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შესავალი
სახარება-ოთხთავის და, ზოგადად, ბიბლიური ტექსტების ქართულად თარგმნის
საჭიროება

საქართველოში

ქრისტიანობის

გავრცელებას

უკავშირდება.

არსებობს

დღემდე მოღწეული სახარების 300-მდე სრული და ფრაგმენტული ხელნაწერი,
რომლებიც საინტერესო და მნიშვნელოვან მასალას შეიცავს ოთხთავის ქართული
თარგმანის ჩამოყალიბების ისტორიის შესახებ.
საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რა წვლილი შეიტანა გიორგი მთაწმინდელმა
საღვთისმეტყველო ლიტერატურის ბერძნულიდან თარგმნისა და, ზოგადად, ქართული
სამწიგნობრო კულტურის განვითარების საქმეში. სამეცნიერო ლიტერატურაში აზრთა
სხვადასხვაობა არსებობს მისი როლის შესახებ სახარების ტექსტის საბოლოო, ათონური
რედაქციის ჩამოყალიბების პროცესში. ზოგს იგი ოთხთავის ხელახალ მთარგმნელად
მიაჩნია, ზოგს კი – უკვე არსებული თარგმანის ბერძნულ დედანთან შემწამებლად.
სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში მიზნად დავისახეთ გარკვეული სიცხადე
შეგვეტანა ოთხთავის ძველი ქართული თარგმანის ისტორიის და მის ტექსტზე გიორგი
მთაწმინდლის მუშაობასთან დაკავშირებულ ამ პრობლემურ საკითხში. საჭირო გახდა
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური

და

ტექსტოლოგიური

თვალსაზრისით

შეგვესწავლა ოთხთავის ქართული თარგმანის შემცველი XI საუკუნის ის ხელნაწერები,
რომლებიც გიორგი მთაწმინდლის რედაქტორული მუშაობის პროცესს ასახევენ; მათი
შესწავლის საფუძველზე კი ის ძირითადი პრინციპები გამოგვეკვეთა, რომლებიც
გიორგი ათონელის მთარგმენლობით-რედაქტორულ საქმიანობას ახასიათებს. ჩვენი
კვლევის მიზანს ოთხთავის გიორგი მთაწმინდლისეული რედაქციის ჩამოყალიბების
ისტორიის რეკონსტრუირება წარმოადგენს.
მას შემდეგ, რაც საქართველომ დასავლეთის ქრისტიანული ტრადიციები
გაიზიარა, საჭირო გახდა ოთხთავის არსებული თარგმანი, რომელიც აღმოსავლური
ქრისტიანული ტრადიციების გათვალისწინებით იყო შესრულებული, იმდროინდელ
ბიზანტიაში დამკვიდრებული ტექსტის მიხედვით გადასინჯულიყო. სავარაუდოდ,
სწორედ ამ საჭიროებამ უბიძგა გიორგი მთაწმინდელს XI საუკუნეში ოთხთავის ტექსტს
მიბრუნებოდა. თუ რა სამუშაო ჩაატარა მან სახარების ტექსტზე, ჩვენი კვლევის
ფარგლებში სწორედ ამ კითხვაზე ვეცდებით პასუხის გაცემას.
სადისერტაციო ნაშრომი შედგება სამი თავისაგან. პირველი თავი, „ოთხთავის

ქართული თარგმანის შესწავლის ისტორია“, ძირითადად მიმოხილვითი ხასიათისაა,
მასში ორი საკითხია დეტალურად განხილული: ოთხთავის ქართული თარგმანის
რედაქციებისა და გამოცემების. სახარების ტექსტი ქართულად სხვადასხვა დროს და
სხვადასხვა სალიტერატურო სკოლებში უნდა თარგმნილიყო. გარდა ამისა, სხვადასხვა
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დროს რედაქტორებსა თუ გადამწერებს მასში გარკვეული ცვლილებები შეჰქონდათ.
შესაბამისად,

ჩვენამდე

მოღწეულ

ოთხთავის

ხელნაწერებში

არაერთგვაროვანი,

რედაქციულად განსხვავებული ტექსტებია დაცული. ოთხთავის ქართული ტექსტის
შემცველი

ხელნაწერების

ნაწილისა

და

პალიმფსესტების

შესწავლის

შედეგად

დღეისათვის გამოვლენილია: წინაათონური (ადიშური, ოპიზური, იგივე ჯრუჭპარხლისა და ნარევი), ათონური (ე.წ. ექვთიმესეული და გიორგი მთაწმინდლისეული)
და ელინოფილური რედაქციები. პირველ თავში ასევე განხილული და მოკლედ
დახასითებულია ოთხთავის ქართული თარგმანის ყველა გამოცემა, რომელიც XX და XXI
საუკუნეებში განხორციელდა.
სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში, რომლის სათაურია „სახარების XI

საუკუნის ქართული ხელნაწერების პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური ანალიზი“,
ოთხთავის ქართული თარგმანის ხელნაწერთაგან დეტალურად არის შესწავლილი XI
საუკუნის ხელნაწერები, რომლებიც გიორგი მთაწმინდლის მოღვაწეობის ადგილებთან –
შავ მთასთან და ათონის ივერთა მონასტერთან – არიან დაკავშირებულნი; აგრეთვე,
გაანალიზებულია XI საუკუნის ოთხთავის ქართული თარგმანის შემცველი სხვა
ნუსხებიც. მეორე თავს ათონის ქართულ კოლექციაში დაცული ოთხთავების ანალიზით
ვიწყებთ. ამ კოლექციის ოთხთავები ყველა XI საუკუნისა არ არის, ზოგი უფრო ადრეა
გადაწერილი, ზოგიც გვიანდელია. თუმცა ვინაიდან აქამდე ისინი სისტემურად არ
შესწავლილა, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ თითოეული მათგანის განხილვა. ათონის
ქართული კოლექციის 86 ხელნაწერიდან ოთხთავის ქართული თარგმანის ტექსტი
ექვსშია დაცული. ესენია: Ath.15; Ath.53; Ath.62; Ath.67; Ath.75; Ath.83. ექვსივე
ხელნაწერი

საინტერესოა

კალიგრაფიული,

სტილის

პალეოგრაფიული
მიხედვით

თვალსაზრისით,

განსხვავებულ

სურათს

რამდენადაც

აჩვენებენ.

ასევე,

ოთხთავის ეს ხელნაწერები საინტერესოა ტექსტოლოგიური თვალსაზრისითაც, რადგან
მათში

სახარების

ქართული

თარგმანის

სხვადასხვა

ტიპია

დაცული.

ჩვენი

განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო Ath.62-მა, რომელსაც ატყვია ფილოლოგიური
მუშაობის კვალი. მასში წაშლილია სიტყვები, ზოგ შემთხვევაში მთელი წინადადებებიც
და მათ ნაცვლად დაწერია ახალი ვარიანტი ან ადგილი ცარიელია დატოვებული;
ზოგჯერ ძირითად ტექსტში სიტყვა, ფრაზა ან ასო ჩამატებულია სტრიქონის თავზე. თუ
შესაძლებელია, ასოების გადაკეთებით ან გადასმით შეცვლილია მათი მნიშვნელობები.
სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში მიზნად დავისახეთ გაგვერკვია ნასწორები
ტექსტისა და კორექტურების მიმართება ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებთან. ათონური
კოლექციის

ოთხთავთა

გვერდით

განვიხილეთ

კიდევ

ერთი

ნუსხა,

რომელიც

ლიტერატურის მუზეუმშია დაცული (12854-ხ) და „ათონური ოთხთავის“ სახელით არის
ცნობილი. როგორც სახელწოდებიდანვე ჩანს, მისი წარმომავლობა ათონის ქართველთა
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სავანესთან

არის

დაკავშირებული.

სადისერტაციო

ნაშრომში

უარყოფილია

ეს

მოსაზრება და მოყვანილია არგუმენტები, რომ იგი ათონის მთაზე არ უნდა იყოს
შექმნილი და ამ კოლექციის ნაწილს არ უნდა წარმოადგენდეს.
დისერტაციის
თვალსაზრისით,

მეორე
აგრეთვე,

თავში

პალეოგრაფიული

შესწავლილია

შავი

მთის

და

კოდიკოლოგიური

მონასტრებში

(კალიპოსი,

სვიმეონწმიდა, რომანწმიდა, კასტანა, ეზრას მონასტერი, ლერწმისხევი, თუალთა
მონასტერი,

ბარლაამწმიდა)

ხელნაწერები

გამოირჩევა

გადაწერილი

ოთხთავები.

განსაკუთრებული

შავ

მხატვრული

მთაზე

გადაწერილი

შემკულობითა

და

კალიგრაფიით. ამ სამწიგნობრო კერებში შეიქმნა XI საუკუნის ოთხთავის შემდეგი
ნუსხები: ალავერდის (A-484), კალიპოსის (K-76), ვატიკანის (Vat. Iberico 1), რუისის (A845), ოთხთავები, აგრეთვე, S-962. ამ ხელნაწერებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება ათონური რედაქციის ჩამოყალიბების ისტორიის რეკონსტრუქციისათვის.
ზოგიერთი მათგანი უკვე შესწავლილი და გამოცემულია, ზოგი კი დამატებით
შესწავლას

მოითხოვდა.

შავ

მთაზე

გადაწერილ

ოთხთავთაგან

ჩვენთვის

განსაკუთრებით საინტერესო ალავერდის ოთხთავში დაცული ტექსტი აღმოჩნდა.
ამავე თავში მიმოვიხილავთ XI საუკუნის სხვა ოთხთავებს, რომლებიც სხვადასხვა
სამწიგნობრო კერაშია გადაწერილი და ამჟამადაც სხვადასხვა კოლექციაში ინახება.
მაგალითად, ურბნისისა (A-28) და პალესტინის (H-1741) ოთხთავებს, H-1240-ს, K-176-ს
და K-363-ს, Sin.Geo.O.-19-ს, ვენისა (Ven.Geo.1) და იენაშის ოთხთავებს (ს.ი.ე.მ. მესტია
№72). სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში დაცული იენაშის ოთხთავი
აქამდე მეცნიერულად გამოკვლეული არ ყოფილა.
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი ნაწილი – ტექსტოლოგიური კვლევა –
წარმოდგენილია მესამე თავში, რომელიც 5 პარაგრაფისაგან შედგება. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, XI საუკუნის ოთხთავთაგან განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა Ath. 62,
რომელსაც

რედაქტორული

მუშაობის

კვალი

ეტყობა.

ჩვენი

კვლევის

მიზანს

წარმოადგენდა მისი ქვედა ფენის ტექსტის, ანუ Ath. 62-ის ხელნაწერის თავდაპირველი
სახის აღდგენა, ე.ი. იმ ტექსტისა, რომელსაც ხელნაწერი ჩასწორებამდე შეიცავდა,
შემდეგ კი მისი ტექსტუალური ტიპის გამორკვევა. Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის
აღდგენა თავისთავად რთული პროცესი იყო და პალეოგრაფიული დეტალების
გათვალისწინებას მოითხოვდა. რეკონსტრუირების პროცესში თავიდანვე გამოიკვეთა,
რომ იგი ძალიან ახლოს იდგა ალავერდისა (A-484) და იენაშის (ს.ი.ე.მ. მესტია 72)
ოთხთავებთან. ცხადი ხდებოდა, რომ ეს სამი ხელნაწერი (Ath. 62-ის ქვედა ფენა,
ალავერდისა და იენაშის ოთხთავი) ოთხთავის ქართული თარგმანის რედაქციებს შორის
ერთ ტექსტუალურ ჯგუფს ქმნიდა.
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ოთხთავის

ქართული

თარგმანის

ტექსტის

განვითარების

ისტორიის

შესწავლისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ბერძნული ოთხთავის ტექსტის
ისტორიის

გათვალისწინებას.

ამიტომაც

ქართული

ოთხთავის

ხსენებული

ტექსტუალური ტიპის კვლევა მისი შესაძლო წყაროების გარკვევით დავიწყეთ. მესამე
თავის პირველი პარაგრაფი მთლიანად ეძღვნება ოთხთავის ბერძნული ხელნაწერების,
ხოლო მეორე პარაგრაფი ტექსტის ტიპების მიმოხილვას. აგრეთვე, განხილულია
ბერძნული ოთხთავის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი გამოცემა.
დისერტაციის მესამე თავის მესამე პარაგრაფში გაანალიზებულია Ath. 62-ის
ქვედა ფენის ტექსტის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების მიმართება, ერთი მხრივ,
ჯრუჭ-პარხლის

(იგივე

ოპიზურ)

რედაქციასთან

და,

მეორე

მხრივ,

ბერძნულ

ხელნაწერებთან, ხოლო მეოთხე პარაგრაფში – ათონურ რედაქციასთან და ბერძნულ
ნუსხებთან. ტექსტუალური მიმართებების დასახასიათებლად მოყვანილი გვაქვს
თითქმის ყველა ის განსხვავებული იკითხვისი, რომლებიც ამ ტექსტუალურ ჯგუფს
ათონურ რედაქციასთან აპირისპირებს. სიტყვათა, ფრაზათა და ზოგჯერ წინადადებათა
კლება/მატებანი, ლექსიკური სხვაობანი, სიტყვათა რიგის ცვლა, საკუთარი სახელების,
ანთროპონიმებისა და ტოპონიმების, ზმნების (გიორგი ათონელი ზოგჯერ ცვლის ზმნის
რიცხვს, ზოგჯერ – მწკრივს, ზოგჯერ – ზმნისწინს, ზოგჯერ – მთლიანად ზმნას და სხვა
ეკვივალენტით გადმოაქვს იგი) განსხვავებული დაწერილობა. ცალკე პარაგრაფად
გავიტანეთ Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების
ორიგინალური იკითხვისები და მათი ანალიზი, რამაც საინტერესო შედეგებამდე
მიგვიყვანა. თითოეული პარაგრაფის ბოლოს წარმოდგენილია ტექსტოლოგიური
კვლევის შედეგად გამოტანილი ძირითადი დასკვნები.
დისერტაციას ახლავს კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები, გამოყენებული
პირობითი აღნიშვნების განმარტება, ლიტერატურის ნუსხა.
ცალკე დანართად არის წარმოდგენილი ოთხივე სახარება, რომლის ძირითად
ტექსტად გატანილია ათონური რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი, ხოლო
ვარიანტებად – შუალედური ხელნაწერების (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის

ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი) იკითხვისები.
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I თავი
ოთხთავის ქართული თარგმანის შესწავლის ისტორია
§1. ოთხთავის ქართული თარგმანის რედაქციები
ოთხთავის და, ზოგადად, ბიბლიური წიგნების ქართული თარგმანის ისტორია
IV-V საუკუნეებში უნდა იღებდეს სათავეს. დღემდე მოღწეულ 300-მდე სრულ და
ფრაგმენტულ ხელნაწერთაგან ნაწილი გამოცემული და გამოკვლეულია, ნაწილი კი ამ
დრომდე

შეუსწავლელია.

სახარების

ქართული

თარგმანის

ტექსტის

ისტორიის

კვლევისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენამდე მოღწეული თითოეული
ხელნაწერის მეცნიერულად შესწავლასა და მასში დაცული ტექსტის მიმართებების
დადგენას ოთხთავის ქართული თარგმანის რედაქციებთან. ამ საჭიროებას აკაკი შანიძე
საგანგებოდ უსვამს ხაზს: „როცა ყველა ძველი ხელნაწერი შესწავლილი იქნება და

სათანადოდ გამოცემული იქნება კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი, მაშინ ადვილი
იქნება მთლიანად გამოირკვეს თარგმანის ისტორია და მისი გზები და ის ხვედრითი
წონა, რომელიც აქვს ქართულ ვერსიებს ოთხთავის ტექსტის შემუშავებისა,
გავრცელებისა და ფილიაციის საქმეში“ (შანიძე ა., ქართული ოთხთავის...1945:07).
სახარება ქართულად სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა სალიტერატურო სკოლაში
უნდა თარგმნილიყო. გარდა ამისა, დროთა განმავლობაში ამა თუ იმ რედაქტორისა თუ
გადამწერის ნებსითი და უნებლიე ცვლილებების შედეგად, რომელსაც განსხვავებული
მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მან სახე იცვალა. ვინაიდან ოთხთავის ჩვენამდე მოღწეულ
ხელნაწერებში არაერთგვაროვანი, რედაქციულად განსხვავებული ტექსტებია დაცული,
შესაძლებელია თარგმანებისა და ფილოლოგიური ჩარევების სიმრავლეც ვივარაუდოთ.
ოთხთავის

ქართული

ტექსტის

შემცველი

ხელნაწერების

ნაწილისა

და

გამოვლენილი პალიმფსესტების შესწავლის შედეგად დღეისათვის დადგენილია, რომ
ქართულმა ოთხთავმა

თარგმნა-რედაქტირების

სამი

ძირითადი

ეტაპი

განვლო:

წინაათონური (V-X სს.), ათონური (X საუკუნის ბოლო – XI საუკუნის შუა წლები) და
ელინოფილური (XI საუკუნის ბოლო – XII საუკუნის დასაწყისი).
ხანმეტობის

პერიოდში

(VII

საუკუნემდე)

უნდა

არსებულიყო

ქართული

ოთხთავის ორი რედაქცია: ხანმეტური და საბაწმიდური (ეს უკანასკნელიც ენობრივად
ხანმეტი იქნებოდა). XI საუკუნეში ამის შესახებ წერს გიორგი მთაწმინდელი თავის
ანდერძში: „ჩუენნი ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად თარგმნილია და

კეთილად ხანმეტნიცა და საბაწმიდურნიცა (K-76, 310r).1

1

ანდერძის ტექსტის ნაწყვეტი მოგვყავს გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის შემცველი უძველესი
ხელნაწერის, კალიპოსის ოთხთავის (K-76), მიხედვით.
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საბაწმიდური რედაქცია, სავარაუდოდ, V საუკუნეში საბაწმიდაში შეიქმნა.
ლამარა ქაჯაიას აზრით, იგი ნაწილობრივ შემოუნახავს H-999-ის პალიმფსესტურ ქვედა
ფენას (ხანმეტი) (მათე 5:45-46, 48; 6:1-6, 8-12, 14-16, 18-25, 27-33; 7:3-5, 6-8, 11-12, 14-15;
ლუკა 18:40-43; 19:1-12), ხანმეტი ფორმებისაგან უკვე გასუფთავებული ფენა, 897 წლის
ადიშის ოთხთავის ხელნაწერს (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25-23:2) და პარიზის ლექციონარს (P
№3, Vს.). საბაწმიდური რედაქციის სიძველის დასტურად ლამარა ქაჯაიას მოჰყავს
შემდეგი არგუმენტები: არქაული ლექსიკა, კანონზომიერი პუნქტუაცია, ქარაგმების
იშვიათი ხმარება, ანბანის ბოლო ასოს ჵ-ს გამოყენება „ო“ გრაფემის ნაცვლად და სხვა
(ქაჯაია ლ., საბაწმიდური... 2014:11).
რაც შეეხება ე.წ. ხანმეტურ რედაქციას, იგი, თავის მხრივ, მოგვიანებით ორ
დამოუკიდებელ რედაქციად ჩამოყალიბებული ადიშურისა (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25-23:2ის გამოკლებით) და ოპიზურის (იგივე ჯრუჭ-პარხლის) არქეტიპს უნდა წარმოადგენდეს
(ქაჯაია ლ., საბაწმიდური... 2014:11).
იმისათვის, რომ დავეთანხმოთ ან უარვყოთ ლამარა ქაჯაიას ეს მოსაზრებები, ამ
რედაქციების ზედმიწევნით ცოდნა, მათი ურთიერთ და ბერძნულ რედაქციებთან
შედარებაა საჭირო, რაც მომავალი კვლევის საგანი შეიძლება გახდეს. ამ ეტაპზე
მხოლოდ

სამეცნიერო

ლიტერატურაში

არსებული

მოსაზრებების

მიმოხილვას

ვჯერდებით.
1. ადიშური რედაქცია შემოუნახავს რამდენიმე ხელნაწერს, კერძოდ:












ხანმეტი ოთხთავის პალიმფსესტურ ფრაგმენტებს (მათე 5:18-11:7), (A-89-844, V-VI
სს.) (ქაჯაია ლ., ხანმეტი... 1984)
ადიშის ოთხთავის ხელნაწერს (897 წლის) (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25-23:2-ის
გამოკლებით) (ადიშის... 2003)
ე. წ. „ანბანდიდს“ (IX ს.) ზოგიერთ მონაკვეთში (მაჩხანელი მ., ანბანდიდი, 2010)
ქსნის ოთხთავის (A-507, IX-X სს.) ცალკეულ იკითხვისებს სხვადასხვა მუხლის
ფარგლებში (ადიშური რედაქციის შემცველი მონაკვეთების გამოყოფა ძნელდება)
(იმნაიშვილი ი., 1949)
Q-213 ხელნაწერის მარკოზის სახარების ორფურცლიან ფრაგმენტს (X ს.)
(Sarjveladze 2012:170)
H-3181 ხელნაწერის ერთფურცლიან ფრაგმენტს, რომელშიც იოანეს სახარების
მეექვსე თავის 51-54 და 57-58 მუხლებია დაცული (XI ს.) (Sarjveladze 2012:170)
H-1240 ხელნაწერის მარკოზის სახარების 14:60-15:47 მუხლებს (XI ს.)
(სარჯველაძე ს., ოთხთავის... 2010:290)
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სვანურ ფონდში დაცულ (№4) ხანმეტი
პალიმფსესტის მათეს სახარების 19:20-21; 23-24; 26-28 მუხლებს (სარჯველაძე ს.,
2009:215-228)
X-XI საუკუნის ლექციონარებს (Sarjveladze 2012:170)
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ადიშური რედაქცია ხანმეტობის პერიოდში რომ ხანმეტი იყო, დასტურად
შეგვიძლია მოვიყვანოთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სვანურ ფონდში დაცულ
(№4) ხანმეტ პალიმფსესტში დადასტურებული 8 ხანმეტი ფორმა (ხიყავ, მიხეც, მოხიღო,
[მი]ხუგო, ხრქუა, დახსხდეთ, განხშჯიდეთ და ხუადვილ[ჱს] (სარჯველაძე ს., 2009:220).
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული კიდევ ერთი ნუსხა H-1445 (9-ფურცლიანი
ფრაგმენტი), რომლის 3r-v ხანმეტი პალიმფსესტური გვერდებია (დადასტურებულია
ხუთი

ხანმეტი

ფორმა:

ხიყო,

ხიყვნეს,

ხესმა,

ხრქუა,

და

შთახბერა).

მასში

წარმოდგენილია ლექციონარის საკითხავი იოანეს სახარების მეოცე თავიდან, 19-25
მუხლები. სოფიო სარჯველაძის გამოკვლევით, ეს საკითხავი არ მისდევს ოთხთავის
ქართული თარგმანის არცერთი რედაქციის ტექსტს და არც სხვა ლექციონარებში
დაცულ საკითხავებს. თუმცა მისი ცალკეული ვარიანტები უახლოვდება ადიშურ
რედაქციას (სარჯველაძე ს., 2009:227).
2.

ოპიზური,

იგივე

ჯრუჭ-პარხლის

რედაქცია

დაცულია

დღეისათვის

გამოვლენილ X-XVII საუკუნეების 40-მდე სრულ და ფრაგმენტულ ხელნაწერში,
კერძოდ:



















ხანმეტი სახარება მათე, 11,8-იდან ბოლომდე (A-89-844, V-VI სს.), (ქაჯაია ლ.,
ხანმეტი... 1984)
ე.წ. „ანბანდიდის“ ზოგიერთ მონაკვეთში (IX ს.), (მაჩხანელი მ., ანბანდიდი...
2010).
ოპიზის (913 წლის, Ath. 83)
ჯრუჭის (936 წლის, H-1660)
პარხლის პირველი (973 წლის, A-1453)
Sin.Geo.15 (978 წლის)
Sin.Geo.30-38 (979 წლის)
ტბეთის (995 წლის, პეტერბურგის K-212)
წყაროსთავის (X ს., A-95)
ბერთის (X ს.)
ქსნის ოთხთავის მათეს სახარება (X ს., A-507)
მარტვილის (X ს., S-391)
S-405 (X ს.)
პარხლის მეორე ოთხთავი (X-XI სს., S-2927)
ურბნისის (XI ს., A-28)
პალესტინურ ოთხთავებში (1048 წლის, H-1741)
K-176 (XI ს.)
H-1240 (XI ს.) (მარკ. 14:60-15:47-ის გამოკლებით) (სარჯველაძე ს., ოთხთავის...
2010:290)
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აგრეთვე,

X-XI

საუკუნის

ხელნაწერთა

უმრავლესობაში.

ამ

რედაქციამ

დიდი

გავრცელება ჰპოვა ქართულ ქრისტიანულ ეკლესიაში და XI საუკუნემდე კანონიკურ
ტექსტად ითვლებოდა. აკაკი შანიძემ მას „ქართული პროტოვულგატა“ უწოდა (შანიძე ა.,
ქართული ოთხთავის...1945:08).
როგორც ზემოთ გამოჩნდა, პალიმფსესტების სახით შემონახულ ხანმეტ სახარებას
(A-89-844, V-VI სს.) დაუცავს ორი რედაქცია: ერთი ოპიზურს მიჰყვება, მეორე კი _
ადიშურს (მათე 5:18-11:7). ლამარა ქაჯაიას გამოაქვს დასკვნა, რომ იგი გადაწერილია
ოპიზური რედაქციის არქეტიპიდან. გადამწერს ხელთ ეპყრა დაზიანებული და
თავნაკლული ხელნაწერი და იძულებული გახდა, ეს დანაკლისი ოთხთავის იმ
ხელნაწერით შეევსო, რომელიც განსხვავებული, კერძოდ, ადიშური რედაქციის
არქეტიპს შეიცავდა (ქაჯაია ლ., ხანმეტი... 1984:327). მკვლევარმა ხანმეტ სახარებაზე
მუშაობის ადრეულ ეტაპზე მიიჩნია, რომ ქართულში ხანმეტი ტექსტის ორი სხვადასხვა
თარგმანი

ერთმანეთის

პარალელურად

IV-V

საუკუნეებში

უკვე

არსებობდა.

მოგვიანებით, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მან დააზუსტა, რომ ამ ორი რედაქციის
არქეტიპს გიორგი მთაწმინდლის ანდერძში დასახელებული ხანმეტური ტექსტი უნდა
წარმოადგენდეს, ანუ ისინი ერთი საერთო წყაროდან უნდა მომდინარეობნენ (ქაჯაია ლ.,
საბაწმიდური... 2014:11).
ხანმეტი ოთხთავის (A-89-844) ტექსტთან ძალიან ახლოს დგას XI საუკუნის H-1240
ხელნაწერში დაცული ტექსტი (სარჯველაძე ს., ოთხთავის... 2010). როგორც ხანმეტ
ოთხთავს (A-89-844) დაუცავს ოპიზური და ადიშური რედაქციის მონაკვეთები, ასევე, H1240-ს. ამ ხელნაწერის ძირითადი ნაწილი ოპიზურ რედაქციას მიჰყვება, ხოლო,
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მარკოზის სახარების 14:60-15:47 მუხლებს ადიშური
რედაქცია შემოუნახავს. გარდა ამისა, H-1240-ში დასტურდება შვიდი ხანმეტური ფორმა,
რაც გვავარაუდებინებს, რომ გადამწერს ხელთ ეპყრა ხანმეტი დედანი.
3. ნარევი (კონტამინირებული) რედაქცია
ოთხთავის ხელნაწერებში დაცული სახარების ტექსტის შესწავლის შედეგად ასევე
გამოვლინდა

ე.წ.

ნარევი

(კონტამინირებული)

რედაქცია,

რომლისათვის

დამახასიათებელია სხვადასხვა რედაქციის იკითხვისთა შერევა ერთმანეთის გვერდით,
ცალკეული

მუხლის

ფარგლებში.

ნარევი

რედაქციის

შემცველია

შატბერდში

გადაწერილი ქსნის ოთხთავი (A-507), რომელიც ივანე იმნაიშვილმა IX საუკუნის
გასულითა და X საუკუნის დასაწყისით დაათარიღა (იმნაიშვილი ი., 1949:296). ქსნის
ოთხთავი რედაქციულად რთული ძეგლია. მასში დაცულია როგორც ადიშური და
ოპიზური რედაქციების წაკითხვები, ასევე, ორიგინალური, მხოლოდ ქსნის ოთხთავში
დაცული ვარიანტები. მათ ივანე იმნაიშვილი საკუთრივ ქსნურ რედაქციას მიაკუთვნებს
(იმნაიშვილი ი., 1949:302).
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ნარევი (კონტამინირებული) რედაქციისაა X-XI საუკუნის ტვიბერის ოთხთავში
(სიემ 73) დაცული ჩანართი (მათე 14:19-15:24) (Tvaltvadze 2009; თვალთვაძე 2009ბ;
თვალთვაძე, 2010ბ:50-64; სარჯველაძე ს., 2011:99-118; თვალთვაძე 2015ა), აგრეთვე,
საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივის ხელნაწერთა ფონდში N107 ნომრით
დაცული ოთხთავის ხელნაწერი ე. წ. „ანბანდიდი“ (მაჩხანელი მ., ანბანდიდი 2010).
ქსნის ოთხთავის

მსგავსად

მასში

მოიპოვება

როგორც ადიშისა

და

ოპიზური

რედაქციების იკითხვისები, ასევე, საკუთრივ მხოლოდ ამ ხელნაწერში დაცული
ორიგინალური წაკითხვები. კვლევის შედეგად სოფიო სარჯველაძემ გამოავლინა, რომ
ნარევი რედაქციის ტექსტი დაუცავს მარტვილის ოთხთავის მარკოზის სახარების
ნაწილსაც, ხოლო მათეს სახარების ნარევი რედაქციის ტექსტს, ტვიბერის ოთხთავის
გარდა, შეიცავს H-1836-1890 პალიმფსესტური ხელნაწერის ზედა ფენა, რომელიც XIVXV საუკუნეებით თარიღდება (ქვედა ფენა X საუკუნეში გადაწერილ ლექციონარს
წარმოადგენს) და H-1395-ის 3 ფურცლიანი პალიმფსესტური ხელნაწერის ზედა ფენა,
რომელიც XIII-XIV საუკუნეებით თარიღდება (ქვედა ფენაში ოთხთავის ტექსტია
დაცული). H-1395-ში დაცულია მათეს სახარების მხოლოდ 12:35-13:25 და 18:26-19:11
მუხლები (სარჯველაძე ს., ოთხთავის... 2010:271; სარჯველაძე ს., 2015:427). H-1395, თავის
მხრივ, წარმოადგენს Η-1871-ის ნაწილს (XIV-XV სს.), რომელშიც 101 ფურცელია
წარმოდგენილი და მისი ზედა ფენა აგრეთვე ნარევი რედაქციის ტექსტს შეიცავს. ქვედა
ფენაშიც ოთხთავის ტექსტია დაცული და იგი ორი სხვადასხვა ხელნაწერის, ნუსხურითა
და ასომთავრულით გადაწერილი ფურცლებისგან არის შედგენილი. ორივე მათგანი
სოფიო სარჯველაძეს X საუკუნეში გადაწერილად აქვს მიჩნეული. Η-1871-ის 2v-ს
შემდეგ ტექსტი გრძელდება H-1395-ის 1r-ზე. H-1395-ის 2v-ზე ტექსტი წყდება და
გრძელდება Η-1871-ის 3r-ზე (სარჯველაძე ს., 2015:425). დასახელებულ სტატიაში ეს
ორი ხელნაწერი, H-1395 და Η-1871, საგანგებოდ არის შესწავლილი.
სოფიო

სარჯველაძეს

მიაჩნია, რომ ნარევი

(კონტამინირებული)

რედაქცია

მხოლოდ ორი დამოუკიდებელი რედაქციის, ადიშურისა და ოპიზურის, შეჯერების
შედეგად შეიძლება მიგვეღო. მისივე ვარაუდით, ეს უნდა მომხდარიყო გიორგი
მთაწმინდლისეული

რედაქციის

ჩამოყალიბებამდე,

ვინაიდან

ყველა

ზემოთ

ჩამოთვლილ ხელნაწერში მხოლოდ ადიშური და ოპიზური რედაქციების იკითხვისები
დასტურდება (სარჯველაძე ს., 2015:438).

4. ათონური (გიორგისეული) რედაქცია
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ოთხთავის საბოლოო, ქართული ეკლესიის მიერ შეწყნარებული ათონური
რედაქციის ტექსტი შეიქმნა XI საუკუნის 50-იან წლებში გიორგი ათონელის (1009-1065)
მიერ.
ათონური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებიდან ვიცით, რომ
გიორგი მთაწმინდელს ბერძნულ დედანთან ქართული თარგმანის უფრო მეტად
დაახლოების მიზნით სამჯერ შეუდარებია ქართული ტექსტი ბერძნულისათვის. მისი
მთავარი მიზანი იყო, დაეცვა სიზუსტე ბერძნულ დედნებთან მიმართებით. როგორც ივ.
იმნაიშვილი აღნიშნავს, გიორგი ათონელი საჭიროების მიხედვით ზოგჯერ ამატებდა
ქართულ ტექსტში სიტყვებს, ზოგჯერ აკლებდა; შედარებით ძველ გრამატიკულ
ფორმებსა და ლექსიკურ ერთეულებს ცვლიდა ახალი ლექსიკით, რათა სახარების
ტექსტი უფრო გასაგები გამხდარიყო მკითხველისთვის; ანაცვლებდა სიტყვათა რიგს
წინადადებაში; მაქსიმალურად ითვალისწინებდა ბერძნული და ქართული ენების
გრამატიკულ-სტილისტურ თავისებურებებს (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:153).
რუისის სახარების (XI საუკუნის, A-845), იგივე შავი მთის ოთხთავის გადამწერი
შავზაქარია მოგვითხრობს: „დაიწერა წმიდაჲ ესე სახარებაჲ შავსა მთასა უდაბნოსა

ლერწმისჴევისსა ზღჳსპირსა, რომელ არს დასასრულსა შავისა მთისასა, მახლობელად
სელევკიისა ჴელითა უბადრუკისა და მწარედ ცოდვილისა შავ ზაქარიაჲსითა...
ნიკოლაოს ხუცესსა მიეცინ ღმერთმან სასყიდელი და მადლი ჩემისა კეთილისათჳს და
წყალობისა. მისითა დედითა დავწერე, რომელ მას დაეწერა გიორგი მთაწმიდელისა
სახარებისაგან, რომელი გიორგი მთაწმიდელსა ბერძულთა სახარებათა შეემოწმა მესამედ.
ორჯელ პირველ შეემოწმა. ღმერთმან მიეცინ სასყიდელი სულსა მისსა შრომისათჳს,
ამინ“ (305v-306r) (ჟორდანია 1908:59; აბულაძე 1973:362). როგორც ანდერძიდან ირკვევა,
გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულთან ორჯერ შედარების შემდეგ მესამედაც დაბრუნებია
ოთხთავის ტექსტს.
გიორგი მთაწმინდლის დიდი ავტორიტეტის წყალობით ათონური რედაქცია
ფართოდ გავრცელდა და ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში დამკვიდრდა,
როგორც კანონიკური ტექსტი. დღემდე მოღწეულ ოთხთავის ქართული თარგმანის
შემცველ ხელნაწერთა უმეტესობაში, დაახლოებით 200-მდე ხელნაწერში, სწორედ
ათონური რედაქციის ტექსტია დაცული.
გიორგი ათონელმა ქართული ოთხთავის ტექსტს ბერძნულთან მესამედ შედარების
შემდეგ ანდერძი დაურთო, რომელიც ჩვენამდე ორი, A და B, რედაქციითაა მოღწეული
(შანიძე ა.1981:291-299; იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:54-55; თვალთვაძე 2009გ:129–
141; Tvaltvadze, 2008:107–119; Tvaltvadze, 2012:213-229; თვალთვაძე 2015ბ; ალექსიძე
2016:214-225):
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A – „ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი ახლად გჳთარგმნია

ფრიადითა იძულებითა ძმათა ვიეთმე სულიერთაჲთა და ბერძულთა სახარებათადა
შეგჳწამებია ფრიადითა გამოწულილვითა. და ვინცა ვინ დასწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ,
ეგრე დაწერეთ, თუ ამისგან ჯერ-გიჩნდეს დაწერაჲ, ღმრთისათჳს სიტყუათა ნუ
სცვალებთ, არამედ ვითარცა აქა სწერია, ეგრე დაწერეთ; და თუ არა რაჲმე გაშუნდეს,
ჩუენნი ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად თარგმნილნია და კეთილად _
ხანმეტნიცა და საბაწმიდურნიცა, მუნით დაწერეთ და ღმრთისათჳს ერთმანერთსა ნუ
გაჰრევთ. და გლახაკისა გიორგისთჳს, რომელმან ესე ვთარგმნე, ლოცვა-ყავთ!“ 2
B – „ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი არა თუ ახლად

გჳთარგმნია, არამედ ფრიადითა იძულებითა ძმათა ვიეთმე სულიერთაჲთა და
ბერძულთა სახარებათადა შეგჳწამებია ფრიადითა გამოწულილვითა. და ვინცა-ვინ
სწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ, ეგრე დაწერეთ, თუ ამისგან ჯერ-გიჩნდეს დაწერაჲ,
ღმრთისათჳს სიტყუათა ნუ სცვალებთ, არამედ ვითარცა აქა სწერია, ეგრე დაწერეთ; და
თუ არა რაჲმე გაშუნდეს, ჩუენნი ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად
თარგმნილნია და კეთილად _ ხანმეტნიცა და საბაწმიდურნიცა, მუნით დაწერეთ და
ღმრთისათჳს ერთმანერთსა ნუ გაჰრევთ. და გლახაკისა გიორგისთჳს, ლოცვა-ყავთ!“3
ანდერძის ეს ორი ვარიანტი რამდენიმე ადგილას სხვაობს ერთმანეთისგან, კერძოდ:
ანდერძის დასაწყისში A რედაქციაში გვაქვს: „ესე წმიდაჲ ოთხთავი ახლად გჳთარგმნია“,
B-ში კი – „ესე წმიდაჲ ოთხთავი არა თუ ახლად გჳთარგმნია“; ანდერძის ბოლოს –

„გლხაკისა გიორგისთჳს ლოცვა ყავთ“ – A ვარიანტში ჩამატებულია ფრაზა: „რომელმან
ესე ვთარგმნე“. A ვარიანტის მიხედვით, გიორგი მთაწმინდელი ოთხთავის ხელახალი
მთარგმნელია, B ვარიანტის მიხედვით კი – მხოლოდ რედაქტორი.4
2

ანდერძის A ვარიანტი დაცულია შემდეგ ხელნაწერებში: გელათის ოთხთავი (Q-908), ვანის ოთხთავი (A1335), ლაბსყალდის ოთხთავი (ს.ი.ე.მ. მესტია 71), H-2075 (XII ს.), ლაბეჭინის ოთხთავი (A-1563, XIII ს.), A449 (XIII, XIV სს.), K-361 (XV-XVI სს.), Q-920 (1504 წ.), ვალეს ოთხთავი (A-401, 1514 წ.), H-1030 (1696 წ.), H315 (XVII ს.), S-1351 (XVIII ს.). ჩამონათვალი, რასაკვირველია, სრული არ არის.
3 ანდერძის B ვარიანტი დაცულია შემდეგ ხელნაწერებში: ეჩმიაძინის ოთხთავი (Rt XIX #1), ბრეთის
ოთხთავი, ახალციხური ოთხთავი (#186), მოქვის ოთხთავი 1300 წლისა (Q-902), უბისის ოთხთავი, A-41
(XIII ს.), H-1721 (1520 წ.), H-2126 (XV ს.), S-3624 (XIVს.), S-1247 (XVII ს.). გიორგი მთაწმიდლის ანდერძის A
და B ვარიანტის დასამოწმებლად გამოვიყენეთ ზაზა ალექსიძის საერთო რედაქციით შეკრებილი
„გიორგისი“ (წმიდა გიორგი მთაწმიდელის ანდერძები), რომელიც დასაბეჭდად არის გადაცემული.
4
ზაზა ალექსიძე განიხილავს კიდევ ერთი ტიპის ანდერძს (ალექსიძე 2016:217), სადაც კოლოფონის
დასაწყისში გიორგი მთაწმინდელი რედაქტორად არის მოხსენიებული (არათუ ახლად გჳთარგმნია), ხოლო
ბოლოში კი – მთარგმნელად. ანდერძის მესამე ვარიანტი წარმოდგენილია შემდეგ ხელნაწერებში:
საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული ოთხთავი 1669 წ., და A-251 (XVIII ს.). მოვიყვანთ
ანდერძის ტექსტს მთლიანად: „ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი არათუ ახლად
გვითარგმნია, არამედ ფრიადითა იძულებითა ძმათა ვიეთმე სულიერთაჲთა ბერძულთა სახარებათადა
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აკაკი შანიძე ვარაუდობს, უფრო მიზანშეწონილია, მივიჩნიოთ, რომ გიორგი
მთაწმინდელმა რედაქტირება გაუკეთა ტექსტს, ვიდრე ხელახლა თარგმნა (შანიძე ა.,
1981:284). ივანე იმნაიშვილის აზრითაც, სწორია მეორე ვარიანტი, სადაც გიორგის
მიეწერება ბერძნულთან საფუძვლიანი შეჯერება-შეწამება დედანთან მაქსიმალურად
დაახლოების მიზნით. ოთხთავი ხელახლა მას, რა თქმა უნდა, არ უთარგმნია
(იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:55).
უშუალოდ გიორგი მთაწმინდლის ხელიდან გამოსულ ხელნაწერს ან მის პირს
ჩვენამდე არ მოუღწევია, რომ უტყუარად გაგვერკვია, ანდერძის რომელი ვარიანტი
ეკუთვნის მას. ვალერი სილოგავამ (სილოგავა 1989:153-165) და დარეჯან თვალთვაძემ
(თვალთვაძე 2007:66-67; Tvaltvadze 2008:107-119; თვალთვაძე 2009ბ:129–141; Tvaltvadze
2012:213-229; თვალთვაძე 2015ბ) ყურადღება მიაქციეს 1060 წელს, შავი მთის კერაში –
კალიპოსის მონასტერში – გადაწერილი ოთხთავის ნუსხას, სადაც კარგად ჩანს ანდერძის
ტექსტის

რედაქტირების

კვალი.

კალიპოსის

ოთხთავი

ქუთაისის

სახელმწიფო

ისტორიული მუზეუმის ხელნაწერთსაცავში 76-ე ნომრით არის დაცული (ქუთაისის...
1953; ოთხთავი... 2008; მუმლაძე 2008ა; მუმლაძე 2008ბ). მას ზოგჯერ ლეჩხუმურ
სახარებასაც უწოდებენ. ამ ხელნაწერის გადამწერი, ბასილი თორელყოფილი, ანდერძში
წერს, რომ ოთხთავი 1060 წელს (ე.ი გიორგის სიცოცხლეშივე) არის გადაწერილი „მამისა

გიორგის

თარგმნილისა

თვალთვაძის

ვარაუდით,

სახარებისაგან

[310r]“

მთარგმნელის

(თვალთვაძე

თანამედროვე

2015ბ).

დარეჯან

გადამწერს,

ბასილი

თორელყოფილს, ანდერძის ის ვარიანტი უნდა ჰქონოდა ხელთ, რომელიც გიორგის
ხელიდან გამოსულ ნუსხას ერთვოდა და რომელშიც ანდერძის ცნობილი სადავო
ადგილი ასე იკითხება: „ესე წმიდაჲ ოთხთავი არა თუ ახლად გჳითარგმნია...“
ხელნაწერში კარგად ჩანს, რომ ეს ადგილი გვიან არის ჩასწორებული, წაშლილია
სიტყვები „არა თუ“ და ზემოდან სხვა ფერის მელნით წერია სიტყვა „ჩუენ“ (თვალთვაძე
2007:67). ამ დამაჯერებელი არგუმენტის საფუძველზე მკვლევარი ფიქრობს, რომ გიორგი
მთაწმინდელს არ შეუქმნია ახალი თარგმანი, მან უკვე არსებული სახარების ტექსტის
რედაქტირება მოახდინა, მაქსიმალურად დაუახლოვა ბერძნულ დედნებს. გვიანდელმა
გადამწერებმა ანდერძის ის ნაწილი, სადაც გიორგი სახარების მხოლოდ რედაქტორად
სახელდება, შეცვალეს, სავარაუდოდ, იმიტომ, რომ უკეთ წარმოეჩინათ გიორგი
მთაწმინდლის ღვაწლი და გაემყარებინათ მისეული რედაქციის კანონიკურ ტექსტად
აღიარების ფაქტი (თვალთვაძე 2015ბ).
შეგვიწამებია ფრიადითა გამოწულვილითა. და ვინცა-ვინ სწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ, ეგრეთ დაწერეთ. თუ
ამისგან ჯერ გიჩნდეს დაწერაჲ, ღმრთისათჳს სიტყუათა ნუ შესცვალებთ, არამედ ვითარცა აქა სწერია,
ეგრეთ დაწერეთ. და თუ არა რაჲმე გაშუნდეს, ჩუენნი ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად
თარგმნილნია და კეთილად - ხანმეტნიცა და საბაწმინდურნიც - მუნით დაწერეთ და ღმრთისათჳს
ერთმანეთსა ნუ გაჰრევთ და გლახაკისა გიორგის თარგმანისათჳს ლოცვა ყავთ.“
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„გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებაში“ გიორგი მცირე

გვეუბნება, რომ მან

მთარგმნელობითი კუთხით სხვადასხვა ტიპის სამუშაო ჩაატარა: 1. თარგმნა ჯერ
უთარგმნელი წიგნები, 2. ხელახლა გადმოიღო ქართულ ენაზე ოდესღაც თარგმნილნი
და

„ვერკეთილად

გადმოღებულნი“.

3.

განასრულა

ექვთიმე

მთაწმინდლის

დაუმთავრებელი თარგმანები და 4. „კუალად სხუანი რომელნი-მე ბერძულსა შეაწამნა

და ყოვლისა ნაკლულევანებისაგან განასრულნა და სიტყუა-დუხჭირობისა და
ვერაგობისაგან განაშვენნა და განაბრწყინვნა, ვითარცა თჳთ თავადი სახარებაჲ და პავლე“
(ძველი... 1967:146). როგორც ვხედავთ, „გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებაში“ გარკვევით
წერია, რომ მან სახარების ტექსტი ბერძნულს შეაწამა და ნაკლულევანებისაგან სრულყო.
ჩვენმა ტექსტოლოგიურმა კვლევამაც სწორედ ამ დასკვნამდე მიგვიყვანა. გიორგი
მთაწმინდელმა იხელმძღვანელა უკვე არსებული ოპიზური, იგივე ჯრუჭ-პარხლის
რედაქციით და სამგზის რედაქტირების შედეგად მაქსიმალურად დაუახლოვა იგი
ბერძნულს, კერძოდ, ბიზანტიური ტექსტის ტიპს. ამ საკითხს დაწვრილებით ქვემოთ
შევეხებით.
მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ გიორგი მთაწმინდელამდე ექვთიმე ათონელმა
(955-1028), აპოკალიფსისა და დავითნის გარდა, სახარებაზეც იმუშავა. ამ მოსაზრების
დასტურად კორნელი კეკელიძე (კეკელიძე 1980:317) იმოწმებს ალავერდის ოთხთავის
მინაწერს: „ესე უწყოდეთ, წმიდანო მამანო, რომელნიცა მიემთხჳვნეთ წმიდასა ამას

სახარებასა, ფრიად მართალი და წმიდაჲ არს, მამისა ეფთჳმეს სახარებათადა
შეწამებული, ბერძულსა ორჯელ და ქართულსა, ყოვლითურთ უნაკლულოჲ“ (A-484, 10r)
(ქართ. ხელნ. აღწერილობა, A ფონდი, 1986:212).
ივანე

იმნაიშვილი

მიიჩნევს,

რომ

სახარების

ექვთიმესეული

რედაქცია

წარმოდგენილია ტბეთის (995 წლის), მესტიის (1039 წლის), ურბნისის (XI ს-ის I ნახ.) და
პალესტინის (1048 წლის) ოთხთავებში (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:49). თუმცა ამ
ოთხთავების ანდერძებში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი. ივანე იმნაიშვილის აზრით,
ექვთიმეს რედაქცია არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ თარგმანს. იგი ეყრდნობა ოპიზის
ოთხთავს,

ექვთიმე

აუცილებლობის

ათონელი

შემთხვევაში

ადარებს
შეაქვს

მას

ბერძნულ

ცვლილებები.

ივ.

დედანს

და

მხოლოდ

იმნაიშვილმა,

აგრეთვე,

ერთმანეთს შეუდარა და იპოვა დამთხვევები ურბნისისა და პალესტინის ოთხთავებსა
და ექვთიმე ათონელის მიერ თარგმნილ იოანე ოქროპირის „მათეს სახარების
თარგმანებაში“ დაცულ სახარების ტექსტს შორის. მისი აზრით, ეს არის სწორედ
დამატებითი არგუმენტი იმისა, რომ ურბნისისა და პალესტინის ოთხთავებში ექვთიმე
ათონელის მიერ ნარედაქტირები ტექსტია დაცული (იმნაიშვილი ი., ქართული...
1979:49).
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ექვთიმეს შრომათა ნუსხებში, რომლებიც გიორგი მთაწმინდლის ჰაგიოგრაფიულ
თხზულებასა (ძველი... 1967:62-64) და მისი მამის, იოანე ათონელის, ანდერძშია
წარმოდგენილი (ოქროპირი 1996:14-15), ექვთიმეს მიერ სახარების თარგმნისა თუ
რედაქტირების ფაქტი აღნიშნული არ არის. გარდა ამისა, დღემდე ექვთიმესეულად
მიჩნეული წაკითხვების დიდი ნაწილი ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერებშიც
დასტურდება, ამიტომაც მკვლევართა ნაწილი სახარების რედაქტირების პროცესში
ექვთიმეს

წვლილს

თითქმის

გამორიცხავს.

ოცდახუთზე

მეტი

წინაათონური

ხელნაწერის (წყაროსთავის (X ს.), Sin.Geo.15 (978 წლის), Sin.Geo.16 (X ს.), Sin.Geo.30 (979
წლის), ურბნისის (XI ს-ის I ნახ.), პალესტინის (1049 წლის), ტბეთის (995 წლის), მესტიის
(1039 წლის) და ა.შ.), მონაცემთა შესწავლის შედეგად ზურაბ სარჯველაძემ დაადგინა,
რომ ე.წ. ექთვიმეს რედაქციის ვარიანტული წაკითხვები არა მხოლოდ დასტურდება,
არამედ უგამონაკლისოდ მისდევს X საუკუნის ხელნაწერებს (წყაროსთავის (X ს.),
Sin.Geo.15 (978 წლის), Sin.Geo.16 (X ს.), Sin.Geo.30 (979 წლის), რომელნიც ექვთიმეს
მოღვაწეობამდეა გადაწერილი და რომლებიც ტექსტუალური თვალსაზრისით ერთად
დგანან (სარჯველაძე ზ., 2001:110). ზურაბ სარჯველაძის მოსაზრებით, ურბნისულ და
პალესტინურ ოთხთავებში დაცული ტექსტი წყაროსთავის (X ს.), Sin.Geo.15 (978 წლის),
Sin. Geo.16 (X ს.), Sin.Geo.30 (979 წლის) ხელნაწერებში დაცულ ტექსტებთან ერთად ერთერთ ქვეჯგუფად თავსდება ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზური რედაქციის ფარგლებში
(სარჯველაძე ზ., 2001:124-125). ზურაბ სარჯველაძე ფიქრობს, რომ ამ ექვსი5 ხელნაწერის
ერთიანობა შედეგია ბერძნულ დედანთან შედარების გზით მიღებული იმ რევიზიისა,
რომელიც VIII საუკუნის I ნახევარში უნდა დასრულებულიყო. ამ დასკვნის საფუძველს
კი აძლევს Sin.Geo.15-სა (978 წლის) და Sin.Geo.30-ში (979 წლის) გამოვლენილი
ჰაემეტობის ნაშთები (სარჯველაძე ზ., 2001:125). ზურაბ სარჯველაძეს დამატებით
არგუმენტად მოჰყავს გიორგი მთაწმინდლის ცნობილი ანდერძი იმის დასტურად, რომ
ექვთიმე ათონელს ოთხთავის ტექსტის რევიზია არ ჩაუტარებია. როგორც ზემოთ
აღინიშნა, გიორგი მთაწმინდელი ოთხთავის ქართული თარგმანის ანდერძში ასახელებს
მანამდე არსებულ ორ ძველ რედაქციას, ხანმეტსა და საბაწმიდურს, მაგრამ არაფერს
ამბობს ექვთიმეს მიერ ნარედაქტირებ ტექსტზე. მისთვის რომ ამ უკანასკნელის
რედაქცია ყოფილიყო ცნობილი, ამ გარემოებას აუცილებლად აღნიშნავდა (სარჯველაძე
ზ., 2001:127).
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2016 წელს თსუ ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა, თამარ თითბერიძემ,
საბაკალავრო ნაშრომის „ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის N363 ხელნაწერის (ქუთ.363)
კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ანალიზი“ ფარგლებში პროფ. დ. თვალთვაძის ხელმძღვანელობით
იმუშავა ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის N363 ხელნაწერზე (K-363). კოდიკოლოგიურტექსტოლოგიური ანალიზის შედეგად გამოჩნდა, რომ K-363-ში დაცული ტექსტი სწორედ ამ ქვეჯგუფის
ხელნაწერთა გვერდით დგას. მაშასადამე, ზურაბ სარჯველაძის მიერ გამოვლენილ ექვს ხელნაწერს
დაემატა მეშვიდე ხელნაწერი, K-363.
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ჩვენ აბსოლუტურად ვიზიარებთ ზურაბ სარჯველაძის მოსაზრებას, რომ ივ.
იმნაიშვილის

მიერ

ექთვიმეს

იკითხვისები

დასტურდება

რედაქციის

X

საუკუნის

ვარიანტულ

წაკითხვებად

ხელნაწერებში,

მიჩნეული

რომელნიც

ექვთიმეს

მოღვაწეობამდეა გადაწერილი. როგორც ვიცით, ეგზეგეტიკური თხზულებებიდან
ექვთიმე ათონელმა არაუგვიანეს 980 წლისა ჯერ წმინდა იოანე ოქროპირის იოანეს
სახარების განმარტება თარგმნა (ოქროპირი 1993), ხოლო მოგვიანებით, 1002 წელს
(კეკელიძე 1980:198), მამისავე სიცოცხლეში, მისივე თხოვნით – წმინდა იოანე
ოქროპირის მათეს სახარების თარგმანება გადმოიღო ქართულად. ჩვენი აზრით, სწორედ
ამ თარგმანებებში დაცული ტექსტია ექვთიმესეული, რომელიც მცირედით, მაგრამ
მაინც განსხვავდება ოპიზური, იგივე ჯრუჭ-პარხლისა და ათონური რედაქციის
ტექსტისგან. რაც შეეხება ალავერდის ოთხთავის მინაწერს („ესე უწყოდეთ, წმიდანო

მამანო, რომელნიცა მიემთხჳვნეთ წმიდასა ამას სახარებასა, ფრიად მართალი და წმიდაჲ
არს, მამისა ეფთჳმეს სახარებათადა შეწამებული, ბერძულსა ორჯელ და ქართულსა,
ყოვლითურთ უნაკლულოჲ“ (A-484, 10r) (ქართ. ხელნ. აღწერილობა, A ფონდი, 1986:212),
ტექსტოლოგიურად ნამდვილად დგინდება, რომ ალავერდის ოთხთავი მათესა და
იოანეს სახარებების ნაწილში ითვალისწინებს ექვთიმეს განმარტების კიმენის ტექსტის
იკითხვისებს. მათ შორის ზოგი იმგვარია იკითხვისია, რომელიც არცერთ წინაათონურ
რედაქციაში არ დასტურდება. ამ საკითხს ქვემოთ ტექსტოლოგიური ანალიზისას უფრო
დაწვრილებით განვიხილავთ.
5. ელინოფილური რედაქცია
სახარების
განმარტებების

ელინოფილურ
კიმენი.

რედაქციას

გიორგი

შეიცავს

მთაწმინდლის

თეოფილაქტე

შემდგომ

ბულგარელის

ოთხთავის

ტექსტი

ბერძნულიდან ქართულად XI საუკუნის მიწურულსა და XII საუკუნის დასაწყისში
ანონიმ

ავტორს

უთარგმნია.

ამჯერად

თარგმნის

მოტივს

არა

იმდენად

ბიბლიოლოგიური მოსაზრება, არამედ ეგზეგეტიკური წარმოადგენდა (კეკელიძე
1980:414).

ქართულად

ითარგმნა

თეოფილაქტე

ბულგარელის

ეგზეგეტიკური

თხზულებანი, კერძოდ, „განმარტებაჲ მარკოზის სახარებისაჲ“ (დაცულია XII-XIII
საუკუნეების K-78-ში, A-102-სა და S-404-ში (XVIII საუკუნის ხელნაწერი), ამავე
თხზულების ბოლო ნაწილი დაცულია XII-XIII საუკუნეების Jer.22-ში), „განმარტებაჲ
მარკოზის სახარებისაჲ“ დაცულია, აგრეთვე, 1782 წელს მხედრულით გადაწერილ
ხელნაწერში, რომელიც თსუ ბიბლიოთეკაში ინახება (F 287); „განმარტებაჲ ლუკას
სახარებისაჲ“ (თეოფილაქტე ბულგარელი 2010ბ) (დაცულია XII-XIII საუკუნის Jer.22, K78, XVIII საუკუნის A-113, A-284 და ნაწილობრივ XIX საუკუნის – S-3625 ხელნაწერში,
აგრეთვე, თსუ ბიბლოთეკის F287 ხელნაწერში, რომელიც 1782 წელს არის გადაწერილი
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მხედრული ანბანით) და „განმარტებაჲ იოანეს სახარებისაჲ“ (თეოფილაქტე ბულგარელი
2010ა)

(XII-XIII

საუკუნის

A-52).

მათეს

სახარების

განმარტება

ჯერჯერობით

მიუკვლეველია, სავარაუდოდ, იგი დაიკარგა. თინათინ ცქიტიშვილის აზრით, ნაკლებ
სავარაუდოა, რომ ის ქართულად არ ეთარგმნათ (თეოფილაქტე ბულგარელი 2010ა:4).
მთარგმნელი განმარტებებთან ერთად სახარების ტექსტსაც ხელახლა თარგმნის,
ამდენად იგი განსხვავებულია ოთხთავის ყველა ძველი რედაქციისაგან.
აღნიშნული „განმარტებანი“ თეოფილაქტე ბულგარელს XI საუკუნის 90-იან
წლებში დაუწერია ბიზანტიის დედოფლის, ბაგრატ IV-ის ასულის, მართა-მარიამის

„თეოფილაქტე წმიდისა
მთავარებისკოპოსისა ვულღარიაჲ[ს]სა განმარტება იოანნის თავისა წმიდისა სახარებისა,
ნამუშაკევი მისი ბრძანებისა მიერ მარადის საჴსენებელისა დედოფლისა, უფალა
მარიაჲ[სი]“ (A-52, 1r) (ქართულ... 1973:141).
ბრძანებით.

ეს

ცნობა

A-52

ხელნაწერშია

დაცული:

გვიანდელ ნუსხებში (XVIII საუკუნის A-113, A-284 და XIX საუკუნის S-3625, თსუ
ბიბლოთეკის 1782 წლის F287 ხელნაწერში) „განმარტებაჲ ლუკას სახარებისაჲს“

„იოანემან ჶილოსოჶოსმან
ჭიმჭმელმან ელადელთა ჴმისაგან სპანთ მოსახლედ ჴმად გარდამოიღო თარგმანება
წმიდისა ევანღელისა“ (A-113, 1r) (თეოფილაქტე ბულგარელი 2010ბ:VII). კორნელი
მთარგმნელად

დასახელებეულია

იოანე

ჭიმჭიმელი:

კეკელიძეს ეს თხზულება იოანე ჭიმჭიმელის თარგმნილად მიაჩნია (კეკელიძე 1980:317,
464). თინათინ ცქიტიშვილს თარგმანის ენა, სტილი და მთარგმნელობითი ტრადიციები
ავარაუდებინებს,

რომ

თეოფილაქტე

ბულგარელის

აღნიშნული

განმარტებანი

ქართულად იოანე პეტრიწს უნდა ეთარგმნა (ცქიტიშვილი 2004:167). სახარების ტექსტი
გადამუშავებულია

იოანე პეტრიწის რედაქტორული მუშაობის იმ პრინციპების

შესაბამისად, რომლებიც თინათინ ცქიტიშვილმა „ეზეკიელის წიგნის“ გელათური
ვერსიის ტექსტზე მუშაობისას გამოკვეთა (ეზეკიელის... 1974).
თინათინ ცქიტიშვილმა ამ ეგზეგეტიკური თხზულებიდან გამოკრიბა განსამარტავი
ტექსტი – იოანეს სახარების პეტრიწისეული თარგმანი – და შეუდარა ძველ რედაქციებს:
ჯრუჭ-პარხლისას (შანიძე ა., ქართული ოთხთავის... 1945), ადიშურს (შანიძე ა.,
ქართული ოთხთავის...... 1945), ე. წ. ექვთიმესეულს (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979),
აგრეთვე, იოანე ოქროპირის „იოანეს სახარების განმარტებებიდან“ გამოკრებილ იოანეს
სახარების ტექსტს (ოქროპირი 1993) და ბერძნულ ორიგინალს და დაადგინა, რომ
პეტრიწისეული

ტექსტი,

მიუხედავად

ძველი

რედაქციებისაგან

მნიშვნელოვანი

სხვაობისა, ახალ თარგმანს არ წარმოადგენს და უმეტესად თანხვდება ჯრუჭ-პარხლის
რედაქციას. ამ ორი რედაქციის საერთო ფენა იოანეს სახარების მთელი ტექსტის
თითქმის ორ მესამედს შეადგენს (ცქიტიშვილი, 2004:168). მკვლევარი ასკვნის, რომ
იოანე

პეტრიწი

სარგებლობს

ჯრუჭ-პარხლის
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რედაქციით,

იყენებს

ბერძნულ

ორიგინალს და ცვლის მას აზრობრივი სიზუსტისა თუ ინდივიდუალურ მოსაზრებათა
მიხედვით. მისი მიზანია, ქართული ენის ენობრივი გამომსახველობითი საშუალებები
მოარგოს სათარგმნი ენის სისტემას. კერძოდ, ზმნის პირიან ფორმას ანაცვლებს
მიმღეობური კონსტრუქციით (მაგალითად, ზმნური კონსტრუქციები: „აღახილნა

თუალნი“,

„ედგა

ეკლისა

გვირგვინი“ პეტრიწისეულ რედაქციაში შეცვლილია
მიმღეობური კონსტრუქციებით: „ამხუმელი თუალთა“, „მმოსელი ეკლებრსა გჳრგჳნსა“
და სხვ.), აზუსტებს სიტყვების მნიშვნელობას და ცვლის მათ (მაგალითად, ძველ
რედაქციებში დადასტურებული ტერმინები: სატფური, სატფურება, რაც სოლომონის
ტაძრის განახლება-განწმენდის დღესასწაულს აღნიშნავს, გადმოაქვს როგორც ენკენია –
ბერძნული γκαινα-ს შესატყვისად) (ცქიტიშვილი, 2004:172).
რაც შეეხება ლუკას სახარების ტექსტს, რომელიც თეოფილაქტე ბულგარელის
თხზულებაში „განმარტებაჲ ლუკას სახარებისაჲ“ არის დაცული, გამომცემელი სოფიო
სარჯველაძე მიიჩნევს, რომ იგი ელინოფილური მიმდინარეობის სკოლის ყველა
მახასიათებლით შექმნილი ახალი თარგმანია და მასა და ოთხთავის სხვა ქართულ
რედაქციებს შორის ბევრად ნაკლები მსგავსებაა, ვიდრე განსხვავება. თუმცა კი
გამომცემელი აქვე დასძენს, რომ „თხზულების ქართველი მთარგმნელი იცნობდა და

საჭიროების შემთხვევაში იყენებდა კიდევაც ოთხთავის ქართული თარგმანის ძველ
რედაქციებს“ (თეოფილაქტე ბულგარელი 2010ბ:XLI). სოფიო სარჯველაძე გამოყოფს
ელინოფილური სკოლის ძირითად მახასიათებელსაც, ეს არის ბერძნული დედნის
ტექსტისადმი

დამოკიდებულება

ხშირ

შემთხვევაში

ქართული

ენის

ბუნების

უგულებელყოფის ხარჯზე (თეოფილაქტე ბულგარელი 2010ბ:XVL).
როგორც კორნელი კეკელიძე აღნიშნავს, ოთხთავის ტექსტის ამ თარგმანს, მძიმე და
ხელოვნური, პეტრიწონისეული ენით შესრულებულს, ათონური რედაქციისათვის
მეტოქეობა ვერ გაუწევია (კეკელიძე 1980:414).
განხილული ლიტერატურის საფუძველზე ოთხთავის ქართული თარგმანის
რედაქციების ჩამოყალიბების სქემა შეგვიძლია ასე გამოვსახოთ (სურ. 1).
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ედიშერ ჭელიძის (ჭელიძე 2004) განსხვავებული
მოსაზრება ოთხთავის ქართული თარგმანის რეადაქციების ჩამოყალიბების ისტორიის
შესახებ. მას მიაჩნია, რომ წმინდა წერილის ქართულად თარგმნა-რედაქტირების სამი
ძირითადი ეტაპი გამოიყოფა:
I.
II.
III.

პროტორედაქცია (ბერძნულიდან მომდინარე პირველთარგმანი);
ადიშური რედაქცია (სომხურთან საფუძვლიანად შეჯერებული ტექსტი);
გელათური რედაქცია (ბერძნულთან ტერმინოლოგიურად თანმხვედრი ტექსტი,
რომელიც სომხურსაც უნდა ითვალისწინებდეს) (ჭელიძე 2004:345).
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ყველა დანარჩენს (გიორგი მთაწმინდლისეულს, ლექციონარების საკითხავებს)
ქვერედაქციებად, თავისებურ რედაქციულ განშტოებებად გამოჰყოფს. რაც შეეხება
ოპიზურ რედაქციას, ედიშერ ჭელიძეს მიაჩნია, რომ იგი რედაქციულად არ სხვაობს
ადიშურისაგან, ადიშური რედაქცია ეყრდნობა ოპიზურის პროტოტიპს და იგი
სომხურის

მიხედვით

არის

გასწორებული.

ბუნებრივია,

ოპიზური

რედაქციის

პროტოტიპი არ იქნებოდა ზედმიწევნით იდენტური იმ ტექსტისა, რომელიც ჯრუჭპარხლისა და მათთან რედაქციულად თანმხვედრმა ოთხთავებმა შემოგვინახეს (ჭელიძე
2004:342).
როგორც

ზემოთ

აღინიშნა,

კვლევის

მოცემულ

ეტაპზე

ამ

საკითხთან

დაკავშრებით არ ვერთვებით სამეცნიერო დისკუსიაში, ვინაიდან ამისათვის ამ
რედაქციათა ტექსტების ზედმიწევნით შესწავლა, მათი ურთიერთ და ბერძნულ
რედაქციებთან შედარებაა საჭირო, ამიტომ მხოლოდ სამეცნიერო ლიტერატურაში
არსებული მოსაზრებების მიმოხილვას ვჯერდებით.
გარდა ამისა, ედიშერ ჭელიძეს მიაჩნია, რომ IV-V სს-ის მიჯნის ბიზანტიელი
ღვთისმეტყველის, სევერიანე გაბალოვნელის, შრომის „ექვსთა დღეთათვის“ ძველ
ქართულ თარგმანში (Jer.44 და Jer.74) დაცული სახარებისეული ციტატები არქაულ სახეს
ამჟღავნებს და, შესაძლოა, ასახავდეს ოთხთავის ქართული თარგმანის უადრეს
ტექსტობრივ ვითარებას (ჭელიძე, 1996:4-5). ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელებამ
შეიძლება საინტერესო შედეგებამდე მიგვიყვანოს.
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§2. ოთხთავის ქართული თარგმანის გამოცემები
მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა და ბიბლიის კვლევის სამეცნიერო
ცენტრებში ახალი აღთქმის ცალკეული წიგნების აკადემიური ტექსტების მეცნიერულად
შესწავლასა და გამოცემას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ბერძნული ახალი აღთქმის
შემთხვევაში ის მე-16 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება. ბერძნული ახალი აღთქმის
კრიტიკული ტექსტის გამოცემებს მეთოდოლოგიური პრობლემები ახლავს თან და არა
მხოლოდ

ძველ

გამოცემებშიც კი.

(XVI-XIX

საუკუნეების)

გამოცემებში,

არამედ

XX

საუკუნის

6

რაც შეეხება ოთხთავის ქართული თარგმანის ცალკეულ ხელნაწერებს, მათი
კვლევა და პუბლიკაცია XIX საუკუნის ბოლოდან იწყება და XX და XXI საუკუნეშიც
გრძელდება.

ქვემოთ,

შეძლებისდაგვარად,

მიმოვიხილავთ

ოთხთავის ქართული

თარგმანის შემცველი ცალკეული ხელნაწერების გამოცემებს.
ადიშის ოთხთავის, რომელიც ქართულ ოთხთავთა შორის ყველაზე ძველი
თარიღიანი ძეგლია, ფოტოტიპური გამოცემა დავით ერმაკოვის ნამუშევართა მიხედვით
მოსკოვის საარქეოლოგო საზოგადოებამ მოამზადა. იგი 1916 წელს გამოიცა ექვთიმე
თაყაიშვილის წინასიტყვაობით (Адишское... 1916). ამ გამოცემით ადიშის ოთხთავი
ხელმისაწვდომი გახდა მკვლევართა ფართო წრისათვის. შემდეგ ის ოთხჯერ გამოიცა
სტამბურად. ერთი გამოცემა ეკუთვნის ამერიკელ ქართველოლოგს, რობერტ ბლეიკს,
მეორე – აკაკი შანიძეს, მესამე – იოზეფ მოლითორს. რობერტ ბლეიკმა ადიშის სახარების
ტექსტი დაბეჭდა ოპიზისა და ტბეთის სახარებათა ვარიანტებითურთ და დაურთო
ლათინური თარგმანიც. ასე გამოსცა მან ჯერ მარკოზის თავი (The old Georgian... 1928),
შემდეგ მათესი (The old Georgian… 1933), უფრო გვიან, 1950 წელს, მორის ბრიერთან
ერთად – იოანესი (The old Georgian… 1950). რობერტ ბლეიკის გარდაცვალების შემდეგ
მორის ბრიერმა გამოსცა ლუკას სახარებაც (La Version… 1955). ადიშის ოთხთავის ახალი
ლათინური თარგმანი აგრეთვე გამოაქვეყნა გერმანელმა მეცნიერმა იოზეფ მოლითორმა
(Molitor 1965). 1945 წელს ა. შანიძემ გამოსცა ადიშის ოთხთავის ტექსტი შატბერდში
გადაწერილ X საუკუნის ორ სხვა, ჯრუჭისა და პარხლის, სახარებებთან ერთად (შანიძე
ა., ქართული ოთხთავის... 1945). ამ გამოცემაში ადიშის სახარების ტექსტი, როგორც
რედაქციულად ცალკე მდგომი, დაბეჭდილია ჯრუჭისა და პარხლის ოთხთავების
ტექსტის (DE) პარალელურად, ცალკე სვეტად (C). 2003 წელს ადიშის ოთხთავი გამოიცა
ზურაბ სარჯველაძის საერთო რედაქციით (ადიშის... 2003).
ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ ადიშის სახარება რედაქციული თვალსაზრისით
ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია. ტექსტის ძირითად ნაწილში დაცულია ადიშური
6

ბერძნული ოთხთავის გამოცემებს, მათ მეთოდოლოგიურ პრობლემებს ქვემოთ დეტალურად შევეხებით.
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რედაქცია, ხოლო ერთ პატარა ნაწილს (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25-23:2), ლამარა ქაჯაიას
აზრით, შემოუნახავს ქართული ოთხთავის უძველესი, საბაწმიდური, რედაქცია.
სამეცნიერო ლიტერატურაში არ არის ერთგვაროვანი აზრი ადიშის ოთხთავის
წარმომავლობის შესახებ. მასში არმენიზმების არსებობის გამო ზოგიერთი მკვლევარი
თვლის, რომ იგი სომხური დედნიდან მომდინარეობს, ზოგის აზრით კი –
ბერძნულიდან (ყაუხჩიშვილი 1944). სოფიო სარჯველაძემ შეუდარა ადიშის ტექსტი
ბერძნული ოთხთავის კრიტიკულ და სინოპტიკურ გამოცემებს და ოთხთავის სომხურ
თარგმანს, რის შედეგადაც გამოვლინდა მრავალი რედაქციული ტიპის სხვაობა.
მკვლევარმა დაასკვნა, რომ ადიშის ოთხთავში დაცული რედაქცია თარგმნილია
ბერძნული დედნიდან, ხოლო მასში ალაგ-ალაგ დადასტურებული არმენიზმები კი
მხოლოდ ლექსიკური ხასიათისაა, ამდენად, მეორეულია და იმ ფენაში გვხვდება,
რომელიც ნუსხის რედაქტორმა ჩაასწორა ოთხთავის სომხური ტექსტის მიხედვით.
რედაქციული თვალსაზრისით კი ადიშის ოთხთავის მრავალი მუხლი უპირისპირდება
სომხურ თარგმანს და ნათლად ჩანს, რომ ადიშის ტექსტი მისდევს სულ სხვა ბერძნულ
დედანს, ხოლო სომხური კი – სულ სხვას. ადიშის ნუსხის ტექსტი რომ სომხური
ოთხთავიდან თარგმნილი ყოფილიყო, მაშინ ის უნდა გაჰყოლოდა მთლიანად სომხურ
ტექსტს და მათ შორის რედაქციული სხვაობები არ უნდა გვქონოდა. ადიშის ოთხთავში
არსებული არმენიზმები კი მხოლოდ რედაქტორის მიერ ლექსიკურ დონეზე ჩასწორების
შედეგია და არ არის რედაქციული ტიპისა (ადიშის... 2003:69).
ქსნის ოთხთავის ლუკას თავი ივანე იმნაიშვილმა გამოაქვეყნა „ქართული ენის
ისტორიულ ქრესტომათიაში“ (ქსნის... 1949:60-83; 106-124), მარკოზის თავი – პუშკინის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომებში, ტ.VI
(პუშკინის... 1949:211-240), მათეს თავის გადარჩენილი ნაწილი (21:28-28:20) და იოანეს
თავის ორი მესამედი – პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტის შრომებში, ტ.VIII (იმნაიშვილი 1950:299-344). ქსნის ოთხთავი (A-507)
შატბერდშია გადაწერილი და ივანე იმნაიშვილმა IX საუკუნის გასულითა და X
საუკუნის დასაწყისით დაათარიღა (იმნაიშვილი 1949:296). იგი რედაქციულად რთული
ძეგლია. მასში დაცულია როგორც ადიშური და ოპიზური რედაქციების წაკითხვები,
ასევე, ორიგინალური, მხოლოდ ქსნის ოთხთავში დაცული ვარიანტები. მათ ივანე
იმნაიშვილი საკუთრივ ქსნურ რედაქციას მიაკუთვნებს (იმნაიშვილი 1949:302).
ტბეთის

ოთხთავი

სალტიკოვ-შჩედრინის

(995

წლის),

სახელობის

რომელიც

საჯარო

დაცულია

სანკტ-პეტერბურგის

ბიბლიოთეკაში (K212), რამდენჯერმე

გამოიცა: 1909-1911 წლებში, ტბეთის ოთხთავის მათესა და მარკოზის სახარებები
გამოსცა ვლადიმერ ბენეშევიჩმა (სახარებაჲ... 1911) ოპიზის ხელნაწერთან ერთად.
რობერტ ბლეიკმა ტბეთის სახარების ტექსტი დაბეჭდა ადიშისა და ოპიზისა
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სახარებებთან ერთად ლათინური თარგმანით. ძირითად ტექსტად გაიტანა ადიშის
ოთხთავის ტექსტი, ხოლო ტბეთისა და ოპიზის ტექსტი – ვარიანტებად აპარატში.
როგორც ადიშის ოთხთავის გამოცემის შემთხვევაში აღვნიშნეთ, ასე გამოსცა მან ჯერ
მარკოზის თავი (The old Georgian... 1928), შემდეგ – მათესი (The old Georgian... 1933),
უფრო გვიან, 1950 წელს. მორის ბრიერთან ერთად – იოანესი (The old Georgian... 1950).
რობერტ ბლეიკის გარდაცვალების შემდეგ მორის ბრიერმა გამოსცა ლუკას სახარებაც (La
Version... 1955). ხოლო 1953 წელს ივანე იმნაიშვილმა გამოსცა ტბეთის ოთხთავის ჯერ
ლუკას თავი (ქართული... 1953), ხოლო 1977 წელს კი – იოანეს თავი (იმნაიშვილი 1977).
ტბეთის ოთხთავში ოპიზური (იგივე ჯრუჭ-პარხლის) რედაქციაა დაცული.
1945 წელს აკაკი შანიძემ გამოსცა ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია სამი
შატბერდული ხელნაწერის, ჯრუჭის (936 წლის, H-1660), პარხლის (973 წლის, A-1453) და
ადიშის (897 წლის) მიხედვით (შანიძე ა., ქართული ოთხთავის... 1945). ეს ხელნაწერები
გამომცემელმა შეარჩია რამდენიმე პრინციპით, პირველი, სიძველისა და რედაქციული
თვალსაზრისით გამორჩეულობის გამო და მეორე – გადაწერის ადგილის მიხედვით.
სამივე მათგანი შატბერდშია გადაწერილი. მათი რედაქციული კუთვნილება ზემოთ
უკვე ვრცლად მიმოვიხილეთ (გვ. 8-9).
1979 წელს ივანე იმნაიშვილმა გამოსცა ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია
(იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979), რომელთაგან პირველი (ბოლოსწინა), მისი აზრით,
ეკუთვნის ექვთიმე მთაწმინდელს, ხოლო მეორე (სულ ბოლო) – გიორგი მთაწმინდელს.
ივანე იმნაიშვილს ექვთიმესეული რედაქციის ტექსტად მიაჩნდა ურბნისის (XI ს-ის I
ნახ., A-28) და პალესტინურ (1048 წლის, H-1741) ოთხთავებში დაცული ტექსტი. ზემოთ
უკვე აღვნიშნეთ, რომ მკვლევართა უმეტესობა სახარების რედაქტირების პროცესში
ექვთიმე ათონელის წვლილს გამორიცხავს. ე. წ. ექვთიმესეული რედაქციის ტექსტის
პარალელურ სვეტად ივანე იმნაიშვილმა გამოსცა ათონური რედაქციის შემცველი სამი
ხელნაწერი: ვანის (XII-XIII სს. A-1335), ეჩმიაძინისა (XII-XIII სს. Rt XIX N1) და გელათის
ოთხთავები (XII ს. Q-908).
1984 წელს ლამარა ქაჯაიამ გამოსცა ხანმეტი სახარება ორი სხვადასხვა
ხელნაწერის (A-89 და A-844) პალიმფსესტიდან (ქაჯაია ლ., ხანმეტი... 1984), რადგანაც
მათი ფურცლები ერთი საერთო ხელნაწერის ნაწილს წარმოადგენს. გამომცემლის
გამოკვლევის თანახმად, ხანმეტ ოთხთავს დაუცავს ორი რედაქცია: ადიშური (მათე 5:1811:7-მდე) და ოპიზური (მათე 11:8-დან). ხანმეტი ოთხთავი წინა პარაგრაფში
დეტალურად განვიხილეთ, ამიტომ აქ აღარ შევჩერდებით.
2004 წელს ელგუჯა გიუნაშვილისა და ზურაბ სარჯველაძის საერთო რედაქციით
გამოიცა

მათესა

და

მარკოზის

სახარებების

გიორგი

განმარტებებითურთ (მათეს... 2004; მარკოზის... 2004).
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მთაწმინდლის

რედაქცია

2007 წელს ედიშერ ჭელიძემ გამოსცა სახარება ოთხთავი სქოლიოებით, სადაც ამა
თუ იმ იკითხვისზე საინტერესო დაკვირვებებია მოცემული და შედარებულია როგორც
ბერძნულ, ასევე, სხვაენოვან თარგმანებს (ჭელიძე 2007).
2008

წელს

ციცინო

მუმლაძემ

გამოსცა

ათონური

რედაქციის

შემცველ

ხელნაწერთაგან უძველესი, 1060 წლის კალიპოსის ოთხთავი, იგივე ლეჩხუმური
სახარება (ოთხთავი... 2008), რომელიც ამჟამად ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის
ხელნაწერთსაცავში 76-ე ნომრით ინახება (ქუთაისის... 1953). ოთხთავი უნიკალურია იმ
თვალსაზრისით, რომ იგი უშუალოდ გიორგი მთაწმინდლის ხელიდან გამოსული
ნუსხიდან არის გადაწერილი. ამის შესახებ გვაუწყებს კალიპოსის ოთხთავის გადამწერი,

„ლოცვა ყავთ, წმიდანო ღმრთისანო, უღირსისა
ბასილისათვისცა, რომელმან წმიდა ესე ოთხთავი მამისა გიორგის თარგმნილისა
სახარებისაგან გარდმოვწერე და შეწამებაჲ დიად მიხარკებია. ღმრთისათვის, სიტყუასა
ნუ შესცვალებთ“ (ოთხთავი 2008:5). ამ ხელნაწერს ათონური რედაქციის ზუსტი
ბასილი

თორელყოფილი:

ტექსტის დადგენის საქმეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
2010 წელს მანანა მაჩხანელმა გამოსცა საქართველოს ცენტრალური საისტორიო
არქივის ხელნაწერთა ფონდში #107 ნომრით დაცული ნუსხა, ე.წ. „ანბანდიდი“
(მაჩხანელი მ., ანბანდიდი 2010). ხელნაწერი თავნაკლულია. აკლია მათესა და მარკოზის
თავები, ლუკას 7 თავი მთლიანად და მე-8 თავის მე-7 მუხლი. იგი გადაწერილია
ასომთავრული

ანბანით

და

პალეოგრაფიული

ნიშნებით

სიძველეს

ამჟღავნებს.

გამომცემლის გამოკვლევის თანახმად, ხელნაწერი შეიცავს ნარევი რედაქციის ტექსტს.
მასში მოიპოვება როგორც ადიშისა და ოპიზური რედაქციის იკითხვისები, ასევე,
საკუთრივ

მხოლოდ

ტექსტოლოგიური

და

ამ

ხელნაწერში

დაცული

პალეოგრაფიული

ანალიზის

ორიგინალური

წაკითხვები.

საფუძველზე

გამომცემელი

„ანბანდიდს“ IX საუკუნით ათარიღებს (მაჩხანელი მ., ანბანდიდი 2010:7).
2010 წელს ელგუჯა გიუნაშვილმა გამოსცა სინური ოთხთავები: Sin.Geo.15,
Sin.Geo.30 და Sin.Geo.38 (სინური... 2010). Sin.Geo.15 (ცაგარლით 8) 978 წელს გადაწერა
იოანე ზოსიმემ სინას მთაზე, წმინდა ეკატერინეს მონასტერში. ხელნაწერი გადაწერილია
ნუსხურით და მასში ოთხივე სახარება სრულად არის წარმოდგენილი. Sin.Geo.30
(ცაგარლით 11) 979 წელს არის გადაწერილი ასომთავრული ანბანით. მასში დაცულია
მხოლოდ მათეს, მარკოზისა და ლუკასა (მე-10 თავის 29-ე მუხლამდე) სახარებები. მისი
გადამწერია ეზრა ქობულეანის ძე. Sin.Geo.38 (ცაგარლით 12) აგრეთვე იოანე ზოსიმეს
გადაუწერია ასომთავრული ანბანით 979 წელს. მასში დაცულია ლუკასა (მე-13 თავის მე2 მუხლიდან) და იოანეს სახარებები. Sin.Geo.38 Sin.Geo.30-ის გაგრძელება უნდა იყოს,
მით უმეტეს, რომ ორივე 979 წელს არის გადაწერილი. როგორც ჩანს, ეზრა ქობულეანის
ძემ და იოანე ზოსიმემ სამუშაო გაინაწილეს, პირველმა მათესა და მარკოზის სახარებები
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გადაწერა, მეორემ კი – ლუკასა და იოანესი. ამ ფაქტს იოანე ზოსიმეც აღნიშნავს ერთერთ ანდერძში: „ღმერთმან მოწყალემან გამიმარჯუა და დამიწერეს სალოცველად ჩემდა

და მათდა ეზრა დაყუდებულმან, პატიოსანმან მღდელმან ორი თავი მათჱსი და
მარკოზისი. ღმერთმან აკურთხენ და იოანე ფრიად ცოდვილმან და დიად უგუნურმან
ზოსიმე ორი თავი ლუკასი და იოვანესი“ (სინური... 2010:12-13). სინურ ოთხთავებში
(Sin.Geo.15, Sin.Geo.30, Sin.Geo.38) ოპიზური რედაქციის ტექსტია დაცული.
2010 წელს სოფიო სარჯველაძემ გამოსცა XI საუკუნის H-1240 ხელნაწერი
(სარჯველაძე ს., ოთხთავის... 2010). მასში დაცული ტექსტი ყველაზე ახლოს დგას
ხანმეტი ოთხთავის ტექსტთან. ამ ხელნაწერის მარკოზის სახარების 14:60-15:47 მუხლებს
ადიშური რედაქცია შემოუნახავს. გარდა ამისა, H-1240-ში დასტურდება ზმნის შვიდი
ხანმეტი ფორმა, რაც ადასტურებს, რომ გადამწერს ხელთ ეპყრა ხანმეტი დედანი.
2014 წელს ლამარა ქაჯაიამ გამოსცა საბაწმიდური ოთხთავი (ქაჯაია ლ.,
საბაწმიდური... 2014), რომელიც, სავარაუდოდ, V საუკუნეში საბაწმიდაში ითარგმნა. იგი
დაცულია

H-999-ის

პალიმფსესტურ

ქვედა

ფენაში

(ლუკა

18:40-43;

19:1-12).

