 
ავტორთა ქადაგებების ქართული თარგმანებიდან ერთმანეთის შესატყვისი 
სალექსიკონო ერთეულები მოტანილია წყვილების სახით. ერთი სალექსიკონო 
ერთეული მოტანილია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მეორე თარგმანში 
წყვილი არ მოეპოვება.
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ა

ადგომაჲ	(აღდგომაჲ)	–	წამოდგომა,	აღმართვა;	ἀνάστασις, ἡ:	„...და	ჩუენ	უცხო	ვიქმნეთ	
აღდგომისაგან“	 (ევს.	 2,	VI,	 205,11);	 „...და	 უცხო	 ვიქმნეთ	 ჩუენ	 ადგომისაგან“	 (ევს.	 1,	VI,	
185,11).

ამომწუბებული//შესუარული	 –	 ამოსვრილი,	 ამოგორებული:	 „რამეთუ	 პირველ	
ნათლისღებისა	 შავნი	 ვიყვენით	 სიშავითა	 მით	 ცოდვისაჲთა	 ამომწუბებულნი“	 (ევს.	 1,	 I,	
175,17-18);	„რამეთუ	უწინარეს	ნათლისღებისა	შავ	ვიყვენით	და	სიშავისა	მისთჳს	ცოდვისა	
თქუა	შესუარულნი	მასვე“	(ევს.	2,	I,	187,10-11).

ანგაჰრებაჲ	–	იხ.	განუძღებელობაჲ.
არა	ყოვლად	სრულ-ყოფა	–	იხ.	უსრული.
აღმოწოდება//ჴსნა	 –	 ხელახლა	 მოწოდება;	 ἀνακαλέω:	 „და	 ჩუენ	 აღმოგჳწოდნეს 

განსაცდელისაგან“	(ევს.	1,	VI,	185,12-13);	„და	ჩუენ	გჳჴსნეს	განსაცდელისაგან“	(ევს.	2,	VI,	
205,12-13).

აღსრულება	–	შესრულება,	ქმნა;	πληρόω:	„წინა-დავიცჳთე,	რაჲთა	შჯული	აღვასრულო“	
(ოქრ.	7,	III,	144,7).	

აღსრულება//ყოფა	–	οἴκονομεω:	„ორკერძოვე	ჩუენისა	ცხორებისათჳს	აღასრულებდა“	
(პროკ.	1,	III,	151,12-13);	„ორისაებრ	სახისა	მოვალს	და	ჰყოფს“	(პროკ.	2,	III,	161,5-6).

აღტყინება	 –	 ანთება,	 წაკიდება:	 „რომელსა	 მაყვალი	 აღეტყინებოდა“	 (პროკ.	 3,	 II,	
167,14).

აღჳრმსხმელი//აღჳრ-სხმა	 –	 შეკავება,	 გაჩერება	 //	 შემკავებელი,	 გამჩერებელი;	
χαλινῶν:	 „ზღუასა	 მას,	 მრავალმღელვარესა,	 მცირითა	 ქჳშითა	 აღჳრ-ასხნა“	 (პროკ.	 1,	
I,	 149,4-5);	 „ზღჳსა	 მრავალმღელვარისა	 მცირითა	 ქჳშითა	 აღჳრმსხმელი“	 (პროკ.	 2,	 	 II,	
159,18-19).

აღჳრ-სხმა	–	იხ.	აღჳრმსხმელი.
აღყუავებაჲ	–	აყვავება:	„წინასწრობილისა	დღესასწაულისა	უფროჲსად	დღეინდელი	

დღესასწაული	გამოჩნდების	სასწაულთა	აღყუავებითა“	(პროკ.	2,	I,	158,6-7).
აღხუმა//აჴოცვა	 –	 აღება,	 მოსპობა,	 აღმოფხვრა;	 	 αἴρω:	 „აჰა,	 კრავი	 ღმრთისაჲ,	

რომელმან	აიხუნეს	ცოდვანი	სოფლისანი“	(ევს.	1,	II,	176,11);	„აჰა	ესერა,	კრავი	ღმრთისაჲ,	
რომელმან	 აჴოცნეს	 ცოდვანი	 სოფლისანი“	 (ევს.	 2,	 II,	 188,12-13).	 ἀνα-λύω:	 	 „სოფლისა	
ცოდვანი	აღიხუნა“	(პროკ.	1,	I,	146,2);	„ყოვლისა	სოფლისა	ცოდვანი	აიხუნა“	(პროკ.	2,	I,	
158,2).

აჴოცვა	–	იხ.	აღხუმა.
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ბ

ბერწი	–		უშვილო,	უნაყოფო;	στεῖρα, ἡ:	უძლიერჱსი	მოვალს,	მე	–	მის	მიერ	და	იგი	–	
არა	ჩემ	მიერ;	მე	–	ბერწისაგან,	იგი	–	ქალწულისაგან	(ოქრ.	7,	II,	141,1-2).

ბიწი	–	ნაკლი;	μωρός, ἡ:		„შენთანა	ბიწსა	არას	ვხედავ“	(პროკ.	1,	IV,	153,3);	„ბიწსა	შენ	
შორის	ვერ	ვხედავ“	(პროკ.	2,	IV,	162,4);	μολυσμός, ὁ:	„შობასა	შენსა	ბიწი	არა	იპოვა“	(პროკ.	
1,	V,	154,6-7).

ბიწიანქმნილი	–	შებღალული,	შებილწული:	 „ვერ	ვიკადრო	კაცმან	ბიწიანქმნილმან 
განწმედა	ღმრთისა	უცოდველისა	(პროკ.	3,	II,	166,19).

ბორგვა//განბორგება	–	გაგიჟება,	 ჭკუაზე	 შეშლა;	μένω:	 „მაშინ	 უფროჲს	განბორგდა	
მისთჳს	გამოცდად“	(ევს.	2,	VI,	204,12);		„მერმეცა	ბორგდა	განცდად	მისა“	(ევს.	1,	VI,	185,2).

ბუნებაჲ//სიმრავლჱ	 –	 φύσις, ἡ:	 „მოვიდა	 ნათლისღებად	 და	 წყალთაჲ	 განწმიდა	
ბუნებაჲ“	(ევს.	1,	I,	175,5-6);	„ნათელ-იღო	და	სიმრავლჱ	იგი	წყალთაჲ	განწმიდა“	(ევს.	2,	I,	
186,5-6). 

ბუნებაჲ	–	φύσις, ἡ:	„მას	ჟამსა	შემოქმედი	ბუნებათაჲ	ადიდე“	(ფს.	ოქრ.,	III,	65,12-13);	
„წყალთა	ბუნებანი	განწმიდნენ“	(ოქრ.	7,	IV,	144,12).	

ბუნებაჲ//ნათესავი	 –	 φύσις, ἡ:	 „რამეთუ	 მუნ	 რღუნამან	 წყლისამან	 კაცთა	 ბუნებაჲ 
მოაკუდინა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,8-9);	 რამეთუ	 მან	 წყლითრღუნამან	 ნათესავი	 კაცთაჲ	
წარწყმიდა	(პროკ.	1,	III,	150,5-6).

გ

გამოჩინებაჲ	–	 გამოცხადება;	Ἐπιφάνεια, ἡ:	„დაღათუ	დღესასწაული	ესე	გარდაჴდეს	
მაცხოვრისა	გამოჩინებისაჲ...“ (ფს.	ოქრ.,	 I,	53,7);	ὀφθεῖσα:	 „ამისთჳსვე	კუარცხბეკად	ესმა	
უფლისა	განკაცებაჲ	და	ქუეყანასა	გამოჩინებაჲ“	(ოქრ.	7,	I,	139,15-16).

გამოცხადება	–	φανερόω: „შენ	საკურთხეველსა	ზედა	გამოსცხადენ“	(ოქრ.	7,	II,	140,16).
განათლება	–	იხ.	განკეთება.
განბორგება	–	იხ.	ბორგვა.
განგებულებაჲ	 –	 1)	 განზრახვა,	 წინასწარი	 ჩანაფიქრი;	 οἰκονομία, ἡ:	 „უკუეთუ	

ერთკერძოჲ	აღვასრულო	და	ერთკერძოჲ	დავჰჴსნე,	დავაკლებ	განგებულებასა“	(ოქრ.	7,	
III,	144,8-9).	2)	რაზმი,	ლეგიონი;	τάγμα, τό:	 „სადა	არიან	შენ	თანა	ანგელოზთმთავართა	
განგებულებანი?“	(ოქრ.	7,	III,	142,14-15).

განკაცებაჲ	–	ἡ ἔνσαρκος παρουσία:	 „რამეთუ	უწინარჱს	განკაცებისა	ჩემისა...	ზღუამან	
იხილა	 და	 ივლტოდა“	 (ევს.	 2,	 II,	 190,8-9);	 ἐνανθρώπησις, ἡ:	 „ჴამლად	 განკაცებასა	
ღმრთეებისასა	პირველადვე	იტყოდა...	ამისთჳსვე	კუარცხბეკად	ესმა	უფლისა	განკაცებაჲ“		
(ოქრ.	7,	I,	139,12-15).	

განკეთება//განათლება	 –	 გაუკეთესება,	 შემკობა	 //	 სინათლის	 მიცემა;	 κοσμέω: 
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„სოფელი	 იგი	 უშუერი	 განაშუენა	და	 განაკეთა“	 (პროკ.	 1,	 I,	 146,1-2);	 ყოველი	 სოფელი	
განანათლნა	და	განაშუენა	(პროკ.	2,	I,	158,1-2).

განკრთომა//განკჳრვება	 –	 შეშინება,	 გაკვირვება:	 ἐκπλήττω:	 „ამას	 ყოველსა	 ზედა	
მიკჳრს	 და	 განვჰკრთები“	 (პროკ.	 1,	 III,	 151,4);	 „არამედ	 განმაკჳრვებს	 მე	 სიმდაბლე	
მაცხოვრისა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,18).	 „რომლისა	 მხილველი	მოსე	 განკრთა“	 (პროკ.	 3,	 II,	
168,8);	„ვითარცა	მუცელსა	შინა	შენ	განგიკრთი“	(პროკ.	3,	III,	170,2).

განკრთომილი	–	შეშინებული,	გაკვირვებული:	 „შიშით	და	ძწოლით	განკრთომილი 
იტყოდა“	(ევს.	2,	II,	188,14-15).

განკრძალვა//მოფისვა	–	დაცვა	//	გაგლესა,	შეგლესა;	κατα-χράομαι:	„ნოვეს	კიდობანი	
იგი	 გარჱთ	 კირითა	 განეკრძალა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 150,11);	 „მუნ	 ნოვე	 კიდობანი	 მოჰფისა	
ნავთითა“	(პროკ.	2,	III,	160,13).

განმარტება	 –	 გაშლა,	 გახსნა;	 ἀναπετάννυμι:	 „ყურნი	 თქუენნი	 განჰმარტენით	
შეწყნარებად	თქუმულთა	ჩემთა“	 (ფს.ოქრ.,	I,	53,2-3).	

განოტებაჲ	 –	 განდევნა,	 გაქცევა:	 „კადნიერებაჲ	 მოსცა	 ყოველთა	 კაცთა...	 და	
განოტებად	ძლიერებისა	ჩემისა“	(ევს.	2,	IV,	197,16-17).

განრცხა	–	გარეცხვა,	განბანა;	πλύνω:	„გინათუ	თიჴამან	წყაროჲ	განრცხის“	(პროკ.	1,	
IV, 152,12-153,1).

განკჳრვება	 –	 ἐκπλήττω:	 „ამას	 ყოველსა	 ზედა	 მიკჳრს	 და	 განვჰკრთები“	 (პროკ.	 1,	
III,	 151,4);	 „არამედ	 განმაკჳრვებს	 მე	 სიმდაბლე	 მაცხოვრისა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,18).	 იხ.	
განკრთომა.

განკჳრვებაჲ//შესულებაჲ	–	გაოცება,	გაოგნება;	ἐξίστημι: „განკჳრვებამან	შეიპყრა	იგი	
და	ვერ	ძალ-ედვა	დაყუდებად“	(ევს.	1,	III,	178,6-7);	„შესულებამან	შეიპყრა	ეშმაკი	და	ვერ	
შეუძლებდა	დათმენად“	(ევს.	2,	III,	192,2-3).	

განსაგებელი	–	 საგამგებლო:	 „რომელსაცა	 იგი	განსაგებელი	უშობიეს“	 (პროკ.	 1,	 I,	
147,5-6).

განსაცდელი	–	იხ.	განცდაჲ.
განუძღებელობაჲ//ანგაჰრებაჲ	 –	 გაუმაძღრობა,	 სიხარბე; πλεονεξία, ἡ:	 „რამეთუ	

კაცთაჲ	 ნათესავი	 განუძღებელობითა	დაეცა“	 (ევს.	 1,	V,	 183,2);	 „...ვითარმედ	მიმხუეჭელ	
ანგაჰრების	არიან“	(ევს.	2,	V,	201,5).

განფრთხობა	 –	 გამოფხიზლება:	 „არამედ	 განვიფრთხოთ	 და	 ვითარცა	 ძილისაგან	
განვიღჳძოთ“	(პროკ.	2,	V,	164,2).

განღებული	 –	 გაღებული,	 გახსნილი; ἀνεῳγμένος:	 „წყაროსა,	 სახარებისა	 მიერ	
მოსწავებულსა,	განღებულსა,	აქუს	წარსადინელი“	(ოქრ.	7,	I,	139,1).