საბაწმიდური ოთხთავის ტექსტი თანხვდება 897 წლის ადიშის ოთხთავის ხელნაწერს იმ
ნაწილში (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25-23:2), რომელშიც ადიშური რედაქცია არ არის
დაცული. ლამარა ქაჯაიას ვარაუდით, H-999-ის პალიმფსესტურ ქვედა ფენასა (ლუკა
18:40-43; 19:1-12) და ადიშის ოთხთავის მცირე ნაწილში (ლუკა 3:9-15:6 და 17:25 – 23:2)
დაცული ტექსტი უნდა წარმოადგენდეს ოთხთავის ძველი ქართული თარგმანის
უძველეს „საბაწმიდურ“ რედაქციას, რომელიც „ხანმეტური“ რედაქციის პარალელურად
არსებობდა. საბაწმიდური რედაქციის სიძველის დასტურად ლამარა ქაჯაიას მოჰყავს
შემდეგი არგუმენტები: არქაული ლექსიკა, კანონზომიერი პუნქტუაცია, ქარაგმების
იშვიათი ხმარება, ანბანის ბოლო ასოს ჵ-ს გამოყენება „ო“ გრაფემის ნაცვლად და სხვა
(ქაჯაია ლ., საბაწმიდური... 2014:11).
2015 წელს ედიშერ ჭელიძის რედაქციით გამოიცა ბიბლია ყველა არსებული
რედაქციისა და ნუსხის მიხედვით (ჭელიძე 2015). გამომცემელი წინასიტყვაობაში თავად
აღნიშნავს, რომ ეს გამოცემა ნაკლებად არის ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ნაშრომი,
მისი

მიზანი

საეკლესიო

საჭიროებებიდან

გამომდინარე

ლიტურგიკული

და,

შესაბამისად, სწავლებითია.
თითქმის 20 წლის წინ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში პროფ. ზურაბ სარჯველაძის ხელმძღვანელობით შეიქმნა მკვლევართა
ჯგუფი ელგუჯა გიუნაშვილის, დარეჯან თვალთვაძის, მანანა მაჩხანელისა და სოფიო
სარჯველაძის შემადგენლობით, რომლის მიზანი იყო ოთხთავის ქართული თარგმანის
აკადემიური გამოცემის მომზადება ჩვენამდე მოღწეული ოთხთავის ხელნაწერების
(სრულის თუ ფრაგმენტულის) მიხედვით და ლექციონარებში დაცული სახარების
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საკითხავების გათვალისწინებით. ამ უკანასკნელთა გარეშე შეუძლებელია სწორი
დასკვნების გამოტანა ქართული ოთხთავის ჩამოყალიბების ისტორიის შესახებ.
ახალი აღთქმის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ მომზადდა და ელექტრონულად
გამოიცა ადიშის ოთხთავის, წინაათონური და ათონური რედაქციების ტექსტი 7 და
უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება ორ წიგნად მათესა და მარკოზის სახარებათა
ძველი ქართული რედაქციების აკადემიურად დადგენილი ტექსტები, რომლებიც
ლექციონართა საკითხავებსაც ითვალისწინებს. 2013-2016 წლებში განხორციელდა შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ლუკას

სახარების ძველი ქართული თარგმანის აკადემიური გამოცემის მომზადება“, რომლის
ფარგლებში

მომზადდა

ლუკას

სახარების

აკადემიურად

დადგენილი

ტექსტი

წინაათონური რედაქციის შემცველი 23 ხელნაწერის მიხედვით (X – ხანმეტი ოთხთავი
(VII ს.), C – ადიშის ოთხთავი (მესტია, 897 წ.), Ad – ანბანდიდი (IX ს.), O – ოპიზის
ოთხთავი (Ath-83, 913 წ.), A – ქსნის ოთხთავი (A-509, X ს.), D – ჯრუჭის ოთხთავი (H1660, 936 წ.), E – პარხლის ოთხთავი (A-1453, 973 წ.), R – Sin.-15 (975 წ.), P – Sin.-30 (979
წ.), B – ბერთის ოთხთავი (X ს. ჰარვარდის ბიბლიოთეკა, N4157), T – A-98 (RT I-213), L –
ტბეთის ოთხთავი (RT III-21 995 წ.), F – ურბნისის ოთხთავი (XI ს., A28), m – მესტიის
ოთხთავი (1033 წ.), G – პალესტინური ოთხთავი (1048 წ., H-1741), I – K-176 (XI ს.), h – H1240 (XI ს.), v – K-363 (XI ს.), S – Sin-16 (XI ს.), fr-21 – Mat-5633 (X ს.), fr-12 – H-1396, XIIIXIV ს., პალიმფსესტის ზედა ტექსტი, fr-17 – H-1791 (XI ს.), c1 – Sin-47 (977 წ., სახარებანი
საცისკრონი), გიორგი მთაწმინდლის რედაქციის შემცველი 15 ხელნაწერის მიხედვით (a
– ალავერდის ოთხთავი (A-484, 1054 წ.), α – კალიპოსის ოთხთავი (K-76, 1060 წ.), V –
ვატიკანის ოთხთავი (XI ს), o – Ath. 62 (XI ს.), n – შავი მთის ოთხთავი (A-845, XI ს.), N –
Sin.-19 (1074 წ.), Q – Jer.-49 (XI ს.), H – ვანის ოთხთავი, A-1335, XII-XIII სს., I – ეჩმიაძინის
ოთხთავი, XII-XIII სს., K – გელათის ოთხთავი Q-908, XII-XIII სს., q – Jer.-93, XII ს., f –
იენაშის ოთხთავი, ს.ი.ე.მ. მესტია N73, XIII ს., y – Sin.-81, XII-XIII სს., Z – Jer.-103 XIII ს., d
– ქურაშის ოთხთავი, XII-XIII სს.) და ექვსი ლექციონარის საკითხავების მიხედვით (Lx 7

იხ. The Old Georgian Four Gospels: Khanmeti and Adishi Redaction, On the basis of the original manuscripts
edited by Sophio Sarjveladze and Darejan Tvaltvadze, Tbilisi 2001-2002; ARMAZI version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 26.3.2002 / 18.10.2002 / 28.10.2007
(http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/adisnt/adisn.htm)
The Old Georgian Four Gospels: Preatonian Redaction, on the basis of the original manuscripts, edited by Elguja
Giunashvili, Manana Machkaneli, Sofio Sarjveladze, Zurab Sarjveladze and Darejan Tvaltvadze, Tbilisi and
Frankfurt a/M. 1999-2002, ARMAZI version by Jost Gippert. Frankfurt a/M, 7.6.2000/26.9.2002. (http://titus.unifrankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/cinant/cinan.htm)
The Old Georgian Four Gospels: Giorgi the Athonite’ Redaction (Giorgi the Hagiorite’s), on the basis of the original
manuscripts, edited by Elguja Giunashvili, Manana Machkaneli, Sofio Sarjveladze, Zurab Sarjveladze and Darejan
Tvaltvadze, Tbilisi and Frankfurt a/M. 1999 -2002, ARMAZI version by Jost Gippert. Frankfurt a/M,
7.6.2000/26.9.20 (http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/giornt/giorn.htm)
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გრაცის VII საუკუნის ხანმეტი ლექციონარი, Lv - ვენის VII-VIII სს. საუკუნის ხანმეტი
ლექციონარი (პალიმფსესტი), Ll - ლატალის X საუკუნის ლექციონარი, Lk - კალის X
საუკუნის ლექციონარი, Ls - სინას X საუკუნის ლექციონარი, Lp - პარიზის XI საუკუნის
ლექციონარი). საბოლოო პროდუქტი, ლუკას სახარების ძველი ქართული თარგმანის
უძველესი სრული თუ ფრაგმენტული ხელნაწერების მიხედვით მომზადებული
აკადემიური ტექსტი, განთავსებულია ელექტრონულ მისამართზე: http://ogg.tsu.ge/
2018 წლიდან დაიწყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ

„იოანეს სახარების ძველი ქართული თარგმანის
აკადემიური გამოცემის მომზადება“ განხორციელება, რომლის ფარგლებში 2021
დაფინანსებული

პროექტის

წლისათვის მომზადდება იოანეს სახარების აკადემიურად დადგენილი ტექსტი და იგი
იმავე მისამართზე - http://ogg.tsu.ge/-ზე - განთავსდება.
ოთხთავის ქართული თარგმანის ზემოთ მოცემული გამოცემების განხილვის
შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენამდე მოღწეული ოთხთავის ტექსტის
შემცველი 300-მდე ხელნაწერიდან უმეტესი ნაწილი ჯერ კიდევ გამოწვლილვით
შესწავლასა და გამოცემას მოითხოვს.
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II თავი
სახარების XI საუკუნის ქართული ხელნაწერების პალეოგრაფიულკოდიკოლოგიური ანალიზი

ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ოთხთავის
ქართული თარგმანის XI საუკუნის იმ ხელნაწერთა შესწავლა, რომლებიც გიორგი
მთაწმინდლის რედაქტორული მუშაობის პროცესს ასახავენ. ამიტომ, პირველ რიგში,
თავი

მოვუყარეთ

იმ

ნუსხებს,

რომელნიც

გიორგი

მთაწმინდლის

(1009-1065)

მოღვაწეობის ადგილებთან – შავ მთასთან, ათონის ივერთა მონასტერთან, არიან
დაკავშირებულნი.

აგრეთვე,

შევისწავლეთ

XI

საუკუნის

ოთხთავის

ქართული

თარგმანის შემცველი სხვა ხელნაწერებიც.
იმისათვის, რომ ქრონოლოგიურად წარმოვიდგინოთ, თუ რა პერიოდში უწევდა
გიორგი მთაწმინდელს ათონზე ან შავ მთაზე მოღვაწეობა, მისი ცხოვრებიდან
აღვადგენთ ამ სურათს. გიორგი მცირის „გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებიდან“ (ძველი...
1967) ვიცით, რომ იგი 25 წლისა აღკვეცეს ბერად. ამის შემდეგ, დაახ. 1035-36 წლებში,
იგი

მიდის

შავ

მთაზე

და

მკვიდრდება

რომანწმიდას

მონასტერში

გიორგი

შეყენებულთან, სადაც 3 წელს დაჰყოფს. როგორც გიორგი მცირე გვიამბობს, სწორედ აქ
შესრულდა გიორგი მთაწმინდელი 30 წლისა (1039 წელი). გიორგი შეყენებულის ხელით
ეკურთხა იგი სქიმ-მონაზვნად. ამის შემდგომ გიორგი მთაწმინდელი მიდის წმინდა
ადგილების მოსალოცად იერუსალიმში და ისევ შავ მთაზე ბრუნდება თავის
მოძღვართან, გიორგი შეყენებულთან.
დაახ. 1041-42 წლებში გიორგი მთაწმინდელი შავი მთიდან ათონზე გადადის,
სადაც თავდაპირველად 7 წელი მორჩილად მსახურობს. ათონზე იღებს იგი მღვდლობის
პატივს და იწყებს მთარგმნელობით საქმინაობას.8 თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ,
გიორგი შეყენებულის რჩევითა და კურთხევით, იგი ათონის ივერთა მონასტრის
წინამძღვარი ხდება.
დაახ. 1052 წლის შემდგომ გიორგი მთაწმინდელი ტოვებს ათონს და ბრუნდება შავ
მთაზე. ამ პერიოდიდან იწყებს იგი ნაყოფიერ მთარგმნელობით საქმიანობას. როგორც
გიორგი მცირე აფასებს, „ეგევითარი თარგმანი, თჳნიერ წმიდისა მამისა ჩუენისა
8

ამ პერიოდში გიორგი მთაწმიდელმა თარგმნა: 1. სვინაქსარი, მისი განსაკუთრებული საჭიროების გამო, 2.
გამოკრებილი საწელიწდო სახარება, 3. გამოკრებილი საწელიწდო პავლენი, 4. საწელიწდო
საწინასწარმეტყველო, 5. დიდნი კურთხევანი, 6. დაბადების თარგმანება, 7. პავლენი და 8. კათოლიკე
ეპისტოლეები.
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ეფთჳმესსა, სხუა არა გამოჩენილა ენასა ჩუენსა და, ვჰგონებ თუ, არცა გამოჩინებად არს!“
(ძველი... 1967:145) ამჯერად გიორგი მთაწმინდელი, ძირითადად, ორ მონასტერში –
სვიმეონწმიდასა და კალიპოსში, მოღვაწეობს. შავ მთაზე მის ყოფნას ემთხვევა 1054 წლის
ალავერდის ოთხთავისა და 1060 წლის კალიპოსის ოთხთავის გადაწერის თარიღი.
ამიტომაც

განვიხილავთ

XI

საუკუნის

შავ

მთაზე

გადაწერილ

ხელნაწერებს

პალეოგრაგიულ-კოდიკოლოგიური თვალსაზრისით. თუმცა თავდაპირველად ათონის
ქართულ კოლექციაში დაცული ოთხთავების ანალიზით დავიწყებთ. ამ კოლექციის
ოთხთავები ყველა XI საუკუნისა არ არის, ზოგი უფრო ადრეა გადაწერილი, ზოგიც
გვიანდელია. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან აქამდე ისინი სისტემურად არ შესწავლილა,
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია თითოელი მათგანის განხილვა.
ოთხთავის ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებიდან ვიცით, რომ გიორგი ათონელის
მიერ რედაქტირებული დედანი პირი მთაწმინდას ინახებოდა. ვანის სახარების (XII-XIII
სს. A-1335) გადამწერი, იოანე, წერს: „საყუარელნო, ჯერ-არს, რაჲთა წმიდისა ამის

სახარებისა ვითარობაჲ განემარტოს სიწმიდეს(ა) თქუენსა, და არა თჳთ-შჯულობით
ჰგონოთ შეცვლაჲ სიტყუათაჲ წმიდისა ამის სახარებისა ანუ ანდერძისათაჲ. არამედ ესე
საცნაურ იყავნ ყოველთა, რამეთუ ყოველნივე ქართულნი, მთაწმიდით აღწერილნი და
გამოსრულნი, ღირსისა მამისა გიორგის თარგმნილი საეკლესიოჲსა სახარებისაგან, რომელ
მთაწმიდელნი იჴმარებენ, აღწერილნი. და არა მისგან, რომელი თჳთ გიორგი თარგმნა და
ნუსხად მდებარე იყო დიდსა წიგნის-საცავსა, არამედ მისგან გარდაწერილისგან. და მას
ნუსხასა თანა ფრიადი ნაკლულევანებაჲ აქუს, და ვჰგონებ, რომელ თჳთ-სჯულებით
ვიეთმე ეკადროს მას შინა შეცვლაჲ სიტყუათაჲ, გინა ანდერძისაჲ, ვიდრე მწერლისაგან
განრყუნად. ხოლო ჩუენთა ამათ შინა ჟამთა დიდი მოღუაწეთა შორის ბერი ზაქარია, მირაჲ-ვიდა მთასა წმიდასა, ძიება-ყო გიორგის მიერ აღწერილისა წმიდისა მის
სახარებისათჳს და პოა დიდსა წიგნის-საცავსა შინა და აღივსო სიხარულითა, და მიერ
გარდმოეწერა შატბერდელსა ხუცესსა სტეფანეს. და აღმო-რაჲ-ვიდა რომანას, მე ჴელვყავ, ცოდვილმან იოვანე, აღწერად, რამეთუ ადრითდან სწყუროდა სულსა ჩემსა
მოგებად წმიდისა სახარებისა.
აწ ვინცა სწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ, ეგრე დაწერეთ წენტილითა და პატივთა ზედა
მეორითა სიტყჳთა, რამეთუ ანდერძი, ვითა აქა სწერია, ესრე პოვნილ არს ნუსხასა“ (A1335, 266v) (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:58).
ამ კოლოფონის ცნობის გათვალისწინებით, რომ გიორგი ათონელის მიერ
რედაქტირებული დედანი პირი მთაწმინდას ინახებოდა, ათონური კოლექციის
ოთხთავთა შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმედ მიგვაჩნია.
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§1. ათონის ქართველთა სავანე და ქართული კოლექციის ოთხთავის ხელნაწერები
ათონის ქართველთა სავანე, ივირონის მონასტერი, ქალკედონის ნახევარკუნძლზე
მდებარეობს (საბერძნეთი). X საუკუნის ბოლოს, კერძოდ, 980-983 წლებში (კეკელიძე
1980:98), ქართველებმა ათონის მთაზე ააგეს იგი. მონასტრის დაარსების ისტორია
დაწვრილებით მოთხრობილია გიორგი მთაწმინდლის თხზულებაში „ცხოვრებაჲ

იოვანესი და ეფთჳმესი“ (ძველი... 1967). ამ ისტორიას მრავალი გამოჩენილი ქართველი
მეცნიერი შეხებია: ივანე ჯავახიშვილი (ჯავახიშვილი, 1928:30-38; ჯავახიშვილი
1945:135-144, 145-151; ჯავახიშვილი 1977:142-157, 447-448; ჯავახიშვილი 1983:5-23),
კორნელი კეკელიძე (კეკელიძე 1980:98-101; კეკელიძე 1945:218-236; კეკელიძე 1983:24-45;
კეკელიძე 1955:69-86; კეკელიძე 1987:111-125, 157-159), ლევან მენაბედე (მენაბდე
1980:185-247; მენაბდე 1975:229; მენაბდე 1982; მენაბდე 1983:175-196; მენაბდე 2003:518535), ელენე მეტრეველი (მეტრეველი 1996; მეტრეველი 1998; მეტრეველი 1982;
მეტრეველი 2007:31-41), ივანე ლოლაშვილი (ლოლაშვილი 1975:229; ლოლაშვილი 1982),
ელგუჯა ხინთიბიძე (ხინთიბიძე 1982; ხინთიბიძე 1983:288-313; ხინთიბიძე 2003:539-552),
რევაზ სირაძე (სირაძე 1983:197-218), კორნელი დანელია (დანელია 1983:209-295), ამიტომ
ჩვენ მას აქ აღარ გავიმეორებთ.
ქართველ

მეცნიერთა

ინტერესის

საგანს

ყოველთვის

წარმოადგენდა

საზღვარგარეთის ქართული კულტურის კერებში დაცული ხელნაწერები. ამ კუთხით
გამონაკლისს არც ათონის ივერთა მონასტერი წარმოადგენს. სხვადასხვა დროს ქართულ
სიძველეთა აღნუსხვის მიზნით ათონის მთაზე იმყოფებოდნენ ქართველი მოღვაწეები.
მათ არქივებში სხვა სიძველეებთან ერთად გვხვდება ცნობები ქართული ხელნაწერების
შესახებაც.
XVIII საუკუნის 50-იან წლებში ათონზე ტიმოთე გაბაშვილი ჩავიდა (1755-58
წლებში იგი სამჯერ იყო ათონზე) (გაბაშვილი 1956:032-034, 036). მას აინტერესებდა
როგორც ათონზე მდებარე მონასტრების ისტორია, ტაძართა და სხვა ნაგებობათა
არქიტექტურა, წარწერები და ფრესკები, ქართველ მეფე-დიდებულთა შეწირულობანი,
დოკუმენტები და სააღაპე წიგნები, ასევე, წიგნსაცავები და იქ დაცული ქართული
ხელნაწერები.

XVIII

საუკუნის

80-იან

წლებში

ათონზე

იმყოფებოდა

იონა

გედევანიშვილი, სადაც იგი ინტერესით გასცნობია „მამათაგან თარგმნილ წიგნებს“
(გედევანიშვილი 1852:34). 1812 წელს ათონზე მივიდა მღვდელმონაზონი ლავრენტი
გოგელაძე. იგი გაეცნო ქართულ სიძველეებს, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი ცნობა იქ
დაცული ქართული ხელნაწერების შესახებ მას არ მოუცია (მენაბდე 1980:236). XIX
საუკუნის 30-იან წლებში ათონის ქართველთა სავანეში მოღვაწეობდა ილარიონ ხუცესი
(ყანჩიშვილი). მას ეკუთვნის ივერონის მონასტრის წიგნსაცავში დაცული ხელნაწერების
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პირველი კატალოგი („ქართული წიგნების სახელები ივერიის მონასტერსა შინა

მდებარეთა მთაწმიდას“),9 რომელიც 1836 წელს შეუდგენია დავით დადიანისა და
ქართველი სამღვდელოების თხოვნით (Цагарели 1886:XVIII). რასაკვირველია, ეს
კატალოგი სრულყოფილი არ არის, მაგრამ თავისთავად დიდი მნიშვნელობის
მატარებლია, რადგანაც წარმოადგენს ათონზე დაცული ქართული ხელნაწერების
სისტემატიზაციის პირველ ცდას. ათონზე დაცული რამდენიმე ქართული ხელნაწერი
აღუწერია ლონდონის ბიბლიოლოგიური საზაგადოების წევრს, პიკერტონს (შ. ხანთაძე,
1968:148). 1849 წელს ათონზე ჩავიდა პლატონ იოსელიანი. მას იქ 85 ქართული
ხელნაწერი დახვედრია, რომელთაგან 39-ის მოკლე აღწერილობა შეუდგენია (S-3061). მან
საქართველოში დროებით ჩამოიტანა ოშკის, იგივე ათონის ბიბლია (Ath.1) და მისი ორი
პირი გააკეთებინა. ეს პირები დღეს ხელნაწეთა ეროვნულ ცენტრში ინახება (A-471 და S422).
ათონის ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის პირველი სისტემური კატალოგის
ავტორი ალექსანდრე ცაგარელია. მისი აღწერილობა 1886 წელს გამოიცა (Цагарели 1886).
იგი ამ აღწერილობაში თავადვე ამბობს, რომ მის კატალოგს სისრულის პრეტენზია არ
აქვს, რადგან ბერძნებმა რიგი ხელნაწერებისა არ აჩვენეს (Цагарели 1886:XXIII). 1888 წელს
ათონზე

იმყოფებოდა

დიმიტრი

ბაქრაძე.

იგი

გაეცნო

ქართულ

ხელნაწერებს,

გადმოიწერა მათზე დართული ანდერძ-მინაწერები და 1889 წელს გამოსცა შენიშვნებთან
ერთად (ბაქრაძე, 1889:224, 228, 232, 240-245, 248-263). მის შემდგომ, 1898 წელს, ათონზე
იმყოფებოდა

ნიკო

მარი.

იგი,

ძირითადად,

ალ.

ცაგარლის

კატალოგით

ხელმძღვანელობდა, რომლის არაერთი შეცდომაც გაასწორა (ათონური კოლექცია
1986:7). ვრცლად აღწერა ხუთი10 ხელნაწერი (Марр 1900). ამ აღწერილობას პირველი
დამატების სახით ერთვის ალ. ცაგარლის აღწერილობაში შეტანილი ცვლილებები
(დამატება I, გვ. 79-85), ხოლო მეორე დამატების სახით - ცნობები იმ ხელნაწერების
შესახებ, რომლებიც ალ. ცაგარელს ნანახი არ ჰქონდა (დამატება II, გვ. 85-87). ნიკო მარმა
აგრეთვე გადმოწერა მისთვის საინტერესო ტექსტები შემდგომ გამოქვეყნების მიზნით
(ათონური კოლექცია 1986:7).
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H-2788, S-3677, პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ხელნაწერები E48, E49; Цагарели
А.А., Сведения о памятниках Грузинской писмености, выпускь I, Санктпетербургь, 1886, ст. 1-16 (დამატება);
კატალოგი ფრანგულად თარგმნა მარი ბროსემ, ხოლო გამოაქვეყნა ვ. ლანგუამ: Inventaire détaillé des
manuscrits géorgiens du monastére d’Ivéron, au mont Athos, redigé en 1836 par pére Hilarion, confesseur de
Solomon II, denier roi d’Iméreth, á la demande de l’archim. Seraphin et traduit du géorgien par M. Brosset. Journal
Asiatique, 1867, t. IX. P. 331-351.
10
ლევან მენამდეს მოყვანილი აქვს ნიკო მარის მიერ აღწერილი ამ ხუთი ხელნაწერის შესაბამისი ნომრები
ცაგარლისა და ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით: მარით 1 – ცაგარლით 50, ბლეიკით 17; მარით 2 –
ცაგარლით 51, ბლეიკით 12; მარით 3 – ცაგარლით 55, ბლეიკით 84; მარით 4 – ცაგარლით 57, ბლეიკით 8;
მარით 5 – ცაგარლით 73 (მენაბდე 1980:242).

31

1932 წელს ათონური კოლექცია აღწერა ამერიკელმა ქართველოლოგმა, რობერტ
ბლეიკმა (Blake 1932), მან ხელნაწერებს ახალი ნუმერაცია მიანიჭა. ეს აღწერილობა
ბევრად სრულია. მასში გასწორებულია ალ. ცაგარლის მიერ დაშვებული უზუსტობანი
და გათვალისწინებულია ნიკო მარის შენიშვნები. რობერტ ბლეიკს მის მიერ აღწერილი
ხელნაწერის დასასრულს აღნიშნული აქვს იმავე ხელნაწერისათვის ალ. ცაგარლის მიერ
მინიჭებული ნომერი. მან 19 ხელნაწერს ვერ მოუძებნა ასეთი შესატყვისი (მენაბდე
1980:245).
ალექსანდრე

ცაგარლისა

და

რობერტ

ბლეიკის

ათონურ

ხელნაწერთა

აღწერილობები დღემდე სამაგიდო წიგნად რჩება ამ კოლექციით დაინტერესებულ
მეცნიერთათვის. გარდა ამისა, მათ მიერ საუკუნის წინ გაკეთებული აღწერილობა
ძალიან

მნიშვნელოვანია

იმ

თვალსაზრისითაც,

რომ

მკვლევრებს

ხელნაწერები

უშუალოდ ჰქონდათ ნანახი, რისი შესაძლებლობაც, სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვქონია. ჩვენი
ამჟამინდელი კვლევა ეფუძნება მხოლოდ ფოტოპირებს.
ათონის კოლექციაში სულ 86 ქართული ხელნაწერია. წლების განმავლობაში
ქართველ სპეციალისტებს ხელი მიუწვდებოდათ ათონში დაცულ მხოლოდ რამდენიმე11
ხელნაწერზე. მათ შორის იყო: ათონის ბიბლია; ოპიზის სახარება 913 წლისა, რომელიც
1898 წელს ათონის მთაზე სამეცნიერო ექსპედიციის დროს იპოვა ნ. მარმა12. ოპიზის
სახარების მათესა და მარკოზის თავები 1909-11 წლებში გამოსცა ვლადიმერ ბენეშევიჩმა
ტბეთის ოთხთავთან (995 წლის) ერთად. ოთხი ათონური ხელნაწერი (ასკეტიკონი 1047
წლისა – A-1101; გრიგოლ, ჰრომთა პაპი, დიალოღონი და სხვ. XI ს – A-1103;
აგიოგრაფიულ-ასკეტიკური კრებული XI ს – A-1104; მამათა ცხოვრება (პატერიკი) XI ს. –
A-1105) ილია ფანცულაიამ13 ჩამოიტანა საქართველოში, ზოგიერთისა კი პირი
გაუკეთებია (არქ. ხელნ. 176 – ანდრია კრიტელის თხზულება, A-1054 – ბასილი
კესარიელი, ფსალმუნთა თარგმანება 1906 წ.; A-1142 – ასკეტური კრებული 1915 წლის,
გადაწერილი 977 წლის დედნიდან, A-1144 – გიორგი ალექსანდრიის პატრიარქი, იოანე
ოქროპირის ცხოვრება, 1915 წლის). ორი ხელნაწერი – A-1140 და A-1141 – არის ილია
ფანცულაიას მიერ შედგენილი ათონის ივერთა მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა
კატალოგი, რომლებშიც 15-მდე ხელნაწერია აღწერილი.
11

ზურაბ სარჯველაძე და კორნელი დანელია „ქართულ პალეოგრაფიაში“ წერენ, რომ ქართველ
მეცნიერებს 12 ხელნაწერზე მიუწვდებოდათ ხელი, თბ., 1997, გვ. 166.
12
პოვნას იმიტომ ვამბობთ, რომ ნ. მარი, ძირითადად, ალ. ცაგარლის კატალოგით ხელმძღვანელობდა, ალ.
ცაგარელს კი ოპიზის ოთხთავი ნანახი არ ჰქონდა და, შესაბამისად, არ აღუწერია იგი.
13
ილია სიმონის ძე ფანცულაია (ათონელი) (გარდ. XX ს–ის 30–იან წ.) – საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირი, მღვდელმონაზონი. საქართველოში მოღვაწეობამდე
იგი წლების განმავლობაში ათონის მთაზე, ივერონის მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარე ელია
წინასწარმეტყველის კელიაში ცხოვრობდა. 1920 წელს სხვა ქართველ ბერებთან ერთად მასაც მოუხდა
ათონიდან სამშობლოში დაბრუნება.
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1952-53 წლებში საერთაშორისო პროექტის „ბერძნული ახალი აღთქმა“ ფარგლებში
ამერიკელმა ე.უ. სინდერზმა ათონის მთაზე დაცულ ბერძნულ, სომხურ, არაბულ და
სირიულ ხელნაწერებთან ერთად გადაიღო 4 ძველი ქართული ხელნაწერი (N42, 62, 78,
83). ამ ხელნაწერების მიკროფირები ამჟამად ვაშინგტონში, კონგრესის ბიბლიოთეკაში,
ინახება ნომრით 5042 (A Descriptive... 1957). ახლახანს ბიბლიოთეკამ ამ ოთხი
ხელნაწერის

დასკანერებული

ციფრული

ვერსიებიც

გამოაქვეყნა

ბმულზე:

https://www.loc.gov/search/?in=&q=athos+Georgian&new=true
ქართველ მეცნიერებს მხოლოდ მას შემდეგ მიეცათ ათონზე დაცული ქართული
ხელნაწერების

სრული

კოლექციის

შესწავლის

საშუალება,

რაც

1982

წელს

კინორეჟისორმა გურამ პატარაიამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერთანამშრომელმა ავთანდილ მიქაბერიძემ მოახერხეს ათონის ივერთა მონასტერში
დაცული ყველა ქართული ხელნაწერის გადაღება (ათონური კოლექცია 1986:9) და
მიკროფირთა საქართველოში ჩამოტანა. ამ ფოტოპირების საფუძველზე კორნელი
კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა მოამზადა და გამოსცა
ათონური კოლექციის რამდენიმე ხელნაწერის აღწერილობა (ათონური კოლექცია 1986).
პირველ ტომში, ძირითადად, ლიტურგიკული ხასიათის ხელნაწერები შევიდა. ივანე
ლოლაშვილმა გამოსცა წიგნი „ათონურ ქართულ ხელნაწერთა სიახლენი“ (ლოლაშვილი
1982). ამჟამად, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი

ამზადებს

ათონის

ქართული

კოლექციის

სრულ

კატალოგს,

ხოლო

საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის „ქართული პალიმფსესტური ხელნაწერების“14
ფარგლებში

გერმანელი

ქართველოლოგის,

იოსტ

გიპერტის

ხელმძღვანელობით

მიმდინარეობს ათონის ქართული ხელნაწერების დიგიტალიზაცია.
ათონის

ქართული

საინტერესოა

ოთხთავის

კოლექციის

ხელნაწერთაგან

ხელნაწერები,

რომელებიც

ჩვენთვის

განსაკუთრებით

სისტემურად

აქამდე

არ

შესწავლილა. 86 ხელნაწერიდან ექვსში ოთხთავის ქართული თარგმანის ტექსტია
დაცული. ესენია: Ath.15; Ath.53; Ath.62; Ath.67; Ath.75; Ath.83.15 ისინი აღწერილი აქვს
ალ. ცაგარელსაც და რ. ბლეიკსაც. მხოლოდ ერთი წარმოდგენს გამონაკლისს, Ath. 83, ე.წ.
ოპიზის ოთხთავი, რომელიც ალ. ცაგარელს არ უნახავს და, შესაბამისად, არ აღუწერია.
ექვსივე ხელნაწერი საინტერესოა პალეოგრაფიული თვალსაზრისით, რამდენადაც
კალიგრაფიის, სტილის მიხედვით განსხვავებულ სურათს აჩვენებენ. ასევე, ოთხთავის
ეს ხელნაწერები საინტერესოა ტექსტოლოგიური თვალსაზრისითაც, რადგან მათში
სახარების ქართული თარგმანის სხვადასხვა ტიპის ტექსტია დაცული. უნდა აღინიშნოს
ისიც, რომ ოპიზის ოთხთავის გარდა (913 წელი), არც ერთი მათგანის გადაწერის
14
15

პროექტის ნომერი: Az. 84 408-1; https://www.volkswagenstiftung.de/
ხელნაწერთა ნომრები მითითებულია რობერტ ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით (Blake 1932).
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თარიღი კოლოფონებში მოცემული არ არის. ისინი ალექსანდრე ცაგარელმა და რობერტ
ბლეიკმა

პალეოგრაფიული

კრიტერიუმების

საფუძველზე

სხვადასხვა

დროით

დაათარიღეს.

Ath. 62-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ათონის ქართულ კოლექციაში დაცულ ოთხთავთა შორის განსაკუთრებულად
მნიშვნელოვანია XI საუკუნით დათარიღებული 62-ე ნომრად აღნუსხული ხელნაწერი,
ვინაიდან მას კარგად ატყვია რედაქტორული მუშაობის კვალი. რედაქტორი ასწორებს
ძირითად ტექსტს, შლის ან ამატებს მასში სხვა რედაქციის წაკითხვებს. სადისერტაციო
ნაშრომის ფარგლებში მიზნად დავისახეთ ქვედა ფენის ტექსტის აღდგენა და ქვედა და
ზედა ფენის რედაქციული კუთვნილების დადგენა.
ამ

ხელნაწერით

ჯერ

კიდევ

მაგისტრატურაში

სწავლის

პერიოდში

დავინტერესდით. სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში განხორციელებული კვლევა
ეფუძნებოდა მათეს სახარების ტექსტოლოგიურ ანალიზს. ბუნებრივია, მხოლოდ ერთი
სახარების ტექსტის
რედაქტირების

ანალიზის საფუძველზე

პროცესის

ამსახველ

სრულ

ვერ მივიღებდით
სურათს.

ამ ხელნაწერის

სადისერტაციო

ნაშრომში

შევისწავლეთ ოთხივე სახარების ტექსტი.
Ath.62 აღწერილი აქვს როგორც ალექსანდრე ცაგარელს (ალ. ცაგარლით N4)
(Цагарели 1886), ასევე, რობერტ ბლეიკს (Blake 1932). იგი მეცნიერებაში ცნობილია
სახარების ოშკური ხელნაწერის სახელწოდებით. საინტერესოა, საიდან და რატომ მიიღო
Ath.62-მა ეს სახელწოდება. თუკი იგი ოშკში, ტაო-კლარჯეთში მდებარე მონასტერშია
გადაწერილი, როგორ და როდის მოხვდა ათონის ივერთა მონასტერში? მეოცე საუკუნის
დასაწყისში ზოგიერთ ქართველ მკვლევარს ოშკი ათონზე ეგულებოდა. ალექსანდრე
ცაგარელი რამდენიმე ხელნაწერის აღწერილობაში პირდაპირ უთითებს, რომ ოშკის
მონასტერი ათონზე მდებარეობს. მაგალითად, საყოველთაოდ ცნობილი ოშკის ბიბლია,
რომელიც 978 წელსაა გადაწერილი, მისი აზრით, ათონის მთაზე, ოშკის მონასტერში,
იოანე ნათლისმცემლის ლავრაში შექმნილა, სანამ ივერიის მონასტერი აშენდებოდა
(Цагарели 1886:72). 69-ე ნომრად აღნუსხული ხელნაწერის, „სამოთხის“, ანუ იოანე
ოქროპირის ქადაგებანის (რ. ბლეიკით #9, მისი პირი A-1142), შესახებ მსჯელობისას კი
აღნიშნავს, რომ ეს ხელნაწერი გადაიწერა 977 წელს ათონზე ქართულ ლავრაში, ოშკში
(ხელნაწერის ანდერძი: „დაიწერა წმიდაჲ ესე წიგნი დიდებულსა ლავრასა ოშკს,

საყოფელსა წმიდისა ნათლისმცემლისასა, მამობასა საბაჲსა, ხელითა სტეფანე
დეკანოზისათა და მისივე ხელითა შეიმოსა. ქორონიკონი იყო რ~ჟზ (977 წ.)“, (Цагарели
1886:89). იმავეს იმეორებს დიმიტრი ბაქრაძეც (ბაქრაძე 1889:243) და დასძენს, რომ ოშკის
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ლავრას ახლაც ქართველები ფლობენო. ხოლო ჭოროხის ხეობაში, თორთუმის ხეობის
მახლობლად აგებული ეოშქის მონასტრის შესახებ მსჯელობისას ამბობს, რომ მას
სახელი ათონის მთაზე არსებული მონასტრის ანალოგიით ეწოდაო (ბაქრაძე 1889:223).
ვიცით, რომ ზოგიერთი ათონური ხელნაწერი (A-1101, A-1103, A-1104, A-1105) ილია
ფანცულაიამ ჩამოიტანა საქართველოში, ზოგიერთისა კი პირი გაუკეთებია (A-1054, A1140, A-1141, A-1142, A-1144). ალ. ცაგარლით 52-ე, ხოლო რ. ბლეიკით მე-3 ნომრით
(გიორგი ალექსანდრიელი, ცხოვრება იოვანე ოქროპირისა) აღნუსხული ხელნაწერის (A1144) აღწერილობაში ილია ფანცულაია ასეთ კომენტარს აკეთებს: „ოშკი ბატონი

ცაგარლის სიტყვით, ისევ ივერიის მონასტერი არისო და ბერძნულად ახლაც ოშკს
უძახიანო, მე ფრიად ვეცადე ეს გამეგო, მაგრამ ბერძნულში ასეთი სიტყვა არ არის და
შეიძლება ბერძნული სკია ქართულად ოშკად დაწერეს, რომელიც ჩრდილსა ქვიან“
(ქართულ... 1954:190). ოშკის მონასტრის არსებობა დიდი ხნის განმავლობაში უცნობი
იყო ქართული სინამდვილისთვის XVI საუკუნის მიწურულს სამხრეთ საქართველოს
თურქეთის მიერ მიტაცების გამო (საქართველოს... 2012:194). მხოლოდ ერთგან, XVI
საუკუნის დასაწყისის საბუთში, „კათალიკოსის სამწყსონი თავადნი და სოფელნი
სამცხე-საათაბაგოში“,

აღნიშნულია,

რომ

„მონასტერი ოშკი, მისთა შესავლითა“

საკათალიკოსო სამწყსოა (ქართული...1970ბ:244). ოშკის მონასტერს არც ქართველი
გეოგრაფი და ისტორიკოსი ვახუშტი ბატონიშვილი იცნობდა (თაყაიშვილი 1960:46). ამ
სავანისა და, ზოგადად, ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული კულტურის ძეგლები
მეოცე

საუკუნის

დასაწყისში

მეცნიერულად

შეისწავლა

ექვთიმე

თაყაიშვილმა

(თაყაიშვილი 1960). უახლესი გამოკვლევა ოშკის შესახებ კი ეკუთვნის ვალერი
სილოგავას (სილოგავა 2006). მეცნიერები, სავარაუდოდ, შეცდომაში შეიყვანა იმ ფაქტმა,
რომ ათონზე აღმოჩენილ ზოგიერთ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებში ეწერა მათი
გადაწერის ადგილი, ოშკი, და მოხსენიებულნი იყვნენ ათონზე მოღვაწე პირები.
მაგალითად, სამი ხელნაწერის, ოშკის ბიბლია (ალ. ცაგარლით #1, რ. ბლეიკით #1),
„სამოთხე“ – ასკეტურ-ჰომილეტიკური კრებული (ალ. ცაგარლით #69, ხოლო რ.
ბლეიკით #9) და გიორგი ალექსანდრიელის „ცხოვრება იოვანე ოქროპირისა“ (ალ.
ცაგარლით #52 ნომრად, ხოლო რ. ბლეიკით #3) მომგებელნი, როგორც ანდერძებიდან
ირკვევა, ცნობილი ათონელი მოღვაწეები, იოანე-თორნიკე და იოანე-ვარაზვაჩე, იყვნენ.
Ath.62-ს პირობითად ლათინური o ლიტერით აღნიშნავენ მისი წარმომავლობის
მიხედვით. ამავე ლიტერით აღნიშნავს Ath.62-ს ოთხთავის ქართული თარგმანის
აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფიც. Ath. 62-ის ფოტოპირი და
მიკროფირი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია დაცული. როგორც აღვნიშნეთ, 1952-53
წლებში გადაღებული ფირის დასკანერებული ციფრული ვერსია ახლახანს გამოქვეყნდა
ვაშინგტონის

კონგრესის

ბიბლიოთეკის
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ვებგვერდზეც

(https://www.loc.gov/item/00271050331-ma/).

ვინაიდან

რობერტ

ბლეიკსა

და

ალ.

ცაგარელს Ath. 62 უშუალოდ ჰქონდათ ნანახი, მათი აღწერილობების თარგმანებს
უცვლელად მოვიტანთ. აქვე აღვნიშნავთ იმასაც, რომ სადისერტაციო ნაშრომზე
მუშაობის დასასრულს მოგვისწრო გერმანელი ქართველოლოგის, იოსტ გიპერტის, მიერ
საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის „ქართული პალიმფსესტური ხელნაწერების

(პროექტის ნომერი: Az. 84 408-1)“ ფარგლებში ათონის ქართული ხელნაწერების
გადაღებულმა ფერადმა ფოტოებმა, მათ შორის, Ath. 62-ის ფოტოებმაც. ფერად
ფოტოებზე ჩვენი დაკვირვების შედეგებს ქვემოთ განვიხილავთ.
ცაგარლის აღწერილობის მიხედვით, ხელნაწერი ოთხთავის ზომებია 11 ½ სიგრძე,
8 სიგანე, 315 ფურცელი, ეტრატი. მწყობრი, წვრილი, ულამაზო, მაგრამ მკაფიო ნაწერი.
დასაწყის

6

ფურცელზე

განთავსებული

ქართული

ტრადიციით

გამშვენებული

კამარების ქვეშ დაწერილი კითხვის ადრეული ტაბულები. ხელნაწერის ბოლოში
მინაწერში ვკითხულობთ, რომ ეს ოთხთავი თარგმნა (ბერძნულიდან) გიორგი
მთაწმინდელმა. ცაგარელი ფიქრობს, რომ მანვე გადაწერა ეს ეგზემპლარი XI საუკუნეში.
აღმწერს აგრეთვე გადმოწერილი აქვს ანდერძის ფრაგმენტი: „გიორგისთჳს, რომელ

ვთარგმნე, ლოცვა ჰყავთ“.
რობერტ ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით, Ath. 62 შეიცავს სახარების გიორგი
მთაწმინდლის რედაქციის ტექსტს, დაწერილია XI საუკუნის მონაცრისფრო-მოთეთრო,
სქელ და უკვე გაყვითლებულ ეტრატზე. ხელნაწერი არ არის დათარიღებული.
სავარაუდოდ, მისი შექმნის ადგილი ათონია. საწერად გამოყენებულია ცუდი ხარისხის
მოყავისფრო მელანი. მანუსკრიპტის პირველ ოთხ ფურცელზე კამარებში კოლონებად
წერია ევსებიოსის კანონები და ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს მიმართ. კამარები
დაბალი

ხარისხის

ფერადი

საღებავებითაა

შესრულებული

(აგურისფერი,

ნარინჯისფერი, ლურჯი, იისფერი). ნაწერია საშუალო სიდიდის მარჯვნივ დახრილი
ნუსხური ასოებით, ორ სვეტად, სტრიქონების რაოდენობა – 19, ფურცლის ზომა –
204×160, სვეტის ზომა – 132×98, კოლონებს შორის მანძილი – 11 მმ, მანუსკრიპტი შეიცავს
315 ფურცელს, ჩასმულია იასამნისფერ ტყავგადაკრულ ყდაში, ბოლო ფურცელი
მოხეულია, ორნამენტები არ აქვს. რობერტ ბლეიკი ვარაუდობს, რომ ხელნაწერში
დაცულია ტექსტი, რომელიც გიორგი მთაწმინდელმა გაასწორა ბერძნულის მიხედვით,
რათა შეექმნა სახარების თავისი ვერსია. მისი აზრით, შესაძლოა, ეს ყოფილიყო
სახარების წმ. ექვთიმეს მიერ რედაქტირებული ტექსტი. ხელნაწერი შეიცავს: 1v - 6r –
ევსებიოსის კანონები, 6v-8v – მათეს სახარების თავთა საძიებელი; 9r-100v - მათეს
სახარება; 101r – სუფთა ფურცელი; 101v-102v – მარკოზის სახარების თავთა
საძიებელი; 103r-155v - მარკოზის სახარება; 156r-159r – ლუკას სახარების თავთა
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საძიებელი; 159v-249v - ლუკას სახარება; 249v-251r – იოანეს სახარების თავთა
საძიებელი; 250v – სუფთა ფურცელი; 252r-315v - იოანეს სახარება.
როგორც აღწერილობებში აღინიშნა, ხელნაწერს არ უზის გადაწერის თარიღი. რ.
ბლეიკიცა და ალ. ცაგარელიც მას XI საუკუნით ათარიღებენ. მანუსკრიპტს არ ახლავს
არც გადამწერის ანდერძი. შესაბამისად, არ ვიცით მისი გადამწერისა თუ მომგებლის
ვინაობა. რაც შეეხება რობერტ ბლეიკის ვარაუდს, რომ ხელნაწერში დაცული ტექსტი
(სავარაუდოდ, ექვთიმეს მიერ რედაქტირებული) გიორგი მთაწმინდელმა გაასწორა
ბერძნულის მიხედვით (Blake 1932:146), ვფიქრობთ, ძალიან საყურადღებოა. ამ საკითხზე
მოგვიანებით,

ტექსტოლოგიური

კვლევის

შედეგების

გათვალისწინებით

უფრო

ფართოდ ვიმსჯელებთ.
რობერტ ბლეიკი ასევე ვარაუდობს, რომ Ath. 62-ის შექმნის ადგილი ათონია.
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კალიგრაფიული თვალსაზრისით იგი სრულიად
განსხვავებულია ათონური კოლექციის სხვა ოთხთავებისაგან. ნაწერია მარჯვნივ
დახრილი წვრილი, კუთხოვანი ნუსხური ასოებით.
ჩვენი აღწერილობით, Ath. 62-ის პირველ 9 გვერდზე გაფორმებულ კამარებში
კოლონებად წერია ევსებიოსის კანონები (1v-5v) და ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს (6r)
მიმართ, რომელიც, ზოგადად, ოთხთავის შემადგენელი და განუყოფელი ნაწილია.16
Ath.62-ის მხატვრული გაფორმების თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული ხელნაწერი.
აქ არ გვხვდება მახარებელთა მინიატურები, არც კამარები სახარებების დასაწყისში
(სურ. 1). აბზაცებისა და თავების დასაწყისში გამოყენებული დიდი, მთავრული,
საზედაო ასოები, რომლებიც ზოგჯერ სინგურით, ზოგჯერ იმავე ფერის მელნით არის
დაწერილი (სურ. 2). მხოლოდ კანონების კამარებია პრიმიტიული მხატვრობით
გაფორმებული (სურ. 3). პაგინაცია – რვეულებრივი, გამოყენებულია მუხლების ძველი
სათვალავი. ჩვენ ხელთ არსებული ფოტოების მიხედვით, წარმოდგენილია 297
ფურცელი. დაუწერელია: 1r, 92r და 275v. პუნქტუაციის ნიშნებიდან ხშირად გვხვდება
ორწერტილი წინადადებების, ხოლო სამწერტილი _ აბზაცების ბოლოს. თავების
დასასრულის მისანიშნებლად გამოყენებულია სპეციალური განკვეთილობის ნიშანი.
16

მესამე საუკუნის მოღვაწეს, ამონიოს ალექსანდრიელს, ოთხთავი მცირე თავებად დაუყვია, რის
საფუძველზეც შეიქმნა ევსებიოსის კანონები. ძველ ქართულ ოთხთავებში თავთა დაყოფისა და
დასაწყისში კანონების დართვის პრინციპი დასტურდება, თუმცა საკითხი საგანგებოდ შესასწავლია,
კერძოდ, დასადგენია, როდიდან ჩნდება ქართულ პრაქტიკაში თავთა დაყოფის ამონიოსისეული
პრინციპები და რა მიმართებები არსებობს ამ კუთხით ბერძნულ ხელნაწერებთან. ჯერ კიდევ 1945 წელს
აკაკი შანიძე წერს: „რაც შეეხება ძველ სტიქომეტრიულ სისტემას, მას ამ გამოცემაში მოვერიდეთ, რადგან
საკითხი სათანადოდ შესწავლილი არ არის ქართული ხელნაწერების მიმართ“ (ქართული... 1945:052).
აკაკი შანიძის შემდგომ ამ საკითხს კორნელი დანელია შეეხო, არა სისტემურად, არამედ წარმოადგინა
მისეული დაკვირვების ზოგიერთი მომენტი (დანელია 1998:239-242). ვფიქრობთ, საკითხი კვლავაც
მოითხოვს კომპლექსურ მეცნიერულ შესწავლას ქართულ და ბერძნულ ოთხთავთა მიმართებების
გათვალისწინებით.
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სურ. 1 Ath.62, 150v

სურ. 2, Ath.62, 109v

სურ. 3, Ath.62, 4r-5v
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განკანონების

ზუსტი

ზომების

მითითება

გვიჭირს,

ვინაიდან

ფოტოთი

ვხელმძღვანელობთ. გარე აშიებს ატყვია ფარგლის ნაჩხვლეტები (სურ. 4). Lerroy-ის
სისტემით Ath.62-ის ლინირების სქემის კოდია: 00E2 (Répertoire 1995:46). E ისეთ საწერ
ბადეს აღიშნავს, როცა ხაზები ტექსტის ძირითადი ხაზიდან არ გადადის, არ კვეთს
საზედაო ასოებისათვის დატოვებულ არეს და გარე აშიებს. E-ს შემდეგ მითითებული
ციფრი კი აღნიშნავს სვეტების რაოდენობას (იხ. სურ. 5).

სურ. 4 Ath.62, 150v

სურ. 5

როგორც აღინიშნა, Ath.62 შეიცავს ოთხივე მახარებლის სახარებას, თითოეულ
სახარებას წინ უძღვის თავთა საძიებელი.
1. 6v-8v – მათეს სახარების თავთა საძიებელი, 9r-91v - მათეს სახარება.
2. 92v-93v – მარკოზის სახარების თავთა საძიებელი, 94r-146v – მარკოზის სახარება.
3. 147r-150r – ლუკას სახარების თავთა საძიებელი, 150v-238v – ლუკას სახარება.
4. 238v-240r – იოანეს სახარების თავთა საძიებელი, 240v-297v – იოანეს სახარება.
ხელნაწერის ყურადღებით დათვალიერების შედეგად ნათლად ჩანს, რომ მასზე
მუშაობდა ორი ადამიანი, გადამწერი და რედაქტორი. გადამწერი წერს ძირითად, ქვედა
ფენის ტექსტს, მისი ნუსხური ასოები წვრილი და თხელია, ღია ყავისფერი მელნით
შესრულებული, ხოლო რედაქტორი ასწორებს ძირითად ტექსტს, შლის ან ამატებს მასში
სხვა რედაქციის წაკითხვებს. მისი ასოები, შავი ფერის მელნით დაწერილი, შედარებით
მსხვილია, კუთხოვანი და მარცხნივაა გადახრილი (Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი o*
(original) პირობითი ნიშნით აღვნიშნეთ, მეორეული, რედაქტორის მიერ გასწორებული –
oc (corrector) ნიშნით).
ხელნაწერის რედაქტორს ძირითად ტექსტში შეაქვს შემდეგი სახის ცვლილებები:
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1. იგი საგულდაგულოდ ფხეკს და შლის სიტყვას, ზოგ შემთხვევაში მთელ
წინადადებასაც და მის ნაცვლად წერს ახალ ვარიანტს (სურ. 6).

სურ. 6 Ath.62, 150v

2. აკლებს ძირითად ტექსტს: შლის ასოებს, სიტყვებს, ფრაზებს, ზოგჯერ მთლიან
აბზაცსაც და ადგილს ცარიელს ტოვებს (სურ. 7).
3. ძირითად ტექსტში ამატებს სიტყვას, ფრაზას ან ასოს, რომელსაც წერს სტრიქონის
თავზე (სურ. 8).
4. თუ შესაძლებელია, ასოების გადაკეთებით ან გადასმით ცვლის სიტყვებს. მაგ.:
ძირითად ტექსტში ეწერა გესმა და რედაქტორმა იგი შეცვალა სიტყვით გასმიეს
[მათ. 5:21]; გვქონდა სიტყვა დაიმარილოს და რედაქტორმა მის ნაცვლად დაწერა
შეიმარილოს [მათ. 5:13] (სურ. 9).
ბუნებრივად ჩნდება კითხვები: რომელი რედაქციის შემცველია ქვედა ფენის
ტექსტი, რის მიხედვით გაასწორა იგი სხვა გადამწერმა თუ რედაქტორმა და რატომ
გახდა ეს საჭირო? რომელი რედაქცია აიღო მან დედნად და ითვალისწინებს თუ არა იგი
გიორგი მთაწმინდლის მიერ რედაქტირებულ ათონურ რედაქციას?
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სურ. 8, Ath.62, 30r

სურ. 7, Ath.62, 17r

სურ. 9, Ath.62, 16v

41

პირველ თავში უკვე განვიხილეთ, რომ გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ
დედანთან

ქართული

თარგმანის

უფრო

მეტად

დაახლოების

მიზნით

სამჯერ

მიბრუნებია ოთხთავის ტექსტს, ამიტომ ამჯერად დაწვრილებით აღარ შევჩედებით.
Ath. 62-ის მეორეული ტექსტი შევადარეთ ივანე იმნაიშვილის მიერ გამოცემულ
ვანის (H), ეჩმიაძინის (I) და გელათის (K) ოთხთავების წაკითხვებს (იმნაიშვილი ი.,
ქართული... 1979), აგრეთვე, 1060 წლის კალიპოსის ოთხთავსა (ოთხთავი... 2008) და
ოთხთავის ქართული თარგმანის აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე
ჯგუფის მიერ ელექტრონულად გამოცემულ ათონური რედაქციის ტექსტს.17 შედარებამ
აჩვენა, რომ რედაქტორის სწორებები ხდება გიორგი მთაწმინდლის უკვე საბოლოო,
ბერძნულ დედნებთან მესამედ შეჯერებული, ტექსტის მიხედვით. შესაბამისად,
მეორეული ტექსტი გიორგისეული რედაქცისაა მცირედი ვარიანტული სხვაობებით,
რომლებიც ამ რედაქციის შემცველ ხელნაწერებს გადამწერთა მიერ შეტანილი უნებლიე
ცვლილების შედეგად ისედაც ახასიათებს.
Ath.

62-ის

მეორეული

ტექსტის

ათონურ

რედაქციასთან

იგივეობის

დამადასტურებელი მაგალითები აქ არ მოგვყავს შემდეგი მიზეზით: სადისერტაციო
ნაშრომის დანართში ძირითად ტექსტად წარმოდგენილია ოთხთავის ქართული
თარგმანის ათონური რედაქცია. აპარატში გატანილი ვარიანტებიდან ნათლად ჩანს, რომ
Ath. 62-ის მეორეული ტექსტი (oc), განსხვავებით ქვედა ფენისაგან (o*), არ სხვაობს
ძირითად ტექსტად წარმოდგენილი საბოლოო ათონური რედაქციის კრიტიკული
ტექსტისაგან. Ath. 62-ის ქვედა ფენის (o*) ტექსტის რაობას ქვემოთ დაწვრილებით
განვიხილავთ (III თავის §3, §4, §5).
რაც შეეხება გიორგი მთაწმინდლის ცნობილ ანდერძს, რომელიც მან ქართული
ოთხთავის ბერძნულთან შედარების შემდეგ ჩამოყალიბებულ ტექსტს დაურთო, რ.
ბლეიკი გვაწვდის ცნობას 315v-ზე (Ath. 62) ამ ანდერძის ფრაგმენტის არსებობის შესახებ.
კერძოდ, რომელი ფრაგმენტია, ამაზე მკვლევარი არაფერს ამბობს. სამაგიეროდ, ალ.
ცაგარელი წერს: Ath. 62 ხელნაწერის ბოლოში გადამწერისვე ხელით ვკითხულობთ, რომ
ოთხთავი თარგმნა (ბერძნულიდან) გიორგიმ (მთაწმინდელმა). მას მოხმობილი აქვს
ანდერძის მხოლოდ ეს ფრაგმენტი: "...გიორგისათვის, რომელ ვთარგმნე, ლოცვა ჰყავთ"
(Цагарели 1886:75). ალ. ცაგარლის მიერ მოტანილი კოლოფონის ეს ფრაგმენტი გიორგი
მთაწმინდლის ანდერძის იმ ვარიანტს თანხვდება, რომლის მიხედვითაც ათონელი მამა
ოთხთავის ხელახალი მთარგმნელია. Ath. 62-ის შავ-თეთრ ფოტოებზე აღნიშნული
ანდერძი არ არის დაცული. შავ-თეთრი ფოტოპირის უკანასკნელი ფურცელია 297r. იგი
17

იხ. The Old Georgian Four Gospels: Giorgi the Athonite’ Redaction (Giorgi the Hagiorite’s), on the basis of the
original manuscripts, edited by Elguja Giunashvili, Manana Machkaneli, Sofio Sarjveladze, Zurab Sarjveladze and
Darejan Tvaltvadze, Tbilisi and Frankfurt a/M. 1999 -2002, ARMAZI version by Jost Gippert. Frankfurt a/M,
7.6.2000/26.9.20 (http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/giornt/giorn.htm)
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მოხეულია და მისი აღწერილობა თანხვდება რ. ბლეიკის მიერ 315v-ს აღწერილობას.
ჩვენ

საგანგებოდ

შევუდარეთ

ბლეიკისეული

პაგინაცია

შავ-თეთრ

ფოტოებზე

აღბეჭდილი ხელნაწერის პაგინაციას და აღმოჩნდა, რომ ისინი ერთმანეთს არის
აცდენილი 18 ფურცლით. ბლეიკით 315v, რომელზეც, მისი აღწერილობით, ანდერძია
განთავსებული, ფოტოზე უნდა იყოს 297v. ხოლო 297r-ზე მოცემულია იოანეს სახარების
დასასრული და ანდერძის კვალიც კი არ ჩანს.
გერმანელი ქართველოლოგის, იოსტ გიპერტის, მიერ გადაღებულ Ath. 62-ის
ფოტოებს შორის ის გვერდიც აღმოჩნდა, რომელზეც გიორგი მთაწმინდლის ანდერძის
ნაწილია დაცული და რომლის შესახებაც საუბრობენ ალ. ცაგარელი და რობერტ
ბლეიკი.18 ანდერძის გვერდი მართლაც მოხეულია და დასაწყისი, სამწუხაროდ,
დაკარგული. თუმცა ბოლო ნაწილი შემოგვრჩა და მასზე ისეთი სწორების კვალი ჩანს,
რომელსაც არც რ. ბლეიკი და არც ალ. ცაგარელი არ უთითებენ. არადა, ეს სწორება
ფრიად

მნიშვნელოვანია.

მოვიყვანთ

ანდერძის

შემორჩენილი

ნაწილის

ტექსტს

უცვლელად (297v): „...[შე]გჳწამებია [ფრიადი]თა გამოწულილვითა. და ვინცა-ვინ

დასწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ, ეგრე დაწერეთ, თუ ამისგან ჯერ-გიჩნდეს დაწერაჲ,
ღმრთისათჳს, სიტყუათა ნუ სცვალებთ, არამედ... ღმრთისათჳს, ერთმანერთსა ნუ
გაჰრევთ. და გლახაკისა გ~ისთჳს, რომელმან ესე ვთარგმნე, ლოცვა-ყავთ!“
ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე (სურ. 10) ნათლად ჩანს, რომ ფრაზა: „რომელმან ესე
ვთარგმნე“ ჩამატებულია გადამწერის ფერის მელნითვე, რაც თავისთავად საინტერესო
ვარაუდებს ბადებს.
გამოდის, რომ Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტში დაცული გიორგი მთაწმინდლის
ანდერძი იმ იშვიათ ვარიანტს წარმოადგენს, რომელშიც ათონელი მამა მხოლოდ
რედაქტორად არის მოხსენიებული. დამატებული ფრაზა კი მეორეულია. სამწუხაროდ,
მოხეულია ანდერძის დასაწყისი ნაწილი, თუმცა კი თამამად შეგვიძლია ვივარაუდოთ,
რომ იქაც ქვედა ფენის ტექსტში ეწერებოდა „ესე წმიდაჲ ოთხთავი არათუ ახლად

გჳთარგმნია“ და „არა თუ“ წაშლილი იქნებოდა.
Ath. 62-ის ანდერძში დადასტურებული სწორება კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ
ფაქტს, რომ ეს ხელნაწერი ერთ-ერთი უძველესია, რომელშიც ათონური რედაქციაა
დაცული და იგი მეცნიერებისათვის აქამდე ცნობილ 1060 წელს გადაწერილ კალიპოსის
ოთხთავს (K-76) დაუდგა გვერდით, რომლის ანდერძშიც მსგავსი სწორებებია შეტანილი.

18

ეს გვერდი კონგრესის ბიბლიოთეკის გვერდზე გამოქვეყნებულ ციფრულ ვერსიაშიც არის. იხ.:
https://www.loc.gov/resource/amedmonastery.00271050331-ma/?sp=310&r=0.179,0.249,0.635,0.254,0
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სურ. 10, Ath.62, 297v

დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ Ath. 62 წარმოადგენს
ათონური რედაქციის შემცველ ერთ-ერთ უძველეს ნუსხას და მასში დაცული ტექსტი
მეტად მნიშვნელოვანია როგორც ტექსტის სანდოობის თვალსაზრისით, ასევე, გიორგი
მთაწმინდლის რედაქტორული მუშაობის პროცესის რეკონსტრუქციისათვის.

Ath. 67-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ოთხთავი, რომელიც რობერტ ბლეიკს19 67-ე ნომრად აქვს აღნუსხული (ცაგარლით
820) ეტრატზეა შესრულებული. დაწერილია ორ სვეტად, 26 სტრიქონად, ზომა: 28x18.
19

რ. ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით, სახარება შეიცავს გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის ტექსტს.
კარგი ხარისხის, საშუალო სისქის თეთრი ეტრატი. XII-XIII საუკუნეების. მელანი – მონაცრისფრო-შავი.
საზედაო ასოები შესრულებულია წითელი ფერის მელნით. ორ სვეტად, 26 სტრიქონად. მრგვალი,
მწყობრი, საშუალო ზომის ნუსხური ასოები. გვერდის ზომები: 280/180 მმ. ნაწერის ზომები: 170/125 მმ.
სვეტებს შორის მანძილი – 17 მმ. 8 ფურცლიანი რვეულები. პაგინაცია გაკეთებულია დიდი მთავრული
ასოებით, რვეულის დასაწყისში – ზედა შუა აშიაზე, ხოლო რვეულის დასასრულს – ქვედა აშიაზე. 18
რვეული სრულად არის წარმოდგენილი, მხოლოდ 3 რვეული არის დაკარგული. მათ შორის ორი
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60v-ზე

იოანე

მახარებლის

მინიატურა

ბერძნული

წარწერით:

წმიდა

იოანე

ღვთისმეტყველი (სურ. 11). 64r-ზე იოანეს სახარების დასაწყისი დეკორირებულია (სურ.
12). მსგავსადვე არის დეკორირებული ლუკას სახარების დასაწყისი 20r-ზე.

სურ. 11 Ath.67, 60v

სურ. 12 Ath.67, 64r

ათონის ივერთა მონასტერში დაცული ოთხთავების კომპლექსური შესწავლისა და
ურთიერთშედარების დროს განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ მათ მსგავსებაგანსხვავებებს პალეოგრაფიული თვალსაზრისით. Ath. 67-ის მრგვალი, მწყობრი,
საშუალო ზომის ნუსხური ასოები სრულიად განსხვავებულია Ath. 62-ის ქვედა ფენის
გადამწერის

ხელისაგან

(სურ.

13).

არც

საზედაო

ასოებია

განსაკუთრებულად

მარკოზის, ხოლო ერთი – მათეს სახარებას შეიცავს. ფურცლები არ არის დანომრილი. სავარაუდოდ, უნდა
იყოს 88. უყდო. ჩადებულია შავი ნაჭრის თანამედროვე პორტფოლიოში. ხელნაწერი შეიცავს: მარკოზის
სახარებას (1r-15v-ზე სახარების ტექსტი, იწყება მარკ. 7-26). ლუკას სახარებას (16r-17r-ზე ლუკას სახარების
თავთა საძიებელი, 18r-58v-ზე სახარების ტექსტი). იოანეს სახარებას (58v-59r-ზე იოანეს სახარების თავთა
საძიებელი, 59r-60r – სუფთა ფურცელი; 61r-88v-ზე სახარების ტექსტი. 60v-ზე იოანე მახარებლის
მინიატურა ბერძნული წარწერით: წმიდა იოანე ღვთისმეტყველი.
20
ცაგარლის აღწერილობა: სახარება, 5 ½ სიგრძე, 4 ½ სიგანე, 94 ფურცელი, ეტრატი, ხელნაწერი თავბოლო ნაკლული. მწყობრი და მკაფიო ნაწერი. XI-XII საუკუნეების. ხელნაწერში არის წმ. იოანეს
მინიატურაც.
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დეკორირებული და ისინიც განსხვავდება Ath. 62-ის სათაო ასოების სტილისაგან.
დაწერილია ზოგჯერ სინგურით, ზოგჯერ იმავე ფერის მელნით. ლინირება ფოტოებზე,
სამწუხაროდ, სრულიად არ ჩანს.
ოთხთავის შედგენილობა: სახარება თავბოლონაკლულია. ტექსტი არასრულად
არის წარმოდგენილი. მთლიანად აკლია მათეს სახარება. მარკოზის სახარება – 1r-17v;
იწყება მარკ. 3:7-დან („...ხოლო იესუ მოწაფითურთ განეშორა მათგან და მოვიდა

ზღჳსკიდედ...“). ლუკას სახარების თავთა საძიებელი 18r-19r; ლუკას სახარება – 20r-62v.
იოანეს სახარების თავთა საძიებელი – 62v-63r; იოანეს სახარება – 64r-90v. წყდება იოვ.
19-8-ზე: „ვითარცა ესმა სიტყუაჲ ესე პილატეს, უფროჲს შეეშინა.“

სურ. 13, Ath. 67, 20r

ვერაფერს ვიტყვით ამ ხელნაწერის შედგენილობის შესახებ,21 უძღოდა თუ არა მას
წინ კამარებში ჩასმული ევსებიოსის კანონები, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია
21

ახალი აღთქმის ბევრ ხელნაწერში მკითხველის დასახმარებლად წარმოდგენილია ე. წ. დამხმარე საშუალებები. ეს
საშუალებები შექმნილია სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას. ის გადაეცემოდა თაობიდან თაობას და დროთა
განმავლობაში მისი მოცულობა გაიზარდა. კერძოდ:
1. თავების დაყოფა: თავების დაყოფის ყველაზე ადრეული სისტემა, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი,
დაცულია მეოთხე საუკუნის ვატიკანის კოდექსში (B). ამ ხელნაწერში 170 თავია მათეს სახარებაში, 62 – მარკოზის, 152
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– ლუკას და 50 – იოანეს სახარებაში. თავთა დაყოფის სხვა სისტემა დაცულია მეხუთე საუკუნის ალექსანდრიულ
კოდექსში (A), ასეთივე სისტემაა ბერძნული ხელნაწერების უმრავლესობაში. ამ სისტემის მიხედვით, მათეს
სახარებაში არის 68 თავი, მარკოზთან – 48, ლუკასთან – 83 და იოანესთან – 18. არც ერთ შემთხვევაში სახარების
პირველი თავი არ იწყება პირველივე მუხლებით (ეს გვიანდელი დაყოფითაა პირველი მუხლი), სავარაუდოდ,
იმიტომ, რომ წიგნს უნდა ჰქონოდა შესავალი. ამიტომაც, მაგალითად, მარკოზის სახარების პირველი თავი იწყებოდა:
მარკოზი 1.23-დან.
2. თავების სათაურები: თითოეულ თავს, რომელიც დაფიქსირებულია ალექსანდრიულ კოდექსში და
მომდევნო პერიოდის ხელნაწერთა უმრავლესობაში, აქვს თავისი სათაური. ეს სათაურები რეალურად არის თავების
მოკლე შინაარსი. თითოეული თავის სათაური იწყება სიტყვით "შესახებ" (ბერძ. περί) და ხშირად დაწერილია წითელი
მელნით. მაგალითად, იოანეს პირველი თავი, რომელიც იწყება 2.1-ზე, სათაურად ჰქვია "კანას ქორწილის შესახებ".
თავთა საძიებლები, ძირითადად, მოთავსებულია თითოეული სახარების წინ.
3. ევსებიოსის კანონები: კანონების ორიგინალური სისტემა შექმნა ევსებიოს კესარიელმა, რომ დახმარებოდა
მკითხველს ოთხთავში პარალელური პასაჟების მოძებნაში. მისი სისტემა აღმოჩდა ძალიან კარგი მოსახმარი,
რადგანაც ეს სისტემა დართული აქვს ოთხთავების არა მხოლოდ ბერძნულ, არამედ ლათინური, სირიული, კოპტური,
გოთური, სომხური და ქართული თარგმანების ძალიან დიდ ნაწილს. ეს სისტემა შედგენილია შემდეგი პრინციპით:
თითოეული სახარება დაყოფილია გრძელ ან მოკლე თემატურ ნაწილებად. ეს ნაწილები დანომრილია ზედმიწევნით
ოთხივე სახარებაში (355 – მათესთან, 233 – მარკოზთან, 342 – ლუკასთან, 232 – იოანესთან). ევსებიოსმა შექმნა
კანონების ათი ტაბულა. პირველი შეიცავს დანომრილ პარალელებს ოთხივე სახარების მიხედვით. მეორე კანონში მათეს, მარკოზისა და ლუკას საერთო პასაჟები. მესამე კანონში - მათეს, ლუკასა და იოანეს საერთო პასაჟები და ასე
გრძელდება ყველა შესაძლო კომბინაცია. ბოლო ტაბულა გვაძლევს მითითებებს თითოეული სახარების
თავისებურების შესახებ. ეს რიცხვებით აღნიშნული (ნუმერირებული) პასაჟების ტაბულები, დაწერილი სვეტებად,
ოთხთავს წინ აქვს დართული. ოთხთავის ტექსტის გასწვრივ არშიებზე დაწერილია ამა თუ იმ პასაჟის ნომერი, რის
მიხედვითაც შესაძლებელია მისი მოძებნა. მაგალითად, იოანეს სახარებაში წერია: "თავადი იესო წამებდა, ვითარმედ:
წინაწარმეტყუელსა თჳსსა სოფელსა პატივი არა აქუს" (იოვ. 4. 44). პარალელის საპოვნელად არშიაზე ამ მუხლის
გასწვრივ ვნახავთ ნომერს 35. შემდეგ ჩახედავთ კანონების პირველ ტაბულას, იოანეს სახარების ვერტიკალურ სვეტში
ვიპოვით 35 და ჰორიზონტალურად მის გასწვრივ აღმოვაჩენთ, რომ იგივე პასაჟი გვაქვს მათესთან – 142, მარკოზთან –
51, ლუკასთან – 21.
ზოგიერთ ხელნაწერში წარმოდგენილია ტაბულების გამარტივებული ვარიანტი. ტაბულებში მოცემული
ინფორმაციის გამოყენებით გადამწერები ფურცლის ქვედა ნაწილში წერდნენ იმ გვერდზე აღწერილი ნაწყვეტის
პარალელს სხვა სახარებასთან.
ევსებიოსმა განმარტა თავისი ორიგინალური სისტემა ეპისტოლეში კარპიანოსის მიმართ, ამ წერილის ასლი
დართული აქვს ბევრ სახარებას კანონების წინ. მეოცე საუკუნეში გამოცემულ რამდენიმე სახარებაშიც არის
წარმოდგენილი ევსებიოსის კანონები, რაც საშუალებას აძლევს თანამედროვე მკითხველს, გაეცნოს კანონების
მოხმარების წესს.
4. ჰიპოთეზები, „ცხოვრებანი“: ჰიპოთეზები არის პროლოგი ან წიგნის მოკლე შესავალი, რომელიც
განკუთვნილია მკითხველისთვის და შეიცავს ინფორმაციას ავტორის, წიგნის შინაარსისა შესახებ. ამ ტიპის
ჰიპოთეზების ფორმა და შინაარსი ხშირ შემთხვევაში სტერეოტიპულია. ზოგიერთ ხელნაწერში ამ ჰიპოთეზების
ავტორობა მიეწერება ევსებიოს, მაგრამ ხშირად ისინი ანონიმურია. ზოგჯერ ამ ჰიპოტეზებში წარმოდგენილია
ტრადიციული ინფორმაცია თითოეული მახარებლის ცხოვრების შესახებ (βίος). ეს „ცხოვრებანი“ უნდა შექმნილიყო
მეშვიდე საუკუნის პირველ ნახევარში ვინმე დოროთეუსის ან სოფრონიუსის, იერუსალიმის პატრიარქის, მიერ.
5. ანდერძები და მინაწერები: ახალი აღთქმის ძველ ხელნაწერებში წიგნების სათაურები მოკლე და მარტივია,
მაგალითად, მათეს სახარება, მომდევნო საუკუნეებში ეს სათაურები დაგრძელდა და უფრო კომპლექსური გახდა.
ანდერძები, რომლებიც დართულია წიგნის ბოლოს, თავიდან იყო მოკლე და მარტივი, ძირითადად, მიუთითებდა
წიგნის დასასრულზე. დროთა განმავლობაში ისინი გადამუშავდა და მოგვიანო პერიოდის ხელნაწერებში შეიცავს
ინფორმაციას ხელნაწერის გადაწერის ადგილის, გადამწერისა და წიგნის დამკვეთის შესახებ.
6. პუნქტუაცია: ადრეული ხანის ხელნაწერებში პუნქტუაციის ნიშნები ნაკლებად იყო გამოყენებული. ჩესტერ
ბითისა და ბოდმერის პაპირუსებში პუნქტუაციის ძალიან ცოტა ნიშანია დაფიქსირებული, ისევე როგორც ადრეული
ხანის უნციალურ ხელნაწერებში. მე-6 და მე-7 საუკუნეებიდან გადამწერებმა დაიწყეს პუნქტუაციური ნიშნების
გამოყენება. მე-9 საუკუნემდე კითხვის ნიშანი იშვიათად გამოიყენებოდა.
7. გლოსები, სქოლიო, კომენტარები, კატენები: გლოსები არის მოკლე განმარტება რთული სიტყვის ან ფრაზის.
ამ ტიპის შენიშვნები, ძირითადად, მიწერილია ხელნაწერის არშიაზე, ხანდახან კი – სტრიქონებს შორის. სქოლიო –
განმარტებითი სახის შენიშვნაა, რომელიც მიწერილია ტექსტის გვერდით და განკუთვნილია მკითხველისთვის. თუკი
სქოლიო სისტემატურად განმარტავს მკითხველისთვის ძირითად ტექსტს, ამას უკვე კომენტარები ეწოდება.
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ოთხთავის შესწავლისა და დათარიღების საქმეში. ქვედა აშიაზე არ ჩანს არც ტაბულების
ამონიოსისეული გამარტივებული ვარიანტი, იგივე „განთესული“. ალ. ცაგარელი ამ
ნუსხას XI-XII საუკუნეებს აკუთვნებს, ხოლო რობერტ ბლეიკი უფრო მოგვიანო
პერიოდით – XII-XIII საუკუნეებით ათარიღებს. რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ
მკვლევრები დათარიღებისას, აღწერილობაში არ არის მოცემული. ხელნაწერის
თანამედროვე პაგინაცია არ ემთხვევა რ. ბლეიკის პაგინაციას.
რაც შეეხება Ath. 67-ში დაცულ ოთხთავის ტექსტს, რობერტ ბლეიკი ამბობს, რომ ის
ათონური ტექსტის ტიპს შეიცავს. ჩვენც შევუდარეთ ათონურ რედაქციას Ath. 67-ის
ტექსტი და სავსებით ვეთანხმებით რობერტ ბლეიკის დასკვნას. ეს ოთხთავი ამჯერად
ჩვენი ინტერესის საგანს არ წარმოადგენს.

Ath. 75-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
შემდეგი ოთხთავი რობერტ ბლეიკის22 აღწერილობის მიხედვით არის N75
(ცაგარლით 623). იგი ეტრატზეა შესრულებული, ორ სვეტად, 23 სტრიქონად. სულ 78
ფურცელი. 63-64 ფურცლებს შორის ჩასმულია სხვა ხელნაწერის ორი განსხვავებული
კომენტარი უფრო ვრცელია, სქოლიოში ჩვეულებრივ ალტერნატიული ვარიანტები და მათი წარმომავლობაა
დასახელებული. სქოლიო და კომენტარები ხანდახან მოთავსებულია არშიაზე ძირითადი ტექსტის გარშემო.
უნციალურ ხელნაწერებში განმარტებები მინუსკულურით არის გაკეთებული. ეს მაშინ, როცა ძველ კოდექსს
იღებდნენ კომენტირებისთვის. თუმცა მეშვიდე საუკუნის codex Zacynthius-ში (Ξ) კომენტარები უნციალურით არის
გაკეთებული, ე.ი. კომენტარები ძველია. ხოლო როცა მანუსკრიპტი მინუსკულურით არის დაწერილი, ჩველებრივ,
სქოლიოც მინუსკულურით არის გაკეთებული. კატენები – არის მწიგნობრების მიერ გაკეთებული კომენტარების
„ჯაჭვი“. კომენტარების ავტორის იდენტიფიცირება ხდება მათი სახელის აბრევიატურის მიხედვით, თუმცა ხანდახან
აღნიშნული აბრევიატურები კომენტარებს არ ახლავს (მასალა მომზადებულია Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, The
Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration, Fourth Edition, 2005-ის მიხედვით).
22

რ. ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით, სახარება შეიცავს გიორგი მთაწმიდელის რედაქციას. უყდო, თავბოლო ნაკლული. არ არის აღნიშნული გადამწერის სახელი და გადაწერის დრო. XII-XIII საუკუნეების.
მოყვითალო ფერის ეტრატი, კუთხეები დაზიანებული. მელანი – შავი ფერის. საზედაო ასოები
შესრულებულია წითელი ფერის მელნით. ორ სვეტად, 23 სტრიქონად. მრგვალი ნუსხური. გვერდის
ზომები: 231/183 მმ. ნაწერის ზომები: 155/108 მმ. სვეტებს შორის მანძილი – 11 მმ. 79 ფურცელი,
დანომრილი ფანქრით, გვიანდელი ხელით ქვედა არშიაზე. 8 ფურცლიანი რვეულები. პაგინაცია
გაკეთებულია დიდი მთავრული ასოებით რვეულის დასასრულს ქვედა არშიაზე, სავარაუდოდ, XVII
საუკუნეში. 63-64 ფურცლებს შორის ჩასმულია სხვა ხელნაწერის ორი განსხვავებული ფურცელი.
პირველი არის ლიტურგიკული დანიშნულების (XIII-XIV სს) თხელ ნაცრისფერ ეტრატზე
მომრგვალებული და წვრილი ნუსხური ასოებით. დაწერილი ერთ სვეტად, 28 სტრიქონად. მელანი
ყავისფერი. მეორე ფურცელზე შესრულებულია ჰომილიის ნაწყვეტი სინაიტიკური ტიპის ნუსხურით (XI
ს). ერთ სვეტად, 26 სტრიქონად. შეიცავს: მარკოზის სახარებას: (მარკ. 10,29-დან) 17v-მდე ტექსტი, ლუკას
სახარებას: 18r-v – ლუკას სახარების თავთა საძიებელი. მე-19 ფურცელი დატოვებულია სუფთად. 20r-79v ლუკას სახარება. ლუკა 23,34-მდე.
23
ალ. ცაგარლის აღწერილობა: სახარება, 5 ½ სიგრძე, 4 ½ სიგანე, 71 ფურცელი, ეტრატი, ნაკლული.
წარმოდგენილია მხოლოდ მარკოზისა და ლუკას სახარებები. არ არის აღნიშნული გადამწერის სახელი და
ხელნაწერის გადაწერის დრო. დაწერილია ორ სვეტად, ლამაზი და მწყობრი XI-XII საუკუნეების ხელით.
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ფურცელი. როგორც რობერტ ბლეიკი აღნიშნავს, პირველი უნდა იყოს ლიტურგიკული
დანიშნულების (XIII-XIV სს), მეორე ფურცელზე შესრულებულია ჰომილიის ნაწყვეტი
(XI ს). Ath. 75 გადაწერილია მრგვალი ნუსხური ასოებით (სურ. 14). Ath. 67-ისა და Ath.
62-ისაგან განსხვავებული სტილითაა გაფორმებული ლუკას სახარების დასაწყისი 20rზე (სურ. 15).

სურ. 14, Ath.75, 76r

რაც

შეეხება

საზედაო

ასოებს,

ისინი

მეტ-ნაკლებად

დეკორირებულია,

განსაკუთრებულად გაფორმებულია ლუკას სახარების დასაწყისში (სურ. 15). ზოგჯერ
სინგურით არის შესრულებული, ზოგჯერ კი – შავი ფერის მელნით. საზედაო დონი,
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რომლის მუცელშიც არის ჩაწერილი „ა“, სტილით Ath. 67-ის საზედაო ასოებს ემსგავსება.
თუმცა ამ ორი ნუსხის გადამწერის ხელი განსხვავებულია.

სურ. 15, Ath.75, 20r

ოთხთავის შედგენილობა: Ath. 75-შიც სახარებების ტექსტი არასრულად არის
წარმოდგენილი. აკლია მათესა და იოანეს სახარებები მთლიანად, ხოლო მარკოზისა და
ლუკას სახარებების ნაწილი. მარკოზის სახარება – 1r-17v; იწყება 10:30-დან: „...და დედაჲ

და შვილნი და აგარაკნი შემდგომად დევნისა...“ ლუკას სახარების თავთა საძიებელი –
18r-v; ლუკას სახარება – 20r-78v. წყდება ლ. 23:32-ზე: „მაშინ მოჰყუანდეს სხუანიცა ორნი
ძჳირისმოქმედნი მოკლვად მის თანა.“
ვერც ამ ხელნაწერის შედგენილობის შესახებ ვიტყვით რამეს, უძღოდა თუ არა მას
წინ კამარებში ჩასმული ევსებიოსის კანონები. ქვედა აშიაზე არ ჩანს არც ტაბულების
ამონიოსისეული გამარტივებული ვარიანტი, იგივე „განთესული“. ფოტოებზე არ ჩანს
არც ლინირების კვალი.
50

ალ. ცაგარელი მას XI-XII საუკუნეებით ათარიღებს, ხოლო რობერტ ბლეიკი – XIIXIII საუკუნეებით. თავად ხელნაწერს არც გადამწერის ანდერძი ახლავს და არც
გადაწერის თარიღია მითითებული. რობერტ ბლეიკის ვარაუდით, Ath. 75-ში ათონური
ტექსტის ტიპია დაცული. ჩვენმა კვლევამ ზუსტად იგივე შედეგი მოგვცა. Ath. 75-ში
მართლაც გიორგი მთაწმინდლის რედაქციის ტექსტია წარმოდგენილი. ეს ოთხთავიც არ
წარმოადგენს ამჟამად ჩვენი ინტერესის საგანს.

Ath. 53-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
რობერტ ბლეიკის24 აღწერილობის მიხედვით 53-ე ნომრად აღნუსხული ოთხთავი
(ცაგარლით 725) ძლიერ დაზიანებულია. გადაწერილია ეტრატზე ორ სვეტად, 25
სტრიქონად. სულ 163 ფურცელი. მყარად აკინძული, შედარებით ახალ ტყავგადაკრულ
მუყაოს ყდაშია ჩასმული. არც გადაწერის თარიღი ახლავს და არც გადამწერის სახელია
მითითებული. თავბოლონაკლული.
Ath. 53 გადაწერილია საშუალო სიდიდის, მრგვალი, მწყობრი ნუსხური ასოებით,
და პალეოგრაფიული თვალსაზრისით ძალიან ჰგავს Ath. 75-ს. მართალია, სახარების
დასაწყისები ისეთივე გამშვენებული არ არის, როგორც Ath. 75-ის, მაგრამ იოანეს
სახარების დასაწყისი საზედაო ასოები ძალიან ემსგავსება Ath. 75-ის სტილს (სურ.16).
ორივე ხელნაწერი თითქმის ერთი ზომისაა.
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Ath. 53 რ. ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით, ოთხივე სახარებაში დაცულია გიორგი მთაწმიდლის
რედაქცია. ხელნაწერი მთლიანად დაზიანებულია. არც გადაწერის თარიღი და არც გადამწერის სახელია
მითითებული. XIV-XVI საუკუნის. საშუალო სისქის ყვითელი ეტრატი, მელანი შავი ფერის. სათაურები
წითელი ფერის მელნით არის შესრულებული. საშუალო სიდიდის, მრგვალი, მწყობრი ნუსხური ასოები.
დაწერილია ორ სვეტად, 25 სტრიქონად. გვერდების ზომები: 225/165 მმ. ნაწერის ზომები: 175/50 მმ.
სვეტებს შორის მანძილი – 18 მმ. 8 ფურცლიანი რვეულები, მინაწერი არ ახლავს. 149 ფურცელი.
დანომრილი ქვედა არშიაზე. მყარად აკინძული, შედარებით ახალი, იისფერი, ტყავგადაკრული მუყაოს
ყდა. ორნამენტების გარეშე. შეიცავს: მათეს სახარებას (იწყება მათე 12-31-დან, 37r-მდე სახარების ტექსტი).
მარკოზის სახარებას (37r-38r-ზე მარკოზის სახარების თავთა საძიებელი, 38r-v – სუფთა ფურცლები, 39r77r-ზე სახარების ტექსტი). ლუკას სახარებას (77v-80r-ზე ლუკას სახარების თავთა საძიებელი, 80r-v სუფთა ფურცელი; 81r-143r -ზე სახარების ტექსტი). იოანეს სახარებას (144r-v-ზე იოანეს სახარების თავთა
საძიებელი, 145r-v - სუფთა ფურცელი; 146r-149v-ზე სახარების ტექსტი, რომელიც არ არის სრულად
წარმოდგენილი, წყდება იოანე 2-19-ზე).
25
ალ. ცაგარლის აღწერილობა: სახარება, 4,1/2 სიგრძე, 3,3/4 - სიგანე. 156 ფურცელი. ეტრატი. სრულად
არის წარმოდგენილი მარკოზისა და ლუკას ოთხთავები. მათეს სახარება არასრულია. ხოლო იოანეს
სახარება საერთოდ არ არის. მწყობრი და ლამაზი ნაწერი, XI-XII საუკუნეების. გადამწერის სახელი,
გადაწერის დრო არის მითითებული.
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სურ. 16, Ath.53, 160r

ოთხთავის შედგენილობა: მათეს სახარება – 1r-37r (იწყება მათე 12-29-დან:
„...[ჭურჭელი მი]სი გამოტყუჱნვად, უკუეთუ არა შეკრას პირველად ძლიერი იგი...“
მარკოზის სახარების თავთა საძიებელი – 37r-38r; მარკოზის სახარება – 39r-77r. ლუკას
სახარების თავთა საძიებელი – 77v-80r; ლუკას სახარება – 81r-157r. იოანეს სახარების
თავთა საძიებელი –158r-v; იოანეს სახარება – 160r-163v, წყდება ი. 2:15-ზე: „და შექმნა

შოლტი საბლისაჲ ყოველი იგი გამოასხა ტა[ძრით]...“ 163v ძლიერ გადარეცხილია და
მასზე სახარების ტექსტის ამოკითხვა ჭირს.
Ath. 75-ის შემთხვევაშიც ბუნდოვანია სახარების შედგენილობის საკითხი,
ვინაიდან მათეს სახარება მხოლოდ მე-12 თავიდან იწყება, არ ვიცით, უძღოდა თუ არა
კამარებში ჩაწერილი კანონები. ქვედა აშიაზე არ ჩანს არც ტაბულების ამონიოსისეული
გამარტივებული

ვარიანტი,

იგივე

„განთესული“.