განშორებულ-ყოფა	–	იხ.	გარდაქცევა.
განშუენება	–	გამშვენიერება; κοσμέω:	„სოფელი	იგი	უშუერი	განაშუენა	და	განაკეთა“	

(პროკ.	1,	I,	146,1-2);	„ყოველი	სოფელი	განანათლნა	და	განაშუენა“	(პროკ.	2,	I,	158,1-2).
განჩინებაჲ//მცნებაჲ	–	განწესება,	დადგენა,	დამტკიცება;	ἀπόκρισις, ἡ:	„ხოლო	ეშმაკმან	

არა	მიიღო	რაჲ	განჩინებაჲ“	(ევს.	1,	VI,	183,19);	„ხოლო	მზაკუვარსა	მას	არა	მოეღო	მისგან	
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მცნებაჲ“	(ევს.	2,	VI,	202,11).
განცდაჲ	–	გამოცდა	(შეცდენის	მიზეზით); πειρασθῆναι:	„და	არა	თავს-იდვას	განცდად 

ჩემგან“	(ევს.	2,	IV,	198,9-10);		„და	არა	თავს-იდვას	ჩემ	მიერ	განცდაჲ“	(ევს.	1,	IV,	181,18);	
χλευάζω:	„და	იწყო	შეახლებად	და	განცდად	მისა“	(ევს.	2,	V,	200,1-2);	„იწყო	მიახლებად	და	
განცდად	მისა“	(ევს.	1,	V,	182,10-11).	

განცდაჲ//განსაცდელი	–	πειρασμός, ὁ: „და	სხუად	სახედ	განცდად	იცვალა“	(ევს.	2,	VI,	
202,11-12);	„სხუასა	სახესა	განსაცდელსა	მოვიდა“	(ევს.	1,	VI,	183,19);  πειρατήριον, τό:	„ამათ	
განცდათა	დაუთმო	უფალმან	ჩუენთჳს“	(ევს.	2,	V,	205,9);	„ხოლო	განსაცდელნი	დაითმინნა	
უფალმან	ეშმაკისაგან	ჩუენთჳს“	(ევს.	1,	VI,	185,9).

განცხოველება//ცხოველ-ყოფა	 –	 გაცოცხლება;	 ζωοποιέω:	 „ამან	 წყალმან	
ნათლისღებისამან	 მკუდარნი	 განაცხოველნა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 150,6-7);	 „აწ	 წყლითა	
ნათლისღებამან	მომწყდარნი	ცხოველ-ჰყუნა“	(პროკ.	2,	III,	160,9-10).

განცხრომა//სიხარულით	აღვსება	–	εὐφραίνω:	„ზღუაჲ	ფრიად	განსცხრების“	(პროკ.	2,	
I,	158,10);	„ზღუაჲ	აღივსო	სიხარულითა“	(პროკ.	1,	I,	146,10).	

განცხრომაჲ	 –	 შვება,	 ლხენა,	 მხიარულება:	 „რამეთუ	 არა	 არს	 განცხრომაჲ	 ჩუენი	
უძღებებით,	არამედ	გალობით“	(ფს.ოქრ.,	I,		53,9-54,1).	

გარდამოსლვა//გარდამომავალი	 –	 καταβαίνω:	 „სულიწმიდაჲ	 მსგავსად	 ტრედისა	
გარდამოვიდოდა	მას	ზედა“	(ევს.	2,	II,	191,9-10);	„იხილა	სულიწმიდაჲ	გარდამომავალი, 
ვითარცა	 ტრედი	 და	 დაადგრა	 მას	 ზედა“	 (ევს.	 1,	 II,	 177,17-178,1);	 κατέρχομαι:	 „და	
სულიწმიდაჲ	 გარდამოვიდა	 და	 დაადგრა	 მას	 ზედა“	 (ევს.	 2,	 III,	 192,1-2);	 „და	 სული	
გარდამომავალი	და	დადგრომილი	მის	ზედა“	(ევს.	1,	III,	178,5-6).

გარდამოსლვაჲ	 –	 გადმოსლვა;	 συγκατάβασις, ἡ:	 „ჵ	 სიმდაბლჱ	 უფლისაჲ	 –	
გარდამოსლვაჲ	მეუფისაჲ	ზეცით“	(ფს.ოქრ.,	I,	54,11); παρουσία, ἡ	(მისვლა,	გამოჩენა):	„და	
რაჟამს	ესმა	იგი	იორდანეს...	და	წმიდისა	სულისა	იგი	გარდამოსლვაჲ“	(ევს.	2,	IV,	195,8-
10).	

გარდამოჴდომა	 –	 გადმოსვლა: „და	 ესრეთ	 იგი	 შეიყუაროს	 და	 მისთჳს	 ზეცით	
გარდამოჴდეს,	მემცა	ზეცით	არა	გარდამოსრულ	ვიყავ“	(ევს.	2,	IV,	197,10-12);	καταπέμπω: 
„და	 გარდამოჴდა	 სულიწმიდაჲ	 	 მსგავსად	 ტრედისა“	 (ფს.ოქრ.,	 IV,	 70,5);	 κατελθὼν: 
„რომელი	შეცთომილისათჳს	ცხოვრისა	ზეცით	გარდამოჴდა“	 (ფს.ოქრ.,	 I,	 55,6-7);	παρα-

γίγνομαι:	 „ხოლო	 აქა	 სულიწმიდაჲ	 სახედ	 ტრედისა	 გარდამოჴდა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 151,1-
2);	 	 „ხოლო	 აქა	 სულიწმიდაჲ	 სახითა	 ტრედისათა	 გარდამოჴდა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,16);	 
καταβαίνω:	 „დაღაცათუ	 გარდამოჰჴედ	 ზეცით“	 (პროკ.	 1,	 IV,	 153,4);	 „ხოლო	 უკუეთუ	
გარდამოჴედცა“	(პროკ.	2,	IV,	162,6);	ἔρχομαι:	„გარდამოჴდა	სულიწმიდაჲ	სახედ	ტრედისა“	
(პროკ.	1,VI,	156,10-11).

გარდართხმა	–	გადაკვრა,	გადაჭიმვა,	გადახურვა:	„ცანი	გარდაართხნა“	(ევს.	2,	 IV,	
196,6;	ევს.	1,	IV,	180,8;	პროკ.	3,	IV,173,14).

გარდაქცევა//განშორებულ-ყოფა	–	სხვად	ქცევა,	სხვად	შეცვლა; παρα-βαίνω (ვარღვევ,	
ვკარგავ,	 გადავუხვევ):	 	 „დაღაცათუ	 გარდამოჰჴედ	 ზეცით,	 არამედ	 არავე	 გარდაიქეც“	
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(პროკ.	1,	IV,	153,4-5);	„უკუეთუ	გარდამოჴედცა,	არამედ	არა	განშორებულ	ხარ	დიდებასა	
მამისასა“	(პროკ.	2,	IV,	162,6-7).

გარდაცვალება	–	შეცვლა;	τρέπω:	„...არამედ	არა	ჴორცად	გარდაიცვალე“	(ფს.ოქრ.,	
II,	60,8-9).

გარდაჴდომა	 –	 1)	 გასვლა,	 წასვლა;	 παρέρχομαι:	 „დაღათუ	 დღესასწაული	 ესე	
გარდაჴდეს	 მაცხოვრისა	 გამოჩინებისაჲ“	 (ფს.ოქრ.,	 I,53,7);	 2)	 მცნების	 ან	 ბრძანების	
დარღვევა;	 παρ-εκβαίνω:	 „არასადა	 გარდავჰჴედ	 შენსა	 ბრძანებასა“	 (პროკ.	 1,	 V,	 154,10-
155,1).

გოდოლი//ფრთჱ	–	კოშკი,	სახურავი;	πτερύγιον, τό:	„და	აღიყვანა	იგი	ზედა	გოდოლსა 
მას	ტაძრისასა“	(ევს.	2,	VI,	204,13-205,1);	„და	აღიყვანა	იგი	ფრთესა	ზედა	ტაძრისასა“	(ევს.	
1, VI, 185,3-4).

გონება	გულარძნილი	–	იხ.	მრავალგულარძნილი.
გუემული	 –	 ნაცემი,	 ტანჯული;	 σχολάζεσθαι	 (უქმად	 ყოფნა):	 „არამედ	 დაუტევა	 იგი	

ესრეთ	გუემულად“	(ევს.	1,	V,	183,18).
გულსმოდგინებაჲ//კადნიერებაჲ	 –	 მოწადინება,	 მონდომება;	 προθυμία, ἡ: „მცირედ	

გულსმოდგინებაჲ	მოიღო“	(ევს.	1,	V,	182,10);	„მცირედ	კადნიერებით	წარმდებ	იქმნა“	(ევს.	
2,	V,	200,1).

დ

დაბადებული	–	იხ.	შექმნული.
დაბრყჳლება//დაბრჯგუვლება	–	დაბლაგვება,	დაჩლუნგება;	εἰσ-μικρύνω	(ვმცირდები):	

„დაბრყჳლდეს	საწერტელნი	ჩემნი“	(ევს.	2,	IV,	197,1);	„დაბრჯგუვლდეს	ჩემნი	საწერტელნი“	
(ევს.	1,	IV,	180,14-15).

დაბრჯგუვლება	–	იხ.	დაბრყჳლება.
დავარდნა	–	იხ.	შევრდომა.
დამედგრება	–	შეშინება:	„...ნუ	დაჰმედგრდები	ნათლისცემად	ჩემდა“	(ევს.	2,	II,	191,2).
დათმენაჲ	–	იხ.	დაყუდებაჲ.
დამყარება//დაფუძნება	 –	დამტკიცება:	 „ქუეყანაჲ	დაემყარა“	 (ევს.	 1,	 VI,	 184,8);	 „და	

ქუეყანაჲ	დაეფუძნა“	(ევს.	2,	VI,	203,8).
დამჴედ	 –	 მდაბლად:	 „უკუეთუ	 დაჰვარდე	 და	 დამჴედ	 თაყუანის-მცე	 მე“	 (ევს.	 2,	 V,	

200,5).
დანერგვა	 –	 დარგვა;	 προσφοιτάω:	 „...უფლისა	 თავსა	 ზედა	 დაენერგა“	 (ოქრ.	 7,	 IV,	

200,5).
დასაბამი	–	დასაწყისი;	ἀπαρχή, ἡ:	„რამეთუ	ჩემისა	ცხორებისათჳს	შეგიმოსიეს	ჩემი	ესე	

დასაბამი...“	(ფს.ოქრ.,	II,	57,6); ἀρχή, ἡ:	„რომელი-იგი	დასაბამითგან	იყო	სიტყუაჲ“	(ევს.	2,	
IV, 196,2).

დაუცხრომელი	 –	 შეუჩერებელი,	 შეუსვენებელი:	 „ზეცისა	 უკუჱ	 სიმაღლისა	
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დაუცხრომელად	მცველი“	(პროკ.	2,	II,	159,15).
დაფუძნება	–	იხ.	დამყარება.
დაყენება//შეწყუდევა	 –	 ჩაგდება,	 დამწყვდევა:	 „რომელნი-იგი	 დამეყენნეს	

ადამისითგან	მოაქამდე“	(ევს.	2,	IV,	197,6);	„რომელნი	შევაწყუდიენ	ადამისითგან“	(ევს.	1,	
IV, 181,2-3).

დაყენებაჲ//შეწყუდომაჲ	–	შეჩერება;	κατακλεῖσαι:	„არამედ	ჰგონებდა	მისსა	ჯოჯოხეთს	
დაყენებასა“	(ევს.	2,	IV,	195,7-8);	„მოელოდა	მისსა	ჯოჯოხეთს	შინა	შეწყუდომასა“	(ევს.	1,	
IV, 181,2-3).

დაყუდებაჲ//დათმენაჲ	 –	დაწყნარება,	დადუმება;	ἡσυχάσαι:	 „განკჳრვებამან	 შეიპყრა	
იგი	და	ვერ	ძალ-ედვა	დაყუდებად“	(ევს.	1,	III,	178,6-7);	„შესულებამან	შეიპყრა	ეშმაკი	და	
ვერ	შეუძლებდა	დათმენად“	(ევს.	2,	III,	192,2-3).

დაცოხნილი//ცოხნილი	–	დაღეჭილი:	„...თავი	თჳსი	დაცოხნილი	შეჭამოს“	(ევს.	2,	I,	
187,14-15);	„...თჳსისაგან	სიბოროტისა	ცოხნილი	შეიჭამოს“	(ევს.	1,	I,	176,1).

დაჴსნა	 –	 დარღვევა,	 დაშლა,	 სიკვდილი:	 „ოდეს	 სასოწარკუჱთილებისა	 ამის	
ცხორებისასა	დავიჴსენით“	(პროკ.	2,	V,	163,1).

დაჴშვა	 –	 დახურვა,	 დაკეტვა:	 „მუნ	 ნოვე	 კიდობანი	 მოჰფისა	 ნავთითა	 და	 დაჴშა	
შინაგან“	(პროკ.	2,	III,	160,13);	„...დაუჴშა	ცანი“	(პროკ.	3,	II,	169,2).

დევნულ-ყოფა	–	იხ.	ოტება.

ე

ერთარსებაჲ	სამებაჲ	–	ἡ ὁμοούσιος τριάς:	 „ჯერ-არს	ჩემდა	ნათლისღებაჲ	ესე	 აწ	და	
მერმე,	 ამისა	შემდგომად,	–	 ერთარსებისა	სამებისა	სახელითა	ნათლისღებაჲ	ყოველთა	
კაცთა	მიმადლებად“	(ფს.ოქრ.,	III,	68,2-3).

ერთკერძო	 –	 ცალი	 მხარე;	 μέρος, τό:	 „უკუეთუ	 ერთკერძოჲ	 აღვასრულო	 და	
ერთკერძოჲ	დავჰჴსნე,	დავაკლებ	განგებულებასა“	(ოქრ.	7,	III,	144,	8-9).

ერთპატივი	–	ერთი	პატივის	მქონე,	თანასწორი;	ὁμότιμος:	„არამედ	ესე	შენ	თანა	არს	
მარადის	განუშორებელად,	თანაარსი	და	ერთპატივ	ყოვლადძლიერი“	 (ფს.ოქრ.,	 II,	62,	
7-8).

ენაბრგუნვილი	–	ენაბლუ:	„ენაბრგუნილი	უწოდა	თავსა	თჳსსა“	(პროკ.	3,	II,	168,9).

ვ

ვასხება	 –	 სესხება;	 δανείζω:	 „მავასხე	 მე	 აწ	 მარჯუენჱ	 შენი,	 ვითარცა	 მავასხა	 მე	
შობისათჳს	მუცელი	ქალწულმან“	(ფს.ოქრ.,	III,	68,	4-5); δεδανεισμένος:	„მე	სული	ვივასხე“	
(ოქრ.	7,	II,	141,3).
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ზ

ზაკუვაჲ	–	მზაკვრობა,	ცბიერება,	თვალთმაქცობა;	δόλος, ὁ:	„...და	არცა	იპოვა	ზაკუვაჲ	
პირსა	მისსა“	(ევს.		1,I,	175,11;		ევს.	2,	II,	187,2).

ზეშთა	–	უმაღლესი,	უდიდესი:	„რომელი	დაბადებულთათჳს	ზეშთა	ცნობისა	მოვიდა“	
(პროკ.	2,	II,	159,14-15).

ზრზენა//მობაძაობა	 –	 შეგულიანება	 //	 მიმბაძველობა:	 „ეგრევე	 ადამს	 ვაზრზენდი	
დასაბამსა“;	 „აღვაზრზინე	 იგი	 ხისა	 მისგან	 მოღებად“	 (ევს.	 1,	 V,	 183,5-8);	 „ესრეთ	
დასაბამითგან	 ადამი	 მოვიბაძვე	 და	 შევიტყუვე“;	 „ესრეთ	 მოვიბაძვე	 იგი	 გემოჲსხილვად	
ხილისა	მისგან“	(ევს.	2,	V,	101,10-13).

თ

თავი	–	იხ.	თხემი.
თანაარსი	 –	 ὁμοούσιος:	 „არამედ	 ესე	 შენ	 თანა	 არს	 მარადის	 განუშორებელად,	

თანაარსი	და	ერთპატივ	ყოვლადძლიერი“	(ფს.ოქრ.,	II,	62,7-8).
თანამოდგამ-ქმნა	 –	 შემწეობა,	 თანამდგომობა;	 συναναμίγνυμι:	 „თანამოდგამ	 ექმნა	

ქუეყანისა	შობილთა	ზეცისა	იგი	ნაყოფი“	(ფს.ოქრ.,	I,	55,	7-8).
თანამოსაყდრჱ	 –	σύνθρονος:	 „მას	 ჟამსა	 მიგალობდ	 მე,	 ვითარცა	თანამოსაყდრესა	

მამისასა“	(ფს.ოქრ.,	III,	66,	8-9).
თაყუანის-ცემა	–	προσκυνέω:	„უკუეთუ	დაჰვარდე	და	დამჴედ	თაყუანის-მცე	მე“	(ევს.	2,	

V,	200,5);	„ესე	ყოველი	შენ	მიგცე,	უკუეთუ	შემივრდე	და	თაყუანის-მცე	მე“	(ევს.	1,	V,	182,12,	
19-20).

თქუმა	–	იხ.	ქადება.
თხემი//თავი	–	თავი,	მწვერვალი;	κορυφή, ἡ:	„ვითარ	მე,	მოკუდავმან,	უკუდავსა	შენსა	

თხემსა	ვიკადრო	შეხებად?“	„ვერ	ვიკადრებ	უკუდავსა	შენსა	თხემსა	გარდასხმად	წყალსა“	
(ევს.	1,	 II,	177,	2-6);	 „და	ვითარ	მოკუდავი	ესე	კადნიერ	ვიქმნე,	მიახლებად	თავსა	მაგას	
უკუდავსა	შენსა?“	(ევს.	2,	II,	189,	7-8).

კ

კადნიერებაჲ	–	იხ.	გულსმოდგინებაჲ.
კაცთმოყუარებაჲ	–	ἕλεος, τὸ:	„და	უფროჲსღა	აურაცხელ	არს	კაცთმოყუარებაჲ	მისი“	

(პროკ.	1,	V,	155,	5-6).
კბოდჱ	–	ციცაბო	ნაპირი	(წყლის);	στοιχεῖον, τό:	„კბოდენი	გიცნობენ	შენ“	(ოქრ.	7,	III,	

143,7).
კდემა	 –	 რიდი,	 სირცხვილი:	 „რომლისაგან	 იოსებ	 შეიკდიმა	 ქმნად	 უსჯულოებისა“	

(პროკ.	3,	II,	168,	6-7).
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კდემული	 –	 შერცხვენილი,	 მორიდებული:	 	 „რომლისაგან	 იორდანე	 კდემული 
მართლ-უკუნ-იქცა“	(პროკ.	3,	II,	167,	12-13).

კირი//ნავთი	–	ἄσφαλτον πίσσα, ἡ:	„ნოვეს	კიდობანი	იგი	გარჱთ	კირითა	განეკრძალა“	
(პროკ.	1,	III,	150,11);	„მუნ	ნოვე	კიდობანი	მოჰფისა	ნავთითა“	(პროკ.	2,	III,	160,13).

კმა-ყოფა	–	დაკმაყოფილება,	საკმარისობა;	ἀρκέω:	„ესე	არა-მე	კმა-იყო-ა“	(პროკ.	1,	
III,	151,5);	„ვითარმედ	არა	კმა-იყო“	(პროკ.	2,	III,	161,1	).

კუალი	–	ნაბიჯი,	ნაკვალევი:	„და	იორდანჱ	უკუნ-იქცა	კუალსა“	(ევს.	2,	II,	190,9);	„მე	
შენისა	კუალადობისა	კუალად	მინებს“	(პროკ.	3,	II,	166,	15-16).

კუარცხლბეკი	 –	 ფეხის	 დასაყრდენი:	 „ცანი	 საყდარ	 არიან	 მისა	 და	 ქუეყანაჲ	 –	
კუარცხლბეკ	 ფერჴთა	 მისთა“	 (ევს.	 2,	 III,	 194,	 3-4);	 „ცაჲ	 მისი	 საყდარი	 არს,	 ხოლო	
ქუეყანაჲ	–	კუარცხლბეკი	ფერჴთა	მისთაჲ“	(ევს.	1,	III,	179,	6-7);	ὑποπόδιον, τό:	„ამისთჳსვე	
კუარცხბეკად	ესმა	უფლისა	განკაცებაჲ“	(ოქრ.	7,	I,	139,15).

კმოობა//კუმოლვა	 –	 აკვამლება:	 „მთანი	 კმოლვედ“	 (ევს.	 2,	 II,	 189,5);	 „მთანი	
კუმოლვიან“	(ევს.	1,	II,	176,17).	„რომლისა	მთა	ვერ	დამთმენელი	კმოოდინ“	(პროკ.	3,	II,	
167,	16-17).	

კუმოლვა	–	იხ.	კმოობა.

ლ

ლიტონი//უნდოჲ	 შეურაცხი	 –	 უბრალო,	 მარტივი;	ψιλός:	 „და	 ჰგონებდა,	 ვითარმედ	
ყრმაჲ	არს	ლიტონი...“	(ევს.	1,	III,	178,13);	„ეგონა,	ვითარცა	ყრმაჲ	რაჲ	უნდოჲ	შეურაცხი“	
(ევს.	2,	III,	192,	9-10).	λιτὸς:	„ვითარცა	ლიტონი	და	უცხოჲ	მოხუედ“	(ოქრ.	7,	III,	142,	11-12).

მ

მადლი	–	წყალობა,	საღმრთო	საჩუქარი;	χάρις, ἡ:	„არამედ	მადლი	იგი	მისი	მარადის	
დადგრომილ	 არს	 ჩუენ	თანა“	 (ფს.	ოქრ.,	 53,8);	 „...არამედ	 ნათლისღებისა	 მის	 მადლსა	
მოგუანიჭებს“	(ფს.ოქრ.,	I,	54,6);	„შენ	მიერ	მოღებითა	საკჳრველებისა	მადლისაჲთა“	(ფს.
ოქრ.,	II,	59,	3-4);	ჯერ-არს	ჩემდა	აღსრულებად	შჯული	და	მერმე	მიცემად	მადლი	(ფს.ოქრ.,	
III,	66,14);	„ნათელ-ვიღო,	რაჲთა	მადლი	ვქადაგო“	(ოქრ.	7,	III,	144,	7-8);	„...მაცხოვრისა	
იგი	მადლი	განიყვეს“	(პროკ.	1,	 I,	146,5);	 „...მაცხოვარებისა	მადლსა	განიყოფენ“	(პროკ.	
2, I, 158,5). მადლი//საღმრთო	ნიჭი	–	χάρις, ἡ:	 „რაჲთამცა	წყალთაცა	მათ	სიწმიდისა	იგი	
მადლი	მისცა“	(პროკ.	1,	III,	151,13);	„რაჲთა	წყლითა	საღმრთო	ნიჭი	მოგუანიჭოს“	(პროკ.	
2, III, 161,6).

მანქანებაჲ//ჴელოვნებაჲ	–	მოხერხება;	ἐπίνοια, ἡ:	„აწ	იხილე,	საყუარელო,	ბოროტად	
მანქანებაჲ	 იგი	 მზაკუვარისაჲ“	 (ევს.	 2,	 V,	 201,3);	 „და	 აწ	 იხილე	 ბოროტისაჲ	 ბოროტი	
ჴელოვნებაჲ“	(ევს.	1,	V,	183,1).

მასვე	ჟამსა	–	იხ.	მეყსეულად.
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მაცთური	–	τύραννος, ὁ:	„ნუუკუე	გულისჴმა-ყოს	მაცთურმან	მან	და	ივლტოდის“	(ფს.
ოქრ.,	III,	64,	9-10).

მართლ-უკუნ-ქცევა	 –	 უკან	 გაბრუნება:	 „რომლისაგან	 იორდანე	 კდემული	 მართლ-
უკუნ-იქცა“	(პროკ.	3,	II,	167,	12-13).

მდჳნვარჱ	–	აკვამლებული:	„და	სანთელი	ესე	მდჳნვარე	წადიერ	არს	ზეთისა	მაგისგან	
წყალობისაჲსა“	(ევს.	2,	II,	190,1).

მეკეცჱ//შემოქმედი	 –	 თიხის	 ჭურჭლის	 ოსტატი;	 κεραμεύς, ὁ:	 „თიჴასა	 უჴმს	 მეკეცე	
შესაქმედ“	(ევს.	1,	II,	177,3);	„აწ	მიწისაგანსა	ამას	უჴმს	მოძიებაჲ	შემოქმედისაგან“	(ევს.	2,	
II, 189, 8-9).

მეორედ	შობაჲ	–	ἀναγέννησις, ἡ:	„მოვედით	და	ვიხილოთ	ჩუენისა	ამის	მეორედ	შობისა	
ხატი“	(ფს.ოქრ.,	I,	54,7).

მეოტ-ქმნა	–	განდევნა,	გაქცევა:	„რაჲთა	არა	მეოტ	იქმნას	მტერი“	(ევს.	1,	VI,	185,11).	
იხ.	ოტება.

მეფჱ	–	იხ.	შარავანდედი.
მეყსეულად//მასვე	 ჟამსა	 –	 მაშინვე,	 უეცრად,	 საჩქაროდ;	 εὐθέως:	 „და	 მეყსეულად 

წარიყვანა	 იგი	 და	 მოვიდა	 წმიდად	 ქალაქად“	 (ევს.	 1,	 VI,	 185,	 2-3);	 „და	 მასვე	 ჟამსა	
წარმოიყვანა	იგი	და	მოვიდა	წმიდასა	მას	ქალაქსა“	(ევს.	2,	VI,	204,	12-13).	„მეყსეულად	
იხილნა	ცანი	განხმულნი“	(პროკ.	3,	IV,	173,9).	

მთხრებლი	–	ორმო,	თხრილი:	„და	შთავჴადე			იგი			მთხრებლსა	მას			წარსაწყმედელი-
სასა“	 (ევს.	 2,	V,	201,12);	 „და	შთავიყვანე	იგი	მთხრებლსა	მას	წარსაწყმედელსა“	 (ევს.	 1,	
V,183,	7-8).

მიგება	–	იხ.	პირის	დაყოფა.
მიდრეკა	–	გადახრა,	განშორება:	„უკუეთუ	ესე	კაცი	არს,	მისდრკეს	ქუეყანისა	შუებასა“		

(ევს.	1,	V,	183,10).
მიმადლებაჲ//მინიჭებაჲ	 –	 ჩუქება; χαρίζεσθαι:	 „შემოქმედსა	 მაგას	 ყოველთასა	

აღუთქუამ	შექმნულთა	მისთა	მიმადლებად	მას“	(ევს.	2,	V,	200,6-7);	„შემოქმედსა	ყოველთა	
დაბადებულთასა	აღუთქუამ	მინიჭებად“	(ევს.	1,	V,	182,	15-16).	χαρίσασθαι:	„ჯერ-არს	ჩემდა	
ნათლისღებაჲ	 ესე	 აწ	და	 მერმე,	 ამისა	 შემდგომად,	 –	 ერთარსებისა	 სამებისა	 სახელითა	
ნათლისღებაჲ	ყოველთა	კაცთა	მიმადლებად“	(ფს.ოქრ.,	III,	68,2-3).

მომადლებაჲ	–	იხ.	ნიჭი.
მკჳრცხლი	–	სწრაფი,	მკვირცხლი:	 	„მუნ	მოგუნი	მკჳრცხლნი	ვიდოდეს“	(პროკ.	2,	 I,	

159,1).
მკუდარი	–	იხ.	მომწყდარი.
მობაძაობა	–	იხ.	ზრზენა.
მოკუდინება	–	იხ.	წარწყმედა.
მომწყდარი//მკუდარი	 –	 მოკლული,	 გარდაცვლილი;	 θανόντας, ὁ:	 „აწ	 წყლითა	

ნათლისღებამან	 მომწყდარნი	 ცხოველ-ჰყუნა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,9-10);	 „ამან	 წყალმან	
ნათლისღებისამან	მკუდარნი	განაცხოველნა“	(პროკ.	1,	III,	150,6-7).
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მონაგები	–	იხ.	საფასე.
მონიჭება	 (მინიჭება)	 –	 მიცემა,	 ჩუქება,	 ბოძება;	δωρέομαι:	 „და	ყოველთა	ცის	 კიდეთა	

განწმედაჲ	და	ჴსნაჲ	მოგუანიჭა“	(ევს.	2,	I,	186,6-7);		„და	სოფელსა	განწმედაჲ	და	გამოჴსნაჲ	
მოანიჭა“	(ევს.	1,	I,	175,6);		„...არამედ	ნათლისღებისა	მის	მადლსა	მოგუანიჭებს“	(ფს.ოქრ.,	
I, 54,6); χαρίζομαι: „იოვანე	მას	მიანიჭა	სიტყუაჲ	და	ნუგეშინის-ვიცე	თავსა“	(ევს.	1,	IV,	181,	
2-3).	იხ.	მიმადლება.