არც

ლინირების

სქემა

ჩანს.

დათარიღებაშიც მთელი 3 საუკუნით ცდებიან ალ. ცაგარელი და რ. ბლეიკი ერთმანეთს.
ალ. ცაგარელი Ath. 53-ს XI-XII საუკუნეებით ათარიღებს, ხოლო რ. ბლეიკი – XIV-XVI
საუკუნეებით. ჩვენი აზრით, იგი იმავე პერიოდში უნდა იყოს გადაწერილი, რომელშიც
Ath. 75. 7r-ზე არის მხედრული მინაწერი: „დაუკიძე მე მაკარი მონაზონი ქართუვემ~ნ”

ჩ~შგ (1903 წელს).
რ. ბლეიკის აზრით, ოთხივე სახარებაში დაცულია გიორგი მთაწმინდლის
რედაქციის ტექსტი. ჩვენ შევამოწმეთ Ath. 53-ის ტექსტი. მარკოზის, ლუკასა და იოანეს
სახარებების შემთხვევაში მკვლევარს აბსოლუტურად ვეთანხმებით. მხოლოდ მათეს
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სახარების ტექსტის შედარებამ ათონურ რედაქციასთან გააჩინა ეჭვი, რომ მასში გიორგი
მთაწმინდლის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული რედაქცია არ უნდა იყოს დაცული,
რადგანაც ზოგიერთი ადგილი განსხვავდა მისგან. ამ ეტაპზე ფრთხილად შეგვიძლია
ვივარაუდოთ, რომ Ath.53-ში დაცული მათეს სახარების ტექსტი არ არის გიორგი
მთაწმინდლის რედაქციის აბსოლუტურად იდენტური. ვფიქრობთ, ამ კუთხით Ath.53ის მათეს სახარების ტექსტი დამატებით შესწავლას მოითხოვს.

Ath. 15-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ოთხთავი, რომელიც რობერტ ბლეიკს26 მე-15 ნომრით აქვს აღნიშნული (ა.
ცაგარლით 1027), ქაღალდზეა შესრულებული, ორ სვეტად, 24 სტრიქონად. გადაწერილია
დიდი, მრგვალი, ოდნავ კუთხოვანი სტანდარტული მწყობრი ნუსხური ასოებით (სურ.
17). ზომა: 33,2x24,5. შეიცავს 237 ფურცელს (რ. ბლეიკის აღწერილობით - 233ფ; ა.
ცაგარელის

აღწერილობის

მიხედვით

235ფ.).

დაუწერელია:

66v,

182v,

183r-v.

თავბოლონაკლული, აკლია შიგნითაც ცალკეული ფურცლები. დაზიანებული, ჭიისაგან
შეჭმული. გადაწერილია ყავისფერი მელნით, საზედაო ასოები – სინგურით.
ხელნაწერის გადამწერია იოსები („უცბად მწერალი იოსებ ლოცვასა მომ[იჴსენე],

ღმერთო“ 107v; „ცოდვილისა იოსებ მწერლისათჳს ლოცვა ყავ, მამაო წმიდაო, რაჲთა
ღმერთმან შენცა მოგიჴსენოს სასუფეველსა მისსა“ 182r).
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რობერტ ბლეიკის მიხედვით, ოთხივე სახარებაში დაცულია გიორგი მთაწმიდლის რედაქცია.
გადამწერი იოსები (ფოლ. 105v, 179r). XII-XIII საუკუნის. აღმოსავლური ტიპის გლუვი ქაღალდი. ჭიისაგან
შეჭმული. დაწერილია ორ სვეტად, 24 სტრიქონად, დიდი, მრგვალი, სტანდარტული მწყობრი ნუსხური
ასოებით. მონაცრისფრო-ყავისფერი მელანი. საზედაო ასოები გამოყვანილია მკრთალი წითელი ფერის
მელნით. გვერდების ზომები: 332/245 მმ. ნაწერის ზომები: 230/152 მმ. სვეტებს შორის მანძილი – 19 მმ. 8
ფურცლიანი რვეულები, პაგინაცია – დიდი ასომთავრული ასოებით რვეულის დასაწყისში
შესრულებულია ზედა შუა აშიაზე, ხოლო რვეულის დასასრულს – ქვედა არშიაზე. 233 სრული ფურცელი
არ არის დანომრილი. მაგარი ტყავის ყავისფერი ყდა. მოჭედილი. მორთული ნახატი ორნამენტებით.
გამოსახულია ჯვარი. შეიცავს: მათეს სახარებას (1r-v-ზე მათეს სახარების თავთა საძიებელი, 2r-62v-ზე
სახარების ტექსტი). მარკოზის სახარებას (63r-ზე მარკოზის სახარების თავთა საძიებელი, 63v - სუფთა
ფურცელი; 64r-105v-ზე სახარების ტექსტი). ლუკას სახარებას (106r-v-ზე ლუკას სახარების თავთა
საძიებელი, 107 - სუფთა ფურცელი; 108r-178v-ზე სახარების ტექსტი). იოანეს სახარებას (179r-ზე იოანეს
სახარების თავთა საძიებელი, 180 - სუფთა ფურცელი; 181r-233v-ზე სახარების ტექსტი).
27
ალ. ცაგარლის აღწერილობა: ოთხთავი, 8,3/4 სიგრძე, 5,1/2 - სიგანე. 235 ფურცელი. ქაღალდი. მწყობრი
და ლამაზი ნაწერი, XIV-XVI საუკუნეების. გადამწერი იოსები. ხელნაწერი ძლიერ არის ჭიისგან შეჭმული.
მასში დაცულია ადრეული წაკითხვები და თავთა და მუხლთა დაყოფის ძველი ტრადიცია. ბოლოში
აკლია ფურცლები.
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სურ. 17, Ath.15, 67r
ოთხთავის შედგენილობა: სრულად შეიცავს ოთხივე სახარებას. არ ახლავს
ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს მიმართ და არც კამარებში ჩასმული კანონები. ქვედა
აშიებზე არ ჩანს ტაბულების ამონიოსისეული გამარტივებული ვარიანტი, იგივე
„განთესული“. თითოეულ სახარებას წინ უძღვის თავთა საძიებელი. მათეს სახარების
თავთა საძებელი: 1r-v; მათეს სახარება: 2r-65v; იწყება მთ. 1:20-დან „... [ნუ გე]შინინ

მიყვანებად მარიამისა ცოლისა შენისა, რამეთუ რომელ-იგი მისგან იშვეს...2r“, ხოლო
სრულდება მთ. 21:4-ზე: „ესე ყოველი იქმნა რაჲთა ა[ღესრულოს]...“ 42v. მარკოზის
სახარების თავთა საძიებელი ფოტოს აკლია, თუმცა ბლეიკის აღწერილობიდან ჩანს, რომ
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იგი მას ჰქონია. მარკოზის სახარება: 67r-107v. ლუკას სახარების თავთა საძიებელი: 108rv. ლუკას სახარება: 109r-181v. იოანეს სახარების თავთა საძიებელი: 182r. იოანეს
სახარება: 184r-237v. იოანეს სახარების ტექსტი წყდება 20, 31-ზე: „...ხოლო ესე დაიწერა,

რაჲთა გრწმენეს, რამეთუ იესუ არს ქრისტე ძე ღმრთისაჲ და ცხორებაჲ გაქუნდეს
სახელი[თა მისითა.] “ 237r.
მინაწერები:
1. მარკოზის სახარების დასასრულს: „დაესრულა მარკოზის სახარებაჲ, თავი ნ~ზ,

მუჴლი ჩ~ფ~ჟ~. მეათერთმეტესა წელსა აღიწერა ბრძანებითა პეტრესითა, ხოლო
იკითხონ წმიდათა მარხვათა“ 107v.
2. ლუკას სახარების დასასრულს: „აღიწერა სახარებაჲ ლუკასი შემდგომად
ნათლისღებისა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა, წელსა მეათხუთმეტესა. სტრიქონი ორ
ათას სამეოც და მუჴლი. თავნი საკითხავთანი ჟ~ვ“ 181v; „დიდებაჲ მამასა და ძესა და
წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ“ 181v.
გვიანდელი მინაწერები:
1.†„მე, ფრიად ცოდვილი მესხი იოვანე, მღდელი მარკოზისშვილი ახალციხელმან,

მოვედი და ვიხილე წმიდა ესე მონასტერი. კურთხეულ არს ღმერთი, რომელმან ..ლი
ვინცა შენდობაჲ ბრძანოთ, თქვენცა შეგინდოს ღმერთმან, ამინ“ 1v, ნუსხურით.
2. „ღმერთმან ყოვლისა მპყრობელმან უწყის, რომე მე, გერმანე ბერძენი მცჯთ (?)
მინდოდა ქართულის წიგნის სწავლა, მაგრა ოსტატი არა მყოლებია“ 237r, მხედრულით.
3. ბერძნული მინაწერი 23r-v-ზე.
Ath.15-ს რ. ბლეიკი XII-XIII საუკუნით ათარიღებს, ხოლო ალ. ცაგარელი – XIVXVI საუკუნეებით. ბლეიკის მიხედვით, ოთხივე სახარებაში დაცულია გიორგი
მთაწმინდლის რედაქცია. ჩვენ საგულდაგულოდ გადავსინჯეთ ოთხთავის ტექსტი და
დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასში ათონური რედაქციის ტექსტია დაცული.

Ath. 83-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
Ath.83,

ე.წ.

ოპიზის

ოთხთავი,

ბევრი

თვალსაზრისით

გამორჩეული

და

საინტერესო ხელნაწერია. იგი 913 წელს არის გადაწერილი. როგორც ზემოთაც
აღვნიშნეთ, ხელნაწერი არ უნახავს ალ. ცაგარელს, იგი 1898 წელს ათონის მთაზე
სამეცნიერო ექსპედიციის დროს იპოვა ნ. მარმა. ხელნაწერი აღწერილი აქვს რ. ბლეიკს28.
28

Ath.83, რ. ბლეიკის აღწერილობის მიხედვით, ოპიზის სახარება, გადაწერილია ოპიზის მონასტერში 913
წელს გრიგოლის მიერ. თეთრი, მონაცრისფრო თხელი ეტრატი, გაყვითლებული ხელის შეხების
ადგილებში. მუქი ყავისფერი მელანი. სათაურები შესრულებულია წითელი ფერის მელნით. დაწერილია
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Ath.83, ოპიზის სახარება, გადაწერილია ოპიზის მონასტერში 913 წელს გრიგოლის
მიერ (248v-249r). ხელნაწერი იმითაც არის გამორჩეული, რომ ათონზე დაცულ
ოთხთავებს შორის მხოლოდ ის არის გადაწერილი ასომთავრულით, შესაბამისად, მათ
შორის ყველაზე ძველია (სურ.18). ხელნაწერში წარმოდგენილია 260 ფურცელი.
ოპიზის ოთხთავი სრულად შეიცავს მარკოზის, ლუკასა და იოანეს სახარებებს,
ხოლო მათეს სახარება იწყება მთ. 4, 12-დან. 248v-249r-ზე არის გადამწერის ანდერძი: „მე

გლახაკი და ცოდვილი გრიგოლ ღირს-მყო უფალმან ღმერთმან იესუ ქრისტემან
მოგებად და დაწერად ჴელითა ჩემითა წმიდაჲ ესე ოთხთავი სახარებაჲ... დაიწერა
წმიდაჲ ესე სახარებაჲ ლავრასა შინა წმიდისა ნათლის მცემელისასა უპიზას. დედისაგან
უცთომელისა სიტყჳთ და ზანდუკით გამოწმედილისა. და ქორონიკონი იყო რ~ლგ.29“
დიდი ხანია შესწავლილია, რომ ოპიზის სახარება ოპიზური რედაქციის ტექსტს
შეიცავს. ეს სწორედ ის ოთხთავია, რომლის სახელიც ჰქვია ოპიზურ, იგივე ჯრუჭპარხლის რედაქციას, ვინაიდან სწორედ მასშია ტექსტის ეს ტიპი დაცული. ჯერ კიდევ
1909-11 წლებში ოპიზის სახარების მათესა და მარკოზის თავები გამოსცა ვლადიმერ
ბენეშევიჩმა ტბეთის ოთხთავთან (995 წლის) ერთად. რ. ბლეიკმა დაბეჭდა ტბეთის
სახარების ტექსტი ადიშისა და ოპიზისა სახარებათა ვარიანტებითურთ და დაურთო
ლათინური თარგმანიც. ასე გამოსცა მან ჯერ მარკოზის თავი (The old Georgian... 1928),
შემდეგ მათესი (The old Georgian... 1933), უფრო გვიან – იოანესი (1950 წელს მ. ბრიერთან
ერთად) (The old Georgian.... 1950). რ. ბლეიკის გარდაცვალების შემდეგ მ. ბრიერმა
გამოსცა

ლუკას

სახარებაც

(La

Version...

1955).

ოპიზის

ოთხთავის

ჩვენებები

გათვალისწინებული აქვს სახარების ქართული თარგმანის აკადემიური გამოცემის
მომზადებაზე

მომუშავე

ჯგუფს.

ოპიზის

ოთხთავი

სამეცნიერო

გამოცემებში

აღნიშნულია O ლიტერით.
ორ სვეტად, 21 სტრიქონად. პატარა და ოთხკუთხედი ასომთავრული ასოები, გადახრილი მარჯვნივ.
გვერდის ზომები: 139/124 მმ. ნაწერის ზომები: 110/84 მმ. სვეტებს შორის მანძილი 8 მმ. 8 ფურცლიანი
რვეულები. პაგინაცია გაკეთებულია დიდი მთავრული ასოებით რვეულის დასაწყისში ზედა შუა აშიაზე
და რვეულის ბოლოს – ქვედა აშიაზე. მინაწერები თითქმის მოჭრილია ამკინძავის მიერ. 260 ფურცელი,
დანომრილი ფანქრით რექტოებზე. უფრო ძველი პაგინაციაა ვერსოებზე, რომელიც დღეს მოჭრილია.
სქელი ყდა, არც ისე ძველი, შავი ტყავის, ხეზე გადაკრული. მორთული მცენარეების უბრალო ნახატებით.
ჯვარცმის გამოსახულება წინა ყდაზე. მარიამ ღვთისმშობლის გამოსახულება უკანა ყდაზე. ორი საკეტი.
შეიცავს: მათეს სახარებას: მთ. 4, 12-დან. 67r-მდე - მათეს სახარება. 67r-v – სუფთა ფურცელი. მარკოზის
სახარებას: 68r-113r – მარკოზის სახარება. 113v – სუფთა ფურცელი. ლუკას სახარებას: 114r-191v - ლუკას
სახარება. 192 – სუფთა ფურცელი. იოანეს სახარებას: 193r-249r – იოანეს სახარება. მინაწერი არის 248v/249rზე, ჩასმულია წითელი ფერის ჩარჩოში. მინაწერიდან მოჰყავს მნიშვნელოვანი პასაჟი: „მე გლახაკი და

ცოდვილი გრიგოლ ღირს მყო უფალმან ღმერთმან იესუ ქრისტემან მოგებად და დაწერად ჴელითა ჩემითა
წმიდაჲ ესე ოთხთავი სახარებაჲ... დაიწერა წმიდაჲ ესე სახარებაჲ ლავრასა შინა წმიდისა ნათლის
მცემელისასა უპიზას. დედისაგან უცთომელისა სიტყჳთ და ზანდუკით გამოწმედილისა. და ქორონიკონი
იყო რ~ლგ.“
29

რ~ლგ = 133; 133+780=913 წელი.
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სურ. 18, Ath.83, 5r
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ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა კოლექციაში დაცული ათონური ოთხთავის
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
გარდა

ზემოთ

განხილული

ოთხთავის

ექვსი

ხელნაწერისა,

მივაკვლიეთ

სახარების კიდევ ერთ ნუსხას რომლის წარმომავლობა ათონის ქართველთა სავანეს
უკავშირდება30. ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა კოლექციაში 12854-ხ ნომრით
დაცულია ოთხთავის ხელნაწერი, რომელსაც XII საუკუნით ათარიღებენ. ეს ოთხთავი31
ნახსენები არ აქვს არც ალექსანდრე ცაგარელს და არც რობერტ ბლეიკს.
ზემოთ

დასახელებული

ექვსი

ათონური

ოთხთავის

საერთო

კონტექსტში

ლიტერატურის მუზეუმში დაცული ათონური ოთხთავი არ განხილულა. ქვემოთ
შევეცდებით დავასაბუთოთ, რომ ამის საჭიროება არც არსებობს. სანამ ამ საკითხზე
უშუალოდ გადავალთ, წარმოვადგენთ ხელნაწერის აღწერილობას.
ლიტერატურის მუზეუმში 12854-ხ ნომრით დაცული ხელნაწერი შეიცავს 244
ფურცელს. დაუწერელი გვერდები: 1r, 6v, 7v, 75r-v, 76r-v, 114r-v, 180v, 228v. ფურცლის
ზომა: 79 სმ., სვეტების რაოდენობა: 2, სვეტებს შორის მანძილი: 1 სმ., სვეტების ზომა:
37 სმ, სტრიქონების რაოდენობა: 26. მასალა – ეტრატი. ხელნაწერი ჩასმულია
ტყავგადაკრულ ხის ყავისფერ ყდაში.
ტექსტი გადაწერილია მწყობრი ნუსხურით, შავი ფერის მელნით. საზედაო ასოები
და სათაურები გამოყვანილია სინგურით, მაგრამ მოგვიანებით ისინი ოქროსფერი
მელნით

არის

გაცხოველებული,

ნაწილობრივაა

გაცხოველებული

ზანდუკში

გამოყენებული სინგური. ხელნაწერს აქვს რვეულებრივი პაგინაცია, თითოეულ
რვეულში 6 ფურცელია. პაგინაცია გაკეთებულია მთავრული ასოებით რვეულის
დასაწყისში ზედა შუა არშიაზე, ხოლო რვეულის ბოლოს – ქვედა აშიაზე. ხელნაწერში
დაცულია მახარებლების: მათეს, მარკოზის, ლუკასა და იოანეს მინიატურები (7r, 77r,
115r, 180r) (სურ. 19). მინიატურები შესრულებულია ქაღალდზე, როგორც ჩანს, ისინი
გვიან არის ჩაკერებული. თითოეული სახარების დასაწყისში გაკეთებულია კამარის
მსგავსი თავკაზმულობა (8r, 78r, 116r, 181r).
ათონურ ოთხთავში ოთხივე სახარება სრულადაა წარმოდგენილი: მათეს სახარება
(8r-73v), მარკოზის სახარება (78r-111v), ლუკას სახარება (116r-179v), იოანეს სახარება
(181r-227v). თითოეულ სახარებას უძღვის თავთა საძიებლები: მათეს – 3r-6r, მარკოზს –
74r-v, ლუკას – 111v-113v, იოანეს – 179r-v.

30

http://literaturemuseum.com/manuscripts.html?lang=GE
ვინაიდან ამ ხელნაწერს სამეცნიერო ლიტერატურაში აქამდე ათონური ოთხთავის სახელით
მოიხსენიებდნენ, ქვემოთ ჩვენც ასე ვუწოდებთ მას.
31
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სურ. 19, 12854-ხ, 180v, იოანე მახარებელი

ოთხთავს დასაწყისში დართული აქვს ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს მიმართ (1v3r). ჩვეულებრივ, ოთხთავის ხელნაწერებში ეპისტოლეს ევსებიოს კარპიანეს მიმართ
მოსდევს კამარებში ჩასმული კანონები ევსებიოს კესარიელი ეპისკოპოსისა, თუმცა ჩვენს
საკვლევ სახარებას ამგავარი კანონები არ ახლავს. ზოგიერთ ხელნაწერში კი ტაბულების
გამარტივებული ვარიანტი ფურცლის ქვედა ნაწილში, აშიაზეა მოცემული. ათონური
ხელნაწერის შემთხვევაში არც ამგვარი გამარტივებული ტაბულებია წარმოდგენილი.
ხელნაწერს

ბოლოში

დართული

აქვს

„ზანდუკი

სახარებისა

საძიებლისაჲ

საწელიწდოჲ...“ (229r-244v).
ხელნაწერს არ ახლავს გადამწერის ანდერძი, შესაბამისად, არ ვიცით მომგებელისა
და გადამწერის ვინაობა. მითითებული არ არის არც გადაწერის თარიღი.
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ხელნაწერის აღწერისას აღვნიშნეთ, რომ წითელი ფერის მელნით შესრულებული
საზედაო

ასოები

და

სათაურები

მოგვიანებით

ოქროსფერი

მელნით

გაცხოველებული.
ოქროსფერი

არის

სწორედ

მელნით

ამ
მათეს

სახარების

დასაწისში

გაკეთებულია

ერთი

(8v)

საინტერესო

„ხახულისა
ღვთისმშობელო,
შეიწყალე
ბატონიშვილი თეკლა, ამენ. უფალო
ღმერთო, მფარველ ექმენ ორსავე
შინა
ცხორებასა“
(სურ.
20).
მინაწერი

ნუსხურად:

საქართველოს
ცნობილია

ისტორიაში
ერთი

თეკლა

ბატონიშვილი, ერეკლე II-ის ასული,
რომელიც რომანტიკოსი პოეტი ქალი
იყო. ზემოთ აღნიშნული მინაწერი
და,

აგრეთვე,

საგულდაგულოდ

გაცხოველებული

სინგურით

შესრულებული საზედაო ასოები და
სათაურები
სურ. 19, 12854-ხ, 8v

გვაფიქრებინებს,

შესაძლებელია

ეს

რომ

ოთხთავი

გარკვეულ დროს თეკლა ბატონიშვილის მფლობელობაშიც ყოფილიყო.
იმავე ოქროსფერი მელნით, ამჯერად უკვე მხედრულით და არაბული ციფრებით,
ხელნაწერის ბოლო ფურცელზე (244v) გაკეთებულია მინაწერი: „246 ფურცელი“.
მხედრული ანბანით შესრულებული ეს მოკლე მინაწერი ადასტურებს, რომ თეკლა
ბატონიშვილის მოსახსენებელი ნუსხური მინაწერიც გვიანდელი უნდა იყოს და,
შესაძლოა, მასვე ეკუთვნოდეს.
63v-ზე მარცხენა არშიაზე გაკეთებულია მინაწერი: „არცა ძემან: ესე სიტყუჲ სამთა

სახარებათა არა ეწერა და არცა მე დავწერე“.32
92r-ზე მარკოზის სახარების მე-8 თავის მე-10 მუხლის, „...და წარვიდა ადგილთა

მაგდალოჲსათა“, გასწვრივ დაწერილია „დალმანუთაჲსათა“.

32

ამ მინაწერის შესახებ იხილეთ: ეკა კვირკველია, სახარების ოშკური ხელნაწერის (ათონ. 62) ერთი
მინაწერის შესახებ, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის
ინსტიტუტის შრომები, #II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2011, გვ. 188–197.
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161v-ზე ლუკას სახარების მე-18 თავის 25-ე მუხლის, „უადვილეს არს მანქანისა

საბელი...“, გასწვრივ არშიაზე მიწერილია „აქლემი“.
239v-ზე,

რომელზეც

საწელიწდო

სახარების

საძიებელი,

იგივე

ზანდუკია

განთავსებული, არშიაზე ჩამატებაა გაკეთებული.
ათონურ ოთხთავს გადამწერისვე ხელით აგრეთვე დართული აქვს გიორგი
მთაწმინდლის ცნობილი ანდერძი, რომელიც შემდეგი რედაქციითაა წარმოდგენილი:
„ესე საცნაურ იყავნ ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი ახლად გჳთარგმნია

ფრიადთა იძულებითა ძმათა ვიეთმე სულიერთაჲთა და ბერძულთა სახარებათადა
შეგჳწამებია ფრიდითა გამოწულილვითა. და ვინცა ვინ დასწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ,
ეგრე დაწერეთ, თუ ამისგან ჯერ გიჩნდეს დაწერაჲ, ღმრთისათჳს, სიტყუათა ნუ
სცვალებთ, ვითარცა აქა სწერია, ეგრე დაწერეთ. და თუ არა რაჲმე გაშუნდეს, ჩუენნი
ყოველნი სახარებანი პირველითგან წმიდად თარგმნილნი არიან და კეთილად,
ხანმეტნიცა და საბაწმიდურნიცა, მუნით დაწერეთ და ღმრთისთჳს ერთმანეთს ნუ
გაჰრევთ და გლახაკისა გიორგისთჳს, რომელმან ესე დიდითა ღუაწლითა ვთარგმნე,
ლოცვა ყავთ”33
როგორც ვხედავთ, ათონურ ოთხთავში გიორგი მთაწმინდლის ანდერძის A
რედაქციის ტექსტია დაცული, თუმცა კი აქამდე ცნობილისაგან ვარიანტული სხვაობით,
კერძოდ, „რომელმან ესე დიდითა ღუაწლითა ვთარგმნე...“34 „დიდითა ღუაწლითა“, ჩვენი
აზრით,

დამატებულია,

რათა

კიდევ

უფრო

მეტად

გაემყარებინათ

გიორგი

მთაწმინდლის ღვაწლი ქართული ოთხთავის კანონიკური ტექსტის ჩამოყალიბების
საქმეში და შერყვნისაგან დაეცვათ წმიდა წერილი.
ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ მღვდელმონაზონი ილია ფანცულაია ერთ-ერთი
უკანასკნელი

მოღვაწე

იყო

ათონზე,

იგი

ელია

წინასწარმეტყველის

კელიაში

ცხოვრობდა. 1920 წელს სხვა ქართველ ბერებთან ერთად მასაც მოუხდა ათონიდან
სამშობლოში დაბრუნება. ამ პიროვნებას გარკვეული წვლილი მიუძღვის ქართული
ხელნაწერების მოვლა-პატრონობის საქმეში. მან ოთხი ათონური ხელნაწერი ჩამოიტანა
საქართველოში, ზოგიერთისა კი პირი გააკეთა. ორი ხელნაწერი – A-1140 და A-1141 –
არის მღვდელმონაზონ ილია ფანცულაიას მიერ შედგენილი ათონის ივერთა მონასტრის
ქართულ

ხელნაწერთა

კატალოგი,

რომლებშიც

15-მდე

ხელნაწერია

აღწერილი.

უბრალოდ დასახელებული – ბევრად უფრო მეტი.
33

ამის შეახებ იხ. აკაკი შანიძე, უძველესი ქართული ტექსტების აღმოჩენის გამო, თხზულებანი, II ტომი,
1981, გვ. 284.
34
ანდერძის ეს ვარიანტი წარმოდგენილია აგრეთვე სანკტ-პეტერბურგის რუსეთის ნაციონალური
ბიბლიოთეკის ხელნაწერთა განყოფილებაში დაცულ XII-XIII საუკუნის რუსუდან დედოფლის ოთხთავში.
დაწვრილებით იხილეთ: ვაჟა კიკნაძე, რუსუდან დედოფლის ოთხთავი პეტერბურგიდან, საქართველოს
შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
IX, თბილისი, 2008, გვ. 54-57.
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ცნობილია

მღვდელმონაზონ

ილია

ფანცულაიას

პირადი

მიმოწერა

მოსე

ჯანაშვილთან, სარგის კაკაბაძესთან. ეს წერილები „ლიტერატურულ მატიანეშია“
დაბეჭდილი (ლიტერატურული... 1986:164-168). ამ მიმოწერიდან ჩვენთვის საინტერესოა
ორი მათგანი, რადგან ისინი ათონური ოთხთავის თავგადასავალს შეეხება. ორივე
წერილის ტექსტს უცვლელად მოვიყვანთ: „ს. კაკაბაძეს, ამასთანავე გაახლებთ ტყავზე

ნაწერ პატარა სახარებას, რომელიც მე მოტანილი მაქვს ძველ ათონიდან, რადგანაც
ძალიან გაჭირვებაში ვარ, გთხოვთ მომიხერხოთ ამ სახარების განაღდება რომელიმე
დაწესებულებაზე. მღვდელომონაზონი ილია სიმონის ძე ფანცულაია. 4/1.1929 წელი“
(ჭიჭინაძე 1986ა:168). როგორც ვხედავთ, წერილი 1929 წელს არის დაწერილი და ამ
დროს მღვდელმონაზონი ილია ფანცუალაია თბილისში იმყოფება, მას ათონიდან
ჩამოტანილი სახარებაც თან აქვს და მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო
ხელნაწერთა

შემგროვებელი

რომელიმე

დაწესებულებისათვის

მისი

მიყიდვა

განუზრახავს. 15 წლის შემდეგ, 1944 წლის 17 ოქტომბერს, სარგის კაკაბაძემ
ლიტერატურის მიზეუმის მაშინდელ დირექტორს, გიორგი ლეონიძეს, შემდეგი
შინაარსის წერილი მისწერა: „გთხოვთ შეიძინოთ ტყავზე დაწერილი სახარება –

ოთხთავი ფერადიანი მინიატურებით ჩამოტანილი ათონიდან მღვდელმონაზონ ილია
სიმონის ძე ფანცულაიასაგან, რომლისაგან მე ეს სახარება შევიძინე 1929 წელს.
ხელნაწერს თან აქვს გაკეთებული იარლიკი №1 (ათონის მონასტრის წიგნსაცავისა).
სახარება მიეკუთვნება დაახლ. მე-13 საუკუნეს და წარმოადგენს ერთ-ერთ მეტად
საინტერესო ხელნაწერს ქართული ოთხთავისას. თავისი ტექსტით ის უდგება ეგრეთ
წოდებულ ჯრუჭისეულ მე-11 საუკუნის ხელნაწერს“ (ლიტერატურული... 1986:168)
როგორც ჩანს, 1929 წელს სარგის კაკაბაძემ თავად შეიძინა ეს სახარება ილია
ფანცულაიასაგან და მხოლოდ 1944 წელს გადასცა იგი ლიტერატურის მუზეუმს.
ბუნებრივია, რობერტ ბლეიკს, რომელმაც 1932 წელს აღწერა ათონზე დაცული
ქართული ხელნაწერები, სახარების ეს მანუსკრიპტი ნანახი არ ექნებოდა.
სარგის კაკაბაძე გიორგი ლეონიძისადმი მიწერილ წერილში აგრეთვე აღნიშნავს,
რომ ათონურ ოთხთავს ახლავს იარლიყი №1 ათონის მონასტრის წიგნსაცავისა. ეს
იარლიყი ამჟამად ხელნაწერზე არ არის. თუმცა 1986 წელს ათონური ოთხთავის შესახებ
გამოქვეყნებულ სტატიაში ავტორი სირა ჭიჭინაძე აღნიშნავს, რომ ამ ხელნაწერის

„არსებობა ათონის მონასტერში დადასტურებულია საუკუნეების მანძილზე და მის
ყუაზე ათონის მონასტრის წიგნსაცავის იარლიყია მოთავსებული პირველი ნომრის
აღნიშვნით“ (ჭიჭინაძე 1986ბ:216).
სარგის კაკაბაძე გიორგი ლეონიძისადმი მიწერილ წერილში ვარაუდობს, რომ

„თავისი ტექსტით ის (ათონური ოთხთავი – ე. კ.) უდგება ეგრეთ წოდებულ
ჯრუჭისეულ მე-11 საუკუნის ხელნაწერს“. თუკი სარგის კაკაბაძე მეათე საუკუნის
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ჯრუჭის სახარებას (936 წლის, H-1660) გულისხმობს, დღეისათვის დადგენილია, რომ
მასში წინაათონური, ოპიზის, იგივე ჯრუჭ-პარხლის რედაქციის ტექსტია დაცული.
ჩვენ საგანგებოდ შევისწავლეთ ათონურ ოთხთავში დაცული მათეს, მარკოზის,
ლუკასა და იოანეს სახარებების ტექსტები. ისინი გიორგი ათონელის რედაქციის
ოთხთავის ტექსტის იდენტურია. როგორც ჩანს, სარგის კაკაბაძის ზემოთ აღნიშნული
ვარაუდი ტექსტოლოგიურ კვლევას არ ეფუძნება.
მიუხედავად ჩვენამდე მოღწეული წერილებისა, რომლებიც ზემოთ განვიხილეთ,
ათონური

ოთხთავის

წარმომავლობის

საკითხი

მაინც

ბუნდოვანი

რჩება.

პასუხგაუცემელია კითხვები: გადაიწერა თუ არა ეს ხელნაწერი ათონის ქართველთა
სავანეში? თუკი მანუსკრიპტი ათონზე გადაწერეს და 1920 წლამდე იქ ინახებოდა,
საიდან გაჩნდა მასზე თეკლა ბატონიშვილის მოსახსენებელი მინაწერი? თუკი იქ არ
გადაწერილა, როგორ მოხვდა ათონზე? ამ კითხვებზე პასუხი რომ მოგვეძიებინა,
გადავწყვიტეთ, საგანგებოდ შეგვესწავლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული
მღვდელმონაზონ ილია ფანცულაიას შედგენილი ორი კატალოგი (A-1140 და A-1141),
რომლებშიც მის მიერ გაკეთებული ათონურ ხელნაწერთა აღწერილობაა დაცული.
მათგან A-1141-ში აღწერილია ხელნაწერები და ნაბეჭდი წიგნები, რომლებიც ინახება
ათონის

წმინდა

ელია

წინასწარმეტყველის

ეკლესიაში

ივერიის

მონასტრის

ტერიტორიაზე. პირველივე ნომრად მას სწორედ ჩვენთვის საინტერესო ათონური
ოთხთავი აქვს აღწერილი. რასაკვირველია, მას ათონური ოთხთავის სახელით არ
მოიხსენიებს. დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ილია ფანცულაიას მიერ პირველ
ნომრად აღწერილი ოთხთავი ჩვენი კვლევის საგანი – ათონური ოთხთავია. მის მიერ
შენიშნული

ყველა

დეტალი,

მინაწერები,

თანხვდება

ჩვენ

მიერ

გაკეთებულ

აღწერილობას. მღვდელმონაზონ ილია ფანცულაიას მიერ აღწერილი ოთხთავის
დეტალებს აქ აღარ მოვიტანთ. აღვნიშნავთ მხოლოდ ჩვენთვის საინტერესო ადგილებს.
კერძოდ, იგი წერს: „ეს სახარება ჩემდა ბოძებული აქვს ბანძის საზოგადოების სოფელ

ვედიდკარის წმიდა მთავარანგელოზთა 2 შტატიანი ეკლესიის აწ განსვენებული
მღვდლის იოანე ფოჩხუას ძმისწულს, მონაზონს ნატალიას 1911 წელს, 17 ივნისს“. ამ
მინაწერის წაკითხვის შემდეგ ძნელი არ არის იმის მიხვედრა, რომ მღვდელმონაზონ
ილია ფანცულაიას ან საქართველოში მოუპოვებია და თავად ჩაუტანია ათონის მთაზე ე.
წ. ათონური ოთხთავი, ან მონაზონმა ნატალიამ გაუგზავნა მას იგი.35 თავისთავად
ცხადია, რატომ არ ჩანს ეს ხელნაწერი 1886 წლის ალ. ცაგარლის აღწერილობაში და
რატომ ვერ ნახა 1898 წელს იგი ნიკო მარმა ათონზე ყოფნისას. შესაბამისად, არ

35

A-1140 ხელნაწერზე, რომელშიც მღვდელმონაზონ ილია ფანცულაიას 7 ხელნაწერი აქვს აღწერილი,
ბოლოში დაურთავს მისი ათონზე ყოფნის ისტორია. ამ დანართის მიხედვით იგი 1905 წლიდან ჩანს
ათონზე.
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გამოვრიცხავთ, რომ ათონური ოთხთავი თეკლა ბატონიშვილის ან სამეფო კარის
რომელიმე წევრის მფლობელობაში ყოფილიყო, რისი ვარაუდის საფუძველს ზემოთ
დასახელებული ოქროს ვარაყით შესრულებული მინაწერი („ხახულისა ღმრთისმშბელო

შეიწყალე ბატონისშვილი თეკლა ა~ნ. უფალო ღმერთო მფარველ ექმენ ორსავე შინა
ცხორებასა“) გვაძლევს. ჩვენი აზრით, ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა
კოლექციაში 12854-ხ ნომრით დაცული ოთხთავის ხელნაწერი უდავოდ ძველია. თუმცა
ვარაუდს, რომ იგი ათონზე დაცული ქართული კოლექციის ნაწილი უნდა იყოს, ზემოთ
განხილული არგუმენტების საფუძელზე, ვერ გავიზიარებთ.

დასკვნა
ათონის ქართველთა სავანეში დაცული ოთხთავის ქართული თარგმანის შემცველი
ექვსი ხელნაწერის (Ath.15; Ath.53; Ath.62; Ath.67; Ath.75; Ath.83) განხილვის შედეგად
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ისინი განსხვავებული არიან როგორც
პალეოგრაფიული, ასევე, ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით, რადგან მათში სახარების
ქართული თარგმანის სხვადასხვა ტიპია დაცული. მათ შორის, გამორჩეულია XI
საუკუნეში გადაწერილი Ath.62, რომელზეც ჩანს რედაქტორული მუშაობის კვალი.
პალეოგრაფიული

თვალსაზრისით

Ath.62

ფრიად

განსხვავებულია

ოთხთავის

დანარჩენი ხელნაწერებისაგან. ერთი შეხედვითაც ადვილად შესამჩნევია ნუსხური
ასოების კუთხოვანება და სიწვრილე. რაც შეეხება მასში დაცულ ტექსტს, ისიც
განსხვავებულია ზემოთ ხსენებული ყველა დანარჩენი ოთხთავისაგან, ამაზე ქვემოთ
დაწვრილებით გვექნება საუბარი.
კალიგრაფიის, სტილის მიხედვით ერთმანეთს ემსგავსებიან Ath.53 და Ath.75.
ხოლო Ath.67 და Ath.15 განსხვავებული ნუსხურით არის გადაწერილი. რაც შეეხება ამ
ოთხ

ოთხთავში

წარმოდგენილი.

დაცულ
Ath.

53-ის

ტექსტს,
მათეს

მათში

გიორგი

სახარების

მთაწმინდლის

ტექსტში

გიორგი

რედაქციაა

მთაწმინდლის

საბოლოოდ ჩამოყალიბებული რედაქცია არ უნდა იყოს დაცული, რადგანაც ზოგიერთი
ადგილი განსხვავდა მისგან. ვფიქრობთ, ამ კუთხით Ath.53-ის მათეს სახარების ტექსტი
დამატებით შესწავლას მოითხოვს.
პალეოგრაფიული და ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით სრულიად ცალკე დგას
Ath.83, რომელიც ასომთავრულით არის გადანუსხული. ამ ოთხთავებს შორის იგი
ყველაზე ძველია და მასში ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზური რედაქციაა დაცული.
რაც შეეხება ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა კოლექციაში 12854-ხ ნომრით
დაცულ ოთხთავის ხელნაწერს, იგი, ჩვენი აზრით, ათონის ივერთა მონასტრის
კოლექციის ნაწილს არ უნდა წარმოადგენდეს.
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§2. შავი მთის მონასტრები და იქ გადაწერილი ოთხთავის ქართული ხელნაწერები
შავი მთა, იგივე საკვირველი მთა, ისტორიულად სირიის ანტიოქია, ამჟამად
თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იქ არსებული ქართული მონასტრების შესახებ
მწირი ისტორიული ცნობები გვაქვს. ძირითად წყაროს შავი მთის სავანეებისა და X-XIII
საუკუნეებში

ქართველთა

მწიგნობრული

საქმიანობის

შესახებ

იქ

გადაწერილი

ხელნაწერების კოლოფონები წარმოადგენს. სწორედ ამ ანდერძ-მინაწერთა საფუძველზე
გამოვლინდა

შავი

მთის

რვა

მონასტერი

(მენაბდე

1980:152-167):

კალიპოსი,

სვიმეონწმიდა, რომანწმიდა, კასტანა, ეზრას მონასტერი, ლერწმისხევი, თუალთა
მონასტერი, ბარლაამწმიდა (ჯობაძე 2001:418-435), რომლებშიც სხვადასხვა დროს
მოღვაწეობნენ ქართველი მწიგნობრები: გიორგი შეყენებული, გიორგი ათონელი,
გიორგი მცირე, ეფრემ მცირე და სხვანი. შავ მთაზე გადაწერილი ხელნაწერები
გამოირჩევა

განსაკუთრებული

მხატვრული

შემკულობითა

და

კალიგრაფიით.

ანტიოქიის რეგიონის ქართულმა ხელნაწერებმა მცირე რაოდენობით მოაღწია ჩვენამდე.
მათი რაოდენობა დაახლოებით ოცამდეა და ამჟამად სხვადასხვა კოლექციაში ინახება,
მათ შორის 10-მდე ხელნაწერი საქართველოშია (უცხოეთში... 2018:15-16). შავი მთის
სამწიგნობრო კერებში შეიქმნა XI საუკუნის ოთხთავის ქართული თარგმანის შემცველი
უძვირფასესი ნუსხები: ალავერდის (A-484), კალიპოსის (K-76), ვატიკანის (Vat. Iberico 1),
რუისის

(A-845)

ოთხთავები

და

S-962

(თვალთვაძე

2015ბ).

ამ

ხელნაწერებს

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ათონური რედაქციის ისტორიის შესწავლის
საქმეში. ზოგიერთი მათგანი უკვე გამოკვლეული და გამოცემულია, ზოგი კი უფრო
დეტალურ შესწავლას საჭიროებს. ჩვენ თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე განვიხილავთ
როგორც პალეოგრაფიული, ასევე, კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით.

ალავერდის ოთხთავის (A-484)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ალავერდის ოთხთავი (A-484) ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმხატვრული და
ძვირფასი ხელნაწერია ქართული ოთხთავის ტექსტის შემცველ ნუსხებს შორის. იგი
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში ყოფილი საეკლესიო
მუზეუმის (A) კოლექციაში ინახება და სათანადოდაც არის აღწერილი (ქართ. ხელნ.
აღწერილობა, A ფონდი, 1986:210-216). აქ მხოლოდ ჩვენთვის საინტერესო და
მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოვიტანთ.
ალავერდის ოთხთავში 324 ფურცელია, ზომები: 24×19, დაწერილია კარგად
გამოყვანილ სპილოსძვლისფერ ეტრატზე, ჩასმულია მოჭედილ ვერცხლის ყდაში და
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შემკულია 70 ძვირფასი თვლით. საწერად გამოყენებულია ოქროსფერი მელანი, საზედაო
ასოებისათვის – ზოგან სინგური. გადაწერილია წვრილი, კუთხოვანი ნუსხურით და ამ
თვალსაზრისით ემსგავსება Ath.62-ს. მათი ზომებიც თითქმის იდენტურია.
ხელნაწერში ჩართულია მახარებელთა მინიატურები ბერძნული წარწერებით:
მათე (14v), მარკოზი (101v), ლუკა (156v), იოვანე (243v). სახარებების დასაწყისები
დეკორირებულია შავი მთის სკოლისათვის დამახასიათებელი კამარებითა (სურ. 1) და
ასევე დეკორირებული საზედაო ასოებით.

სურ.1. A-484, 14v-15r

ოთხთავის ტექსტს უძღვის კამარებში ჩასმული ევსებიოსის კანონები (2v-9r),
ეპისტოლე ევსებიოსის კარპიანეს მიმართ (1v-2r) და ერთვის აპოკრიფული თხზულება
„ავგაროზის ეპისტოლე“ (317r-323v), რომელიც ქართულ ხელნაწერებში ორი, მოკლე და
ვრცელი, რედაქციით არის დაცული (ჩხიკვაძე 2007). ალავერდის ოთხთავი ერთადერთი
ნუსხაა,

სადაც

თხზულების

მოკლე

ვერსიაა

წარმოდგენილი.

ეპისტოლე

ილუსტრირებულია: სარეცელზე მწოლარე ედესის მთავარი ავგაროზი შიკრიკს აძლევს
ეპისტოლეს, რომელიც მან, ევსებიოს კესარიელის გადმოცემის თანახმად, იესო ქრისტეს
უნდა გადასცეს. სნეული მეფე ავგაროზი მაცხოვარს განკურნებას სთხოვს. სურათი
ჩასმულია კამარაში (316v). თვით ეპისტოლეში კი ჩართულია მცირე მინიატურები: იესო
ქრისტესი (318r), ისევ იესო ქრისტესი (320v), ტაძრის (321v) და ნათლისმცემლის (323v).
ავგაროზის ეპისტოლეში 34 არაჩვეულებრივად დეკორირებული საზედაო ასოა.
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აქვე დავამატებთ ხელნაწერის ლინირების საკითხს, რომელიც აღწერილობაში არ
არის მითითებული. ლინირება ალავერდის ოთხთავის ძირითად ნაწილში ასე
გამოიყურება:36

განსხვავებულია ლინირება ავგაროზის ეპისტოლს ნაწილში, Lerroy-ის სისტემის
მიხედვით ეს არის P2 20E2 (Répertoire 1995:248):

36

Lerroy-ის სისტემაში (Répertoire 1995) ალავერდის ოთხთავის ლინირების მსგავსი სისტემა არ იძებნება. ამ
სქემას Lerroy-ის სისტემის ნომრების მინიჭების სისტემის მიხედვით L 20E2 მივანიჭეთ, სადაც L ისეთ
ბადეს აღიშნავს, როცა ტექსტის ადგილის ჩარჩო ხაზები და საზედაო ასოებისთვის გავლებული ხაზი არ
კვეთს გარე აშიებს, ხოლო E – მიემართება მხოლოდ ორ კოლონად ნაწერ ტექსტებს, როცა საწერი ხაზები
გავლებულია კოლონების შემომსაზღვრელ ხაზებს შორის, ისე რომ არ იკვეთება კოლონებს შორის აშია. Eს შემდეგ მითითებული ციფრი კი აღნიშნავს სვეტების რაოდენობას.
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ხელნაწერი მდიდარია ანდერძებითა და მინაწერებით, რომელთა მეშვეობითაც
დგინდება, რომ ის რამდენიმე პირს გადაუწერია. კერძოდ, ანდერძში დასახელებული
არიან სვიმეონი („იესუ ქრისტჱ, შეიწყალე სჳმეონ (ს~მნ),“ 100r; „დიდებაჲ ღმერთსა,

განსრულდა მარკოზის თავიცა სახარებაჲ. იესუ ქრისტჱ, შეიწყალე სჳმეონ“, 152r),
გიორგი („განსრულდა ესეცა თავი სახარებისაჲ შეწევნითა და მომადლებითა წმიდისა და
თაყუანისსაცემელისა სამებისა, ერთარსებისა და ერთღმრთე[ე]ბისა, მამისა და ძისა და
წმიდისა სულისაჲთა და მეოხებითა წმიდისა ლუკა მახარებელისაჲთა, ჴელითა ფრიად
ცოდვილისა გიორგისითა,“ 241v) და იოანე დვალი („ლოცვა-ყავთ წმიდანო მამანო,
სულითა საწყალობელისა ცოდვილისა ბერისა იოვანე დვალისათჳს, უცბად
მჩხრეკალისა, ღმერთმან გარწმუნოს“ (323v), რომელთაც ერთგვაროვანი კალიგრაფიული
სტილი შეუნარჩუნებიათ.
ქართულ

ხელნაწერთა

აღწერილობაში

მითითებულია,

რომ

ხელნაწერი

გადაწერილია 1054 წელს კალიპოსში, წმინდა ღვთისმშობლის ლავრაში (ქართ. ხელნ.
აღწერილობა, A ფონდი, 1986:212). მეცნიერებაში ეს თარიღი არის გაზიარებული.
სინამდვილეში, ანდერძში გადაწერის თარიღი ზუსტად მოცემული არ არის. კოლოფონი
ასე იკითხება: „დაიწერა კალიპოსს ლავრასა წმიდისა ღმრთისმშობელისასა, მეფობასა

კოსტანტი მონამახისსა, ანტიოქიას პატრიაქობასა პეტრესსა და ბაგრატის აფხაზთა
მეფისა ნოველისიმოსისა სამეუფეოს ყოფასა, ლოცვა ყავთ მიქაელ და გიორგისთჳს გლახ.
იესუ ქრისტჱ, შეუნდვენ, ამენ. ქრონიკონი იყო (?)“ (314r).
როგორც ვხედავთ, ქორონიკონის თარიღი ანდერძში არ წერია. აღწერილობაში
ნათქვამია, რომ დათარიღების საფუძვლად აღებულია ფრაზა: „დაიწერა ბაგრატის

აფხაზთა მეფისა ნოველისიმოსისა სამეუფეოს ყოფასა“, რაც 1054 წელს მომხდარა (ქართ.
ხელნ. აღწერილობა, A ფონდი, 1986:212). დასტურად მოტანილია ილია აბულაძის მიერ
პალეოგრაფიულ ალბომში „ქართული წერის ნიმუშები“ გამოთქმული მოსაზრება. აი,
რას წერს ილია აბულაძე: „ისტორიიდან ცნობილია, რომ ბაგრატ IV კოსტანტინეპოლს,

სამეფო კარზე, 1054 წელს იყო და, ამდენად, იგი უნდა მივიჩნიოთ ამ დროის
ხელნაწერად“ (აბულაძე 1973:361).
ჩვენი

აზრით,

ხელნაწერის

დათარიღება

მხოლოდ

ბაგრატ

IV-ის

კონსტანტინოპოლში ყოფნის ფაქტს არ უნდა დაეფუძნოს. მით უმეტეს, რომ იგი
ბიზანტიაში

მხოლოდ

ერთ

წელიწადს

არ

იმყოფებოდა.

ისტორიოგრაფიაში

გამოთქმულია ორი ვერსია ბაგრატ IV-ის ბიზანტიაში ცხოვრების შესახებ: 1051-1054, ან
1052-1055 წლები (ბერძნიშვილი 1978:46-47; ქრონიკები... 1892, 2004:198-199; სამუშია
2011:125-153). რაც შეეხება იმ საკითხს, თუ როდის მიიღო ბაგრატ IV-მ ნოველისიმოსის
ტიტული, თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში უკვე გარკვეულია, რომ ის მას 1050-60
წლებში ფლობდა (თავაძე 2012:112-117).
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გარდა ამისა, ალავერდის ოთხთავის ანდერძში ისიც წერია, რომ იგი გადაწერილია
ანტიოქიაში პეტრე III-ის პატრიარქობისას, რომელიც პატრიარქი 1052 წლის ივნისიდან
1056 წლის აგვისტომდე ყოფილა (Православная... 2001:529), ხოლო ბიზანტიაში
კონსტანტინე IX მონომახის იმპერატორობისას, რომელიც 1042 წლის 12 ივნისიდან 1055
წლის 11 იანვრამდე მეფობდა (Sear 1996:355). გამოდის, რომ ალავერდის ოთხთავი უნდა
გადაწერილიყო 1052-1055 წლებში.37
ოთხთავში დასტურდება სხვა მნიშვნელოვანი კოლოფონიც, რომელიც მასში
დაცულ ტექსტს შეეხება. ის გიორგი მთაწმინდელს უნდა ეკუთვნოდეს. 314v-ზე
ვკითხულობთ: „ესე უწყოდეთ, წმიდანო მამანო, რომელნიცა მიემთხჳნეთ წმიდასა ამას

სახარებასა. ფრიად მართალი და წმიდაჲ არს, მამისა ეფთჳმეს სახარებათადა შეწამებული
ბერძულსა ორჯელ და ქართულსა, ყოვლითურთ უნაკლულოჲ რიცხჳთა და კანონითა.
და განთესულნი არღარა დავწერენ ამისთჳს, რამეთუ ზანდუკი მასვე მოასწავებს, და რად
არს ჭირი ორკეცი, პატივიცა წიგნისაჲ დაუშუერდებოდა. და ყოველსავე ზედა
შემინდვეთ, ღმერთმან გარწმუნოს“. ამ ანდერძისა და ჩატარებული ტექსტოლოგიური
ანალიზის საფუძველზე დარეჯან თვალთვაძე ფიქრობს, ალავერდის ოთხთავში
დაცულია ოთხთავის ქართულ თარგმანზე გიორგი ათონელის მუშაობის შუალედური
ეტაპი (თვალთვაძე 2008:12-20; თვალთვაძე 2015ბ). ამ საკითხს ქვემოთ უფრო
დაწვრილებით შევეხებით, ვინაიდან ჩანს, რომ ალავერდის ოთხთავი ერთ-ერთი იმ
ოთხთავთაგანია, რომელიც გამოწვლილვით შესასწავლია გიორგი მთაწმინდლის
რედაქტორული მუშაობის პრინციპების გამოსავლენად.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ალავერდის სახარებას (A-484) არ ერთვის გიორგი
მთაწმინდლის ცნობილი ანდერძი (თვალთვაძე 2008:12-20). ალავერდის ოთხთავი
სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფს a ლიტერით აქვს
აღნიშნული, ამიტომ ჩვენც ასე აღვნიშნავთ მას.

კალიპოსის ოთხთავის (K-76)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
კალიპოსის ოთხთავი შავ მთაზე გადაწერილ ხელნაწერთაგან
გამორჩეული

ნუსხაა,

როგორც

პალეოგრაფიული,

ასევე,

ერთ-ერთი

ტექსტოლოგიური

თვალსაზრისით. იგი ამჟამად ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ინახება
37

ბაგრატ IV-ის ბიზანტიაში ყოფნის, მისთვის ნოველისიმუსის ტიტულის გადაცემისა და სხვა
ისტორიულ-ქრონოლოგიური საკითხების გარკვევაში დაგვეხმარა ლერი თავაძის სადოქტორო
დისერტაცია „ბიზანტიური საიმპერიო ტიტულატურა საქართველოში“. იხილეთ ელვერსია:
http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/DISERTACIA%20Leri%20Tavadze.pdf, გვ. 112-117.
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ნომრით K-76 (ქუთაისის... 1953). გადაწერილია ეტრატზე შედარებით წვრილი და
კუთხოვანი ნუსხურით. ზომა – 21×16 სმ, შედგება 353 ფურცლისაგან. მინიატურები: 94v
(მარკოზი); 147v (ლუკა), 241v (იოანე და წმინდა პროხორე). შავი მთის სკოლის
ხელნაწერთა

შემკულობის,

კამარებისა

და

საზედაო

ასოების

საილუსტრაციოდ

მოვიტანთ კალიპოსის ოთხთავის რამდენიმე ფოტოს (სურ, 2, სურ. 3):

სურ. 2, K-76, 6v

სურ. 3, K-76, 98r

ოთხთავის შედგენილობა: ევსებიოსის წერილი ამონიოსისადმი (1v); კამარებში
ჩაწერილი კანონები (2r-6v); მათეს (9v-94v), მარკოზის (96v-146v), ლუკასა (191v-241r) და
იოანეს სახარებებს (243r-309v); წყდება იოვ. 21:18-ზე (309v). თითოეულ სახარებას წინ
უძღვის მახარებლის გამოსახულება ასომთავრული წარწერებით. ბოლოში დართულია

„განგებაჲ სახარებათა საძიებლისაჲ, წელიწდისა დღესასწაულთაჲ, ვითა მივალს
სჳნაქსარი წესსა ზედა ბერძულსა სრულებით“ (310v-350r) და უსათაურო
დოქსოლოგიური ხასიათის თხზულება, პირობითად, „შესხმაჲ ოთხთავისაჲ“ (350v-353r)
(სილოგავა 1989:153-165; თვალთვაძე 2010).
ხელნაწერი გადაუწერია ბასილი თორელყოფილს („დაიწერა ჴელითა ცოდვილისა

ბასილის თორელყოფილისაჲთა სანახებსა ასურეთისას დიდებულისა ქალაქისა დიდისა
ანტიოქიისასა მონასტერსა წარჩინებულსა დიდისა კალიპოსელისასა სადიდებელსა
ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისასა სამკჳდრებელსა“ 353r; „უფალო, მოიჴსენე
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წყალობით სული ბასილი ამის ოთხთავისა დამწერელისაჲ და შეიწყალე გლახაკი
კეთილთაგან სული მისი, ამენ.“ 94v) 1060 წელს („ხოლო ოდეს აღიწერა წმიდაჲ სახარება,
ქრონიკონი იყო მაშინ სპ“ 353v) (მუმლაძე 2006:20-23).
სახარებას ერთვის გიორგი მთაწმინდლის ცნობილი ანდერძი: „ესე საცნაურ იყავნ
ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი ჩუენ ახლად გჳთარგმნია ფრიადითა
იძულებითა ძმათა ვიეთმე სულიერთაჲთა და ბერძულთა სახარებათა შეგჳწამებია
ფრიადითა გამოწულილვითა. და ვინცა ვინ სწერდეთ, ვითა აქა ჰპოოთ, ეგრე დაწერეთ,
თუ ამისგან ჯერ-გიჩნდეს დაწერაჲ. ღმრთისათჳს, სიტყუათა ნუ სცვალებთ, არამედ
ვითარცა აქა სწერია, ეგრე დაწერეთ. და თუ არა რაჲმე გაშუნდეს, ჩუენნი ყოველნი
სახარებანი პირველითგან წმიდად თარგმნილ არს და კეთილად ხანმეტნიცა და
საბაწმიდულნიცა, მუნით დაწერეთ და ღმრთისათჳს, ერთმანერთსა ნუ განჰრევთ, და
გლახაკისა გიორგისთჳს ლოცვა-ყავთ.
ლოცვა ყავთ, წმიდანო ღმრთისანო, უღირსისა ბასილისთჳსცა, რომელმან წმიდაჲ
ესე ოთხთავი მამისა გიორგის თარგმნილისა სახარებისაგან გარდმოვწერე და შეწამებაჲ
დიად მიხარკებია. ღმრთისათჳს, სიტყუასა ნუ შესცვალებთ თვინიერ საძიებელთა (310r)“
(სურ. 4).

სურ. 4, K-76, 310r
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ეს ანდერძი წინა თავში უკვე განვიხილეთ. ამიტომ აქ მოკლედ შევნიშნავთ, რომ
კოლოფონში ჩანს ტექსტის რედაქტირების კვალი (თვალთვაძე 2007:66-67; Tvaltvadze
2008:107–119; თვალთვაძე 2009ბ:129–141; Tvaltvadze 2012:213-229; თვალთვაძე 2015ბ).
გადამწერი, ბასილი თორელყოფილი, წერს, რომ კალიპოსის ოთხთავი 1060 წელს, ე.ი
გიორგის

სიცოცხლეშივე,

სახარებისაგან

[310r]“

არის

გადაწერილი

(თვალთვაძე

2015ბ).

„მამისა

დარეჯან

გიორგის

თარგმნილისა

თვალთვაძის

ვარაუდით,

მთარგმნელის თანამედროვე გადამწერს, ბასილი თორელყოფილს, ანდერძის ის
ვარიანტი უნდა ჰქონოდა ხელთ, რომელიც გიორგის ხელიდან გამოსულ ნუსხას
ერთვოდა და რომელშიც ანდერძის ცნობილი სადავო ადგილი ასე იკითხება: „ესე

წმიდაჲ ოთხთავი არა თუ ახლად გჳთარგმნია...“ ხელნაწერში კარგად ჩანს, რომ ეს
ადგილი გვიან არის ჩასწორებული, წაშლილია სიტყვები „არა თუ“ და ზემოდან სხვა
ფერის მელნით წერია სიტყვა „ჩუენ“ (თვალთვაძე 2007:67).
კალიპოსის ოთხთავი სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე
ჯგუფს α ლიტერით აქვს აღნიშნული. ხელნაწერი 2008 წელს გამოსცა ციცინო მუმლაძემ
(ოთხთავი... 2008). ვინაიდან ეს ნუსხა გიორგი მთაწმინდლის თარგმნილი სახარებიდან
არის გადაწერილი, მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ათონური რედაქციის
ზუსტი ტექსტის დადგენის საქმეში.

ვატიკანის ოთხთავის (Vat. Iberico 1)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
XI საუკუნეში გადაწერილია კიდევ ერთი ხელნაწერი, ვატიკანის ოთხთავი,38
რომლის წარმომავლობაც, ასევე, შავ მთას უკავშირდება. ხელნაწერი ამჟამად ვატიკანის
სამოციქულო ბიბლიოთეკაშია დაცული (Vat. Iberico 1).39 მისი ფოტოპირები კი კორნელი
38

ვატიკანის ოთხთავის შედგენილობის, მხატვრული შემკულობის, მისი ისტორიის საკითხები შეისწავლა
თამარ შურღაიამ, იხ.: 1. თ. შურღაია, ვატიკანის ოთხთავის მხატვრული შემკულობა, საენათმეცნიერო
ძიებანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბ.
ჯორბენაძის საზოგადოება, XXIII, 2006 (გვ. 340-348); 2. თ. შურღაია, სახარების ერთი ძველი ქართული
ხელნაწერის შედგენილობის საკითხისათვის, კავკასიის მაცნე, №14, 2006 (გვ.157-163); 3. თ. შურღაია, შავი
მთის ოთხთავის ქართული ხელნაწერი, ცისკარი, სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალი, №1, 2006 (გვ.
131-135). 4. თ. შურღაია, ვატიკანის ოთხთავის თავგადასავალი, კლასიკური და თანამედროვე ქართული
მწერლობა, №11, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახ. ქართული
ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბ. 2006.
39
ვატიკანის ოთხთავის ფერადი ფოტოების ნახვა შესაძლებელია ვატიკანის ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე:
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.iber.1 უნდა აღინიშნოს, რომ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ხელნაწერის
პაგინაცია ჩვენსას არ ემთხვევა.
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კეკელიძის

სახელობის

ხელნაწერთა

ეროვნულ

ცენტრში

ინახება.

მიხეილ

თარხნიშვილის აღწერილობით (Tarchnishvili 1962:61-71) ხელნაწერი შეიცავს 305
ფურცელს.

მასალად

გადაწერილია

გამოყენებულია

ძირითადად

ეტრატი.

ნუსხურით,

ზომაა

თუმცა

22×16,5

არის

სმ.

ხელნაწერი

ადგილები,

რომლებიც

მხედრულისკენ გარდამავალი ხელით ან ასომთავრულითაა დაწერილი.
ვატიკანის ოთხთავის შედგენილობა: 1. ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს მიმართ (2r2v); 2. კამარებში ჩასმული კანონები (3r-8v); 3. მათეს (9r–90v), მარკოზისა (93r-144v) და
იოვანეს (225r -279r) სახარებები სრულადაა წარმოდგენილი, ლუკას სახარებას (148r 223r) აკლია დასაწყისი ნაწილი (1-დან მე-5 მუხლის ნახევრის ჩათვლით). ხელნაწერში
დაცულია მარკოზის სახარების თავთა საძიებელი (91r-92r), ლუკას სახარების თავთა
საძიებელი (145r-147v), იოვანეს სახარების თავთა საძიებელი (223v-224r). 4. საწელიწდო
სახარება

(279r,

281r-283r,

285r-288v,

290v-297v,

299r-300r,

301r-305v)

და

5.

დოქსოლოგიური ძეგლი (283v, 284r-v), რომელიც სახარების ხოტბას წარმოადგენს
(შურღაია 2006გ:157). იგი ძირითადი ტექსტისაგან განსხვავებული, კალიგრაფიული
ნუსხურით არის დაწერილი.
ვატიკანის ოთხთავი ალავერდისა და კალიპოსის ოთხთავების მსგავსად შავი
მთის სკოლისათვის დამახასიათებელი მხატვრული სტილით არის დეკორირებული:
ულამაზეს

კამარებში

ჩასმული

კანონები

(სურ.5),

თითქმის

ყველა

გვერდზე

გაფორმებული საზედაო ასოები (სურ.6), კამარები სახარებების დასაწყისში (სურ.7).
იოვანეს სახარების დასასრულს წარმოდგენილია გადამწერის ანდერძი, საიდანაც
ცნობილი ხდება, რომ ოთხთავი გადაუწერია დიაკონ მიქაელს. მომგებელი კი ბერი
სჳმეონია: „დიდებაჲ შენდა უფალო, დაესრულა წმიდაჲ სახარებაჲ ოთხთავი, ჴელითა

უღირსისა მიქაელ დიაკონისაჲთა სულიერისა ძმისა კეთილისა ბერისა სჳმეონისთჳს.
ღმერთმან შეაწიენ წმიდანი მახარობელნი და აჴმარენ ნებასა შინა ღმრთისასა წმიდაჲ ესე
სახარებაჲ, ამინ“ (279r).
ვატიკანის

ოთხთავში

დაცულ

კოლოფონებში

არ

არის

წარმოდგენილი

პირდაპირი ცნობები მისი გადაწერის ადგილისა და თარიღის შესახებ. თამარ შურღაიას
მიაჩნია, რომ იგი შავი მთის ერთ-ერთ ქართულ კერაში უნდა იყოს შექმნილი. მისი
აზრით, ამის დასტურია ხელნაწერის შემკულობის სტილი, მასში გამოყენებული
დეკორული სამკაულებისა და კომპოზიციების დიდი მსგავსება შავ მთაზე გადაწერილ
ალავერდის ოთხთავთან (A-484, 1054 წ.) და S-962-თან (1054 წ.), ასევე, მომგებლის,
სვიმონ ბერის ანდერძში (279r) მოხსენიებული წმინდანები, მათ შორის, ნეტარი სჳმეონი
და დედაჲ მართა (შურღაია 2006დ:132).
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სურ. 6. Vat. Iberico 1, 14v

სურ. 5. Vat. Iberico 1, 3v

სურ. 7, Vat. Iberico 1, 225r
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დარეჯან თვალთვაძის აზრით, ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ ვატიკანის ოთხთავი
შავ მთაზეა გადაწერილი, არის მასზე დართული უსათაურო დოქსოლოგიური ხასიათის
თხზულება, პირობითად, „შესხმაჲ ოთხთავისაჲ“40, რომელიც, აგრეთვე, დაცულია შავ
მთაზე გადაწერილ კალიპოსის ოთხთავში (K-76) (თვალთვაძე 2010ა). ვინაიდან
ვატიკანის ოთხთავი გაფორმების თვალსაზრისით ემსგავსება შავ მთაზე გადაწერილ
რამდენიმე ხელნაწერს, ალავერდის ოთხთავს (A-484, 1054 წ.) და S-962-ს (1054 წ), ხოლო
შედგენილობის თვალსაზრისით კალიპოსის ოთხთავსაც (K-76), მკვლევრებმა იგი შავი
მთის სავანეს დაუკავშირეს და მისი შექმნის სავარაუდო დროდ XI საუკუნე
განსაზღვრეს.
რაც შეხება ვატიკანის ოთხთავში დაცული სახარების ტექსტის რედაქციას,
სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში ნინო ჩახვაშვილმა იგი შეუდარა ივ. იმნაიშვილის
მიერ გამოცემულ ვანის, ეჩმიაძინისა და გელათის ოთხთავებს (იმნაიშვილი ი.,
ქართული... 1979) და ტექსტოლოგიური ანალიზის საფუძველზე დაადგინა, რომ მასში
ათონური რედაქციის ტექსტია დაცული (ჩახვაშვილი 2015).
ვატიკანის ოთხთავი სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე
ჯგუფს V ლიტერით აქვს აღნიშნული.

რუისის ოთხთავის (A-845)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
რუისის სახარება, იგივე შავი მთის ოთხთავი, გადაწერილია შავ მთაზე, სელევკიის
მახლობლად. ხელნაწერი შესრულებულია ეტრატზე ნუსხურით ორ სვეტად, შეიცავს 336
ფურცელს (სურ. 8). უყდო, ნაკლული. ზომა – 16×13. 307-328 ფურცლები დაწერილია
გვიანდელი ნუსხურით, ხოლო 329-336 ფურცლები შესრულებულია ქაღალდზე, ასევე,
გვიანდელი

ნუსხურით;

შექმნის

თარიღზე

კოლოფონებში

არაფერია

ნათქვამი.

პალეოგრაფიული ანალიზის საფუძველზე ილია აბულაძე მას XI საუკუნით ათარიღებს
(აბულაძე 1973:363). გადამწერია შავზაქარია (305v), მინიატურებისა და კამარების
მხატვარი – ანანია (9v, 101r).
ოთხთავს წამძღვარებული აქვს: ევსებიოსის წერილი ამონიოსისადმი (1r-v),
კამარებში ჩაწერილი კანონები (2r-8v), რომლებიც ორნამენტულად არის გაფორმებული.
თითოეულ სახარებას უძღვის თავთა საძიებელი: მათეს სახარების (10r-12r); მარკოზის
სახარების (99v-102r); ლუკას სახარების (154r-158r); იოვანეს სახარების (243r-244r).

40

ეს ტექსტი ერთვის კალიპოსის ოთხთავს (K-76), H-1791-ს (1213–1216 წწ.), ხოლო შემოკლებული ვერსია
XIV-XV საუკუნეებით დათარიღებულ ქვათახევის ოთხთავს (A-357).
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ხელნაწერში დაცულია ოთხივე სახარება: მათეს (12r-99v), მარკოზის (102r-154r), ლუკასა
(158r-242v) და იოვანეს სახარება (245r-306r). ბოლოში დართულია ზანდუკი (307r-336v).
ხელნაწერი

მხატვრულად

არის

გაფორმებული,

ერთვის

სამი

მახარებლის

მინიატურა: მათეს (9v), მარკოზის (102v) და ლუკასი (157v). მინიატურები და კამარები
შესრულებულია XV საუკუნეში, ვინაიდან მათი მხატვარი ანანია ყვარყვარე ათაბაგის
შვილების – ბაადურისა და ქაიხოსროს თანამედროვეა („პატრონსა ათაბაგ ამირ

სპასალარისა ყუარყუარეს ძეთა პატრონსა ბაადურს ცოდვანი მისნი შეუნდვნეს
ღმერთმან, და მათსა ძმასა პატრონსა ქაიხოსროს შეუნდვნეს ღმერთმან. და მათსა მონასა
და ამისსა მხატვარსა ანანიას
შეუდვნეს ღმერთმან“ (9r).
სწორედ

რუისის

ოთხთავს ახლავს გადამწერ
შავზაქარიას
საიდანაც
გიორგი
ბერძნულთან

ანდერძი,
ვიგებთ,

რომ

მთაწმინდელი
ორჯერ

შედარების შემდეგ მესამედაც
დაუბრუნდა

ოთხთავის

ტექსტს: „დაიწერა წმიდაჲ ესე

სახარებაჲ
შავსა
მთასა
უდაბნოსა ლერწმისჴევისსა
ზღჳსპირსა,
რომელ
არს
დასასრულსა შავისა მთისასა,
მახლობელად
სელევკიისა
ჴელითა უბადრუკისა და
მწარედ
ცოდვილისა
შავ
ზაქარიაჲსითა...
ნიკოლაოს
ხუცესსა მიეცინ ღმერთმან
სურ. 8, A-845, 126r
სასყიდელი და მადლი ჩემისა კეთილისათჳს და წყალობისა. მისითა დედითა დავწერე,
რომელ მას დაეწერა გიორგი მთაწმიდელისა სახარებისაგან, რომელი გიორგი
მთაწმიდელსა ბერძულთა სახარებათა შეემოწმა მესამედ. ორჯელ პირველ შეემოწმა.
ღმერთმან მიეცინ სასყიდელი სულსა მისსა შრომისათჳს, ამინ“ (305v-306r) (ჟორდანია
1908:59; აბულაძე 1973:362).
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რუისის ოთხთავი სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე
ჯგუფს n ლიტერით აქვს აღნიშნული. ხელნაწერში გიორგი მთაწმინდლის რედაქციაა
დაცული.

S-962-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
S-96241 გადაწერილია 1054 წელს მიქაელის ხელით („ლოცვა ყავთ მიქაელისათჳს

მწ~რლ…, წმიდანო მამანო“ (265r) კარგად დამუშავებულ ეტრატზე. შეიცავს 266
ფურცელს.

ზომა:

ასომთავრულით,

14,5×11,4
ყავისფერი

სმ.

გადაწერილია

მელნით.

საზედაო

ორ

სვეტად

ასოები

კალიგრაფიული

ორნამენტებით

არის

გაფორმებული. ხელნაწერი უყდოა, დაშლილი, კიდეებშემოცვეთილი და ნაკლული.
შემკულია კამარებით (1r-4v). მინიატურები: მარკოზი (85v), ლუკა (132r). 84v-სა და 131vზე გამოსახული ჯვრები ბერძნული წარწერებით (სურ.9).

სურ. 9, S-962, 84v
41

ხელნაწერი აღწერილია ძალიან მოკლედ (ქართულ... 1959:626-627). შედარებით ვრცელი აღწერილობა
ჩვენია (ე. კ.).
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ოთხთავის

შედგენილობა:

გაფორმებულ

კამარებში

კოლონებად

დაწერილ

ევსებიოსის კანონები (1r-3v) და ეპისტოლე ევსებიოს კარპიანეს მიმართ (4r-v). 1) მათეს
სახარება (5r-84v), რომელიც თავნაკლულია. იწყება მათე 2:1-ით. „...მეფისათა, აჰა,

მოგუნი აღმოსავალით მოვიდეს...“; 2) მარკოზის სახარება, რომელიც აგრეთვე
თავნაკლულია, იწყება მარკოზი 1:26-ით (86r-130v); 3) ლუკას სახარების თავთა
საძიებელი (130r-131r), ლუკას სახარება (133r-204r) და 4) იოვანეს სახარების თავთა
საძიებელი (204r-204v), იოვანეს სახარება, რომელიც აგრეთვე თავნაკლულია, იწყება
იოვანე 1:15-ით (205r-265r). ოთხთავს ერთვის: ა) პასქალური ცხრილი (265v-266v),
რომელიც 1054 წლით იწყება. სავარაუდოდ, ეს უნდა იყოს ხელნაწერის გადაწერის
თარიღიც.

S-962-ში

წარმოდგენილია

ოპიზური

რედაქციის

ტექსტი.

სახარების

აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფს იგი c ლიტერით აქვს
აღნიშნული.
ანტიოქიის
გამორჩეულობაზე
თვალსაზრისით

რეგიონში,
ზემოთ

შავ

უკვე

საინტერესოა

მთაზე,

გადაწერილ

ვისაუბრეთ.

აქ

კონსტანტინოპოლში

ხელნაწერთა

იმასაც

გაფორმების

დავამატებთ,

გადაწერილი

რომ

ამ

ხელნაწერებიც:

რჯულისკანონი (ექვთიმე მთაწმინდელის თარგმანი), XI საუკუნის 20-იანი წწ. (S-143),
გრიგოლ ღვთისმეტყველი, საკითხავები (ექვთიმე მთაწმინდელისა და დავით ტბელის
თარგმანები), [1031](A-1), მცირე რჯულისკანონი (ექვთიმე მთაწმინდელის თარგმანი),
1031 წ. (A-96), ვანის ოთხთავი (გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია), XII-XIII სს. მიჯნა (A1335) (უცხოეთში... 2018:15-16). მათაც კამარათა გამორჩეული მორთულობა და ფერები
ახასიათებთ.
ანტიოქიის რეგიონში, შავ მთაზე, გადაწერილი თითოეული ოთხთავი მეტად
მნიშველოვანია როგორც პალეოგრაფიული (კალიგრაფია, შემკულობა, მოხატულობა და
ა.შ.), ასევე ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით. სამ მათგანში, კალიპოსის (K-76),
ვატიკანისა (Vat. Iberico 1) და რუისის (A-845) ოთხთავებში ათონური რედაქციის
ტექსტია დაცული. S-962-ში წარმოდგენილია ოპიზური რედაქციის ტექსტი. რაც შეეხება
ალავერდის ოთხთავს (A-484), ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით იგი სრულიად
განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. როგორც აღინიშნა, მასში წარმოდგენილია გიორგი
ათონელის მუშაობის შუალედური ეტაპი. ამ ოთხთავში დაცულ ტექსტს ქვემოთ ცელკე
განვიხილავთ.
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§3. XI საუკუნის ოთხთავის სხვა ხელნაწერები
XI საუკუნის სხვა ოთხთავები სხვადასხვა სამწიგნობრო კერებშია გადაწერილი და
ამჟამადაც

სხვადასხვა

კოლექციაში

ინახება.

მაგალითად,

კორნელი

კეკელიძის

სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშია დაცული XI საუკუნეში
გადაწერილი ოთხთავები: ურბნისისა (A-28) და პალესტინის (H-1741), აგრეთვე, H-1240;
ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში ინახება K-176
და K-363. XI საუკუნეშია გადაწერილი სინას მთის, წმიდა ეკატერინეს მონასტრის,
ქართული კოლექციის ხელნაწერი Sin.Geo.O.19, ხოლო ვენის ოთხთავი (Ven.Geo.1)
აგრეთვე X საუკუნის ბოლოს - XI საუკუნის დასაწყისში უნდა იყოს გადაწერილი და
დაცულია ვენის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში. ამ ოთხთავებში, ძირითადად, ოპიზური,
იგივე

ჯრუჭ-პარხლის

რედაქციის

ტექსტებია

დაცული.

ამიტომ

მათ

მოკლედ

მიმოვიხილავთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ჩვენთვის სვანეთის ისტორიისა და
ეთნოგრაფიის მუზეუმში დაცული იენაშის ოთხთავი (ს.ი.ე.მ. მესტია №72), რომელსაც
ქვემოთ დაწვრილებით შევეხებით.

ურბნისის ოთხთავის (A-28)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ურბნისის ოთხთავი (A-28) შესწავლილი და გამოცემული აქვს ივანე იმნაიშვილს
(იმნაიშვილი ი., ქართული 1979). ხელნაწერი XI საუკუნეშია გადაწერილი.
ხელნაწერის აღწერილობის მიხედვით (ქართულ... 1973:92-96), ურბნისის ოთხთავი
გადაწერილია ეტრატზე ასომთავრულით, ზომა – 19,8×14,5; სვეტის ზომა – 15,5×4,5 სმ.
შედგება 222 ფურცლისაგან. გადაწერილია ორ სვეტად, თითოეულ სვეტში 22 სტრიქონი.
მელანი – შავი ფერის, საზედაო ასოები – ძირითადად შავი ფერის მელნით, ზოგჯერ
ძალიან ლამაზად დეკორირებული. პაგინაცია – რვეულებრივი. რვეულის ნომერი
მიწერილია დასასრულ ქვედა აშიაზე.
ხელნაწერის გადამწერია იოვანე ტატანელი (1. „იესუ ქრისტე შეიწყალე იოვანე

ტატანელი და მოიჴსენე სული მისი, ამენ“ (3r). 2. „წმიდანო ღმრთისანო, ვინ
იმსახურებდეთ წმიდასა ამას ოთხთავსა, მოიჴსენეთ სული იოვანე ტატანელისაჲ“ (67v).
3. „წმიდანო ღმრთისანო, მოიჴსენეთ სული იოვანე ტატანელისაჲ ლოცვასა“ (105v). 4. „ვინ
იმსახურებდეთ, ღმერთმან გარწმუნოს, მოიჴსენეთ სული იოვანე ტატანელისაჲ“ (108v). 5.
„წმიდანო ღმრთისანო, მოიჴსენეთ სული იოვანესი გლახ ტატანელისა ლოცვასა შინა
წმიდასა თქუენსა“ (173v).
ოთხთავის შედგენილობა: ევსებიოს კესარიელი ეპისკოპოსის კანონები (1r-3r),
ყოველ თავს უძღვის თავთა საძიებელი: 1. სასწაულნი მათესი (4r-v). 2. [სასწაულნი
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მარკოზისნი] (65v-67v). 3. სასწაული ლუკას თავისა (106r-108v). 4. სასწაულნი იოვანესნი
(173v).
ოთხივე სახარება წარმოდგენილია სრულად: მათეს სახარება (5r-65r); მარკოზის
სახარება (68r-105v); ლუკას სახარება (109r-173r); იოანეს სახარება (174r-222r) – „...ხოლო

არს სხუაჲცა მარვალ, რავდენი ქმნა იესუ, უკუეთუმცა აღწ...“ თითოეულ გვერდზე
გვაქვს ტაბულების ამონიოსისეული გამარტივებული ვარიანტი, ე. წ. „განთესული“.
ოთხთავს არ ერთვის „ზანდუკი“. არც მინიატურებია წარმოდგენილი. ხელნაწერს
ახლავს გვიანდელი მინაწერები.
ხელნაწერი უთარიღოა. ივ. იმნაიშვილს (იმნაიშვილი ი., ქართული 1979:9), ილ.
აბულაძის (აბულაძე 1973:346) მსგავსად, მიაჩნია, რომ იგი XI საუკუნის I ნახევარში
უნდა იყოს გადაწერილი. იგი დაცულია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში A-28 ნომრით. ივანე იმნაიშვილი თავის გამოცემაში ურბნისის
ოთხთავს F ლიტერით აღნიშნავს.

პალესტინის (H-1741) ოთხთავის
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
პალესტინის ოთხთავი (H-1741) შესწავლილი და გამოცემული აქვს ივანე
იმნაიშვილს (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979). ის თარიღანია და 1048 წელს არის
გადაწერილი („ქორონიკონი იყო სჲჱ“ - 297r) ნუსხურად, კარგად გამოყვანილ ეტრატზე
(სურ.1). ხელნაწერის ზომაა 21,8×15 სმ. ცალკე სვეტისა 17×4,8 სმ. შეიცავს 343 ფურცელს,
მათ შორის 2 დაუწერელია, ბოლო ნაწილი კი (298r-343v) – პალიმფსესტური. ნაწერია ორ
სვეტად, გარდა პირველი ორი ფურცლისა, რომლებიც ერთ სვეტად არის დაწერილი.
თითოეულ სვეტში 23 სტრიქონია. მელანი – შავი ფერის, საზედაო ასოები – სინგურით.
პაგინაცია – რვეულებრივი. რვეულის ნომერი მიწერილია დასაწყის ზედა და დასასრულ
ქვედა აშიაზე. ხელნაწერში დაცულია ჯვრის გამოსახულება (1r), მათე მახარებლის
მინიატურა

(1v),

ხოლო

(2a)r-ზე

–

დაუწერლად

დატოვებული

კამარები.

არადეკორირებული საზედაო ასოები უფრო ხშირად შავი ფერის მელნით არის
დაწერილი, იშვიათად – სინგურით. სახარებათა დასაწყისები – სინგურით.
ხელნაწერის გადამწერია მწირი მიქაელი (1. „მწირი გლახ მიქაელ შეიწყალე“ (1v); 2.

„დაესრულა სახარებაჲ მათესი შეწევნითა ქრისტესითა. მე, საწყალი მწირი მიქაელ,
გევედრები ლოცვასა, წმიდაო მღდელო სტეფანე და ყოველთა მკითხველთა ერთობით
გევედრები, ამენ“ (80v). 3. „დაესრულა სახარებაჲ მარკოზის თავისაჲ. კეთილო მღდელო
სტეფანე მოძღუარო, მწირი გლახ მიქაელ ლოცვასა თქუენსა წმიდასა გევედრები და
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ყოველთა მოწესეთა, რომელნი აღმოიკითხვიდეთ წმიდასა ამას სახარებასა და
შემინდვეთ (130v). 4. „დაიწერა წმიდასა ადგილსა გესმანიას, საფლავსა წმიდასა
ღმრთისმშობელისასა, დედისაგან საბაწმიდისა, განგებასა ზედა ბერძულსა, დიად
ხარკებითა ჴელითა საწყალობელისა მიქაელ მწირისა მცხეთისავე მიწისაგან. წმიდანო
ღმრთისანო, ჩემგან უძროლისა რომელი ეგებოდა, მიშრომია და მომიჭირვებია, რომელი
დედასა არს: მსგეფსითა და საუფლოთა დღესასწაულთა ჟამისწირვისა საკითხავითა და
სხჳთა ყოვლითა განგებითა, რიცხჳთა და განთესულითა, ჯუარითა, მასკლავითა,
ისრითა და ღელვა-ვრცელითა. რომელი ვინ ჩემდა უმეცრებით ცთომილი ჰპოთ ანუ
მოგხუდეს, შემინდვეთ ღმრთისათჳს. ამენ“ (297r).

სურ. 1, H-1741, 84r
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ხელნაწერის მომგებელი არის სტეფანე ხუცესი („სახელითა ღმრთისაჲთა და

მადლითა და სარწმუნოებითა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა მცხეთისაჲთა მე, გლახაკი
სტეფანე, ხუცესი პალავრელი, მნათე ყოფილი, ყოველთა მოწესეთა ნარჩევი, მიწაჲ და
მტუერი, შვილი მცხეთისაჲ ღირს მყო ღმერთმან მოუგონებელსა კეთილსა და წყალობასა
მისსა და მოვიწიე წმიდასა ქალაქსა იერუსალჱმსა, ადგომასა უფლისა ჩუენისა იესუ
ქრისტესსა და წმიდასა გოლგოთასა და მოვილოცენ ყოველნი წმიდანი ადგილნი მისნი
მოწყალებითა ქრისტესითა და დამაწესეს მწირველად ქართლისა კათალიკოზისა
ოქროპირისა – ადიდენ ღმერთმან – წმიდასა ეკლესიასა გარდამოჴსნისასა მლოცველად.
და მოვიგე წმიდაჲ ესე ოთხთავი, სრული ყოვლითა საჴმარითა, სალოცველად
ცოდვილისა სულისა ჩემისა და მშობელთა და მოძღუართა ჩუენთასა და ყოველთა
ქრისტეანეთა სალოცველად. ქორონიკონი იყო სჲჱ. შემდგომად ჩემდა, ვისცა ღმერთმან
მოგცეს, და რომელნი აღმოიკითხვიდეთ წმიდასა ამას ოთხთავსა, სულთა
განმანათლებელსა, წმიდასა ლოცვასა თქუენსა ჩუენცა თანამოგჳჴსენებდით“ (296v-297r).
ოთხთავის შედგენილობა: ხელნაწერში დაცულია ოთხივე სახარება. მათეს სახარება
– 3r-80v; მარკოზის სახარება – 81r-130v; ლუკას სახარება – 131r-221v; იოანეს სახარება –
222r-280v. არ არის წარმოდგენილი თავთა საძიებლები, არც ეპისტოლე ევსებიოს
კარპიანეს მიმართ და არც ევსებიოს კესარიელი ეპისკოპოსის კანონები. თითოეულ
გვერდზე გვაქვს ტაბულების ამონიოსისეული გამარტივებული ვარიანტი, ე. წ.
„განთესული“. ოთხთავს ახლავს „ზანდუკი“(281r-343v).
პალესტინის ოთხთავი დაცულია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში H-1741 ნომრით. ივანე იმნაიშვილი თავის გამოცემაში მას G
ლიტერით აღნიშნავს. იგი მიიჩნევს, რომ ურბნისისა და პალესტინურ ოთხთავებში
დაცული ტექსტი იმდენად ახლოს დგას ერთმანეთთან, დაშვებული შეცდომების
თვალსაზრისითაც

კი,

რომ

პალესტინური

ოთხთავი

ურბნისის

პირს

უნდა

წარმოადგენდეს. გარდა ამისა, მათში დაცულია სახარების ის რედაქცია, რომელიც
ექვთიმე მთაწმინდელმა შექმნა (იმნაიშვილი ი., ქართული... 1979:47). პირველ თავში
ჩვენ დაწვრილებით განვიხილეთ ექვთიმესეული რედაქციის არსებობის საკითხი, აქ
მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ, ზურაბ სარჯველაძის თანახმად, ე.წ. ექვთიმეს რედაქციის
ვარიანტული წაკითხვები არა მხოლოდ დასტურდება, არამედ უგამონაკლისოდ
მისდევს X საუკუნის ხელნაწერებს (წყაროსთავის (X ს.), Sin.Geo.15 (978 წლის), Sin.Geo.16
(X ს.), Sin.Geo.30 (979 წლის), რომელნიც ექვთიმეს მოღვაწეობამდეა გადაწერილი და
რომლებიც ტექსტუალური თვალსაზრისით ერთად დგანან (სარჯველაძე ზ., 2001:110).
ზურაბ სარჯველაძის მოსაზრებით, ურბნისულ და პალესტინურ ოთხთავებში დაცული
ტექსტი წყაროსთავის (X ს.), Sin.Geo.15 (978 წლის), Sin. Geo.16 (X ს.), Sin.Geo.30 (979
წლის) ხელნაწერებში დაცულ ტექსტებთან ერთად ერთ-ერთ ქვეჯგუფად თავსდება
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ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზური რედაქციის ფარგლებში (სარჯველაძე ზ., 2001:124-125).
მეცნიერი ფიქრობს, რომ ამ ექვსი ხელნაწერის ერთიანობა შედეგია ბერძნულ დედანთან
შედარების გზით მიღებული იმ რევიზიისა, რომელიც VIII საუკუნის I ნახევარში უნდა
დასრულებულიყო.

K-363-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში 363-ე
ნომრით დაცულია ნაკლული ოთხთავი, რომელშიც წარმოდგენილია მხოლოდ ლუკას
სახარების ნაწილი და იოანეს სახარების დასაწყისი (ლუკა 14:34 - იოვანე 1:46). იწყება
სიტყვებით: „...კეთილ არს მარილი, უკუეთუ მარილი განქარდეს, რაჲთა დაიმარილოს“
(ლუკა 14:34) და წყდება იოანეს სახარების სიტყვებით: „ჰრქუა მას ფილიპე: მოვედ და

იხილე. იხილა რა იესუ...“ (იოანე 1:46).
ამ ოთხთავით პირველად დაინტერესდა არქიმანდრიტი ამბროსი ხელაია. მან 1916
წელს გამოაქვეყნა მცირე ნაწყვეტი ლუკას სახარებიდან და ხელნაწერის ანდერძი –
სრულად (ხელაია 1916:30-31). მანვე განსაზღვრა ოთხთავის გადაწერის დროც. 1935
წელს ოთხთავის აღწერილობა გამოაქვეყნა გიორგი ბოჭორიძემაც (ბოჭორიძე, 1935:289338). ხელნაწერის აღწერილობა სულ ბოლოს, 1964 წელს, გამოიცა, ამჯერად - ქუთაისის
მუზეუმის ხელნაწერთა ორტომიანი აღწერილობის ფარგლებში ევსევი ნიკოლაძის მიერ
(ნიკოლაძე, 1964:74-76).
ხელნაწერი შეიცავს 50 ფურცელს. ზომა 12×9, მასალა – ეტრატი. უყდო,
გადაწერილია ნუსხური ანბანით (სურ. 2); ოთხთავში ქვედა არშიებზე სინგურით
მიწერილია ე.წ. „განთესულები“, სათანხმებლის გამარტივებული ვარიანტი. ხელნაწერის
გადამწერია ათანასე, ხოლო მომგებელი ლატავრი – ,,დედაჲ გურგენ ბერი ერისთავისაჲ“

(„ღირს ვიქმენ მე გლახაკი დედაჲ გურგენ ბერი ერისთვისაჲ მოგებად და დაწერად
წმიდათა ამათ ოთხთავთა სალოცველად და სალხინებელად სულისა ჩემისა და სულისა
ვაჩე მელესელისა და ყოველთა თუისთა ჩუჱნთა გარდაცვალებულთათჳს და
დღეგრძელობისათჳს შვილისა და მეფისა ჩემისა, გურგენ ბერი ერისთვისა და ძმათა
მათთა და ყოველთა შვილთა ჩემთათჳს“ (043v) (სურ. 3); „ხოლო დაიწერნეს წმიდანი ესე
სახარებანი ლავრასა წმიდასა ღმრთისმეტყუელისასა საღოდებელს ჴელითა ....
ცოდვილისა და უნარჩევჱს ყოველთა მღდელთაჲსა ათანასე წიბნაურისაჲთა, რომელი
ძმა ვეყვოდე სულდიდებულსა არსენი ჭერამელსა და ვიყავ მამულობითა მამასახლისად
წინაშე წმიდისა ღმრთისმშობელისა“ (044v).
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სურ. 3. K-363, 43v

სურ. 2. K-363, 1v

ხელნაწერს დართული აქვს ანდერძი. ევსევი ნიკოლაძის აღწერილობის მიხედვით,
მას მთელი ათი გვერდი (40r-44v) უჭირავს. მასში ოთხთავის გადაწერის ადგილია
მოხსენიებული. მთლიან ტექსტს ახლა აქ არ მოვიტანთ. აღვნიშნავთ, რომ K-363-ის
გადაწერის საკითხს ვრცლად შეეხო თეიმურაზ ჯოჯუა თავის სტატიაში „1013 წლის

ოთხთავის (K-363-ის) გადაწერის ადგილისათვის“ (ჯოჯუა 2002:55-57). იგი თვლის, რომ
ანდერძის ის ნაწილი, სადაც გადაწერის ადგილია დასახელებული, ასეთი სახით უნდა

„დაიწერნეს
წმიდანი
ესე
სახარებანი
ლავრასა
წმიდისა
ღ{მრ}თისმშობელისასა, საღოდებელს“. ზუსტდება სიტყვების, „ლავრისა“ და
„საღოდებელის“, მნიშვნელობასაც. პირველი საზოგადო სახელია და მონასტერს
წავიკითხოთ:

აღნიშნავს, მეორე კი – საკუთარი სახელია და კონკრეტულ ტოპონიმს წარმოადგენს.
ამრიგად,

გამოდის,

რომ

აღნიშნული

ოთხთავი

კალიგრაფ

ათანასე

წიბნაურს

გადაუწერია საღოდებლის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ლავრაში, ანუ მონასტერში.
თეიმურაზ ჯოჯუამ დაასკვნა, რომ ტოპონიმი საღოდებელი გეოგრაფიულად სრულად
ფარავს გვიანდელ მეტეხს და ვარაუდობს, რომ K-363-ის „საღოდებლის ლავრა“ და
მოგვიანო პერიოდის მეტეხის მონასტერი ერთსა და იმავე სავანეს წარმოადგენდა.
როგორც

ჩანს,

არაბი

ამირების

მმართველობის

ჟამს,

თბილისის

ქართული,

ქრისტიანული თემი მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მართლაც ფლობდა საკუთარ
სავანეს, საღოდებლის ყოვლადწმიდა ღმრთისშობლის ლავრას და ის ადრინდელი
ტაძარიც, რომლის გეგმასაც XIII საუკუნის ბოლოს მეტეხის ღმრთისმშობელის ტაძარი
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დაამყარეს, სწორედ ამ მონასტრის თავი ეკლესია უნდა ყოფილიყო. მეცნიერი ფიქრობს,
რომ K-363 გადაწერილი და შემოსილია თბილისის საამიროში, საღოდებლის (XII
საუკუნიდან – მეტეხის) ღმრთისმშობლის ლავრაში, ხორნაბუჯელი ერისთავის, გურგენ
ბერის დედის, ლატავრის, საფასით, ჭერემელი ეპისკოპოსის არსენის ძმისა და
საღოდებლის ლავრის „მამულობით მამასახლისის“, ათანასე წიბნაურის, ხელით.
თეიმურაზ ჯოჯუა გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ K-363 სამეცნიერო მიმოქცევაში
„თბილისის“ ან „საღოდებლის ოთხთავის“ სახელით უნდა დამკვიდრდეს.
ევსევი

ნიკოლაძემ

ანდერძში

დაცული

ცნობების

საფუძველზე

K-363-ის

კოლოფონში მითითებული თარიღი – ქრონიკონი სლგ (233) და ოთხთავის გადაწერის
დრო – 1545 (233+1312) წლით განსაზღვრა. თეიმურაზ ჯოჯუა მიიჩნევს, რომ ევსევი
ნიკოლაძის დათარიღება მცდარია და მოჰყავს დამატებითი არგუმენტები: კოლოფონში
იხსენიება ერისთავი გურგენ ბერი, რომელიც ქართული ისტორიოგრაფიისათვის
კარგად არის ცნობილი. იგი 1040-იან წლებში მეფე ბაგრატ IV-ის (1027-1072 წწ.)
წინააღმდეგ მებრძოლი ხორნაბუჯელი ერისთავის ვაჩეს მამაა და XI საუკუნის
დასაწყისის მოღვაწედ გვევლინება. შესაბამისად, K-363 უნდა დათარიღდეს არა 1545,
არამედ - 1013 წლით.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წელს თსუ ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტმა, თამარ თითბერიძემ, საბაკალავრო ნაშრომის ფარგლებში პროფ.
დ. თვალთვაძის ხელმძღვანელობით იმუშავა ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
მუზეუმის N363 ხელნაწერზე (K-363) (თითბერიძე 2016). მას ეს ხელნაწერი v ლიტერით
აქვს აღნიშნული. კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ანალიზის შედეგად გამოჩნდა,
რომ K-363-ში დაცული ტექსტი სწორედ იმ ქვეჯგუფის ხელნაწერთა გვერდით დგას,
რომელიც

ზურაბ

სარჯველაძემ

ჯრუჭ-პარხლის,

იგივე

ოპიზური

რედაქციის

ფარგლებში გამოყო (ურბნისის (XI ს.), პალესტინის (1048 წ.), წყაროსთავის (X ს.),
Sin.Geo.15 (978 წლის), Sin. Geo.16 (X ს.), Sin.Geo.30 (979 წლის) ოთხთავები). შესაბამისად,
ზურაბ სარჯველაძის მიერ გამოვლენილ ექვს ხელნაწერს დაემატა მეშვიდე ხელნაწერი,
K-363.

K-176-ის (XI ს.) პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ქუთაისის

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული

მუზეუმის

ხელნაწერთა

ფონდში

დაცულია კიდევ ერთი XI საუკუნის სახარება-სამოციქულო ნომრით K-176. იგი
გადაწერილია ეტრატზე ასომთავრულით (სურ. 4), ზომა – 19×25, შეიცავს 173 ფურცელს.
ხელნაწერი უყდოა, დაზიანებული და ნაკლული. ზოგი ფურცელი ამოცვენილია, ზოგი –
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ამოჭრილი. ფურცლების უმეტესობას არშიები აქვს შემოჭრილი და ამის გამო ტექსტი
დაკარგულია.
ოთხთავის შედგენილობა: 1. მათეს სახარებას მე-20 თავის 20-21 მუხლებიდან (1r5r); 2. მარკოზის სახარება მე-16 თავის მე-6 მუხლამდე (5r-27v); 3. ლუკას სახარება
პირველი თავის მე-7 მუხლიდან 24-ე თავის მე-5 მუხლამდე (28r-61v); 4. იოანეს
სახარებას 21-ე თავის მე-2 მუხლამდე (63r-86v).
სამოციქულო: 1. წამძღვარებული აქვს შესავალი (87r-95v); 2. შეიცავს პავლეს
ეპისტოლეებს (96r-164v), საქმე
მოციქულთას

(165r-173v).

„უფალო
იესუ
ქრისტე,
შეუდვენ
ყოველნი ბრალნი ზაქარია
მამათმთავართა მთავარსა და
დაასაყდრე
წმიდათა
მოციქულთა
თანა
კურთხეული [სული მათი,
ამენ].“
მინაწერი

115v-ზე:

K-176-ში ჯრუჭ-პარხლის,
იგივე

ოპიზური

რედაქციაა

დაცული.

სახარების

აკადემიური

გამოცემის

მომზადებაზე

მომუშავე

ჯგუფს იგი I ლიტერით აქვს
აღნიშნული.

სურ. 4, K-176, 63r
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H-1240-ის (XI ს.) პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ხელნაწერი XI საუკუნეშია გადაწერილი. იგი შესწავლილი და გამოცემული აქვს
სოფიო სარჯველაძეს (სარჯველაძე ს., ოთხთავის... 2010). ზომები: 14,5×11,5. შეიცავს 171
ფურცელს. ტექსტი წვრილი ნუსხური ასოებით შესრულებულია ეტრატზე, ორ სვეტად
(სურ. 5). თითოეულ სვეტში 25 სტრიქონია. ასომთავრულით ნაწერია სახარებათა
სათაურები, ძველი დამუხვლის რიცხვები. ხელნაწერი თავბოლონაკლულია. ხელნაწერი
ნახანძრალია, ამის გამო ძლიერ დაზიანებული. ერთადერთი მინიატურა იოანე
მახარებლისა თითქმის მთლიანად გადასულია (133v).
ოთხთავის შედგენილობა: მათეს სახარება (1r-29v) „...აღმოიღე იგი და განაგდე (მთ.
18:9); მარკოზის სახარება (30r67v); ლუკას სახარება (68r-132v);
იოანეს

სახარება

წყდება:

(134r-171v),

„უწინარეს

ყოფისა

ჩემისასა...“ (იოვ. 17:5). არ არის
წარმოდგენილი

თავთა

საძიებლები.
ხელნაწერი მრავალმხრივ არის
საინტერესო და მნიშვნელოვანი.
მასში გვხვდება ზმნის შვიდი
ხანმეტი

ფორმა,

რაც

ადასტურებს

ნუსხის

ტექსტის

ხანმეტი

დედნიდან

მომდინარეობას.
ძირითადი

ხელნაწერის

ტექსტი

ოპიზური

რედაქციისაა. იგი დღეისათვის
გამოვლენილი და შესწავლილი
ნუსხების ტექსტიდან ყველაზე
ახლოს

დგას

ოთხთავის

ქართული თარგმანის ოპიზური

სურ. 5. H-1240, 57v

რედაქციის „ხანმეტი ოთხთავის“ ფრაგმენტების ტექსტთან. ხოლო მარკოზის სახარების
14:60-15:47 მუხლები ტექსტის ადიშური რედაქციის არქეტიპს განეკუთვნება.
H-1240 სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფს h
ლიტერით აქვს აღნიშნული.
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Sin.Geo.O.19-ის პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
XI საუკუნის კიდევ ერთი მნიშველოვანი სინური ხელნაწერია Sin.Geo.O.19,
რომელსაც ასეთი ანდერძი ახლავს: „ქრისტესმოყუარენო მამანო და ძმანო, ვისთანაცა

მოიწიოს წმიდა ესე სახარებაჲ შემდგომად ჩუენსა, ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათჳს, და
რომელი დამეკლოს, შემინდევით; ახალთარგმნილისაგან დაგჳწერია და დედად დიად
მართალი არს, ამათ ძუელთა სახარებათა ზოგ-ზოგი სიტყუა არა ეწამების“ (262r). როგორც
ანდერძიდან ჩანს, Sin.Geo.O.19-ში ათონური რედაქციის ერთ-ერთი სარწმუნო ტექსტია
დაცული.
Sin.Geo.O.19 აღწერილი აქვს ალექსანდრე ცაგარელს (ცაგარლით 10) (Цагарели
1888:200-201), ივანე ჯავახიშვილს (ჯავახიშვილი 1947:41-42), ნიკო მარს (Марр 1903-2627) ადოლფ ჰარნაკს (Harnack 1903:837) და ჟერარ გარიტს (Garitte 1956:53-58). ხელნაწერი
შედგება

284

ფურცლისგან.

გადაწერილია

ეტრატზე ნუსხურად, ერთ სვეტად (გარდა
262v-278r, 283v გვერდებისა) (სურ.6). ზომა –
20,5×14 სმ.
ოთხთავის

შედგენილობა:

1)

მათეს

სახარება (1r-53v), რომელიც თავნაკლულია.
იწყება მათე 10:1-ით: „...ფებაჲ სულთა ზედა

არაწმიდათა.“ 2) მარკოზის სახარება (55r-107v);
3) ლუკას სახარება (109r-199v) და 4) იოვანეს
სახარება (201r-262r).

ოთხთავს ერთვის:

ა)

ზანდუკი (262v-278r). ბ) „პავლენი სამსგებსონი“
(278v-283r); გ) პასქალია (283v -284r).
ხელნაწერი გადაწერილია სინას მთაზე
1074 წელს მიქაელის მიერ („ქრისტე, შეიწყალე

მოძღუარი ჩუენი დავით და მიქაელ უცბად
მჩხრეკალი და მოსე და მიქაელ და ჭიტაჲ და
სჳმიონ და გერასიმე და გრიგოლ და მშობელნი
სურ. 6. Sin.Geo.O.19, 199v
და ძმანი მათნი, ამენ. ხოლო დაიწერა მთასა
წმიდასა სინას, საყოფელსა წმიდისა და ღმრთისმხილველისა მოსესსა. ქრონიკონ იყო
სჟდ რიცხჳ ლაჲსთენ (?) ეწ[...]ეტრატი და მწერალი ორნივე... ქრისტე, აჴმარე მოსეს
ნებისაებრ შენისა... ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათჳს“ (262r). „ქრისტე, შეიწყალე მოძღუარი
დავით და მიქაელ მჩხრეკალი და მოსე და მიქაელ და ჭიტაჲ და სჳმიონ, ამენ.
ახალთარგმანილისაგან დაგჳწერია და დედად დიად [...] მართალი არს. უცბად
ჩხრეკისათჳს შემინდვეთ და მცირედისა შრომისათჳს ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათჳს“ (53v).
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„მიქაელ და მოსე და მიქაელ ჭი[ტაჲ... ნი და...] მათითა ფრიად [...] იყავნ” (54 v). „ქრისტე,
შეიწყალენ მოძღუარი დავით და მიქაელ მჩხრეკალი და მოსე და მიქაელ ჭიტაჲ და
სჳმიონ, ამენ. ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათჳს და რომელი დამეკლოს, შემინდევით“ (107v).
„ქრისტე, შეიწყალე მოსე, მიქაელ...“ (108r). „ლოცვა-ყავთ. ქრისტე, შეიწყალე მოძღუარი
დავით და მიქაელ უცბად მჩხრეკალი და ძმანი მათნი, ამენ. ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათვის
და რომელი დამეკლოს, შემინდვეთ“ (199v). „ქრისტე, შეიწყალენ მოსე, მიქაელ, მიქაელ
ჭიტაჲ“ (200v). „ქრისტე, შეიწყალე სული გლახაკისა (?) მიქაელ უცბად მჩხრეკალისაჲ,
ამენ. ლოცვა-ყავთ, ღმრთისათჳს“ (283r).
სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფს Sin.Geo.O.19
აქვს აღნიშნული N ლიტერით.

ვენის ოთხთავის (Ven.Geo.1)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
ვენის ოთხთავზე (Ven.Geo.1) სხვადასხვა დროს რამდენიმე მეცნიერმა იმუშავა.
პირველი

სამეცნიერო

სტატია

გრიგოლ

ფერაძემ

გამოაქვეყნა

1940

წელს

გერმანულემოვან ჟურნალში (Peradze 1940); ოთხთავი დეტალურად აღწერა და მასზე
დართული

ანდერძ-მინაწერები

წყაროთმცოდნეობითი

კუთხით

განიხილა

თემო

ჯოჯუამ (ჯოჯუა 2005), ვახტანგ იმნაიშვილმა საგანგებოდ შეისწავლა ქართული
ხელნაწერების ავსტრიაში მოხვედრის ისტორია (იმნაიშვილი ვ. 1979; იმნაიშვილი 2004).
ვენის ოთხთავი გადაწერილია ეტრატზე ნუსხური ანბანით, 24 სტრიქონად, ერთ
სვეტად, რაც მის სიძველეზე მიუთითებს. შეიცავს 257 ფურცელს, ზომა: 17×10,9,
ტექსტის ზომა: 13,3×8,2. პაგინაცია: რვეულებრივი. 1r-233v ფურცლებზე გამოყენებულია
ყავისფერი, ზურმუხტისფერი და იშვიათად წითელი ფერის მელანი, ხოლო 234r-257vზე – შავი და მკვეთრი წითელი ფერის მელანი. ხელნაწერი არ არის გაფორმებული. თუ
არ ჩავთვლით 49v-დახატულ პრიმიტიულ ნახატს (სურ. 7). გადამწერი: გიორგი.
ოთხთავის შედგენილობა: პირველ 233 ფურცელზე გადაწერილია ოთხი სახარება.
იგი თავნაკლულია. მათეს სახარება (1r-50v) „...[უვა]რ-ყოს“ (მთ. 12:29); მარკოზის
სახარების სასწაულნი (50r-52v); მარკოზის სახარება (53v-93v); ლუკას სახარების
სასწაულნი (93r-96r); ლუკას სახარება (96r-168r); გამოკრებილნი სასწაულნი ოთხივე
სახარებიდან (168v-169v); იოანეს სახარება (171r-231v); იოანესა სახარების თავთა
საძიებელი (231v-233v). ბოლო 24 ფურცელზე გადაწერილია (234r-257v) სახარების
ზანდუკი.
პალეოგრაფიული ნიშნებით თემო ჯოჯუა 1r-233v-ს X ს-ის I ნახევრითა და XI სის II ნახევრით ათარიღებს, ხოლო 234r-257v-ს XII საუკუნის შემდგომი პერიოდით
(ჯოჯუა 2005:188-189).
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ანდერძები: 1. ,,უფალო, შეიწყალე სული მშობელთა გიორგისთაჲ, ამენ, და

შეუნდვნენ ძმათა მისთა ცოდვანი, ამენ“ (49v, შესრულებულია მწვანე ფერის მელნით). 2.
,,სახელითა მამისაჲთა, ძისაჲთა და სულისა წმიდისაჲთა, მეოხებითა წმიდისა
ღმრთისმშობელისაჲთა, ძალითა და შეწევნითა ცხოველსმყოფელისა პატიოსნისა
ჯუარისაჲთა. მეოხებითა და წყალობითა წმიდისა წინაჲსწარმეტყუელისა და
წინამორბედისა
იოვანე
ნათლისმცემელისაჲთა,
წმიდათა
და
ყოვლად
ქებულთა
მოციქულთა
[...]
მახარებელთა
[...]
და
წმიდისა
და
საკუირველთმოქმედისა სუიმეონისითა და
ტძრსა (?) წმიდისა [...] ხელითა მოძღურისა
ჩემისა კეთილისა [...] მყო (?) მე [....] ხოლო (?)
და ქუეყანისამან, მე, გლახაკმან ღმრთისამან,
უმრწმესმან მონაზონთამან გიორგი. და
წერილ(...) ჩემთა განმანათლებელად(...) და
სახსენებელად მშობელთა ჩემთათჳს. წმიდაჲ
ესე სახარებაჲ წერილ არს სტეფანესათჳს,
ფებრონიასათჳს და გუარანდუხტისათჳს და
კჳრიკესათჳს,
იოვანესათჳს
და
დავითისათჳს.“ (233v, თემო ჯოჯუას
წაკითხვა, ჯოჯუა 2005:205).
თემო

ჯოჯუას

მოსაზრებით,

ხელნაწერი თავდაპირველად 233 ფურცელს
შეიცავდა და იგი საერო ოჯახის (სტეფანეს,
სურ. 7, Ven.Geo.1, 49v

ფებრონიას, და გუარანდუხტის, კჳრიკეს,

იოვანესა და დავითის) საკუთრებას წარმოადგენდა. XII საუკუნის შემდგომ უცნობმა
მწიგნობარმა სახარების ტექსტი ამონიოსის სისტემის საკითხავების მიხედვით დაყო
(რაზეც ნუსხაში შავი მელნით გაკეთებული საკითხავების აღმნიშნველი რიცხვებიც
მიუთითებს), ახალ დამატებით ფურცლებზე (234r-257v) გადაწერილი ზანდუკი
დაურთო და ამ გზით შესძინა მას ლიტურგიკული დანიშნულება (ჯოჯუა 2005:208-210).
რაც შეეხება ვენის ოთხთავში დაცულ ტექსტს, არსებობს ორი ერთამნეთისაგან
განსხვავებული და ტექსტოლოგიური კვლევის გარეშე მიღებული დასკვა, ერთი მხრივ,
გრიგოლ ფერაძის მოსაზრება, რომ ხელნაწერში გიორგი მთაწმინდლისეული რედაქციის
ტექსტია დაცული (Peradze 1940:161) და, მეორე მხრივ, თემო ჯოჯუას ვარაუდი, რომ X
საუკუნის ხელნაწერში შეუძლებელია გვიანდელი, ამ შემთვევაში ათონური რედაქციის
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ტექსტი იყოს წარმოდგენილი და იგი მეტ საერთოს ამჟღავნებს ჯრუჭ-პარხლის
რედაქციასთან (ჯოჯუა 2005:214).
უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წელს თსუ ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტმა, ქეთევან სოსელიამ, საბაკალავრო ნაშრომის ფარგლებში
იმუშავა ვენის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში დაცულ ხელნაწერ Ven.Geo.1-ზე (სოსელია
2018). მას და სახარების აკადემიური გამოცემის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფს ეს
ხელნაწერი

w

ლიტერით

აქვთ

აღნიშნული.

კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური

ანალიზის შედეგად ქეთევან სოსელიამ დაასკვნა, Ven.Geo.1 შეიცავს წინაათონური
რედაქციის ტექსტს, რომელსაც გაკვეული ცვლილებები განუცდია. თუმცა ნაშრომში
ბოლომდე არ არის დასაბუთებული, თუ რა ცვლილებები განიცადა ტექსტმა და რით
განხვავდა იგი ჯრუჭ-პარხლის რედაქციისაგან. ამიტომ, ვფიქრობთ, Ven.Geo.1-ის
ოთხივე სახარების ტექსტი უფრო დეტალურ შესწავლას მოითხოვს.

იენაშის ოთხთავის (ს.ი.ე.მ. მესტია 72)
პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური აღწერილობა
სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში დაცულია ერთი ოთხთავი,
რომლის ტექსტი აქამდე მეცნიერულად არ შესწავლილა. იგი იენაშის ოთხთავის
სახელწოდებით არის ცნობილი (ს.ი.ე.მ. მესტია #72). მისი ფოტოპირი ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში ინახება. ხელნაწერი პირველად აღწერა ელენე მეტრეველმა (27/483)
და იგი XIII საუკუნის დასასრულით დაათარიღა.42 იენაშის ოთხთავი მის მიერ
შედგენილ სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის ხელნაწერთა კატალოგში
43-ე ნომრითაა შეტანილი.43 ხელნაწერის მომგებელია ეპიფანე კათალიკოსი.
ელენე მეტრეველის აღწერილობის მიხედვით, ოთხთავი შეიცავს 252 ფურცელს.
მისი ზომებია 26,620,5. ტექსტი შესრულებულია ეტრატზე ორ სვეტად, ნუსხურით.
აბზაცების დასაწყისში გამოყენებული ასომთავრული ასოები დაწერილია სინგურით.
ხელნაწერის ახლავს მახარებლის ოთხი მინიატურა (11v, 81v, 124v, 190v) და
თავსამკაულები (1v, 12r, 82r, 125r, 191r) (სურ. 8). ოთხთავის ტექსტს წინ უძღვის
კამარებში ჩაწერილი ევსებიოს კარპიანეს წერილი (1v-2v) და ევსებიოსის კანონები (3r8v), სულ 12 ფურცელი. ყოველ სახარებას წინ უძღვის თავთა საძიებელი. მანუსკრიპტი

42

თუმცა ამ დათარიღებას წინ ეღობება ტექსტის ის რედაქცია, რომელიც მასშია დაცული. ამ საკითხს
ქვემოთ დაწვრილებით განვიხილავთ.
43
ელენე მეტრეველის მიერ შედგენილი სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის ხელნაწერების
კატალოგი გამოცემული არ არის. იგი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მის არქივში, ნომრით
369.
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ჩასმულია ტყავგადაკრულ ხის ყდაში. ყდის ზემოთა და ქვემოთა ნაწილი მოოქროვილი
ვერცხლითაა მოჭედილი, მაგრამ ძალზედ დაზიანებულია. კუთხეებში მედალიონებია
მახარებელთა

გამოსახულებებით.

დარჩენილია

მხოლოდ

მათეს

გამოსახულება

ასომთავრული წარწერით და იოანეს მახარებლის თავი. ცენტრში, სავარაუდოდ, უნდა
ყოფილიყო ჯვარცმა. ამ კომპოზიციიდან დარჩენილია მხოლოდ ჯვრის ქვედა ნაწილი
და

ღვთისმშობლის

ფიგურა;

ქვემო

ყდაზე,

მარჯვენა

მხარეს,

სვეტიცხოველია

გამოსახული. მარცხენა მხარეს – ეპიფანე კათალიკოსი. იგი, როგორც აღვნიშნეთ,
ხელნაწერის მომგებელია, ამას ადასტურებს ასომთავრული წარწერა ყდის მარცხენა
კუთხეში: „ამის ნეტარისა ეპიფანე ქ(ართლის) კათალიკოზისაგან მოგებული მისგანვე

შეიმკო კათოლიკე ეკლესიისათჳს სახარებაჲ ესე. მოიჴსენე ქრისტე“. ხოლო გადამწერია
ვინმე იონა. მათეს სახარების ბოლოს
დაცულია გადამწერის ანდერძი: „სრულ

იქმნა მათეს თავი სახარებაჲ ჴელითა
ცოდვილისა
იონაჲსითა“.
იგივე
ანდერძია მარკოზის სახარების ბოლოს:

„დაესრულა თავი მარკოზისი ჴელითა
ფრიად
ცოდვილისა
იონაჲსითა
მოძღურისა
ჩემისა
ეპიფანესთჳს“.
ხელნაწერს ერთვის ზანდუკი (240r-252v).
მანუსკრიპტში დაცულია მოგვიანო ხანის
მინაწერებიც (XIV-XV ს.). საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ
შავ-თეთრ ფოტოებზე, რომლითაც ჩვენ
ვისარგებლეთ, სამწუხაროდ, ლინირების
კვალი არ ჩანს.
საბედნიეროდ, იენაშის ოთხთავის
ტექსტი დაუზიანებლად არის ჩვენამდე
მოღწეული.
სახარება.

სურ. 8. ს.ი.ე.მ. მესტია 72, 82r

ყოფილა.

თავისთავად

მასში

დაცულია

საკუთრივ

ტექსტი

ოთხივე
აქამდე

შესწავლილი და გამოქვეყნებული არ

საინტერესოა,

ჩვენთვის

ცნობილი

რომელი

რედაქციის

შემცველია იგი. ელენე მეტრეველის აღწერილობაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი.
როგორც აღვნიშნეთ, იენაშის სახარება XIII საუკუნის დამლევითაა დათარიღებული.
ლოგიკურად მასში გიორგი მთაწმინდლის რედაქციის ტექსტი უნდა იყოს დაცული,
მაგრამ

ტექსტოლოგიურმა

ანალიზმა

აჩვენა,
92

რომ

იენაშის

ოთხთავის

ტექსტი

განსხვავდება სახარების ათონური რედაქციის ტექსტისაგან. ამ საკითხს ქვემოთ
დაწვრილებით მივუბრუნდებით. აქ კი შევნიშნავთ, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა არ
არის, როცა გვიანდელ ხელნაწერში ადრეული რედაქციის ტექსტია წარმოდგენილი.
არსებობს ქართული ოთხთავის 30-მდე სრული და ფრაგმენტული ხელნაწერი,
რომლებიც წინაათონური რედაქციის ტექსტს შეიცავენ და მათი გადაწერის თარიღი XXVII საუკუნეებს შორის მერყეობს. როგორც ჩანს, იენაშის ოთხთავის გადამწერი
ათონური რედაქციის შემცველი დედნით არ სარგებლობს. ამიტომ შესაძლებელია იგი
მასში დაცული ტექსტის გამო უფრო ადრე, XI საუკუნით დავათარიღოთ. აღსანიშნავია
ის გარემოებაც, რომ იენაშის ოთხთავს არ ერთვის გიორგი მთაწმინდლის ცნობილი
ანდერძი. იენაშის ოთხთავის ტექსტს ქვემოთ f ლიტერით აღვნიშნავთ.
ზემოთ
კოლექციას

განხილული

XI

მიეკუთვნებიან,

საუკუნის

ოთხთავებიდან,

ტექსტოლოგიური

რომლებიც

სხვადასხვა

თვალსაზრისით

ჩვენთვის

განსაკუთრებით საინტერესოა სვანეთის მუზეუმში დაცული იენაშის ოთხთავი,
რომელიც დაგვეხმარება გიორგი მთაწმინდლის რედაქტორული მუშაობის პროცესის
აღდგენაში.
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III თავი
სახარების XI საუკუნის ქართული ხელნაწერების ტექსტოლოგიური ანალიზი
და მიმართება ბერძნულ ხელნაწერებთან
სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში განხილული სახარების XI საუკუნის
ხელნაწერთაგან ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით Ath.62-ის ტექსტი განსაკუთრებით
საინტერესოა, ვინაიდან იგი რედაქტორული მუშაობის ამსახველია. პალეოგრაფიულკოდიკოლოგიურ აღწერილობაში უკვე მივუთითეთ, რომ იგი გასწორებულია ათონური
რედაქციის მიხედვით. Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი o* (original) პირობითი ნიშნით
გვაქვს აღნიშნული, მეორეული, რედაქტორის მიერ გასწორებული – oc (corrector)
ნიშნით. გარდა ამისა, თავისთავად საინტერესოა იმის დადგენაც, უშუალოდ გიორგი
მთაწმინდლის მიერ ნარედაქტირებ ოთხთავთან ხომ არ გვაქვს საქმე. ჩვენი დაკვირვების
შედეგებს ქვემოთ დაწვრილებით განვიხილავთ.
სამწუხაროდ, ჯერჯერობით, ლუკას სახარების გარდა, არ გვაქვს ოთხთავის
ქართული თარგმანის აკადემიური გამოცემა, რომელშიც მნიშვნელოვან ხელნაწერთა
წაკითხვა მოიყრიდა თავს. ოთხთავის ქართული თარგმანის აკადემიური გამოცემის
მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფის წევრთა მიერ უკვე მომზადდა მათესა და მარკოზის
სახარებათა

ძველი

ქართული

თარგმანების

აკადემიური

გამოცემა,

რომელშიც

წარმოდგენილია ყველა რედაქციის (ადიშური, ოპიზური, ათონური, ნარევი) ტექსტი
ძირითადი

ხელნაწერებისა

და

ლექციონარების

საკითხავთა

მონაცემების

გათვალისწინებით. ამ ჯგუფის მიერ ჩატარებული სამუშაოს ნაწილი განთავსებულია
TITUS-ის ელექტრონული ტექსტების ბაზაში.44
2013-2016

წწ.

განხორციელდა

რუსთაველის

ეროვნული

ფონდის

მიერ

დაფინანსებული პროექტი „ლუკას სახარების ძველი ქართული თარგმანის აკადემიური

გამოცემის მომზადება“. საბოლოო პროდუქტი, ლუკას სახარების ძველი ქართული
თარგმანის

უძველესი

მომზადებული

სრული

აკადემიური

თუ

ფრაგმენტული

ტექსტი,

ხელნაწერების

განთავსებულია

შემდეგ

მიხედვით
მისამართზე:

http://ogg.tsu.ge/

44

http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/cinant/cinan.htm – ოპიზური (იგივე ჯრუჭ-პარხლის)
რედაქციის შემცველი 11 ხელნაწერის მიხედვით მომზადებული ტექსტი.
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/giornt/giorn.htm – ათონური რედაქციის შემცველი 10
ხელნაწერის მიხედვით მომზადებული ტექსტი.
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/cauc/ageo/nt/adisnt/adisn.htm – ადიშისა და ხანმეტი სახარების ტექსტი.
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სწორედ ამ ჯგუფის მომზადებული მასალის გამოყენებით შევეცადეთ Ath. 62-ის
რედაქტორის მიერ წაშლილი ადგილების აღდგენას და აღდგენილი ქვედა ფენის
რედაქციის დადგენას. Ath. 62-ის ქვედა ფენის აღდგენის პროცესში თავიდანვე
გამოიკვეთა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ოთხთავის ქართული
თარგმანის აკადემიურ გამოცემაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ მომზადებულ ხელნაწერთა
იკითხვისებს შორის იგი ძალიან ახლოს იდგა ალავერდისა (A-484) და იენაშის
ოთხთავებთან (ს.ი.ე.მ. მესტია 72). Ath.62-ის ქვედა ფენის აღდგენა თავისთავად რთული
პროცესი იყო. ვაკვირდებოდით წაშლილი ადგილის მოცულობას, რათა გაგვერკვია,
რამდენი ასოს აღდგენა იყო შესაძლებელი; გადარეცხილი ასოების დარჩენილ კვალს,
მათ რეგისტრს, რაც საშუალებას გვაძლევდა უზუსტესად აღგვედგინა რედაქტორის
მიერ წაშლილი სიტყვა, ფრაზა და ზოგიერთ შემთხვევაში წინადადებაც კი. მუშაობის
პროცესში ცალსახად და უეჭველად ჩანდა, რომ მის აღდგენაში ყველაზე მეტად ზემოთ
აღნიშნული მხოლოდ ეს ორი ხელნაწერი გვეხმარებოდა. ცხადი ხდებოდა, რომ ეს სამი
ხელნაწერი

ოთხთავის

ქართული

თარგმანის

რედაქციებს

შორის

გარკვეულ

ტექსტუალურ ჯგუფს ქმნიდა. ამიტომ, პირველ რიგში, ალავერდისა (A-484) და იენაშის
ოთხთავებით

(ს.ი.ე.მ.

მესტია

72)

და

მათში

დაცული

ტექსტის

რედაქციით

დავინტერესდით.
როგორც

ცნობილია,

ბერძნულ

დედანთან

ქართული

თარგმანის

მეტად

დაახლოების მიზნით გიორგი ათონელმა სამჯერ გადაამუშავა ოთხთავის ქართული
თარგმანის ოპიზური, იგივე ჯრუჭ-პარხლის რედაქცია. ამას ადასტურებს რუისის
სახარების (XI საუკუნის, A-845), იგივე შავი მთის ოთხთავის, გადამწერი შავ ზაქარიაც
(„ნიკოლაოს ხუცესსა მიეცინ ღმერთმან სასყიდელი და მადლი ჩემისა კეთილისათჳს და

წყალობისა. მისითა დედითა დავწერე, რომელ მას დაეწერა გიორგი მთაწმიდელისა
სახარებისაგან, რომელი გიორგი მთაწმიდელსა ბერძულთა სახარებათა შეემოწმა მესამედ.
ორჯელ პირველ შეემოწმა“) (ჟორდანია 1908:59). როგორც ვხედავთ, გიორგი
მთაწმინდელი ბერძნულთან ორჯერ შედარების შემდეგ მესამედაც დაბრუნებია
ოთხთავის ტექსტს.
მეორე ყურადსაღები ანდერძი ახლავს ალავერდის ოთხთავს, რომელიც, აგრეთვე,
გიორგი ათონელს უნდა ეკუთვნოდეს: „...მამისა ეფთჳმეს სახარებათადა შეწამებული

ბერძულსა

ორჯელ

და

ქართულსა“

(314v).

ამ

ანდერძისა

და

ჩატარებული

ტექსტოლოგიური ანალიზის საფუძველზე დარეჯან თვალთვაძე ფიქრობს, ალავერდის
ოთხთავში დაცული გვაქვს ოთხთავის ქართულ თარგმანზე გიორგი ათონელის
მუშაობის შუალედური ეტაპი, როცა ძველი ქართული თარგმანების ტექსტი მას
მხოლოდ ორჯერ აქვს შედარებული ბერძნულთან, რედაქტირების პროცესი ჯერ არ არის
დასრულებული. შესაბამისად, არც ათონური რედაქციის ტექსტია საბოლოო სახით
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ჩამოყალიბებული, რადგან მესამე და საბოლოო შედარება, რის შედეგადაც მივიღეთ
ქართული ეკლესიის მიერ ვულგატად აღიარებული ტექსტი, ჯერ არ განხორციელებულა
(თვალთვაძე 2008:12-20).
ლოგიკურად გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ვინაიდან Ath. 62-ის ქვედა ფენა (o*)
და იენაშის ოთხთავი ზედმიწევნით თანხვდება ალავერდის ოთხთავს, ისინიც, ისევე
როგორც ალავერდის ოთხთავი, წარმოადგენს ბერძნულთან ორჯერ შედარების გზით
მიღებულ ვერსიას.
უფრო ნათელი რომ გახდეს სურათი, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ გიორგი
მთაწმინდელმა გადასამუშავებლად და ბერძნულთან მაქსიმალურად დაახლოების
მიზნით

იხელმძღვანელა

ჯრუჭ-პარხლის

რედაქციით.

მისი

ორგზის

მუშაობის

შედეგები ასახულია Ath. 62-ის ქვედა ფენაში, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავებში.
გიორგი მთაწმინდელი მესამედ მალევე მიუბრუნდა რედაქტირების პროცესს, ამიტომაც
ორგზის შედარების შედეგად მიღებულმა ვერსიამ ფართო გავრცელება ვერ ჰპოვა. ამ
სამი სახარების გარდა, დღეისათვის სხვა ხელნაწერი მიკვლეული არ არის. მესამედ
შედარების შედეგად კი მივიღეთ საბოლოო ათონური რედაქციის ტექსტი, რომელიც
დამკვიდრდა ქართულ ღვთისმსახურებაში.
ჩვენთვის უფრო

მეტად მნიშვნელოვანია

იმის გარკვევა

და

დასაბუთება,

თანხვდება თუ არა ტექსტოლოგიური ანალიზი კოლოფონებში დაცულ ცნობებს. ამ სამი
ოთხთავის მიმართების დადგენა ჯრუჭ-პარხლისა და ათონურ რედაქციებთან და,
აგრეთვე, პარალელურად მის ბერძნულ ტექსტთან შედარება არის ჩვენი კვლევის
ძირითადი მიზანი. მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი გიორგი მთაწმინდლის
რედაქტორული მუშაობის ძირითადი პრინციპების გამოკვეთა.
ჯერ კიდევ 1945 წელს აკაკი შანიძე წერს ოთხთავის ქართული თარგმანის
ბერძნულთან მიმართებების დადგენის აუცილებლობაზე. თანაც ეს მიმართებები უნდა
დადგინდეს არა ფრაგმენტული, არამედ ტექსტის ყოველმხრივი შესწავლისა და
კრიტიკული განხილვის ნიადაგზე, სრული შედარების გზით ბერძნულ რედაქციებთან
(შანიძე

ა.,

ქართული

ოთხთავის...

1945:06).

კვლევის

სხვაგვარად

წარმართვის

შემთხვევაში ვერ წარმოჩნდება ოთხთავის ქართული თარგმანის ისტორიის სრული
სურათი. აკაკი შანიძის აზრით, ამგვარი კვლევა აქამდე ვერ განხორციელდა ორი
მიზეზით, ჯერ ერთი, არ არსებობდა ოთხთავის ქართული თარგმანის კრიტიკულად
დადგენილი

და

სათანადოდ

გამოცემული

ტექსტი

და,

მეორე,

არ

იყო

გათვალისწინებული თვით ბერძნული ტექსტის ისტორია. „საჭიროა გათვალისწინება

იმისა, თუ რას წარმოადგენს თვით ქართული ტექსტი, რა ურთიერთობაშია ძველ
ხელნაწერთა ვარიანტები, რა და რა რედაქცია მოგვეპოვება და სხვა. მხოლოდ ასეთი
წინასწარი სამუშაოების შესრულების შემდეგ შეიძლება მართებულად დაისვას და
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სათანადოდ

გადაიჭრას

ისტორიულ-ლიტერატურული

საკითხები“

(შანიძე

ა.,

ქართული ოთხთავის... 1945:07).
ოთხთავის ქართული თარგმანის ბერძნულთან მიმართების საკითხით თავის
დროზე დაინტერესდა რობერტ ბლეიკი (The Caesarean... 1928:207-404). მისი ანალიზი
ეფუძნება ადიშის, ოპიზისა და ტბეთის ოთხთავების მხოლოდ მარკოზის სახარებას,
რადგან სხვა სახარებათა ანალიზს, შესაძლოა, სხვა შედეგი მიეცა. იგი ფიქრობს, რომ
ადიშისა და ოპიზა-ტბეთის45 ოთხთავებში დაცული ტექსტი თანხვდება ბერძნულ
კესარიულ ტექსტის ტიპს. ტექსტის გამომცემლებმა, კირსოფ ლეიკმა (Kirsopp Lake),
რობერტ ბლეიკმა (Robert P. Blake) და სილვა ნიუმ (Silva New) ამ ქართული
ხელნაწერების იკითხვისები გამოიყენეს კესარიული ტიპის ტექსტის მარკოზის
სახარების აღდგენისას.
ოთხთავის ქართული თარგმანის ბერძნულთან მიმართების საკითხი ასევე
შესწავლილი აქვს სოფიო სარჯველაძეს. იგი წერს, რომ ადიშური რედაქციის ტექსტი
ძირითადად მიჰყვება ბერძნულ კესარიულ ტექსტუალურ ტიპს და მისი წაკითხვები
უმთავრესად ემთხვევა -ს (კორიდეთის ოთხთავს), ნუსხურ 28, 565, 700 და 1 და 13
ოჯახების

ვარიანტებს.

ადიშური

რედაქციის

ზოგიერთი

იკითხვისი

W

032-ს

(ვაშინგტონური ოთხთავი, V საუკუნე) ემთხვევა მაშინაც, როდესაც თვით ეს ხელნაწერი
კესარიულ ტიპს მიჰყვება ან მისი წაკითხვა ცალკე დგას (სარჯველაძე ს., ოთხთავის...
2010:272-273). რაც შეეხება ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზურ რედაქციას, როგორც სოფიო
სარჯველაძე წერს, მისი მიმართების დადგენა ბერძნულ სახარებასთან ძალიან ჭირს,
იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ის მისდევს როგორც კესარიულ, ისე ალექსანდრიულ,
ზოგ შემთხვევაში კი ბიზანტიური ტიპის ტექსტს.
ბუნებრივია, ოთხთავის ქართული თარგმანის რედაქციებს შორის განსხვავებები
სხვადასხვა

მიზეზით

არის

განპირობებული,

პირველი,

ბერძნული

ოთხთავის

რედაქციებითა და ვარიანტული სიჭრელით, მეორე, ერთი და იმავე ბერძნული
ვარიანტების

სხვადასხვაგვარად

გადმოტანით,

მესამე,

ქართული

თარგმანების

რედაქტირებით ბერძნული ხელნაწერების გაუთვალისწინებლად (სარჯველაძე ს.,
ოთხთავის... 2010:272).
სულ ეს არის ის, რაც აქამდე დადგენილა ქართულ-ბერძნული ოთხთავების
მიმართებების შესახებ. როგორც ვხედავთ, თუ რომელ ბერძნულ ტექსტუალურ ტიპს
თანხვდება ოთხთავის ქართული თარგმანის ათონური რედაქცია, ამ კითხვაზე პასუხი
სამეცნიერო ლიტერატურაში არ ჩანს. ლოგიკურად ის უნდა თანხვდებოდეს ბიზანტიურ
ტექსტუალურ ტიპს, ვინაიდან იგი ფართოდ იყო გავრცელებული მთელს ბიზანტიის
45

ამ ოთხთავებში დაცული ტექსტი ორივე წინაათონურია, ადიშის ოთხთავში დაცულია ადიშური
რედაქცია, ხოლო ოპიზა-ტბეთის ოთხთავებში – ჯრუჭ-პარხლის.
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იმპერიაში (სადაც

ბერძნული ენა იყო გავრცელებული). მეშვიდე საუკუნიდან

ბიზანტიური ტექსტის ტიპი იმდენად დომინანტური გახდა ბერძნული ტექსტუალური
ტრადიციისათვის, რომ დღემდე მოღწეულ ხელნაწერთა უზარმაზარ რაოდენობაში
სწორედ ტექსტის ეს ტიპია დაცული. თუმცა ამ ჰიპოთეზას აუცილებლად სჭირდება
დადასტურება ტექსტოლოგიური ანალიზით. ჩვენი კვლევის მიზანია, მეტ-ნაკლები
სიზუსტით განვსაზღვროთ, ბერძნული ოთხთავის რომელი ტექსტის ტიპის შემცველი
ხელნაწერებით სარგებლობს გიორგი მთაწმინდელი ოთხთავის ქართული თარგმანის
რედაქტირების დროს და გამოვკვეთოთ მისი ფილოლოგიური მუშაობის ზოგადი
პრინციპები.
ტექსტოლოგიური

ანალიზისათვის

გამოვიყენეთ

ბერძნული

ხელნაწერების

ჩვენებები რუბენ სვანსონისა (Swanson 1995) და ალანდების გამოცემის (The Greek... 2013)
მიხედვით. ამ გამოცემებში გათვალისწინებულია ძალიან ბევრი ბერძნული ხელნაწერის:
პაპირუსების, უნციალურ და მინუსკულურ მანუსკრიპტთა, ლექციონართა ჩვენებები.46
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ბერძნული ახალი აღთქმის გამოცემებს შორის გამორჩეულია სვანსონის გამოცემა, რომელიც ტექსტის
გამოცემის სრულიად განსხვავებულ პრინციპს ეფუძნება. მასში ყოველი ხელნაწერის ვარიანტი სრულად
არის მოცემული პარალელური სტრიქონების ფორმატში. გამომცემელი არ ადგენს კრიტიკულ ტექსტს და
არ არჩევს, რომელი წაკითხვაა უფრო მართებული და მნიშვნელოვანი, არამედ წარმოადგენს წყაროდ
გამოყენებული ყველა ტექსტის ჩვენებას. ათონური რედაქციის ბერძნული ტექსტის ტიპებთან
შესადარებლად სწორედ ეს გამოცემა გამოვიყენეთ. იმისათვის, რომ ამ გამოცემის სანდოობა
დავასაბუთოთ, ძალიან მოკლედ მიმოვიხილავთ ახალი აღთქმის სხვა გამოცემებსაც და მათ
მეთოდოლოგიურ პრობლემებს.
ტექსტის სამეცნიერო გამოცემის რამდენიმე ტიპი არსებობს: ისტორიულ-კრიტიკული,
დიპლომატიური და ფაქსიმილური. სამეცნიერო გამოცემის ტიპის შერჩევა დამოკიდებულია გამოცემის
მიზანზე. ამ სამი ტიპის გამოცემიდან ყველაზე მეტად ისტორიულ-კრიტიკულ გამოცემებს ახლავს
მეთოდოლოგიური პრობლემები. ცნობილია, რომ ამა თუ იმ მოვლენის გაგება და შეფასება სხვადასხვა
ეპოქაში, ან სხვადასხვა ვითარებაში და ცოდნის სხვადასხვა ეტაპზე იცვლება. გამომცემლის მიერ ამა თუ
იმ იკითხვისის არჩევანი ხშირად ამა თუ იმ ეპოქაში გავრცელებული შეხედულების თუ მეცნიერული
მეთოდის ნაყოფია და, ამდენად, სუბიექტური. ამასთან ერთად, გამომცემლის მიერ კრიტიკულად
დადგენილ ტექსტში ხშირად ვერ აისახება მისი ორჭოფობა, იგი იძულებულია შეჩერდეს ერთ-ერთ
ვარიანტზე, მაშინაც კი, როდესაც არ არის ბოლომდე დარწმუნებული თავისი არჩევანის სისწორეში. ან
საერთოდაც, მან შეიძლება კრიტიკული ტექსტის დადგენისას მცდარი გადაწყვეტილება მიიღოს.
კრიტიკული ტექსტის დადგენისას გამომცემლის მიზანი არ უნდა იყოს მხოლოდ ის, რომ მოგვცეს
ტექსტის საკუთარი ინტერპრეტაცია, არამედ ის, რომ მოახდინოს არსებულ მონაცემთა დოკუმენტირება
და მთელი სიზუსტით გადმოსცეს ხელნაწერებში არსებული ინფორმაცია.
ამგვარი მეთოდოლოგიური პრობლემები არსებობს ბერძნული ახალი აღთქმის კრიტიკული
ტექსტის არა მხოლოდ ძველ, XVI-XIX საუკუნეების, გამოცემებში, არამედ XX საუკუნის გამოცემებშიც კი.
ქვემოთ შევეცდებით განვიხილოთ ბერძნული ახალი აღთქმის ძირითადი გამოცემები.
უადრესი ნაბეჭდი ტექსტი ახალი აღთქმისა, რომელსაც ეძახიან The Complutensian Polyglot Bible,
დაიბეჭდა კარდინალ ხიმენესის (Cardinal Ximenes de Cisneros) მიერ 1514. იგი ემყარებოდა რამდენიმე
გვიანდელ ხელნაწერს, რომელთა იდენტიფიცირებაც გამომცემელმა ვერ შეძლო. ამიტომაც ამ გამოცემას
დღეს სამეცნიერო ღირებულება არ აქვს. მეორე ნაბეჭდი ტექსტი, რომელიც პირველ გამოცემად ითვლება,
რადგან ტექსტის კრიტიკულად დადგენის პირველ მცდელობას წარმოადგენს, მოამზადა ერასმუს
როტერდამელმა (Erasmus Roterodamus) ექვსი თუ შვიდი მინუსკულური ხელნაწერის მიხედვით,
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რომლებიც ბაზელში მცხოვრები მბეჭდავის, სახელად ფრობენის (Froben), საკუთრებას წარმოადგენდნენ.
Erasmus-მა თავისი გამოცემისთვის საბაზისოდ გამოიყენა მინუსკულური ხელნაწერი 2, იგი ხანდახან
ცვლიდა წაკითხვებს მინუსკულური ხელნაწერი 1-დან, იმ მოტივით, რომ მისი წაკითხვები მიაჩნდა
უმჯობესად ან უფრო ავთენტურად, ვიდრე მინუსკულური ხელნაწერი 2-ისა. თანამედროვე მკვლევრებმა
აჩვენეს, რომ ორივე ხელნაწერი, 1 და 2, მეთორმეტე საუკუნისაა, ხელნაწერი 1 შეიცავს უკეთეს ტექსტს
ბევრ პასაჟში, ვიდრე ხელნაწერი 2. მათი აზრით, ამ გამოცემიდან მხოლოდ მინუსკულურ ხელნაწერს 1-ს
აქვს ჭეშმარიტად მეცნიერული ღირებულება.
ზემოთ ხსენებული ეს ორი გამოცემა საფუძვლად დაედო ახალი აღთქმის წიგნების ყველა
მომდევნო გამოცემას, მათ შორის, 1550 წელს რობერტ სტეფანუსის (Robert Stephanus) მიერ მომზადებულ
მესამე გამოცემას, რომელიც პარიზში დაიბეჭდა. სამეცნიერო აპარატი წარმოდგენილი იყო თექვსმეტი
ხელნაწერის ჩვენებების მიხედვით. ლიტერი α შეესაბამებოდა 1514 წელს დაბეჭდილ კარდინალ
ხიმენესის (Cardinal Ximenes de Cisneros) გამოცემას. სხვა ლიტერები თხუთმეტ სხვა ბერძნულ ხელნაწერს,
რომელთა შორის უძველესი იყო ე. წ. ბიზეს კოდექსი. მას შეესაბამებოდა ლიტერი β. სტეფანუსის
„მკითხველისადმი წერილის“ მიხედვით, მან ეს ხელნაწერები იტალიაში მეგობრების დახმარებით
შეკრიბა. ამ ხელნაწერთა ჩვენებების შეჯერებით სტეფანუსმა ტექსტში შეიტანა 389 ვარიანტული წაკითხვა
(როგორც დათვალა ფ.სქრივენერმა (F. H. A. Scrivener).
ახალი აღთქმის პირველი ორი გამოცემა საფუძვლად დაედო თეოდორე დე ბეზას (Théodore de Bèza)
(1624 წელი) გამოცემასაც. 1633 წელს დაბეჭდილი აბრაჰამ ელზევირის (Abraham Elzevir) გამოცემა კი
დაეფუძნა სტეფანუსისა (Stephanus) და ბეზას (Bèza) შრომებს. 1633 წლის ამ გამოცემას მიენიჭა „Textus
Receptus”-ის სტატუსი (საყოველთაოდ მისაღები ტექსტი).
ყველა მოგვიანო პერიოდის კრიტიკული გამოცემა არის მცდელობა, შეავსონ „Textus Receptus”-ი
დამატებითი ხელნაწერების ჩვენებებით და ახალი შესწორებებით შეძლებისდაგვარად მიიყვანონ იგი
პირველად ტექსტამდე. „Textus Receptus“ შექმნის დღიდან ეკლეკტური ტექსტი იყო. რაც ნიშნავს იმას, რომ
კრიტიკულ ტექსტში სხვადასხვა ხელნაწერებიდან ამოღებული სიტყვები და ფრაზები ერთმანეთში ისეა
შერეული, რომ წყარო არ არის მითითებული. ამგვარი ტექსტი უკვე აღარ არის სანდო, იმიტომ რომ
მკითხველი ვერასოდეს გაიგებს პარალელური ვარიანტები მართლა ვარიანტია ოთხთავის ტექსტისა, თუ
იგი შექმნილია გამომცემელთა მიერ ტექსტის რედაქტირების პროცესში.
Textus Receptus-ის ავტორიტეტისაგან გათავისუფლების პროცესი XVIII ს-ის დასაწყისიდან დიწყო. Textus
Receptus-ისგან განსხვავებულ ვარიანტებს, რომლებიც ძველი ხელნაწერებიდან იყო აღებული,
თავდაპირველად შენიშვნების სახით ურთავდნენ ტექსტს, მომდევნო ეტაპზე კი გამომცემლებს „უკეთესი
ვარიანტები“ თავად ტექსტში შეჰქონდათ. „უკეთეს“ ვარიანტებს არჩევდნენ იმ არგუმენტით, რომ მათ
ხელნაწერთა უმრავლესობა იზიარებდა, მაგრამ შემდგომ ამ ვარიანტების შერჩევა ხელნაწერთა
ურთიერთდამოკიდებულების გარკვევას დაუკავშირდა. ტექსტოლოგიის განვითარების ამ ეტაპის
თვალსაჩინო წარმომადგენელია ალბრეხტ ბენგელი (Albrecht Bengel) (1734), რომელიც საჭიროდ
მიიჩნევდა ახალი აღთქმის წყაროები გენეალოგიური ხის სახით წარმოედგინა. ამას გარდა, აღნიშნავდა,
რომ ხელნაწერების სიმრავლეს, რომელიც ერთი დედნიდან მოდიოდა (სულერთია, ეს დედანი
ფაქტობრივად არსებობდა თუ აღდგენილი იყო), ერთი ხელნაწერის ღირებულება ჰქონდა და მოითხოვდა,
რომ მხოლოდ იმ ვარიანტებისათვის მიეცათ უპირატესობა, რომლებიც ხელნაწერთა სხვადასხვა ოჯახში
იყო დამოწმებული. ამდენად, ალბრეხტ ბენგელთან (Albrecht Bengel) უკვე ჩანს მონახაზი ხელნაწერების
გენეალოგიური ხის (stemma codicum) მოდელისა.
ახალი აღთქმის ტექსტის ბევრად შევსებული გამოცემა დაიბეჭდა ლონდონში 1707 წელს, როდესაც
ჯონ მილმა (John Mill) ოცდაათწლიანი მუშაობის შემდეგ ხელახლა გამოსცა სტეფანუსის ტექსტი
საგრძნობლად გაზრდილი კრიტიკული აპარატით, რომელიც შეადგინა ხელნაწერებისა და წმინდა
მამების ციტაციების მიხედვით, მასში დაახლოებით 30 000 ვარიანტული წაკითხვაა.
შემდეგი დიდი ნაბიჯი ახალი აღთქმის ტექსტის გამოცემაში გადადგა შვედმა სწავლულმა,
რომელიც ნიდერლანდებში ცხოვრობდა, იოჰან იაკობ ვეტსტეინმა (Johan Jakob Wettstein). მის მიერ 175152 წლებში ორ ტომად გამოცემულმა ტექსტმა მოიცვა ორჯერ მეტი ხელნაწერის ჩვენება, ვიდრე მანამდე.
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სწორედ მან შექმნა სიმბოლოთა სისტემა ხელნაწერებისათვის, უნციალური ხელნაწერები აღნიშნა დიდი
ასოებით, ხოლო მინისკულები – არაბული ციფრებით.
მომდევნო საუკუნეში, 1869-72 წლებში, კულმინაცია ახალი აღთქმის ტექსტის გამოცემის
თვალსაზრისთ იყო კონსტანტინე ფონ ტიშენდორფის (Constantin von Tischendorf) პუბლიკაცია. ამ წიგნის
ხელახალი გამოცემა 1969 წელს არის ინდიკატორი იმისა, რომ ერთი საუკუნის შემდეგ იგი კვლავაც
წარმოადგენდა მკვლევართა ინტერესის საგანს.
მეოცე საუკუნეში მონუმენტური გამოცემა და ბერძნული სახარების ტექსტის სამეცნიერო აპარატი
მოამზადა ჰერმან ფონ ზოდენმა (Hermann von Soden) (1913). ფონ ზოდენის ბერძნულ მინუსკულურ
ხელნაწერებზე ხანგრძლივი მუშაობისა და, ასევე, ბერძნული ტექსტის ისტორიის ინტენსიური შესწავლის
მიუხედავად, კრისტოფ ლეიქის (Kirsopp Lake) სიტყვებით, მისი გამოცემა აღმოჩნდა „დიდებულად
წარუმატებელი“ („a magnificent failure”).
ახალი აღთქმის ტექსტის ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი გამოცემებია: 1. Westcott-Hort’s The New
Testament in the Original Greek 2. Nestle-Aland’s Novum Testamentum Graece და 3. United Bible Societies’ The

Greek New Testament.
დაახლოებით 28 წლიანი მუშაობის შედეგად 1881 წელს ბრიტანელმა მეცნიერებმა, ბრუკ ვესტკოტმა
(Brooke Fross Westcott) და იოანე ჰორტმა (Fenton John Anthony Hort), ორ წიგნად გამოსცეს The New
Testament in the Original Greek. პირველი წიგნი შეიცავს ახალი აღთქმის ბერძნული ხელნაწერების
ტექსტებს ვარიანტული წაკითხვებით, მეორე წიგნში კი წარმოდგენილია ძალიან მნიშვნელოვანი
შესავალი და დანართი, რომელშიც გამომცემლების ძირითადი პრინციპები და მიდგომები და, აგრეთვე,
ზოგიერთი პრობლემური პასაჟია განხილული. როდესაც გამომცემლები ვერ თანხმდებიან ამა თუ იმ
საკითხზე, თითოეულის მოსაზრება მათი ინიციალებით არის აღნიშნული.
ბრუკ ვესტკოტმა (Brooke Fross Westcott) და იოანე ჰორტმა (Fenton John Anthony Hort) არა მხოლოდ
გამოსცეს ახალი აღთქმის ტექსტი, არამედ ხელნაწერებს შორის ნათესაური კავშირებიც იკვლიეს და
ტექსტის ტიპების საკუთრი ვერსია შემოგვთავაზეს. ერთი ტიპის ტექსტს ისინი უწოდებენ „სირიულს“,
რომელსაც სახელი იმიტომ დაერქვა, რომ თანხვდება სირიულ პეშიტას. ამ ტექსტიდან ციტატები არ არის
დადასტურებული იოანე ოქროპირამდე (ახალი წ. აღ. 407). ანალიზის საფუძველზე გამომცემლებმა
აჩვენებს, რომ „სირიული“ ტიპი მიღებულია ორი სხვა ტექსტის შეერთებით. ესენია ე.წ. „საშუალი“
(Neutral) (რომლისგანაც შემდგომში მეოთხე, „ალექსანდრიულ“ ტექსტად წოდებული ტიპი წარმოიშვა) და
„დასავლური“.
მეორე პოპულარული გამოცემა ახალი აღთქმისა არის Nestle-Aland’s Novum Testamentum Graece. იგი
გამოსცა ებერჰარდ ნესტლემ (Eberhard Nestle) და კურტ ალანდმა (Kurt Aland) (შტუტგარტი, 1979). მათ
ტექსტი მოამზადეს კონსტანტინე ფონ ტიშენდორფის (Tischendorf), ბრუკ ვესტკოტის (Brooke Fross
Westcott) და იოანე ჰორტის (Fenton John Anthony Hort) და ბერნჰარდ ვეისის (Bernhard Weiss) გამოცემების
შედარების საფუძველზე. არსებობს მოსაზრება, რომ მათ თავიანთ გამოცემაში გადმოჰქონდათ ის
იკითხვისები, რომლებიც მინიმუმ ორ ზემოთ ხსენებულ გამოცემაში ერთმანეთს დაემთხვეოდა.
ბიბლიის საზოგადოებამ მომზადა და 1966 წელს გამოსცა The Greek New Testament (ე.წ.
შტუტგარდის გამოცემა). ტექსტის მომზადებაში მონაწილეობას იღებდა ხუთი ქვეყნის ბიბლიური
საზოგადოება: ამერიკის, ბრიტანეთის, გერმანიის, შოტლანდიის და ვურტემბერგის (გერმანიის ერთ-ერთი
მხარეა, შტუდგარტი – დედაქალაქი). ამ გამოცემაში ახალი აღთქმის ვერსიების ჩვენებებიც არის შესული,
მაგალითად, ლათინური, სირიული, კოპტური, სომხური, ქართული, ეთიოპური და ძველი სლავური
სახარებების. 1993 წელს გამოვიდა ამ წიგნის მეოთხე შევსებული გამოცემა, 2013 წელს კი მისი ახალი
ტირაჟი მეჩვიდმეტედ დაიბეჭდა.
ზემოთ ხსენებულ სამივე გამოცემაში გამოყენებულია ტექსტუალური განსხვავებების ჩვენების მეტნაკლებად ტრადიციული ფორმატი და, მიუხედავად ამ გამოცემების პოპულარულობისა, მათში
წარმოდგენილი კრიტიკული ტექსტიც ეკლექტურია. ხელნაწერებში დაცული იკითხვისები შეცვლილია
გამომცემელთა მიერ ისე, რომ ეს ცვლილება არ არის აღნიშნული აპარატში. ამგვარი მცდარი და
დაუსრულებელი იკითხვისები ახალი აღთქმის ტექსტით დაინტერესებულ მკვლევარს ვერ აძლევს
სრულფასოვან ინფორმაციას, რათა განსაჯოს, რომელ ხელნაწერში დაცული ვარიანტია უფრო ძველი.
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სანამ

Ath.62-ის

ქვედა

ფენის,

ალავერდისა

და

იენაშის

ოთხთავების

ტექსტოლოგიურ ანალიზს შევუდგებოდეთ, აუცილებლად მიგვაჩნია ჯერ ბერძნული
ახალი აღთქმის ტექსტუალური კრიტიციზმის, სახარების შემცველი ძირითადი
ხელნაწერებისა და ტექსტის ტიპების შესახებ თეორიული საკითხების მოკლე განხილვა.

ამ თვალსაზრისით ყველასგან განსხვავებულია სვანსონის გამოცემა, რომელიც გამოცემის
სრულიად ახალ პრინციპს დაეფუძნა. ეს გამოცემა გვთავაზობს ორ განსხვავებულ მიდგომას ბერძნული
ახალი აღთქმის გამოცემის თვალსაზრისით. ერთი მხრივ, თავს არიდებს ეკლეკტიზმს, რომელიც
დამახასიათებელია ყველა დანარჩენი გამოცემისათვის და, მეორე მხრივ, განსხვავდება მათგან
მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, რამდენადაც ყოველი ვარიანტი სრულად არის მოცემული
პარალელური სტრიქონების ფორმატში. სვანსონის მიზანი იყო, რომ ახალი გამოცემა ყოფილიყო სრული,
ზუსტი და ეფექტური. სისრულეში არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აქ წარმოდგენილია ჩვენებები ახალი
აღთქმის ბერძნული ხელნაწერებიდან, ვერსიებიდან, ლექციონარიდან და ეკლესიის მამების
ნაშრომებიდან, არამედ სრულყოფილად არის წარმოდგენილი თავად ყოველი ვარიანტული წაკითხვა,
მაგალითად, სიტყვის განსხვავებული დაწერილობაც კი, რადგან ესეც შესაძლებელია ძალიან
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყოს ხელნაწერთა ურთიერთმიმართებების დასადგენად. გამომცემელი არ
ადგენს კრიტიკულ ტექსტს და არ არჩევს, რომელი წაკითხვაა უფრო მართებული და მნიშვნელოვანი,
არამედ წარმოადგენს წყაროდ გამოყენებული ყველა ტექსტის ჩვენებას. სიზუსტისთვის გამომცემლები
ორჯერ და ზოგიერთი ხელნაწერის შემთხვევაში სამჯერაც მიუბრუნდნენ წყაროებს იკითხვისების
გადასამოწმებლად. რაც შეეხება სვანსონის გამოცემის ეფექტურობას, აქ იგულისმება ვარიანტების ჩაწერის
ტექნიკა, კერძოდ, თუ ვესტკოტის (Westcott) და ჰორტის (Hort), ნესტლე-ალანდისა (Nestle-Aland) და
ბიბლიური საზოგადოებების მიერ გამოცემულ წიგნებში ყველა ვარიანტული წაკითხვა სქოლიოშია
ჩატანილი ერთმანეთის მიყოლებით, რაც უდავოდ აძნელებს მის წაკითხვას, სვანსონის გამოცემაში ყველა
ვარიანტი ჰორიზონტალური პწკარედებით არის წარმოდგენილი და თვალისათვის უფრო ადვილი
აღსაქმელია. ამავე დროს, ეს გამოცემა ინარჩუნებს სხვა გამოცემების ტექნიკასაც ვარიანტული
წაკითხვების სიმბოლოებით გამოხატვის თვალსაზრისით. სვანსონის გამოცემაში არ არის წარმოდგენილი
ვარიანტული წაკითხვები ლექციონარებიდან და ახალი აღთქმის სხვაენოვანი ვერსიებიდან, რადგანაც ეს
ენების მცოდნე ადამიანურ რესურსებთან იყო დაკავშირებული. წმინდა მამებიდან კი
გათვალისწინებულია კლიმენტი ალექსანდრიელთან დადასტურებული ციტატები (მასალა ძირითადად
მომზადებულია რუბენ სვანსონის მიერ გამოცემული ბერძნული ახალი აღთქმის (Reuben J. Swanson, New
Testament Greek Manuscripts (Matthew, Mark, Luke, Jone), 1995) შესავლის მიხედვით.
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§1. ოთხთავის ძირითადი ბერძნული ხელნაწერები
ოთხთავის და, ზოგადად, ბიბლიური ტექსტების ქართულად თარგმანის
საჭიროება საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელებას უკავშირდება. ერთ-ერთი
ვარაუდით, სახარების ქართული ტექსტი ბერძნულიდან ითარგმნა. ამიტომაც ჩვენამდე
მოღწეული ოთხთავის ქართული თარგმანის ტექსტის განვითარების ისტორიის
შესწავლისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ბერძნული ოთხთავის ტექსტის
ისტორიის ცოდნასა და გათვალისწინებას.
ტექსტუალურ კრიტიციზმს, როგორც მეცნიერებას, დიდი ხნის ისტორია და
ტრადიცია აქვს. ის განვითარდა ალექსანდრიელი და პერგამონელი სწავლულების
ხელში, რომლებიც კლასიკური ლიტერატურის ავთენტური ტექსტების დადგენას
ცდილობდნენ (Reyniold 1974; Wilson 1983).
და მაინც, რას ვეძახით ჩვენ ტექსტუალურ კრიტიციზმს? ნევილ ბერძოლის (Neville
Birdsal) განმარტებით, ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ვარიანტულ
განსხვავებებს სხვადასხვა ხელნაწერში დაცული ერთი და იმავე ტექსტისა. ტექსტის
ანალიზის ამ პროცესში სამი ძირითადი ფაზის გამოყოფა შეიძლება: განსხვავებული
იკითხვისების

გამოვლენა,

მათი

აღნუსხვა

ზედმიწევნითი

სიზუსტით

და

კრიტერიუმების შემუშავება, რის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება ამ განსხვავებების
ახსნა (Birdsall 2006:4).
რა წყაროებს ეყრდნობა ახალი აღთქმის ტექსტოლოგია, როგორც მეცნიერება?
პირველი, ეს არის ბერძნული ხელნაწერები, რომლებმაც შემოგვინახეს ორიგინალ ენაზე
დაწერილი ტექსტები. აღნუსხულია სულ 5366 ხელნაწერი, რომლებიც სრულად ან
ნაწილობრივ

შეიცავენ

ბერძნულ

ახალ

აღთქმას.

ზოგჯერ

სახარების

ტექსტი

წარმოდგენილია ბიბლიის კრებულში, ზოგჯერ – ახალი აღთქმის კრებულში, ზოგჯერ
ცალკე,

დამოუკიდებლად,

ან

ლიტურგიკული

დანიშნულების

კრებულებში

(აპრაკოსები, ლექციონარები). ახალი აღთქმის ხელნაწერთა რიცხვი ახალი აღმოჩენების
შემდეგ მუდმივად იზრდება. მაგალითად, მათ რიცხვს სინას მთაზე წმ. ეკატერინეს
მონასტერში აღმოჩენილი საცავის შემდეგ ახალი ხელნაწერებიც შეემატა. ბერძნული
ახალი აღთქმის შემცველი უძველესი ხელნაწერები მე-2 საუკუნით თარიღდება.
მეორე, ახალი აღთქმის ძველი თარგმანები, რომლებიც სხვადასხვა დროსაა
შესრულებული, ძირითადად, მე-2 საუკუნიდან მე-10 საუკუნემდე. თითოეულ მათგანს
აქვს დამოუკიდებელი განვითარების ისტორია და ტექსტუალური პრობლემები.
მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რომელი ბერძნული წყაროდან ითარგმნა ან
შესწორდა ისინი. ბერძნულიდან არის თარგმნილი ახალი აღთქმის ლათინური,
კოპტური, არაბული, ეთიოპიური, სირიული, სპარსული, სოგდური (ნაკლებად
ცნობილი ენა ცენტრალურ აზიაში), სომხური, ქართული, ალბანური, გოთური და ძველი
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სლავური თარგმანები.
მესამე, ახალი აღთქმის ტექსტის ისტორიის შესასწავლად სერიოზულ წყაროს
წარმოადგენს წმინდა წერილის კომენტარებში დაცული კიმენის ტექსტები და ციტატები
წმინდა მამებთან, რომლებიც მათ ეგზეგეტიკური ხასიათის კომენტარებს უკეთებდნენ,
ან იყენებდნენ ჰიმნოგრაფიასა და ლიტურგიკული დანიშნულების წიგნებში. ეს
ციტატები გვეხმარება დავათარიღოთ ან განვსაზღვროთ ხელნაწერის გადაწერის
ადგილი სპეციფიკური თავისებურებების გამოვლენის საშუალებით. ამგვარი შრომა აქვს
ჩატარებული, მაგალითად, ნევილ ბერძოლს მეცხრე საუკუნის პატრიარქის, ფოტიუსის,
შრომებში დამოწმებული სახარების ციტატებზე მუშაობისას.47
ახალი აღთქმის ბერძნული ხელნაწერები რამდენიმე კატეგორიად იყოფა მასალის
(პაპირუსზე და ეტრატზე დაწერილი მანუსკრიპტები), დამწერლობის სისტემის
(უნციალური და მინუსკულური ხელნაწერები) და დანიშნულების (ახალი აღთქმის
წიგნთა და ლექციონარების კრებულები) მიხედვით.
პაპირუსზე დაწერილი ახალი აღთქმის ფრაგმენტების რაოდენობა 116 შეადგენს.
მნიშვნელოვანი პაპირუსებია:48
ხელნაწერის

შენახვის ადგილი

სახელი

თარიღი

ნომერი
p1

Piladelphia

III

p2

Florence

VI

p5

London

III

p6

Strasbourg

IV

47

“The text of the Gospels in Photius”, Jurnal of Teological Studies n.s. Vol.7 (1956), pages 43-45, 190-8; “the text of
the Acts and Epistles in Photius”, ibid. Vol.9 (1958), pages 278-291.
48
ჩესტერ ბითის პაპირუსები (p45, p46, p47) – 1930-1931 წლებში ინგლისელმა მოგზაურმა ჩესტერ ბითიმ
ეგვიპტეში ფელახებისაგან პაპირუსის ხელნაწერები იყიდა და ბრიტანეთში ჩაიტანა. მათი გაწმედისა და
გაცხოველების შემდეგ უძველესი ნაწილი II საუკუნით დათარიღდა, უგვიანესი – III საუკუნით.
ხელნაწერები წარმოდგენილი იყო არა გრაგნილი ფორმით, როგორც ეს მაშინ იყო გავრცელებული, არამედ
კოდექსის სახით. ეს პაპირუსები ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებს შეიცავდნენ. მაშასადამე, ბიბლიის
წიგნები ჯერ კიდევ II საუკუნეში ერთ მთლიანობად იყო აღქმული და ერთ წიგნში იყო თავმოყრილი.
გრინფილდის პაპირუსი (p52) – ამ პაპირუსში დაცულია იოანეს სახარების ფრაგმენტი. იგი ბერნარდ პ.
გრენფილდმა 1920 წელს აღმოაჩინა და მანჩესტერის ბიბლიოთეკას გადასცა. ს. ხ. რობერტსმა ფრაგმენტი II
ს-ის დასაწყისით დაათარიღა. ეს პაპირუსი სახარების ყველაზე ძველ ნიმუშად ითვლება. ბოდმერის
პაპირუსი (p66, p72, p74, p75) – მარტინ ბოდმერმა პაპირუსების მდიდარი ბიბლიოთეკა შექმნა. მათ შორის
ყველაზე ძველია p66, რომელიც იოანეს სახარების ტექსტს შეიცავს. იგი 1956 წელს ვიქტორ მარტინმა
გამოსცა და დაახ. 200 წლით დაათარიღა.
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p19

Oxford

IV/V

p22

Glasgow

III

p25

Berlin

late IV

p35

Florence

IV (?)

p35

Florence

VI

p37

Ann Arbor, Mich

IX

p39

Rochester, N.Y.

III

p45

Dublin

Chester Beatty

III

p46

Dublin

Chester Beatty

III

p47

Dublin

Chester Beatty

III

p52

Manchester

Bernard P. Grenfell

II

p53

Ann Arbor, Mich

III

p59

New York: P. Colt 3

VII

p60

New York: P. Colt 4

VII

p62

Oslo

IV

p63

Berlin

about 500

p66

Geneva

P. Bodmer II

about 200

p72

Geneva

P. Bodmer

III

p74

Geneva

P. Bodmer XVII

VII

p75

Geneva

P. Bodmer XIV, XV

early III

p76

Vienna

VI

p82

Strasbourg

IV/V

ეტრატზე

დაწერილი

უნციალური

(იგივე

მაიუსკულური)

ხელნაწერების

რაოდენობა 310-ია. ოთხთავის ბერძნული გამოცემების (Swanson 1995) კრიტიკულ
აპარატში უნციალურ მანუსკრიპტებს აღნიშნავენ დიდი ლათინური ან ბერძნული
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ასოებით, ერთი ხელნაწერი (სინას კოდექსი) კი ებრაული ასოთია აღნიშნული (-aleph).
მას შემდეგ, რაც მაიუსკულური ხელნაწერების რაოდენობამ ლათინური, ბერძნული და
ებრაული ასოების რაოდენობას გადააჭარბა, მისი აღნიშვნა დაიწყეს არაბული
რიცხვებით. ცხრილში მოტანილია ყველაზე მნიშვნელოვანი უნციალური ხელნაწერები,
გადაწერის თარიღისა და შენახვის ადგილის მითითებით:49
ლიტერი

ხელნაწერის

შენახვის ადგილი

სახელი

თარიღი

ნომერი


01

London

Sinaiticus

IV

A

02

London

Alexandrinus

V

B

03

Rome

Vaticanus

IV

C

04

Paris

Ephraemi Rescriptus

V

D

05

Paris

Bezae

V/VI

Cantabrigiensis

49

E

07

Basel

VIII

F

09

Utrecht

IX

G

012

Dresden

H

013

Hamburg and Cambridge

Boernerianus

IX
IX

სინას კოდექსი () დაცულია ბრიტანეთის სახელმწიფო მუზეუმში. თარიღდება IV საუკუნის პირველი

ნახევრით. იგი ერთადერთი უნციალური ხელნაწერია, რომელიც ახალი აღთქმის ტექსტს სრულად
შეიცავს. აგრეთვე შეიცავს ძველი აღთქმის წიგნებს. ამ ხელნაწერის აღმოჩენა და შესწავლა გერმანელი
მეცნიერის, კონსტანტინე ფონ ტიშენდორფის სახელთანაა დაკავშირებული. ვატიკანის კოდექსი (B)
შეიცავს ძველი და ახალი აღთქმის კანონს და რამდენიმე არაკანონიკურ ტექსტსაც. ნაკლულია. ხელნაწერი
ვატიკანის ბიბლიოთეკაში ინახება. დადასტურებულია 1475 წელს შედგენილ კატალოგში. თარიღდება IV
საუკუნის შუა წლებით. ეფრემის კოდექსი (C) პალიმფსესტია, ინახება პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში.
ქვედა ფენა, რომელშიც ბიბლიის ტექსტია დაცული, V საუკუნით თარიღდება. XII საუკუნეში ზედ
გადაწერეს ეფრემ ასურის ასკეტური შინაარსის ტრაქტატები და ქადაგებები. ბიზეს კოდექსი (D) ინახება
კემბრიჯის ბიბლიოთეკაში. დათარიღებულია V-VI საუკუნით. შეიცავს სახარებისა და საქმე მოციქულთას
ტექსტს. ხელნაწერი ბილინგვურია: მარცხნივ ლათინურია, მარჯვნივ – ბერძნული. კორიდეთის კოდექსი
(H) აღმოჩნდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიაში სოფ. კალაში, სვანეთში. გადაწერილია IX საუკუნეში,
სავარაუდოდ, ტაო-კლარჯეთის სოფ. კორიდეთში (დღევანდელი ართვინი). კორიდეთის კოდექსის
სრული ტექსტი გუსტავ ბერმანმა და ს. რ. გრეგორიმ 1913 წელს ლაიფციგში დაბეჭდეს.
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K

017

Paris

IX

L

019

Paris

M

021

Paris

IX

N

022

St. Petersburg and elswhere

VI

P

024

Wolfenbuttel

VI

Q

026

Wolfenbuttel

V

S

028

London

VI

T

029

Rome

V

U

030

Venice

IX

W

032

Washington

Y

034

Cambridge

IX

Γ

036

St. Petersburg and Oxford

X



037

St. Gall

IX



037

Tiflis



039

Oxford

IX



041

St. Petersburg

IX



044

Athos

VIII/IX



045

Athos

IX

0171

Florence

IV

Regius

Freer Gospels

Koridethi

VIII

V

IX

დღემდე მოღწეული მინუსკულური ხელნაწერების რაოდენობა 2877 შეადგენს.
მეცნიერებმა ტექსტოლოგიური შესწავლის შედეგად აღმოაჩინეს, რომ ზოგიერთი
მინუსკულური ხელნაწერი ერთსა და იმავე ტექსტის ტიპს შეიცავდა, ამიტომ ისინი
„ოჯახებში“ გააერთიანეს.
Fam. 1. მეოცე საუკუნის დასაწყისში Krisopp Lake-მა (Lake 1932:3-25) ერთ ოჯახში
გააერთიანა შემდეგი ხელნაწერები: 1, 118, 131 და 209, რომლებიც გადაწერილია XI-XIV
საუკუნეებში. ამ „ოჯახის“ ხელნაწერების ტექსტის ტიპი ხშირად ეთანხმება კოდექს -ს
(კორიდეთის სახარება). ბოლო დროს დადგინდა, რომ 1582 ხელნაწერის მათეს სახარებაც
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ამ ოჯახის ტექსტის ტიპს მიჰყვება.
Fam.13. 1868 წელს დუბლინის უნივერსიტეტის ლათინური ენის პროფესორმა
William Hugh Ferrar-მა აღმოაჩინა, რომ შუასაუკუნეების პერიოდის რამდენიმე
მანუსკრიპტი: 13, 69, 124 და 346 ტექსტუალური თვალსაზრისით ძალიან ახლოს იდგნენ
ერთმანეთთან. მის მიერ შედარებული ტექსტები 1877 წელს, მისი სიკვდილის შემდეგ,
გამოსცა მისმა მეგობარმა და კოლეგამ T.K. Abbott-მა. დღეისათვის ცნობილია, რომ ეს
ჯგუფი (Ferrar-ის ჯგუფი) მოიცავს უამრავ ხელნაწერს, მათ შორის, 230, 543, 788, 826, 983,
1689 და 1709. ისინი XI-XIV საუკუნეებშია გადაწერილი.
ოჯახი  – ამ ოჯახში გაერთიანებულია ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველი
ხელნაწერები: EFGHSY.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი Fam. 1. და Fam.13. არის ის, რომ
ეპიზოდი მრუში ქალის შეახებ (იოანე 7.53-8.11) იოანეს სახარებაში კი არ არის
წარმოდგენილი, არამედ ლუკას სახარებაში 21-ე თავის 38 მუხლის შემდეგ.50
სხვა მნიშნველოვანი მინუსკულური ხელნაწერებია:
ხელნაწერის

შენახვის ადგილი

თარიღი

2

Basle

XII

28

Paris

XI

33

Paris

IX

81

London, British library

1044

157

Rome, Vatican Library

1122

565

St. Petersburg

IX

579

Paris

XIII

700

London, British library

XI

788

Athens

XI

1071

Mt. Athos

XII

1424

Maywood, III

IX, X

ნომერი
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ასევეა ოპიზურ (იგივე ჯრუჭ-პარხლის) და ათონურ რედაქციაშიც.
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ლექციონარები – აღწერილია ბერძნული ახალი აღთქმის 2 432 ლექციონარი,
თუმცა

კი

კრიტიკულად

მხოლოდ

რამდენიმეა

შესწავლილი.