მორკინალი	 –	 შემბმელი:	 „რომლისა	 თანა	 იაკობ	 მრკინალი	 კურთხეულ	 იქმნა“		
(პროკ.	3,	II,	168,4-5).

მოსრვა	–	ამოწყვეტა:	„...ფრიადნი	წარმართნი	მოსრნა“	(პროკ.	3,	II,	169,8).
მოსწავებული	 –	 მინიშნებული,	 ნასწავლი;	 δίδαγμα, τό:	 „წყაროსა,	 სახარებისა	 მიერ	

მოსწავებულსა,	განღებულსა,	აქუს	წარსადინელი	“	(ოქრ.	7,	I,	139,1).
მოტყუება	–	აქ:	მოსწავება;	μηνύω:	„შენ	გაბრიელის	მიერ	მოეტყუე“	(ოქრ.	7,	II,	140,15).
მოფისვა	–	იხ.	განკრძალვა.
მოღება	–	მიღება,	აღება;	δανείζω:	„გლახაკი	იგი	მდიდრისაგან	მოიღებნ...“	(ფს.ოქრ.,	

II,	56,8-9).	იხ.	შეწყნარება,	წარმდებ-ქმნა.
მოძიებაჲ	–	იხ.	შესაქმე.
მოწამჱ	–	მოწმე;	μαρτυρῶν:	 „ხოლო	იოვანე,	 ვითარცა	უფლისა	მოწამემან	ღირსმან,	

თქუმულნი	ესე	მისამიმართნი	არად	შეჰრაცხნა“	(ოქრ.	7,	II,	140,20-21).
მოხედვაჲ	–	იხ.	წამის-ყოფაჲ.
მპყრობელი	 –	 მფლობელი;	 κρατοῦν, ὁ:	 „ჴმა-ყო	 მპყრობელისა	 მიმართ	 უფლისა“	

(ოქრ.	7,	III,	142,7-8).
მრავალგულარძნილი//გონება	 გულარძნილი	 –	 მეტად	 ავი,	 მზაკვარი:	 „ხოლო	

ვეშაპად	 თქუა	 მრავალგულარძნილი	 ეშმაკი“	 (ევს.	 1,	 I,	 175,15);	 „ვეშაპად	 თქუა	 გონება	
გულარძნილი	ეშმაკი“	(ევს.	2,	I,	187,7).	

მსახურებაჲ	 –	 διακονία, ἡ:	 „ისწავე	 მსახურებაჲ,	 რომლისათჳს-იგი	 მოსრულ	 ვარ“	
(ფს.ოქრ.,	 III,	64,7-8);	 „ვითარცა	ღმერთსა	ღმრთისაგანსა	ღირსად	მსახურებაჲ	შეწირეს“	
(პროკ.	1,	I,	147,8-9);	„ვითარცა	ღმერთსა	შუჱნიერებით	მსახურებასა	შესწირვიდეს“	(პროკ.	
2, I, 159,2-3). 

მსახური	–	λειτουργία, ἡ:	„სადა	არიან	სერაბინნი,	ექუს-ექუს	ფრთენი	მსახურნი“	(ოქრ.	
7,	III,	142,15-16).

მტჱ	–	მოზიარე:	„ესე		არს	ძჱ		ჩემი		საყუარელი,		რომელი		მე		სათნო-ვიყავ;		ძჱ	ჩემი,	
ბუნების	მტე	არსებითა	და	არა	უცხო	ჩემგან“	(ფს.ოქრ.,	IV,	71,	6-7).

მუნქუესვე	–	მაშინვე,	მყისვე:	„არა	მუნქუესვე	დამწუასა?“	(პროკ.	1,	V,	154,1).
მღაღადებელი	 –	 მქადაგებელი:	 „ხოლო	 ვიტყჳ	 სატყუასა	 პავლე	 მოციქულისასა,	

მღაღადებელი	თქუენდა	მომართ“	(პროკ.	3,	I,	165,2).
მყუდროჲ	–	მშვიდი,	წყნარი;	εὐπειθής	(კეთილმორჩილი):	„რამეთუ	იყო	იგი	მოშიშ	და	

მყუდრო...“	(ფს.ოქრ.,	III,	69,6-7).
მშჳნვიერი//საშუმინველი	 –	 სულდგმული:	 „და	 გამოსცა	 ქუეწარმავალი,	 	 მშჳნვიერი 
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ცხოველი	 თესლად-თესლადი“	 (ევს.	 2,	 VI,	 204,1-2);	 „ჰრქუა	 ქუეყანასა	 გამოყვანებად	
ქუეწარმავალი	საშუმინველი	ცხოველი	მსგავსად	ნათესავისა“	(ევს.	1,	VI,	184,12-13).

მჩუარი	–	ტილო;	δεσμός, ὁ:	„მუნ	შეხჳვეს	მჩურისა	სახუევლითა“	(პროკ,	2,	159,4).
მცნებაჲ	 –	 ἐντολή, ἡ:	 „ხოლო	 ცხოველ	 იქმნებიან	 სულისა	 მიერ	 და	 მადლისა	 და	

მცნებითა	სიხარულით“	(ოქრ.	7,	I,	139,2-3).	იხ.	განჩინებაჲ.
მხოლოდშობილი	–	ὁμοούσιος:	„ესე		არს	ძჱ	ჩემი		საყუარელი,		რომელი		მე		სათნო-

ვიყავ...	ძჱ	ჩემი,	მხოლოდშობილი	უხილავებრ“	(ფს.ოქრ.,	IV,	71,6-7);	μονογενὴς, ὁ:	„დღეს	
გამოგჳჩნდა	მხოლოდშობილი	ძჱ	ღმრთისაჲ“	(პროკ.	1,	V,	155,12).

მჴდომი	 –	 მოწინააღმდეგე,	 საწინააღმდეგო:	 „უკუეთუ	 იგი	 იყოს,	 მჴდომად	 ჩემდა	
მოსრულ	არს“	(ევს.	2,	IV,	196,9);	„მიუტევე	მჴდომი	იგი	ნებასა	თჳსსა“	(ფს.ოქრ.,	III,	65,9);	
ἐναντίος, τό:	„არამედ	ორნივე	ესე,	მჴდომნი	ურთიერთას,	ერთად	შეჰკრიბენ“	(ფს.ოქრ.,	II,	
59,8-9). 

ნ

ნავთი	–	იხ.	კირი.
ნათესავი	–	იხ.	ბუნებაჲ.
ნათლისღებაჲ	–	იხ.	საბანელი.
ნები	–	ხელის	გული:	„აწ	ვითარ	თავს-იდვას	მზემან		ხედვად,	დადებად	ნები	მონისაჲ	

თავსა	ზედა	უფლისასა“	(პროკ.	1,	V,	153,11-154-1);	„დავდვა	ნები	ჩემი	თხემსა	ზედა	ცათა	
სრულმყოფელისა“	(პროკ.	3,	IV,	173,6-7).

ნიში	–	სასწაული,	ნიშანი;	τέρας, τό:	„...მაშინ	იწყო	ყოფად	სასწაულებისა	და	ნიშებისა 
შორის	ერსა	მას“	(ევს.	2,	I,	186,10-11).

ნიჭი//მომადლებაჲ	–	საჩუქარი,	ძღვენი;		χαριζόμενός:	„უკუეთუ	არა,	ეგონოს	სოფელსა,	
ვითარმედ	ნიჭით	ჩემთჳს	ამას	იტყჳს“	(ევს.	1,	II,	177,11-12);	„რაჲთა	არა	ეგონოს	სოფელსა,	
ვითარმედ	მომადლებისა	ჩემისათჳს	სთქუ	ესე“	(ევს.	2,	II,	191,3-4).	δωρεά, ἡ:	„რაჲთა	ჩუენ	
მოგუეცეს	სახედ	ნათლისღებისა	მის	ნიჭი“	(ევს.	2,	I,	187,3-4).

ნუგეშინისმცემელი	–	παράκλητος, ὁ:	„და	ნუგეშინისმცემელი	იგი	მოვიდეს“	(ევს.	2,	II,	
191,5);	„და	ნუგეშინისმცემელი	მოვიდეს“	(ევს.	1,	II,	177,13).

ო

ორგულება	 –	 ორგულება,	 ეჭვიანობა;	 πλάζω (გზას	 ვცდები):	 „რაჲთამცა	 არა	
ორგულებდეს“	(პროკ.	1,	VI,	156,8).

ოტება//დევნულ-ყოფა//მეოტ-ქმნა	–	განდევნა,	გაქცევა;	φυγαδεύω:	„არამედ	ერთითა	
სიტყჳთა	 მაოტოს	 მე“	 (ევს.	 2,	 IV,	 	 198,10);	 „არამედ	 ერთითა	 სიტყჳთა	დევნულ	 მყოს	 მე	
განცდისაგან“	(ევს.	2,	IV,	181,19);	„არამედ	დაიფარა	ღმრთეებაჲ	იგი,	რაჲთა	არა	აოტოს	
მტერი	იგი“	 (ევს.	2,	VI,	205,10);	 „არამედ	დაიფარა	ღმრთეებაჲ,	რაჲთა	არა	მეოტ	იქმნას	
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მტერი“	(ევს.	1,	VI,	185,10-11).

პ

პირველი	–	იხ.	წინასწრობილი.
პალატი	–	სასახლე:	„რაჲთა	შეიყვანნეს	პალატსა	შინა	ცხოვარნი“	(პროკ.	3,	I,	166,2).
პირის	დაყოფა//მიგება	–	დახშვა;	φιμόω:	„...და	დაუყო	მას	პირი	და	თქუა“	(ევს.	2,	V,	

202,6);	„...და	მიუგო	მას	და	თქუა“	(ევს.	1,	V,	183,14-15).

რ

რულვა//წოლა	 –	 თვლემა,	 ძილი:	 „არამედ	 იხილა	 იგი,	 რამეთუ	 ჰრულინ	 და	
დაიძინის...	 არა	ჰრულინ,	არცა	დაიძინის	მცველმან	ისრაჱლისამან“	 (ევს.	2,	 III,	 194,6-9);	
„იხილა	იგი	მწოლარე	და	დაძინებული	და	ვერ	ცნა,	ვითარმედ	მისთჳს	იტყოდა	დავით:	არა	
მიერულოს,	არცა	დაიძინოს	მცველმან	ისრაჱლისამან“	(ევს.	1,	III,	179,10-11).

რღუნაჲ	–	იხ.	წყლითრღუნაჲ.

ს

საბანელი//ნათლისღებაჲ	–	სანათლავი,	აბანო;	λουτρόν, τό:	„არა	თუ	მას	ეჴმარებოდა	
საბანელი“	(ევს.	1,	I,	175,10);	„არა	თუ	მას	უჴმდა	ნათლისღებაჲ“	(ევს.	2,	I,	187,1).

საბლარდნელი//სამოსელი	–	სახვეველი; ἁλουργίς, ἡ (მეწამული	სამოსი,	პორფირი):	
„მუნ	მეუფისა	ჴორცსა	საბლარდნელითა	შემოსენ“;	(პროკ.	2,	I,	159,6);	„მას	დღესა,	ვითარცა	
მეუფემან	სამოსელი	სამეუფოჲ	შეიმოსნა	ჴორცნი	იგი“	(პროკ.	1,	I,	148,2).

სათნო-ჩენა	 –	 სათნოდ	 მიჩნევა,	 მოწონება:	 „ქალწულმან	 წმიდამან	 საშოჲთ	 შვა,	
ვითარცა	სათნო-იჩინა“	(პროკ.	3,	II,	169,16-17).

საიდუმლოჲ	 –	 μυστήριον, τό:	 „რამეთუ	 საიდუმლოჲ	 არს	 დაფარული“;	 „მიიღო	
საიდუმლოჲსა	 მის	 სწავლაჲ“	 (ფს.ოქრ.,	 III,	 69,4-5);	 „და	 ვერ	 გულისჴმა-ეყო	 მათ	
საიდუმლოჲ	 იგი	 მეუფისაჲ“	 (ფს.ოქრ.,	 IV,	 70,1);	 „აწ	 ჴამლად	 ღმრთისა	 განგებულებასა	
იტყჳს	საიდუმლოსა“	(ოქრ.	7,	I,	139,12).

საკრველი	–	იხ.	შეთხზული.
საკურთხეველი	–	θυσιαστήριον, τό:	 „შენ	საკურთხეველსა	ზედა	გამოსცხადენ“	 (ოქრ.	

7,	II,	140,16).	
სამოსელი	–	იხ.	საბლარდნელი.
სამშჭუალი	 –	 ლურსმანი;	 ἧλος, ὁ:	 „ჯერ-არს	 ჩემდა	 ჯუარცუმაჲ	 და	 სამშჭულითა	

დამშჭუალვაჲ“	(ფს.ოქრ.,	III,	67,4).
საუნჯჱ	–	საგანძურის	საცავი;	ἀποθήκη, ἡ:	„და	შემძლებელ	ვიქმნე	შეყენებად	საუნჯეთა	

ჩემთა“	 (ევს.	 2,	 IV,	 198,13);	 „და	 შეუძლო	 მათი	 შეწყუდომაჲ	 საუნჯესა	 ჩემსა“	 (ევს.	 1,	 IV,	
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181,21).
საუცარი	 –	 საოცარი,	 განსაცვიფრებელი;	 κατα-πρήκτικός:	 „საუცარი	 რაჲმე	 აჰკიდა	

სასმენელთა	ჩუენთა	იოვანე“	(ოქრ.	7,	II,	141,18-19).
საფასჱ//მონაგები	–	ქონება;	χρῆμα, τό:	„მეყსეულად	საფასეთა	აღთქუმითა	მოვიყვანო	

იგი	ქუეშე	ფერჴთა	ჩემთა“	(ევს.	1,	V,	183,3-4);	„და	დიდითა	მით	აღთქუმითა	მონაგებთაჲთა	
დავამდაბლო	იგი	ფერჴთა	ჩემთა“	(ევს.	2,	V,	201,7-8).