ლექციონარები

აღნიშნულია L ლიტერით და შემდეგ მოსდევს ხელნაწერის ნომრის არაბული რიცხვი.
მხოლოდ L ლიტერით აღნიშნავენ ლექციონარს, სადაც შესულია საკითხავები
ოთხთავიდან, La ლიტერით – ლექციონარებს საკითხავებით საქმე მოციქულთადან და
ეპისტოლეებიდან. ხოლო L+a-თი კი იმ ლექციონარებს, რომლებიც შეიცავენ ოთხთავის,
საქმე მოციქულთას და ეპისტოლეების საკითხავებს. ბერძულ ლექციონარებში არ არის
დაცული საკითხავები იოანეს გამოცხადებიდან.
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§2. ბერძნული ახალი აღთქმის ტექსტის ტიპები51
ახალი აღთქმის თითოეულ წიგნს თავისი ტექსტუალური ისტორია აქვს და
პირველადი ტექსტის დადგენა თითოეულისათვის ინდივიდუალური მეთოდებით
ხდება. ოთხთავის შემთხვევაში კი მისი დადგენა კიდევ უფრო რთულია, რადგან იგი,
სავარაუდოდ, ზეპირ თხრობას დაეფუძნა. ეს ნიშნავს, რომ მისი ჩაწერა შემდეგ მოხდა
მსმენელის მიერ. ოთხთავის ტექსტის მკვლევრების უპირველეს ამოცანას სწორედ ამ
ჩაწერილი ტექსტის აღდგენა წარმოადგენს. თუმცა პირველადი ტექსტის დადგენა
მარტივი საქმე არ არის, განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტსაც, რომ
პირველწყაროებს ჩვენამდე არ მოუღწევია. ახალი აღთქმის წიგნების უდიდესი
მკვლევარი, ამერიკელი მეცნიერი, ბრიუს მეცგერი მიიჩნევს (Metzger 2005:274), რომ
ორიგინალი ტექსტი არის ის, რომელიც კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ ადგილას
ან სხვა პირის მიერ არის ჩაწერილი, ან დაიწერა თავად ტექსტის ავტორის მიერ. მისი
აზრით, სწორედ ეს არის ტექსტის „ფინალური გამოცემა“, რომლის აღდგენასაც
ცდილობენ კრიტიკოსები და რომელიც საფუძვლად დაედო ყველა შემდგომ ასლს.
ქრისტიანობის პირველივე საუკუნეებიდანვე, როგორც კი ახალი აღთქმის წიგნების
დაწერა დასრულდა, ეკლესიის მესვეურებმა დაიწყეს ზრუნვა მათ გავრცელებაზე
მთელს ქრისტიანულ სამყაროში. ეს არის სწორედ ის პროცესი, რომელსაც ძველ დროში
წიგნის გამოცემას ეძახდნენ: ერთი დედნიდან ერთი ან რამდენიმე ასლის გაკეთება, რათა
მისი მოსმენა სხვებსაც შეძლებოდათ. ამ პერიოდში „მკითხველის“ ფენომენი მასიური არ
იყო, უმრავლესობა ჯერ კიდევ „მსმენელი“ იყო. პირველი ეგზემპლარებიც საჯარო
კითხვისთვის იყო გამიზნული. ვინაიდან წიგნების საჭიროება დიდი იყო, ეს პროცესი
ადამიანურ რესურსებსაც დიდი რაოდენობით მოითხოვდა. ამიტომაც პირველი ასლები
არაპროფესიონალმა გადამწერებმა გააკეთეს. როგორც ბრიუს მეცგერი აღნიშნავს,
დილეტანტმა გადამწერებმა ტექსტების გადაწერისას ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს.
ტექსტები ამგვარი შეცდომებით გავრცელდა ადრეულ საუკუნეებშივე. გავრცელების
არეალი კი ფართო იყო (Metzger 2005:275).
რა ტიპის იყო ის შეცდომები, რომლებიც ტექსტის პირველმა გამავრცელებლებმა
დაუშვეს და რამაც შემდგომში ტექსტის ცვლილებები გამოიწვია? გადამწერებს
უნებლიედ

გამორჩებოდათ

სიტყვა

ან

მთლიანი

სტრიქონი

მსგავსი

თავ-

კიდურწერილობის გამო, რასაც homoioarcton-homoioteleuton-ს ვუწოდებთ, ამ პირიქით,
იმავე მიზეზით ორჯერ გადაწერდნენ ერთსა და იმავეს; სტილისტურად ცვლიდნენ
წინადადებებს ან ერთ სიტყვას – მეორეთი, მანამდე დაშვებულ აშკარა შეცდომებს

51

ეს პარაგრაფი ძირითადად მომზადებულია შემდეგი წიგნის მიხედვით: Bruce M. Metzger, Bart D.
Ehrman, The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration, Fourth Edition, 2005, pg.
272-280; 305-313.
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ასწორებდნენ, მაგლითად, მარცვლის გამეორებას (dittographia) და პირიქით, ამოვარდნას
(haplographia), სიტყვათა გამეორებას და ა. შ. როგორც ვხედავთ, ტექსტში შედიოდა,
ერთი მხრივ, უნებლიე, მექანიკური შეცდომები, რომლებიც ნაკლებ ზიანს აყენებს
ტექსტს და ადვილი აღმოსაჩენია, მეორე მხრივ, ნებსითი, განზრახული და გააზრებული.
ამ ცვლილებების შედეგად ადრეულ პერიოდშივე გადაწერილი ტექსტი უფრო მეტად
შორდებოდა ორიგინალს, ვიდრე შუა საუკუნეებში გადაწერილი, რადგან ამ დროს
გადაწერის სიზუსტე მეტად კონტროლდებოდა, რომ ახალი ცვლილებები აღარ
შესულიყო მასში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თეორია (Scriptores Deteriores) უკვე
მოძველებულია.

ტექსტში

შესული

ცვლილებების

მთლიანად

გადამწერებზე

გადაბრალება და მათი, როგორც „გამფუჭებლების“ წარმოდგენა, არ უნდა იყოს მთლად
მართებული.

ცვლილებები

წმინდა

წერილში

უფრო

კომპლექსურმა

მიზეზებმა

განაპირობა.
მეორე საუკუნის შუა წლებში უკვე ახალი აღთქმის ხელნაწერთა იმდენი
რაოდენობა დაგროვდა, რომ სკრიპტორიუმებში შეეძლოთ პარალელური ტექსტების
გამოყენება ამა თუ იმ პასაჟის დაზუსტების თვალსაზრისით. ამ გზით ხდებოდა
იკითხვისების შერევა. ერთი მხრივ, ამგვარი შერევა ართულებს ავთენტური ტექსტის
დადგენის პროცესს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელსაც კი ხდის შევქმნათ
ოთხთავის ტექსტის განვითარების გენეალოგიური ხე. თუმცა, მეორე მხრივ, ტექსტებში
შესული გარკვეული ტიპის ცვლილებები, მაგ., გამოტოვებული ფრაზები, ლექსიკური
ხასიათის ცვლილებები, ხანდახან მეტ შესაძლებლობას იძლევა სხვადასხვა ხელნაწერის
ტექსტების მიმართებების დასადგენად.
ბერძნული

ახალი

აღთქმის

ტექსტოლოგების

მიერ

დადგენილია,

რომ

V

საუკუნემდე უკვე არსებობდა ტესტის 3 ტიპი: დასავლური, ალექსანდრიული და

კესარიული. სამივე მათგანი პრე-კოინე ტექსტის ტიპია. კოინე კი, იგივე ბიზანტიური
ტიპი, მოგვიანებით შეიქმნა. იგი ბერძნულ ხელნაწერთა უმრავლესობაშია დაცული.
დასავლური ტიპი. ოთხთავის ტექსტის დასავლური ტიპი დაცულია შემდეგ
ხელნაწერებში:  (იოვანე 1.1-8.38), D, W (მარკოზის სახარებაში 1.1-5.30), 0171, ძველ
ლათინურ, Syrs, Syrc (ნაწილობრივ), ადრეული პერიოდის ბერძენ და ლათინ მამებთან,
Tatiain’s Diatessaron.
დასავლური ტექსტის მთავარი მახასიათებლებია: პერიფრაზები, სიტყვების,
მუხლების ან საერთოდაც მთელი წინადადებების თავისუფალი ცვლა, მათი გამოტოვება
ან დამატება.
ტერმინი „დასავლური“ ამ ტიპის ტექსტს უწოდა პროფ. იოჰან გრისბახმა (Johann
Jakob

Griesbach)

მეცხრამეტე

საუკუნის

დასაწყისში,

რადგანაც

ხელნაწერთა

უმრავლესობა, რომლებშიც ტექსტის ეს ტიპია დაცული, დასავლური წარმოშობისაა
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(მაგ., ბიზეს კოდექსი, ძველი ლათინური ხელნაწერები, ციტატები ლათინ მამებთან).
თუმცა მისი გავრცელების გეოგრაფიული არეალი არ იყო შემოსაზღვრული მხოლოდ
დასავლეთით,

იგი

წარმოდგენილია

ხელნაწერებში

არა

მხოლოდ

ჩრდილოეთ

აფრიკიდან, იტალიიდან ან გალიიდან (რომლებიც რეალურად გეოგრაფიულად
დასავლეთია), არამედ ეგვიპტიდანაც (ცოტათი განსხვავებული ტექსტის ფორმა) და
აღმოსავლეთიდან. ძველი სირიული და კოპტური ოთხთავების ზოგიერთ ნაწილშიც
ტექსტის ეს ტიპია დაცული. ამიტომაც ტერმინი „დასავლური“ ამ შემთხვევაში უფრო
მეტად საკუთარი სახელია, ვიდრე გეოგრაფიული არეალის აღმნიშვნელი.
დასავლური
დასაწყისის

ტექსტის ტიპი

წმინდა

მამების

წარმოდგენილია

ციტატებში

მეორე და

(მარკიანე,

მესამე

იუსტინიანე

საუკუნის
(შესაძლოა,

ტატიანესთან), ჰერაკლიონი, ჰიერონიმე და ტერტულიანე), ამიტომაც მას ათარიღებენ
მეორე საუკუნის შუა წლებითა და მესამე საუკუნის დასაწყისით (Delobel 1997:401-10;
Aland 1987:37-61). თუმცა ბიზეს კოდექსისა და ზოგიერთი სხვა ხელნაწერის გარკვეული
იკითხვისების ანალიზის შედეგად არ გამორიცხავენ, რომ ტექსტის ეს ტიპი უფრო
ადრეული ხანის წაკითხვებსაც შეიცავდეს (Martini 1979 :34; Birdsall 1989:3-17).
არსებობს რამდენიმე თეორია დასავლური ტექსტის ტიპის სიძველის შესახებ.
ვესტკოტი (Brooke Fross Westcott) და ჰორტი (Fenton John Anthony Hort) მიიჩნევდნენ,
რომ იგი წარმოიშვა მეორე საუკუნეში საგანგებო რევიზიის შედეგად. სხვები შეეცადნენ
დაესაბუთებინათ, რომ დასავლური ტექსტი მიღებულია სირიულიდან ან ძველი
ლათინურიდან ახალი

თარგმანის

შედეგად.

ხელახალი თარგმანი

დასჭირდათ,

სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ბერძნული მიეახლოვებინათ სირიულ ან ძველ ლათინურ
თარგმანთან, რათა შეექმნათ ბილინგვური მანუსკრიპტები. ზოგიერთი მკვლევრის
აზრით კი, დასავლური ტექსტის ტიპი გამიზნულად შეიქმნა ერთი ან რამდენიმე
ადამიანის მიერ, რომლებმაც რევიზია ჩაუტარეს მანამდე არსებულ ტექსტს (Ropes
1926:viii;

Hatch:1937).

მხოლოდ

დასავლური

ტექსტისათვის

დამახასიათებელი

იკითხვისები ყველაზე მკაფიოდ ლუკას სახარებასა და „საქმე მოციქულთაშია“
წარმოდგენილი. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ ლუკა მახარებელმა თვითონვე
შექმნა ორი ვერსია ამ წიგნებისა, ერთი მეორეზე გრძელი იყო, გრძელი ვერსია არის
დასავლური ტექსტის ტიპი. აზრთა სხვადასხვაობაა იმაზეც, გრძელი ტექსტი იყო
პირველადი თუ მოკლე.
ზოგიერთი მეცნიერი საერთოდაც ეჭვქვეშ აყენებს დასავლური ტექსტის, როგორც
დამოუკიდებელი რედაქციის არსებობას, რადგან იგი არ არის ერთგვაროვანი,
დასავლური ტექსტის ტიპის წაკითხვები მოიპოვება სხვა ტექსტის ტიპებშიც. ამგვარი
საერთო წაკითხვების არსებობის გამო მას არ მიიჩნევენ ადრეული ტექსტის რევიზიის
შედეგად მიღებულად, არამედ თვლიან, რომ იგი განვითარდა მეორე საუკუნეში
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უკონტროლოდ და „ველური“ პრინციპით.
დასავლური ტექსტის შესწავლა კვლავაც გრძელდება. ახალი აღთქმის მკვლევართა
უმეტესობა

აცნობიერებს,

რომ

სამივე

პრე-კოინე

ტექსტის

ფორმა

იმსახურებს

ყურადღებას და შესაძლოა რომელიმე მათგანში იყოს დაცული პირველადი წაკითხვები.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოდროინდელ თეორიებს, რომლებიც დასავლური
ჯგუფის ხელნაწერების შედარების საფუძველზე იქმნება, ნაკლები საერთო აქვთ
ერთმანეთთან, მათი ავტორების შემოთავაზებების, მეთოდებისა და დასკვნების
შედარებამ შეიძლება მოიტანოს დასავლური ტექსტის შესახებ ისეთი შედეგი, რომელიც
მეტნაკლებად ახლოს იქნება პრობლემის გადაწყვეტასთან. მნიშვენლოვანი მიმოხლვა
ამგვარი მცდელობებისა აქვს ჯოელ დელობელს (Joël Delobel) „Focus on the ‘Western Text
in Recent Studies”, Ephemerides theologicae Louanienses, Ixxiii (1997), pp. 401-10, სადაც 40
წიგნსა და სტატიაზე მეტია განხილული. და კიდევ Codex Bezae: Studies from the lunel
Colloquium, June 1994, edited by D.C. Parker and C.-B. Amphoux (Leiden,1996), სადაც არის
მცდელობა

ბიზეს

კოდექსი

განიხილონ

დასავლური

ტექსტის

ნაწილად

და

გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მასში დაცულია დასავლური ტიპის ავთენტური
ტექსტი.
ალექსანდრიული ტიპი. გამოყოფენ პირველად და მეორეულ ალექსანდრიულს.
ოთხთავის

ტექსტის

ალექსანდრიული

ტიპი

დაცულია

შემდეგ

ხელნაწერებში:

პირველადი ალექსანდრიული: P P და P  (იოანეს სახარების გამოკლებით 1.1-8. 38),
46

66

75

B, Sah (ნაწილობრივ), Clem, Orig და პაპირუსების ფრაგმენტების უმრავლესობა.
მეორეული ალექსანდრიული: (C), L, T, W (ლუკას სახარების ნაწილში1.1-8.12 და იოანეს
სახარებაში), (X), Z, ∆ (მხოლოდ მარკოზის სახარება), Ξ, Ψ (მარკოზის სახარებაში,
ნაწილობრივ

ლუკასთან

და

იოანესთან),

33,

579,

892,

1241,

Boh,

დიდიმე

ალექსანდრიელი (ბრმა) და ათანასე ალექსანდრიელი.
ყველა

კულტურულ

და

საგანმანათლებლო

ცენტრში

უკონტროლოდ

არ

ვრცელდებოდა საღმრთო წერილი. ქალაქ ალექსანდრიაში ახალი აღთქმის ტექსტის
გადაწერის სისწორე უფრო მეტად კონტროლდებოდა.
ალექსანდრიას,

რომელიც

საყოველთაოდ

ცნობილია,

როგორც

ანტიკური

სამყაროს კულტურისა და განათლების დიდი ცენტრი, მწიგნობრობის დიდი ხნის
ისტორია

ჰქონდა.

ამიტომაც

ის

ხელნაწერები,

რომელნიც

ალექსანდრიასთანაა

დაკავშირებული, მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. აქ გადაწერეს და კარგად შემოინახეს
ახალი აღთქმის ერთ-ერთი ადრეული ვერსია, რომელიც მესამე და მეოთხე საუკუნის
ალექსანდრიული ეკლესიის ისეთი მამების ნაშრომებშია დაცული, როგორებიც იყვნენ:
ორიგენე, ათანასე ალექსანდრიელი, დიდიმე ალექსანდრიელი (ბრმა) და ისეთ ცნობილ
ხელნაწერებში, როგორებიცაა p66 p75, ვატიკანის და სინას კოდექსი. ტექსტის ეს ტიპი
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შემდეგ გადავიდა კოპტურ ვერსიებშიც. მე-4 საუკუნის ვატიკანის კოდექსისა და მე-3
საუკუნის დასაწყისის p75-ს ტექსტების შედარების საფუძველზე ნათლად ჩანს, რომ
ალექსანდრიის ქრისტიანი სწავლულები ბეჯითად და გულმოდგინედ მუშაობდნენ,
რათა შეენარჩუნებინათ შეურყვნელი ტექსტი.
მიუხედავად ამგვარი მცდელობებისა, ახალ აღთქმაში ალექსანდრიაშიც კი
მცირედი ცვლილებები შევიდა და ამ ცვლილებებით გავრცელდა იგი შემდგომ.
ამიტომაც ალექსანდრიული ტექსტი კლასიფიცირდება ორ ჯგუფად, ერთი, p75-B
(ვატიკანის კოდექსი) ტიპისა, რომელშიც შედის p66-ც, კარგად შენახული და თითქმის
შეურყვნელი, და მეორეული ალექსანდრიული ტექსტი, რომელშიც ზოგი გრამატიკული
და სტილისტური ხარვეზი გასწორდა. იგი დაცულია ხელნაწერებში: C (Ephraemi
Rescriptus), L (Regius), 33 და დიდიმე ალექსანდრიელის (ბრმა) ციტატებში (Ehrman
1986:262-267).
გ.

ცუნცი

(Günther

Zuntz)

მიიჩნევს,

რომ

ალექსანდრიული

ტექსტი

მომზადებულია ალექსანდრიული სკოლის ტრადიციებზე აღზრდილი რეცენზენტების
მიერ (Zuntz 1953:272-276). ის ტექსტი, რომელსაც ისინი ეყრდნობოდნენ და რომლის
საფუძველზეც

შეიქმნა

ალექსანდრიული

ტიპის

ტექსტი,

აუცილებლად

ძველი

იქნებოდა. მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში ცნობილი
იყო ამ ტიპის ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროები: B (ვატიკანის კოდექსი) და 
(Codex Sinaiticus), დათარიღებული მეოთხე საუკუნის შუა ხანებით. p66 და p75
პაპირუსების აღმოჩენის შემდეგ, რომლებიც თარიღდებიან მეორე საუკუნის ბოლოთი ან
მესამე საუკუნის დასაწყისით, დადასტურდა, რომ ისინი ალექსანდრიული ტიპის
ტექსტის

არქეტიპს

ალექსანდრიული

წარმოადგენენ.

ტიპის

ტექსტის

ამ

აღმოჩენის

დათარიღება

შემდეგ
მეორე

შესაძლებელი

საუკუნის

გახდა

დასაწყისით.

ალექსანდრიული ტიპის ეს ადრეული ტექსტები, რომლებსაც შეიძლება ეწოდოს
„პირველადი“ ალექსანდრიული ტექსტი, სხვა ტექსტის ტიპებთან შედარებით მოკლეა
(დასავლური ტიპის ტექსტი ზოგადად ალექსანდრიულ, კესარიულ და ბიზანტიურ
ტექსტის ტიპთან შედარებით გრძელია).
როგორც ვხედავთ, მეორე და მესამე საუკუნეში არსებობდა ბერძნული ახალი
აღთქმის ორი ძირითადი ტექსტის ტიპი: ერთი პერიფრაზირებისაკენ მიდრეკილი და ე.
წ. „ველური“ პრინციპით განვითარებული დასავლური ტექსტი და სიფრთხილით
შენახული და თითქმის ხელუხლებელი ალექსანდრიული ტექსტი, რომელიც ბრიუს
მეცგერის ვარაუდით, ყველაზე ახლოს უნდა იყოს ორიგინალთან (Metzger 2005:312).
კესარიული ტიპი. ბ. სტრიტერმა (Burnett Hillman Streeter) დაადგინა ტექსტის
ტიპი, რომელიც კესარიაში იყო გავრცელებული და იგი დაუკავშირა , fam 1, fam.13 და
სხვა ხელნაწერებს. ლეიკის (Lake), ბლეიკის (Blake) და უახლესი გამოკვლევების
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მიხედვით, კესარიული ტექსტი, სავარაუდოდ, წარმოიშვა ეგვიპტეში და ორიგენემ
წაიღო იგი კესარიაში. შემდეგ ის მოხვდა იერუსალიმშიც (კესარიულ ტიპის ტექსტის
შემცველ ბევრ ხელნაწერზე დართულია ე.წ. იერუსალიმური კოლოფონები, მაგ,
კოდექსი

157),

სომხეთში

და

საქართველოში

(კორიდეთის

კოდექსი,

ინახება

საქართველოში).
კესარიული ტიპის ტექსტში შერეულია დასავლური და ალექსანდრიული ტიპის
ტექსტების წაკითხვები. ამ ტექსტის შემქმნელმა იცის ორივე მათგანი და მიმართავს
კომპრომისებს. რეალურად, ის მიჰყვება ალექსანდრიულ ტექსტს, ამავდროულად
ინარჩუნებს დასავლური ტექსტის ისეთ წაკითხვებს, რომლებიც უმჯობესად მიაჩნია.
Glob-ი ავითარებდა თვალსაზრისს, რომ კესარიული ვარიანტი პერიფრაზებით და
გრამატიკული დეტალებით ჰგავს დასავლურ ტექსტს (Glob 1984:126). სტატისტიკური
ანალიზის საფუძველზე ლ. ჰურტადო (Hurtado) მივიდა იმავე დასკვნამდე. მან
არგუმენტირებულად დაამტკიცა, რომ კესარიული ტექსტი დაეფუძნა დასავლური
ტიპის ტექსტს და მისი შემდგომი ფორმირება მოხდა აღმოსავლეთში (Hurtado 1981:88).
Ayuso და სხვები კესარიული ტექსტის განვითარებაში ორ საფეხურს გამოყოფენ
(მარკოზის სახარების მიხედვით) (Metzger 2005:311). 1 ძველ ეგვიპტური ტექსტი,
რომელიც ორიგენემ წაიღო კესარიაში, მას შეიძლება დაერქვას „პრე-კესარიული“. ის
დაცულია p45, W (მარკ. 5.31-16.20), fam. 1, fam.13, 28 და ბევრ ბერძნულ ლექციონარში. 2,
გადამუშავებული

კესარიული

ტექსტი

–

კესარიაში

პრე-კესარიული

ტექსტი

ჩამოყალიბდა იმ ფორმით, როგორც არის დაცული შემდეგ ხელნაწერებში: , 565 და 700,
აგრეთვე ციტატებში ორიგენესთან და ევსებიოსთან, ძველ სომხურ და ძველ ქართულ
ვერსიებში, და ზოგიერთ სირიულ ხელნაწერში (Syrs, c). ჰურადო (Hurtado) ცდილობდა რა
კესარიული ტიპის ტექსტების, p45 და W-ს (Freer Gospels) მჭიდრო კავშირის
არგუმენტირებულად დასაბუთებას, აჩვენა, რომ fam.13 არის მეორეული ტექსტი p45 და
W-ისა, ხოლო დანარჩენი სამი, 565, 700 და , არ არის მჭიდროდ დაკავშირებული
კესარიულ ტიპთან. შეიძლება ითქვას, რომ „პრე-კესარიული“ ტექსტები არ არის
სავსებით იგივე, რაც კესარიული (Hurtado 1981:88).
რომ შევაჯამოთ, კესარიული ტექსტი არის ტექსტის სხვა ტიპებთან შედარებით
ყველაზე შერეული და განსხვავდება მათგან, ამიტომაც მისცეს მას ცალკე ტიპის
კლასიფიკაცია.
კოინე, ანუ ბიზანტიური ტიპი. ოთხთავის ტექსტის კოინე, ანუ ბიზანტიური ტიპი,
დაცულია შემდეგ ხელნაწერებში: ოთხთავები: A, E, F, G, H, K, P, S, V, W (მათე და ლუკა
8.13-24.53) Π,Ψ (ლუკა და იოანე) Ω, ∆ (მარკოზის სახარების გარდა) და მინუსკულური
ხელნაწერების უმეტესობა.
კიდევ ერთი დიდი ჯგუფი ერთი ტიპის ტექსტებისა ეს არის ბიზანტიური,
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ხანდახან მას მოიხსენიებენ როგორც სირიულ ტექსტს (ასე ეძახდნენს ვესკოტი და
ჰორტი (Westcott, Hort), ან კოინეს (ასე ეძახდა ფონ ზოდენი (von Soden), საეკლესიო
(Eklessiastical) (ასე ეძახდა ლეიკი (Lake) და ანტიოქიური (ასე ეძახდა როპესი (Ropes).
დღეს ახალი აღთქმის ტექსტის თითქმის ყველა მკვლევარი თანხმდება, რომ
ბიზანტიური ტიპი ყველაზე გვიან განვითარდა ახალი აღთქმის ტექსტის ისტორიაში.
ბოლოდროინდელი კვლევები ბიზანტიური ტექსტისა აჩვენებს, რომ მისი ჩანასახოვანი
სახე მეოთხე საუკუნის ისეთი წმინდა მამების ნაშრომებში გვხვდება, როგორებიც
იყვნენ: ბასილი დიდი და იოანე ოქროპირი (Racine 2004). კლაუს ვაჩტელიმ (Klaus
Wachtel) საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული ბიზანტიური ტექსტის შესწავლის შემდეგ
დაასკვნა, რომ იგი ნელ-ნელა ვითარდებოდა და უეცრად არ წარმოქმნილა რომელიმე
კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ ადგილას (Wachtel 1995). სხვა სიტყვებით, ეს არ
არის რეცენზია, რომელიც მიზანმიმართულად შექმნა ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა
ან ადამიანთა ჯგუფმა. სავარაუდოდ, ბიზანტიელი რედაქტორები მხოლოდ ადრეული
ტექსტებიდან იღებდნენ ზოგიერთ წაკითხვებს, მათ შორის არჩევდნენ უმჯობესს და
თავად არ ქმნიდნენ მათთვის მისაღებ ახალ ვარიანტებს (Sturz 1994).
ბიზანტიური ტექსტის მთავარი მახასიათებელი არის მისი სიცხადე და სისრულე.
მათ, ვინც ამ ტექსტს ქმნიდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, ეს მოახერხეს არასწორი
ენობრივი ფორმების აღმოფხვრით, ორი განსხვავებული წაკითხვის შეერთებით,
შერწყმით (ტერმინი conflation), სხვადასხვა წყაროში გაბნეული პარალელური პასაჟის
ჰარმონიზირებით. უეჭველია, ამ ტიპის კორექტირებამ გახადა ტექსტის ეს ტიპი ასეთი
პოპულარული. შუასაუკუნეებში გადამწერთა უმრავლესობა სწორედ მას ირჩევდა
დედნად. ყველაზე ადრე ამ ტექსტის ტიპის წაკითხვები ჩანს მეხუთე საუკუნეში,
ალექსანდრიის კოდექსში (ოთხთავში და არა საქმე მოციქულთაში, ან ეპისტოლეებში, ან
გამოცხადებაში). ის დასტურდება მოგვიანო პერიოდის ბევრ უნციალურ ხელნაწერში და
მინუსკულური ხელნაწერების დიდ უმრავლესობაში.
ბიზანტიური ტექსტის პოპულარობა განაპირობა ისტორიულმა ფაქტებმაც: ის იყო
ტექსტი, რომელიც პოპულარული გახდა კონსტანტინოპოლში, შემდეგ ფართოდ
გავრცელდა მთელ ბიზანტიის იმპერიაში (სადაც ბერძნული ენა იყო გავრცელებული).
არც ის ფაქტია მოულოდნელი, რომ მეშვიდე საუკუნიდან იგი იმდენად დომინანტური
გახდა

ბერძნული

ტექსტუალური

ტრადიციისათვის,

რომ

დღემდე

ხელნაწერთა უზარმაზარ რაოდენობაში სწორედ ტექსტის ეს ტიპია დაცული.
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მოღწეულ

§3. Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების მიმართება
ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზურ რედაქციასთან და ბერძნულ ხელნაწერებთან
დავუბრუნდეთ Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის (o*) ალავერდისა (a) და იენაშის
(f) ოთხთავების ტექსტოლოგიურ ანალიზს. ისინი, ერთი მხრივ, შევადარეთ ოპიზურ
რედაქციას (O), მეორე მხრივ კი, გიორგი ათონელის მიერ ნარედაქტირებ, ბერძნულთან
სამგზის შედარებულ ტექსტს (G). ანალიზმა აჩვენა, რომ იგი (o*af) არცერთის იდენტური
არ არის.
რა ტიპის ცვლილებები შეიტანა გიორგი ათონელმა ორგზის შედარებულ
ტექსტში? Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავები
უმრავლეს შემთხვევებში მისდევს ჯრუჭ-პარხლის რედაქციის წაკითხვებს. მხოლოდ
ცალკეული

იკითხვისები

განსხვავდება

მისგან.

უფრო

ხშირად

გვხვდება

კვანტიტატიური (კლებისა და მატების) შემთხვევები. ქვემოთ მოვიყვანთ მაგალითებს ამ
სამი

ოთხთავის

ოპიზური

რედაქციისაგან

განსხვავებული

წაკითხვების

დასადასტურებლად და ბერძნულ ხელნაწერებთან შედარებით შევეცდებით ავხსნათ ამ
ცვლილებების მიზეზები.
კლება
პირველ ეტაპზე განვიხილავთ ისეთ მაგალითებს, როცა ესა თუ ის იკითხვისი
ოპიზურ რედაქციაში დასტურდება და ორგზის რედაქტირების შედეგად მიღებულ
შუალედურ

ხელნაწერებში

(o*af)

გიორგი

მთაწმინდელმა

ბერძნული

დედნის

გათვალისწინებით ამოიღო. ამგვარი შემთხვევები ბევრი არ არის.
O: მოუჴდა მათ იესუ, ეტყოდა და ჰრქუა: მომეცა მე ყოველი ჴელმწიფებაჲ ცათა შინა და

ქუეყანასა ზედა. ვითარცა მომავლინა მე მამამან, მეცა წარგავლინებ თქუენ. [მთ. 28:18].
καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἀποστέλω ὑμᾶς ვითარცა მომავლინა მე მამამან, მეცა
წარგავლინებ თქუენ] > oafG
ბერძნულ ხელნაწერებში მხოლოდ კორიდეთის () სახარებაში დასტურდება
მუხლის ამგვარი გაგრძელება. იგივე ფრაზა მეორდება იოანეს სახარებაში: G: რქუა მათ

იესუ კუალად: მშჳდობაჲ თქუენ თანა! ვითარცა მომავლინა მე მამამან, მეცა წარგავლინებ
თქუენ [იოვ. 20:21]. ასევე იკითხება იგი ბერძნულ ხელნაწერებშიც (BYZ John 20:21 Εἶπεν
οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.52)
როგორც ჩანს, იგი მათეს სახარების ორგანული ნაწილი არ უნდა იყოს, ამიტომაც არ
დასტურდება სხვა ბერძნულ ხელნაწერებში და გიორგი მთაწმინდელი აკლებს მას.
52

ძირითადად დამოწმებული გვაქვს ბიზანტიური ტექსტუალური ტიპის კრიტიკული ტექსტი. რომელსაც

აღვნიშნავთ ასე BYZ
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O: უკუეთუ გიყუარდენ მოყუარენი ხოლო თქუენნი, რაჲ სასყიდელი გაქუს? რამეთუ

მეზუერენიცა და ცოდვილნი ამასვე იქმან [მთ. 5:46].
და ცოდვილნი]> oafG | ამასვე] ეგრევე afocG, ეგრეთვე o* | იქმან] ყვიან oafG |
ცოდვილნი არც ერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ არის, ამიტომაც გიორგი ათონელმა
იგი ამოიღო. ბერძნულად მუხლი ასე იკითხება:

BYZ

Matthew 5:46 Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς

ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν] B uw53 rell54
საინტერესო ტექსტოლოგიური ისტორია აქვს მარკოზის სახარების მე-15 თვის მე13 მუხლს. იგი ოპიზურ რედაქციაში ასეა წარმოდგენილი: ხოლო იგინი კუალად

ღაღადებდესვე ბირებითა მღდელთ-მოძღუართაჲთა და იტყოდეს: ჯუარს-აცუ ეგე! [მრკ.
15:13] მუხლის ამგვარი წაკითხვა გვაქვს მხოლოდ G და 13-ში: Οἱ δὲ πάλιν ἔκραζαν
νασειομνοι π τν ρχιερν κα λεγον, Σταύρωσον αὐτόν. [Mark 15:13] რაც შეეხება
შუალედურ (o*af) ოთხთავებსა და გიორგი ათონელის საბოლოო რედაქციას (G), იქ
მუხლი შემოკლებულია და ასე იკითხება: ხოლო მათ კუალად ღაღად (ღაღატ- oa) -ყვეს

და

ჰრქუეს:

ჯუარს-აცუ

მღდელთმოძღვართა

ეგე!

იძულების

[მრკ.

15:13]

პასაჟი.

ასე

როგორც
იკიხება

ვხედავთ,

მუხლი

ამოღებულია

შემდეგ

ბერძნულ

ხელნაწერებში: AYKM 565 700. Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν λγοντες, Σταύρωσον αὐτόν. (Mark
15:13) უმეტეს ბერძნულ ხელნაწერში (BCNPU 118 2 33 157 579 1 1424) λγοντες

და ჰრქუეს: არ დასტურდება. თუმცა გიორგი მთაწმინდელი მას ტოვებს თავის
ნარედაქტირებ ტექსტში.
მატება
გვაქვს სხვა ტიპის შემთხვევებიც, როდესაც ესა თუ ის იკითხვისი არ
დასტურდება ჯრუჭ-პარხლის რედაქციაში და გიორგი მთაწმინდელი ორგიზის
რეადაქტირებისას ამატებს შუალედურ ხელნაწერებში (o*af) ბერძნულ დედნებთან
შეჯერების შედეგად.
53

uw – იგულისხმება გამოცემები:
u – Barbara and Kurt Aland, Johannes Karavidapoulos, Carlo M. Martini, and Bruce M. Metszger, Editors, The
Greek New Testament, 4th ed., United Bible Societies, 1993;
w – Westcott, Brooke Foss and Hort, Fenton John Anthony, The New Testament in the Original Greek (New York:
Macmillan), 1935;
 – H KAINH IAHKH, Reproduced by photographic offset at the University of Chicago Press from H KAINH
IAHKH (Oxford,1873).
54
„rell“ – ეს ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს „ყველა დანარჩენ ხელნაწერში“, გამოიყენება მაშინ, როდესაც არ
არის საჭიროება ყველა ხელნაწერის სათითაოდ ჩამოთვლისა, ვინაიდან ისინი ერთასა და იმავე სურათს
აჩვენებენ.
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ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მრკ. 9:44, რომელიც ოპიზურ რედაქციაში
საერთოდ არ გვაქვს.
[მრკ. 9:44] ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται სადა-იგი მატლი მათი
არა მოაკლდების, და ცეცხლი არა დაშრტების oafG] > O

ეს მუხლი აკლია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებს: BCLW128 565, აგრეთვე,
ზოგიერთ სირიულ, კოპტურ და სომხურ ნუსხებს. ხოლო დასტურდება შემდეგ
ბერძნულ ხელნაწერებში: ADKMNU13 2 157 579 700 1071, რომელთაგან უმეტესი
ბიზანტიური ტიპის ტექსტს შეიცავს.
[მთ. 18:11] Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. რამეთუ მოვიდა ძჱ კაცისაჲ

მოძიებად (ცხორებად G) წარწყმედულისა o*afG] > O
ეს მუხლი აკლია ბერძნული ხელნაწერების ნაწილს: BL** 1* 1582 13 33 788 uw,
აგრეთვე, ზოგიერთ სირიულ და კოპტურ ნუსხებს. ხოლო დასტურდება შემდეგ
ბერძნულ ხელნაწერებში: DKM*NUWC 1582C 118 124 2 28 565 700 1071 1424 . მათი
უმეტესი ნაწილი ბიზანიტური ტექსტის ტიპის შემცველია.
O: და რავდენთა არა შეგიწყნარნენ თქუენ და არცა ისმინონ თქუენი, გამო-რაჲ-

ხჳდოდით მიერ, განიყარეთ მტუერი ფერჴთაგან თქუენთა საწამებელად მათა.
რავოდენთა] o | მტუჱრი] f | ფეჴთაგან] a | მათა] + Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ
Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. ამენ გეტყჳ თქუენ: უმოლხინეს იყოს სოდომისა და

გომორისა დღესა მას საშჯელისასა ვიდრე ქალაქი იგი oafG | იყოს] > oc

ეს მუხლი სრულად არის წარმოდგენილი ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ
ხელნაწერებში და ასე იკითხება: BYZ Mark 6:11 Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν
ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ]
AKMNU1 13 2 157 700 1071 1424. შესაბამისად, გიორგი ათონელმა ორგზის
შედარების შედეგად მუხლი სრულყო.
O: და დააბნია იგი ვეცხლი ტაძარსა მას შინა და განეშორა და წარვიდა და შიშთვილ-იბა
და მოკუდა [მთ. 27:5]

დააბნია] + τριάκοντα ოცდაათი o*af | და მოკუდა] > oafG
ბერძნული ხელნაწერებიდან ოცდაათი (τριάκοντα) დასტურდება მხოლოდ სინას
კოდექსში (). რაც შეეხება და მოკუდა-ს, იგი არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ არის და
ამიტომ გასაგებია, რატომ აკლებს მას გიორგი მთაწმინდელი. ბიზანტიური ტექსტის
ტიპის შემცველ ხელნაწერებში (და არა მხოლოდ) მუხლი ასე იკითხება:
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BYZ

Matthew

27:5 Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ, ἀνεχώρησεν· καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο (AKMUW 1 565
1424 ).
O: და დაგიტევებიეს მცნებაჲ ღმრთისაჲ და გიპყრიეს მოძღურებაჲ კაცთაჲ. [მრკ. 7:8]

კაცთაჲ] + βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων· καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε, განრცხაჲ
სასუმელებისაჲ და სტამნებისაჲ; და სხუასა ესევითარსა მრავალსა ჰყოფთ oafG |

მუხლის ამგვარი გაგრძელება არ დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში:
BDLW 124 28 565 uw. ხოლო ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ნუსხებში (და
არა მხოლოდ მათში) მუხლი სრულად არის და ამგვარად იკითხება: BYZMark 7:8 Ἀφέντες
γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων·
καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε]AFKΩMUΓ 13 2 33 118 157 579 700 1424 
O: ხოლო მათ ჰრქუეს მას: არავინ დამიდგინნა ჩუენ. ჰრქუა მათ: წარვედით თქუენცა

ვენაჴსა ჩემსა. [მთ. 20:7]
ვენაჴსა] + მას af | ჩემსა] + καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε, და რაჲ-იგი იყოს სამართალი, მიიღოთ oafG |

მუხლის ამგვარი გაგრძელება არ გვაქვს შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: BL 1
1582* uw. ხოლო სადაც გვაქვს, მუხლი ასე იკითხება:

BYZ

Matthew 20:7 Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι

οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήμψεσθε.]

CKMUW1582C 118 13 2 33 28 157 700 788 1071 1424 
O: რამეთუ ყოველსა, რომელსა აქუნდეს, მიეცეს და მიემატოს; და რომელსა არა აქუნდეს

და რომელღა-იგი აქუნდეს, მო-ვე-ეღოს მისგან. [მთ. 25:29]
მისგან] + Ταῦτα λέγον ἐφώνει ὁ ἔχων ὦτα άκούειν ακουέτω და ამას (მას a) ეტყოდა ჴმითა: რომელსა
ასხენ ყურნი სმენად, ისმინენ oaf, და ამას რაჲ იტყოდა ჴმა-ყო: რომელსა ასხენ ყურნი სმენად,
ისმინენ G |

მუხლის ამგვარი გაგარძელება დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: Cmg
FC G H YC MC 2. ეფრემის კოდექსში (C) ფრაზა ჩამატებულია აშიაზე (mg), FYM
ხელნაწერების შემთხვევაში ტექსტი შესწორებულია (c). ისიც უნდა ითქვას, რომ
ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ზოგიერთ ნუსხაში მუხლის ამგვარი გაგრძელება
არ დასტურდება.
BYZ
Matthew 25:29 Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ
ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ.
O: „და მიგცემდენ თქუენ შესაკრებელთა და კრებულთა შორის გტანჯვიდენ თქუენ, და

წინაშე მთავართა და მეფეთა წარსდგეთ ჩემთჳს საწამებელად მათა და ყოველთა
წარმართთა [მრკ. 13:9].
119

და1] ხოლო ეკრძალენით, რამეთუ o*af, ხოლო ეკრძალენით თქუენ თავთა თქუენთა, რამეთუ G | tr.
მეფეთა და მთავართა o*afG |

ბერძნულ ხელნაწერებში, სადაც ხოლო ეკრძალენით წერია, გვაქვს თქუენ თავთა

თქუენთა-ც. ეს ფრაზა მთლიანად აკლია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებს: D 700 W  1
1582c 124 28 565. ხოლო დასტრუდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: c AKMU
1582C 118 13 2 33 157 579 1071 . მუხლი კი ასე იკითხება:
Mark 13:9 Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς
δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
BYZ

O: მაშინ აღესრულა თქუმული იგი იერემია წინაწარმეტყუელისაჲ. [მთ. 2:17]
წინაწარმეტყუელისაჲ] + λέγοντος რომელსა იტყჳს o*afG.
λέγοντος წარმოდგენილია ყველა ბერძნულ ხელნაწერში, ამიტომაც გასაგებია, რატომ
ამატებს მას გიორგი მთაწმინდელი (BYZ Matthew 2:17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἰερεμίου τοῦ
προφήτου, λέγοντος).

O: და შეკრეს იგი და მიიყვანეს და მისცეს იგი პილატეს მთავარსა. [მთ. 27:2]
იგი2] + Ποντίῳ პონტოელსა o*afG |
Ποντίῳ აკლია მხოლოდ რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერს, კოდექსებს, სინას () და
ვატიკანის(B) და L 33 uw-ს. ხოლო გვაქვს ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ
ხელნაწერთა უმრავლესობაში (და არა მხოლოდ): ACC MUW 1 69 124 157 565 700 788
1071 1424 .
BYZ

Matthew 27:2

καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.

O: და მოუჴდეს მას ფარისეველნი და სადუკეველნი, გამოსცდიდეს მას, რაჲთა

სასწაული ზეცით უჩუენოს მათ. [მთ. 16:1]
მას]+ ἐπηρώτησαν და ეტყოდეს o*afG |უჩუჱნოს f |

ἐπηρώτησαν/ ἐπηρώτων დასტურდება ყველა ბერძნულ ხელნაწერში და მუხლი ასე
იკითხება: BYZ Matthew 16:1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν
αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.
O: ხოლო იესუ მიუგო და ჰრქუა მათ: ელია მოვიდეს და კუალადაგოს ყოველი. [მთ.
17:11]
მოვიდეს]+ πρῶτον პირველად o*afG |

πρῶτον უმეტესად დასტურდება ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ბერძნულ
ხელნაწერებში და სხვა ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებშიც: CKMU 13 2 28 124
157 565 1071 1346 . ხოლო არ დასტურდება შემდეგ ნუსხებში:  579 1424 700 788. მუხლი
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კი ასე იკითხება: BYZ Matthew 17:11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον,
καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·
O: ვიდრე ზოგისამდე სამეუფოჲსა ჩემისა. [მრკ. 6:23]
pr καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί და ეფუცა მას, ვითარმედ: რაჲცა ითხოო (ითხოვო f)
მიგცე შენ o*afG | სამეუფოჲსა] მეფობისა o*afG, მეფეობისა oc |
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί – მუხლის ეს დასაწყისი ფრაზა არ
დასტურდება ორ ბერძნულ ხელნაწერში: V საუკუნის ვაშინგტონურ სახარებასა (W 032)
და X საუკუნის სანკტპეტერბურგსა და ოქსფორდში დაცულ  036-ში. დანარჩენ
ხელნაწერებში მეტ-ნაკლები სხვაობებით მუხლი სრულად არის წარმოდგენილი და ასე
იკითხება: BYZ Mark 6:23 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας
μου.
O: და ეტყოდეს მას: რომლითა ჴელმწიფებითა იქმ ამას, და ვინ მოგცა შენ ჴელმწიფებაჲ

ესე? [მრკ. 11:28]
ესე] + ἵνα ταῦτα ποιῇς რაჲთა ამას იქმოდი o*afG |

ἵνα ταῦτα ποιῇς არ დასტურდება რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერში: W 565 28.
ხოლო დანარჩენ ხელნაწერებში იგი არის. მუხლი კი ასე იკითხება: BYZ Mark 11:28 καὶ
λέγουσιν αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;
O: მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: წერილ არს: უფალსა ღმერთსა შენსა თაყუანის-სცე და მას

მხოლოსა ჰმსახურებდე. [ლკ. 4:8]
მას1] + Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ წარვედ მართლუკუნ ჩემგან ეშმაკო o*afG |

Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ არ დასტურდება BDLW 1 33 579 700 788 1582* uw. ხოლო
არსებობს: AKMU 1582C 28 157 565 ხელნაწერებში.
BYZ
Luke 4:8 Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· γέγραπται,
Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
O: ზეთი თავსა ჩემსა არა მცხე, ხოლო ამან ნელსაცხებელი მცხო. [ლკ. 7:46]
მცხე] მცხჱ a, სცხო oc | მცხო] სცხო G | მცხო] + μου τοὺς πόδας.ფერჴთა ჩემთა o*afG |
μου τοὺς πόδας არ გვაქვსV-VI საუკუნეების ბიზეს კოდექსი (D 05) და V საუკუნის
ვაშინგტონურ ოთხთავში (W 032). ხოლო დასტურდება შემდეგ ხელნაწერებში:
YKM 1 13 28 69 579 157 565. BYZ Luke 7:46 Ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη
δὲ μύρῳ ἤλειψέν μου τοὺς πόδας.
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O: დავარღჳნე საუნჯენი ჩემნი და უფროჲსნი აღვაშენნე და შევკრიბო მუნ ყოველი

ნაყოფი ჩემი და კეთილი ჩემი [ლკ. 12:18]
pr. Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω და თქუა: ესე ვყო] o*afG | შევკრიბო a |

Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω დასტურდება უკლებლივ ყველა ბერძნულ ხელნაწერში. BYZ
Luke 12:18 Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ
συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.
O: რომელი ჩემსა შემდგომად მოსლვად არს, რომლისა არა ღირს ვარ მე, რაჲთა

განვჰჴსნნე საბელნი ჴამლთა მისთანი. [იოვ. 1:27]
არს] + ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν რომელი პირველ ჩემსა იყო o*afG |

ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν არ გვაქვს: B C* L Wsup 1 33 579 1071 P5 P66 P75  wu. ხოლო
დასტურდება იმ ნუსხებში, რომელთა უმეტესი ნაწილი ბიზანტიურ ტექსტის ტიპს
შეიცავს: ACC KMNC U 118 13 2 157 565 700 1424 G S . BYZ John 1:27 Αὐτός ἐστιν ὁ
ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν· οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ
ὑποδήματος.
O: რაჲთა, რომელსა ჰრწმენეს იგი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ [იოვ. 3:15]
რაჲთა] + πᾶς ყოველსა o*afG | იგი] + μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ არა წარწყმდეს, არამედ o*afG |
πᾶς

ყოველსა წარმოდგენილია უკლებლივ ყველა ბერძნულ ხელნაწერში. რაც

შეეხება μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽-ს, იგი აკლია: B P66 P75 Wsup L  1 1582* 118 33 565 124 wu
ხელნაწერებს. ხოლო წარმოდგენილია: AM 13 2 28 157 700 1071 1424 G KU 
1582C 579 1346 . BYZ John 3:15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
O: და ამისთჳს სდევნიდეს ჰურიანი იგი იესუს, რამეთუ ამას იქმოდა შაბათთა შინა. [იოვ.
5:16]
იესუს] + καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι და ენება მოკლვაჲ მისი o*afG |

καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι არ არის შემდეგ ბერძნულ ნუსხებში: B P66 P75 C L W D
1 1582* 565 579 69 33 wu. ხოლო დასტურდება: AKMN*  1582C 2 28 157 700 ,
რომელთა უმეტესი ნაწილი ბიზანტიურ ტექსტს შეიცავს. BYZ John 5:16 Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον
τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.
O: მცნებანი იცნი: ნუ კაც-ჰკლავ, ნუ იპარავ, ნუ ცილსა სწამებ, პატივ-ეც მამასა შენსა და

დედასა შენსა. [მრკ. 10:19]
სწამებ] + μὴ ἀποστερήσῃς ნუ დააკლებ (დააკლდები foc) კეთილის-ყოფად o*afG |

μὴ ἀποστερήσῃς აკლია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებს: B*KW1 28 69* 579 700
788, ხოლო წარმოდგენილია: BC A CFND MU 13 69C 2 157 1424 124 565 1071 uw. ამ
მუხლში საინტერესოა ისიც, რომ ოპიზურ და ათონურ რედაქციას რატომღაც აკლია
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ერთი ფრაზა, რომელიც ყველა ბერძნულ ხელნაწერშია დაცული: Μὴ μοιχεύσῃς/არა
იმრუშო. იგი დაცულია ადიშურ რედაქციაშიც:
C: მცნებანი იცნი: ნუ იმრუშებ, ნუ კაც-ჰკლავ, ნუ იპარავ, ნუ ცილსა სწამებ, თავ-

უყავ მამასა შენსა და დედასა შენსა.
BYZ

Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ
ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
Mark 10:19

ლექსიკა
ოპიზურ, იგივე ჯრუჭ-პარხლის რედაქციასა და Ath. 62-ის ქვედა ფენის (o*),
ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავების ტექსტს შორის გვაქვს ლექსიკური ტიპის
სხვაობებიც. გიორგი ათონელს ორგზის შედარების შედეგად სახარების ტექსტში ამ
ტიპის ცვლილებებიც შეაქვს.
O: მაშინ ჰკითხეს მას ფარისეველთა მათ და მწიგნობართა: რაჲსათჳს მოწაფენი შენნი არა

ვლენან (ვლენ oa) მოძღურებისაებრ ხუცესთაჲსა, არამედ შეგინებულითა ჴელითა ჭამენ
პურსა?“ [მრკ. 7:5].
შეგინებულითა] უბანელითა oafG | ვლენან] ვლენ oa
ბერძნულ ხელნაწერებშიც ამ კონტექსტში ორი სხვადასხვა სიტყვა გვაქვს: κοινóς,
რომელიც უსუფთაოს, არაწმინდას ნიშნავს და დასტურდება შემდეგ ხელნაწერებში:
BDW*1 13 28 33 124 565 579 700 788 uw და ἀνίπτος, რომელიც სიტყვასიტვით
დაუბანელს აღნიშნავს და წარმოდგენილია: C ALMUK 2 157 1071 1424 
ხელნაწერებში. სახარების პირველმთარგმნელები, როგორც ჩანს, სარგებლობდნენ იმ
ბერძნული ხელნაწერებით, სადაც κοινóς გვაქვს და იგი ქართულად შეგინებულით
თარგმნეს, ხოლო გიორგი ათონელმა იხელმძღვანელა ბიზანტიური ტიპის ტექსტით,
სადაც გვაქვს ἀνίπτος და იგი უბანელით გადმოიტანა.
O: უადვილეს არს მანქანისა საბელი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად, ვიდრე მდიდარი

სასუფეველსა ღმრთისასა შესლვად. [მრკ. 10:25]
κάμηλον მანქანისა საბელი] აქლემი oafG |

ამ მუხლში გიორგი მთაწმინდელი ძველ მთარგმნელთა შეცდომას ასწორებს და
κάμηλος გადმოაქვს შესაბამისი შესატყვისით: აქლემი. ყველა ბერძნულ ხელნაწერში
წერია κάμηλος.
O: და ხვალისაგან მოვიდა კუალად ტაძრად და ყოველი იგი ერი მოვიდოდეს მისა, და

იგი ასწავებდა მათ. [იოვ. 8:2]
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ხვალისაგან] Ὄρθρου განთიად oafG | მისა] + მიმართ და დაჯდა oafG | იგი] > oafG |

ბერძნულ

ხელნაწერებში

ყველგან,

უგამონაკლისოდ,

წერია

Ὄρθρος,

რაც

ქართულად ითარგმნება, როგორც დილით ადრე. სახარების ქართულ თარგმანებში
დადასტურებულ ეკვივალენტებს შორის (ხვალისაგან/განთიად) უფრო სწორია გიორგი
მთაწმინდლის ვარიანტი.
საკუთარი სახელები
ოპიზურ რედაქციასა (O) და Ath. 62-ის ქვედა ფენის (o*), ალავერდისა (a) და
იენაშის (f) ოთხთავების ტექსტს შორის განსხვავებები დასტურდება ტოპონიმებშიც.
მაგალითად:
O: და მოვიდეს (მოვიდა af) წიაღ ზღუასა მას, სოფელსა მას გერგესეველთასა. [მრკ. 5:1]
გერგესეველთასა] ღადარინელთასა oafG |

ბუნებრივია, ეს ცვლილება ბერძნული ხელნაწერებით არის განპირობებული,
Γεργεσηνóς დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: C U 1 L  28 565 700 1424,
ხოლო Γαδαρηνóς უმეტესად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ შემდეგ ნუსხებში და
არა მხოლოდ მათში: AFYKSCEM 2 157 124 1346 G 1 .
ზმნა
ოპიზურ რედაქციასა (O) და შუალედურ ხელნაწერებს შორის (o*af) გვაქვს
აგრეთვე ზმნურ ფორმათა ცვლილების შემთხვევები:
O: და რომელმან არა აღიღოს ჯუარი თჳსი და მომდევდეს მე, იგი არა არს ჩემდა

ღირს. [მთ. 10:38].
ἀκολουθεῖ მომდევდეს] შემომიდგეს oafG

ბერძნულ ხელნაწერებში უგამონაკლისოდ წერია ἀκολουθεῖ.
განხილული მაგალითების საფუძველზე შეგვიძლია პასუხი გავცეთ ამ პარაგრაფის
დასაწყისში დასმულ შეკითხვას: რა ტიპის ცვლილებები შეიტანა გიორგი ათონელმა
სახარების ქართული თარგმანის ოპიზურ რედაქციაში ორგზის შედარების შედეგად?
Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავების
შედარებამ ოპიზურ რედაქციასთან აჩვენა, რომ შუალედური ხელნაწერები (o*af)
უმრავლეს

შემთხვევებში

მისდევს

ოპიზური

რედაქციის

წაკითხვებს.

მხოლოდ

ცალკეული იკითხვისები განსხვავდება მისგან. კერძოდ, გვაქვს კლება-მატებისა და
ლექსიკური ცვლილების შემთხვევები. თითოეულ ამ ცვლილებას თავისი ახსნა
მოეპოვება ბერძნულ ხელნაწერებთან შედარების შედეგად.
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რეალურად

სურათი

ასე

რეკონსტრუირდება:

გიორგი

მთაწმინდელი

ხელმძღვანელობს, მისი აზრით, სარწმუნო ბერძნული ტექსტით. მას, სავარაუდოდ, 3
ხელნაწერი ექნებოდა ხელთ. ამას გვავარაუდებინებს Ath.62-ში მათეს სახარების 24-ე
თავის 36-ე მუხლის გასწვრივ რედაქტორის ხელით შესრულებული მინაწერი: „ესე

სიტყუაჲ სამთა სახარებათა არა ეწერა, არცა მე დავწერე“ (74v). რომელ ტექსტს შეიცავს ეს
ხელნაწერები, ამაზე პასუხს ტექსტოლოგიური კვლევა გვაძლევს: გიორგი მთაწმინდელს
ოპიზურ რედაქციაში შეაქვს ცვლილება იმ შემთხვევაში, თუ ბერძნულ ხელნაწერებში
მსგავსი წაკითხვა გვაქვს, ან ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ბერძნულ
ხელნაწერებში ასე წერია. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სწორედ ბიზანტიური ტექსტია
პოპულარული იმდროინდელ ბიზანტიის იმპერიაში.
ოპიზური

რედაქციისა

და

შუალედური

ხელნაწერების

(o*af)

ურთიერთმიმართებების ანალიზის დროს ისიც გამოჩნდა, რომ მესამე და საფუძვლიანი
შეჯერება ბერძნულ ხელნაწერებთან ჯერ არ არის განხორციელებული.
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§4. Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების მიმართება
ათონურ რედაქციასთან და ბერძნულ ხელნაწერებთან
გიორგი მთაწმინდელის მიერ ოთხთავის ქართული თარგმანის რედაქტირების
პროცესის სრული სურათის წარმოსადგენად აუცილებლად მიგვაჩნია შუალედური
ხელნაწერების (o*af) შედარება საბოლოო ათონურ რედაქციასთან და იმის გარკვევა, თუ
რა ტიპის ცვლილებები შეაქვს გიორგი მთაწმინდელს ოპიზურ რედაქციაში ოთხთავის
ქართული თარგმანის მესამედ რედაქტირებისას. საინტერესოა ისიც, თუ რა კავშირი აქვს
ამ ცვლილებებს სახარების ბერძნულ ხელნაწერებთან. ტექსტოლოგიური ანალიზისას
გამოვლინდა, რომ ამჯერად ცვლილება ბევრად მეტია, ვიდრე ორგზის შედარების
შემდგომ და მათ ბერძნული ხელნაწერების გათვალისწინებით თავისი ახსნა მოეპოვება.
ქვემოთ

ცვლილების

თითოეული

შემთხვევა

ცალ-ცალკეა

გაანალიზებული

და

დაჯგუფებულია შემდეგი ნიშნის მიხედვით: კვანტიტატიური (კლებისა და მატებისა
შემთხვევები), ლექსიკური, სიტყვათა რიგის, საკუთარი სახელების (ანთროპონიმებისა
და ტოპონიმების), დაწერილობის ცვლილებები. გიორგი ათონელი ზოგჯერ ცვლის
ზმნის მწკრივს, ზოგჯერ – ზმნისწინს, ზოგჯერ – რიცხვს, ზოგჯერ – ზმნის პირიან
ფორმას მიმღეობით, ზოგჯერ – ზმნის პირს, ან მთლიანად ზმნას და სხვა ეკვივალენტით
გადმოაქვს იგი.
კლება
პირველ ეტაპზე განვიხილავთ ისეთ მაგალითებს, როცა ესა თუ ის იკითხვისი
შუალედურ ხელნაწერებში (o*af) არსებობდა და გიორგი მთაწმინდელმა მესამედ
რედაქტირებისას ბერძნული ხელნაწერების გათვალისწინებით ისინი ამოიღო. ბერძნულ
ხელნაწერებთან მიმართებებზე დაკვირვებამ აჩვენა, რომ გიორგი მთაწმინდელი ხშირად
ტექსტს აკლებს ისეთ იკითხვისებს, რომლებიც არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ
დასტურდება. და მაინც, საიდან მოხვდა ისინი ქართულ თარგმანში? ამ შემთხვევაში
თითოეულ მაგალითს ცალ-ცალკე გაანალიზება სჭირდება. ამგვარი იკითხვისები არის
ან რომელიმე უცხო სიტყვის დაზუსტება ქართველი მკითხველისათვის, ან ისეთი
შემთხვევა, როცა აზრის ნათლად ჩამოყალიბებისათვის ქართულმა სინტაქსმა მოითხოვა
წინადადების

მეტად

განვრცობა.

ზოგიერთი

იკითხვისი

დასტურდება

ადიშურ

რედაქციაში და, სავარაუდოდ, ამ რედაქციიდან გადმოვიდა ოპიზურში. ამიტომ საჭირო
შემთხვევებში ადიშური რედაქციის წაკითხვებსაც მოვიტანთ. ზოგიერთი შემთხვევის
ახსნა კი ძალზედ რთულია. უფრო ხშირად გიორგი მთაწმინდელი იკითხვისს აკლებს
იმიტომ, რომ მისთვის სარწმუნო ბერძნულ ხელნაწერში ის არ წერია.
მაგალითად, მათეს სახარების მე-5 თავის 22-ე მუხლი შუალედური ჯგუფის
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ხელნაწერებში (o*af) ასეა წარმოდგენილი: „ხოლო მე გეტყჳ თქუენ, რამეთუ რომელი

განურისხნეს ძმასა თჳსსა ცუდად, თანამდებ არს საშჯელისა; და რომელმან ჰრქუას
(ჰრქუა oc, ჰქუას o*) ძმასა თჳსსა რაკა, რომელ არს საძაგელ, თანამდებ არს იგი
კრებულისაგან განსლვად; და რომელმან ჰრქუას ძმასა თჳსსა ცოფ, თანამდებ არს იგი
გეჰენიასა ცეცხლისასა“ [მთ. 5:22]. რაკას განმარტება – რომელ არს საძაგელ – გვაქვს
ოპიზური რედაქციის ხელნაწერებში. ხოლო ათონურ რედაქციაში იგი ამოღებულია
ბერძნულ ხელნაწერთა ჩვენებების მიხედვით, ვინაიდან არცერთ მათგანში რომელ არს

საძაგელ არ დასტურდება. ადიშურ რედაქციაში რაკას ნაცვლად გვაქვს შესულებულ
განმარტების გარეშე. ῥακά არამეული წარმოშობის სიტყვაა. მისი ქართული შესატყვისია
უჭკუო, სულელი. როგორც ჩანს, სახარების პირველმა მთარგმნელებმა საჭიროდ
მიიჩნიეს რაკა განემარტათ ქართველი მკითხველისთვის. გიორგი მთაწმინდელმა კი ეს
განმარტება ამოიღო, ვინაიდან მისი მიზანი იყო ოთხთავის ქართული თარგმანი
მაქსიმალურად დაახლოვება ბერძნულ ხელნაწერებთან (BYZ Matthew 5:22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν
ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ

αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς
τὴν γέενναν τοῦ πυρός. B uw rell).
ამგვარი შემთხვევა გვაქვს ლუკას სახარების მე-2 თავის 41-ე მუხლშიც, რომელიც
o*af-ში ასე იკითება: „და აღმოვიდიან მამა-დედანი მისნი წლითი წლად იერუსალჱმდ

დღესასწაულსა (დღჱსასწაულსა a) მას პასექისასა, რომელ არს ვნებაჲ [ლკ. 2:41]. პასექის
განმარტება, რომელ არს ვნებაჲ, გვაქვს ოპიზური რედაქციის ხელნაწერებში. ზემოთ
მოყვანილი მაგალითის მსგავსად, გიორგი მთაწმინდელი აკლებს ლუკას სახარების
ტექსტს განმარტებას - რომელ არს ვნებაჲ, ვინაიდან მსგავსი რამ არცერთ ბერძნულ
ხელნაწერში არ არის წარმოდგენილი (BYZ Luke 2:41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος
εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. B uw rell).
აზრის მეტი სიცხადისთვის Oo*af-ში ზოგიერთი მუხლი ისეა განვრცობილი, რომ
მას ანალოგი ბერძნულ ხელნაწერებში არ აქვს. მაგალითად, მათეს სახარების 27-ე თავის
მე-7 მუხლი Oo*af-ში ასეა წარმოდგენილი: „და ზრახვა-ყვეს და მოიღეს ვეცხლი იგი და

მოიყიდეს მითა აგარაკი იგი მეკეცისაჲ საფლავად უცხოთა [მთ. 27:7]. და მოიღეს ვეცხლი
იგი არ დასტურდება ადიშურ რედაქციაში. არ დასტურდება, ასევე, არცერთ ბერძნულ
ხელნაწერში. ამიტომაც გიორგი მთაწმინდელი მას აკლებს. (BYZ Matthew 27:7 Συμβούλιον
δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. B uw rell).
მსგავსი შემთხვევა გვაქვს მარკოზის სახარების მე-4 თავის მე-15 მუხლში,
რომელიც Oo*af-ში ასე იკითხება: „ხოლო ესენი არიან, რომელნი-იგი გზასა ზედა, სადა-

იგი დაეთესის სიტყუაჲ; და რაჟამს ისმინიან სიტყუაჲ იგი მისი, მეყსეულად მოვიდის
ეშმაკი და მიუღის მათ სიტყუაჲ იგი გულთაგან მათთა“ [მრკ. 4:15]. სიტყუაჲ იგი მისი არ
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დასტურდება ადიშურ რედაქციაში. მსგავსი ფრაზა არ არის არცერთ ბერძნულ
ხელნაწერში, ამიტომ გიორგი მთაწმინდელმა იგი დააკლო. როგორც ჩანს, სახარების
პირველმთარგმნელებმა აზრის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიზნით საჭიროდ
ჩათვალეს, განევრცოთ ეს მუხლი. (BYZ Mark 4:15 Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου
σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶ. AKMU 124 2 157 ).
ქვემოთ მოვიყვანთ მრავალთაგან რამდენიმე მსგავს მაგალითს. აქვე შევნიშნავთ,
რომ თითოეულ მუხლში ხაზგასმული სიტყვები საბოლოო ათონური რედაქციის
ტექსტში დაკლებულია. რაც შეეხება Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტს (o*), ალავერდისა (a)
და იენაშის (f) ოთხთავებს შორის არსებულ ვარიანტულ წაკითხვებს, მათ მუხლშივე
ფრჩხილებში ვუთითებთ.
Oo*af: და მისდევდა მას ერი მრავალი გალილეაჲთ და ათქალაქით და იერუსალჱმით და
ჰურიასტანით და წიაღიორდანისაჲთ და განკურნნა იგინი [მთ. 4:25].
და განკურნნა იგინი] > G |

C: და მისდევდა მას ერი მრავალი. {გან}კურნა იგინი.
რაც შეეხება ამ მაგალითს, და განკურნნა იგინი არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ
დასტურდება. ივანე იმნაიშვილს თუ დავემოწმებით (იმნაიშვილი ი., ქართული...
1979:196), და განკურნნა იგინი დასტურდება სომხურ სახარებაში. მაშასადამე, იგი გვაქვს
ადიშურ რედაქციასა და სომხურ თარგმანში. ჩვენი ფრთხილი ვარაუდით, ოპიზურ
რედაქციაში და შემდგომ o*af-ში, შესაძლებელია, ადიშური რედაქციის გავლენით
მოხვედრილიყო. (BYZ Matthew 4:25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. B uw rell)
Oo*af: და რომელი წარგიქცევდეს შენ მძღურად მილიონ ერთ, მივლე მის თანა ორიცა
[მთ. 5:41].
მძღურად] > G |

C: და თუ ვინმე წარგიძღუანებდეს შენ მილიონ ერთ, მივედ შენ მის თანა ორცა.
როგორც ვხედავთ, მძღურად გვაქვს მხოლოდ ოპიზურ რედაქციასა და o*af-ში. ეს
მაგალითი განხილული აქვს ივანე იმნაიშვილსაც. მისი აზრით, „წარქცევა“ თავისთავად
ნიშნავს წინ წამძღვარებას, ამიტომ „მძღურად“ აქ სრულიად ზედმეტია (იმნაიშვილი ი.,
ქართული... 1979:196). (BYZ Matthew 5:41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ
δύο. S M U   1 13 2 28 565 579 700 1071 1346 uw)
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Oo*af: ხოლო გეტყჳ თქუენ, რამეთუ ქუეყანაჲ იგი სოდომისაჲ და გომორისაჲ
უმოლხინეს იყოს დღესა მას საშჯელისასა, ვიდრე შენ [მთ. 11:24].
და გომორისაჲ] > G |

C: რამეთუ გეტყჳ თქუენ: ქუეყანაჲ იგი სოდომისაჲ და გომორისაჲ უმოლხინეს იყოს

დღესა მას სასჯელისასა, ვიდრე შენ.
და გომორისაჲ არ დასტურდება არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში. მიუხედავად
იმისა, რომ გვაქვს ორივე წინაათონურ რედაქციაში, ადიშურსა და ოპიზურში, გიორგი
მთაწმინდელი ბერძნული დედნის გავლენით მას აკლებს. (BYZ Matthew 11:24 Πλὴν λέγω
ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. B uw rell)
Oo*af: მაშინ ჰრქუა იესუ მოწაფეთა თჳსთა: რომელსა ჰნებავს შემოდგომად ჩემდა და

მოსლვად, უვარ-ყავნ თავი თჳსი და აღიღენ ჯუარი თჳსი და შემომიდეგინ მე

[მთ.

16:24].
და მოსლვად] > G |

პირველმთარგმნელებს ბერძნული ὀπίσω μου ἐλθεῖν ორად აქვთ გადმოტანილი: 1.

შემოდგომად ჩემდა, 2. და მოსლვად. მეორე ნაწილი ნამდვილად აღარ იყო საჭირო და
ამიტომაც აკლებს მას გიორგი მთაწმინდელი. რაც შეეხება ადიშურ რედაქციას, იქ გვაქვს
მხოლოდ ამგვარი ფრაზა: კუალსა ჩემსა შედგომად. (BYZ Matthew 16:24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
καὶ ἀκολουθείτω μοι. B uw rell)
Oo*af: ხოლო მან არა ისმინა მისი, არამედ უფროჲსღა აურვებდა მას წარვიდა (წარვიდა] _
o*a) და შეაგდო იგი საპყრობილესა, ვიდრემდე მისცეს მას თანანადები იგი [მთ. 18:30].
უფროჲსღა აურვებდა მას] > G |

უფროჲსღა აურვებდა მას არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ დასტურდება. არც
ადიშურ

რედაქციაში

გვაქვს

მსგავსი

რამ.

გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ლოგიკურია. (

BYZ

ამიტომ

გიორგი

მთაწმინდლის

Matthew 18:30 Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.)

o*af: მიუგო პეტრე და ჰრქუა მას: დაღათუ (დაღაცათუ o*) სხუანი ყოველნი

დაბრკოლდენ (დაჰბრკოლდენ oc) შენდა მომართ, ხოლო მე არასადა დავბრკოლდე
(დაჰვბრკოლდე oc) შენდა მომართ [მთ. 26:33]. F
სხუანი] > G | ἐν σοί შენდა მომართ] > G |

სხუანი არცერთ ბერნულ ხელნაწერში არ დასტურდება. რაც შეეხება ἐν σοί შენდა
მომართ, იგი გვაქვს ერთადერთ ბერძნულ ხელნაწერში: F 09 – უტრეხტის
ბიბლიოთეკაში დაცულ ნუსხაში. ოპიზური რედაქციის შემცველი ხელნაწერების
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ნაწილში სხუანი და შენდა მომართ წერია, ნაწილში კი – არა. (BYZ Matthew 26:33
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε
σκανδαλισθήσομαι.)
Oo*af: ხოლო მიმცემელსა მას მისსა მიეცა მცნება სასწაულად და ჰრქუა: რომელსა მე

ამბორს-უყო, იგი არს, შეიპყართ იგი [მთ. 26:48].
მცნება] > G |

მიეცა მცნება სასწაულად – ამ ფრაზის ფარდად ბერძნულში გვაქვა ἔδωκεν αὐτοῖς
σημεῖον. σημεῖον ძვ. ბერძნულად ნიშნავს ზებუნებრივ, ღვთაებრივ ნიშანს, სასწაულს.
არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში მცნების ფარდი სიტყვა არ გვხვდება. იგი არ გვაქვს არც
ადიშურ რედაქციაში. ამიტომაც ნათელია, რატომ აკლებს მას გიორგი მთაწმინდელი. (BYZ
Matthew 26:48 Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν·
κρατήσατε αὐτόν.)
Oo*af:ხოლო თავადმან ჰრქუა მას: ასულო, სარწმუნოებამან შენმან გაცხოვნა შენ. წარვედ

სახიდ შენდა მშჳდობით და იყავ შენ ცოცხალ გუემულებისაგან შენისა! [მრკ. 5:34].
სახიდ შენდა] > G |

სახიდ შენდა არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ დასტურდება (BYZ Mark 5:34 Ὁ δὲ
εἶπεν αὐτῇ, Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός
σου.). არ გვაქვს არც ადიშურ რედაქციაში. მარკოზის სახარების ეს მუხლი საინტერესოა
ერთი თვალსაზრისითაც: ბერძულ ხელნაწერებში მისი ორი ვარიანტი გვხვდება, ერთი
იწყება ასე: „ხოლო ჰრქუა მას“, ხოლო მეორე ამგვარად: „ხოლო იესუ ჰრქუა მას“. ჩვენი
აზრით, ქართულმა თარგმანმა მოითხოვა სუბიექტი. პირველმთარგმნელს იესუ არ
დაუწერია, ჩანს, იგი იმ ხელნაწერთაგან ერთ-ერთით სარგებლობდა, სადაც სუბიექტი
საერთოდ არ იყო. ხოლო ქართულად აზრის მეტი სიცხადისთვის დაამატა „თავადმან“.
იგი იესუთი არც გიორგი მთაწმინდელს არ შეუცვლია. იესუ არ წერია შემდეგ ბერძნულ
ხელნაწერებში: BAWKLMc NU 2 33 157 1071 1424 579 uw; ხოლო წერია: CC D MC 
118 124 565 700 13 28 1346.
Oo*af: და იყვნეს იგინი გზასა ზედა და აღმოვიდოდეს იერუსალჱმდ; და იესუ

წინაუძღოდა მათ, და დაუკჳრდებოდა მოწაფეთა. ხოლო იგინი მოსდევდეს მას და
ეშინოდა კითხვად მისა. და წარმოიყვანნა კუალად ათორმეტნი იგი და იწყო თხრობად
მათა მერმისა, რომელი შემთხუევად (შემთხუჱვად) იყო მისა [მრკ. 10:32].
იგინი1] > G | კითხვად მისა] > G |

არც იგინი და არც კითხვად მისა არ დასტურდება არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში.

იგინი დასტურდება ადიშურ რედაქციაში. (BYZ Mark 10:32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες
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εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. Καὶ
παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν·)
o*af: და ჰრისხვიდეს მას მრავალნი, რაჲთა დადუმნეს; ხოლო იგი უფროჲს (უფროჲსღა
o*) ღაღადებდა და იტყოდა (+ იესუ f): ძეო დავითისო, შემიწყალე მე! მრკ. 10:48:
და იტყოდა] > G |

და იტყოდა დასტურდება ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთა ნაწილში
და ადიშურ რედაქციაში. რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ არცერთ მათგანში არ
გვაქვს.

რაც

შეეხება

იესუ-ს,

რომელიც

მხოლოდ

იენაშის

ოთხთავში

არის

დადასტურებული, გვხვდება ბერძნული ხელნაწერების 13 ოჯახში. BYZ Mark 10:48 Καὶ
ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
Oo*af: და მოვიდა მისა ერთი მწიგნობართაგანი, ესმოდა რაჲ მათი, ვითარ-იგი

გამოეძიებდეს მის თანა სიტყუასა მას, იცოდა, რამეთუ კეთილად მიუგო მათ, ჰკითხა
მას მანცა, ვითარმედ: რომელი არს პირველი მცნებაჲ? [მრკ. 12:28].
სიტყჳსა მას] > G |

სიტყუასა მას არ დასტურდება არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში, არ გვაქვს არც
ადიშურ რედაქციაში. (BYZ Mark 12:28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν
συζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν πρώτη πάντων ἐντολή).
Oo*af: და მიიქცეს და წარვიდეს მწყემსნი იგი (+ და a), ადიდებდეს და აქებდეს და

აკურთხევდეს ღმერთსა ამას ყოველსა ზედა, რომელი ესმა და იხილეს, ვითარცა-იგი
ითქუნეს მათა (მათდა of) მიმართ [ლკ. 2:20].
და აკურთხევდეს] > G |

და აკურთხევდეს არ დასტრურდება არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში. არ გვაქვს
არც ადიშურ რედაქციაში. (BYZ Luke 2:20 Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ
αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. B uw rell).
Oo*af: ვითარ უკუჱ იტყჳან თქუენგანნი ვინმე ქრისტესა ძედ დავითისა? [ლკ. 20:41]
თქუენგანნი ვინმე] > G |

თქუენგანნი ვინმე ბერძნულ ხელნაწერებში არ ჩანს. (BYZ Luke 20:41 Εἶπεν δὲ πρὸς
αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν υἱὸν Δαυὶδ εἶναι).
Oo*af: და იხილა იგი მჴევალმან ვინმე მჯდომარე ნათელსა მას, მიჰხედა და იხილა იგი

და თქუა: ესეცა მის თანა იყო [ლკ. 22:56].
იხილა იგი და] > G |
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იხილა იგი და არ ჩანს არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში (BYZ Luke 22:56 Ἰδοῦσα δὲ
αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν.)
Oo*af: გამოეძიებდით (გამოიძიებდით oc) წიგნთაგან, რამეთუ თქუენ ჰგონებთ თავთა

თქუენთა შინა, ვითარმედ გაქუს ცხორებაჲ საუკუნოჲ მათ მიერ; და იგინი არიან,
რომელნი წამებენ ჩემთჳს. [იოვ. 5:39]
თავთა თქუენთა შინა] > G |

თავთა თქუენთა შინა ბერძნულ ხელნაწერებში არ ჩანს. არ ჩანს არც ადიშურ
რედაქციაში. (BYZ John 5:39 Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν,
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·)
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ესა თუ ის
იკითხვისი

დასტურდება

რომელიმე

ბერძნულ

ხელნაწერში,

მაგრამ

გიორგი

მთაწმინდელი აკლებს მას მისთვის სარწმუნო ბერძნულ ხელნაწერზე დაყრდნობით.
ამგვარი შემთხვევები მეტად საინტერესოა იმაზე დასაკვირვებლად, თუ რომელი
ბერძნული ტექსტუალური ტიპის შემცველი ნუსხებით სარგებლობს ათონელი მამა და
რის საფუძველზე აკლებს იკითხვისს. მაგალითად, მათეს სახარების მე-5 თავის 27-ე
მუხლი o*af-ში ასე იკითხება: „გესმა (გასმიეს af), რამეთუ ითქუა პირველთა მათ მიმართ

(τοῖς ἀρχαίοις): არა იმრუშო“ [მთ. 5:27].

პირველთა მათ მიმართ დასტურდება შემდეგ

ბერძნულ ხელნაწერებში LM13 2C 33 579 788 . თუმცა არ გვაქვს ათონურ რედაქციაში
(G: გესმა, რამეთუ ითქუა: არა იმრუშო [მთ. 5:27]) და არც შემდეგ ბერძნულ
ხელნაწერებში: BD K U W 1 2c 28 118 565 1424 157 700 1346 uw. რაც შეეხება
ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერებს, ნაწილში დაცულია ეს ფრაზა, ნაწილში –
არა. (BYZ Matthew 5:27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη οὐ μοιχεύσεις).
Oo*af: უტევენით ეგენი, რამეთუ ბრმანი არიან და წინამძღუარნი ბრმათანი, რამეთუ

ბრმაჲ ბრმასა თუ წინაუძღჳნ, შესცთიან ორნივე მთხრებლსა შთაცჳვიან. [მთ. 15:14]
σφαλσεται შესცთიან] > G |

σφαλσεται (εφλλω), რაც ბერძნულად წაბორძიკებას ნიშნავს, დასტურდება
მხოლოდ რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერში: 13 788 1346. ბიზანტიური ტექსტის ტიპის
შემცველ ხელნაწერებში ეს სიტყვა არ არის, შესაბამისად, მას აკლებს გიორგი
მთაწმინდელიც. (BYZ Matthew 15:14 Ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ
τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.)
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Oo*af: ხოლო ქუეყანისმოქმედთა მათ ვითარცა იხილეს იგი მიმავალი მათა თქუეს

ურთიერთას: ესე არს მკჳდრი მისი, მოვედით და მოვკლათ იგი, და ჩუენდა იყოს
სამკჳდრებელი ესე [მრკ. 12:7].
θεασάμενοι αὐτόν ἐρχόμενον ვითარცა იხილეს იგი მიმავალი მათა] > G |
θεασάμενοι αὐτόν ἐρχόμενον ვითარცა იხილეს იგი მიმავალი მათა ბერძნულ
ხელნაწერთა ნაწილში გვაქვს ( 13 28 565 700 1071), ხოლო ბიზანტიური ტექსტის ტიპის
შემცველ ხელნაწერებში კი არა (A KU 118 2 157C ). (BYZ Mark 12:7 Ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ
εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ
κληρονομία.)
Oo*af: და შეასმენდეს მღდელთმოძღუარნი იგი ფრიად და მან არა რაჲ მიუგო მათ. [მრკ.
15:3].

αὐτὸσ δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο და მან არა რაჲ მიუგო მათ] > G |
αὐτὸσ δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο და მან არა რაჲ მიუგო მათ დასტურდება შემდეგ ბერძნულ
ხელნაწერებში: NUW 13 33 565 579 1071 1424. ხოლო ძირითადად არ დასტურდება
ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებში, თუმცა არ გვაქვს სხვა რედაქციის
შემცველ ნუსხებშიც: B AC D KM1 2 28 157 700 uw (BYZ Mark 15:3 Καὶ κατηγόρουν
αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά).
განხილული მაგალითებიდან გამოიკვეთა, რომ Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტში
(o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავებში დაცული ზოგიერთი იკითხვისი
სახარების ათონური რედაქციის ტექსტში აღარ დასტურდება. კლების ტენდენციაზე
დაკვირვებამ ბეძნულ ხელნაწერებთან შედარების საფუძველზე აჩვენა, რომ გიორგი
მთაწმინდელი ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველი ხელნაწერებით სარგებლობს.
მატება
გვაქვს სხვა ტიპის შემთხვევებიც, როდესაც პირიქით, Ath. 62-ის ქვედა ფენის
ტექსტში (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავებში არარსებული წაკითხვები
ათონურ რედაქციაში არის დამატებული.
კლების შემთხვევების მსგავსად, მატების მაგალითების ანალიზის დროსაც
გამოიკვეთა, რომ რიგ იკითხვისებს გიორგი მთაწმინდელი თავის რედაქციაში ამატებს
იმიტომ, რომ ისინი უგამონაკლისოდ არსებობს ბერძნულ ხელნაწერებში, ან ათონელი
მამა ამა თუ იმ იკითხვისს ამატებს იმიტომ, რომ ისინი დასტურდება მისთვის სარწმუნო
ბერძნულ ნუსხებში. ჯერ მოვიყვანთ პირველი ტიპის მაგალითებს:
საინტერესო შემთხვევა გვაქვს მარკოზის სახარების მე-5 თავის 33-ე მუხლში,
რომელიც o*af-ში ასე იკითხება: „ხოლო დედაკაცსა მას შეეშინა და ძრწოდა, რაჲ-იგი
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იქმნა მის ზედა, მოვიდა და შეუვრდა მას და უთხრა მას ყოველივე ბრალი“ [მრკ. 5:33].
სახარების ათონურ რედაქციაში სიტყვა ძრწოდას შემდეგ წარმოდგენილია უწყოდა
(„ხოლო დედაკაცსა მას შეეშინა და ძრწოდა, უწყოდა...“); უწყოდა οἶδα დასტურდება
უკლებლივ ყველა ბერძნულ ხელნაწერში (BYZ Mark 5:33 Ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα,
εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν).
საინტერესოა, რომ იგი გავქვს ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერებშიც, გარდა
რამდენიმე მათგანისა, კერძოდ, მარტვილის (S-391, X ს.), ტბეთის (995 წ.), ვენისა
(Ven.Geo.1, X ს.) და A-411 (XVI-XVII სს.) ოთხთავებისა.
აგრეთვე საინტერესო შემთხვევა გვაქვს მათეს სახარების მე-4 თავის 23-ე მუხლში,
რომელიც o*af-ში ასე იკითხება: და მოჰვლიდა (მოვჰლიდა o*) იესუ ყოველსა გალილეასა

და ასწავებდა შესაკრებელთა შორის მათთა და ქადაგებდა სასუფეველსა და
განჰკურნებდა ყოველსა სენსა და ყოველსა უძლურებასა ერსა შორის [მთ. 4:23].
სასუფეველსა] εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας სახარებასა სასუფეველისასა G |
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας სახარებასა სასუფეველისასა დასტურდება ყველა ბერძნულ

ხელნაწერში (BYZ Matthew 4:23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ (B uw rell). ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთა მცირე
ნაწილში, კერძოდ, X საუკუნის სინურ ოთხთავებში, წარმოდგენილია სასუფეველსა
(Sin.15, Sin.30/38, Sin.16, აგრეთვე, S-962 (1054 წ.), A-18 (XII ს.), ბერთის (X ს.), ურბნისისა
(XI ს.) და მესტიის (1033 წ.) ოთხთავებში). ხოლო ნაწილში სახარებასა სასუფეველისასა.
იოანე ოქროპირის მათე სახარების განმარტებაში დასტურდება სასუფეველსა, რაც
განსაკუთრებულად საინტერესოა ფაქტია.
Oo*af: უკუეთუ შეგცოდოს შენ ძმამან შენმან, მივედ და ამხილე მას, რაჟამს შენ და იგი

ხოლო იყვნეთ. უკუეთუ ისმინოს შენი, შეიძინო ძმაჲ იგი შენი [მთ. 18:15]. უკუეთუ1] pr.
ხოლო G | იყვნეთ] + μόνου მარტონი G. |

μόνου მარტონი დასტურდება უკლებლივ ყველა ბერძნულ ხელნაწერში (BYZ
Matthew 18:15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ
αὐτοῦ μόνου. Ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου). როგორც ჩანს, მესამედ
რედაქტირებისას გიორგი მთაწმინდელმა დაუმატა მატრონი (რაჟამს შენ და იგი ხოლო

იყვნეთ მარტონი G). ოპიზურ და შუალედურ (o*af) ხელნაწერებში მარტონის
ეკვივალენტი არის ხოლო (რაჟამს შენ და იგი ხოლო იყვნეთ Oo*af). ხოლო ამ
კონტექსტში, ბუნებრივია, კავშირი არ არის, იგი იგივეა, რაც მარტო. გიორგი
მთაწმინდელმა, მიუედავად იმისა, რომ ბერძნული დედნების დარად დაამატა მატრონი,

ხოლო მაინც არ დააკლო. რაც შეეხება დასაწყისში დამატებულ კავშირს ხოლო, ისიც
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უმრავლეს ბერძნულ ხელნაწერში დასტურდება, გარდა რამდენიმე მათგანისა: 13 788
565.
o*af: მოვიდა, რომელსა იგი ორი ქანქარი მიეღო, და ჰრქუა: უფალო, ორი ქანქარი მომეც

მე, აჰა, სხუაჲ ორი შევსძინე [მთ. 25:22].
მოვიდა] + იგიცა G | ორი3] + τάλαντα ტალანტი G |

ოპიზურ ხელნაწერებში τάλαντα ტალანტი-ის ნაცვლად ზოგან გვაქვს ქანქარი, ან

ქანქარიღა, რამდენიმე ხელნაწერში დასტურდება ტალანტი. რაც შეეხება ბერძნულ
ხელნაწერებს, τάλαντα ტალანტი დასტურდება უკლებლივ ყველგან. (BYZ Matthew 25:22
Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε, ἄλλα δύο
τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς). ქანქარი და ტალანტი სინონიმებია. მიუხედავად იმისა, რომ
გიორგი მთაწმინდელი ბერძნული τάλαντα-ს მიხედვით ქართულ ტექსტში ამატებს

ტალანტს (უფალო, ორი ქანქარი მომეც მე, აჰა, სხუაჲ ორი ტალანტი შევსძინე G), იმავე
მუხლში, სადაც ქანქარი გვაქვს, მას არ ცვლის ტალანტით. ასეთი რამ კი მას სხვა
შემთხვევებში არ ახასიათებს. კერძოდ, ლექსიკური ცვლილებანის განხილვის დროს
ვნახავთ, რომ იგი იმგვარ ფორმებს ამჯობინებს, რომლებიც ბერძნულის მსგავსად ჟღეს,
მაგალითად, მთ. 4:10: Σατανᾶ ეშმაკო Oo*af] სატანა G | გარდა ამისა, გიორგი
მთაწმინდელს წინადადებისათვის დაუმატებია სუბიექტი იგიცა, რაც ბერძნულ
ტექსტში არ ჩანს.
Oo*af: მღდელი ვინმე შთავიდოდა მასვე გზასა და მიემთხჳა იხილა იგი და თანაწარჰჴდა
[ლკ. 10:31].
მღდელი] pr. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ხოლო დამთხუევით G |

ოპიზურ რედაქციასა (O) და შუალედურ ხელნაწერებში (o*af) ლუკას სახარების
მე-10 თავის 31-ე მუხლი იწყება ასე: „მღვდელი ვინმე შთავიდოდა მასვე გზასა...“ გიორგი
მთაწმინდელი დასაწყისში საბოლოო ვერსიაში უმატებს სიტყვებს: ხოლო დამთხუევით
და ტექსტი ასე იკითხება: „ხოლო დამთხუევით მღდელი ვინმე შთავიდოდა მასვე
გზასა...“, რაც ბერძნულით აიხსნება, სადაც უკლებლივ ყველა ხელნაწერში წერია Κατὰ
συγκυρίαν δὲ (BYZ Luke 10:31 Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ· καὶ ἰδὼν
αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν). მისი შესატყვისია სწორედ ქართული „ხოლო დამთხუევით“.
Oo*af: რომელსა ჰრწმენეს მისი, არა დაისაჯოს; ხოლო რომელსა არა ჰრწმენეს, აწვე

დაშჯილ (დასჯილ f) არს, რამეთუ არა ჰრწმენა სახელისა მიმართ ძისა ღმრთისა [იოვ.
3:18].
ღმრთისა] + τοῦ μονογενοῦς მხოლოდშობილისა G |
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τοῦ

μονογενοῦς

მხოლოდშობილისა

წერია

უკლებლივ

ყველა

ბერძნულ

ხელნაწერში. (BYZ John 3:18 Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ).
ქვემოთ მოვიყვანთ მეორე ტიპის შემთხვევებს, როდესაც გიორგი მთაწმინდელი
ამა თუ იმ იკითხვისს ამატებს იმიტომ, რომ მისთვის უფრო სარწმუნო ბერძნულ
ხელნაწერებში ის დასტურდება. მაგალითად, მარკოზის სახარების მე-9 თავის 49-ე
მუხლი o*af-ში და, ასევე, ოპიზურ რედაქციაში ასეა წარმოდგენილი: „რამეთუ ყოველივე

ცეცხლითა დაიმარილოს“ [მრკ. 9:49]. ათონურ რედაქციაში კი სიტყვის დაიმარილოს
შემდეგ დამატებულია ფრაზა: „და ყოველი შესაწირავი მარილითა დაიმარილოს (καὶ
πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται)“. მრკ. 9:49 მუხლის მოკლე ვარიანტი დაცულია შემდეგ
ბერძნულ ხელნაწერებში: B L  W 28* 1 1582c 118 565 700 788 uw. ხოლო ვრცელი
ვარიანტი: ACKMNU13 124 2 28C 157 1582C 1071 1424  (BYZ Mark 9:49 Πᾶς γὰρ πυρὶ
ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται). გიორგი მთაწმინდელი უპირატესობას ანიჭებს
სწორედ ამ მეორე ჯგუფს, რომელშიც შედის ბიზანტიური ტიპის ტექსტის შემცველი
ხელნაწერები.
Oo*af: უძლურთა განჰკურნებდით, კეთროვანთა განსწმედდით (განჰსწმედდით a),

ეშმაკთა განასხემდით; უსასყიდლოდ მიგიღებიეს
(უსასყიდლოდცა o*a) მისცემდით [მთ. 10:8].

(+

და

o*a)

უსასყიდლოდ

განჰკურნებდით] + νεκροὺς ἐγείρετε მკუდართა აღადგინებდით G |

ამ მუხლში უცნაური ის არის, რომ νεκροὺς ἐγείρετε მკუდართა აღადგინებდით
არ დასტურდება ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებში (CC  KLMU
118 124 579 700* 788 1071 F 2 1424C). ხოლო დასტურდება: B D N 1 1582c 13 33 157 565
700c 1346 uw. გიორგი მთაწმინდელი კი ამატებს მას.
Matthew 10:8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε·
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
BYZ
Matthew 10:8 Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν
ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
BGT

Oo*af: ერი ესე ბაგითა მათითა პატივ-მცემს მე, ხოლო გულნი მათნი შორს განშორებულ

არიან ჩემგან [მთ. 15:8].
ერი] pr. Ἐγγίζει μοι მახლობელ არს ჩემდა G | ესე] + στόματι αὐτῶν, καὶ პირითა მათითა და G |

მაშასადამე, გიორგი მთაწმინდელი ასე ცვლის ტექსტს: „მახლობელ არს ჩემდა ერი

ესე პირითა მათითა და ბაგითა მათითა პატივ-მცემს მე, ხოლო გულნი მათნი შორს
განშორებულ არიან ჩემგან“ (G). Ἐγγίζει μοι მახლობელ არს ჩემდა და στόματι αὐτῶν, καὶ
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პირითა მათითა და არსებობს უმეტესად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ
ხელნაწერებში (BYZ Matthew 15:8 Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσίν με
τιμᾷ· ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ) და რამდენიმე სხვა ტექსტის ტიპის
ნუსხაშიც: CKMNUW 118 2 565 157 1071 1346 13 E* F . ხოლო არ დასტურდება: BDL
124 33 579 700 788 1424 uw
Oo*af: მაშინ გულისჴმა-ყვეს, რამეთუ არა ჰრქუა მათ კრძალვაჲ ცომისაგან, არამედ

მოძღურებისაგან ფარისეველთაჲსა (ფარისველთაჲსა o) და სადუკეველთაჲსა [მთ. 16:12].
ცომისაგან] + τοῦ ἄρτου პურისა G |

τοῦ ἄρτου პურისა დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: B C L 157 28
CKMUW 118 13 2 700 1071 1346 . ხოლო არ გვაქვს: D  124 565 788. (BYZ Matthew 16:12
Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων
καὶ Σαδδουκαίων). ამ შემთხვევაშიც გიორგი მთაწმინდელმა დაამატა პურისა იმიტომ, რომ
ბიზანტიური ტიპის ტექსტის შემცველ ხელნაწერებში იგი დასტურდება.
Oo*af: ფარისეველნო ბრმანო, განწმიდეთ პირველად შინაგანი იგი სასუმელისაჲ, რაჲთა

იყოს გარეშეცა იგი წმიდა [მთ. 23:26].
სასუმელისაჲ] + τῆς παροψίδος და პაროფსიდისაჲ G | იგი2] მისი G |

τῆς παροψίδος და პაროფსიდისაჲ გვაქვს შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: BG13
CKLMUW 1582c 2c 28 33 157 565 579 788 1346 1071 1424 . ხოლო არ გვაქვს: D  1 118
700 1582* 2* u. (BYZ Matthew 23:26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς
παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν). ეს მაგალითიც არის დასტური იმისა, რომ
გიორგი ათონელმა და პაროფსიდისაჲ დაამატა ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველი
ხელნაწერების გათვალისწინებით.
Oo*af: მაშინ შეკრბეს მღდელთმოძღუარნი იგი და მოხუცებულნი ერისანი ეზოსა მას

კაიაფაჲსსა (კაიაფაჲსა f) მღდელთმოძღურისასა [მთ. 26:3].
იგი] + καὶ οἱ γραμματεῖς და მწიგნობარნი G |

καὶ οἱ γραμματεῖς და მწიგნობარნი დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში:
KMU 2 28 157 579 1346. ხოლო არ დასტურდება: Bc ADL1 13 565 700 788 1424 uw.
(BYZ Matthew 26:3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα). ზემოთ მოტანილი მაგალითების მსგავსად ეს
შემთხვევაც ადასტურებს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა გაითვალისწინა ბიზანტიური
ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერთა ჩვენებები და ამის მიხედვით დაამატა და

მწიგნობარნი. ქვემოთ უკომენტაროდ გავაგრძელებთ მსგავსი მაგალითების მოყვანას.
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Oo*af: და, აჰა, იესუ შეემთხჳა მათ და ჰრქუა: გიხაროდენ! ხოლო იგინი მოვიდეს და

შეუვრდეს ფერჴთა მისთა და თაყუანის-სცეს მას [მთ. 28:9].
და1] pr. Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ და ვითარ-იგი მივიდოდეს თხრობად მოწაფეთა მისთა
G|

Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ და ვითარ-იგი მივიდოდეს

თხრობად მოწაფეთა მისთა წარმოდგენილია უმეტესად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის
შემცველ ხელნაწერებში (BYZ Matthew 28:9 Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ
ἰδού, Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς, λέγων, Χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ
προσεκύνησαν αὐτῷ), აგრეთვე, სხვა ტექსტის ტიპის შემცველ რამდენიმე ნუსხაში:
ACKLMU1 124 2 28 157 565 579 1071 1346 . ხოლო არ დასტურდება: BDW 33 69
700 uw
Oo*af: განუტევე ერი ესე, რაჲთა წარვიდენ გარემო სოფლებსა (სოფლებისა af), სანახებსა

და იყიდონ თავისა მათისა რაჲ იგი ჭამონ [მრკ. 6:36].
სოფლებსა] + და G | Τί φάγωσιν რაჲ იგი ჭამონ] Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν საზრდელი რამეთუ რაჲმცა ჭამეს
არა აქუს G |

Τί φάγωσιν რაჲ იგი ჭამონ გვაქვს შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: B D L W 28 788
uw. ხოლო Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν საზრდელი რამეთუ რაჲმცა ჭამეს არა აქუს:
A13 2 0171 . (BYZ Mark 6:36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ
κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρτους. Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν).
Oo*af: რომელნი, ოდეს იგი იყო გალილეას იესუ, შეუდგეს მას, და სხუანი მრავალნი,

რომელნი მის თანა აღსრულ (აღმოსრულ a) იყვნეს იერუსალჱმდ [მრკ. 15:41].
მას] + καὶ διηκόνουν და ჰმსახურებდეს G |

καὶ διηκόνουν და ჰმსახურებდეს წარმოადგენილია: B L  565 1071 uw, ხოლო არ
გვაქვს: CD 2 579. (BYZ Mark 15:41 αἳ καί, ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν
αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα).
Oo*af: და მოიქცეს მოციქულნი და უთხრეს იესუს, რაოდენი ქმნეს. და წარიყვანნა იგინი

და განეშორა თჳსაგან ადგილსა ქალაქისასა, რომელსა ჰრქჳან ბეთსაიდაჲ [ლკ. 9:10].
ადგილსა] + ἔρημον უდაბნოსა G |

ἔρημον

უდაბნოსა

დასტურდება

ბერძნულ

ხელნაწერთა

უმეტესობაში:

CKMNUWA 2 28 124 1071 1424 , ხოლო არ გავაქვს: 1 700-ში. (BYZ Luke 9:10 Καὶ
ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν
κατ᾽ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδάν).
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Oo*af: ხოლო გეტყჳ თქუენ: არა ვინ მათ კაცთაგანმან გემოჲ იხილოს სერობისა ამისგან

ჩემისა [ლკ. 14:24].
ჩემისაჲ] + Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. რამეთუ მრავალნი არიან ჩინებულ და მცირედნი რჩეულ
G|

Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. რამეთუ მრავალნი არიან ჩინებულ და

მცირედნი რჩეულ დასტურდება: Fmg. GYM*  1c 118c 13 2 28c 700 1071, ხოლო არ
დასტურდება: B P45 P75 NW 1 118 uw. (BYZ Luke 14:24 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν
ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί).
Oo*af: (ხოლო f) გეტყჳ თქუენ, რომელსა აქუნდეს, მიეცეს; ხოლო რომელსა არა აქუნდეს

და რომელღა-იგი აქუნდეს, მო-ვე-ეღოს მისგან [ლკ. 19:26].
თქუენ] + ὅτι παντὶ ვითარმედ ყოველსა G |

ὅτι παντὶ ვითარმედ ყოველსა არცერთ ბერძნულ ხელნაწერს არ აკლია. ზოგიერთს
აკლია მხოლოდ ვითარმედ (ὅτι) L 1 1582. (BYZ Luke 19:26 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι
δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ).
Oo*af: განცოცხლდა კაცი იგი და აღიღო ცხედარი თჳსი და წარვიდა. ხოლო იყო შაბათი

დღჱ (დღე f) იგი [იოვ. 5:9].
განცოცხლდა] pr. Καὶ εὐθέως და მეყსეულად G |

Καὶ εὐθέως და მეყსეულად აკლია * 2* 28 565, ხოლო წარმოდგენილია ბერძნულ
ხელნაწერთა უმრავლესობაში: B C EAKC LMP66 KUWsup 2c 33 157 118 579 1582
700 1071 1424 u. (BYZ John 5:9 Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράββατον αὐτοῦ
καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ).
Oo*af: და ჰრქუეს მას: მოძღუარ, ესე დედაკაცი ცხადად მრუშებასა დაეპყრა [იოვ. 8:4].
მას] + πειράζοντες რამეთუ გამოსცდიდეს G |

πειράζοντες რამეთუ გამოსცდიდეს დასტურდება რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერში:
K 2* 579. ხოლო არ დასტურდება: MS 1 2c 28 . (BYZ John 8:4 λέγουσιν αὐτῷ, πειράζοντες,
Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη).
Oo*af: ხოლო ესე თქუეს (თქუჱს f) და გამოსცდიდეს მას, რაჲთა აქუნდეს შესმენად მისა.

ხოლო იესუ ქუეყანად დადრკა და თითითა ქუეყანასა წერდა [იოვ. 8:6].
წერდა] + μὴ προσποιούμενος და არარას ეტყოდა G |

μὴ προσποιούμενος და არარას ეტყოდა

დასტურდება

რამდენიმე

ხელნაწერში: K 2* 579 1346. ხოლო არ დასტურდება: S U  28 (
1
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13

BYZ

ბერძნულ

John 8:6 Τοῦτο δὲ

ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ
ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος).
Oo*af: ხოლო მათ ვითარცა ესმა, განვიდოდეს თითოჲ: იწყეს მოხუცებულითგან,

ვიდრემდის დაშთა თავადი მარტოჲ, და დედაკაცი იგი დგა წინაშე მისსა [იოვ. 8:9].
ესმა] + ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι მხილებულნი სჳნიდისისაგან G |

ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι მხილებულნი სჳნიდისისაგან წარმოდგენილია:
SU1 28 700, ხოლო არ დასტურდება: K 118 2 579 1346  (BYZ John 8:9 Οἱ δέ, ἀκούσαντες,
καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ
κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα).
Oo*af: მან მიუგო და ჰრქუა მათ: კაცსა რომელსა ჰრქჳან იესუ, თიჴაჲ შექმნა და მცხო

თუალთა ჩემთა და მრქუა მე: წარვედ სილოამდ და დაიბანე. მივედ და დავიბანე და
აღვიხილენ [იოვ. 9:11].
წარვედ] + τὴν κολυμβήθραν საბანელსა მას G |

τὴν κολυμβήθραν საბანელსა მას წარმოდგენილია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში:
AU 2 700 , ხოლო აკლია: P66 LW1 565 uw. (BYZ John 9:11 Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν,
Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν, καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ εἶπέν μοι, Ὕπαγε
εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, καὶ νίψαι. Ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα).
Oo*af: მცირედღა, და არღარა მხედვიდეთ მე (+ და of); კუალად მცირედღა, და მიხილოთ

მე [იოვ. 16:16].
მე2] + ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα. რამეთუ მე მივალ მამისა ჩემისა G |

ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα. რამეთუ მე მივალ მამისა ჩემისა წარმოდგენილია
უმეტესად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებში, აგრეთვე სხვა ტექსტის
ტიპის შემცველ ნუსხებშიც: A MNU113 2 28 157 565 700 1424, ხოლო არ
დასტურდება: B P66 W P5 DL 1071. (BYZ John 16:16 Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν
καὶ ὄψεσθέ με, ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα).
Oo*af: ოდეს ვიყავ მათ თანა, მე ვსცევდ მათ სახელითა შენითა; რომელნი მომცენ მე და

დავიცვენ, და არავინ მათგანი წარწყმდა, გარნა ძჱ (ძე of) იგი წარწყმედისაჲ, რაჲთა
წერილი აღესრულოს [იოვ. 17:12].
თანა] + ἐν τῷ κόσμῳ სოფელსა შინა G |

ἐν τῷ κόσμῳ სოფელსა შინა დასტურდება ძრითადად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის
შემცველ ხელნაწერებში, აგრეთვე სხვა ტექსტის ტიპის შემცველ ნუსხებშიც: A
KMNU 1582c 13 2 28 33 157 565sup 1424. ხოლო აკლია: B P60 P66 DL 1582c 1071.
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(BYZ John 17:12 Ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς
δέδωκάς μοι, ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ
πληρωθῇ).
არის ისეთი შემთხვევაც, როდესაც საბოლოო ათონურ რედაქციაში მთელი
მუხლია ჩამატებული. მაგალითად, მარკოზის სახარების მე-9 თავის 46-ე მუხლი არც
o*af-ში და არც ოპიზურ რედაქციაში არ დასტურდება, ათონურ რედაქციაში კი ასე
იკითხება: სადა-იგი მატლი მათი არა დაესრულების, და ცეცხლი არა დაშრტების [მრკ.
9:46]. ეს მუხლი აკლია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებს: BCLW1 28 565 u, ხოლო
წარმოდგენილია ძირითადად ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებში,
თუმცა გვაქვს სხვა ტექსტის ტიპის შემცველ ნუსხებშიც: ADKMNU13 2 157 579 700
1071 1346 1424. (BYZ Mark 9:46 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται).
რომ შევაჯამოთ, ყველა ის მაგალითი, რომლებიც ზემოთ წარმოვადგინეთ (გარდა
ერთისა) აჩვენებს, რომ გიორგი მთაწმინდელი საბოლოოდ რედაქტირებისას სახარებას
უმატებს იმ იკითხვისებს, რომლებიც დასტურდება ბიზანტიური ტიპის ტექსტის
შემცველ ხელნაწერებში. შესაძლებელია ისინი სხვა ტიპის ტექსტის შემცველ ნუსხებშიაც
დასტურდებოდეს, თუმცა მათი ურთიერთკავშირის კვლევა ამ ეტაპზე ჩვენს ამოცანს
სცილდება და ბიზანტური ტექსტით დაინტერესებული მკვლევრებისათვის არის
საინტერესო. გიორგი მთაწმინდელისათვის ამოსავალ წერტილს სწორედ ბიზანტიური
ტექსტი წარმოადგენს და მას ადარებს ქართულ სახარებას (ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
მის ხელში უკვე გამოვლილ ე. წ. შუალედურ ვერსიას, რომელსაც საბოლოო სახეს
აძლევს).
ლექსიკა
გარდა სიტყვის, ფრაზის, ზოგჯერ მთელი წინადადების ან მუხლის კლებამატებისა, Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავები
ათონური რედაქციის ტექსტისაგან ლექსიკური ერთეულებითაც სხვაობს.
მაგალითად, o*af-ში მარკოზის სახარების მე-9 თავის 50-ე მუხლის ასეთი
წაკითხვა გვაქვს: კეთილ არს მარილი; უკუეთუ მარილი წბილ იყოს, რაჲთა

დაიმარილოს? გაქუს თავისა თქუენისა მარილი და მშჳდობით იყვენით ურთიერთას
[მრკ. 9:50]. ათონურ რედაქციაში წბილ იყოს სინტაგმის ნაცვლად დასტურდება
უმარილო იქმნეს, დაიმარილოს ნაცვლად – შეინელოს. ანუ მუხლის პირველი ნაწილი
იკითხება: კეთილ არს მარილი; უკუეთუ მარილი უმარილო იქმნეს, რაჲთა შეინელოს?
რა ვითარება გვაქვს ბერძნულ ხელნაწერებში? ყველგან დასტურდება ἐὰν δὲ τὸ ἅλας
ἄναλον γένηται (Mk. 9:50 BYZ) (უკუეთუ მარილი უმარილო იქმნეს), როგორც ვხედავთ,
გიორგი

მთაწმიდელი

ზედმიწევნით

თარგმნის
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ბიზანტიურ

ტექსტს.

მხოლოდ

ვაშინგტონურ ოთხთავში (W 032) დასტურდება ἐὰν δὲ τὸ ἅλα ἄναλον μωρανθῇ, რაც ნიშნავს:

უკუეთუ მარილი უგემო იქმნეს. მსგავსი შემთხვევაა 579 ხელნაწერში: ἐὰν δὲ τὸ ἅλα
μωρανθῇ. რაც შეეხება ოპიზურ რედაქციას, იგიც შუალედური ხელნაწერების ჩვენებას
იმეორებს: „უკუეთუ მარილი წბილ იყოს, რაჲთა დაიმარილოს?“ ხოლო ადიშის
სახარებაში

მუხლი

ასე

იკითხება:

„უკუეთუ

მარილი

განწბილდეს,

რაჲთამე

შეიმარილოს?“
ლექსიკური სხვაობების ანალიზმა აჩვენა, რომ გიორგი მთაწმინდელი, ერთი
მხრივ, ასწორებს, აზუსტებს ძველ მთარგმნელთა შეცდომებს, ხოლო, მეორე მხრივ,
ცვლის ლექსიკურ ერთეულს იმ სინონიმით (ზოგჯერ ბერძნულის კალკით), რომელიც
მას უფრო სწორად მიაჩნია. ჯერ მოვიყვანთ პირველი შემთხვევების ნიმუშებს:
მთ. 4:16: ἐν χώρα ბნელსა Oo*af] სოფელსა G | ბერძნულ ხელნაწერებში ყველგან გვაქვს
χώρα, ας, ἡ, რაც სოფელს ნიშნავს.
მთ. 5:19: ἐλάχιστος უმრწემეს Oo*af] უმცირეს G | ἐλάχιστος არის ὀλίγος-ის უფროობითი
ხარისხი და ქართულად პატარას, მცირეს ნიშნავს.
მთ. 5:21: τῇ κρίσει სიკუდილისა Oo*af] საშჯელისა G | κρίσις ქართულად სასჯელს,
სამართალს ნიშნავს.
მთ. 7:20: τῶν καρπῶν საქმეთა Oo*af] ნაყოფთა G | καρπς ქართულად ნიშნავს ნაყოფს.
მთ. 8:21: Ἕτερος ერთმან Oo*af] სხუამან G | Κύριε მოძღუარ Oo*af] უფალო G | Ἕτερος
ქართულად ცალსახად ნიშნავს სხვას, ხოლო Κύριος – უფალს.
მთ. 11:30: ἐλαφρόν მცირე Oo*af] სუბუქ G | ἐλαφρός ქართულად მსუბუქს, სატარებლად
ადვილს ნიშნავს.
მთ. 12:41: πλεῖον უდიდესი Oo*af] უფროჲს G | πολς ქართულად ნიშნავს ბევრს
რაოდენობრივად.
მთ. 13:35: κεκρυμμένα იგავთა Oo*af] დაფარულთა G | κρπτο ქართულად ნიშნავს
დამალვას, დაფარვას, ხოლო იგავს ბერძნულში სხვა შესატყვისი აქვს: παραβολ. ეს
სიტყვა ამავე მუხლში არის დადასტურებული (აღვაღო იგავით პირი ჩემი Ἀνοίξω ἐν
παραβολαῖς τὸ στόμα μου). გიორგი მთაწმიდელი ცდილობს დაიცვას ეკვივალენტების
სიმყარე.
მთ. 18:11: σῶσαι მოძიებად o*af] ცხორებად G | σζω ქართულად ხსნას, გადარჩენას
ნიშნავს. (მთ. 18:11 მუხლი ოპიზურ რედაქციას აკლია).
მთ. 18:28: συνδούλων მოყუასი თჳსი Oo*af] თანამონაჲ G | σύνδουλος-ს ინგლისური
ეკვივალენტია: fellow-slave, fellow-servant, რომლის უფრო ზუსტი თარგმანი გიორგი
ათონისეულია – თანამონაჲ.
მთ. 18:35: ἀδελφῷ მოყუასსა Oo*af] ძმასა G | ἀδελφς ქართულად ძმას ნიშნავს.
მთ. 19:28: τῇ παλιγγενεσίᾳ მოსლვასა Oo*af] შობასა G | φυλὰς ნათესავთა Oo*af] ტომთა G |
παλιγγενεσίᾳ ქართულად ნიშნავს განახლებას, ხელახლა შობას. ამ მუხლში სწორედ
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მეორედ მოსვლაზე, მეორედ შობაზე არის საუბარი. φυλ-ს ქართული შესატყვისი კი
არის ტომი.
მთ. 19:29: ἢ ἀγρούς ქუეყანაჲ Oo*af] აგარაკნი G | ἀγρς თანამედროვე ქართულად ყანას,
დასამუშავებელ, სასოფლო-სამეურნეო მიწას ნიშნავს.
მთ. 20:8: ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος სახლისა უფალმან Oo*af] უფალმან სავენაჴისამან G |
ἀμπελῶν-ის ქართული შესატყვისია ვენახი, ვაზის ბაღი.
მთ. 21:32: αἱ πόρναι ცოდვილთა Oo*af] მეძავთა G | πόρνη ქართულად სწორედ მეძავს
ნიშნავს.
მთ. 22:2: τῶν οὐρανῶν ღმრთისაჲ Oo*af] ცათაჲ G |ბერძნულ ხელნაწერებში ყველგან გვაქვს
οὐρανς.
მთ. 22:25: σπέρμα ნათესავი Oo*af] თესლი G | ბერძნულ ხელნაწერებში ყველგან გვაქვს
σπέρμα.
მთ. 23:29: τὰ μνημεῖα მოსაჴსენებელსა Oo*af] სამარებსა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში
გვაქვს μνημεῖον, რომელიც ქართულად საფლავს ნიშნავს.
მთ. 25:41: τοῖς ἀγγέλοις მსახურთა Oo*af] ანგელოზთა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში
გვაქვს ἀγγέλος, რომელიც ქართულად ანგელოზს ნიშნავს.
მთ. 26:36: χωρίον დაბასა Oo*af] ადგილსა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს χωρίον,
რომელიც ქართულად ადგილს ნიშნავს.
მთ. 27:41: πρεσβυτέρων ხუცესთა Oo*af] მოხუცებულთა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში
გვაქვს πρεσβτερος, რომელიც ქართულად მოხუცებულს ნიშნავს. სიტყვა ხუცესის
თავდაპირველი მნიშვნელობაა „უფროსი“. სწორედ მისგან არის ნაწარმოები „უხუცესი“
(სარჯველაძე ზ., 1984:31). შესაბამისად, ხუცესი და მოხუცებული ძველ ქართულში
სინონიმებია დანელია 1998:67). თუმცა ამ ორი ფორმიდან გიორგი მთაწმინდელი
მოხუცებულს ირჩევს, სავარაუდოდ, იმიტომ, რომ მას ხუცესისგან (მღვდელი)
განსხვავებით სხვა მნიშვნელობა არ აქვს. πρεσβτερος-იდან წარმოდგება სიტყვა
პრესვიტერიც.
ლკ. 1:72: διαθήκης შჯული Oo*af ] აღთქუმისა G ყველა ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს
διαθήκη, რაც ქართულად აღთქმას ნიშნავს.
ლკ. 5:39: χρηστότερός უტკბილეს Oo*af] უმჯობეს G | ბერძნული ხელნაწერების
უმეტესობაში (K  rell) გვაქვს χρηστότερός - კარგის უფროობითი ხარისხის ფორმა, ზოგან
კი (BLW u[w] 157) χρηστός – დადებითი ხარისხის ფორმა.
ლკ. 8:23: τὴν λίμνην ზღუასა Oo*af] ტბასა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს λίμνη,
რომელიც ქართლად ნიშნავს ტბას.
ლკ. 9:12: δώδεκα მოწაფენი Oo*af] ათორმეტნი G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს
δώδεκα (თორმეტი).
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ლკ. 12:58: τῷ πράκτορι სეფე კაცსა Oo*af] მეხარკესა G | ὁ πράκτωρ სეფე კაცმან Oo*af]

მეხარკემან G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს ὁ πράκτωρ. ივანე იმნაიშვილის
აზრით, ὁ πράκτωρ-ის (გადასახადების ამკრეფი) ძველი შესატყვისი – სეფე კაცი – XI
საუკუნისათვის გაუგებარი იქნებოდა. მეხარკე კი მისი ეკვივალენტი ახალი ტერმინია,
რომლითაც გიორგი მთაწმიდელის მას ანაცვლებს.55
იოვ. 6:61: ἐν ἑαυτῷ სულითა თჳსითა Oo*af] თავით თჳსით G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში
გვაქვს ἐν ἑαυτῷ, რაც ქართულად ნიშნავს თავად, თვითონ.
როგორც

ლექსიკური

სხვაობების

მაგალითებიდან

გამოჩნდა,

გიორგი

მთაწმინდელი ან ასწორებს ძველ მთარგმნელთა შეცდომებს, ან მისთვის თანამედროვე
ქართული სალიტერატურო ენისათვის დამახასიათებელი ფორმებით ცვლის.
ქვემოთ მოვიყვანთ მეორე ტიპის მაგალითებს, როცა გიორგი ათონელი ცვლის
ლექსიკურ ერთეულს იმ სინონიმით (ზოგჯერ ბერძნულის კალკით), რომელიც მას
უფრო სწორად მიაჩნია.
მთ. 2:6: ἡγούμενος მთავარი Oo*af] წინამძღუარი G |
მთ. 2:11: τοὺς θησαυροὺς საფასეთა Oo*af] საუნჯეთა G |
მთ. 4:10: Σατανᾶ ეშმაკო Oo*af] სატანა G |
მთ. 13:52: μαθητευθεὶς რომელი მოწაფე ყოფილ არს Oo*af] დამოწაფებული G |
მთ. 18:24: ταλάντων შანთისაჲ Oo*af] ტალანტისაჲ G |
მთ. 21:15: Ὡσαννὰ კურთხევაჲ Oo*af] ოსანა G |
მთ. 25:3: τὰς λαμπάδας სანთელნი Oo*af] ლამპარნი G |
მთ. 25:4: τῶν λαμπάδων სანთელნი Oo*af] ლამპართა G |
ლკ. 1:71: σωτηρίαν გამოჴსნასა Oo*af] ცხოვრებასა G |
ლკ. 15:23: τὸν σιτευτὸν მსუქანე Oo*af] ჭამებული G |
ლკ. 20:17: εἰς κεφαλὴν γωνίας თავ საკიდურისა] თავ კიდეთა G |
გვაქვს

ისეთი

შემთხვევებიც,

როდესაც

ბერძნულ

ხელნაწერებში

ორივე

ლექსიკური ფორმაა დადასტურებული. ამ შემთხვევაში გიორგი მთაწმინდელი მისთვის
სარწმუნო ხელნაწერს ეყრდნობა. მაგალითად: მთ. 13:43: სასუფეველსა ცათასა Oo*af]

სასუფეველსა მამისა მათისასა G | τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν გვაქვს B * C uw rell,
ხოლო τῇ βασιλείᾳ τν ορανν გვაქვს: * 124 700 788.
მათეს სახარების მე-17 თავის მე-20 მუხლში ასეთი ვითარება გვაქვს Oo*af-ში:

ხოლო თავადმან ჰრქუა მათ: მცირედმორწმუნეობითა თქუენითა. ამენ გეტყჳ თქუენ. [მთ.
17:20].
თავადმან Oo*af] იესუ G | მცირედმორწმუნეობითა თქუენითა Oo*af] ურწმუნოებისა თქუენისათჳს G |
55

ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია, ტექსტი გამოსცა და გამოკვლევა დაურთო ივანე
იმნაიშვილმა, თბ., 1979, გვ. 163.
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ეს მუხლი საინტერესოა შემდეგი თვალსაზრისითაც: ბერძულ ხელნაწერებში მისი
ორი ვარიანტი გვხვდება, ერთი იწყება ასე: „ხოლო ჰრქუა მათ“, ხოლო მეორე ამგვარად:

„ხოლო იესუ ჰრქუა მათ“. ჩვენი აზრით, ქართულ თარგმანში საჭირო იყო სუბიექტი.
პირველმთარგმნელს იესუ არ დაუწერია, ჩანს, იგი იმ ხელნაწერთაგან ერთ-ერთით
სარგებლობდა, სადაც სუბიექტი საერთოდ არ იყო. ხოლო ქართულად აზრის მეტი
სიცხადისთვის დაამატა „თავადმან“, რომელიც გიორგი მთაწმინდელმა იესუთი შეცვა.

იესუ არ წერია შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: B 124 33 579 700 788 uw. ხოლო
წერია: CKLMUW 118 2 28 157 565 1071 1424. საინტერესოა ისიც, რომ ὀλιγοπιστίαν
ὑμῶν მცირედმორწმუნეობითა თქუენითა Oo*af დასტურდება იმავე ხელნაწერებში, სადაც
ბერძნულში სუბიექტი არ გვაქვს (B 124 33 579 700 788 uw), ხოლო ἀπιστίαν ὑμῶν

ურწმუნოებისა თქუენისათჳს G დასტუდება იმ ხელნაწერებში, სადაც იესუ წერია
(CKLMUW 118 2 28 157 565 1071 1424).
საინტერესო შემთხვევა გვაქვს მათეს სახარების 24-ე თავის 42-ე მუხლში,
რომელიც შუალედურ ხელნაწერებში (o*af) ასე იკითხება: იღჳძებდით უკუჱ, რამეთუ

არა იცით, რომელსა დღესა უფალი თქუენი მოვიდეს [მთ. 24:42]. სიტყვა დღესა-ს
ნაცვლად საბოლოო ათონურ რედაქციაში გვაქვს ჟამსა (ἡμέρᾳ დღესა Oo*af] ὥρᾳ ჟამსა G |).
ბერძნულ ხელნაწერებში ორივე მათგანი დასტურდება. ἡμέρᾳ დღესა დაცულია:
BDW13  1582* 33 157 788 1424 uw, ხოლო ὥρᾳ ჟამსა: F* 579  K L M U  1582C 2 28 565
700 1071 1346 .
მთ. 24:43-ში ოპიზურ რედაქციასა და შუალედურ ხელნაწერებში გვაქვს ჟამსა

(ხოლო ესემცა იცით: უკუეთუმცა (უკუჱთუმცა f) უწყოდა სახლისა უფალმან, რომელსა
ჟამსა მპარავი მოსლვად არს, იღჳძებდამცა და არა უტევა დათხრად გუერდი სახლისა
თჳსისა (თჳსისაჲ af), ხოლო გიორგი მას ცვლის სიტყვით საჴუმილავსა (ჟამსა Oo*af]
საჴუმილავსა G |). ბერძნული ხელნაწერების უმრავლესობაში (B uw rell) გვაქვს φυλακῇ,
რაც ქართულად დაცვას, საგუშაგოს ნიშნავს. სწორედ ეს მნიშვნელობა აქვს ძველ
ქართულში საჴმილავსაც (სადარაჯო, საგუშაგო). რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერში
(G13 33 788 1346) დასტურდება , რომელიც ქართულად შეიძლება ითარგმნოს
როგორც წუთი, წამი, დრო, დღის ერთი საათი. როგორც ჩანს, Oo*af-ში ჟამი სწორედ ამ
ბერძნული ხელნაწერების გავლენით არსებობდა.
რაც შეეხება მრკ. 5:33-ს, ოპიზურ რედაქციასა და შუალედურ ხელნაწერებში ის ასე
იკითხება: ხოლო დედაკაცსა მას შეეშინა და ძრწოდა, რაჲ-იგი იქმნა მის ზედა, მოვიდა

და შეუვრდა მას და უთხრა მას ყოველივე ბრალი. გიორგი მთაწმინდელი ბრალ-ს ცვლის
სიტყვით ჭეშმარიტი (ბრალი Oo*af] ჭეშმარიტი G |). ბერძნული ხელნაწერების
უმრავლესობაში (KLNUBACDM 2 33 118 124 157 565 700 1071 1424 1582C 579 uw)
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წერია τὴν ἀλήθειαν (ჭეშმარიტება), ხოლო რამდენიმე ხელნაწერში (W 1 1582* 13 28 1346)
გვაქვს ατιον (ბრალი, დანაშაული).
Oo*af-ში მარკოზის სახარების მე-3 თავის მე-4 მუხლის ასეთი წაკითხვა გვაქვს: და

ჰრქუა მათ იესუ: ჯერ-არსა შაბათსა კეთილისა საქმჱ, ანუ ბოროტისაჲ? სულისა
ცხოვნებაჲ, ანუ წარწყმედაჲ? ხოლო იგინი დუმნეს. საბოლოო ათონურ რედაქციაში
ნაცვლად სიტყვისა წარწყმედაჲ გვაქვს მოკლვაჲ. (წარწყმედაჲ Oo*af] მოკლვაჲ G |)
ბიზანტიური ტექსტის ტიპში და აგრეთვე სხვა ხელნაწერებშიც (B uw rell) დასტურდება
ინფინიტივის ფორმა ἢ ἀποκτεῖναι, რაც ცალსახად მოკვლას ნიშნავს. რამდენიმე
ხელნაწერში (LW1 124 28 579 565 700 1424) გვაქვს ἢ ἀπολέσαι, რაც განადგურებას,
დაკარგვას ნიშნავს და გადატანითი მნიშვნელობით სულის წარწყმედასაც გულისხმობს.
ლკ. 10:42-შიც ვარიანტულ ლექსიკურ სხვაობას ბერძნული ხელნაწერების
მიხედვით ახსნა მოეპოვება. Oo*af-ში მუხლი ასე იკითხება: აქა მცირედი არს საჴმარ.

ხოლო მარიამ კეთილი ნაწილი გამოირჩია (გამოიჩია o*, გამოიძია f), რომელი არასადა
მიეღოს მისგან. ათონურ რედაქციაში მცირედის ნაცვლად გვაქვს ერთისაჲ
(λίγων მცირედი Oo*af] ἑνὸς ერთისაჲ G |). λίγων მცირედი დასტურდება შემდეგ
ბერძნულ ხელნაწერებში: BL CC 1 33 579 1582* [w]. ხოლო ἑνὸς ერთისაჲ გვაქვს: P45 P75
 69 157 1071 1424 1582C AC*  KMPUW 118 13 2 28 565sub 700 u.
საინტერესო შემთხვევა გვაქვს ლუკას სახარების მე-14 თავის მე-12 და მე-13
მუხლებში, სადაც ორივე შემთხვევაში Oo*af-ში დასტურდება სადილი, ხოლო საბოლოო
რედაქციაში – სამხარი. ბერძნული ხელნაწერების შემთხვევაში, ლკ. 14:12-ში გვაქვს
ἄριστον (საუზმე, სადილი), ხოლო ლკ. 14:13-ში – δοχή (მიღება).
ლკ. 14:12: ἄριστον სადილსა Oo*af] სამხარსა G |
ლკ. 14:13: δοχήν სადილსა Oo*af] სამხარსა G |
მოყვანილი მაგალითებიდან გამოჩნდა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბერძნულ
ხელნაწერებში ორივე ლექსიკური ფორმაა დასტურდება, გიორგი მთაწმინდელის
არჩევანი იმ ხელნაწერთა ჩვენებებს თანხვდება, რომელთა უმეტესობაში ბიზანტიური
ტექსტის ტიპია დაცული.

ტრანსპოზიცია
Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავებში
დაცული

ტექსტი

ათონური

რედაქციისაგან

იმითაც

სხვაობს,

რომ

სიტყვათა

თანმიმდევრობა არის შეცვლილი. მაგალითად: Oo*af-ში მთ. 10:22 ასე იკითხება: ხოლო

რომელმან დაითმინოს იგი სრულიად, ცხოვნდეს (ცხონდეს af). გიორგი ათონელი
ფრაზას ასე ცვლის: ხოლო რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ცხოვნდეს (tr.
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სრულიად იგი G |). ამგვარი ცვლილება მუხლის შინაარსსაც ცვლის: ცხონდეს ის, ვინც
ბოლომდე დაითმენს. ბერძნულ ხელნაწერებშიც ზუსტად ასე გვაქვს: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς
τέλος, οὗτος σωθήσεται.
მთ. 17:17: თქუენ თანა ვიყო Oo*af. ამგვარი წაკითხვა (μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι)
დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: BCD1 124 33 565 579 700 788 uw.
გიორგი მთაწმინდელი კი ამგვარად ცვლის: tr. ვიყო თქუენ თანა G, რასაც, თავის მხრივ,
ახსნა მოეძებნება ბერძნული ხელნაწერების მიხედვით: ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν KLMUW 118
2 28 157 1071 1424 .
მთ. 26:10 მუხლი ბერძნულ ხელნაწერებში ასე იწყება: Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς. Oo*af-ში ასე
იყო გადმოტანილი: გულისჴმა-ყო იესუ, ხოლო-ს გარეშე. გიორგი მთაწმინდელი ამატებს

ხოლო-ს და სიტყვებსაც უცვლის მიმდევრობას: tr. ხოლო იესუ გულისჴმა-ყო G |
სხვადასხვა სურათს აჩვენებს Oo*af და G მარკოზის სახარების მე-7 თავის 33-ე
მუხლში, რაც, აგრეთვე, ბერძნული ხელნაწერებით არის განპირობებული. Oo*af-ში ეს
მუხლი ასე იკითხება: და განიყვანა ერისა მისგან თჳსაგან და დაასხნა (დასხნა o*f) თითნი

მისნი და ჰნერწყუა ყურთა მისთა და შეახო ენასა მისსა [მრკ. 7:33]. და ჰნერწყუა ყურთა
მისთა – სიტყვათა ამგვარი თანმიმდევრობა გვაქვს რამდენიმე ბერძნულ ხელნაწერში: εἰς
τὰ

ὦτα

αὐτοῦ,

καὶ

πτύσας

W13 28.

ხოლო

გიორგი

მთაწმინდელი

სიტყვათა

თანმიმდევრობას უმრავლესი ბერძნული ხელნაწერის ჩვენების საფუძველზე ამგვარად
ცვლის: tr. ყურთა მისთა და ჰნერწყუა G, εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας BLAKMNU1 2
33 118 157 1424 uw.
საკუთარი სახელები
Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავებში
საკუთარი სახელების – ანთროპონიმებისა და ტოპონიმების – დაწერილობაც სხვაობს
ათონური რედაქციისაგან. ამგვარი სხვაობები ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან
ინფორმაციას

იძლევა

ოთხთავის

ქართული

თარგმანის

ბერძნულ

დედანთან

მიმართების თვალსაზრისით. მაგალითად, o*af-ში გვხვდება ტოპონიმ Καφαρναοὺμ-ის
ამგვარი დაწერილობა: კაფარნაომ (ასევეა ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზური რედაქციის
სხვა ხელნაწერებშიც), რომელსაც სისტემურად ცვლის გიორგი მთაწმინდელი საბოლოო
რედაქციაში ფორმით კაპერნაუმ, იმიტომ რომ

ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ

ხელნაწერებში არსებობს პარალელური ფორმა Καπερναούμ. იგივე შეიძლება ითქვას
ფორმაზე მაგდანელი, რომელსაც გიორგი მთაწმინდელი ცვლის მაგდალინელ-ით,

ჰეროდიას ცვლის ჰეროდიადა-თი, გერგესეველთას – გადარინელთა-თი და ა. შ.
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ანთროპონიმები
მრკ.15:47: მაგდანელი o*af] მაგდალენელი G | ოპიზურ რედაქციაში ჭრელი სურათი
გვაქვს, დასტურდება რამდენიმე ფორმა: მაგდალჱნელი / მაგდალენელი / მაგდანელი /

მაგდალინელი. მაგდალენელი/მაგდალინელი იტაციზმის შედეგი უნდა იყოს, როცა
ბერძნულსი η იკითხება ი-დ. ამ მუხლში ბერძნულში ყველგან გვაქვს Μαγδαληνὴ,
რამდენიმე ხელნაწერში (13 28 1071 1424 118 33) დასტურდება ფორმა Μαγδαλινὴ.
როგორც ედიშერ ჭელიძე აღნიშნავს, ქართულ ხელნაწერებში დადასტურებული ამ
სიტყვის

ფონეტიკური

ნაირგვარობებიდან

ძირითადია

ორი:

„მაგდანელი“

და

„მაგდალენელი“. იგი უპირატესობას ფორმას „მაგდანელი“ ანიჭებს, ვინაიდან, მისი
აზრით, ეს ფორმა უფრო მკაფიოდ მიანიშნებს „მაგდალას მკვიდრზე“, საიდანაც იყო
მარიამი (ჭელიძე 2007:154). იგივე ვითარება გვაქვს სხვა მუხლებშიც, კერძოდ: მრკ. 16:1:

მაგდანელმან o*af] მაგდალენელმან G | ზედა მაგალითის მსგავსად, ამ მუხლშიც
ოპიზური რედაქცია ჭრელ სურათს აჩვენებს: მაგდალჱნელმან / მაგდალენელმან /
მაგდანელმან / მაგდალინელმან. ბერძნულში ყველგან გვაქვს Μαγδαληνὴ, რამდენიმე
ხელნაწერში (C13 118 28 1071 1424 33) დასტურდება ფორმა Μαγδαλινὴ; ლკ.8:2:

მაგდანელი o*af] მაგდალენელი G | ოპიზურ რედაქციაში იგივე სურათია: მაგდალჱნელი
/ მაგდალენელი / მაგდანელი. ბერძნულში ყველგან გვაქვს Μαγδαληνὴ, რამდენიმე
ხელნაწერში (FHY 28 565 1071) – Μαγδαλινὴ; იოვ. 19:25: მაგდანელი o*af] მაგდალენელი G
| ოპიზურ რედაქციაში ამ ადგილას გვაქვს: მაგდალჱნელი / მაგდალენელი / მაგდანელი.
ბერძნულში ყველგან – Μαγδαληνὴ, რამდენიმე ხელნაწერში ( 124 1071) – Μαγδαλινὴ.
მრკ. 6:17: ჰეროდიაჲსთჳს Oo*af] ჰეროდიადაჲსთჳს G | ბერძნულში ყველგან გვაქვს
Ἡρῳδιάδα. იმიტომ, რომ ბერძნული წინადადების წყობა აქ აკუზატივს მოითხოვს (BYZ
Mark 6:17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν
φυλακῇ, διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν):
Ἡρῳδιάδα აკუზატივია, მისი ნომინატივია Ἡρῳδιάς, άδος, ἡ. მეორე შემთხვევაში მრკ.
6:19: ჰეროდიას o*af] ჰეროდიადას G | ბერძნულში ყველგან გვაქვს Ἡρῳδιὰς, ნომინატივის
ფორმა (BYZ Mark 6:19 Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι· καὶ οὐκ
ἠδύνατο). გიორგი მთაწმინდელს სისტამატურად გადმოაქვს ჰეროდიადა.
მთ. 26:69: τοῦ Ναζωραίου C, ნაზარეველისა Oo*af] τοῦ Γαλιλαίου AKLMUW1 13 2 33 28
157 565 700 788 1071 1424 uwგალილეველისა G | როგორც ვხედავთ, უმეტესი ბერძნული
ხელნაწერების შესაბამისად გიორგი ათონელს ნაზარეველის ნაცვლად გალილეველის
ფორმა გადმოაქვს.
ლკ. 6:15: Μαθθαῖον B*D uw, მათეოს Oo*f (მათეოზ a) ] Ματθαῖον BC AMQUKL1 13
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124 2 28 565 579 700 69 33 157 1071 1424, მატთეოს G | ამ მაგალითშიც ბიზანტიური
ტექსტის ტიპის ხელნაწერთა ჩვენებაა გათვალისწინებული. გვაქვს იმავე ტიპის სხვა
შემთხვევებიც: მთ. 9:9: Μαθθαῖον BD, მათეოს Oaf (მათეოზ o*)] Ματθαῖον S 1 1582 118 BC
C13  KMU 2 33 157 565 579 700 788 1071 1346 1424  მატთეოს G | მთ. 10:3: Μαθθαῖος
B*Dwu, მათეოს Oo*af] Ματθαῖος CKUWF1 13 2 33 28 157 565 700 788 1071 1424C 579
1346  მატთეოს G |
ქალთა სახელების გადმოტანისას გიორგი მთაწმინდელი უპირატესობას ანიჭებს
ორ ერთნაირ თანხმოვნიან ფორმას, ითვალისწინებს რა ბერძნულ ხელნაწერთა
ჩვენებებს:
ლკ. 8:3: Ἰωάνα BDw, იოჰანა Oo*af] Ἰωάννα AKLMUFHW 1 118 13 2 33 28 157
700 1071 565 1424 1582 579 u, იოანნა G |
ლკ. 8:3: Σουσάνα *, სუსანა Oo*af] Σουσάννα BKW13 ALD1  U C  2 28 1424 565
579 700 1071 E* uw, სუსანნა G |
იოვ. 18:13: Ἄναν Gsup, ანაჲსა Oo*af] Ἄνναν B uw rell, ანნაჲსა G |
იოვ. 18:24: ὁ Ἄννας , ანა o*af] ὁ Ἄννας B uw rell, ანნა G |
გამონაკლისს

წარრმოადგენს

ნიკოდიმოს

ფორმა,

რომელიც

ბერძნულ

ხელნაწერებში ძირითადად წარმოადგენილია Νικόδημος ფორმით. იოვ. 7:50: Νικόδημος P66
MYKULNW 13 2C 28 700 1424 1582 1 33 118 565 579 157 1071 [u]w,

ნიკოდემოს Oo*af] Νικόδιμος 2*, ნიკოდიმოს G | ვფიქრობთ, ამ შემთხვევაში იტაციზმთან
უნდა გვქონდეს საქმე, როცა ბერძნულსი η იკითხება ი-დ.

ტოპონიმები
რაც შეეხება ტოპონიმებს, ბუნებრივია, ყველა მათგანს აქ ვერ განვიხილავთ.
მოვიტანთ

მხოლოდ

მუშაობისათვის

არის

მათ,

რომლებიც

ნიშანდობლივი.

გიორგი
ზემოთ

მთაწმინდლის
უკვე

ითქვა,

რედაქტორული
რომ

შუალედურ

ხელნაწერებში (o*af), ასევე ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზური რედაქციის შემცველ სხვა
ხელნაწერებში

გვხვდება ტოპონიმ Καφαρναοὺμ-ის ამგვარი დაწერილობა: კაფარნაომ,

რომელსაც სისტემურად ცვლის გიორგი მთაწმინდელი საბოლოო რედაქციაში ფორმით

კაპერნაუმ, იმიტომ რომ ბიზანტიური ტექსტის ტიპის შემცველ ნუსხებში დასტურდება
ფორმა Καπερναούμ. ამ ტიპის შემთხვევები გვაქვს:
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მთ. 8:5: Καφαρναοὺμ B 33 uw, კაფარნაუმდ Of, კაფარნაომდ o*a] Καπερναούμ
KMNSUWEC 1 13 124 157 565 579 700 788 1071 1346 1424 კაპერნაუმდ G |
მრკ.1:21: Καφαρναούμ BWD 33 69 124 565 700* uw, კაფარნაომდ o*a (კაფარნაუმდ Of)]
Καπερναούμ ACKMUL 1 2 28 579 700C 157 788 1071 1346 1424 , კაპერნაუმდ G |
მრკ. 2:1: Καφαρναοὺμ BDW 33 565 124 700* uw, კაფარნაომდ o*a (კაფარნაუმდ Of)]
Καπερναοὺμ G LS ACEYKMU1 13 2 28 157 579 700C 1071 1424, კაპერნაუმდ G |
მრკ.9:33: Καφαρναούμ BWD 565 uwკაფარნაუმდ Oo*af] Καπερναούμ ACKLMNU1 13
124 2 28 157 579 788 1346 1424 700 1071  კაპერნაუმდ G |
ლკ. 4:23: Καφαρναοὺμ BWD33uw, კაფარნაუმს Oo*af] Καπερναούμ AKNLMU1 13
28 157 1071 124 565 579 700 788 1424, კაპერნაუმს G |
ლკ. 7:1: Καφαρναούμ BP75 DC*W33 700uw, კაფარნაუმს Oo*af] Καπερναούμ H 2 118 1071
ACC KLMU 1 13 28 157 565 579 1424, კაპერნაუმს G |
იოვ. 2:12: Καφαρναοὺμ BP66P75uw, კაფარნაუმდ Oo*af] Καπερναούμ AKLN 118 13 2
33 28 HM 124 1 565 1424 788, კაპერნაუმდ G |
იოვ. 4:46: Καφαρναούμ BDP66.75 C Wsub 33 u[w], კაფარნაუმს Oo*af] Καπερναούμ
AKMULN 13 1 28 157 565 579 579 700 1424 1071, კაპერნაუმს G |
ლკ. 8:26: τῶν Γεργεσηνῶν 1 L 118 157 700*, გერგესეველთასა Oo*af] τῶν Γαδαρηνῶν
AEMSUW 13 28 1424 2 565 700C , გადარინელთასა G | ამ შემთხვევაშიც გიორგი
ათონელი უპირატესობას გადარინელთა ფორმას ანიჭებს, ვინაიდან იგი ბიზანტიური
ტექსტის შემხველ ხელნაწერებში გვაქვს.

ზმნა
Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავებში
ზმნური ფორმებიც განსხვავდება ათონური რედაქციისაგან. გიორგი ათონელი ზოგჯერ
ცვლის ზმნის მწკრივს, ზოგჯერ – ზმნისწინს, ზოგჯერ – რიცხვს, ზოგჯერ - ზმნის პირს,
ან მთლიანად ზმნას და სხვა ეკვივალენტით გადმოაქვს იგი.
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მწკრივის ცვლილებანი:
მთ. 5:3-11 მუხლებში ყველგან, სადაც გვაქვს ნეტარ არიან შეცვლილია II
კავშირებითის (მომავალი დრო, სრული ასპექტი) ფორმით: ნეტარ იყვნენ, (არიან o*af]

იყვნენ G |) o*af: ნეტარ არიან მგლოვარენი გულითა, რამეთუ იგინი ნუგეშინისცემულ
იქმნენ (იყვნენ af). ნეტარ არიან მშჳდნი, რამეთუ მათ დაიმკჳდრონ ქუეყანაჲ. ნეტარ
არიან, რომელთა ჰშიოდის (შიოდის f) და სწყუროდის სიმართლისათჳს, რამეთუ იგინი
განძღენ. ნეტარ არიან მოწყალენი, რამეთუ იგინი შეიწყალნენ. ნეტარ არიან წმიდანი
გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი იხილონ. ნეტარ არიან მშჳდობისმყოფელნი, რამეთუ
იგინი ძედ ღმრთისა იწოდნენ. ნეტარ არაინ დევნულნი სიმართლისათჳს, რამეთუ მათი
არს სასუფეველი ცათაჲ.
ოპიზური რედაქციის შემცველი ხელნაწერების ნაწილში დასტურდება არიან,
ხოლო ნაწილში იყვნენ. რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ ყველგან გვაქვს Μακάριοι
– ზედსართავი სახელი მრ. რიცხვში, რომელიც ნეტარს, ბედნიერს აღნიშნავს.
ბერძნულში აქ ზმნა არ გვაქვს, ქართულში კი აუცილებლად სჭირდება. სწორედ ამით
არის განპირობებული სხვადასხვა ვარიანტის (არიან ან იყვნენ) არსებობა ქართულ
რედაქციებში. ჩვენი აზრით, II კავშირებითის (მომავალი დრო, სრული ასპექტი) ფორმა
უფრო მართებულია კონტექსტის მიხედვით, ვინაიდან პირობითობა მომავალში მისაღებ
ბედნიერებას გულისხმობს. სხვანოვან თარგმანებში ასეთ ვითარება გვაქვს:

NAS

Matthew

5:3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven (ინგლ); Matthew 5:3
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (რუს.)
მთ. 5:21: გასმიეს Oo*af] გესმა G | ბერძნულში ყველგან გვაქვს Ἠκούσατε (I აორისტი, მეორე
პირი, მრავლობითი რიცხვი), რომელიც გიორგი მთაწმინდელს გადმოაქვს წყვეტილის
მწკრივით გესმა. ანალოგიური შემთხვევა გვაქვს სხვა მუხლებშიც: მთ. 5:38: გასმიეს
Oo*af] გესმა G | მთ. 5:43: გასმიეს Oo*af] გესმა G | ამავდროულად ამ მაგალითდან ისიც
ჩანს, რომ გიორგი მთაწმინდელი ცდილობს ზმნის ამა თუ იმ ფორმის გადმოტანისას
დაიცვას სიმყარე.
მთ. 5:33: მიეც Oo*af] მისცე G | ბერძნულ ხელნაწერებში უკლებლივ ყველგან გვაქვს
ἀποδώσεις - მომავალი დრო, მეორე პირი, მხოლობითი რიცხვი. ამ შემთხვევაშიც გიორგი
მთაწმინდელი მაქსიმალურად ცდილობს დაიცვას დედნის სიზუსტე.
მთ. 8:28: ჴელ-ეწიფა Oo*af] ჴელ-ეწიფებოდა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერი გვაქვს
ინფინიტივის

ფორმა

ἰσχύειν,

რომლის

ქართულად

გადმოსატანად

გიორგი

მთაწმინდელს წყვეტილის მწკრივის ნაცვლად უმჯობესად უწყვეტლის მწკრივი
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მიუჩნევია. მსგავსი შემთხვევა გავქვს მრკ. 3:20-შიც (ჴელ-ეწიფა Oo*af] ჴელ-ეწიფებოდა G
|), თუმცა ბერძნულ ხელნაწერებში ამჯერად ყველგან გვაქვს ისევ ინფინიტივის ფორმა
δύνασθαι. ἰσχύω და δύναμαι ქართულად ორივე შეძლებას ნიშნავს.
მთ. 18:5: შემიწყნაროს Oo*af] შემიწყნარებს G | ბერძნულში ყველგან გვაქვს δέχεται - აწმყო
დრო, III პირი, მხ. რ. გიორგი მთაწმინდელი II კავშრებითის ფორმით გამოხატულ
მყოფადს, შემიწყნაროს, ცვლის ახალი ფორმით, ზმნისწინიანი აწმყოთი (შემდგომში
მყოფადის მწკრივი) - შემიწყნარებს.
მთ. 20:26: იყოს Oo*af] იყავნ G | იყოს II კავშირებითის ფორმით გამოხატული მყოფადია,
ხოლო იყავნ II ბრძანებითი. რა ვითარებაა ამ მხრივ ბერძნულ ხელნაწერებში?
ბიზანტიურ ტექსტში (CKNUWML1 13 33 565 700 788 1346 u[w] გვაქვს მომავალი
დროის ფორმა: ἔσται (III პირი, მხ. რ.). თუმცა სხვა ბერძნულ ხელნაწერებში (BY 2 1071
1424 28 579 ) დასტურდება ბრძანებითი კილოს ფორმაც: ἔστω. იმის ახსნა, თუ რატომ არ
მისდევს ამ შემთხვევაში გიორგი მთაწმინდელი ბიზანტიურ ტექსტს, რთულია. მსგავსი
შემთხვევა გვაქვს მთ. 23:11-ში: იყოს Oo*af] იყავნ G | ამ მუხლში ბერძნულ ხელნაწერებში
ყველგან დასტურდება მომავალი დროის ფორმა: ἔσται (III პირი, მხ. რ.).
მთ. 23:23: ჯერ-არს Oo*af] ჯერ-იყო G | შესაბამის ადგილას ბერძნულში ყველგან გვაქვს
ἔδει - იმპერფექტი, III პირი, მხ. რ., რომელიც ნიშნავს საჭიროა. იმას, რომ გიორგი
მთაწმინდელი წყვეტილის (ჯერ-იყო) ფორმას იყენებს, ბერძნულის მიხედვით ახსნა
მოეპოვება.
მრკ. 12:18: იტყოდეს Oo*af] იტყჳან G | ბერძნულში ყველა ხელნაწერში გვაქვს λέγουσιν,
აწმყო დროის Ш პირი, მრ. რ. გიორგი მთაწმინდელმა წყვეტილის მწკრივის ფორმა

(იტყოდეს – III პ., მრ. რ.) ბერძნულის შესაბამისად ჩაანაცვლა აწმყოს მწრივის ფორმით
იტყჳან (III პ., მრ. რ.).
მრკ. 15:2: ჰკითხვიდა Oo*af] ჰკითხა G | ბერძნულ ხელნაწერებში დასტურდება I
აორისტის ფორმა ἐπηρώτησεν (III პ., მხ. რ.). მის შესაბამისად გიორგი მთაწმინდელი
უწყვეტლის ფორმას (ჰკითხვიდა) ცვლის წყვეტილის ფორმით – ჰკითხა. იმავე მუხლში
გვაქვს შემდეგი ცვლილება: სთქუ Oo*af]იტყჳ G | ბერძნულში წარმოდგენილია აწმყო
დროის ფორმა λέγεις (II პირი, მხ. რ.), ამიტომაც კონტექსტიდან გამომდინარე გიორგი
მთაწმინდელი წყვეტილის მწკრივის ფორმას (სთქუ) ცვლის უწყვეტლის ფორმით
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(იტყჳ). (მრკ. 15:2: და ჰკითხა მას პილატე და ჰრქუა: შენ ხარა მეუფჱ ჰურიათაჲ? ხოლო
იესუ მიუგო და ჰრქუა მას: შენ იტყჳ G).
საინტერესო შემთხვევა გვაქვს ლკ. 9:7-ში, სადაც მუხლის დასაწყისი Oo*af-ში ასე

მეოთხედ მთავარსა საქმეჲ იგი, რომელსაც გიორგი
მთაწმინდელი ასწორებს ამგვარად: ესმნეს ჰეროდეს მეოთხედ მთავარსა ყოველნი იგი
საქმენი. ყველა ბერძნულ ხელნაწერში ესმა/ესმნეს ფარდად დასტურდება I აორისტის III
პირის, მხ. რიცხვის ფორმა: Ἤκουσεν. რაც შეეხება ფრაზის დაბოლოებას, საქმეჲ
იგი/ყოველნი იგი საქმენი, ბერძნულ ხელნაწერებში იგი დასტურდება მრავლობით
იკითება:

ესმა

ჰეროდეს

რიცხვში. ძველ ქართულში კი ასეთი წესი მოქმედებდა: სახელობით ბრუნვაში მდგარი
პირდაპირი ობიექტის მრავლობითობა, თუკი იგი -ნ სუფიქსითაა გამოხატული, ზმნაში
ყოველთვის აღინიშნებოდა -ენ, რედუქციით -ნ სუფიქსით. სწორედ პირდაპირი
ობიექტის მრავლობითობა ასახა გიორგი მთწმინდელმა ზმნაში ესმ-ნ-ეს (წყვეტილის
მწკრივი, III პ., მრ. რ.).
ლკ. 10:26: აღმოიკითხი Oo*af] აღმოიკითხავ G | ბერძნულში ყველგან გვაქვს ἀναγινώσκεις აწმყო დრო, II პირი, მხ. რ. გიორგი მთაწმინდელი II ხოლმებითის ფორმით გამოხატულ
განგრძნობით მოქმედებას ახლანდელ დროში აღმოიკითხი, ცვლის ზმნისწინიანი
აწმყოთი (შემდგომში მყოფადის მწკრივი) - აღმოიკითხავ.
იოვ. 4:13-ის დასასრული ასე იკითხება: ყოველი რომელი სუამს წყლისა ამისგან,

სწყუროდის კუალად. ბერძნულ ხელნაწერებში ყველგან დასტურდება აწმყო დროის
მიმღეობა – ὁ πίνων. გიორგი მთაწმინდელი პირიანი ფორმით თარგმნილ აწმყო მწკრივის
ფორმას სუამს ცვლის I კავშრებითის მწკრივის ფორმით სუმიდეს (სუამს Oo*af] სუმიდეს
G |).
იოვ. 6:63: გეტყოდე Oo*af] გეტყჳ G | ბერძნულ ხელნაწერებში დასტურდება λελάληκα/
λαλῶ აწმყო დროის ფორმები (I პ. მხ. რ.). გიორგი მთაწმინდელი უწყვეტლის მწკრივის
ფორმას გეტყოდე ცვლის I კავშირებითის ფორმით გეტყჳ.
იოვ. 11:3: გიყუარდა Oo*af] გიყუარს G | გიორგი მთაწმინდელი წყვეტილის მწკრივის
ფორმას (გიყუარდა) ცვლის აწმყოს მწკრივის ფორმით (გიყუარს), იმიტომ რომ ყველა
ბერძნულ ხელნაწერში გვაქვს φιλέω ზმნა ახლანდელი დროის ფორმით φιλεῖς (II პ., მხ.
რ.).
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იოვ. 18:32: აუწყა Oo*af] აუწყებდა G | ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის ადგილას
ყველგან დასტურდება აწმყო დროის მიმღეობა – σημαίνων (John 18:32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ
πληρωθῇ, ὃν εἶπεν, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν). გიორგი მთაწმინდელი
პირიანი ფორმით თარგმნილ წყვეტილის მწკრივის ფორმას (აუწყა) ცვლის უწყვეტლის
მწკრივის ფორმით (აუწყებდა). იოვ. 18:32: რაჲთა აღესრულოს სიტყუაჲ იგი იესუჲსი,

რომელ თქუა და აუწყებდა, რომლითა სიკუდილითა ეგულებოდა მოსიკუდიდ G.
იოვ. 19:38: მოვიდეს Oo*af] მოვიდა G | აღიღეს Oo*af] აღიღო G | ორივე შემთხვევაში
ბერძნულში გვაქვს II აორისტის, III პირისა და მხ. რიცხვის ფორმა: Ἦλθεν და ἦρεν.
ბერძნულის შესაბამისად გიორგი მთაწმინდელი II კავშრებითის მწკრივის ფორმებს

(მოვიდეს, აღიღეს) ცვლის წყვეტილის მწკრივის ფორმით (მოვიდა, აღიღო).
ზმნისწინის ცვლილებანი:
მთ. 17:27: მოიღე Oo*af] აღიღე G | შესაბამის ადგილას ბერძნულში გვაქვს ზმნა αἴρω
(ἆρον), რაც აღებას ნიშნავს. იმავე მუხლის ბოლოს დასტურდება ზმნა λαμβάνω (λαβὼν),
რომელიც მოტანას ნიშნავს და თარგმნილია, როგორც მოიღე. როგორც ვხედავთ,
ზმნისწინის (მო- აღ-) ცვლილებით გიორგი მთაწმიდელმა ეს ორი ზმნა (αἴρω, λαμβάνω)
თარგმანში აზრობრივად განასხვავა ერთმანეთსაგან (Oo*af-ში ორივე თარგმნილი იყო
როგორც მოიღე). (ხოლო რაჲთა არა დავაბრკოლნეთ იგინი, წარვედ (წავედ o*) ზღუად

და შთააგდე სამჭედური, და, რომელი პირველად აღმოჴდეს თევზი, მოიღე და აღუღე
პირი მისი და ჰპოო მის შორის სატირი (სასწორი f), მოიღე იგი და მიეც მათ შენთჳს და
ჩემთჳს. Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν
ἀναβαίνοντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς
αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.)
მთ. 20:4: მივედით Oo*af] წარვედით G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში წერია Ὑπάγετε
(ὑπάγω), რაც წასვლას ნიშნავს. ამ სიტყვის წარვედით თარგმანი დასტურდება ოპიზური
რედაქციის შემცველ რამდენიმე ხელნაწერში (ხანმეტ, წყაროსთავის ოთხთავებსა და H1240-ში). გიორგი მთაწმინდელმა უმჯობესად სწორედ ეს ფორმა მიიჩნია.
მთ. 28:8: წარვიდეს Oo*af] გამოვიდეს G | ბერძნულ ხელნაწერთა ნაწილში (BCL 69 124
33 788 1346 uw) გვაქვს ἀπελθοῦσαι (ἀπέρχομαι), რომელიც ქართულად ითარგმნება,
როგორც გასვლა, გაყოლა. ხოლო ბიზანტიური ტექსტის (და არა მხოლოდ) შემცველ
ხელნაწერებში (ADKMUW1 2 28 157 1582 565 579 700 1071 1424) დასტურდება
ἐξελθοῦσαι (ἐξέρχομαι), რომელიც გამოსვლას, გარეთ გასვლას ნიშნავს. შესაბამისად,
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გიორგისეული ვარიანტი (გამოვიდეს) ზუსტია. იგივე ზმნა – ἐξῆλθον (ἐξέρχομαι)
დასტურდება ბერძნულ ხელნაწერებში მრკ. 8:11-ში, რომელიც Oo*af თარგმნილია
როგორც მოვიდეს, ხოლო მთაწმინდელი იცავს ეკვივალენტების სიმყარეს და მას
თარგმნის, როგორც გამოვიდეს (მოვიდეს Oo*af] გამოვიდეს G |)
მრკ. 10:32: აღმოვიდოდეს Oo*af] აღვიდოდეს G | შესაბამის ადგილას ბერძნულ
ხელნაწერებში დასტურდება ἀναβαίνοντες (ἀναβαίνω), რაც ასვლას (ზმნისწინი ἀνα=ა/აღ და
არა აღმო), ზემო მიმართულებით სვლას ნიშნავს. ოპიზური რედაქციის შემცველ
რამდენიმე ხელნაწერიში (Sin.-16, S-962, ტბეთის, ურბნისის, პალესტინისა და ავსტრიის
ნაციონალუ ბიბლიოთეკაში დაცულ N1 ოთხთავში) დასტურდება ფორმა აღვიდოდეს,
რომელსაც გიორგი მთაწმინდელი ტოვებს თავის რედაქციაში. იმავე მუხლში გვაქვს
ზმნისწინის ცვლილების კიდევ ერთი შემთხვევა: მოსდევდეს Oo*af] მისდევდეს G | ამ
ადგილას ბერძნულ ხელნაწერებში გვაქვს ἀκολουθοῦντες (ἀκολουθέω), რაც თან გაყოლას
ნიშნავს. ამ შემთხვევაში გიორგისეული ცვლილება (მისდევდეს), იქითა მიმართულების
ზმნისწინის გამოყენება უმჯობესია.
ლკ. 12:17: დავიკრიბო Oo*af]შევიკრიბო G | შესაბამის ადგილას ბერძნულ ხელნაწერებში
გვაქვს συνάξω (συνάγω), რაც ქათულად შეგროვებას, შეკრებას ნიშნავს.
იოვ. 14:27: მოსცის Oo*af] მისცის G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერბში გვაქვს δίδωσιν (δίδωμι),
რომლის ქართული შესატყვისია მიცემა.
რიცხვის ცვლილებანი:
მრკ. 2:16: სჭამთ Oo*af] ჭამს G | სუამთ Oo*af] სუამს G | ამ მუხლში ბერძულ ხელნაწერებში
ძალიან ჭრელი სურათია. ბიზანტიურ ტექსტში (AKMU113 2 33 28 157 [w]) ზმნები

სჭამთ და სუამთ მხ. რიცხვშია (ἐσθίει, πίνει). სწორედ ამით აიხსნება ათონურ რედაქციაში
მათი გამხოლობითება. (რაჲსათჳს მეზუერეთა (მეზუჱრეთა f) და ცოდვილთა თანა
სჭამთ და სუამთ (ჰსუამთ a)? BYZ Mark 2:16 Καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἰδόντες
αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Τί ὅτι μετὰ
τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει;

მრკ. 2:16: და მწიგნობართა მათ და

ფარისეველთა ვითარცა იხილეს იგი, რამეთუ მეზუერეთა და ცოდვილთა თანა ჭამს,
ეტყოდეს მოწაფეთა მისთა: რაჲსათჳს მეზუერეთა და ცოდვილთა თანა ჭამს და სუამს? G)
რიცხვის

ცვლილება

აზრობრივადაც

ცვლის

სათქმელს.

როდესაც

ეს

ზმნები

მხოლობითშია, იგულისხმება მხოლოდ იესუ, რომელიც სადილობს ცოდვილებთან,
ხოლო თუ მრავლობითში – იგულისხმებიან იესუ და მისი მოწაფეები, რომლებიც
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მასთან ერთად სადილობენ. აზრობრივადაც უფრო სწორი, ალბათ, მხოლობითის
ფორმაა, ვინაიდან როდესაც ფარისეველნი და მწიგნობარნი ამ კითხვას სვამენ, აქცენტს
სწორედ იესოზე აკეთებენ, ასე რატომ იქცევაო.

მრკ. 8:22: მოვიდეს Oo*af] მოვიდა G | ბერძნული ხელნაწერების ნაწილში ეს ზმნა
მრავლობით რიცხვშია წარმოდგენილი (ἔρχονται): BC L13 P45 CDW 28 1071 69 33 579,
თუმცა ბიზანტიური ტიპის ტექსტის შემცველ ხელნაწერებში მხოლობით რიცხვშია
(ἔρχεται): * AKMU 1 N 1582 118 157 2 565 700 1424 . მუხლის საერთო კონტექსტი
ასეთია: მრკ. 8:22: და მოვიდა ბეთსაიდად, და მოჰგუარეს მას ბრმაჲ და ევედრებოდეს

მას, რაჲთა შეახოს მას G.
ლკ. 7:12: მიეახლნეს Oo*af] მიეახლა G | ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის ადგილას
გვაქვს ἤγγισεν (მხ. რ.).

პირის ცვლილებანი:
ლკ. 1:31: და უწოდიან სახელი მისი იესუ. o*af

უწოდიან Oo*af] უწოდი G | ოპიზური რედაქციის შემცველი ხელნაწერების ნაწილში
უწყვეტლის ხოლმეობითის მრ. რიცხვის მესამე პირის ფორმა უწოდიან დასტურდება,
ნაწილში კი მხ. რიცხვის მეორე პირისა უწოდი. რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ
უკლებლივ ყველგან დასტურდება მეორე პირის ფორმა καλέσεις (καλέω).
ზმნური ფორმის სხვა ეკვივალენტით გადმოტანა:
მთ. 3:15: ჯერ-არს Oo*af] შუენის G | შესაბამის ადგილას ბერძნულ ხელნაწერებში
დასტურდება ზმნა πρέπω, რომელიც შესაფერის, შესაბამისს ნიშნავს. ოპიზური
რედაქციის შემცველ რამდენიმე ხელნაწერიში (Sin.15. Sin. 30-38, ბერთისა და ტბეთის
ოთხთავი) თარგმანის ეს ვერსიაც გვაქვს: შეჰგავს. (მთ. 3:15: მიუგო იესუ და ჰრქუა მას:

აცადე აწ, რამეთუ ესრეთ შუენის ჩუენდა აღსრულებად ყოველი სიმართლე. მაშინ
მიუშუა მას. BYZ Matthew 3:15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ
πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν). გიორგი ათონელი
ამჯობინებს πρέπον ἐστὶν შუენის ზმნით გადმოსცეს.
მთ. 4:16: გამოუჩნდა Oo*af] აღმოუბრწყინდა G | ოპიზური რედაქციის შემცველ
ხელნაწერთა ნაწილში დასტურდება სხვა ფორმაც: გამოუბრწყინდა, ხოლო ყველა
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ბერძნულ ნუსხაში შესაბამის ადგილას გვაქვს ἀνατέλλω (ზმნისწინი ἀνα=ა/აღ), რომლის
ზუსტი შესატყვისი გიორგისეული ვარიანტია.
მთ. 12:26: განასხამს Oo*af] განჰჴდის G | ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის ადგილას
დასტურდება ἐκβάλλω, რაც ქართულად განდევნას ნიშნავს. გიორგი მთაწმიდელი ამ
სიტყვის გადმოსატანად უმჯობესად განჰჴდა-ს არჩევს.
მთ. 13:17: გული ეტყოდა Oo*af] გული უთქუმიდა G | ბერძნულში შესაბამის ადგილას
დასტურდება ἐπιθυμέω, რაც ძლიერ სურვილს, ნდომას ნიშნავს. ინგლისურ თარგმანში
შესაბამის ადგილას გვაქვს desired ( Matthew 13:17 "For truly I say to you, that many prophets
and righteous men desired to see what you see, and did not see it; and to hear what you hear,
and did not hear it.
მთ. 16:8: გაქუს Oo*af] მოიხუენით G | ამ ადგილას ბერძნულ ხელნაწერებში ორი
სხვადასხვა სიტყვა დასტურდება. ხელნაწერთა ნაწილში (BD  13 124 579 700 788 1346
uw) დასტურდება ἔχω, რაც ქართულად ქონას ნიშნავს. ოპიზურ რედაქციასა და
შუალედურ ხელნაწერებში სწორედ მისი შესატყვისი გაქუს დასტურდება. ბერძნულ
ხელნაწერთა მეორე და უმეტეს ნაწილში (W  1071 rell) გვაქვს λαμβάνω, რომელიც
აღებას, დაჭერას ნიშნავს.
მთ. 17:5: ჰფარვიდა Oo*af] აგრილობდა G | უნდა აღინიშნოს, რომ ოპიზური რედაქციის
შემცველ ზოგიერთ ხელნაწერში (ოპიზის, ჯრუჭის, პარხლის, ბერთის ოთხთავებში)
დასტურდება ფორმა აგრილობდა. ხოლო ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის ადგილას
გვაქვს ἐπισκιάζω, რომელიც დაჩრდილვას ნიშნავს.
მთ. 18:31: იყო Oo*af] იქმნა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში დასტურდება γίνομαι,
რომელიც ქართულად გახდომას ნიშნავს. მსგავსი შემთხვევა გვაქვს კიდევ რამდენიმე
მუხლში, კერძოდ, მთ. 26:5-ში (იყოს Oo*af] იქმნეს G |). ამ მუხლშიც ბერძნულ
ხელნაწერებში შესაბამის ადგილას გვაქვს γίνομαι; მთ. 26:56: იყო Oo*af] იქმნა G | ამ
შემთხვევაშიც ბერძნულ ხელნაწერებში გვაქვს γίνομαι. მრკ. 9:50: იყოს Oo*af] იქმნეს G |
ლკ. 6:16: იყო Oo*af] იქმნა G | ამ ორ მუხლშიც ბერძნულ ხელნაწერებში დასტურდება
γίνομαι. როგორც მოყვანილი მაგალითიდან ჩანს, გიორგი მთაწმინდელი ცდილობს
დაიცვას ეკვივალენტების სიმყარე.
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მთ. 24:50: ჰგონებდეს Oo*af] მოელოდის G | უნდა აღინიშნოს, რომ ოპიზური რედაქციის
შემცველ ხელნაწერთა ნაწილში უკვე დასტურდება ფორმა მოელოდის. სწორედ ამ ზმნის
შესატყვისი προσδοκάω გვაქვს ყველა ბერძნულ ხელნაწერში.
მთ. 26:26: აკურთხა Oo*af] ჰმადლობდა G | ბერძნულ ხელნაწერებში ორი სხვადასხვა
შემთხვევა გვაქვს, რომელიც ქართულ თარგმანებშიც არის ასახული. მაგალითად,
ხელნაწერთა ნაწილში (BCGL P37 P45D 33 157 700 1071 uw) დასტურდება εὐλογέω
(კურთხევა), ხოლო მეორე ნაწილში, ბიზანტიური ტექსტის ტიპის ხელნაწერებში
(AKUMW 1 13 788 1346 579 124 2 28 565) – εὐχαριστέω (მადლობის თქმა).
მთ. 27:4: უწყი Oo*af] იხილე G | უკლებლივ ყველა ბერძნულ ხელნაწერში დასტურდება
ὁράω, რაც ქართულად დანახვას ნიშნავს. ამ მაგალითიდან კარგად ჩანს, როგორ
აზუსტებს გიორგი მთაწმინდელი თითოეული სიტყვის ქართულ ეკვივალენტს.
მრკ. 1:17: მომდევდით Oo*af] მოვედით G | ოპიზური რედაქციის შემცველი
ხელნაწერების ნაწილში დასტურდება მოვედით, რომელიც გიორგი მთაწმინდელს
გადმოაქვს ათონური რედაქციაში, ვინაიდან ბერძნულ ხელნაწერებში უკლებლივ
ყველგან დასტურდება Δεῦτε (მოდით!).
მრკ. 1:40: მოუჴდა Oo*af] მოვიდა G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში ამ ზმნის შესატყვისად
გვაქვს ἔρχομαι, რაც ქართულად მოსვლას ნიშნავს. მსგავსი შემთხვევა გვაქვს იოვ. 3:19-შიც
(მოივლინა Oo*af] მოვიდა G |), რომლის ფარდად ბერძნულში ასევე გვაქვს ἔρχομαι. ამ
შემთხვევაშიც გიორგი მთაწმინდელი იცავს ეკვივალენტების სიმყარეს.
მრკ. 2:13: წარმოვიდოდა Oo*af] განვიდა G | ოპიზური რედაქციის შემცველი
ხელნაწერების ნაწილში დასტურდება განვიდა, რომელიც გიორგი მთაწმინდელს
გადმოაქვს ათონური რედაქციაში, ვინაიდან ბერძნულ ხელნაწერებში უკლებლივ
ყველგან დასტურდება ἐξέρχομαι, რაც ქართლად გასვლას ნიშნავს. იმავე მუხლში გაქვს
ზმნური ფორმის კიდევ ერთი ცვლილება: მოსდევდა Oo*af] მოვიდოდა G | როგორც ზედა
მაგალითში, ამ ცვლილებასაც ბერძნული ხელნაწერების მიხედვით ახსნა მოეპოვება,
რადგან იქ ყველგან დასტურდება ἔρχομαι, რას მოსვლას ნიშნავს.
მრკ. 12:12: და ეგულებოდა შეპყრობაჲ მისი Oo*af] და ეძიებდეს მას შეპყრობად G |
ბერძნულ ხელნაწერებში ეს მუხლი ასე იწყება: Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι. ζητέω
ქართულად ნიშნავს ძებნას. ასე რომ, გიორგი მთაწმინდლის მიერ ტექსტში შეტანილი
ცვლილება ძალიან ზუსტია.
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ლკ. 1:52: გარდამოსთხინა Oo*af] დაამჴუნა G | ბერძნულ ხელნაწერებში ამ სიტყვის
ფარდად დასტურდება καθαιρέω, რაც ქართულად დანგრევას, დამხობას ნიშნავს.
ლკ. 15:17: განიზრახვიდა თავსა თჳსსა Oo*af] და მოეგო რაჲ თავსა თჳსსა G | შესაბამის
ადგილას ბერძნულში გვაქვს ფრაზა: Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν, რაც თანამედროვე ქართულ
ენაზე ნიშნავს: მოეგო რა გონს.
იოვ. 4:40: ეტყოდეს Oo*af] ევედრებოდეს G | ბერძნულ ხელნაწერებში ამ სიტყვის ფარდად
დასტურდება ἐρωτάω, რაც ქართულად თხოვნას, ვედრებას ნიშნავს.
იოვ. 8:38: გასმიეს Oo*af] იხილეთ G | ბერძნულ ხელნაწერებში ორი სხვადასხვა შემთხვევა
გვაქვს, რომელიც ქართულ თარგმანებშიც არის ასახული. მაგალითად, ხელნაწერთა
ნაწილში (B P75 C CYK 1 13 LW 69 33 565 1346 uw) დასტურდება ἀκούω (გაგება), ხოლო
მეორე ნაწილში (P66 * DM 28 NSU 118 2 157 700 1424 124 579 1071 ) – ὁράω
(დანახვა).
იოვ. 16:28: მოვივლინე Oo*af] მოვედ G | ყველა ბერძნულ ხელნაწერში დასტურდება
ἔρχομαι, რაც მოსლას ნიშნავს.
იოვ. 16:30: ვიცით Oo*af] გურწამს G | ბერძნულ ხელნაწერებში დასტურდება πιστεύω,
რწმენის ქონას ნიშნავს.