საშუმინველი	–	იხ.	მშჳნვიერი.
საწერტელი	 –	 საჩხვლეტელი;	 κέντρον, τό:	 „დაბრყჳლდენ	 ყოველნი	 საწერტელნი	

ჩემნი“	(ევს.	2,	IV,	197,1);	„და	დაბრჯგუვლდეს	ჩემნი	საწერტელნი“	(ევს.	1,	IV,	180,14-15).
საწყალობელი	–	იხ.	უბადრუკი.
სახჱ	–	ხატი,	მსგავსება;	τύπον, τό:	„არამედ	ჩუენთჳს	ნათელ-იღო,	რაჲთა	ჩუენ	მოგუეცეს	

სახედ	ნათლისღებისა	მის	ნიჭი“	(ევს.	2,	I,	187,3-4);	„არამედ	ჩუენთჳს	ნათელ-იღო,	რაჲთა	
ჩუენ	სახე	მოგუანიჭოს	ნათლისღებისაჲ“	 (ევს.	1,	 I,	175,11-12);	εἶδος, τό:	 „და	სხუად	სახედ	
განცდად	იცვალა“	(ევს.	2,	VI);	 „სხუასა	სახესა	განსაცდელსა	მოვიდა“	(ევს.	1,	VI,	183,19-
184,1); „ხოლო	 აქა	 სულიწმიდაჲ	 სახედ	 ტრედისა	 გარდამოჴდა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 151,1-2);	
„ხოლო	აქა	სულიწმიდაჲ	სახითა	ტრედისათა	გარდამოჴდა“	(პროკ.	2,	III,	160,16).

სახელისწოდებაჲ	 –	 დარქმეული	 სახელი;	 προσηγορία, ἡ:	 „დედობისა	 მისისა	
სახელისწოდებაჲ	მიანიჭე“	(ფს.ოქრ.,	II,	59,6).

სახიერი	–	კეთილი,	მოწყალე; ἀγαθὸς, ὁ:	„აუვარებდით	უფალსა,	რამეთუ	სახიერ	არს.	
არა	არს	მომავალი	ფიცხელ,	არამედ	სახიერი	სახიერისაგან	იშვა	ძჱ“	(პროკ.	1,	V,	155,2-4).

სიბორგილი//სიბოროტჱ	 –	 სიგიჟე,	 ჭკუამცდარობა:	 „რაჲთა	 იგი	 დასათრგუნველად	
ჩუენდა	დაეცეს	თჳსთაგან	 სიბორგილთა	და	თავი	თჳსი	დაცოხნილი	შეჭამოს“	 (ევს.	 2,	 I,	
187,13-15);	 „რაჲთა	 იგი	 დათრგუნვილი	 ჩუენ	 მიერ,	 თჳსისაგან	 სიბოროტისა	 ცოხნილი	
შეიჭამოს“	(ევს.	1,	I,	175,20-176,1).

სიბოროტჱ	–	იხ.	სიბორგილი.
სიმართლისა	 სარჩელი	 –	 სამართლიანი	 განაჩენი; δικαιοκρισία, ἡ:	 „ხოლო	 მას	

სიმართლისა	სარჩელისა	ნიჩაბი	აქუს“	(ოქრ.	7,	II,	141,9-10).
სიმაღლჱ	– μεγαλεῖος:	„ხოლო	მე	არა	უვარ-ვყო	სიმაღლჱ	ღმრთეებისა	შენისაჲ“	(ფს.

ოქრ.,	II,	57,5-6);		ὑψηλός:	„ვითარ	აჩუენე	სიმდაბლჱ,	აჩუენე	სიმაღლჱცა“	(ოქრ.	7,	III,	143,1-2).
სიმდაბლჱ	 –	 მორჩილება,	 თავმდაბლობა;	 ταπεινο-φροσύνη, ἡ:	 „ჵ	 სიმდაბლჱ	

უფლისაჲ	–	გარდამოსლვაჲ	მეუფისაჲ	ზეცით“	(ფს.ოქრ.,	I,	54,11);		„განვჰკრთები	ფრიადსა	
მას	 სიმდაბლესა	 მაცხოვრისასა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 151,4-5);	 „განმაკჳრვებს	 მე	 სიმდაბლე	
მაცხოვრისა“	 (პროკ.	 2,	 III,	 160,18);	 „ზეცით	 მამამან	 სიხარულით	 გარდამეტებულსა	 მას	
სიმდაბლესა	 ძისასა	 მწრაფლ	 ბჭენი	 ცისანი	 განუხნა“	 (პროკ.	 1,	 VI,	 156,4-5); ταπεινός, ἡ: 
„ესევითარი	სიმდაბლჱ	უფლისაჲ	იხილა	იოვანე“	(ოქრ.	7,	142,5);	„ვითარ	აჩუენე	სიმდაბლჱ, 
აჩუენე	 სიმაღლჱცა“	 (ოქრ.	 7,	 III,	 143,1-2);	 	 τό ἰδιωτικός σχῆμα	 (უბრალო	 გარეგნობა):	
„უფალი	სიმდაბლით	მოხუედ	და	თავსა	მე	მომიდრეკ?“	(ოქრ.	7,	III,142,20-21).

სიმრავლჱ	–	იხ.	ბუნებაჲ.
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სინანული	 –	 μετάνοια, ἡ:	 „მე	 ნათელ-გცემ	 თქუენ	 წყლითა	 სინანულად“	 (ოქრ.	 7,	 I,	
139,9).

სინანულისა	ქადაგი	–	ὁ μετανοίας Κήρυξ:	„მე	–	სინანულისა	ქადაგი“	(ოქრ.	7,	II,	141,1).
სიტყჳსგებაჲ	–	პასუხის	გაცემა;		ἀπόκρισις, ἡ:	„არამედ	ვითარ	იხილა	ეშმაკმან,	ვითარმედ	

არცაღა	ერთი	სიტყჳსგებაჲ	ცხად	იყო“	(ევს.	2,	VI,	204,11-12);	„რაჟამს	უკუე	იხილა	ეშმაკმან,	
ვითარმედ	არცა	ერთი	სიტყჳსგებაჲ	განცხადებულ	იქმნა“	(ევს.	1,	VI,	185,1-2).

სიჩჩოჲ	(სიყრმე)	–	ჩვილობა;	ἔμβρυον, τό:	„ვიდრე	სიჩჩოსა	და	სიყრმესა	შეპყრობილ	
ვიყავ,	სიხარულით	დღესასწაულსა	შენსა	გარდავიჴდიდი“	(ფს.ოქრ.,	II,	58,6-7).

სიწმიდჱ	 –	 ἁγιωσύνη, ἡ:	 „რაჲთამცა	 წყალთაცა	 მათ	 სიწმიდისა	 იგი	 მადლი	 მისცა“	
(პროკ.	1,	III,	151,13).

სიხარული	–	იხ.	შუებაჲ.
სიხარულით	აღვსება	–	იხ.	განცხრომა.
სლვაჲ	–	იხ.	სრბაჲ.
სოფელი	–	იხ.	ცისკიდე.
სრბაჲ//სლვა	 –	 მსვლელობა:	 „რომელი	 დაბადებულთათჳს	 ზეშთა	 ცნობისა	

მოვიდა...	ხოლო	მზისა	სრბისა	და	ვარსკულავთა	სიმრავლისა	გამოუთქმელისა	რიცხჳსა	
ჴელოვნებით	 მოქმედი“	 (პროკ.	 2,	 II,	 159,14-17);	 „მისითვე	 ბრძანებითა	 მზჱ	 თჳსსა	 ზედა	
წესსა	ვალს“	(პროკ.	1,	II,	149,2).

სრული	კაცი	–	ὁ ὅλος ἄνθρωπος:	 „ვითარცა	არს	მხოლოჲ	სრული	კაცი“	 (ოქრ.	7,	 III,	
142,2-3).

სრულისაგან	 სრული//ღმერთი	 ღმრთისაგანი	 –	 τὸν ἐκ τελείου τέλειον:	 „რომელი	
სრულისაგან	სრული	ყრმა	იშვა“	 (პროკ.	2,	 III,	 161,1);	 „რამეთუ	ღმერთი	ღმრთისაგანი... 
ყრმად	იშვა	ქალწულისაგან“	(პროკ.	1,	III,	151,5-7).

სუფევაჲ//შარავანდედი	–	მეფობა;	βασίλεια, ἡ:	„და	უჩუენა	მას	ყოველი	სუფევაჲ	ამის	
სოფლისაჲ“	 (ევს.	 2,	 V,	 	 200,4);	 „და	 უჩუენნა	 მას	 ყოველნი	 სუფევანი	 სოფლისანი“	 (ევს.	
1,	 V,	 182,13).	 „...შენ	 აღუთქუამ	 მიცემად	 სუფევასა“	 (ევს.	 1,	 V,	 182,17);	 „...და	 აღუთქუამ	
შარავანდედსა	მაგას	ყოველთა“	(ევს.	2,	V,	200,8).

სწრაფვა	 –	 მისწრაფება,	 მონდომება:	 „სარწმუნოებითა	 და	 სიყუარულითა	 სწრაფა	
სჯულსა	შინა	უფლისასა“		(პროკ.	2,	V,	162,11).

ტ

ტყჳვი	(ბრპენი)	–	ტყვია,	კალა:	„...და	დაანთქა	ფარაო,	ვითარცა	ტყჳვი	ზღუათა	შინა“	
(ევს.	1,	III,	178,20-21).

უ

უბადრუკი//საწყალობელი	–	უბედური,	საბრალო;	ἄθλιος:	„და	ვაჲ	მე,	უბადრუკსა“	(ევს.	
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1,	IV,	180,12);	„და	ვაჲ	არს	ჩემდა,	საწყალობელისა	ამის“	(ევს.	2,	IV,	196,9-10);	„რასა	იტყჳ,	
უბადრუკო	ეშმაკო“	(ევს.	1,	V,	182,15);	„რასამე	იტყჳ,	საწყალობელო	და	მზაკუვარო“	(ევს.	
2,	V,	200,6).

უბიწოჲ	 –	 უნაკლო;	ἄσπιλος:	 „ვითარ	 განგბანო	 შენ,	 უბიწოჲ	და	 შეუცოდებელი“	 (ფს.
ოქრ.,	II,	61,11); ἄχραντος:	„და	გარე-შეემოსე	უბიწოსა	მას	გუამსა“	(ფს.ოქრ.,	II,	63,11).

უთესლოჲ	–	ἄσπορος:	 „თანამოდგამ	 ექმნა	 ქუეყანისა	 შობილთა	ზეცისა	 იგი	 ნაყოფი,	
უთესლოდ	აღმოცენებული“	(ფს.ოქრ.,	I,	55,7-8);	„ქალწულისაგან	იშევ	უთესლოჲ	ნაყოფი“	
(პროკ.	1,	V,	154,7).

უკუმართ	(უკუღმართ)	–	უკან;	ὀπίσω:	„უკუნ-აქცინა	ღელვანი	თჳსნი	უკუმართ“	(ოქრ.	7,	
III, 143,5).

უკუნ-ქცევა	 –	 მიბრუნება,	 უკან	 გაბრუნება;	 ἀνατρέπω:	 „უკუნ-აქცინა	 ღელვანი	 თჳსნი	
უკუმართ“	(ოქრ.	7,	III).	

ულმობელი	 –	 უტკივარი,	 უმწუხარო;	 ἀπαθής:	 „რომელი-იგი	 მან	 მხოლომან	 შვა	
მხოლოჲ	ულმობელად“	(ფს.ოქრ.,	IV,	70,2-3).

უნდოჲ	შეურაცხი	–	იხ.	ლიტონი.	
უსრულებაჲ	 – არასრულყოფილება;	 ἀτέλεια, ἡ:	 „რამეთუ	 ყრმად	 ეჩუენებოდა	 და	

ჩუენსა	ამას	უსრულებასა	გუემსგავსებოდა“	(პროკ.	1,	I,	147,2-3);	„ხოლო	წინასწრობილი	
დღესასწაული	უსრულსა	ასაკითა	ჩჩჳლსა	გუაჩუენებს,	ჩუენისა	უსრულებისა	შემასმენელსა“	
(პროკ.	2,	I,	158,12-13).

უსრული//არა	 ყოვლად	 სრულ-ყოფა	 –	 არასრული,	 არასრულყოფილი;	 ἀτελής: 
„ხოლო	 წინასწრობილი	 დღესასწაული	 უსრულსა	 ასაკითა	 ჩჩჳლსა	 გუაჩუენებს,	 ჩუენისა	
უსრულებისა	 შემასმენელსა“	 (პროკ.	 2,	 I,	 158,12-13);	 „პირველი	 იგი	 დღესასწაული	
არა	 ყოვლად	 სრულ-იყო,	 რამეთუ	 ყრმად	 ეჩუენებოდა	 და	 ჩუენსა	 ამას	 უსრულებასა	
გუემსგავსებოდა“	(პროკ.	1,	I,	147,2-3).

უფლისმოყუარჱ	 –	 φιλο-δέσποτος:	 „არამედ	 ვითარცა	 მონამან	 უფლისმოყუარემან	
მოსლვაჲ	 შენი	 უწინარესვე	 ვქადაგე“	 (პროკ.	 1,	 IV,	 153,7-8);	 „და	 ვითარცა	 მონამან	
უფლისმოყუარემან,	შიშით	და	ძრწოლით	აღიმაღლა	ჴმაჲ	თჳსი“	(ფს.	ოქრ.	7,	II,	56,2-3).

უღაღი	–	უწყლო,	მშრალი:	„რომელმან	გამოაცენნა	წყალნი	უღაღისა	მისგან	კლდისა“	
(ევს.	2,	III,	193,2-3).

უშუერი	–	უშნო,	ულამაზო;	ἀκοσμία, ἡ:	„სოფელი	იგი	უშუერი	განაშუენა	და	განაკეთა“	
(პროკ.	1,	I,	146,1-2).

უშჯულოებაჲ	–	ἀνόμημα, τό:	„ხოლო	ცეცხლითა	მით	ძლიერითა	–	უშჯულოებათა	იგი	
ეკალნი	შეწუვად“	(ფს.ოქრ.,	III,	69,3);	πλημ-μέλημα, τό:	„და	მისი	ცოდვაჲ	და	უშჯულოებაჲ	
ტჳრთად	ვინებე“	(ოქრ.	7,	IV,	144,19).

უცოდველი		–	 	ἀναμάρτητος, ὁ:	 „ესევითარი	ძჱ	ესევითარსა	მონასა	მოსცა:	მოძულე-
ბულსა	–	საყუარელი,	შეცოდებულსა	-	უცოდველი,	არადიდებულსა	–	დიდებული“	(ოქრ.	
7,	IV,	145,15-17);	„ვითარმე	ამან	შეცოდებულმან	განვწმიდო	ღმერთი	უცოდველი?“	(პროკ.	
1,	V,	154,7-8).
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უცხოჲ	–	1)	სტუმარი,	გარეშე;	ξένος, ὁ:	„ვითარცა	ლიტონი	და	უცხოჲ	მოხუედ“	(ოქრ.,	
III,	 142,11-12);	 2)	 სხვა	 არსი;	 ἑτεροούσιος:	 „ძჱ	 ჩემი,	 ბუნების	 მტე	 არსებითა	და	 არა	 უცხო	
ჩემგან“	(ფს.ოქრ.	,	IV,	71,6-7).

უძღებებაჲ	 –	 გაუმაძღრობა,	 სიხარბე;	 ἀπληστία, ἡ:	 „არა	 არს	 განცხრომაჲ	 ჩუენი	
უძღებებით,	არამედ	გალობით“	(ფს.	ოქრ.	,	I,	53,9-54,1).

უწყება	 –	 ცნობება,	 გაგებინება;	 κηρύσσω:	 „მისითვე	 პირითგამო	 ყოველთა	 ვაუწყე...“	
(პროკ.	1,	IV,	153,	9-10).

ფ

ფიცხელი	–	მკაცრი,	სასტიკი;	αὐστηρότης, ἡ:	„არა	არს	მომავალი	ფიცხელ“	(პროკ.	1,	
V, 155,3).

ფრთჱ	–	იხ.	გოდოლი.

ქ

ქადება//თქუმა	–	 მუქარა,	 აღთქმა,	დაპირება:	 „უკუეთუ	ვთქუა,	 ვითარმედ	ვდგა,	 ვერ	
დაუთმობ	მისსა	ქადებასა“	 (ევს.	1,	 IV,	181,11);	 	 „უკუეთუ	ვთქუა,	ვითარმედ	წინა-აღუდგე,	
ვერ	შემძლებელ	ვარ	დათმენად	თქუმათა	მისთა“	(ევს.	2,	IV,	198,	2-3).

ქალწული	–	παρθένος, ἡ:	„უძლიერჱსი	მოვალს,	მე	–	მის	მიერ	და	იგი	–	არა	ჩემ	მიერ;	
მე	–	ბერწისაგან,	იგი	–	ქალწულისაგან...“	(ოქრ.	7,	II,	158,	1-2).

ღ

ღაღადება	–	ხმამაღლა	თქმა,	ვედრება:	„ღაღადებდა	მისა	მიმართ	მეტყუელი“	(პროკ.	
3,	II,	166,13);		„...შორითვე	ღაღადებდა“	(პროკ.	3,	III,	172,5).

ღმერთი	ღმრთისაგანი	–	იხ.	სრულისაგან	სრული.
ღმრთეებაჲ	 – ღვთაებრიობა; θεότης, ἡ:	 „და	 დაიფარა	დიდებაჲ	 იგი	 ღმრთეებისაჲ“	

(ევს.	2,	199,12);	„და	არცა	ღმრთეებაჲ	იგი	აჩუენა,	არცა	კაცობრივისაგან	იცვალა“	(ევს.	2,	V,	
202,	4-5);	„და	დაფარა	პატივი	იგი	ღმრთეებისაჲ“	(ევს.	1,	182,9);		„არცა	კაცობრივ	აჩუენა,	
არცა	ღმრთეებრი“	 (ევს.	 1,	V,	 183,13-14);	 „და	 შეემშია,	 არათუ	ღმრთეებასა	 მას,	 არამედ	
მონებისა	 მას	 ხატსა“	 (ევს.	 2,	 203,2-3);	 „...განაღო	 მცირედ	ცნობაჲ	ღმრთეებისაჲ“	 (ევს.	 2,	
VI,	205,4-5);	„...განაღო	მცირედ	კარი	ღმრთეებისა	მისისაჲ“	(ევს.	1,	185,5-6	);	„და	ნუღარა	
ჰქადაგებ	ღმრთეებასა	 ჩემსა	და	 მეუფებასა	 ენითა	 შენითა“ (ფს.ოქრ.,	 III,	 64,8-9);	ἡ θεία 

οὐσία: „დაღათუ	 ჩემითა	 ხატითა	გხედავ	 შენ,	 უვარმცა-ვყავა	ღმრთეებაჲ	 შენი	 უხილავი?“	
(ფს.	ოქრ.	,	II,	57,9-10).

ღმრთის	 განგებულებაჲ	 –	 საღვთო	 ჩანაფიქრი;	 οἰκονομία, ἡ:	 „აწ	 ჴამლად	ღმრთისა	
განგებულებასა	იტყჳს	საიდუმლოსა“ (ოქრ.	7,	I,	139,12).
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ღმრთისმოყუარჱ	 –	 φιλόχριστοι (ქრისტესმოყვარე):	 „კაცნო	ღმრთისმოყუარენო	და	
ძმათმოყუარენო,	მასპინძელ	ექმნენით	სიტყუათა	ჩემთა“	(ფს.	ოქრ.	,	I,	53,1-2).

ღმრთისშუენიერებაჲ	 –	 θεοπρεπής:	 „რაჟამს	 მიხილო	 მე	 ღმრთივშუენიერებით	
დაბადებულთა	თანა“	(ფს.ოქრ.	,	III,	65,10).

ყ

ყოველთა	 ცხორებაჲ	 –	 ἡ πάντων ζωὴ:	 „დღეს	 გამოგჳჩნდა	 ყოველთა	 ცხორებაჲ“		
(პროკ.	1,	V,	156,2).

ყოვლად	დაუსაბამოჲ	– πάντων ὑπάρχω:	„აღიღე	თავი	ყოვლად	დაუსაბამოო“	(ოქრ.	
7,	III,	143,1).

ყოფა	–	იხ.	აღსრულება.
ყრმაჲ//ჩჩჳლი	 –	 ბავშვი;	 παιδικός, ὁ:	 „ვითარცა	 მშობელმან	 ჩემმან	 ჩჩჳლთა	 ყრმათა 

სახუეველითა	შემხჳა	მე“	(ფს.ოქრ.,	III,	68,6-7);	βρέφος, τό:	„რამეთუ	ყრმად	ეჩუენებოდა	და	
ჩუენსა	ამას	უსრულებასა	გუემსგავსებოდა“	(პროკ.	1,	I,	147,2-3);	„ხოლო	წინასწრობილი	
დღესასწაული	უსრულსა	ასაკითა	ჩჩჳლსა	გუაჩუენებს,	ჩუენისა	უსრულებისა	შემასმენელსა“	
(პროკ.	 2,	 I,	 158,12-13);	 	 „...ყრმად	 იშვა	 ქალწულისაგან“	 (პროკ.	 1,	 III,	 151,7);	 „რომელი	
სრულისაგან	სრული	ყრმა	იშვა“	(პროკ.	2,	III,	161,1).

შ

შარავანდედი	 (შარავანდი)	 –	 1)	 შარავანდედი//მეფე	 –	 მეფე	 გვირგვინოსანი:	
„რამეთუ	 ერისაგანი	 ესე	 მოელის	 შარავანდედისაგან“	 (ევს.	 2,	 II,	 189,9-10);	 „მჴედარსა	
ეჴმარების	მეფე“	(ევს.	1,	II,	177,3-4); βασιλεύς, ὁ: „რომელი	ცხორებასა	მისცემს	ყოველთა	
შარავანდედთა“	(ევს.	2,	V,	200,8-9); „და	ხარებასა	მიჰმადლებს	მეფეთა“ (ევს.	1,	V,	182,16-
17);	 	 	 2)	 შარავანდედი//სუფევაჲ	 -	 მეუფება;	 βασιλεία, ἡ: „...და	 აღუთქუამ	 შარავანდედსა	
მაგას	ყოველთა“	(ევს.	2,	V,	200,8);	„...შენ	აღუთქუამ	მიცემად	სუფევასა“	(ევს.	1,	V,	182,17);		
3)	 ბრწყინვალება,	 ნათელი;	 „სამეფო	 გვირგვინი	 მსგავსი	 სხივთა“	 (საბა):	 „გამოგჳჩნდა	
შემოქმედი	შარავანდედთა	მზისათა“	(პროკ.	3,	I,	165,8);	„ღმრთეებრსა	შარავანდსა	შენსა	
ვერ	უძლებ“	(პროკ.	3,	III,	170,3).	იხ.	სუფევაჲ.

შეგვანება	–	შეშვენება,	შეფერება:	„შეჰგავს	ჩემდა	აღსრულებად“	(ოქრ.	7,	IV,	144,12-
13).

შევრდომა//დავარდნა	–	ჩავარდნა; πεσών: „ესე	ყოველი	შენ	მიგცე,	უკუეთუ	შემივრდე 
და	თაყუანის-მცე	მე“	(ევს.	1,	V,	182,14);	„უკუეთუ	დაჰვარდე	და	დამჴედ	თაყუანის-მცე	მე“	
(ევს.	2,	V,	200,5).	

შევრდომა	 –	 ἐφάπτω:	 „შეუვრდებოდა	 ფერჴთა	 მისთა“	 (პროკ.	 1,	 IV,	 152,8-9);	
„შეუვრდებოდა	და	თაყუანის-სცემდა“	(პროკ.	2,	IV,	161,15).	

შეთხზული//საკრველი	–	შერთული,	შეგრეხილი;	σειρά, ἡ:	„ამას	დღესა	შეთხზულსა	მას	
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ცოდვასა	ძეთა	კაცთასა	განჰჴსნის“	(პროკ.	1,	I,	148,1);	„ხოლო	აქა	დაიჴსნებიან	საკრველნი	
ცოდვათანი“	(პროკ.	2,	I,	159,4-5).

შეიწრება//შეძრვა	 –	 შეწუხება,	 გასაჭირში	 ჩავარდნა;	 ἀγών, ὁ (ბრძოლა):	 „უფროჲს	
გულითა	 შეიწრდებოდა“	 (პროკ.	 1,	 IV,	 152,8);	 ღუაწლითა	 მრავლითა	 გული	 შეეძროდა	
(პროკ.	2,	IV,	161,14-15).

შეკდემა	–	მოხათრება,	მორიდება,	შერცხვენა:	„რომლისაგან	იოსებ	შეიკდიმა	ქმნად	
უსჯულოებისა“		(პროკ.	3,	II,	168,6-7).

შემასმენელი	 –	 მიმანიშნებელი,	 მომასწავებელი:	 „წინასწრობილი	 დღესასწაული	
უსრულსა	ასაკითა	ჩჩჳლსა	გუაჩვენებს,	ჩუენისა	უსრულებისა	შემასმენელსა“	 (პროკ.	2,	 I,	
158,12-13).

შემოსვა	–	იხ.	შთაცუმა.
შემოქმედი	–	ποιητής, ὁ:	„შემოქმედსა	მაგას	ყოველთასა	აღუთქუამ	შექმნულთა	მისთა	

მიმადლებად	მას“	(ევს.	2,	V,	200,6-7);	„შემოქმედსა	ყოველთა	დაბადებულთასა	აღუთქუამ	
მინიჭებად“	 (ევს.	1,	V,	182,15-16);	 „გიცნა	შენ	შემოქმედი	და	უკუნ-აქცინა	ღელვანი	თჳსნი	
უკუმართ“	 (ოქრ.	 7,	 III,	 143,5);	 κτίστης, ὁ:	 „...რაჲთა	 იცნობოს	 შემოქმედი,	 სოფლისა	
მომცემელი“	 (ოქრ.	 7,	 IV,	 145,14-15);	 „შექმნული	 იგი	 შემოქმედისაგან	დამტკიცნების	და	
არათუ	შემოქმედი	–	შექმნულისაგან“	 (ფს.	ოქრ.,	 II,	 57,1-2);	πλαστός, ὁ:	 „რამეთუ	ადვილ	
არს	 ესე	 შენ	 მიერ,	 შემოქმედისა	 ბუნებათაჲსა“	 (ფს.	 ოქრ.,	 II,	 59,9-10);	 Δημιουργός, ὁ: 
„ვიცი,	რავდენ	 არს	 შორის	 მონისა	და	 შორის	 შემოქმედისა“	 (ფს.	ოქრ.,	 61,2-3;	 „რამეთუ		
შემოქმედი	 შენი	 მოვალს	 ჴორცითა	 შენდა“	 (ფს.ოქრ.,	 II,	 63,6-7);	 „მას	 ჟამსა	 შემოქმედი	
ბუნებათაჲ	ადიდე“	(ფს.ოქრ.,	III,	65,12-13).	იხ.	მეკეცე.

შენივთებული	 –	 გამყარებული,	 დამტკიცებული;	 μέτοχος	 (მკვიდრი):	 „მე	 კაცი	 ვარ	
საღმრთოჲსა	ბრძანებისაგან	შენივთებული...“	(ფს.ოქრ.,	II,	59,11).

შესაქმჱ//მოძიებაჲ	–	შექმნა,	გაჩენა;	ἐπίσκεψις, ἡ:	„თიჴასა	უჴმს	მეკეცე	შესაქმედ“	(ევს.	1,	
II,	177,3);	„აწ	მიწისაგანსა	ამას	უჴმს	მოძიებაჲ	შემოქმედისაგან“	(ევს.	2,	II,	189,8-9).

შესმენა	–	გაგონება,	მოსწავება:		„შეასმინა	სასწაული	მრავალთა	სასწაულთა“	(პროკ.	
2, I, 158,4).