ტმესი:
არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ზმნურ ფორმებში ზმნისწინსა და ფუძეს
შორის ნაწილაკის დამატებით გიორგი ათონელი ქმნის ტმესს და ამით განსხვავდება
Oo*af საბოლოო ათონური რედაქციისაგან.
მთ. 16:5: და მოვიდეს მოწაფენი მისნი მიერ წიაღ და დაავიწყდა პური მიღებად. Oo*af

მოვიდეს Oo*af] მო-რაჲ-ვიდეს G |
ბიზანტიურ ტიპში მუხლი ასე იკითხება:

BYZ

Matthew 16:5

Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ

αὐτου εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. შესაბამის ადგილას გვაქვს ზმნა ἔρχομαι
(მოსვლა).
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მთ. 17:8: და აღიხილნეს თუალნი მათნი და არა ვინ იხილეს, გარნა იესუ ხოლო. Oo*af

აღიხილნეს Oo*af] აღ-რაჲ-იხილნეს G |
ბიზანტიურ ტიპში მუხლი ასე იკითხება:

BYZ

Matthew 17:8 Ἐπάραντες δὲ τοὺς

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. შესაბამის ადგილას გვაქვს ზმნა ἐπαίρω,
რაც თვალის გახელას ნიშნავს.
ზემოთ მოტანილი ეს ორი მაგალითი გვაფიქრებინებს, ხომ არ ცდილობს გიორგი
ათონელი

მიმღეობური

კონსტრუქციების

გადმოსატანად

გამოიყენოს

ტმესიანი

ფორმები. უფრო მეტი მაგალითი რომ გვქონდეს, თამამად შევძლებდით ამ მოსაზრების
დასაბუთებას.
წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, რომ Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტი (o*),
ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავები განსხვავდება ათონური რედაქციის
ტექსტისაგან. ტექსტოლოგიური ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ მესამედ
რედაქტირებისას

გიორგი

მთაწმინდელმა

ტექსტში

ბერძნული

ნუსხების

გათალისწინებით ბევრად მეტი ცვლილება შეიტანა, ვიდრე ორგზის შედარების
შემდგომ. კერძოდ, გვაქვს კვანტიტატიური (კლებისა და მატების), ლექსიკური,
სიტყვათა თანმიმდევრობის, საკუთარი სახელების, ანთროპონიმებისა და ტოპონიმების,
დაწერილობის ცვლილებები. ყველა ცვლილებას, რომლებიც მის მიერ არის ტექსტში
შეტანილი, ბერძნული ხელნაწერების გათვალისწინებით თავისი ახსნა მოეპოვება.
იკითხვისთა ბერძნულ ნუსხებთან შედარების შედეგად გამოვლინდა, რომ, ერთ
შემთხვევაში, გიორგი მთაწმინდელს ტექსტში ცვლილება შეაქვს მაშინ, როდესაც
უკლებლივ ყველა ბერძნული ხელნაწერის ჩვენება ამას მოითხოვს. ხოლო, მეორე
შემთხვევაში, იგი ითვალისწინებს ბიზანტიური ტექსტის შემცველ ხელნაწერთა
ჩვენებებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ბიზანტიური ტექსტის ტიპი დაცულია
შემდეგ ხელნაწერებში: ოჯახი , რომელშიც ერთიანდება: EFGHSY ნუსხები, აგრეთვე,
AEFGHKPSV W (მათე და ლუკა 8.13-24.53) Π,Ψ (ლუკა და იოანე) Ω, ∆ (მარკოზის
სახარების გარდა) და მინუსკულური ხელნაწერების უმეტესობა, რომელთა ლიტერები
რიცხვებია. ლექსიკური სხვაობების ანალიზმა აჩვენა, რომ გიორგი მთაწმინდელი, ერთი
მხრივ, ასწორებს, აზუსტებს პირველმთარგმნელთა შეცდომებს, ხოლო, მეორე მხრივ,
ცვლის ლექსიკურ ერთეულს იმ სინონიმით (ზოგჯერ ბერძნულის კალკით), რომელიც
მას უფრო სწორად მიაჩნია. ზმნური ფორმების გადმოტანის შემთხვევაშიც იგი
მაქსიმალურად ინარჩუნებს ეკვივალენტების სიმყარეს, იცავს დედნის სიზუტეს
მწკრივის, რიცხვისა და ზმნისწინის დონეზეც კი.
აღსანიშნავია ერთი ძალიან საინტერესო გარემოება, იენაშის ოთხთავში ის
ადგილები, რომლებიც სხვაობს გიორგი მთაწმინდლის საბოლოო რედაქციისაგან,
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აღნიშნულია ოთხი წერტილით (), რაც იმის მანიშნებელია, რომ ვიღაცას უფრო ადრე
ჩაუტარებია ფილოლოგიური სამუშაო, შეუნიშნავს ათონურ რედაქციასთან მიმართებით
არსებული ეს სხვაობები და შესაბამისად აღუნიშნავს.
რომ შევაჯამოთ წინა ორ პარაგრაფში განხილული შუალედურ ხელნაწერთა (o*af)
ჩვენებები, მივიღებთ ასეთ სურათს: Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტში (o*), ალავერდისა
(a) და იენაშის (f) ოთხთავებში, ერთი მხრივ, დასტურდება განსხვავებული იკითხვისები
ოპიზური რედაქციის ტექსტისაგან, მეორე მხრივ კი, იგი უპირისპირდება გიორგი
ათონელის მიერ ნარედაქტირებ, ბერძნულთან სამგზის შედარებულ ტექსტს. ეს სამი
ოთხთავი ქმნის ოპიზური და ათონური რედაქციისაგან განსხვავებულ ტექსტუალურ
ჯგუფს. ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით ეს ფაქტი უტყუარია.

161

§5. Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების ორიგინალური
იკითხვისები
ცალკე აღნიშნვის ღირსია Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტში (o*), ალავერდისა (a) და
იენაშის (f) ოთხთავებში არსებული ორიგინალური იკითხვისები, რომლებიც გიორგი
ათონელის მუშაობის ერთ მნიშვნელოვან თავისებურებას ავლენს. კერძოდ, შუალედურ
ხელნაწერებში შეცვლილ ზოგიერთ იკითხვისს, რამაც განასხვავა იგი ოპიზური, იგივე
ჯრუჭ-პარხლის რედაქციისაგან, მესამედ შედარების შედეგად გიორგი ათონელი ისევ
აბრუნებს. საინტერესოა, იგი ძველ, ყურსმიჩვეულ ფორმას ამჯობინებს მის მიერვე
დაწუნებულ/გასწორებულ ზოგიერთ წაკითხვას თუ ამას სხვა რაიმე მიზეზი აქვს?!
ქვემოთ შევეცდებით გავაანალიზოთ ამ ტიპის თითოეული შემთხვევა და შესაბამისი
დასკვნაც გამოვიტანოთ.

კლება
შუალედურ ხელნაწერებში მთ. 12:4 ასე იკითხება: „ვითარ იგი შევიდა სახლსა

ღმრთისასა და პურნი იგი შესაწირავთანი შეჭამნა, რომელთაჲ არა ჯერ-იყო ჭამად, გარნა
მღდელთა ხოლო“. ჯრუჭ-პარხლისა და საბოლოო ათონურ რედაქციაში კი სიტყვა
ჭამადის შემდეგ წერია: მისა არცა მისთანათა მათ (ჭამად] + მისა არცა მისთანათა მათ
OGoc). წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ
თარგმანში კი გვაქვს: მისთანათა მათ (ოქროპირი 2014ბ:15). რაც შეეხება ბერძნულ
ხელნაწერებს, იქ ეს ფრაზა უკლებლივ ყველა ხელნაწერში დასტურდება და მუხლი ასე
იკითება:

BYZ

Matthew 12:4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως

ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις (B uw rell),
ანუ საბოლოო ათონურ რედაქციაში გვაქვს: „ვითარ იგი შევიდა სახლსა ღმრთისასა და

პურნი იგი შესაწირავთანი შეჭამნა, რომელთაჲ არა ჯერ-იყო ჭამად მისა, არცა მისთანათა
მათ, გარნა მღდელთა ხოლო“, როგორც ბიზანტიური ტიპის ხელნაწერებში, ხოლო
შუალედურ ხელნაწერებში (o*af) ეს ფრაზა აკლია.

მთ. 14:19: და უბრძანა ერსა მას დასხდომაჲ თივასა ზედა. და მოიღო ხუთი იგი პური და

ორი თევზი, აღიხილნა ზეცად და აკურთხა და მისცა პური იგი მოწაფეთა თჳსთა, და
მოწაფეთა მათ მისცეს ერსა მას. o*af
აკურთხა] + და განტეხა OGoc | ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთა ნაწილში და
განტეხა გვაქვს, ნაწილში – კი არა. იგი დასტურდება წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს
სახარების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანშიც (ოქროპირი 2014ბ:98) და ყველა
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ბერძნულ ხელნაწერშიც: BYZ Matthew 14:19 Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς
χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν, καὶ
κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. B uw rell
მრკ. 5:33: ხოლო დედაკაცსა მას შეეშინა და ძრწოდა, რაჲ-იგი იქმნა მის ზედა, მოვიდა და

შეუვრდა მას და უთხრა მას ყოველივე ბრალი. o*af
ძრწოდა] + უწყოდა OGoc | უწყოდა არ დასტურდება ერთადერთ ბერძნულ ხელნაწერში 
037 – IX საუკუნის სანგალენსის კოდექსში. ყველა დანარჩენში კი გვაქვს. BYZ Mark 5:33 Ἡ
δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν
αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. B uw rell

მატება
OGoc: და ჰრქუა მონათა თჳსთა: ესე არს იოვანე ნათლისმცემელი, იგი აღდგომილ არს

მკუდრეთით, და მისთჳს იქმნებიან ძალნი ესე მის თანა“ [მთ. 14:2].
ნათლისმცემელი] + ὅν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα რომელი მე მოვკალ o*af | მკუდრეთით] > f |
მისთჳს] ამისთვის af|
ოპიზურ რედაქციაში, აგრეთვე, საბოლოო ათონურ რედაქციაში რომელი მე
მოვკალ არ დასტურდება. რომელი მე მოვკალ (ὅν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα) გვაქვს ერთადერთ
ბერძნულ ხელნაწერში, ბიზეს კოდექსში (D). და მაინც საიდან გაჩნდა ეს სინტაგმა
შუალედური ხელნაწერებში?! ძიების შედეგად მას წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს
სახარების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანში მივაგენით (ოქროპირი 2014ბ:87),
სადაც მუხლი ასე იკითება: და ჰრქუა მონათა თჳსთა: ესე არს იოვანე ნათლისმცემელი,

რომელი მე მოვკალ. იგი აღდგომილ არს მკუდრეთით, და მისთჳს იქმნებიან ძალნი ესე
მის თანა“.
OGoc: ხოლო რომელთამე მათგანთა თქუეს: ბელზებულითა, მთავრითა მით ეშმაკთაჲთა,

განასხამს ეშმაკთა. [ლკ. 11:15]
ეშმაკთა] + ὁ δὲ ἀποκριθείς εἶπον πῶς δύναται σατανας σατανᾶν ἐκβάλλειν, (და f) მიუგო და
ჰრქუა ვითარ შემძლებელ არს ეშმაკი ეშმაკისა განჴდად o*af |
მუხლის ამგვარი გაგრძელება დასტურდება შემდეგ ბერძნულ ხელნაწერებში: AD KM
157 579 1346, სხვა დანარჩენებში კი მუხლი ასე იკითება: BYZ Luke 11:15 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν
εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
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OGoc: ამენ, ამენ გეტყჳ თქუენ: რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ
[იოვ. 6:47].

საუკუნოჲ] + და მე აღვადგინო იგი უკანაჲსკნელსა მას დღესა o*af |
საიდან უნდა გვქონდეს მუხლის ამგვარი გაგრძელება შუალედურ ხელნაწერებში?! მით
უმეტეს, რომ იგი არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში არ დასტურდება (BYZ John 6:47 Ἀμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον). იოანეს სახარების მეექვსე თავის
ყურადღებით გადასინჯვის შედეგად გამოვლინდა, რომ ამ ფრაზით (და მე აღვადგინო

იგი უკანაჲსკნელსა მას დღესა) რამდენიმე მუხლი მთავრდება, კერძოდ:
იოვ. 6:40: რამეთუ ესე არს ნებაჲ მომავლინებელისა ჩემისაჲ, რაჲთა ყოველი რომელი
ხედვიდეს ძესა და ჰრწმენეს მისი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ, და მე აღვადგინო იგი
უკუანაჲსკნელსა მას დღესა (G); იოვ. 6:44: ვერვის ჴელ-ეწიფების მოსლვად ჩემდა,
უკუეთუ არა მამამან, მომავლინებელმან ჩემმან, მოიყვანოს იგი ჩემდა, და მე აღვადგინო
იგი უკუანაჲსკნელსა მას დღესა (G); იოვ. 6:54: ხოლო რომელი ჭამდეს ჴორცსა ჩემსა და
სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ, და მე აღვადგინო იგი
უკუანაჲსკნელსა მას დღესა (G). და ა. შ. ჩვენი ვარაუდით, იოვ. 6:47-ში შუალედურ
ხელნაწერებში დადასტურებული მუხლის ამგვარი გაგრძელება მსგავსი დაბოლოების
მქონე

რამდენიმე

მუხლის

არსებობით

არის

განპირობებული.

საბოლოო

რედაქტირებისას გიორგი მთაწმინდელმა დაშვებული უზუსტობა გაასწორა.
OGoc: და იყვნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან სახელისა ჩემისათჳს, ხოლო

რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ცხოვნდეს [მთ. 10:22].
ყოველთაგან] + წარმართთა o*af |
ჯრუჭ-პარხლის რედაქციის შემცველ მხოლოდ ორ ხელნაწერში, A-411-სა და
მესტიის ოთხთავში დასტურდება წარმართთა. არ გვაქვს არც ადიშურ რედაქციაში, არც
ბერძნულ ხელნაწერებში და არც წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების
განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანში.

OGoc: ვითარცა-იგი რაჟამს წარვალნ კაცი გზასა (გზასა] > Goc) და მოუწესნ (მოუწესის

Goc) მონათა თჳსთა და მისცა (მისცის Goc) მათ მონაგები თჳსი. [მთ. 25:14].
კაცი] + მეუფჱ o*af |
ოპიზური რედაქციის შემცველ სხვა ხელნაწერებში მეუფჱ არ ჩანს. საინტერესოა, რომ
იგი

დასტურდება

წმინდა

იოანე

ოქროპირის

მათეს

სახარების

განმარტების

ექვთიმესეულ თარგმანში (ოქროპირი 2014ბ:397). რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ
არც მეუფჱ დასტურდება და არც გზასა და მუხლი ასე იკითება: BYZ Matthew 25:14 Ὥσπερ
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γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· B
uw rell
OGoc: და ჰრისხვიდეს მას მრავალნი, რაჲთა დადუმნეს; ხოლო იგი უფროჲს ღაღადებდა:

ძეო დავითისო, შემიწყალე მე! [მრკ. 10:48].
უფროჲსღა o* | ღაღადებდა] + და იტყოდა (+ იესუ f) o*af |
ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთა ნაწილში დაცულია და იტყოდა, ნაწილში –
არა). ხოლო არ ჩანს არც ერთ ბერძნულ ხელნაწერში. ბიზანტიურ ტექსტში მუხლი ასე
იკითება: BYZ Mark 10:48 Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ
Δαυίδ, ἐλέησόν με.

ლექსიკა
მთ. 2:2: ახლადშობილი იგი o*af] რომელი-იგი იშვა OGoc |
შუალედური ხელნაწერების მსგავსად ოპიზური რედაქციის შემცველ რამდენიმე
ნუსხაში

დასტურდება

ახლადშობილი იგი,

კერძოდ,

ჯრუჭის,

ურბნისისა

და

პალესტინის ოთხთავებში. წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების
ექვთიმესეულ თარგმანშიც წერია რომელი-იგი იშვა. ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის
ადგილას დასტურდება ნამყო დროის მიმღეობა ὁ τεχθεὶς (τίκτω) და შობილს ნიშნავს. ამ
სიტყვას

არა

აქვს

ახლად

„ახლადაშობილი იგი“-ის

შობის

შინაარსი.

„რომელი-იგი იშვა“.

ალბათ,
BYZ

ამიტომ

არჩია

გიორგიმ

Matthew 2:2 λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ὁ

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν
προσκυνῆσαι αὐτῷ. მთ. 2:2: სადა არს რომელი-იგი იშვა მეუფე ჰურიათაჲ? რამეთუ
ვიხილეთ ვარსკულავი მისი აღმოსავალით და მოვედით თაყუანის-ცემად მისა (G).
მთ. 21:31: ცათასა oaf] ღმრთისასა OG |
ოპიზური რედაქციის შემცველ არცერთ ხელნაწერში არ ჩანს ცათასა, დასტურდება
მხოლოდ წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ
თარგმანში (ოქროპირი 2014ბ:287). რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, მხოლოდ 13-ში
გვაქვს დანარჩენებში დასტურდება τοῦ θεου. მთ. 21:31: ვინ ორთა

ამათგანმან ყო ნებაჲ მამისა თჳსისაჲ? ჰრქუეს მას: პირველმან მან. ჰრქუა მათ იესუ: ამენ
გეტყჳ თქუენ, რამეთუ მეზუერენი და მეძავნი წინაგიძღოდიან თქუენ სასუფეველსა
ღმრთისასა (G).
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მთ. 27:9: პატიოსნისაჲ o*af] განსყიდულისაჲ OGoc |
ოპიზური რედაქციის შემცველ არცერთ ხელნაწერში პატიოსნისაჲ არ ჩანს. იგი
დასტურდება მხოლოდ წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების
ექვთიმესეულ თარგმანში (ოქროპირი 2014ბ:464). რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ
ყველგან წერია ნამყო დროის მიმღეობა τοῦ τετιμημένου (τιμάω). მთ. 27:9: მაშინ აღესრულა

თქუმული იგი იერემია წინაწარმეტყუელისაჲ, რომელსა იტყჳს: და მოვიღე ოცდაათი
იგი ვეცხლი, სასყიდელი განსყიდულისაჲ მის, რომელი მოიყიდეს ძეთაგან
ისრაჱლისათა (G).
ლკ. 1:2: მსმენელ o*af] მსახურ OGoc |
ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთაგან მსმენელ დასტურდება მხოლოდ
ურბნისისა და პალესტინურ ოთხთავებში. რაც შეეხება ბერძნულს, იქ გვაქვს ὑπηρέται
(ὑπηρέτης, ου, ὁ), რაც მსახურს ნიშნავს.
ლკ. 1:50: თესლითი თესლადმდე o*af] ნათესავითი ნათესავადმდე OGoc |
ოპიზური რედაქციის შემცველ არცერთ ხელნაწერში არ გვაქვს თესლითი თესლადმდე.
დასტურდება მხოლოდ ადიშურ რედაქციაში. რაც შეეხება ბერძნულს, იქ გვაქვს γενεά, ᾶς,

წარმომავლობა შეესაბამება
(მელიქიშვილი 2011:217). დამანა მელიქიშვილის მიხედვით, ნათესავითმა შეიძლება სამი
ἡ,

რომელსაც

ქართულად

მოდგმა,

შთამომავლობა,

მნიშვნელობა გადმოსცეს: 1) მოდგმა, 2) ერთი წარმოშობის ხალხი, დღევანდელი
გაგებით ერი და 3) რაიმე კლასი, გვარი, ფენა. მისი დაკვირვებით, თესლი უფრო ხშირად
მაშინ დასტურდება ქართულ თარგმანში, როდესაც შესაბამის ადგილას ბერძნულში
გვაქვს φυλή, ῆς, ἡ ან ἔθνος, ους, τό. ამიტომ მოცემულ შემთხვევაში გიორგი
მთაწმინდელი სწორად იქცევა, როდესაც γενεά, ᾶς, ἡ ნათესავით გადმოაქვს და არ

თესლით.
ლკ. 21:22: ბოროტნი o*af] შურის-გებისა O, შურის-გებისანი Goc |
ოპიზური რედაქციის შემცველ არცერთ ხელნაწერში არ გვაქვს ბოროტნი. ბერძნულ
ნუსხებში კი ყველგან გავაქვს ἐκδικήσεως (ἐκδίκησις, εως, ἡ), რომელიც ქართულად
შურისძიებას ნიშნავს. ლკ. 21:22: რამეთუ დღენი შურის-გებისანი ესე არიან, რაჲთა

აღესრულნენ ყოველნი წერილნი (G).
მრკ. 11:30: ნათლის-ღებაჲ o*af] ნათლის-ცემაჲ OGoc |
შუალედური ხელნაწერების (o*af) მსგავსად ფორმა ნათლის-ღებაჲ არცერთ სხვა
ხელნაწერში არ ჩანს. ხოლო ბერძნულ ხელნაწერებში გვაქვს არსებითი სახელი
ნომინატივში:

Τὸ

βάπτισμα.

ნათლის-ღებაჲ/-ცემაჲ
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კორნელი

დანელიას

აზრით,

ორიგინალური ტერმინებია, რომელთა საფუძველი არის ნათელი. მათ პარალელი სხვა
ენებში არ ეძებნება (დანელია 1998:183) ამიტომაც ბერძნული βάπτισμα, ατος, τό ამ
შემთხვევაში სახარების ქართულ ტექსტში ცვლილების ასახსნელ გასაღებს ვერ
გვაძლევს.
ანთროპონიმები
ლკ. 3:27: ზორაბაბელისა oaf] ზორობაბელისა OG |
ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც შუალედურ ხელნაწერებს თანხვდება, დასტურდება
ოპიზის ოთხთავში. რაც შეეხება ბერძნულ ნუსხებს, ყველა ნუსხაში გვაქვს Ζοροβαβὲλ.
ერთადერთ ნუსხარში, ვენეციის ოთხთავში (U 030) წერია: Ζωραβάβὲλ.

ზმნა
მთ. 12:26: მტკიცე არს o*af] დამტკიცნეს OGoc |
ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც შუალედურ ხელნაწერებს თანხვდება, დასტურდება
წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანში,
სადაც ასევე გვაქვს მტკიცე არს (ოქროპირი 2014ბ:27). ბერძნულ ხელნაწერებში შესაბამის
ადგილას გვაქვს მომავალი დროის ფორმა σταθήσεται (III პ., მხ. რ.).
მთ. 24:28: დაეცის o*af ]იყოს OGoc |
ამ მუხლშიც ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც შუალედურ ხელნაწერებს თანხვდება,
დასტურდება წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ
თარგმანში, სადაც გვაქვს ფორმა დაეცეს (ოქროპირი 2014ბ:369). ბერძნულ ხენაწერებში
კი ყველგან გაქვს აწმყო დროის გამომხატველი ᾖ (εἰμί). BYZ Matthew 24:28 Ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ
τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
მრკ. 3:21: გამოვიდოდეს o*af] გამოვიდეს OGoc |
შუალედური ხელნაწერების მსგავსად უწყვეტლის მწკრივის მრ. რიცხვის გამოვიდოდეს
ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერებს შორის დასტურდება A-411-ში, რომელიც
ათონურ რედაქციაში შეცვლილია წყვეტილის მწკრივის მრ. რიცხვის ფორმით

გამოვიდეს. რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ შესაბამის ადგილას გვაქვს ἐξῆλθον (II
აორისტი, III პირი, მრ. რ.).
მრკ. 13:20: შეამოკლნეს o*af] შეამოკლნა OGoc |
167

შუალედური ხელნაწერების (o*af) მსგავსად წყვეტილის მწკრივის მრ. რიცხვის ფორმა

შეამოკლნეს ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერებს შორის დასტურდება A-411-ში.
ხოლო ოპიზურ და ათონურ რედაქციაში წარმოდგენილია მხოლობითი რიცხვის
ფორმით. ყველა ბერძნულ ხელნაწერში ეს ზმნა მხოლობით რიცხვში დასტურდება
ἐκολόβωσεν (κολοβόω). მრკ. 13:20: და არა თუმცა ღმერთმან შეამოკლნა დღენი იგი, არამცა

ცხოვნდა ყოველი ჴორციელი; არამედ რჩეულთა მათთჳს, რომელნი გამოირჩინა,
შეამოკლნა დღენი იგი (G).
ლკ. 17:11: განვიდა o*af] განვიდოდა OGoc |
შუალედური ხელნაწერების მსგავსად წყვეტილის ფორმა არცერთ სხვა ხელნაწერში არ
ჩანს. ბერძულში კი გავქვს διήρχετο (διέρχομαι), იმპერფექტი, III პირი, მხ. რ.
ლკ. 17:13: შემეწიენ o*af] შემიწყალენ OGoc |
შულედური ხელნაწერების დარად შემეწიენ ფორმა ოპიზური რედაქციის შემცველ
არცერთ სხვა ხელნაწერში არ დასტურდება. რაც შეეხება ბერძნულ ნუსხებს, ყველგან
გაქვს I აორისტის ბრძანებითი კილოს ფორმა: ἐλέησον (ἐλεέω), რომლის ზუსტი ქართული
შესატყვისია შემიწყალენ.
იოვ. 6:44: მოავლინოს o*af] მოიყვანოს OGoc |
შუალედური ხელნაწერების მსგავსად მოავლინოს არცერთ სხვა ხელნაწერში არ ჩანს.
არც წმინდა იოანე ოქროპირის იოანეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანში
დასტურდება. რაც შეეხება ბერძნულ ნუსხებს, იქ შესაბამის ადგილას გვაქვს ὁ πέμψας
(πέμπω), რომელიც გაგზავნას ნიშნავს.
იოვ. 7:7: ვამხილებ o*af] ვწამებ OGoc |
შუალედური ხელნაწერების მსგავსად ვამხილებ არცერთ სხვა ხელნაწერში არ ჩანს.
დასტურდება მხოლოდ წმინდა იოანე ოქროპირის იოანეს სახარების განმარტების
ექვთიმესეულ თარგმანში (ოქროპირი 1993ა:336). რაც შეეხება ბერძნულ ნუსხებს, იქ
ყველგან გვაქვს μαρτυρῶ (μαρτυρέω), რაც დამოწმებას ნიშნავს.
იოვ. 15:2: მოჰკუეთოს o*af] აღიღოს OGoc |
შუალედური ხელნაწერების დარად მოჰკუეთოს არცერთ სხვა ხელნაწერში არ ჩანს.
დასტურდება მხოლოდ წმინდა იოანე ოქროპირის იოანეს სახარების განმარტების
ექვთიმესეულ თარგმანში (ოქროპირი, 1993ბ:235). რაც შეეხება ბერძნულ ნუსხებს, იქ
ყველგან გვაქვს αἴρει (αἴρω), რაც ქართულად აღებას ნიშნავს.
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ტრანსპოზიცია
მრკ. 1:25: პირი დაიყავ o*af] tr. დაიყავ პირი OGoc |
ამგვარი ტრანსპოზიციის შემთხვევა, რომელიც შუალედურ ხელნაწერებს თანხვდება,
გვაქვს ოპიზური რედაქციის შემცველ მხოლოდ ორ, A-18 და A-411, ხელნაწერში.
ტბეთის ოთხთავში ამგვარი ფორმაა წარმოდგენილი: პირი დაიყავნ. ხოლო ბერძნულ
ხელნაწერებში გვაქვს II აორისტის ბრძანებითი კილოს ფორმა, Φιμώθητι (φιμόω),
რომელიც გაჩუმებას ნიშნავს. დაიყავ პირი ფრაზეოლოგიზმია, რომელიც ნიშნავს

გაჩუმდი!
სხვა ტიპის შემთხვევები:
OGoc: ვითარ-იგი იწრო არს ბჭჱ და საჭირველ გზაჲ, რომელი მიიყვანებს ცხორებასა, და

მცირედნი არიან, რომელნი ჰპოებენ მას. [მთ. 7:14]
იწროჲ f | ბჭე of | რომელნი ჰპოებენ მას] მავალნი მას შინა o*af |
ოპიზური რედაქციის შემცველ ხელნაწერთაგან ერთადერთში, მხოლოდ A-411-ში
დასტურდება მავალნი მას შინა. ძალიან საინტერესოა, რომ წმინდა იოანე ოქროპირის
მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანშიც წერია მავალნი მას შინა
(ოქროპირი 2014ბ:372). რაც შეეხება ბერძნულ ხელნაწერებს, იქ მუხლის დასასრული ასე
იკითხება: καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν, რომლის სიტყვასიტყვითი თარგმანია:

რომელნი ჰპოებენ მას.
მთ. 25:34: დასაბამითგან სოფლისაჲთ OGoc] პირველ სოფლის დაბადებისა o*af |
ამ მუხლშიც ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც შუალედურ ხელნაწერებს თანხვდება
დასტურდება წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტების ექვთიმესეულ
თარგმანში, აქაც წერია პირველ სოფლის დაბადებისა (ოქროპირი 2014ბ:403). რაც შეეხება
ბერძნულ ხელნაწერებს, ყველგან გვაქვს ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, რომლის ზუსტი
თარგმანია დასაბამითგან სოფლისაჲთ.
Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტის (o*), ალავერდისა (a) და იენაშის (f) ოთხთავების
ორიგინალური იკითხვისების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა სხვადასხვა ვითარება:
ზოგ შემთხვევაში მათ ორიგინალურ წაკითხვებს ანალოგი მხოლოდ ბერძნულ ნუსხებში
მოეპოვება, ან პირიქით, ანალოგი არცერთ ბერძნულ ნუსხაში არ ჩანს; ზოგჯერ მსგავსი
იკითხვისი დასტურდება ოპიზური რედაქციის შემცველ რამდენიმე ნუსხაში, ზოგჯერ
კი მხოლოდ წმინდა იოანე ოქროპირის მათესა და იოანეს სახარებების განმარტების
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ექვთიმესეულ თარგმანში. ეს უკნასკნელი კი ძალიან საინტერესო პრეცენტენდია.
როგორ მოხდა, რომ შუალედურ ხელნაწერებსა (o*af) და წმინდა იოანე ოქროპირის
მათესა და იოანეს სახარებების განმარტების ექვთიმესეულ თარგმანში მსგავსი
ორიგინალური იკითხვისები დასტურდება, რომლის ანალოგი ჩვენს ხელთ არსებულ
ბერძნული ტექსტების გამოცემებში არ ჩანს და არც ქართულ რედაქციებში? ამგვარი
შემთხვევები, მართალია, მცირე რაოდენობით არის, მაგრამ, ჩვენი აზრით, ძალიან
საყურადღებო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს.
ორიოდე სიტყვით შევეხებით ზემოთ არაერთგზის აღნიშნულ ექვთიმესეული
რედაქციის არსებობის საკითხს. ზურაბ სარჯველაძის მოსაზრებით, ივ. იმნაიშვილის
მიერ

ექთვიმეს

რედაქციის

ვარიანტულ

წაკითხვებად

მიჩნეული

იკითხვისები

დასტურდება X საუკუნის ხელნაწერებში, რომელნიც ექვთიმეს მოღვაწეობამდეა
გადაწერილი (სარჯველაძე ზ., 2001:110). არაერთგზის აღვნიშნეთ ალავერდის ოთხთავში
არსებული ერთი საინტერესო მინაწერიც: „ესე უწყოდეთ, წმიდანო მამანო, რომელნიცა

მიემთხჳვნეთ წმიდასა ამას სახარებასა, ფრიად მართალი და წმიდაჲ არს, მამისა ეფთჳმეს
სახარებათადა შეწამებული, ბერძულსა ორჯელ და ქართულსა, ყოვლითურთ
უნაკლულოჲ“ (A-484, 10r) (ქართ. ხელნ. აღწერილობა, A ფონდი, 1986:212). როგორც
ანდერძიდან ჩანს, ალავერდის ოთხთავში დაცული ტექსტი (და, შესაბამისად, Ath. 62-ის
ქვედა ფენისა და იენაშის ოთხთავის ტექსტიც) ექვთიმე ათონელისეულ სახარებად
მიჩნეულ ტექსტთან არის შეწამებული. ტექსტოლოგიურმა ანალიზმა დაადასტურა, რომ
ალავერდის ოთხთავი მათესა და იოანეს სახარებების ნაწილში ითვალისწინებს
ექვთიმესეული ტექსტის იკითხვისებს, რომლებიც მის მიერვე თარგმნილ ეგზეგეტიკურ
თხზულებებში: წმინდა იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტებასა და წმინდა
იოანე ოქროპირის იოანეს სახარების განმარტებაში არის დაცული. ჩვენი აზრით,
მხოლოდ ამ თარგმანებებში წარმოდგენილი ტექსტი უნდა მივიჩნიოთ ექვთიმესეულად.
კიდევ ერთ საინტერესო გარემოებას გავუსვამთ ხაზს: რობერტ ბლეიკი Ath.62-ის
აღწერილობაში ვარაუდობს, რომ ხელნაწერში დაცულია ტექსტი, რომელიც გიორგი
მთაწმინდელმა გაასწორა ბერძნულის მიხედვით, რათა შეექმნა სახარების თავისი
ვერსია.

მისი

აზრით,

შესაძლოა,

ეს

ყოფილიყო

სახარების

ექვთიმეს

მიერ

რედაქტირებული ტექსტი (Blake 1932:146). არ ვიცით, რითი ხელმძღვანელობდა
რობერტ ბლეიკი, როცა ამ საინტერესო ვარაუდს გამოთქვამდა, ფაქტი კი ერთია: მასში
ნამდვილად არის ჭეშმარიტება.
აქვე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ეფრემ მცირის ერთ საინტერესო ცნობაზე,
რომელიც „სამოციქულოს თარგმანების“ წინასიტყვაობაში აქვს აღნიშნული (Jer.16, 2r3v): „აწ უკუე, სადაცა კიდესა სტიქონისასა ანუ სიტყუასა ზედა იოტაჲ ჰპოო და

სიტყუასა თანა „უსაკუთრესი“, ცან, ვითარმედ მცირედ ცვალებაჲ ჰნებებია მას სიტყუასა,
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რომელ-იგი წმიდასა მამასა ჩუენსა გიორგის არა ეგოდენ სხჳსა რაჲსმე მიზეზისაგან,
რაოდენ ძუჱლისავე პავლისა წაყოლისაგან დაუტეოებია; რამეთუ პირველნი დავითნიცა,
რომელ ახლად ეთარგმნეს, მრავალი სიტყუაჲ ძუჱლისა ჩუჱულებისადა მიეყვანა,
ვიდრემდის უკანაჲსკნელ დიდისა მის მოღუაწისა გიორგი დაყუდებულისა იძულებით
ბრძანებითა კუალად უსრულესად და უწმიდესად ეთარგმნნეს. ამის მიზეზითა,
ვჰგონებ, სამოციქულოჲსაცა ამის წიგნისასა, ვითარმედ რომელი მრავალსა პირსა
აღიარებდა, იგი ძუელისავე თარგმნილისადა მიუყვანებია“ (თვალთავძე 2009ა:206).
ფსალმუნისა და სამოციქულოს ტექსტზე მუშაობის გიორგი მთაწმინდლის სტილი
შესაძლებელია ოთხთავზეც განვაზოგადოთ. როგორც კოლოფონის ნაწყვეტიდან ჩანს,
მისთვის არ იყო უცხო ძველი თარგმანების „წაყოლა“, ყურს ჩვეული ფორმების
დატოვება. ამიტომაც ჩათვალა მან საჭიროდ, მესამედაც მიბრუნებოდა ოთხთავის
ტექსტს და ის საბოლოოდ გაეწმინდა ისეთი იკითხვისებისაგან, რომელთაც ანალოგი
ბერძნულ ხელნაწერებში არ მოეპოვებოდა, მათ შორის იმ იკითხვისებისაგან, რომლებიც
წმინდა იოანე ოქროპირის მათესა და იოანეს სახარებების განმარტების ექვთიმესეული
თარგამანის

გათვალისწინებით

პირველ

ეტაპის

რედაქტირებისას

უკვე

ჰქონდა

შეტანილი ტექსტში.
ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, საინტერესოა, რა მიმართება აქვს მათესა და
იოანეს

სახარების

განმარტებებში

დაცულ

სახარების

ტექსტს

სხვა

ქართულ

რედაქციებთან, გარდა ამისა, რა მეთოდოლოგიით ხელძღვანელობს ექვთიმე, როდესაც
განმარტებებში დაცული სახარებების ტექსტები ქართულად გადმოაქვს, ხელახლა
თარგმნიდა მას, თუ უკვე არსებულ ტექსტს ასწორებს იოანე ოქროპირის თხზულების
მიხედვით. ამ კითხვებზე პასუხი ჯერ კიდევ გასაცემია. ექვთიმეს სახარების ტექსტზე
მუშაობის მეთოდოლოგიის დასადგენად საჭიროა იოანე ოქროპირის განმარტებების
სანდო ბერძნული გამოცემისა ან უშუალოდ ხელნაწერის მოძიება და ტექსტოლოგიური
კვლევის ჩატარება. ეს მომავლაში აუცილებლად გასაკეთებელი საქმეა, რომელიც
მნიშვნელოვან

წვლილს

შეიტანს

ოთხთავის

ქართულად

თარგმნის

ისტორიის

საკითხების მოწესრიგებაში.
რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ მიერ ჩატარებულ ტექსტოლოგიურ კვლევას, გამოიკვეთა,
რომ Ath. 62-ის ქვედა ფენის, ალავერდისა და იენაშის ოთხთავების ტექსტი ერთი
საერთო

წყაროდან

მხოლოდ
შეცდომები,

უნდა

მომდინარეობდნენ.

გადამწერთათვის
ორთოგრაფიული

მათ ერთმანეთისგან

დამახასიათებელი
განსხვავებანი.

თავისებურებანი,
ნიმუშად

მოვიყვანთ

განასხვავებს
დაშვებული
რამდენიმე

მაგალითს: მათეს სახარების მე-7 თავის 3-4 მუხლებში სიტყვა წუელი იენაშის
ოთხთავში წერია როგორც წუჱლი, დჳრე – Ath. 62-ის ქვედა ფენის ტექსტსა და იენაშის
სახარებაში – დირე, ხოლო ალავერდის სახარებაში – დირჱ. იენაშის ოთხთავის
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გადამწერის ერთი მკვეთრად გამოხატული თავისებურებაა ჱ

გრაფემის ხშირი

გამოყენება, კერძოდ, ნუსხაში პარალელურად და უსისტემოდ დასტურდება ფორმები:

ძე/ძჱ,
დღე/დღჱ,
ქრისტე/ქრისტჱ,
ღამე/ღამჱ,
მეფე/მეფჱ,
უკუე/უკუჱ,
უკუეთუ/უკუჱთუ, ნუუკუე/ნუუკუეჱ.
უ-ს მომდევნო პოზიციაში ე ხმოვნის
გამოსახატავად გადამწერი ყველგან უჱ დაწერილობას იყენებს: თქუჱნ, მსხუჱრპლი,
საზუჱრე, ძუჱლი, მტუჱრი, გამოხუჱდით, განგისუჱნო, მოართუჱს, იგუჱმებოდა,
ქუჱწარმძრომელნი, მარჯუჱნით, განრღუჱული და სხვ. სწორედ ამგვარი
ორთოგრაფიული ვარიანტები განასხვავებს ამ ტექსტს ალავერდის ოთხთავისა და Ath.
62-ის ქვედა ფენის ტექსტისაგან.
განვსაზღვრეთ რა Ath. 62-ის ორივე ფენაში არსებული ტექსტის რედაქციული
კუთვნილება (ქვედა ფენა წარმოადგენს გიორგი მთაწმინდლის რედაქტორული
მუშაობის ამსახველ შუალედურ ეტაპს, ხოლო ზედა – საბოოლოდ რედაქტირებულ
ტექსტს), შეგვიძლია დავაზუსტოთ ალ. ცაგარლის მიერ აღწერილობაში გამოთქმული
ერთი მოსაზრება. მკვლევარი ფიქრობს, რომ ეს ნუსხა, სავარაუდოდ, გადაწერილი უნდა
იყოს თვით გიორგი მთაწმინდლის მიერ. რომელი ფენის გადამწერად გულისხმობს ალ.
ცაგარელი გიორგი ათონელს, ქვედა ფენისა თუ ზედა ფენის, ან რა უდევს მის ვარაუდს
საფუძვლად, სამწუხაროდ, აღწერილობაში დამატებით არაფერია ნათქვამი. ლოგიკური
იქნებოდა, გვეფიქრა, რომ სწორედ ზედა ფენის ტექსტია თვით გიორგის მიერ Ath. 62-ის
ქვედა ფენის ტექსტის ჩასწორების შედეგად მიღებული. ლოგიკურია ისიც, რომ ამ
ხელნაწერის თარიღი ათონზე გიორგი მთაწმინდლის მოღვაწეობას თანხვდება. ჩვენ
საგანგებოდ შევისწავლეთ ათონელი წმინდა მამის ავტოგრაფული ხელნაწერები (Ath. 45,
Ath. 73, Ath. 65, Ath. 70). ერთი შეხედვით, მისი არასისტემური, სწორი (არა მარჯვნივ
გადახრილი) ასოები ძალიან ჰგავს Ath. 62-ის ზედა ფენის ტექსტის გადამწერის ხელს.
ზოგიერთი ასოს მოხაზულობაც თითქოს იდენტურია. თუმცა Ath. 62-ის რედაქტორის
მიერ

ტექსტში

შეტანილი

შესწორებები,

ჩვენი

აზრით,

არ

არის

საკმარისი

პალეოგრაფიული ანალიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად და ცალსახა დასკვნის
გასაკეთებლად. გარდა ამისა, Ath. 62 არ უნდა წარმოადგენდეს ათონელი მამის, ასე
ვთქვათ, სამუშაო ვერსიას. ვინაიდან რედაქტორმა ზუსტად იცის, რა უნდა გაასწოროს,
რომელი ადგილი რითი უნდა ჩაანაცვლოს. იგი ამ სამუშაოს ძალიან ფრთხილად და
ზუსტად ასრულებს, ტექსტში ზედმეტი ჩარევის გარეშე. აქედან გამომდინარე,
გადაჭრით ძნელია იმის მტკიცება, რომ Ath. 62 უშუალოდ გიორგი მთაწმინდლის
ხელით არის შესწორებული.
ახლა კი შევეხებით საკითხს, რომლის გარკვევაც ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ მიზანს
წარმოადგენდა.

რომელი

ბერძნული

ხელნაწერებით

ან

ტექსტუალური

ტიპით

სარგებლობს გიორგი მთაწმინდელი? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ აღმოჩნდა მარტივი
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და ცალსახა. ეს თავიდანვე ასეც იყო მოსალოდნელი. გავერკვიეთ რა თავად ბერძნული
ტექსტუალური ტიპების მრავალფეროვნებაში, ცხადი შეიქნა, რომ რიგ შემთხვევებში
ქართულ რედაქციებში განსხვავებული იკითხვისების არსებობა სწორედ ბერძნული
ნუსხების სიჭრელით იყო განპირობებული.
შუალედურ ხელნაწერებსა (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის ოთხთავი,

იენაშის ოთხთავი) და ოპიზურ რედაქციას შორის, აგრეთვე, შუალედურ ხელნაწერებსა
და ათონურ რედაქციას შორის არსებული განსხვავებული იკითხვისების შედარებამ
ბერძნულ

ხელნაწერებთან

კიდევ

ერთხელ

დაგვარწმუნა,

თუ

რამდენად

სკულპულოზურად უდგება გიორგი მთაწმინდელი რედაქტორულ საქმიანობას. იგი
ზედმიწევნით ადარებს თითოეულ მუხლს ბერძნულ ხელნაწერებს და ცდილობს,
მაქსიმალურად გაწმინდოს იგი ისეთი იკითხვისებისაგან, რომლებიც ბერძნულ
დედანში არ არსებობს, ან პირიქით, ქართულ თარგმანში ასახოს ყველა ის სიტყვა,
ფრაზა, ზოგჯერ მთელი წინადადებაც კი, რომელიც დასტურდება ყველა მნიშვნელოვან
ბერძნულ ნუსხაში. ჩვენ ხელთ არსებული ბერძნული ოთხთავის გამოცემების მიხედვით
ჩატარებულმა ტექსტოლოგიურმა კვლვევამ აჩვენა, რომ, ერთ შემთხვევაში, გიორგი
ათონელის მიერ ქართულ ტექსტში შეტანილია ის ცვლილებები, რომელსაც უკლებლივ
ყველა ბერძნული ხელნაწერი უჭერს მხარს, ხოლო, მეორე შემთხვევაში, მის მიერ
განხორციელებული

ცვლილებები

თანხვდება

ბიზანტიური

ტექსტის

შემცველ

ხელნაწერთა ჩვენებებს (ოჯახი , რომელშიც ერთიანდება: EFGHSY ნუსხები, აგრეთვე,
AEFGHKPSV W (მათე და ლუკა 8:13-24:53) Π,Ψ (ლუკა და იოანე) Ω, ∆ (მარკოზის
სახარების გარდა) და მინუსკულური ხელნაწერების უმეტესობა, რომელთა ლიტერები
რიცხვებია).
მეორე მხრივ, შუალედურ ხელნაწერებში (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი,

ალავერდის ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი) არსებულმა იკითხვისებმა, რომლებიც
განსხვავდება ათონური რედაქციის ტექსტისაგან და რომლებშიც ასახულია ძველი,
ჯრუჭ-პარხლის რედაქციის ტრადიცია, შესაბამისად, საერთო გამოამჟღავნეს ბერძნულ
ძველ რედაქციებთან. კერძოდ, როგორც დასავლურ და ალექსანდრიულ, ისე კესარიული
ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებთან, ვინაიდან ეს უკანასკნელი რედაქცია თავის
თავში მოიცავს, როგორც დასავლური, ისე ალექსანდრიული ტექსტის ტრადიციებს.
რაც შეეხება ათონური რედაქციის ახლობლობას ბიზანტიური ტექსტის ტიპთან, ეს
ასეც იყო მოსალოდნელი. ბუნებრივია, რომ XI საუკუნეში გიორგი მთაწმინდელი
იხელმძღვანელებდა იმ ტექსტით, რომელიც იმდროინდელ ბიზანტიაში ფართოდ იყო
გავრცელებული. ბიზანტიური ტექსტი ჯერ კიდევ მეშვიდე საუკუნიდან გახდა
დომინანტური

ბერძნული

ტექსტუალური

ტრადიციისათვის.

გადამწერთა უმრავლესობა სწორედ მას ირჩევდა დედნად.
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შუა

საუკუნეებში

სადისერტაციო

ნაშრომის

ფარგლებში

ჩატარებული

კვლევის

შედეგად

გამოვლინდა, რომ გიორგი მთაწმინდელი სახარების ტექსტზე მუშაობის სხვადასხვა
ეტაპზე განსხვავებული კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს. შუალედურ ხელნაწერებში
დადასტურებული
ოქროპირის

ორიგინალური

მათესა

და

იოანეს

იკითხვისების
სახარების

არსებობა,

რომლებიც

განმარტებებში

დაცული

იოანე
ექვთიმე

ათონელისეული ტექსტის იკითხვისებს იმეორებს, გვაფიქრებინებს, რომ მუშობის
პირველ ეტაპზე გიორგი სანდო ბერძნული ხელნაწერების გათვალისწინებასთან ერთად
ქართული წყაროების ჰარმონიზაციასაც ახდენს. მუშაობის საწყის ეტაპზე იგი
ბიზანიური ტექსტის ტიპის მიხედვით ასწორებს მხოლოდ აუცილებლად შესაცვლელს,
ყურს ჩვეულ ფორმებს კი ტოვებს. მესამე და საბოლოო რედაქტირებისას კი იგი თავადვე
უარყოფს მის მიერ პირველ და მეორე სწორებისას სახარების ტექსტში შეტანილ ან
დატოვებულ ზოგიერთ ცვლილებას, ვინაიდან მუშაობის ამ ეტაპზე იგი მკაცრად
ითვალისწინებს

მხოლოდ

ბიზანტიური

ტექსტის

ტიპის

შემცველი

ბერძნული

ხელნაწერების ჩვენებებს.
მას შემდეგ, რაც განვსაზღვრეთ გიორგი მთაწმინდლის მიერ სახარების ტექსტში
შეტანილი

ცვლილებები,

გვსურს

ქართულ

სამეცნიერო

ლიტერატურაში

დამკვიდრებულ ერთ ტერმინოლოგიურ უზუსტობას შევეხოთ. ტერმინი „რედაქცია“
ზოგადად

გულისხმობს

ტექსტში

შეტანილ

გარეშე,

სტრუქტურული

ხასიათის

ცვლილებებს, როგორიც არის სხვადასხვა ტექსტების ერთ კრებულად გაერთიანება,
ტექსტის

თავებად

და

მუხლებად

დაყოფა,

ტექსტის

შემადგენელი

ნაწილების

გადაადგილება და ა.შ. (ხარანაული, სალექციო მასალები, გვ. 37-38). ხოლო ტერმინი
„რეცენზია“

გულისხმობს

ტექსტის

შიგნით

ერთი

რეცენზენტის

მიერ

მიზანმიმართულად შეტანილ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებებს მისი შესწორების
მიზნით, კერძოდ, ენობრივ, სტილისტურ, იდეოლოგიურ, მოცულობით (გლოსები და
ინტერპოლაციები) და ა. შ.56 რაც ყველაზე მნიშველოვანია, სხვადასხვა ხელნაწერში
ერთმანეთისგან დაშორებული ერთი ტექსტის არსებობის შემთხვევაში ტექსტის
რეცენზირება textus receptus-ის შექმნის მიზნით, თარგმანების შემთხვევაში უცხოენოვან
დედანთან შეპირისპირების საფუძველზე (ხარანაული, სალექციო მასალები, გვ. 38).
ამ

თეორიული

მთაწმინდლის

საფუძვლის

ტექსტი

გათვალისწინებით,

სამეცნიერო

ლიტერატურაში

უპრიანი
არა

იქნება

გიორგი

რედაქციად,

არამედ

რეცენზიად იწოდებოდეს, მით უმეტეს, რომ იგი რეზენციისათვის დამახასიათებელ
ყველა ნიშანს აკმაყოფილებს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკითხის სრულად ამოწურვის პრეტენზია.
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ათონური რედაქციის მიმართებების ანალიზი ბიზანტიური ტექსტის ტიპთან ძალიან
ფართოა და ბევრი კუთხით იძლევა დაკვირვებისა და შესწავლის საშუალებას.
ოთხთავის ტექსტიც ძალიან მოცულობითია. ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი დისერტაცია
არის

უზარმაზარ

ლაბირინთში

გარკვევის

ერთგვარი

მცდელობა,

რომელიც

სამომავლოდ მეტად დაკონკრეტებასა და დაზუსტებას მოითხოვს.

ძირითადი დასკვნები
სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა
ოთხთავის ქართული თარგმანის XI საუკუნის იმ ხელნაწერთა პალეოგრაფიულკოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური ანალიზი, რომლებიც გიორგი მთაწმინდლის
რედაქტორული მუშაობის პროცესს ასახევენ; მათი შესწავლის საფუძველზე იმ
ძირითადი პრინციპების გამოკვეთა, რომლებიც გიორგი ათონელის მთარგმენლობითრედაქტორულ

საქმიანობას

მთაწმინდლისეული

ახასიათებს;

რედაქციის

შედეგად

ჩამოყალიბების

კი,

ოთხთავის

ისტორიის

გიორგი

რეკონსტრუირება.

ოთხთავის ქართული თარგმანის ხელნაწერებს შორის გამოვარჩიეთ XI საუკუნის ის
ხელნაწერები,

რომლებიც

გიორგი

მთაწმინდლის

(1009-1065)

მოღვაწეობის

ადგილებთან, შავ მთასთან, ათონის ივერთა მონასტერთან, არიან დაკავშირებულნი.


პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური თვალსაზრისით სისტემურად შევისწავლეთ
ათონის ივერთა მონასტერში დაცული ოთხთავის ხელნაწერები (Ath.15; Ath.53;
Ath.62;

Ath.67;

Ath.75;

Ath.83).

ისინი

აქამდე

ერთიან

კონტექსტში

არ

გამოკვლეულა.


ათონური
ხელნაწერი,

კოლექციის
რომელიც

ოთხთავთა

გვერდით

ლიტერატურის

განვიხილეთ

მუზეუმში

ინახება

კიდევ
(12854-ხ).

ერთი
იგი

„ათონური ოთხთავის“ სახელით არის ცნობილი და მისი წარმომავლობა ათონის
ქართველთა

სავანესთან

არის

დაკავშირებული.

სადისერტაციო

ნაშრომში

უარყოფილია ეს მოსაზრება და არგუმენტირებულად დასაბუთებულია, რომ ეს
ნუსხა არ არის ათონის მთის ქართული კოლექციის ნაწილი.


პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური

და

ტექსტოლოგიური

თვალსაზრისით

განვიხილეთ შავი მთის მონასტრებში გადაწერილი ნუსხები (ალავერდის (A-484),
კალიპოსის (K-76), ვატიკანის (Vat. Iberico 1), რუისის (A-845), S-962) და XI
საუკუნის სხვა ოთხთავები, რომლებიც სხვადასხვა სამწიგნობრო კერებშია
გადაწერილი და ამჟამადაც სხვადასხვა კოლექციაში ინახება (ურბნისის (A-28),
პალესტინის (H-1741), K-363, K-176, H-1240, Sin.Geo.O.-19, ვენისა (Ven.Geo.1) და
იენაშის ოთხთავები (ს.ი.ე.მ. მესტია #72).
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განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ პალეოგრაფიულ-კოდიკოლოგიური
და ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით შევისწავლეთ ისეთი ხელნაწერები,
რომლებიც აქამდე საფუძვლიანად გამოკვლეული არ ყოფილა. მაგალითად,
ათონის ივერთა მონასტერში 62-ე ნომრად დაცული ოთხთავი და იენაშის
ოთხთავი (ს.ი.ე.მ. მესტია 72), რომელიც სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის
მუზეუმში ინახება. Ath. 62-ის შემთხვევაში, რომელსაც ეტყობა რედაქტორული
მუშაობის კვალი, აღვადგინეთ რედაქტორის მიერ წაშლილი ადგილები, რომლის
აღდგენის პროცესში

გამოვლინდა მისი ახლობლობა ალავერდისა (A-484) და

იენაშის ოთხთავებთან (ს.ი.ე.მ. მესტია 72).


სახარების XI საუკუნის ხელნაწერთა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური
კვლევის შედეგად გარკვეული სიცხადე შევიტანეთ ოთხთავის ქართული
თარგმანის ისტორიასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ პრობლემურ საკითხში.
კერძოდ, გიორგი მთაწმინდლის მიერ რედაქტირებული ათონური რედაქციის
ფარგლებში გამოვყავით ტექსტუალური ჯგუფი, Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი,
ალავერდის ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი, რომლებიც ათონელი მამის სახარების
ტექსტზე

მუშაობის

შუალედურ

ეტაპს

ასახავენ.

როგორც

ჩანს,

გიორგი

მთაწმინდელი მესამედ მალევე მიუბრუნდა რედაქტირების პროცესს, ამიტომაც
ორგზის შედარების შედეგად მიღებულმა ვერსიამ ფართო გავრცელება ვერ ჰპოვა.
ამ სამი სახარების გარდა, დღეისათვის ე. წ. შუალედური ჯგუფის სხვა ხელნაწერი
მიკვლეული არ არის.


ტექსტოლოგიური ანალიზით დავადასტურეთ, რომ ალავერდის ოთხთავში
დაცული ტექსტი (და, შესაბამისად, Ath. 62-ის ქვედა ფენისა და იენაშის
ოთხთავის ტექსტიც) ექვთიმე ათონელისეულ სახარებად მიჩნეულ ტექსტთან
არის შეწამებული, როგორც ამას მოწმობს ალავერდის ოთხთავის კოლოფონი,

„...მამისა ეფთჳმეს
სახარებათადა შეწამებული ბერძულსა ორჯელ და ქართულსა“ (A-484, 314v).
რომელიც

გიორგი

შუალედური

მთაწმინდელს

ხელნაწერები

უნდა

მათესა

და

ეკუთვნოდეს:
იოანეს

სახარებების

ნაწილში

ითვალისწინებენ ექვთიმესეული ტექსტის იკითხვისებს, რომლებიც მის მიერვე
თარგმნილ ეგზეგეტიკურ თხზულებებში: იოანე ოქროპირის მათესა და იოანეს
სახარებების

განმარტებებში

არის

დაცული.

ჩვენი

აზრით,

მხოლოდ

ამ

თარგმანებებში წარმოდგენილი ტექსტი უნდა მივიჩნიოთ ექვთიმესეულად.


შუალედური ხელნაწერების (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის
ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი), ერთი მხრივ, ჯრუჭ-პარხლის, იგივე ოპიზურ
რედაქციასთან და ბერძნულ ხელნაწერებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ათონურ
რედაქციასთან და ბერძნულ ნუსხებთან შედარების საფუძველზე გამოვკვეთეთ ის
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ძირითადი

პრინციპები,

რომლებიც

გიორგი

მთაწმინდელს

სახარების

რედაქტირებისას ახასიათებს. თანმიმდევრულად გავაანალიზეთ სიტყვათა,
ფრაზათა და ზოგჯერ წინადადებათა კლება/მატებანი, ლექსიკური სხვაობანი,
სიტყვათა რიგის ცვლილებანი, საკუთარი სახელებისა (ანთროპონიმებისა და
ტოპონიმების) და ზმნების განსხვავებული დაწერილობანი. ის ცვლილებები,
რომლებიც გიორგი

მთაწმინდელს

ბერძნული დედნის გათვალისწინებით

ორგზის სწორების შედეგად შეაქვს ოპიზური რედაქციის ტექსტში, Ath.62-ის
ქვედა ფენის ტექსტში უკვე ასახულია. ხოლო მესამედ რედაქტირებისას
შეტანილი ყველა ცვლილება ნათლად ჩანს Ath.62-ის ზედა ფენაში, სწორებების
შედეგად მიღებულ ტექსტში. შესწორებათა რაოდენობა აჩვენებს, რომ გიორგი
მთაწმინდელმა ცვლილებების უმეტესი ნაწილი მესამედ რედაქტირებისას
შეიტანა.


სადისერტაციო

ნაშრომში საგანგებოდ განვიხილეთ ოთხთავის ბერძნული

ხელნაწერები,

ბერძნული

სახარების

ტექსტის

ტიპები

(დასავლური,

ალექსანდრიული, კესარიული და ბიზანტიური) და მნიშვნელოვანი აკადემიური
გამოცემები, ვინაიდან ამ საკითხების შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურა ქართულ
ენაზე თითქმის არ არსებობს.


შუალედური ხელნაწერებისა (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის
ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი) და ათონური რედაქციის იკითხვისთა ბერძნულ
ხელნაწერებთან

შედარების

შედეგად

დავადასტურეთ,

რომ

გიორგი

მთაწმინდელი რედაქტირებისას ითვალისწინებს ბიზანტიური ტექსტის შემცველ
ხელნაწერთა ჩვენებებს.


შუალედური ხელნაწერებისა (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის
ოთხთავი, იენაშის ოთხთავი) და ოპიზური რედაქციის იკითხვისთა ბერძნულ
ხელნაწერებთან შედარების შედეგად დავადგინეთ, რომ გიორგი მთაწმინდელი
ხელმძღვანელობს ოპიზური რედაქციით, რომელიც, თავის მხრივ, საერთოს
ამჟღავნებს ბერძნულ ძველ რედაქციებთან, კერძოდ, როგორც დასავლური და
ალექსანდრიული, ისე კესარიული ტექსტის ტიპის შემცველ ხელნაწერებთან.



შევადგინეთ

სტემა,

ოთხთავის

ქართული

თარგმანის

რედაქციების

ურთიერთმიმართების დიაგრამული გამოსახულება, გენეალოგიური ხე.

სადისერტაციო
გამოყენებული

ნაშრომს

ლიტერატურის

ერთვის
ნუსხა.

პირობითი
გარდა

აღნიშვნები

ამისა,

ცალკე

და

კვლევისას

დანართად

არის

წარმოდგენილი ოთხივე სახარება, რომლის ძირითად ტექსტად გატანილია ათონური
რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი, ხოლო ვარიანტებად – შუალედური
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ხელნაწერების (Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი, ალავერდის ოთხთავი, იენაშის

ოთხთავი) იკითხვისები.

პირობითი აღნიშვნები
o* – Ath.62-ის ქვედა ფენის ტექსტი
oc – მეორეული, რედაქტორის მიერ გასწორებული ტექსტი
a – ალავერდის ოთხთავის (A-484)
f – იენაშის ოთხთავი (ს.ი.ე.მ. მესტია 72)
G – ათონური რედაქცია
O – ოპიზური (იგივე ჯრუჭ-პარხლის) რედაქცია
] ლემა, რომლის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს სხვადასხვა რედაქციის ტექსტია
წარმოდგენილი
| ლემის დასასრული
pr დამატება ლემის წინ
+ დამატება ლემის შემდეგ
om, > გამოტოვება
tr გადაადგილება
mg

იკითხვისი, რომელიც წერია არშაზე
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პირობითი აღნიშვნები

ZiriTadi teqsti warmoadgens aTonuri redaqciis kritikulad dadgenil
teqsts.

o _ oSkis saxareba (Ath.62, XI)
a _ alaverdis oTxTavi (A-484, XI)
f _ ienaSis oTxTavi (siem mestia 72)
* qveda fenis teqsti (original)
c

redaqtoris mier gasworebuli teqsti (corrector)

] lema, romlis marjvena da marcxena mxares sxvadasxva variantia
warmodenili
| lemis dasasruli
pr damateba lemis win
+ damateba lemis Semdeg
> gamotoveba
tr gadaadgileba
mg

ikiTxvisi, romelic weria aSiaze

3

მათეს სახარება*
1
1. wigni Sobisa iesu qristesi, Zisa daviTisi, Zisa abrahamisi.
* pirveli Tavi saxarebisaM maTes TavisaM o| wmidaM saxarebaM Tavi pirveli matTesi
a | wmidaM saxarebaM Tavi maTesi f |

2. abraham Sva isak; isak Sva iakob; iakob Sva iuda da Zmani misni;
2. isak1]isaki a | isak2] isakman a | iakob1]ikob o | iakobi a | iakob2]iakobman a |

3. xolo iuda Sva farez da zara Tamarisgan; da farez Sva esrom;
esrom Sva aram;
4. aram Sva aminadab; aminadab Sva naason; naason Sva salmon;
4. naason1]nason oa | naason] + xolo f | naason2]nason oa |

5. salmon Sva boos reqabisgan; boos Sva iobed ruTisgan; iobed Sva
iese.
6. iese Sva daviT mefe; daviT mefeman Sva solomon uriis colisagan;
6. Sva1] > o* | mefe]mefF a |

7. solomon Sva roboam; roboam Sva abia; abia Sva asa;
7. asa]asaf a, asafi f | ioram1]iorami f |

8. asa Sva iosafat; iosafat Sva ioram; ioram Sva ozia;
8. asa]asaf af | ioram1]iorami f |

9. ozia Sva ioaTam; ioaTam Sva aqaz; aqaz Sva ezekia;
10. ezekia Sva manase; manase Sva amon; amon Sva iosia;
11. iosia Sva ieqonia da Zmani misni tyueobasa mas babilovnelTasa.
11. tyueobasa]tyuFobasa f | babilovnelTasa]babilovnelTagan af |

12. Semdgomad tyueobisa mis babilovnisa ieqonia Sva salaTiel;
salaTiel Sva zorobabel;
12. tyueobisa]tyuFobisa f | salaTiel1]salaTael a | salaTiel2]salaTael a |

13. zorobabel Sva abiud; abiud Sva eliakim; eliakim Sva azor;
13. abiud1]abiod a | abiud2]abiod a |

14. azor Sva saduk; saduk Sva aqim; aqim Sva eliud;
15. eliud Sva eleazar; eleazar Sva matTan; matTan Sva iakob;
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16. iakob Sva ioseb, qmari mariamisi, romlisagan iSva iesu, romelsa
hrqMan qriste.
16. qriste]qristF a |

17. yoveli naTesavi abrahamisiTgan vidre daviTisadmde naTesavi
aToTxmet; da daviTisiTgan vidre tyuenvadmde babilovnisa naTesavi
aToTxmet; da tyuenviTgan babilovnisaMT vidre qristesamde naTesavi
aToTxmet.
17. da1] > o*af | tyuenvadmde]tyuFnvadmde f | babilovnisa]babilovnelTagan af | da2] > o*af |
tyuenviTgan]tyuFnviTgan f |

18. xolo iesu qristes SobaM esreT iyo: rameTu Txovil iyo dedaM
misi mariam iosebisa da vidre SerTvadmde maTa ipova igi
midgomil
sulisagan wmidisa.
18. Txovil]Txoil f |

19. xolo ioseb, qmari amisi, marTali iyo da ara unda ganmxilebaM
misi, izraxa farulad gantevebaM misi.
19. amisi]misi o*af |

20. da viTar igi amas ganizraxvida oden, aha, angelozi uflisaM
CuenebiT gamouCnda mas da hrqua: ioseb, Zeo daviTiso, nu geSinin
miyvanebad mariamisa, colisa Senisa, rameTu, romeli-igi misgan iSves,
sulisagan wmidisa ars.
21. Sves Ze, da uwodian saxeli misi iesu, rameTu man iUsnes eri
TDsi codvaTa maTTagan.
21. Ze]ZF oa |

22. ese yoveli iqmna, raMTa aResrulos sityuaM igi uflisaM, piriTa
winawarmetyuelisaMTa Tqumuli:
23. aha, qalwuli miudges da Sves Ze, da uwodian saxeli misi
emmanuel, romel ars TargmanebiT: Cuen Tana RmerTi.
23. Ze]ZF a | emmanuel]emmanoel f |

24. ganiRDZa ioseb Zilisa misgan da yo egre, viTarca ubrZana mas
angelozman uflisaman, da wariyvana coli TDsi.
25. da ara icoda igi, vidremde Sva Ze igi misi pirmSoM, da uwoda
saxeli misi iesu.
25. ZF o | uwoda]uwodes o*f |
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2
1. xolo iesuMs Sobasa beTlems huriastanisasa, dReTa herode
mefisaTa, aha, moguni aRmosavaliT movides ierusalFmd da ityodes:
1. iesuMs]iesu o*f | iesuMs] + qristes f |

2. sada ars, romeli-igi iSva meufe huriaTaM? rameTu vixileT
varskulavi misi aRmosavaliT da movediT Tayuanis-cemad misa.
2. romeli-igi iSva]axladSobili o*af | romeli-igi iSva] + igi f | meufe]meufF af |
varskulavi]vaskulavi o* |

3. viTarca esma ese herodes mefesa, SeZrwunda, da yoveli ierusalFmi
mis Tana.
4. da Sekribna yovelni mRdelTmoZRuarni da mwignobarni erisani da
ikiTxvida maTgan: sada ukue Sobad ars qriste?
4. ukue]ukuF f |

5. xolo maT hrques mas: beTlems huriastanisasa. rameTu esreT weril
ars winawarmetyuelisa mier:
6. da Sen, beTlem, queyanaM ege iudaMsi, arasada umrwemes xar
mTavarTa Soris iudaMsTa, rameTu Sengan gamovides winamZRuari,
romelman damwysos eri Cemi israFli.
6. umrwemes]urwemes f | winamZRuari] mTavari o*af |

7. maSin herode idumal mouwoda moguTa maT da gamoikiTxa maTgan
Jami igi gamoCinebulisa mis varskulavisaM.
7. gamoCinebulisa]gamoCinebisa o*a, gamoCinebisaM f | varskulavisaM]vaskulavisaM o* |

8. da waravlinna igini beTlemd da hrqua: mivediT da gamoikiTxeT
WeSmaritad yrmisa misTDs da, raJams hpovoT igi, miTxarT me, raMTa
meca mivide da Tayuanis-vce mas.
8. igini] > o*af | beTlemd]beTlemad f | hpovoT]hpooT a | Tayvanis-vce] Tayvani-sce o* |

9. xolo maT viTarca esma ese mefisa misgan, warvides. da, aha,
varskulavi igi, romeli ixiles aRmosavaliT, winauZRoda maT, vidremde
movida da daadgra adgilsa mas, romelsa iyo yrmaM igi.
9. mefisa misgan]mefisagan f |

10. xolo maT viTarca ixiles varskulavi igi, ganixares sixaruliTa
didiTa friad.
10. varskulavi]vaskulavi o* |

11. da viTarca Sevides saxlsa mas, ixiles yrmaM igi mariamis Tana,
dedisa TDsisa, da davardes da Tayuanis-sces mas; da aRaRes saunjeTa
maTTa da Sewires misa ZRueni: oqroM, gundruki da muri.
11. da2] > f | saunjeTa]safaseTa o*af | ZRueni]ZRuFni f |
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12. da moiRes brZanebaM CuenebiT, raMTa ara miaqcion herodesa, aramed
sxDT gziT warviden soflad TDsa.
12. CuenebiT]CuFnebiT f |

13. da viTarca ganeSornes igini, aha, angelozi uflisaM gamouCnda
CuenebiT iosebs da hrqua: aRdeg da wariyvane yrmaM ege da dedaM
magisi da ivltode egDpted da iyav mun, vidremde grqua Sen, rameTu
egulebis herodes moZiebad yrmisa magis da warwymedad ege.
13. CuenebiT]CuFnebiT f |

14. xolo igi aRdga da wariyvana yrmaM igi da dedaM misi Rame, da
warvida egDpted da iyo mun vidre aRsrulebadmde herodesa,
14. Rame]RamF a | aRsrulebadmde]aRsrulebamde f |

15. raMTa aResrulos sityuaM igi uflisaM, Tqumuli
winawarmetyuelisa mier: egDptiT uwode Zesa Cemsa.
15. winaMsw~rmtylisa o | uwode]uwodo a, uwodi f |

16. maSin viTarca ixila herode, rameTu moikicxa moguTa maTgan,
ganrisxna friad, waravlinna da moswyDda yoveli yrmebi, romelni
iyvnes beTlems da yovelTa sazRvarTa misTa oriT wliTgani da
udaresi, msgavsad mis Jamisa, viTarca gamoikiTxa moguTa maTgan.
16.

Jamisa]Jami o* | gamoikiTxa]gamoiTxa o* |

17. maSin aResrula Tqumuli igi ieremia winawarmetyuelisaM, romelsa
ityDs:
18. UmaM hramaMT isma godebisa da tirilisaM da tyebisaM mravali;
raqel stiroda SvilTa TDsTa da ara unda nugeSinis-cemis, rameTu
ara arian.
18. tirilisaM] + friad af | da tyebisaM mravali] > a, RaRadebisaM friad o* |

19. xolo raJams aResrula herode, aha, angelozi uflisaM gamoecxada
CuenebiT iosebs egDptes
19. CuenebiT]CuFnebiT f |

20. da hrqua: aRdeg da wariyvane yrmaM ege da dedaM magisi da
warved queyanad israFlisa, rameTu moswydes, romelni eZiebdes sulsa
magis yrmisasa.
21. xolo igi aRdga da warmoiyvana yrmaM igi da dedaM misi da
movida queyanad israFlisa.
21. warmoiyvana]wariyvana o* |

22. da viTarca esma, rameTu arqelaos mefobs huriastans herodes
wil, mamisa TDsisa, SeeSina mislvad mun da brZanebaM moiRo CuenebiT
da warvida kerZoTa galileaMsaTa.
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22. CuenebiT]CuFnebiT f | CuenebiT] + angelozisagan o*af | da3] > o* | warvida]warslvad
o* | kerZoTa]queyanad o*f | queynad a | galileaMsaTa]galileaMsa o*af |

23. da mivida da daeSena qalaqsa Sina, romelsa hrqDan nazareT, raMTa
aResrulos Tqumuli igi winawarmetyuelisa mier, viTarmed: nazarevel
ewodos.
23. qalaqsa Sina]queyanasa mas o*af |

3
1. maT dReTa Sina movida iovane naTlismcemeli qadagebad udabnosa mas
huriastanisasa
1. qadagebad]qadagebda o*af |

2. da ityoda: SeinaneT, rameTu moaxlebul ars sasufeveli caTaM.
3. rameTu ese ars, romel-igi Tqumul ars esaia winawarmetyuelisa
mier da ityDs: UmaM RaRadebisaM udabnosa zeda: ganhmzadeniT gzani
uflisani da wrfel-yveniT alagni misni.
3. ganhmzadeniT]ganmzadeniT o*f |

4. xolo Tavadsa iovanes emosa samoslad misa Tmisagan aqlemisa da
sartyeli tyavisaM welTa misTa; xolo sazrdelad misa iyo mkali da
Tafli veluri.
5. maSin ganvidodes misa ierusalFmi da yoveli huriastani da
garemosoflebi iordanisaM.
5. ganvidodes]ganvidoda o | misa] + yoveli af | yoveli] > o*af |
huriastani]huriastanisani f |

6. da naTels-iRebdes iordanesa Sina misgan da auarebdes codvaTa
maTTa.
6. Sina] > af | zeda o* | aRuarebdes]auRarebdes o |

7. da viTarca ixilna mravalni farisevelni da sadukevelni, momavalni
naTlis-Rebad misgan, hrqua maT: naSobno iqedneTano, vin giCuena Tquen
sivltolaM mermisa misgan risxvisa?
7. mravalni] > o*af | giCuena]giCuFna f | misgan2] + momavalisa o*af |

8. yavT ukue nayofi, Rirsi sinanulisaM,
8. ukue]ukuF f | ukue] + aw o*af |

9. da nu hgonebT da ityDT TaviT TDsiT: mamaM gDvis Cuen abrahami.
rameTu getyD Tquen, viTarmed SemZlebel ars RmerTi aRdginebad qvaTa
amaTgan Svilad abrahamisa.
9. rameTu]xolo amas o*af |
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10. rameTu awve, esera, culi ZirTa Tana xeTasa Zes. yovelman xeman,
romelman ara gamoiRos nayofi keTili, moekueTos da cecxlsa daedvas.
10. moekueTos]moekuFTos f |

11. me ukue naTel-gcem Tquen wyliTa sinanulad. xolo
romeli
Semdgomad Cemsa movals, uZlieres Cemsa ars, romlisa verSemZlebel
var UamlTa misTa tDrTvad. man naTel-gces Tquen suliTa wmidiTa da
cecxliTa.
11. me] pr. aw af | ukue] > o*af | romeli] > o*f | var] + me a |

12. romlisa niCabi UelTa misTa, ganwmidos kaloM TDsi da Sekribos
ifqli saunjesa, xolo bze dawuas cecxliTa miT uSretiTa.
12. bze]bzF a |

13. maSin movida iesu galileaMT iordaned iovanesa naTlis-Rebad
misgan.
14. xolo iovane ayenebda mas da etyoda: me miUms Sen mier naTlisRebaM, da Sen Cemda moxuala?
15. miugo iesu da hrqua mas: acade aw, rameTu esreT Suenis Cuenda
aRsrulebad yoveli simarTle. maSin miuSua mas.
15. Suenis]jer-ars o*af | Cuenda] > o*, Cemda a |

16. da naTel-iRo iesu. da meyseulad aRmovida raM wylisa misgan, da,
aha, ganexunes mas cani, da ixila suli RmrTisaM, gardamomavali,
viTarca tredi, movida da daadgra mas zeda.
16.

da3] > o* | da5] > o*af |

17. da UmaM iyo zeciT da Tqua: ese ars ZF Cemi sayuareli, romeli
me saTno-viyav.

4
1. maSin iesu aRmoiyvana udabnod sulisagan gamocdad eSmakisagan.
2. da imarxa ormeoci dRe da ormeoci Rame, da merme SeemSia.
2. dRe]dRF a | dRe] RamF a |

3. mouUda mas gamomcdeli igi da hrqua: ukueTu Sen xar ZF
RmrTisaM, Tqu, raMTa qvani ese pur iqmnnen.
3. ukueTu]ukuFTu f | ZF]Ze f | iqmnnen]iqmnen af |

4. xolo iesu miugo da hrqua:
weril ars, rameTu: ara puriTa
xolo cxovndebis kaci, aramed yovliTa sityDTa, romeli gamovals
pirisagan RmrTisa.
4. hrqua] + esre o*, esreT af | cxovndebis]cxondebis of |
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5. maSin wariyvana igi eSmakman man wmidasa qalaqsa da daadgina igi
sarTulsa mas zeda taZrisasa.
6. da hrqua mas: ukueTu ZF xar RmrTisaM, gardaigde Tavi Seni amier
queyanad, rameTu weril ars, viTarmed: angelozTa misTada ubrZanebies
SenTDs, da UelTa maTTa zeda aRgipyran Sen, nu sada warsce qvasa
ferUi Seni.
6. ZF]Ze f | amier]mier f | misTada]misTa o*a | maTTa] > o*af | aRgipyran]aRgiRon o* | nu
sada]raMTa ara o*af |

7. hrqua mas iesu: kualad weril ars: ara ganscado ufali RmerTi
Seni.
7. kualad]merme o*af | ars] + esre o*af | ganscado]ganhcado af |

8. kualad wariyvana igi eSmakman mTasa friad maRalsa da uCuenna mas
yovelni sufevani soflisani da didebaM maTi
8. uCuenna]uCuFnna f |

9. da hrqua mas: ese yoveli migce Sen, ukueTu dahvarde da Tayuanismce me.
10. maSin hrqua mas iesu: warved Cemgan marTlukun, satana, rameTu
weril ars: ufalsa RmerTsa Sensa Tayuanis-sce da mas mxolosa
hmsaxurebde.
10. satana]eSmako o*af |

11. maSin dauteva igi eSmakman man, da angelozni movides da
hmsaxurebdes mas.
11. angelozni]angelosni a |

12. xolo esma raM iesus, viTarmed iovane mieca, ganeSora da warvida
galilead.
12. xolo]viTarca o* | raM] > o*af |

13. da dauteva nazareTi da movida da daemkDdra kapernaums, sazRvarTa
zabulonisaTa da nefTalemisaTa.
13. da1] > o* | da3] > a | kapernaums]kafarnaums o*a | zabulonisaTa]zabulovnisaTa o*,
zabulonisTa ocaf | nefTalemisaTa]nefTalemisTa a |

14. raMTa aResrulos Tqumuli igi esaia winawarmetyuelisaM, romelsa
ityDs:
14. igi] > f |

15. queyanaM zabulonisi da queyanaM nefTalemisi, gzaM zRDsaM wiaR
iordanesa, galileaM warmarTTaM.
15. zabulonisi]zabulovnisaM o* | iordanesa]iordanes f | warm~rTaM o* |
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16. eri romeli sxda bnelsa, ixila naTeli didi, da romelni sxdes
sofelsa da aCrdilTa sikudilisaTa, naTeli aRmoubrwyinda maT.
16. sofelsa]bnelsa o*af | aRmoubrwyinda]gamouCnda o*af | maT] didi af |

17. mieriTgan iwyo iesu qadagebad da sityuad: SeinaneT, rameTu
moaxlebul ars sasufeveli caTaM.
18. da iqceoda raM iesu zRDskidesa mas galileaMsasa, ixilna orni
Zmani: simon, romelsa ewoda petre, da andrea, ZmaM misi, iTxevlides
raM saTxevliTa zRuasa mas, rameTu iyvnes mesaTxevle.
18. mesaTxevle]mesaTxevlF a |

19. da hrqua maT: movediT da SemomidegiT me, da gyvne Tquen
mesaTxevle kacTa.
20. xolo maT meyseulad dauteves bade maTi da Seudges mas.
21. da warmovida mier da ixilna sxuani orni Zmani: iakob zebedesi
da iovane, ZmaM misi, navsa Sina zebedes Tana, mamisa maTisa, gan-raMagebdes badeTa maTTa, da uwoda maT.
22. xolo maT meyseulad dauteves navi igi da mamaM maTi da
misdevdes mas.
23. da mohvlida iesu yovelsa galileasa da aswavebda SesakrebelTa
Soris maTTa da qadagebda saxarebasa sasufevelisasa da ganhkurnebda
yovelsa sensa da yovelsa uZlurebasa ersa Soris.
23. mohvlida]movhlida o* | saxarebasa] > o*af | sasufevelisasa]sasufevelsa o*af |

24. da ganiTqua hambavi misi yovelsa queyanasa asurastanisasa. da
mohgurides mas yovelTa borotad sneulTa TiTosaxeTagan senTa da
guemiTa SepyrobilTa da eSmakeulTa da cisad-cisad guemulTa da
ganrRueulTa, da gankurnna igini.
24. hambavi]hanbavi f | guemiTa]guFmiTa f | guemulTa]guFmulTa f | ganrRueulTa]ganrRuFulTa
f|

25. da misdevda mas eri mravali galileaMT da aTqalaqiT da
ierusalFmiT da huriastaniT da wiaRiordaniT.
25. wiaRiordaniT]wiaRiordanisaMT o*af | wiaRiordanisaMT] + da gankurnna igini o*af |

5
1. da viTarca ixila iesu eri igi, aRvida mTasa da dajda
igi mun. da mouUdes mas mowafeni misni.
2. da aRaRo piri TDsi, aswavebda maT da etyoda:
2. TDsi] + da o* |
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3. netar iyvnen glaxakni suliTa, rameTu maTi ars sasufeveli caTaM.
4. netar iyvnen mglovareni guliTa, rameTu igini nugeSiniscemul
iqmnen.
4. iyvnen]arian o*af | iqmnen]iyvnen af |

5. netar iyvnen mSDdni, rameTu maT daimkDdron queyanaM.
5. iyvnen]arian o* af |

6. netar iyvnen, romelTa hSiodis da swyurodis simarTlisaTDs,
rameTu igini ganZRen.
6. iyvnen]arian o* af | hSiodis]Siodis f |

7. netar iyvnen mowyaleni, rameTu igini Seiwyalnen.
7. iyvnen]arian o* af |

8. netar iyvnen wmidani guliTa, rameTu maT RmerTi ixilon.
8. iyvnen]arian o* af |

9. netar iyvnen mSDdobismyofelni, rameTu igini Zed RmrTisa iwodnen.
9. iyvnen]arian o* af |

10. netar iyvnen devnulni simarTlisaTDs, rameTu maTi ars sasufeveli
caTaM.
10. iyvnen]arian o* af |

11. netar iyvneT Tquen, raJams gyuedriden da gdevniden da Tquan
yoveli sityuaM boroti Tquenda momarT sicruviT CemTDs.
11. gyuedriden]gyuFdriden f |

12. gixaroden da mxiarul iyveniT, rameTu sasyideli Tqueni friad ars
caTa Sina, rameTu egreTve devnnes winawarmetyuelni uwinares
Tquensa.
12. egreTve]egreve f |

13. Tquen xarT marilni queyanisani. ukueTu marili igi ganqardes,
raMTame daimarilos? arRara SemZlebel arn merme, aramed gangdebad
gare da daTrgunvad kacTa mier.
13. raMTame]raMTa f | daimarilos]Seimarilos o*f | arRara]aRara a |

14. Tquen xarT naTelni soflisani. ver Uel-ewifebis qalaqsa
dafarvad, mTasa zeda daSenebulsa.
15. arca aRanTian sanTeli da dadgian queSe UDmirsa, aramed
sasanTlesa zeda, da hnaTobn igi yovelTa, romelni iyvnian saxlsa
Sina.
15. queSe]queSF a, quFSe f | UDmirsa]UDimirsa o* |
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16. egreT brwyinevdin naTeli Tqueni winaSe kacTa, raMTa ixilnen
saqmeni Tquenni keTilni da adidebden mamasa Tquensa zecaTasa.
17. nu hgonebT, viTarmed moved daUsnad Sjulisa, gina
winawarmetyuelTa, ara moved daUsnad, aramed aRsrulebad.
18. amen getyD Tquen: vidremde warUdes caM da queyanaM, iotaM erTi,
gina rqaM erTi ara warUdes Sjulisagan da winawarmetyuelTa,
vidremdis yovelive iqmnes.
18. iotaM erTi gina rqaM erTi] iota martoM erTi rqaM (raM a) o*af |
Sjulisagan]sjulisagan f | vidremdis]vidremde o*af | iqmnes]iyos o*af |

19. ukueTu vinme dahUsnes erTi mcnebaTa amaTgani umciresTaM da
aswavos esreT kacTa, umcires ewodos mas sasufevelsa caTasa; xolo
romelman yos da aswavos, amas did erquas sasufevelsa caTasa.
19. aswavos1]aswaos of | umcires]umrwemFs o*, umrwemes af | aswavos2]aswaos af |

20. xolo getyD Tquen: ukueTu ara aRematos simarTle Tqueni
ufroMs
mwignobarTa da farisevelTa, ver SexDdeT sasufevelsa
caTasa.
20. aRematos]ematos f |

21. gesma, rameTu iTqua pirvelTa maT mimarT: ara kac-hkla; xolo
romelman moklas, Tanamdeb ars saSjelisa.
21. gesma]gasmies o*af | saSjelisa]sikudilisa o* af |

22. xolo me getyD Tquen, rameTu romeli ganurisxnes Zmasa TDssa
cudad, Tanamdeb ars saSjelisa; da romelman hrquas Zmasa TDssa raka,
Tanamdeb ars igi krebulisagan ganslvad; da romelman hrquas Zmasa
TDssa cof, Tanamdeb ars igi geheniasa mas cecxlisasa.
22. hrquas1]hrqua oc, hquas o* | raka] + romel ars saZagel o*af | mas] > o*f |

23. ukueTu Seswirvide Sesawiravsa sakurTxevelsa zeda da mun
mogeUsenos Sen, viTarmed ZmaM Seni gulZDr raMme ars SenTDs,
23. Sen] > o*af |

24. dauteve Sesawiravi igi winaSe sakurTxevelsa mas, mived da daege
pirvelad Zmasa Sensa da maSin moved da Sewire Sesawiravi Seni.
25. iyav keTilad mcnobel winamosajulisa mis Senisa adre, vidremde
xar mis Tana gzasa zeda, nuukue migces Sen winamosajulman man Senman
msajulsa, da msajulman _ msaxursa da sapyrobiled Sehvarde.
25.

mis] > f | nuukue]nuukuF af |

26. amen getyD Sen: ver gamoxDde mier, vidre ara misce ukuanaMskneli
kodrati.
c
26. ukanaMskneli kodrati]ukanaMskneli kodranti o , dangisa kotori o* af |
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27. gesma, rameTu iTqua: ara imruSo.
27. gesma]gasmies af | iTqua] + pirvelTa maT mimarT o* af |

28. xolo me getyD Tquen: rameTu yoveli romeli xedvides
dedakacsa gulis-Tqumad mas, munve imruSa mis Tana gulsa Sina TDssa.
28. rameTu] > o* af | Sina > o* af |

29. ukueTu Tuali Seni marjuene gacTunebdes Sen, aRmoiRe igi da
ganagde Sengan, rameTu umjobes ars Senda, raMTa warwymdes erTi
asoTa SenTagani, vidre ara yoveli guami Seni STavrdomad geheniasa.
29. marjuene]marjuFne f |

30. da ukueTu marjuene Ueli Seni gacTunebdes Sen, moikueTe igi da
ganagde Sengan, rameTu umjobes ars Senda, raMTa warwymdes erTi
asoTa SenTagani, da ara yoveli guami Seni STavardes geheniasa.
30. moikueTe]moikuFTe f |

31. Tqumul ars, rameTu romelman ganuteos coli TDsi, miecin mas
gansatevebeli.
32. xolo me getyD Tquen, rameTu yovelman romelman ganuteos coli
TDsi TDnier
sityDsa siZDsa, man amruSa igi; da romelman
gantevebuli SeirTos, manca imruSa.
33. kualad gesma, rameTu iTqua pirvelTa maT mimarT: ara cili
hfuco, aramed misce ufalsa fici Seni.
33. gesma]gasmies af | misce]miec o* af |

34. xolo me getyD Tquen ara fucvad yovladve nuca casa, rameTu
saydari ars RmrTisaM;
34. Tquen]TquFn f |

35. nuca queyanasa, rameTu
kuarcxlbeki ars ferUTa misTaM; nuca
ierusalFmsa, rameTu qalaqi ars meufisa didisaM.
36. nuca Tavsa Sensa hfucav, rameTu ver Zal-gic erTisa Tmisa
ganspetakebad, gina daSavebad.
37. aramed iyavn sityuaM Tqueni hF hF da ara ara. xolo umetesi
amaTsa
ukeTurisagan ars.
37. hF hF]he he of, he hF a | ara ara]araM ara o* |

38. gesma, rameTu Tqumul ars: Tuali Tualisa wil da kbili
kbilisa wil.
38. gesma]gasmies o*af |
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39. xolo me getyD Tquen: arawinaaRdgomad borotisa, aramed romelman
gces Sen yurimalsa Sensa marjuenesa, miupyar mas erTkerZoMca.
40. da romelsa undes saSjelad da miRebad kuarTi Seni, miuteve mas
samoselica Seni.
41. da romeli wargiqcevdes Sen milion erT, mivle mis Tana orica.
41. Sen] + mZRurad o*af |

42. da romeli gTxovdes Sen, miec; da romelsa undes sesxebad
Sengan, nu garemiiqcevi.
43. gesma, rameTu Tqumul ars: Seiyuaro moyuasi Seni da moiZulo
mteri Seni.
43. gesma]gasmies o*af |

44. xolo me getyD Tquen: giyuarded mterni Tquenni da akurTxevdiT
mwyevarTa TquenTa da keTilsa uyofdiT moZuleTa TquenTa da
ulocevdiT maT, romelni gmZlavrobden Tquen da gdevniden Tquen.
45. raMTa iyvneT Tquen Svil mamisa Tquenisa zecaTaMsa, rameTu mze
misi aRmovals borotTa zeda da keTilTa, da wDms marTalTa zeda da
cruTa.
45. mze]mzF a |

46. ukueTu giyuarden moyuareni xolo Tquenni, raM sasyideli gaqus?
rameTu mezuereTaca egreve yvian.
46. mezuereTaca]mezuFreTaca f | egreve]egreTve o* |

47. da ukueTu moikiTxvideT megobarTa xolo TquenTa, rasa umetes
iqmT? anu ara mezuereTaca egreve yviana?
47. mezuereTaca]mezuFreTaca f | egreve]egreTve o* |

48. iyveniT Tquen srul, viTarca mamaM Tqueni zecaTaM srul ars.