შესუარული	–	იხ.	ამომწუბებული.
შესულებაჲ	–	იხ.	განკჳრვებაჲ.	
შესხმაჲ	–	ხოტბა,	შექება:	„ვერ	კადნიერ	ვიქმნე	შესხმად“	(პროკ.	3,	II,	167,3).
შემტკბობელი	–	შემთვისებელი:	„დღეს	დღე	ესე	ჭეშმარიტი	ქადაგებისა	შემტკბობელი“	

(პროკ.	3,	I,	165,1).
შეუცოდებელი	 –	 იხ.	 უცოდველი;	 ἀναμάρτητος, ὁ:	 „ვითარ	 განგბანო	 შენ,	 უბიწოჲ	და	

შეუცოდებელი“	(ფს.ოქრ.,	II,	61,11).
შექმნული//დაბადებული	 –	 ποίημα, τό:	 „შემოქმედსა	 მაგას	 ყოველთასა	 აღუთქუამ	

შექმნულთა	 მისთა	 მიმადლებად	 მას“	 (ევს.	 2,	 V,	 200,6-7);	 „შემოქმედსა	 ყოველთა	
დაბადებულთასა	აღუთქუამ	მინიჭებად“	(ევს.	1,	V,	182,15-16).

 შექმნული	 –	 κτίσμα, τό:	 „შექმნული	 იგი	 შემოქმედისაგან	 დამტკიცნების	 და	 არათუ	
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შემოქმედი	–	შექმნულისაგან“	(ფს.ოქრ.,	II,	57,1-2).
შეყენებაჲ//შეწყუდომაჲ	 –	 შეჩერება,	 ჩაგდება;	 ἐγκλεῖσαι:	 „და	 შემძლებელ	 ვიქმნე	

შეყენებად	 მათა	 საუნჯეთა	 ჩემთა“	 (ევს.	 2,	 IV,	 198,13);	 „და	 შეუძლო	 მათი	 შეწყუდომაჲ	
საუნჯესა	ჩემსა“	(ევს.	1,	IV,	181,21).	

შეყენებული	–	შეჩერებული,	დაკავებული;	κατεχόμενος:	„...და	აღმოყვანებად	მას	შინა	
შეყენებულთაჲ“	(ფს.ოქრ.,	III,	67,7);	κατεσφαλισμένος:	„საშოსა	დედისასა	ვიყავ	შეყენებულ“	
(ოქრ.,	7,	143,11	).

შეყოფა	–	შეერთება,	შერევა;	συντάττω (συντάσσω):	„შეეყო	საწყალობელთა	მოწყალჱ	
იგი“	(ფს.	ოქრ.,	I,	55,4-5).

შეცდომილი	 –	 πλανώμενος:	 „რომელი	 შეცთომილისათჳს	 ცხოვრისა	 ზეცით	 გარდა-
მოჴდა“	(ფს.ოქრ.,	I,	55,6-7).

შეცოდებული	–	ἁμαρτωλός, ὁ:	„ესევითარი	ძჱ	ესევითარსა	მონასა	მოსცა:	მოძულებულსა	
–	საყუარელი,	შეცოდებულსა	–	უცოდველი,	არადიდებულსა	–	დიდებული“	 (ოქრ.	7,	 IV,	
145,15-17); κατά-ῤῥυπος: 	„ვითარმე	ამან	შეცოდებულმან	განვწმიდო	ღმერთი	უცოდველი?“	
(პროკ.	1,	V,	154,7-8).

შეძრვა	–	იხ.	შეიწრება.
შეძრწუნება	 (ძრწოლა)	 –	 შეშფოთება,	 შეშინება:	 „ანგელოზნი	 მოხედვასა	 შენსა	

შეძრწუნდიან“	 (ევს.	 2,	 II,	 189,4);	 „ანგელოზნი	 წამისყოფასა	ოდენ	 შენსა	 შეძრწუნდებიან“	
(ევს.	 1,	 II,	 176,16-17);	 „შეძრწუნდა	 გონებითა,	 რამეთუ	 გულისჴმა-ყო	 საღმრთოჲსა	 მის	
ბუნებისა	სიმდაბლჱ“	(ფს.ოქრ.,	II,	56,1-2);	„ეგრეთვე	აწ	უძრწი“	(პროკ.	170,3);	„...შეძრწუნდა	
ფრიად“		(პროკ.	3,	III,	170,7);	

შეძრწუნებული//ძრწოლა	–	 τρέμω:	 „ხოლო	ზეგარდამოჲსა	მისგან	ჴმისა	შეშინებულ	
და	 შეძრწუნებულ	ვარ...“	 (ევს.	 2,	 IV,	 199,1);	 „ხოლო	ზეგარდამო	რომელ	ესმა	 ჴმისაგან,	
მეშინის	და	 ვძრწი...“	 (ევს.	 1,	 IV,	 181,23-24);	 „შეშინებულ	და	 შეძრწუნებულ	 არს	 გონებაჲ	
ჩემი“	(პროკ.	1,	IV,	152,4-5);	ძრწის	გონებაჲ	ჩემი	(პროკ.	2,	IV,	161,12);	

შეძღუნა	–	იხ.	შეწირვა.
შეწირვა//შეძღუნა	 –	 მირთმევა;	 προσφέρω:	 „მუნ	 მოგუთა	 ძღუენი	 ვითარცა	 მეუფისა	

შეწირეს,	 ხოლო	 ამას	 დღესა	 ანგელოზნი	 ზეცით	 მოვიდეს	 და	 ვითარცა	 ღმერთსა	
ღმრთისაგანსა	 ღირსად	 იგი	 მსახურებაჲ	 შეწირეს“	 (პროკ.	 1,	 I,	 147,7-9);	 „მუნ	 მოგუნი	
მკჳრცხლნი	ვიდოდეს	და	ვითარცა	მეფისა	ძღუჱნსა	შესძღნობდეს,	ხოლო	აქა	ანგელოზნი	
ზეცით	 მოვიდოდეს	 და	 ვითარცა	 ღმერთსა	 შუჱნიერებით	 მსახურებასა	 შესწირვიდეს“	
(პროკ.	2,	I,	159,1-3).

შეწყნარებაჲ	 –	 მიღება;	 ἐνοικίζω	 (ვსახლდები,	 ვმკვიდრდები):	 „ყურნი	 თქუენნი	
განჰმარტენით	შეწყნარებად	თქუმულთა	ჩემთა“	(ფს.ოქრ.	,	I,	53,2-3).	

შეწყნარება//მოღება	–	 მიღება,	 აღება;	μεταλαμβάνω:	 „იორდანეს	მიერ	ნათლისღება	
შეიწყნარა“	 (პროკ.	 2,	 I,	 158,10-11);	 „კურთხევაჲ	 იგი	 იორდანისაჲ	 მოიღო,	 მიიწია	 და	
განეფინა	მას	ზედა“	(პროკ.	1,	I,	146,11-147,1).	

შეწყუდევა	–	იხ.	დაყენება.	
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შეწყუდომაჲ	–	იხ.	დაყენებაჲ,	შეყენებაჲ.
შეწყუდომილი	–	დამწყვდეული;	καθήμενος:	„ჯერ-არს	ჩემდა	ჴორცთა	ჩემთა	სანთელი	

აღნთებად	შეწყდომილთათჳს	ბნელსა	შინა	და	აჩრდილთა	სიკუდილისათა“	(ფს.ოქრ.,	III,	
67,10-11).

შთავლენა	–	იხ.	წარცემა.
შთაცუმა//შემოსვა	 – ἐν-δύω (ჩაცმა	 რაიმესი	 რამეზე):	 „და	 მან	 ჴორცნი	 კაცთანი	

შთაიცუნა“	(ევს.	2,	IV,	196,5);	„...კაცისა	ჴორცნი	შეიმოსნა“	(ევს.	1,	IV,	180,7).	ἀναλαμβάνω: 
„ხატი	მონებისაჲ	შთაიცუა“	(პროკ.	1,	III,	151,8).

შუება	–	განცხრომა,	მხიარულება:	κατατρυφάω:	„ამისთჳსცა	ვიშუებდეთ	სიხარულით...“	
(ფს.	ოქრ.	,	I,	53,8-9).	

შუებაჲ	–	„და	უკუეთუ	კაცი	იყოს,	მარტოდ	იპოვოს	შუებად	ამის	ქუეყანისა	დიდებასა“	
(ევს.	2,	V,	201,15);	„უკუეთუ	ესე	კაცი	არს,	მისდრკეს	ქუეყანისა	შუებასა“	(ევს.	1,	V,	183,10).	
შუებაჲ//სიხარული	 –	 εὐφροσύνη, ἡ:	 „ყოველი	 სოფელი	 შუებითა	 აღივსების“	 (პროკ.	 2,	 I,	
158,5-6);	„ყოველი	დაბადებული	სიხარულითა	აღსავსე	არს“	(პროკ.	1,	I,	146,5-6).

შუილი	–	ხმაური:	„...ვეგონო	მე	ძედ	შუილისად“	(ოქრ.	7,	IV,	144,16).
შჯული	–	νόμος, ὁ:	ჯერ-არს	ჩემდა	აღსრულებად	შჯული	და	მერმე	მიცემად	მადლი“	

(ფს.ოქრ.,	III,	66,14);	„წინა-დავიცჳთე,	რაჲთა	შჯული	აღვასრულო“	(ოქრ.	7,	III,	144,7).
შჯულისმდებელი	 –	 νομοθέτης, ὁ:	 „რამეთუ	 შჯულისმდებელი	 ვარ	 და	 ძჱ	

შჯულისმდებელისაჲ“	(ფს.ოქრ.,	III,	66,11).

ჩ

ჩინებული	 –	 გამოჩენილი:	 „და	 რომელსა-იგი	 ჩინებულ	 ხარ,	 ნუ	 დაჰმედგრდები	
ნათლისცემად	ჩემდა“	(ევს.	2,	II,	191,1-2).

ჩჩჳლი	–	იხ.	ყრმაჲ.

ც

ცისკიდჱ//სოფელი	 –	 ქვეყანა,	 მსოფლიო;	 οἰκουμένη, ἡ:	 „და	 ყოველთა	 ცისკიდეთა	
განწმედაჲ	და	ჴსნაჲ	მოგუანიჭა“	(ევს.	2,	I,	186,6-7);	„და	სოფელსა	განწმედაჲ	და	გამოჴსნაჲ	
მოანიჭა“	 (ევს.	 1,	 I,	 175,6);	 „რომელი	 განმზადებულ	 არს	 ცისკიდეთა	 ნათლისცემად	
სულითა	წმიდითა	და	ცეცხლითა“	(ევს.	2,		III,	194,13-195,1);	„რომელსა	ჰნებავს	სოფლისა	
ნათლისცემაჲ	 სულითა	 წმიდითა“	 (ევს.	 1,	 III,	 179,15-16);	 „ნუუკუე	 ესე	 იყოს,	 რომელი	
განმზადებულ	არს	განშჯად	ცისკიდეთა?“	(ევს.	2,	IV,	195,14).

ცოდვილი	–	ἁμαρτωλός, ὁ:	„კაცისაგან	ცოდვილისა	ნათელს-იღება“	(პროკ.	1,	V,	154,3-4).
ცოხნილი	–	იხ.	დაცოხნილი.
ცხოველი	–	ცოცხალი:	„და	გამოსცა	ქუეწარმავალი,		მშჳნვიერი	ცხოველი	თესლად-

თესლადი“	 (ევს.	 2,	 VI,	 204,1-2);	 „ჰრქუა	 ქუეყანასა	 გამოყვანებად	 ქუეწარმავალი	
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საშუმინველი	 ცხოველი	 მსგავსად	 ნათესავისა“	 (ევს.	 1,	 VI,	 184,12-13);	 ζῶον:	 „შენ	 ხარ	
ქრისტე,	ძჱ	ღმრთის	ცხოველისაჲ“	(ფს.ოქრ.,	IV,	74,5-6).

ცხოველსმყოფელი	 –	 გამაცოცხლებელი;	 σωτήριος:	 „და	 მიიღეთ	 ჩემგან	
ცხოველსმყოფელი	სმენაჲ...“	(ფს.ოქრ.,	I,	53,3).

ცხოველ-ქმნა	–	გაცოცხლება;	ζωοποιέω:	„რომელთა	სწყურის,	სუმენ	მის	წყაროჲსაგან	
და	ცხოველ-იქმნებიან“	(ოქრ.	7,	I,	139,2).

ცხოველ-ყოფა	 –	 ἐξιόω	 (ჟანგისგან	 ვასუფთავებ):	 „ვითარცა	 უკუდავმან,	 მკუდარნი	
ცხოველ-ყვნა“	(პროკ.	1,	V,		156,3).	იხ.	განცხოველება.

ცხორებაჲ//ხარებაჲ	 –	 σωτηρία, ἡ:	 „რომელი	 ცხორებასა	 მისცემს	 ყოველთა	
შარავანდედთა“	 (ევს.	 2,	 V,	 200,8-9);	 „რომელი	 მეუფჱ	 არს	 ყოველთაჲ	 და	 ხარებასა 
მიჰმადლებს	 მეფეთა“	 (ევს.	 1,	 V,	 182,16-17).	 σωτηρία, ἡ:	 „ჰურიათა	 და	 წარმართთა	
ნათლისღებითა	მიანიჭებს	ცხორებასა...“	(პროკ.	1,	II,	150,1-2);	„ჰურიათა	და	წარმართთა	
ნათლისღებითა	ცხორებასა	მოანიჭებს...“	(პროკ.	2,	II,	160,4-5).

ძ

ძჱ	მეუფისაჲ	–	ὁ Υιὸς βασιλέως:	„ზეცას	ძეო	მეუფისაო	და	ქუეყანასა	–	ძეო	მეუფისაო“ 
(ოქრ.,	7,	142,13).

ძმათმოყუარჱ – Φιλάδελφος:	 „კაცნო	 ღმრთისმოყუარენო	 და	 ძმათმოყუარენო, 
მასპინძელ	ექმნენით	სიტყუათა	ჩემთა“	(ფს.ოქრ.,	I,	53,1-2).

ძრწოლა	–	იხ.	შეძრწუნება,	შეძრწუნებული.
ძღუენი	–	შესაწირავი,	საჩუქარი;	δωρέα, ἡ:	„ძღუენი	ვითარცა	მეუფისა	შეწირეს“	(პროკ.	

1,	I,	147,1);	„ვითარცა	მეფისა	ძღუჱნსა	შესძღნობდეს“		(პროკ.	2,	I,	159,1-2).

წ

წადიერ-ყოფა	 –	 მოსურვება,	 მოწადინება;	 χρῄζω:	 „...და	 ითხოვ,	 რომლისათჳს	 არა	
წადიერ	ხარ“	(ფს.ოქრ.,	II,	56,6).

წამის-ყოფაჲ//მოხედვაჲ	 –	 ნიშნის	 მიცემა:	 „ანგელოზნი	 წამისყოფასა	 ოდენ	 შენსა	
შეძრწუნდებიან“	(ევს.	1,	II,	176,16-17);	„ანგელოზნი	მოხედვასა	შენსა	შეძრწუნდიან“	(ევს.	
2, II, 189,4).

წარმართ	–	წინ;	ἔμπροσθεν:	„არა	წარვალს	წარმართ,	უვარ-ჰყოფს	წესსა“	(ოქრ.	7,	III,	
143,5-6).

წარმართება	 –	 წარმართვა,	 სწორ	 გზაზე	 დადგომა;	 ἐκτείνω:	 „იდუმიადმდე	
წარმემართოს	სლვაჲ	ჩემი“	(ოქრ.	7,	I,	139,14-15).

წარმდებ-ქმნა//მოღება	 –	 თავხედობა,	 ურცხვობა;	 λαμβάνω	 (ვიღებ):	 „მცირედ	
კადნიერებით	წარმდებ	იქმნა“	(ევს.	2,	V,	200,1);	„მცირედ	გულსმოდგინებაჲ	მოიღო“	(ევს.	
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1,	V,	182,10).
წარსადინელი	 –	 სადინი;	 ῥυσις, ἡ:	 „...განღებულსა,	 აქუს	 წარსადინელი“	 (ოქრ.	 7,	 I,	

139,1).
წარტყუენვა	 –	 ტყვედ	 წაყვანა,	 გაძარცვა:	 „და	 წარმტყუენოს	 მე	 მიერ	 და	 ტყუედ	

წარმიყვანოს	მე“	 (ევს.	2,	 IV,	197,6-7);	 „და	წარტყუენოს	ჩემი	საუნჯე	და	ტყუენულ	ვიქმნე“	
(ევს.	1,	IV,	181,3).		

წარტყუენვა//ჴელთ-გდება	 –	 χειρόω	 (ვიმორჩილებ,	 ვიპყრობ):	 „არამედ,	 რაჲთა	 შენ	
წარგტყუენოს...“	 (ევს.	 2,	 VI,	 204,7);	 „არამედ,	რაჲთა	 შენ	 შეგაშინოს	და	 ჴელ-გიგდოს...“	
(ევს.	1,	VI,	184,17).

წარცემა//შთავლენა	–	გაგზავნა;	κατάγω:	„ეგრეთვე	იგი	ეშმაკთა	მისთა	თანა	გეჰენიასა	
ცეცხლისასა	 წარსცეს“	 (ევს.	 1,	 III,	 178,21-22);	 „ეგრეცა	 ესე	 საკჳრველებითა	 თჳსითა,	
ჴელითა	ნათლისღებისაჲთა,	შთაავლინა	ცეცხლსა	მას	გეჰენიაჲსასა	საუკუნესა“	(ევს.	2,	III,	
193,8-10).

წარწყმედა//მოკუდინება	–	θανατόω:	„რამეთუ	მან	წყლითრღუნამან	ნათესავი	კაცთაჲ	
წარწყმიდა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 150,6);	 „რამეთუ	 მუნ	 რღუნამან	 წყლისამან	 კაცთა	 ბუნებაჲ	
მოაკუდინა“	(პროკ.	2,	III,	160,8-9).

წარწყმედული	–	πλανώμενος:	შეერაცხა	წარწყმედულთა	მათ	ცხოვართა	მწყემსი	იგი	
კეთილი	(ფს.ოქრ.,	I,	55,5-6).

წდევა	–	სხმა,	დალევინება:	„რომლისაგან	იწდია	სიტკბოებაჲ	სულიერებრი“	(ოქრ.	7,	
I, 139,4).

წესი	–	1)	რიგი,	წყობა;	χορός, ὁ:	„...და	წესნი	ანგელოზთანი	ზეგარდამო	გაქებდეს“	(ფს.
ოქრ.,	II,	58,15-16);	2)	კანონი,	ბუნება;	τάξις, ἡ:	„რაჲსა	სცვალებ	წესსა“	(ფს.ოქრ.,	II,	56,5);	
„არა	წარვალს	წარმართ,	უვარ-ჰყოფს	წესსა“	(ოქრ.	7,	III,	143,5-6).

წინადაცუეთა	– περιτέμνω:	„წინა-დავიცჳთე,	რაჲთა	შჯული	აღვასრულო“	(ოქრ.	7,	III,	
144,7).

წინამორბედი	–	πρόδρομος, ὁ:	„მე	-	წინამორბედი,	იგი	–	ზეცისაჲ“	(ოქრ.	7,	II,	141,2-3).
წინამსრბოლი	 –	 მოწინავე	 მებრძოლი;	 πρόδρομος, ὁ:	 „ვითარცა	 წეს	 არს	

წინამსრბოლისაჲ“	(ფს.ოქრ.,	II,	63,3-4).
წინამცურვალი	 –	 შიკრიკი;	 πρόδρομος, ὁ:	 „არცა	 წინამცურვალნი	 წარმოავლინნა	

ანგელოზთა	დასნი“	(ფს.ოქრ.,	I,	55,1).
წინასწრობილი//პირველი	 –	 წინმსწრები;	 προλαβοῦσα:	 „წინასწრობილისა	 დღესას-

წაული		სა	უფროსად	დღეინდელი	დღესასწაული	გამოჩნდების	სასწაულთა	აღყუავებითა“	
(პროკ.	2,	I,	158,6-7);	„პირველსა	მას	დღესასწაულსა	ესე	უმეტეს	აჩუენებს	საკჳრველებასა“	
(პროკ.	1,	I,	146,6-7).

წოლა	–	იხ.	რულვა
წყალობაჲ	–	ἕλεος, τὸ:	„უკუნისამდე	არს	წყალობაჲ	მისი“	(პროკ.	1,	V,	155,5).
წყლითრღუნაჲ//რღუნაჲ	 –	 წარღვნა,	 წყალდიდობა;	 κατακλυσμός, ὁ:	 „რამეთუ	 მან	

წყლითრღუნამან	 ნათესავი	 კაცთაჲ	 წარწყმიდა“	 (პროკ.	 1,	 III,	 150,6);	 „მუნ	 რღუნამან	
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წყლისამან	კაცთა	ბუნებაჲ	მოაკუდინა“	(პროკ.	2,	III,	160,8-9).

ჭ

ჭეშმარიტი	სარწმუნოებაჲ	–	ἡ ἀσφάλεια πίστις:	 „ხოლო	აქა	ქრისტემან	ჭეშმარიტითა	
სარწმუნოებითა	ჴორცთაჲ	იგი	კიდობანი	მტკიცე-ყო“	(პროკ.	1,	III,	150,11-12).

ჭჳრობა	–	ხედვა,	 ჭვრეტა;	κατασκοπέω:	 „იჭჳრობდეს	ძწოლით	წმიდანი	ანგელოზნი“	
(ოქრ.	7,	IV,	145,7-8).

ხ

ხარებაჲ	–	კარგი	ამბის	ცნობება,	გახარება;	ἐπαγγελία, ἡ:	„შენ	ხარებით	იშევ“	(ოქრ.	7,	
II,	140,15).	იხ.	ცხორებაჲ.

ხატი	 –	 გამოსახულება,	 მსგავსება;	 μορφή, ἡ:	 „და	 შეემშია,	 არათუ	 ღმრთეებასა	 მას,	
არამედ	მონებისა	მას	ხატსა“	(ევს.	2,	VI,	203,2-3);	„და	შეემშია	მონისა	ხატითა“	(ევს.	1,	VI,	
184,3);	 „დაღათუ	ჩემითა	ხატითა	გხედავ	შენ,	უვარმცა-ვყავა	ღმრთეებაჲ	შენი	უხილავი?“	
„მონათა	შენთა	ეჩუენე	მონისა	ხატითა“	(ფს.ოქრ.,	II,	60,9-10);		„ხატი	მონებისაჲ	შთაიცუა“	
(პროკ.	1,	III,	151,8);	εἰκών, ἡ:	„ვიხილოთ	ჩუენისა	ამის	მეორედ	შობისა	ხატი“	(ფს.ოქრ.,	I,	
54,7).

ჴ

ჴელთ-გდება	–	იხ.	წარტყუენვა.
ჴელთდებული	 –	 ხელში	 ჩავარდნილი:	 „რომელი	 ჩუენდა	 ჴელდებულ	 იყო	 და	

დამორჩილებულ“	(პროკ.	2,	V,	162,15-16).
ჴელოვნებაჲ	–	იხ.	მანქანებაჲ.	
ჴორც-ქმნა	 –	 ἡ σάρξ γίγνομαι:	 „სიტყუაჲ	 იგი	 ჴორციელ	 იქმნა	 და	 დაემკჳდრა	 ჩუენ	

შორის“	(ევს.	2,	III,	192,11-12);	„სიტყუაჲ	ჴორციელ	იქმნა	და	დაემკჳდრა	ჩუენ	შორის“	(ევს.	
1,	III,	178,14-15).

ჴორც-შესხმა	–	τό σῶμα φορέω:	„ამისთჳს	ჴორცნი	შევისხენ	და	კაც	ვიქმენ“	(ევს.	2,	II,	
190,6-7).

ჴსნა	–	იხ.	აღმოწოდება.

ჯ

ჯუარცუმაჲ	 –	 ἐν σταυρῷ ἀνελθεῖν:	 „ჯერ-არს	 ჩემდა	 ჯუარცუმაჲ	 და	 სამშჭულითა	
დამშჭუალვაჲ“	(ფს.ოქრ.,	III,	67,4).
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q arTuli n aT argmn i hom ileti kuri Z egleb i

Old Georgian Translations of Homilies 
on the Baptism of Our Lord Jesus Christ

Abstract

The present volume of the series “Homiletic Monuments Translated into Geor-
gian” is dedicated to the old Georgian translations of Homilies on the Baptism of 
our Lord Jesus Christ. The publication includes both previously published homilies 
(edited and filled with corroboratory passages from other manuscripts), as well as 
- unpublished to this day ones. These homilies are the sermons delivered by Saint 
Nino and seven great Byzantine Church Fathers on the feast of the Baptism of our 
Lord Jesus Christ. 

Most of them were translated into Georgian during the pre-Athonic period (up 
to the end of the 10th century) by anonymous translators and were collected in 
collections of homiletic-hagiographic texts of the 8th-9th  centuries, called “Mraval-
tavi” (Books of multiple texts). Two of the sermons whose author is Saint Sophron 
of Jerusalem († 638) and are translated into Georgian by Eprem Mtsire (9th c) 
represent an exception. Among the texts on the Baptism,  St. Nino’s († 338) homily 
is pseudo-epigraphic and is considered to be an anti-Arianic writing. 

Julian of Tabis (the 5th century) is unknown in Christian Literature and the con-
tent of his homily is of anti-Monophysitic nature.

 The source of the homily on the Baptism by Cyril of Jerusalem († 386) is found 
to be his own Catechesis III (PG 33, col. 425-450).

The author of two more homilies on the Baptism is Gregory of Nyssa († 394). 
The second of these two is a continuation of the first one, and is to be pronounced 
the following week after the feast of the Baptism of the Lord. 

The first homily is known in Georgian sources as the one whose author is St. 
John Chrysostom (as well as in Syriac sources); however, according to a Greek 
source it is attributed to Gregory the Wonderworker († 270) (PG 10, col. 1177-
1189). The surviving abridged Latin version of the same homily is known as the 
one of Gregory of Antioch (6th c.) (PG 88, col. 1865-1872). 

The Greek text of the second homily is known as of the authorship of St. John 
Chrysostom (PG 64, col. 33-38) and of Gregory of Antioch (PG 88, col. 1871-
1884), and its fragment is quoted in the work De Sacris Parallelis (PG 96, col. 
509-512) and works of Gregory of Nyssa which are considered as lost ones (PG 
46, col. 1109-1112).
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In the homiletic literature translated into Georgian, there are seven more homi-
lies on the Baptism known as those of John Chrysostom († 407). Of these seven, 
the Greek source of only one text is identified for certain (PG 50, col. 805-808). 
Therefore, today the rest of them are considered as Georgian versions. 

The homily on the Baptism of Saint Proclus of Constantinople († 446) (PG 65, 
col. 757-764) can be found in two Georgian translations. 

The first text, which is included in the Mravaltavi, represents a pre-Athonic 
translation, while the second one is taken from the Russian Prologue-Synaxis (17th 
century), presumably by the Georgian royal, King Archil (1647-1713). In the Pro-
logue-Sinaxis, which is translated from Russian, there can be found another homily 
known as the one belonging to Proclus: its Greek source is unknown.

The homily on the Baptism by Pseudo-Eusebius of Alexandria (5th c.) (PG 
86, col. 372-380) is preserved in two ancient Georgian translations. One of them is 
included in the Athonic Mravaltavi and is translated from the Greek source, while 
the other is preserved in the Tbeti and Parkhali Mravaltavi and contains obvious 
Armenianisms.

 It should be noted that compared to the Greek text, in the Georgian versions 
six passages have been added, which indicates the existence of an extensive edition 
of the Greek text.

Due to the large volume of the material, we were not able to include in this 
volume the homilies by Saint Gregory of Nazianzus which are translated into Geor-
gian by three translators (Saint Euthymius the Athonite, Ephrem Mtsire and David 
of Tbeti). The following edition of the series will be dedicated to this material.
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