6

1. ekrZaleniT qvelissaqmesa Tquensa, raMTa ara hyoT winaSe kacTa
saxilvelad maTa; ukueTu ara, sasyideli ara gaqus mamisa Tquenisagan
zecaTaMsa.
2. xolo raJams iqmodi qvelissaqmesa, nu hqadageb winaSe Sensa,
viTarca-igi orgulTa yvian SesakrebelTa maTTa da ubanTa zeda, raMTa
ididnen kacTagan. amen getyD Tquen: miuRebies sasyideli maTi.
2. qvelis saqmesa] + Sensa o*af |
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3. xolo Sen raJams hyofde qvelissaqmesa, nu scnobn marcxenaM Seni,
rasa iqmodis marjuenaM Seni.
4. raMTa iyos qvelissaqme Seni farulad; da mamaman Senman, romeli
hxedavs dafarulTa, mogagos Sen cxadad.
4. hxedavs]xedavs f |

5. da raJams ilocvide, ara iyo egre, viTarca-igi orgulni, rameTu
uyuarn SesakrebelTa Soris da ubanTa zeda dgomaM da locvaM, raMTa
uCuenon kacTa. amen getyD Tquen: miuRebies sasyideli
maTi.
5. uCuenon]uCuFnon f |

6. xolo Sen raJams ilocvide, Seved saunjesa Sensa da dahUaS kari
Seni da iloce mamisa Senisa mimarT farulad, da mamaM Seni romeli
hxedavs dafarulTa, mogagos Sen cxadad.
7. da raJams ilocvideT, nu mravalsa ityDT, viTarca-igi
warmarTTaganni, rameTu hgonebed, viTarmed mravlismetyuelebiTa maTiTa
isminos maTi.
7. maTi] + RmerTman o*a |

8. xolo Tquen nu emsgavsebiT maT, rameTu icis mamaman Tquenman, raMigi giUms Tquen, vidre Txovadmde Tquenda misgan.
8. Tquenman]zecaTaman o* af | Txovadmde]Txoadmde af |

9. xolo Tquen esreT ilocevdiT: mamao Cueno, romeli xar caTa
Sina, wmida iyavn saxeli Seni,
10. movedin sufevaM Seni, iyavn nebaM Seni, viTarca caTa Sina, egreca
queyanasa zeda.
11. puri Cueni arsobisaM momec Cuen dRes
12. da momiteven Cuen Tananadebni Cuenni, viTarca Cuen miutevebT
TanamdebTa maT CuenTa.
12. maT] > o* a |

13. da nu Semiyvaneb Cuen gansacdelsa, aramed miUsnen Cuen
borotisagan, rameTu Seni ars sufevaM da Zali da didebaM saukuneTa
mimarT, amen.
13. da2] > o* af | da3] > o* | mimarT] + ukunisamde o* a |

14. rameTu ukueTu miutevneT Tquen kacTa Secodebani maTni, mogitevnes
Tquenca mamaman Tquenman zecaTaman.
14. rameTu] > af |
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15. xolo ukueTu ara miutevneT kacTa Secodebani maTni, arca mamaman
Tquenman mogitevnes Tquen Secodebani Tquenni.
15. xolo] > o* af | miutevneT] + Tquen o* af |

16. da raJams imarxvideT, nu iyofiT, viTarca-igi orgulni, mwuxare,
rameTu ganiryunnian pirni maTni, raMTa eCuennen kacTa mmarxvelad. amen
getyD Tquen: miuRebies sasyideli maTi.
16. mwuxare]mwuxarF a | ganiryunnian]ganiryunian oa | eCuennen]eCuFnnen f |

17. xolo Sen raJams imarxvide, icxe Tavi Seni da daibane piri Seni,
18. raMTa ara eCueno kacTa mmarxvelad, aramed mamasa Sensa
dafarulad, da mamaman Senman, romeli xedavs dafarulTa, mogagos Sen.
18. eCueno]eCuFno f |

19. nu iunjebT Tquen saunjeTa queyanasa zeda, sada mRilman da
mWamelman ganryunis, da sada mparavTa daTxarian da ganiparian.
19. saunjeTa]saunjesa f |

20. xolo Tquen iunjebdiT saunjeTa caTa Sina, sada arca mRilman,
arca mWamelman ganryunis, da sada arca mparavTa daTxarian da
ganiparian.
21. rameTu sadaca arn saunje Tqueni, munca iyos guli Tqueni.
22. sanTeli guamisaM ars Tuali. ukueTu Tuali Seni ganmartebul
iyos, yoveli guami Seni naTel iyos.
23. ukueTu Tuali Seni borot iyos, yoveli guami Seni bnel iyos.
ukueTu naTeli igi Sen Soris bnel ars, bneli igi _ raodenme?
23. raodenme]ravdenRame a, ravdenme f |

24. vervis Uel-ewifebis orTa ufalTa monebad: anu erTi igi
moiZulos da sxuaM igi Seiyuaros, anu erTisaM mis Tavs-idvas da
erTi igi Seuracx-yos. ver Uel-ewifebis RmrTisa monebad da mamonaMsa.
24. Uel-ewifebis2]Uel-gewifebis oc |

25. amisTDs getyD Tquen: nu hzrunavT sulisa TquenisaTDs, raM
sWamoT da raM hsuaT; nuca UorcTa TquenTaTDs, raM SeimosoT. anu
ara suli ufroMs ars sazrdelisa da guami _ samoslisa?
25. raM2] > o* af | sWamoT]hsWamoT a, hWamoT f | hsuaT]suaT f |

26. mihxedeniT mfrinvelTa cisaTa, rameTu ara sTesven, arca mkian,
arca Seikreben saunjeTa, da mamaM Tqueni zecaTaM zrdis maT. arame
ufroMs Tquen umjobes xarTa mfrinvelTa?
26. mihxedeniT]mihxedeT a, mixedeT f |
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27. anu vinme Tquengani zrunvides da SeuZlos SeZinebad hasaksa TDssa
wyrTa erT?
27. anu] > o*af | vinme]vin

o*af |

28. da samoslisaTDs raMsa hzrunavT? ganicadeniT SroSanni velisani,
viTar-igi aRorZndis! ara Surebin, arca sTavn.
29. xolo getyD Tquen, rameTu arcaRa solomon yovelsa mas didebasa
missa Seimosa, viTarca erTi amaTgani.
30. ukueTu TivaM igi velisaM, romeli dRes ars da xvale Tornesa
STaegznis, RmerTman esreT Semosis, arame ufroMs Tquena,
mciredmorwmuneno?
30. STaegznis]STaegznas af | Tquena] Tquen

31. nu hzrunavT da ityDT, raM
SevimosoT?

o* |

vWamoT, anu raM vsuaT, anu raM

32. rameTu amas yovelsa warmarTni eZieben, rameTu icis mamaman
Tquenman, raM giUms amaT yovelTagani.
33. xolo Tquen eZiebdiT pirvelad sasufevelsa RmrTisasa da
simarTlesa missa, da ese yoveli SegeZinos Tquen.
34. nu hzrunavT xvalisaTDs, rameTu xvaleman izrunos Tavisa TDsisa.
kma ars dRisa mis siborote TDsi.

7
1. nu ganikiTxavT, raMTa ara ganikiTxneT,
2. rameTu romliTa gankiTxviTa ganikiTxvideT, ganikiTxneT, da romliTa
sawyauliTa miuwyoT, mogewyos Tquen.
3. anu raMsa xedav wuelasa Tualsa Sina Zmisa Senisasa da dDresa
Tualsa Sina Sensa ara ganicdi?
3. raMsa]rasa o* | wuelasa]wuelas o*, wuelsa a, wuFlasa f | dDiresa]d~resa oc, diresa
o*af |

4. anu viTar hrqua Zmasa Sensa: macade, da aRmogiRo wueli
Tualisagan Senisa! _ da, aha, egera, dDre Tualsa Sina Sensa!
4. wueli]wuFli f | dDre]d~re oc, dire o*f, dirF a |

5. orgulo, aRmoiRe pirvelad dDre Tualisagan Senisa da maSin
ixilo aRmoRebad wueli Tualisagan Zmisa Senisa.
5. dDre]dire o*f, dirF a |
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6. nu miscemT siwmidesa ZaRlTa, nuca daufenT margalitsa Tquensa
winaSe RorTa, nuukue daTrgunon igi ferUiTa maTiTa da moiqcen da
gangxeTqnen Tquen.
6. nuukue]nuukuF f | moiqcen]moiqen o* | Tquen]TquFn f |

7. iTxovdiT, da mogeces Tquen; eZiebdiT da hpooT; irekdiT, da
gangeRos Tquen.
8. rameTu yoveli romeli iTxovdes, moiRos; da romeli eZiebdes,
poos; da romeli irekdes, ganeRos.
8. moiRos]miiRos f | poos]povoos o |

9. anu vin ars Tquengani kaci, romelsa sTxovdes Ze TDsi pursa, nu
qvaM miscesa mas?
9. Ze]ZF a |

10. gina Tu Tevzsa sTxovdes, nu gueli miscesa mas?
10. Tu] > f | sTxovdes]iTxovdes f | gueli]guFli f | miscesa]misces of |

11. ukueTu Tquen, ukeTurTa, iciT misacemeli keTili micemad SvilTa
TquenTa, raoden ufroMsRa mamaman Tquenman zecaTaman mosces keTili,
romelni sTxovden mas!
11. raoden]ravden af |

12. yoveli, romeli gindes Tquen, raMTa giyon kacTa, egreca Tquen
hyviT maTa mimarT, rameTu esreT ars Sjuli da winawarmetyuelni.
12. Sjuli]sjuli f | winawarmetyuelni]w~wylni of, winaMswarmetyuelni a |

13. SevediT iwroMsagan bWisa, rameTu vrcel ars bWe da farTo ars
gzaM, romelsa mihyavs warsawymedelad, da mravalni vlenan mas zeda.
13. bWe]bWF a | zeda] > af |

14. viTar-igi iwro ars bWe da saWirvel gzaM, romeli miiyvanebs
cxorebasa, da mciredni arian, romelni hpoeben mas.
14. iwro]iwroM f | bWe]bWF a | romelni hpoeben mas]mavalni mas Sina o*af |

15. ekrZaleniT cruwinawarmetyuelTagan, romelni movidodian Tquenda
samosliTa cxovarTaMTa, xolo Sinagan iyvnen mgel mtacebel.
16. nayofTa maTTagan icnneT igini. nuukue Sekribian ekalTagan yurZeni,
anu kuroMsTavTagan leRD?
16. nuukue]nuukuF f |

17. esreT yovelman xeman keTilman nayofi keTili gamoiRis, xolo
xeman xeneSman nayofi xeneSi gamoiRis.
18. ver Uel-ewifebis xesa keTilsa nayofisa xeneSisa gamoRebad da
arca xesa xeneSsa nayofi keTili yofad.
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18. keTili]keTi o* |

19. yovelman xeman romelman ara yos nayofi keTili, moekueTos da
cecxlsa daedvas.
19. moekueTos]moekuFTos f |

20. nayofTa same maTTagan icnneT igini.
c

20. nayofTa same maTTagan o ]saqmeTa maTTagan o*af |

21. ara yovelman romelman mrquas me: ufalo, ufalo, _ da Sevides
igi sasufevelsa caTasa, aramed romelman yos nebaM mamisa Cemisa
zecaTaMsaM.
21. zecaTaMsaM]zecaTaMsa of |

22. mravalTa mrquan me mas dResa Sina: ufalo, ufalo, ara saxeliTa
SeniTa vwinawarmetyuelebdiTa da saxeliTa SeniTa eSmakni ganvasxeniT
da saxeliTa SeniTa Zalni mravalni vqmneniT?
22. ufalo1] > o*af |

23. mas Jamsa vhrqua maT, viTarmed: ara gicni Tquen, ganmeSoreniT
Cemgan yovelni moqmedni uSjuloebisani.
24. yovelman romelman isminnes sityuani ese Cemni da yvnes igini,
vamsgavso igi kacsa goniersa, romelman aRaSena saxli TDsi kldesa
zeda.
24. vamsgavso]emsgavsos o*af | kacsa] + mas o*af |

25. da gardamoUda wDmaM, movides mdinareni, qrodes qarni da ekueTnes
saxlsa mas, da ara
daeca, rameTu dafuZnebul iyo kldesa zeda.
25. ekueTnes]ekuFTnes f |

26. da yovelman romelman isminnes sityuani ese Cemni da ara yvnes
igini, emsgavsos igi kacsa cofsa, romelman aRaSena saxli TDsi qDSasa
zeda.
26. kacsa] + mas o*af |

27. da gardamoUda wDmaM, movides mdinareni, qrodes qarni da ekueTnes
saxlsa mas, da daeca. da iyo dacemaM igi misi did friad.
27. wDmaM] + da af | ekueTnes]ekuFTnes f |

28. da iyo, raJams daasrulna iesu sityuani ese, ganukDrdeboda ersa
mas moZRurebaM igi misi,
29. rameTu iyo swavlaM igi misi maTa mimarT, viTarca-igi vis
UelmwifebaM aqun, da ara viTar-igi
mwignobarni maTni da
farisevelni.
29. da farisevelni] > f |
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8
1. da gardamovidoda raM igi mier mTiT, mosdevda mas eri mravali.
1. raM] > f | mTiT] + da f | mouUda] + da f |

2. da, aha, esera, keTrovani vinme mouUda, Tayuanis-scemda mas da
etyoda: ufalo, ukueTu gindes, Zal-gic ganwmedaM Cemi.
3. da miyo Ueli TDsi iesu, Seaxo mas da hrqua: mnebavs, ganwmideni!
da meyseulad ganwmidna igi keTrovnebisa misgan.
3.

ganwmideni]ganwmdni o*a | keTrovnebisa]keTrovanebisagan f | misgan] > f |

4. da hrqua mas iesu: ixile, nu vis uTxrob, aramed warved da
uCuene Tavi Seni mRdelsa da Sewire Sesawiravi Seni, romeli brZana
mose sawamebelad maTa.
4. uCuene]uCuFne f | Sewire]SewirF a | mose]mosF a |

5. da Se-raM-vida igi kapernaumd, mouUda mas asisTavi, evedreboda mas
5. kapernaumd]kafarnaomd o*a, kafarnaumd f |

6. da etyoda: ufalo, mona Cemi dacemul ars saxlsa Sina Cemsa
ganrRueuli da friad iguemebis.
6. ganrRueuli]ganrRuFuli f | iguemebis]iguFmebis f |

7. hrqua mas iesu: me movide da ganvkurno igi.
8. miugo asisTavman man da hrqua: ufalo, ara Rirs var me, raMTamca
sarTulsa Cemsa queSe Semoxued, aramed sityDT xolo Tqu, da
ganikurnos monaM igi Cemi,
8. queSe]quFSe f | Semoxued]SemoxuFd f |

9. rameTu meca kaci var Uelmwifebasa queSe da mqonan Cem queSe
erisaganni; da vhrqD mas: warved! _ da warvidis: da sxuasa: moved! _
da
movidis; da monasa Cemsa: qmen ese! _ da qmnis.
9. queSe1]quFSe f | queSe2]quFSe f |

10. esma raM ese iesus, daukDrda da hrqua ersa mas, romelni
misdevdes mas: amen getyD Tquen: arca israFlsa Soris eseodeni
sarwmunoebaM vpove.
10. arca]arcaRa oc | eseodeni]esodeni af | vpove]vpoe f |

11. xolo getyD Tquen, rameTu: mravalni mzisa aRmosavaliT da
dasavaliT movidodian da
inaU-idgmiden abrahamis Tana da isakis Tana
da iakobis Tana sasufevelsa caTasa,
11. xolo] + me f | mzisa]mzis a |

12. xolo Zeni igi sasufevelisani ganiTxinen bnelsa mas garesknelsa.
mun iyos tirili da RrWenaM kbilTaM.
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12. igi] > o* | mas] > oc |

13. da hrqua iesu asisTavsa mas: warved da, viTarca grwmena, geyavn
Sen. da ganikurna monaM igi misi mas Jamsa Sina.
13. misi] + da viTarca movida asisTavi igi saxed TDsa, pova monaM igi misi
gankurnebuli o*af | Jamsa]dResa af |

14. da movida iesu saxlsa petressa da ixila sidedri igi misi
davrdomili mUurvalebiTa.
15. da Seaxo Uelsa missa, da dauteva igi mUurvalebaman, aRdga da
hmsaxurebda mas.
16. da viTarca Semwuxrda, mohguares mas eSmakeulebi mravali, da
ganasxa sulebi igi sityDTa da yovelni, romelni borotad sneul
iyvnes, gankurnna.
17. raMTa aResrulos Tqumuli igi esaia winawarmetyuelisaM, romel
Tqua: man uZlurebani Cuenni miixuna da sneulebani Cuenni itDrTna.
17. miixuna]itvirTna o*, aixunes a, aRixunes f | itDrTna oc]itDrTnes o*af |

18. viTarca ixila iesu eri mravali garemo misa, ubrZana wiaRslvaM
mier kerZo.
18. wiaRslvaM]warslvaM o*a |

19. da mouUda mas erTi mwignobari da hrqua: moZRuar, migdevde
vidreca xDdodi.

Sen,

20. hrqua mas iesu: melTa Uureli uCns da mfrinvelTa cisaTa _
sayofeli, xolo Zesa kacisasa ara aqus, sada Tavi miidrikos.
20. uCns]uCs a |

21. da sxuaman mowafeTa misTaganman hrqua mas: ufalo, mibrZane me
pirvelad mislvad da daflvad mamisa Cemisa.
21. sxuaman]erTman o*af | ufalo]moZRuar o*af |

22. xolo iesu hrqua mas: Sen momdevdi me da acaden mkudarni
daflvad TDsTa mkudarTa.
23. da aRvida igi navsa, da misdevdes mowafeni misni.
24. da, aha, esera, aRZrvaM iyo didi zRuasa Sina vidre dafarvadmde
navisa RelvaTagan. xolo Tavadsa eZina.
25. da mouUdes mas mowafeni
misni, da aRadgines igi da etyodes:
ufalo, miUsnen Cuen, rameTu warvwymdebiT.
25. misni] > a | igi] ufali o*a, > f |
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26. da Tavadman hrqua maT: raMsa SeSindiT, mciredmorwmuneno? maSin
aRdga da Sehrisxna qarTa maT da zRuasa. da iqmna meyseulad dayudeba
did.
27. xolo kacTa maT ukDrda da ityodes: rabam vinme ars ese, rameTu
qarnica da zRuaM erCian mas?
28. da viTarca movida igi mier kerZo sofelsa mas gergesevelTasa,
SeemTxDnes mas orni eSmakeulni, romelni gamovidodes saflavebisagan,
friad borotni, vidreRa vervis Uel-ewifeboda warslvaM mier gziT.
28. vidreRa]vidre o*, v~d af | Uel-ewifeboda]Uel-ewifa o*af |

29. da RaRad-yves da ityodes: raM Zes Cueni da Seni, iesu, Zeo
RmrTisao? rameTu moxued aqa uwinares Jamisa tanjvad Cuenda.
29. RaRad-yves]RaRat-yves oaf | moxued]moxuFd f |

30. iyo Sors maTgan kolti RorTaM mZovari.
31. xolo eSmakni igi evedrebodes mas da etyodes: ukueTu ganguasxam
Cuen, mibrZane Cuen mislvad koltsa imas RorTasa.
32. da hrqua maT: mivediT! xolo
igini ganvides kacTa maTgan da
miimarTes koltsa mas RorTasa. da miimarTa yovelman koltman
RorTaman kbodesa mas zRDsasa da moswydes igini wyalTa maT Sina.
32. mimarTes]mihmarTes o* |

33. xolo mwyemsni igi ivltodes da warvides qalaqad da uTxres
yovelive eSmakeulTa maTTDs.
33. da2] > a |

34. maSin yoveli igi qalaqi gamovida SemTxuevad iesuMsa. da ixiles
igi da evedrebodes, raMTa warvides sazRvarTa maTTagan.
34. SemTxuevad]SemTxuFvad f |

9
1. da Sevida navsa da wiaRUda da movida TDsa qalaqad.
2. maSin moarTues mas ganrRueuli cxedarsa zeda mdebare. da ixila
iesu sarwmunoebaM maTi da hrqua ganrRueulsa mas: nu geSinin, Svilo,
migetevnen Sen codvani Senni.
2. moarTues]moarTuFs f | ganrRueuli]ganrRuFuli f | mdebare]mdebarF a |
ganrRueulsa]ganrRuFulsa f |

3. da, aha, esera, mwignobarTaganTa vieTme Tques gulTa Sina maTTa,
viTarmed: ese gmobs.
3. aha esera]mun vinme af | esera oc]mun o* | vieTme] > o*af | Sina] > o*af |
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4. icodna iesu zraxvani maTni da hrqua maT: raMsa Tquen borotsa
hzraxavT gulTa Sina TquenTa?
4. icodna]icnoda oaf |

5. raM uadviles ars sityuad: migetevnen Sen codvani Senni, anu
sityuad: aRdeg da vidode?
6. xolo raMTa uwyodiT, rameTu UelmwifebaM aqus Zesa kacisasa
queyanasa zeda mitevebad codvaTa, _ maSin hrqua
ganrRueulsa mas:
aRdeg, aRiRe cxedari Seni da warved saxed Senda!
6. Zesa]ZFsa o | ganrRueulsa]ganrRuFulsa f |

7. da igi meyseulad aRdga da warvida saxed TDsa.
8. ixila raM ese erman man, daukDrda da adidebdes RmerTsa,
romelman mosca eseviTari UelmwifebaM kacTa.
9. da warvidoda mier iesu da ixila kaci, romeli jda sazueresa, _
matTeos saxeli
misi, _ da hrqua mas: momdevdi me! _ da aRdga da
misdevda mas.
9. warvidoda]wavidoda o* | sazueresa]sazuFresa f | matTeos]maTeoz o* | maTeos af |

10. da iyo, jda raM igi inaUiT saxlsa Sina, da mravalni mezuereni
da codvilni Tanasxdes inaUiT iesuMs Tana da mowafeTa misTa Tana.
10. mezuereni]mezuFreni f |

11. da viTarca ixiles farisevelTa maT, hrques mowafeTa misTa:
raMsaTDs mezuereTa da codvilTa Tana Wams moZRuari Tqueni?
11. da1] > o*af | hrques]hrquFs f | mezuereTa]mezuFreTa f |

12. xolo iesus viTarca esma, hrqua maT: ara uUms cocxalTa
mkurnali, aramed sneulTa.
12. esma] + ese o*a |

13. xolo Tquen warvediT da iswaveT, raM ars: wyalobaM mnebavs da
ara msxuerpli. rameTu ara moved wodebad marTalTa, aramed
codvilTa.
13. msxuerpli]msxuFrpli f | rameTu] > af |

14. maSin mouUdes mas mowafeni iovanesni da etyodes: raMsaTDs Cuen
da farisevelni vimarxavT friad, xolo mowafeni Senni ara imarxven?
15. hrqua maT iesu: Uel-me-ewifebisa ZeTa siZisaTa glovad, vidremde
maT Tana ars siZe? movlenan dReni, raJams aRmaRldes maTgan siZe igi,
da maSin imarxviden.
15. glovad]gload oaf | siZe]siZF oa | movlenan]movlen o*a |
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16. ara vin daadgis sadgmeli umurknveli samoselsa Zuelsa, rameTu
aRiRis savsebaM samoslisa misgan, da ufroMsi ganxeTqilebaM iqmnis.
16. umurknveli]umurkveli o*a | Zuelsa]ZuFlsa f | iqmnis]qmnis f |

17. arca STaasxian RDnoM axali TxierTa ZuelTa, raMTa ara gansTqden
Txierni, da RDnoM daiTxios, da Txierni warwymden. aramed STaasxian
RDnoM axali TxierTa axalTa,da ornive daimarxnian.
17. ZuelTa]ZuFlTa f |

18. da viTarca igi amas etyoda maT, maSin mouUda mas mTavari erTi,
Tayuanis-scemda mas da etyoda, viTarmed: asuli Cemi awRa aResrula;
aramed moved da dasdev Ueli Seni mas zeda, da cxovndes.
19. da aRdga iesu da Seudga mas, da mowafeni misni mis Tana.
20. da, aha, esera, dedakaci vinme, romeli iyo sisxlisa dinebasa
aTormet wel, mouUda zurgiT da Seaxo fesusa
samoslisa misisasa.
20. wel] + da o*af |

21. rameTu ityoda gulsa TDssa, viTarmed: Se-xolo-Tu-vaxo
samoselsa missa, vcxovnde.
21. viTarmed] > o*f | vcxovnde]vcxonde oaf |

22. xolo iesu mieqca, ixila igi da hrqua mas: nu geSinin, asulo,
sarwmunoebaman Senman gacxovna Sen. da ganikurna dedakaci igi mier
JamiTgan.
23. da movida iesu saxlsa mis mTavrisasa da ixila mun mgosnebi da
eri krebuli da SfoTi
24. da hrqua maT: ganeSoreniT, rameTu ara momkudar ars ege, aramed
sZinavs. xolo igini ekicxevdes mas.
25. da raJams gamoasxa eri igi, Sevida da upyra Ueli misi da
aRadgina qali igi.
26. da ganUda hambavi misi yovelsa mas queyanasa.
27. da warmo-raM-vidoda mier iesu, mosdevdes mas orni brmani,
RaRadebdes da ityodes: Semiwyalen Cuen, Zeo daviTiso!
27. Cuen] + o~o o*af |

28. da viTarca Sevida iesu saxlsa, mouUdes mas brmani igi, da hrqua
maT iesu: grwamsa, viTarmed Zal-mic ese
yofad? hrques mas: he,
ufalo.
28. he]hF a |
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29. maSin Seaxo TualTa maTTa da hrqua maT: sarwmunoebisa
Tquenisaebr geyavn Tquen!
30. da meyseulad aRexunes Tualni maTni. da Sehrisxna maT iesu da
hrqua: ixileT, numca vin uwyis.
30. aRexunes]aRexilnes o* |

31. xolo igini gamovides da mimodadves igi yovelsa mas queyanasa.
32. da viTarca-igi gamo-oden-vides, mohguares mas kaci yruM da
eSmakeuli.
33. da viTarca ganUada eSmaki igi, ityoda yruM igi. da daukDrdeboda
ersa mas da ityodes, viTarmed: arasada israFlsa Soris esreT
gamoCnda.
33. ityoda] + marTlad o*a, mrTelad f |

34. xolo farisevelni ityodes: mTavriTa eSmakTaMTa ganasxams eSmakTa.
34. farisevelni] + igi o*af |

35. da mohvlida iesu qalaqebsa yovelsa da dabnebsa da aswavebda
SesakrebelTa Soris maTTa da qadagebda saxarebasa sasufevelisasa da
ganhkurnebda yovelTa senTa da uZlurebaTa ersa Soris.
35. da6] + yovelTa af |

36. da viTarca ixila eri igi, Seewyalnes igini, rameTu iyvnes
damaSural da dacDvnebul, viTarca cxovarni, romelTa ara aqun
mwyemsi.
36. ixila] + iesu o*a |

37. maSin hrqua mowafeTa TDsTa, viTarmed: samkali friad ars, xolo
muSakni _ mcired.
38. evedreniT ufalsa samkalisasa, raMTa gamoavlinnes moqmedni
samkalsa TDssa.
38. samkalisasa]samklisasa of | moqmedni]muSakni a |

10
1. da mouwoda aTormetTa mowafeTa TDsTa da misca maT UelmwifebaM
sulTa zeda arawmidaTa, raMTa ganasxmiden maT da ganhkurnebden
yovelTa senTa da yovelTa uZlurebaTa.
2. xolo aTormetTa maT mociqulTa saxelebi ese ars: pirvelad
simon, romelsa ewoda petre, da andrea, ZmaM misi, iakob zebedesi da
iovane, ZmaM misi.
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2. aTormetTa]aTormetTaM a | da1] > o*af |

3. filipe da barTlome, Toma da matTeos mezuere, iakob
lebeos, romelsa ewoda Tadeos,

alfesi da

3. matTeos]maTeos o*af | mezuere]mezuereF a, mezuFre f |

4. simon kananeli da iuda iskarioteli, romelmanca gansca igi.
5. ese aTormetni waravlinna iesu, amcno maT da hrqua: gzasa
warmarTTasa nu mixualT da qalaqsa samaritelTasa nu SexualT,
5. amcno]amcnebda f |

6. aramed mivediT ufroMs xolo cxovarTa maT warwymedulTa saxlisa
israFlisaTa.
7. da mi-raM-xDdeT, qadagebdiT da ityodeT, viTarmed: moaxlebul ars
sasufeveli caTaM.
8. uZlurTa ganhkurnebdiT, mkudarTa aRadginebdiT, keTrovanTa
ganswmeddiT, eSmakTa ganasxemdiT; usasyidlod migiRebies, usasyidlod
miscemdiT.
8. mkudarTa aRadginebdiT] > o*af | ganswmeddiT]ganhswmeddiT a | migiRebies] + da o*a |
usasyidlod2] usasyidlodca o*a |

9. nu moigebT oqrosa, nuca vecxlsa, nuca rvalsa sartyelTa
TquenTa,
10. nuca vaSkaransa gzasa zeda, nuca orsa samoselsa, nuca UamlTa,
nuca kuerTxsa, rameTu Rirs ars muSaki sasyidlisa TDsisa.
10. UamlTa]UamTa a |

11. romelsa qalaqsa, anu dabasa SexDdeT, gamoikiTxeT, vin Rirs iyos,
mun daadgeriT vidre gamoslvadmde.
12. da Se-raM-xDdodiT saxlsa mas, moikiTxeT igi da TquT: mSDdobaM
saxlsa amas!
13. da ukueTu saxli igi Rirs iyos, movides mSDdobaM Tqueni mas
zeda; ukueTu ara Rirs iyos, mSDdobaM Tqueni Tquendave moiqecin.
13. ukueTu1] + iyos o* |

14. da ukueTu aravin Segiwynarnes Tquen da arca isminnes sityuani
Tquenni, gamo-raM-xDdodiT mier saxliT, gina mier qalaqiT, ganiyareT
mtueri ferUTa TquenTaM.
14. gamo-raM-xDdodiT]gamo-raM-xDdiT o*, gamo-raM-xDdeT af | mtueri]mtuFri f |
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15. amen getyD Tquen: umolxines iyos queyanaM igi sodomisaM da
gomorisaM dResa mas saSjelisasa, vidre qalaqi igi.
15. saSjelisasa]sasjelisasa f |

16. aha, me migavlineb Tquen, viTarca cxovarTa Soris mgelTa. iyveniT
ukue mecnier, viTarca guelni, da umanko, viTarca tredni.
16. me] > o*af | migavlineb]migavlen o*af | ukue]ukuF of | guelni]gueli o*, guFlni f |

17. ekrZalebodeT kacTagan, rameTu migcemden Tquen krebulsa, da
Soris SesakrebelTa maTTa gtanjviden Tquen,
18. da winaSe mTavarTa da mefeTa migiyvannen Tquen CemTDs sawamebelad
maTda da warmarTTa.
19. da raJams migcnen Tquen, nu hzrunavT, viTar, anu rasa ityodiT,
rameTu mogeces Tquen mas Jamsa Sina, rasa-igi
ityodiT.
19. mogeces]mogces o*a.

20. rameTu ara Tquen iyvneT metyuelni, aramed suli mamisa TquenisaM,
romeli ityodis Tquen Soris.
21. rameTu misces Zmaman ZmaM sikudild da mamaman _ Svili; da
aRdgen Svilni mama-dedaTa zeda da mohklviden maT.
21. rameTu] > f | sikudild]sikudid a | mama-dedaTa] + maTTa o*a |

22. da iyvneT Tquen moZulebul yovelTagan saxelisa CemisaTDs, xolo
romelman daiTminos sruliad, igi cxovndes.
22. yovelTagan] + warmarTTa o*af | sruliad igi] tr igi sruliad o*af |
cxovndes]cxondes af |

23. raJams gdevniden Tquen amier qalaqiT, miivltodeT sxuad; amen
getyD Tquen: ver daasruloT qalaqebi israFlisaM, vidremdis ZF
kacisaM movides.
23. Tquen]TquFn f | sxuad] + kerZo o*af | israelisaM o | vidremdis]vidremde o*af | ZF o |

24. ara ars mowafe ufroMs moZRurisa TDsisa, arca monaM ufroMs
uflisa TDsisa.
24. mowafe]mowafF a | ufroMs1]ufroMsa a |

25. kma ars mowfisa mis, ukueTu iyos, viTarca moZRuari TDsi, da
monaM igi, viTarca ufali TDsi. ukueTu saxlisa ufalsa belzebuliT
hxadodes, raoden ufroMs saxleulTa misTa?
25. raoden]ravden af |

26. nuukue geSinin maTgan, rameTu ara ars dafaruli, romeli ara
gamoCndes, da arca saidumloM, romeli ara gamocxadnes.
26. nuukue]nuujuF f |
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27. romeli garqu Tquen bnelsa Sina, Tquen TquT naTelsa Sina, da
romeli yurTa gesma, qadagebdiT erdoTa zeda,
28. da nu geSinin maTgan, romelTa moswyDdnen Uorcni, xolo sulisa
ver Uel-ewifebis moklvad, aramed geSinoden misa ufroMs, romeli
SemZlebel ars sulisa da UorcTa warwymedad geheniasa Sina.
28. da1] > f |

29. anu ara ori siri asaris ganisyidebisa? da erTica maTgani ara
davardebis queyanasa zeda TDnier mamisa Tquenisa.
29. davardebis]STavardebis f | queyanasa zeda]maxesa f |

30. xolo Tquenni Tavisa Tmanica yovelni ganracxil arian.
30. yovelni] > o*af |

31. nu geSinin, rameTu mravalTa sirTa umjobes xarT Tquen.
32. yovelman romelman aRiaros Cemdamo winaSe kacTa, meca aRviaro igi
winaSe mamisa Cemisa zecaTaMsa.
33. da romelman uvar-myos me winaSe kacTa, uvar-vyo igi meca winaSe
mamisa Cemisa zecaTaMsa.
34. nu hgonebT, viTarmed moved me mifenad mSDdobisa queyanasa zeda.
ara moved mifenad mSDdobisa, aramed maxDlisa,
34. mifenad]mofenad af |

35. rameTu moved ganyofad kacisa mamisagan TDsisa da asuli _
dedisagan TDsisa da sZali _ dedamTilisagan TDsisa.
36. da mter iyvnen kacisa saxleulni TDsni.
37. romelsa uyuardes mamaM, anu dedaM ufroMs Cemsa, ara ars igi
Cemda Rirs; da romelsa uyuardes ZF, anu asuli ufroMs Cemsa, igi
ara ars Cemda Rirs.
38. da romelman ara aRiRos juari TDsi da Semomidges me, igi ara
ars Cemda Rirs.
39. romelman moipoos suli TDsi, wariwymidos igi; da, romelman
wariwymidos suli TDsi CemTDs, man poos igi.
40. romelman Segiwynarnes Tquen, me Semiwynara; da romelman me
Semiwynaros, Seiwynaros momavlinebeli Cemi.

29

41. romelman Seiwynaros winawarmetyueli saxelad winawarmetyuelisa,
sasyideli winawarmetyuelisaM miiRos. da romelman Seiwynaros marTali
saxelad marTlisa, sasyideli marTlisaM miiRos.
42. da romelman asuas erTsa mcireTagansa sasumeli erTi wyali
grili saxelad mowfisa; amen getyD Tquen: ara waruwymdes sasyideli
misi.
11
1. da iyo, raJams daasrulna iesu brZanebani ese aTormetTa mimarT
mowafeTa misTa, warvida mier qadagebad da swavlad qalaqebsa maTsa.
2. xolo iovanes raM esmnes sapyrobilesa Sina saqmeni
miavlinna orni mowafeni TDsni

qristesni,

2. orni] > o*f | TDsni] > o* | orni mowafeni TDsni] > a |

3. da hrqua: Sen xara momavali igi, anu sxuasa movelodiT?
4. xolo iesu miugo da hrqua maT: mivediT da uTxarT iovanes,
romeli gesmis da hxedavT:
4. hxedavT]xedavT af |

5. brmani aRixilven, mkelobelni vlenan, keTrovanni ganwmdebian, da
yruTa esmis, da mkudarni aRdgebian, da glaxakTa exarebis,
6. da netar ars, romeli ara dabrkoldes Cemda momarT.
6. dabrkoldes]dabrkuldes a |

7. da viTarca eseni warvides, iwyo iesu sityuad ersa mas iovanesTDs:
raMsa gamoxuediT udabnod xilvad? lerwmisa, qarisagan Seryeulisa?
7. gamoxuediT]gamoxuFdiT f |

8. aramed raMsa gamoxuediT xilvad? _ kacisa, CCDliTa samosliTa
Semosilisa? _ aha, esera, romelni CCDliTa samosliTa Semosil arian,
saxlTa Sina sameufoTa arian.
8. gamoxuediT]gamoxuFdiT f | samosliTa2]samosli a |

9. aramed raMsa gamoxuediT xilvad? _ winawarmetyuelisa? _ he, _
getyD Tquen, _ da umetes winawarmetyuelisa!
9. gamoxuediT]gamoxuFdiT f | he]hF oa |
10. rameTu ese ars, romlisaTDs weril ars: aha, esera, warvavlino
angelozi Cemi winaSe Sensa, romelman ganhmzadnes gzani Senni winaSe
pirsa Sensa.
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11. amen getyD Tquen: ara aRdgomil ars naSobTagani dedaTaM ufroMs
iovane naTlismcemelisa. xolo umciresi sasufevelsa caTasa ufroMs
misa ars.
11. iovane]iovanesa of, iovanessa a |

12. rameTu dRiTgan iovane naTlismcemelisaMT vidre aqamomde
sasufeveli caTaM iiZulebis, da romelni aiZulebden, maT miitacon
igi.
12. iiZulebis]iZulebis o*a |

13. rameTu yovelni winawarmetyuelni da Sjuli vidre iovanesamde
winawarmetyuelebdes,
13. Sjuli]sjuli of |

14. da ukueTu gnebavs Sewynarebis, igi ars elia, romeli movals.
14. ukueTu]ukuFTu f |

15. romelsa asxen yurni smenad, isminen!
16. aw vis vamsgavso naTesavi ese? msgavs ars yrmaTa, romelni sxened
ubanTa da mouwesed moyuasTa TDsTa
17. da etyDed maT: gistDnevdiT Tquen, da ara hrokevdiT; gigodebdiT,
da ara ityebdiT.
18. rameTu movida iovane, arca Wamda, arca sumida, da ityDan,
viTarmed: eSmakeul ars.
19. movida ZF kacisaM, Wams da suams, da ityDan: aha, kaci mWameli
da RDnismsumeli, megobari mezuereTa da codvilTaM. da ganmarTlda
sibrZne SvilTagan TDsTa.
19. ZF]Ze o | mezuereTa] mezuFreTa f |

20. maSin iwyo iesu yuedrebad qalaqebisa mis, sada-igi iqmnnes
umravlesni Zalni misni, rameTu ara Seinanes:
20. yuedrebad]yuFdrebad f | iqmnnes]iqmnes af |

21. vaM Senda, qorazin, da vaM Senda, beTsaida! rameTu tDross Tumca
da sidons iqmnnes Zalni, romelni iqmnnes
Tquen Soris, maSinve
samemca ZaZiTa nacarsa zeda msxdomareTa Seinanes.
22. xolo getyD Tquen, rameTu tDrosi da sidoni umolxines iyos
dResa mas saSjelisasa, vidre Tquen.
23. xolo Sen, kapernaum, nu cadmde ahmaRldebi, aramed jojoxeTadmde
STahUde, rameTu sodoms Tumca iqmnnes Zalni, romelni iqmnnes Sen
Soris, hgianmca dRendelad dRedmde.
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23. kapernaum]kafarnaum f | jojoxeTadmde]jojoxeTamde oaf | sodoms]sodomas o*af |
iqmnnes1]iqmnes oa | iqmnnes2]iqmnes oa | hgianmca]hgiamca f |

24. xolo getyD Tquen, rameTu queyanaM igi sodomisaM umolxines
iyos dResa mas saSjelisasa, vidre Sen.
24. sodomisaM] + da gomorisaM o*af |

25. mas Jamsa Sina ityoda iesu da Tqua: aRgiareb Sen, mamao, ufalo
cisa da queyanisao, rameTu dahfare ese brZenTagan da mecnierTa, da
gamoucxade ese CCDlTa.
25. aRgiareb] agiareb o* |

26. he, mamao, rameTu esreT saTno iyo Sen winaSe.
26. he]hF a |

27. yovelive momeca me mamisa Cemisa mier da aravin icis ZF, garna
mamaman; arca mamaM vin icis, garna Zeman; da, romlisaM undes Zesa
gamocxadebis.
27. Zesa]ZFsa o | gamocxadebis] + gamoucxados o*af |

28. movediT Cemda, yovelni
gangisueno Tquen.

maSuralni da tDrTmZimeni, da me

28. gangisueno]gangisuFno f |

29. aRiReT uReli Cemi Tquen zeda da iswaveT Cemgan, rameTu mSDd
var da mdabal guliTa, da hpooT gansuenebaM sulTa TquenTaM,
29. da3] > o* | hpooT]hpovoT o | gansuenebaM]gansuFnebaM f |

30. rameTu uReli Cemi tkbil ars, da tDrTi subuq ars.
30. tDrTi] + Cemi f | subuq]mcire o*af |

12
1. mas Jamsa Sina warvidoda iesu dResa SabaTsa yanobirsa maTsa.
xolo mowafeTa misTa SeemSia da iwyes musrvad Tavsa Uuvilisasa da
Wamad.
1. warvidoda]warvida f | SabaTsa]Sb~dsa o* | musrvad]mosrvad a |

2. xolo farisevelTa maT ixiles
raM, hrques mas: aha, mowafeni
Senni iqman, romeli ara jer-ars SabaTsa Sina saqmed.
2. SabaTsa]Sb~dsa o |

3. xolo Tavadman hrqua maT: ara aRmogikiTxavsa, raM-igi yo daviT,
odes-igi SeemSia da misTanaTa maT?
3. SeemSia] + mas o*a | misTanaTa]misTana o* |
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4. viTar igi Sevida saxlsa
RmrTisasa da purni igi SesawiravTani
SeWamna, romelTaM ara jer-iyo Wamad misa, arca misTanaTa maT, garna
mRdelTa xolo.
4. misa arca misTanaTa maT] > o*af |

5. anu ara aRmogikiTxavsa Sjulsa, rameTu SabaTTa Sina mRdelTa
taZarsa mas Sina SabaTi Seuracx-yvian da ubralo iyvnian?
5. Sjulsa]sjulsa f | SabaTTa]SabaTsa o* | Sina2] > f |

iyvnian]yvnian f |

6. xolo getyD Tquen, viTarmed: taZrisa ufroMs

ars aqa.

6. viTarmed]rameTu o*, > f |

7. ukueTumca gecna, raM ars: wyalobaM mnebavs da ara msxuerpli, _
aramca dasajeniT ubraloni.
7. msxuerpli]msxuFrpli f |

8. ufal ars ZF kacisaM SabaTisaca.
c

8. rameTu ufal af | ZF]Ze f | SabaTisaca]SabaTsaca o , Sabadisaca o* |

9. da warmovida mier iesu da movida Sesakrebelsa maTsa.
10. da iyo mun kaci erTi, romelsa Ueli ganUmel edga. hkiTxvides
mas da etyodes: ukueTu jer-ars SabaTsa kurnebaM? _ raMTamca
Seasmines igi.
10. ganUmel]ganUmeli f | raMTamca]ramca a |

11. xolo iesu hrqua maT: vin ars Tquengani kaci, romelsa edgas
cxovari erTi da STavardes igi dResa SabaTsa jurRmulsa, arame
upyrasa da aRmoiquas igi?
12. raoden umjobes ars kaci cxovrisa? amisTDs jer-ars SabaTsa Sina
keTilisa saqmF.
12. raoden]ravden af | saqmF]saqme o |

13. maSin hrqua iesu kacsa mas: ganirTx Ueli Seni! _ da man
ganirTxa Ueli da kualad moego cocxali, viTarca erTi igi.
14. xolo farisevelni igi gamovides da zraxva-yves misTDs, raMTa
warwymidon igi, xolo iesu gulisUma-yo da ganeSora mier da warvida.
15. da misdevda mas eri mravali da gankurnna igi yovelni.
16. da amcno maT, raMTa ara gamoacxadon igi.
17. raMTa aResrulos Tqumuli igi esaia winawarmetyuelisaM,
romelsa ityDs:
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18. aha, esera, Ze Cemi, romeli me saTno-viyav, sayuareli Cemi, romeli
sTnavs sulsa Cemsa. davdva suli Cemi mis zeda, da samarTali
warmarTTa miuTxras,
18. Ze]ZF oa |

19. ara hUdebodis, arca RaRadebdes, arca esmes vis ubanTa zeda UmaM
misi,
20. lerwami Semusrvili ara gantexos da patruki mbndDnvare ara
daSritos, vidremde gamoiRos Zlevad saSjeli,
20. mbndDnvare]mbndDnvareF a, mbndDvare f | saSjeli]sasjeli f |

21. da saxelsa missa warmarTni esviden.
22. maSin mohguares mas eSmakeuli brmaM da yruM, da
viTarmed yruM igi da brmaM xedvida da ityoda.

gankurna igi,

23. da ganukDrdeboda ersa mas da ityodes: nuukue ese ars ZF
daviTisi?
23. nuukue]nuukuF o*af | ZF]Ze f |

24. xolo farisevelTa maT viTarca esma ese, ityodes: ese ara
ganasxams eSmakTa, garna belzebuliTa, mTavriTa miT eSmakTaMTa.
25. icodna iesu zraxvani igi gulisa maTisani da hrqua maT: yoveli
meufebaM, romeli ganevlTis Tavsa TDssa, mooUrdis. da yoveli qalaqi,
gina saxli, romeli ganevlTis Tavsa TDssa, ver daemtkicos.
26. da ukueTu eSmaki eSmaksa ganhUdis, Tavsa TDssa ganevlTa; viTar
damtkicnes meufebaM misi?
26. ukueTu]ukuFTu f | ganhUdis] ganasxams o*af | viTar damtkicnes] ver mtkice ars

o*af |

27. da ukueTu me belzebuliTa ganvasxam eSmakTa, Zeni Tquenni raMTa
ganasxmen? amisTDs iginive msajul Tquenda iyvnen.
27. Zeni]ZFni o |

28. ukueTu me suliTa RmrTisaMTa ganvasxam eSmakTa, mo-same-iwia Tquen
zeda sasufeveli RmrTisaM.
28. mo-same-iwia] mo-me-iwia o*af |

29. anu viTar vis Uel-ewifebis saxlsa Zlierisasa Seslvad da
WurWeli misi gamotyuenvad, ukueTu ara pirvelad Sekras Zlieri igi
da maSinRa saxli misi iavar-yos?
29. gamotyuenvad]gamoRebad o*af |

30. romeli ara ars Cem Tana, igi mteri Cemi ars da, romeli ara
Sehkrebs Cem Tana, igi ganabnevs.
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30. mteri Cemi] tr Cemi mteri f |

31. amisTDs getyD Tquen: yoveli codvaM da gmobaM mieteos kacTa,
xolo sulisa wmidisa gmobaM ara mieteos kacTa.
32. da romelman Tquas sityuaM Zisa kacisaTDs, mieteos mas; xolo
romelman Tquas sulisa wmidisaTDs, ara mieteos mas arca amas
sofelsa, arca mermesa mas.
33. anu yavT xF igi keTil da nayofica misi keTil, anu yavT xF igi
xeneS da nayofica misi xeneS, rameTu nayofisagan xe igi sacnaur ars.
33. xF1]xe of | xF2]xeF o, xe f | xe3]xeF o, xF a |

34. naSobno iqedneTano, viTar Uel-gewifebis keTilisa sityuad, rameTu
Tquen ukeTurni xarT? rameTu nametavisagan gulisa piri ityDn.
34. nametavisagan]nametnavisagan f |

35. keTilman kacman keTilisagan saunjisa gamoiRis keTili, da
borotman kacman borotisagan saunjisa gamoiRis boroti.
36. xolo me getyD Tquen: rameTu yoveli sityuaM uqmi, romelsa
ityodian kacni, miscen sityuaM misTDs dResa mas saSjelisasa,
36. rameTu] > o*a | sityuaM misTDs] tr misTDs sityuaM f | saSjelisasa]sasjelisasa f |

37. rameTu sityuaTa SenTagan ganhmarTlde da sityuaTa SenTagan
daisajo.
38. maSin mi-vieTme-uges mwignobarTagan da farisevelTa da hrques:
moZRuar, gunebavs Sengan saswaulisa xilvad.
39. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: naTesavi boroti da memruSF
saswaulsa eZiebs, da saswauli ara eces mas, garna saswauli igi iona
winawarmetyuelisaM.
39. memruSF]memruSe of |

40. rameTu viTarca-igi iyo iona mucelsa veSapisasa sam dRe da sam
Rame, egreT iyos ZF kacisaM gulsa queyanisasa sam dRe da sam Rame.
40. dRe1]dRF a | Rame1]RamF a | egreT]egre o*f | dRe2]dRF a | Rame2]RamF a |

41. kacni igi ninevelni aRdgen saSjelsa mas naTesavisa amis Tana da
daSjiden maT, rameTu Seinanes qadagebasa mas ionaMssa, da, aha, esera,
ufroMs ionaMsa ars aqa.
41. saSjelsa]sasjelsa f | daSjiden]dasjides f | ufroMs] udidesi o*af |
ionaMsa]ionaMssa a |
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42. dedofali igi samxrisaM aRdges saSjelsa mas naTesavisa amis Tana
da dasajos igi, rameTu movida kidiT queyanisaMT smenad sibrZnesa
solomonissa; da, aha, esera, ufroMs solomonisa ars aqa.
42. saSjelsa]sasjelsa f | ufroMs] udidesi o*af | solomonisa]solomonissa oa |

43. xolo raJams suli igi arawmidaM ganvidis kacisagan, mimovaln
urwyulTa adgilTa da eZiebn gansuenebasa da ara povis.
43. gansuenebasa]gansuFnebasa f | povis]pois f |

44. maSin TqDs: miviqce saxed Cemda, vinaMca gamoved; da mo-raM-vidis,
povis igi mocale, ganSuenebuli da Semkuli.
44. mo-raM-vidis]movidis o*f | mo-raM-vidis] + da o*af | povis]pois f | mocale]mocaleF
a | ganSuenebuli]ganSuFnebuli f | Semkuli]Semkobili a |

45. maSin warvidis da moiyvannis mis Tana sxuani SDdni sulni,
uborotesni misa, da movidis da daemkDdris mun. da iqmnis
ukuanaMskneli kacisaM mis uZDres pirvelisa. esreT eyos naTesavsa
amasca ukeTursa.
45. SDdni sulni] tr sulni SDdni f | eyos]iyos a | amasca]amsca o*, amas f |

46. da iyo, vidre igi etyodaRa ersa mas, aha, esera, dedaM misi da
Zmani misni dges gare da eZiebdes mas sityuad.
46. mas1] + da a | esera] > o* |

47. maSin hrqua vinme mas: aha, dedaM Seni da Zmani Senni dganan
gareSe da unebs raMme sityuad Senda.
47. gareSe]gareSF a |

48. xolo iesu miugo metyuelsa mas da hrqua: vin ars dedaM Cemi,
anu vin arian Zmani Cemni!
49. da miyo Ueli misi mowafeTa mimarT TDsTa da Tqua: aha, dedaM
Cemi da Zmani Cemni!
49. Tqua]hr~a f |

50. rameTu romelman yos nebaM mamisa Cemisa zecaTaMsaM, igi ars ZmaM
da daM da dedaM Cemi.
50. zecaTaMsaM]zecaTaMsa f | ZmaM]mamaM a |
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1. mas dResa Sina gamovida iesu saxlisa misgan da dajda igi
zRDskidesa.
2. da Sekrba misa eri mravali, vidre Seslvadmde misa navad da
dajdomad. da yoveli igi eri zRDskidesa dga.
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3. da etyoda maT mravalsa igaviT da hrqua: esera, gamovida mTesvari
Tesvad,
3. mravalsa]mravasa o* |

4. da Tesvasa mas missa romelime davarda gzasa zeda da movides
mfrinvelni cisani da SeWames igi.
5. da sxuaM davarda kldovansa zeda, sada ara iyo miwaM friad; da
meyseulad aRmoscenda, da rameTu ara iyo siRrme miwisaM,
5. siRrme]siRrmF a |

6. mze raM aRmohUda, da dascxa, da, rameTu Zirni ara daebnes, ganUma.
c

6. mze]mzF a | raM] > o*af | aRmohUda]aRmoUda a | da1] > o |

7. da sxuaM igi davarda ekalTa Soris, da aRmoscendes ekalni da
SeaSTves igi.
7. igi] > f |

8. da romelime davarda queyanasa keTilsa da moscemda nayofsa:
romelime _ assa, romelime _ sameocsa, romelime _ ocdaaTsa.
9. romelsa asxen yurni smenad, isminen!
10. da mouUdes mowafeni da hrques mas: raMsaTDs igaviT etyD maT?
10. mowafeni] + misni f |

11. xolo iesu hrqua maT: Tquenda mocemul ars cnobad
sasufevelisa caTaMsaM, xolo maTda ara micemul ars.

saidumloM

11. caTaMsaM]caTaMsa o*af |

12. rameTu romelsa aqundes, mieces da miematos, da romelsa ara
aqundes, da romelRa-igi aqus, mo-ve-eRos mas.
12. romelRa-igi] + hgonies viTarmed o*af |

13. amisTDs igaviT vetyD maT, rameTu xedven, da ara xedven, esmis, da
ara esmis, arca gulisUma-yvian.
14. da aResrulebis maT zeda winawarmetyuelebaM igi esaiaMsi: smeniT
gesmodis da ara gulisUma-hyoT, xedviT xedvideT da ara ixiloT.
15. rameTu ganzrqa guli erisaM amis, da yuriTa mZimed ismines, da
Tualni maTni daiwuxnes, nuukue ixilon TualiTa da yuriTa isminon
da guliTa gulisUma-yon da moiqcen, da me ganvkurnne igini.
15. amis]mis o*af | nuukue]nuukuF of | me] > o*f |

16. xolo Tualni Tquenni netar arian, rameTu xedven, da yurni
Tquenni, rameTu esmis.
37

17. amen getyD Tquen: rameTu mravalTa winawarmetyuelTa da
marTalTa guli uTqumida xilvad, romelsa Tquen hxedavT, da ara
ixiles, da smenad, romeli gesmis, da ara esma.
17. uTqumida]etyoda o*af | hxedavT]xedavT of | romeli] + Tquen o* a |

18. xolo Tquen ismineT igavi ese mTesvarisaM.
19. yovelsa romelsa esmes sityuaM sasufevelisaM da ara gulisUmayos, movidis ukeTuri igi da mistacis daTesuli igi gulisagan
misisa: ese ars, romeli-igi gzasa zeda daeTesa.
19. daTesuli]Tesli o*af |

20. xolo romeli-igi kldovansa zeda daeTesa, ese ars: romelman
sityuaM igi isminis da meyseulad sixaruliT miiRis igi.
20. kldovansa]kldoansa a |

21. xolo Ziri ara aqun gulsa TDssa, aramed sawuTo arn. da raJams
arn Wiri, anu devnaM sityDsa misTDs, meyseulad dahbrkoldis igi.
21. sawuTo]sawuTro a | dahbrkoldis]dahbrkoldian o*a, dabrkoldian f | igi] > o*af |

22. xolo romeli-igi ekalTa Soris daeTesa, ese ars: romelman
sityuaM igi isminis, da zrunvaman amis soflisaman da sacTurman
simdidrisaman SeaSTvis sityuaM igi, da unayofo iqmnis.
23. xolo romel-igi queyanasa keTilsa daeTesa, ese ars: romelman
sityuaM igi ismina, da gulisUma-yo, romelman gamoiRo nayofi da yo
romelmanme asi, romelmanme _ sameoci da romelmanme _ ocdaaTi.
23. romelmanme1]romelman o*af | romelmanme2]romelman o*af |

24. sxuaM igavi daudga maT da hrqua: emsgavsa sasufeveli RmrTisaM
kacsa, romelman dasTesa Tesli keTili agaraksa TDssa.
25. da viTarca daiZines kacTa maT, movida mteri misi da dasTesa
RuarZli Soris ifqlsa mas da warvida.
26. xolo odes aRmoscenda jejli igi da nayofi gamoiRo, maSin
gamoCnda RuarZli igi.
27. movides monani igi da uTxres saxlisa ufalsa mas da hrques:
ufalo, anu ara Tesli keTili dasTesea agaraksa Sensa? vinaM
aRmoscenda RuarZli?
27. dasTesea]dasTese oaf |

28. xolo man hrqua: mterman kacman yo igi. xolo monaTa maT hrques
mas: gnebavsa, raMTa mivideT da gamovarCioT igi?
29. xolo man hrqua maT: ara, nuukue Sekrebasa RuarZlisasa
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aRmohfxuraT ifqlica.
29. nuukue]nuukuF oaf |

30. acadeT igi TanaaRorZinebad urTierTas, vidre Jamadmde mkisa, da
Jamsa mkisasa ubrZano momkalTa maT: SekribeT pirvelad RuarZli igi
da SekarT Zneulad, ramTa daiwuas igi, xolo ifqli igi SekribeT
saunjesa Cemsa.
31. sxuasa igavsa etyoda maT da hrqua: msgavs ars sasufeveli caTaM
marcualsa mdogDsasa, romeli moiRo kacman da dasTesa TDssa mtilsa,
32. romeli umcires ars yovelTa TeslTa, xolo raJams aRorZndis,
ufroMs yovelTa mxalTa arn igi, da iqmnis igi xe did, vidremdis
movidian mfrinvelni cisani da daadgrian rtoTa misTa.
32. xe]xF a |

33. merme sxuasa igavsa etyoda maT da hrqua: msgavs ars sasufeveli
caTaM comsa, romeli moiRo dedakacman da SehrTo igi fqvilsa samsa
sawyaulsa, vidremde aRafuvna igi yovlad.
33. yovlad]yolad oa, y~ld f |

34. amas yovelsa etyoda iesu igaviT ersa mas da TDnier igavisa
araras etyoda maT,
35. raMTa aResrulos sityuaM igi winawarmetyuelisa mier Tqumuli:
aRvaRo igaviT piri Cemi da vityodi dafarulTa dasabamiTgan
soflisaMT.
35. dafarulTa]igavTa o*af |

36. maSin dauteva iesu eri igi da movida saxlsa. da
mouUdes mas
mowafeni misni da hrques: gamogDTargmane Cuen igavi igi RuarZlisaM
da agarakisaM.
36. gamogDTargmane]miTxar a |

37. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: romeli sTesavs Teslsa
keTilsa, ZF kacisaM ars;
37. ZF]Ze f |

38. xolo agaraki igi ese sofeli ars; xolo Teslni igi keTilni
ese arian Zeni sasufevelisani, da RuarZlni igi arian Zeni
ukeTurisani.
38. RuarZlni] RuarZli o*f |

39. xolo mteri igi, romelman dasTesa igi, eSmaki ars; da mkaM igi
ars aRsasruli amis soflisaM; da momkalni igi arian angelozni.
40. viTarca-igi Sekribian RuarZli da cecxliTa dawDan, egreT iyos
aRsasruli amis soflisaM.
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41. rameTu moavlinnes Zeman kacisaman angelozni TDsni, da Sekribnen
sufevisagan misisa yovelni sacTurni da moqmedni uSjuloebisani
41. Sekribnen]Sekribnes af | uSjuloebisani]usjuloebisani f |

42. da SesTxinnen igini saUumilsa mas cecxlisasa. mun iyos tirili
da RrWenaM kbilTaM.
42. SesTxinnen]SesTxinen o, SesTxines af |

43. maSin marTalni gamobrwyinden, viTarca mze, sasufevelsa mamisa
maTisasa. romelsa asxen yurni smenad,
isminen!
43. mze]mzeF oa; sasufevelsa mamisa maTisasa]sasufevelsa caTasa o*af |

44. kualad msgavs ars sasufeveli caTaM saunjesa dafarulsa yanasa
Sina, romeli pova kacman, da damala da sixaruliTa miT misTDs
warvida da ganyida yoveli, raMca aqunda, da moiyida agaraki
igi.
45. merme msgavs ars sasufeveli caTaM kacsa vaWarsa, romeli eZiebn
keTilTa margalitTa.
45. ars] > o* | keTilTa margalitTa]keTilsa margalitsa o*af |

46. da pois raM erTi margaliti mravalsasyidlisaM, warvida da
ganyida yovelive, raMca edva, da moiyida igi.
47. merme msgavs ars sasufeveli caTaM saTromelsa badesa, romeli
sdvian zRuasa, romelman yovelTagan TevzTa Sekribis.
47. msgavs]msgav a |

48. da odes aRivsis, gamoiRian igi zRDskidesa, da daasxian da
Sekribian keTili igi WurWelsa, xolo jerkuali igi gare gansTxiian.
48. gare]gareF a |

49. esreT iyos aRsasruli amis soflisaM: rameTu gamoviden
angelozni da ganaSornen ukeTurni igi Soris marTalTa
50. da SesTxinen igini Soris saUumilsa mas cecxlisasa, mun iyos
tirili da RrWenaM kbilTaM.
51. hrqua iesu mowafeTa TDsTa: gulisUma-hyavTa ese yoveli? xolo
maT hrques mas: he, ufalo.
51. he]hF oa |

52. da hrqua maT: amisTDs yoveli mwignobari, damowafebuli
sasufevelsa caTasa,
msgavs ars igi kacsa, saxlisa ufalsa, romelman
gamoiRis saunjisagan TDsisa Zueli da axali.
52. damowafebuli]romeli mowafe (mowafF a) yofil ars (arn o*) o*af | Zueli]ZuFli
f|
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53. da iyo, raJams daasrulna iesu igavni ese, warvida mier.
53. warvida]warmovida o*a |

54. da movida mamulad TDsad da aswavebda maT SesakrebelTa Soris
maTTa, vidremdis ganukDrdeboda maT da ityodes: vinaM ars amisa
sibrZne ese da Zali?
54. vidremdis]viTarmed o*af | ganukDrdeboda]ganukDrdebodaca o*a |
.
55. anu ara ese ars xuroMsa mis Ze? anu ara dedasa missa hrqDan
mariam? da Zmani misni: iakob da ioseb da simon da iuda?
55. Ze]ZF oa | hqDan o | ioseb o*]iose ocaf |

56. da dani misni ara yovelni Cuen Soris ariana? vinaM ukue ars
amisa ese yoveli?
56. ukue] > o*af |

57. da dabrkoldebodes misTDs. xolo iesu hrqua maT:
ara ars winawarmetyueli Seuracx, garna sofelsa TDssa da saxlsa
Sina TDssa.
57. dabrkoldebodes]dahbrkoldebodes o, dahbrkolebodes a |

58. da ara qmnna mun Zalni mravalni urwmunoebisa maTisaTDs.
58. mravalni]rv~lni a |
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1. mas Jamsa Sina esma herodes, oTxTa maT samTavroTa mTavarsa,
hambavi iesuMsi,
1. iesuMsi]iesuMsTvis o*af |

2. da hrqua monaTa TDsTa: ese ars iovane naTlismcemeli, igi
aRdgomil ars mkudreTiT, da misTDs iqmnebian Zalni ese mis Tana.
2. naTlismcemeli] + romeli me movkal o*af | mkudreTiT] > f | da misTDs]amisTvis af |

3. rameTu aman herode Seipyra iovane da Seborkila igi da
sapyrobilesa Seayena herodiaMsTDs, colisa filipes, Zmisa TDsisa.
3. aman] > o*af | herode] + maSin o*af | igi] > o*af | sapyrobilesa]sapyrobile o |
herodiaMsTDs]herodisaMsTvis a |

4. rameTu etyoda mas iovane, viTarmed: ara jer-ars Senda, viTarmca
gesua igi colad.
5. da unda RaTu misi moklvaM, aramed eSinoda erisa mis, rameTu,
viTarca winawarmetyueli, epyra maT igi.
5. maT] > o*af |
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6. da viTarca Sobisa dReni iyvnes herodesni, rokvida asuli
herodiaMsi Soris da sTnda herodes rokvaM igi misi,
6. herodiaMsi]erodiaMsi a |

7. romlisaTDs ficiT aRuTqua mas micemad, raMca iTxovos,
7. romlisaTDs]romlisagan af | iTxovos]iTxoos af |

8. xolo igi winaMswar birebul iyo dedisagan TDsisa da hrqua:
momec me aqa lankniTa Tavi iovanesi, naTlismcemelisaM.
8. lankniTa]lakniTa o*f |

9. da Se-RaTu-wuxna mefe igi, aramed ficisa misTDs da mis Tana
meinaUeTa, brZana micemad igi mas.
9. mefe]mefF oca, > f |

10. da miavlina da mohkueTa Tavi iovanesi sapyrobilesa Sina.
10. mohkueTa]mohkuFTa f |

11. da moarTues Tavi misi lakniTa da misces qalsa mas, da man
miarTua dedasa TDssa.
11. moarTues]moarTuFs f | lakniTa]lankniTa a |

12. da movides mowafeni misni da wariRes guami misi da dahfles igi
da movides da uTxres iesus.
13. xolo esma raM ese iesus, ganeSora mier naviTa da warvida
udabnosa adgilsa TDsagan. da viTarca esma ersa mas, misdevdes mas
mkDrcxl qalaqebisagan.
13. TDsagan] Ts~sag~n a | misdevdes]misdevda f |

14. da gamovida iesu da ixila eri mravali da Seewyalnes igini da
gankurnna sneulni maTni.
14. eri mravali] tr mravali eri a |

15. da viTarca Semwuxrda, mouUdes mowafeni misni da hrques mas:
udabno ars adgili ese, da Jami gardasrul ars; ganuteve eri ese,
raMTa
warviden garemo dabnebsa da iyidon Tavisa TDsisa sazrdeli.
16. xolo iesu hrqua maT: ara uUms maT warslvaM; Tquen eciT magaT
Wamadi.
17. xolo maT hrques mas: ara guaqus aqa, garna xuTi puri da ori
Tevzi.
17. ara]araM a |

18. hrqua maT iesu: momarTDT me igi aqa!
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19. da ubrZana ersa mas dasxdomaM Tivasa zeda. da moiRo xuTi igi
puri da ori Tevzi, aRixilna zecad da akurTxa da gantexa da
miscna
purni igi mowafeTa TDsTa, da mowafeTa maT misces ersa mas.
19. da gantexa] > o*af | miscna]misca o*af | purni]puri o*af |

20. da Wames yovelTa da ganZRes; da aRiRes neSti namusrevi
aTormeti godori savse.
20. da1] > f | savse]savseF a |

21. xolo iyvnes, romelTa-igi Wames, mamani xolo xuT aTas, TDnier
yrmebisa da dedebisa.
21. romelTa-igi]romelTa o*af |

22. da meyseulad aiZula mowafeTa Seslvad navsa da winawarZRuanvad
misa wiaRkerZo, vidremde ganuteos eri igi.
22. aiZula]aMZula o*, aRiZula f |

23. da viTarca ganuteva eri igi, aRvida mTasa locvad TDsagan. da
Se-raM-mwuxrda, martoM iyo mun.
24. xolo navi igi ganSorebul iyo queyaniT mraval utevan da
iguemeboda RelvaTagan, rameTu iyo qari igi piriT kerZo.
24. iguemeboda]iguFmeboda f |

25. da meoTxesa saUumilavsa Ramisasa movida maTa iesu slviT zRuasa
mas zeda.
25. slviT]slviTa a |

26. xolo mowafeTa viTarca ixiles, vidoda raM zRuasa mas zeda,
SeZrwundes da Tques, viTarmed: saucar raMme ars, _ da SiSisagan
RaRad-yves.
26. saucar]saocar a, saocari f | RaRad-yves]RaRat-yves a |

27. meyseulad etyoda maT iesu da hrqua: kadnier iyveniT! me var, nu
geSinin!
28. miugo petre da hrqua mas: ufalo, ukueTu Sen xar, mibrZane me
mislvad Senda wyalTa amaT zeda.
28. amaT]maT f |

29. xolo man hrqua: moved! da gardamovida petre naviT da vidoda
wyalTa maT zeda, da movidoda iesuMsa,
30. da viTarca ixila qari igi Zlieri, SeeSina da iwyo danTqmad,
RaRad-yo da Tqua: ufalo, miUsen me!
30.

RaRad-yo]RaRat-yo a |

43

31. da meyseulad ganyo Ueli iesu, upyra mas da hrqua:
mciredmorwmuneo, raMsa Seorguldi?
32. da viTarca aRvides igini navsa mas Sina, dascxra qari igi.
32. Sina] > af |

33. xolo romelni-igi navsa mas Sina iyvnes, mouUdes da
sces mas da etyodes: WeSmaritad ZF RmrTisaM xar Sen.

Tayuanis-

34. da ganvides da mivides mier queyanasa mas genesareTisasa.
35. da icnes igi kacTa maT mis adgilisaTa da waravlinnes yovelsa
mas sanaxebsa da moarTues mas yoveli borotad vnebuli.
35. waravlinnes]waravlines oaf | moarTues]moarTuFs f |

36. da evedrebodes mas, raMTa Se-xolo-axon fesusa samoslisa
misisasa. da raodenTa Seaxes, cxovndes.
36. raodenTa]ravdenTa af | cxovndes]condes a, cxondes f |

15
1. maSin mouUdes iesus ierusalFmiT farisevelni da mwignobarni da
etyodes:
2. raMsaTDs mowafeni Senni gardahvlen moZRurebasa xucesTasa? rameTu
ara daibannian Uelni, raJams pursa Wamed.
3. xolo iesu miugo da hrqua maT: da raMsaTDs Tquenca gardaxualT
mcnebasa RmrTisasa moZRurebiTa TqueniTa?
3. da2] > o*a |

4. rameTu RmerTman Tqua: pativ-ec mamasa Sensa da dedasa Sensa; da
romelman Tquas boroti mamisaTDs, gina dedisa, sikudiliT mokuedin.
4. mokuedin]mokiFdin f |

5. xolo Tquen sTquT: romelman hrquas mamasa TDssa, gina dedasa
TDssa: niWi, romeli Cemgan sargebel geyo, _
6. da ara pativ-sces mamasa, anu dedasa TDssa, _ eseviTarTa
daumtkicebel-hyavT mcnebaM RmrTisaM moZRurebiTa TqueniTa.
6. pativ-sces]pativs-sces oc | eseviTarTa]da a |

7. orgulno, keTilad winawarmetyuelebda TquenTDs esaia da Tqua:
8. maxlobel ars Cemda eri ese piriTa maTiTa da bagiTa maTiTa
pativ-mcems me, xolo gulni maTni Sors ganSorebul arian Cemgan,
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8. maxlobel ars Cemda] > o*af | piriTa maTiTa da] > o*af |

9. amaod mmsaxureben me, rameTu aswaveben moZRurebasa da mcnebasa
kacTasa.
9. mmsaxureben]msaxureben f |

10. da mouwoda ersa mas da etyoda: ismineT da gulisUma-yavT:
11. ara Tu piriT Semavali Seaginebs kacsa, aramed piriT gamomavali
Seaginebs kacsa.
11. piriT2]pirad a |

12. maSin mouUdes iesus mowafeni misni da hrques mas: uwyia, rameTu
farisevelTa raM esma sityuaM igi, dahbrkoldes?
12. misni]TDsni af | dahbrkoldes]dabrkoldes o*af |

13. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: yoveli nergi, romeli ara
dahnerga mamaman Cemman zecaTaman, ZiriTurT aRifxuras,
13. aRifxuras]aRifxuerin o*a, aRifxuarn f |

14. uteveniT ege, rameTu brmani arian da winamZRuarni brmaTani, xolo
brmaM brmasa Tu winauZRDn, ornive mTxreblsa STacDvian.
14. ege]egeni o*af | xolo]rameTu af | winauZRDn] + SescTian da o*af |
15. miugo petre da hrqua mas: gamogDTargmane Cuen igavi ese.
15. petre]petrF a |

16. xolo iesu hrqua mas: Tquenca ugulisUmove xarTa?
17. da ara gicnobies, rameTu yoveli, romeli Sevals piriT, muclad
Sevals da gansavaliT ganvals?
17. da1] > a |

18. xolo gamomavali piriT gulisagan gamovals da igi Seaginebs
kacsa.
18. igi] > o*a |

19. rameTu gulisagan gamovlen gulissityuani borotni, kacis-klvani,
mruSebani, siZvani, parvani, cilis-wamebani, gmobani.
20. eseni arian, romelni Seagineben kacsa, xolo ubaneliTa UeliTa
WamaM ara Seaginebs kacsa.
21. da warvida mier iesu da mivida adgilTa tDrosisa da sidonisaTa.
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22. da, aha, esera, dedakaci qananeli sazRvarTa maTgan gamovida,
RaRadebda da ityoda: Semiwyale me, ufalo, Zeo daviTiso, rameTu
asuli Cemi
borotad eSmakeul ars.
23. xolo iesu ara miugo mas sityuaM. da mouUdes mowafeni iesus
da hrques mas: ganuteve ese, romeli RaRadebs da SegDdgs Cuen.
24. hrqua maT iesu: ara vidreme movlinebul var, garna cxovarTa
maT warwymedulTa saxlisa israFlisaTa.
24. vidreme]v~e f |

25. xolo igi mouUda da Tayuanis-scemda mas da etyoda: ufalo,
Semiwyale me!
26. xolo Tavadman miugo da hrqua mas: ara keTil ars moRebad puri
SvilTagan da dagebad ZaRlTa.
27. xolo man hrqua: he, ufalo, rameTu ZaRlnica Wamed nabiWevisagan,
romel gardamocDvin tablisagan ufalTa maTTaMsa.
27. he]hF oa | nabiWevisagan]nabeWnavisagan f | gardamocDvin]gardamocDvis a |

28. maSin miugo iesu da hrqua mas: L, dedakaco! did ars
sarwmunoebaM ege Seni; geyavn Sen, viTarca gnebavs. _ da
ganikurna
asuli igi misi mier JamiTgan.
28. L]oM a | ege]

> f|

29. da warvida mier iesu da movida zRDskidesa mas galileaMsasa da
aRvida mTasa da dajda mun.
30. da mouUda mas eri mravali, romelTa hyva maT Tana
mkeloblebi,
brmebi, yruni, quewarmZromelni da sxuani mravalni, TiTosaxeTagan
senTa Sepyrobilni. da dasxnes igini ferUTa Tana misTa, da gankurnna
igini.
30. quewarmZromelni]quFwarmZromelni f |

31. vidre ukDrdaca ersa mas, xedvides raM, viTar-igi yruni ityodes,
da mkelobelni vidodes, da Rrekilni ganikurnebodes, da brmani
xedvides da adidebdes RmerTsa israFlisasa.
32. xolo iesu mouwoda mowafeTa TDsTa da hrqua maT: mewyalis eri
ese, rameTu, aha, esera, sami dRe ars, da melian me da araraM aqus,
raMmca Wames; da gantevebaM maTi uzmaTaM ara mnebavs, nuukue dacDven
gzasa zeda.
32. maT] > o*af | aha]aw o*af | me] > o*af | araraM]arara a | nuukue]nuukuF of |

33. hrques mas mowafeTa misTa: vinaM ars Cuenda udabnosa zeda puri
esodeni, viTarmca ganZRa eri esodeni?
46

33. misTa]maT af | esodeni2] ese o*af |

34. hrqua maT iesu: raodeni puri gaqus? xolo maT hrques mas: SDdi
puri da mcired Tevzi.
34. raodeni]ravdeni af | gaqus] + aqa o*af |

35. da ubrZana ersa mas dasxdomaM queyanasa zeda.
36. da moiRo SDdi igi puri da Tevzni, hmadlobda, gantexa da
miscemda mowafeTa, da mowafeni miscemdes ersa mas.
37. Wames yovelTa da ganZRes; da aRiRes neSti igi namusrevi SDdi
sfDridi savse.
37. sfDridi]sfuridi oaf | savse]savsF a |

38. xolo romelTa Wames, iyvnes oTx aTas mamani xolo, TDnier
yrmebisa da dedebisa.
39. da ganuteva eri igi da aRvida iesu navsa da movida sazRvarTa
magdaloMsaTa.
39. magdaloMsaTa]magaloMsaTa a |

16
1. da mouUdes mas farisevelni da sadukevelni, gamoscdides mas da
etyodes, raMTa saswauli zeciT uCuenos maT.
1. uCuenos]uCuFnos f |

2. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: Se-raM-mwuxrdis, sTquT:
yudro iyos, rameTu wiTs caM.
2. wiTs]wiTis a |

3. da ganTiad sTquT: zamTari iyos, rameTu ksinavs mwuxared caM.
orgulno, piri same cisaM iciT cnobad, xolo saswaulni JamTani ver
gicnobies gulisUmis-yofad.
3. iyos]iyus a | same]sadme o*af |

4. naTesavi boroti da memruSF saswaulsa eZiebs, da saswauli ara
eces mas, garna saswauli iona winawarmetyuelisaM. _ da dautevna
igini da warvida.
4. memruSF]memruSe o |

5. da mo-raM-vides mowafeni misni mier wiaR da daaviwyda maT puri
miRebad.
c

5. mo-raM-vides]mo-ra-vides o , movides o*af | maT] > o*af |
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6. xolo iesu hrqua maT: ixileT da ekrZaleniT comisagan
farisevelTaMsa da sadukevelTaMsa.
7. xolo igini ganizraxvides gulsa TDssa da ityodes, viTarmed: puri
ara moviReT.
8. gulisUma-yo iesu da hrqua maT: raMsa hzraxavT gulTa Sina
TquenTa, mciredmorwmuneno, rameTu purni ara moixueniT?
8. Sina] > o*af | purni]puri af | moixueniT]gaqus o*af |

9. ara gicnobies, arca moiUseneT xuTTa maT purTaM da xuTaTasTaM
maT, da raodeni godori aRiReT?
9. moiUseneT]moiUseneTa af | maT1] > f | xuTaTasTaM]xuTaTasTa o* | raodeni]ravdeni af |
aRiReT]aRiRes a |

10. da arca SDdTa maT purTaM da oTxaTasTaM maT, da raodeni
sfDridi aRiReT?
c

10. da1] > f | raodeni]ravdeni af | sfDridi]sfuridi o af, fsuridi o* |

11. viTar ara gicnobiesa, rameTu ara purisaTDs garqu Tquen:
ekrZaleniT comisagan farisevelTaMsa da sadukevelTaMsa?
11. gicnobiesa]gicnobies of |

12. maSin gulisUma-yves, rameTu ara hrqua maT krZalvaM comisagan
purisa, aramed moZRurebisagan farisevelTaMsa da sadukevelTaMsa.
12. purisa] > o*af | farisevelTaMsa]farisvelTaMsa o |

13. mo-raM-vida iesu adgilTa maT kesaria-filipesTa, hkiTxvida
mowafeTa TDsTa da hrqua: raM TqDan CemTDs kacTa? Zisa kacisa
yofad?
13. kesaria-filipesTa] + da o*a |

14. xolo maT hrques: romelTame: iovane naTlismcemeli, _
romelTame: elia, _ da sxuaTa: ieremia, gina erTi
winawarmetyuelTagani.
15. xolo man hrqua maT: Tquen vin ggonie me yofad?
15. yofad] > o*af |

16. miugo simon-petre da hrqua mas: Sen xar qristF, Ze RmrTisa
cxovelisaM.
c

16. simon-petre]simon-petrF a | qristF]qriste of | Ze]ZF o a | RmrTisa]RmrTisaM af |
cxovelisaM] > o*af |

17. miugo iesu da hrqua mas: netar xar Sen, simon, bar iona, rameTu
UorcTa da sisxlTa ara gamogicxades, aramed mamaman Cemman zecaTaman.
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18. da me getyD Sen: rameTu Sen xar klde, da amas kldesa zeda
aRvaSeno eklesiaM Cemi, da bWeni jojoxeTisani ver ereodian mas.
18. da1]xolo o*af | klde]kldF oa |

19. da migcne Sen kliteni sasufevelisa caTaMsani; da romeli Sehkra
queyanasa zeda, krul iyos igi caTa Sina; da romeli ganhUsna
queyanasa zeda, Usnil iyos igi caTa Sina.
20. maSin amcno mowafeTa TDsTa, raMTa aravis uTxran, viTarmed igi
ars iesu qristF.
20. qristF]q~eF a, qriste f |

21. mieriTgan iwyo iesu uwyebad mowafeTa TDsTa, viTarmed: jer-ars
misa ierusalFmd aRslvaM da friad vnebaM mRdelTmoZRuarTagan da
mwignobarTa da moxucebulTa, da moklvad da mesamesa dResa aRdgomad.
21. da4] > o*af | moxucebulTa] + erisaTa af |

22. da mouUda mas petre da iwyo bralobad misa da hrqua: Sendoba
iyavn Senda, ufalo, ara iyos egre.
22. petre]petrF a |

23. xolo Tavadi mieqca petres da hrqua: warved Cemgan, satana,
sacTur Cemda xar, rameTu ara hzraxav RmrTisasa, aramed kacTasa.
23. hzraxav]hzrax f |

24. maSin hrqua iesu mowafeTa TDsTa: romelsa hnebavs Semodgomad
Cemda, uvar-yavn Tavi TDsi da aRiRen juari TDsi da Semomidegin me.
24. Cemda] + da moslvad o*af |

25. rameTu ukueTu visme undes suli TDsi ganrinebad, wariwymidos
igi; da romelman wariwymidos suli TDsi CemTDs, man poos igi.
25. rameTu] > o*af |

26. rameTu raM sargebel eyos kacsa, ukueTu sofeli yoveli SeiZinos
da suli TDsi izRvios? anu raM misces kacman nacvalad sulisa
TDsisa?
26. rameTu] > o*af | yoveli]ese o*, > f |

27. rameTu moslvad ars ZF kacisaM didebiTa mamisa TDsisaMTa
angelozTa misTa Tana, da maSin miagos kacad-kacadsa saqmeTa maTTaebr.
28. amen getyD Tquen, rameTu: arian vinme aqa mdgomareTaganni, romelTa
ara ixilon gemoM sikudilisaM, vidremde ixilon ZF kacisaM, momavali
sufeviTa TDsiTa.
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1. da Semdgomad equsisa dRisa wariyvanna iesu petre da iakob da
iovane, ZmaM misi, da aRiyvanna igini mTasa maRalsa TDsagan.
1. da2] > f |

2. da icvala maT winaSe sxuad ferad, da ganbrwyinda piri misi,
viTarca mze, xolo samoseli misi iqmna spetak, viTarca naTeli.
2. mze]mzF oa | iqmna] > o*af | spetak] + iyo o*af | naTeli]Tovli af |
3. da, aha, eCuennes maT mose da elia mis Tana, da Tanazraxvides.
3. aha] > o*af | eCuennes]eCuFnnes f | Tanazraxvides]Tanahzraxvides a | Tanazraxvides] + mas

af |

4. miugo petre da hrqua iesus: ufalo, keTil ars Cuenda aqa yofaM.
da Tu gnebavs, vqmneT aqa sam talavar: erTi Senda da erTi mosesa
da erTi eliaMsa?
c

4. ufalo]o~o o , o~ o*, > f | da Tu] > o*af |

5. da vidreRa igi amas ityoda, aha, esera, Rrubeli naTlisaM
agrilobda maT. da, aha, UmaM iyo RrubliT gamo da Tqua: ese ars Ze
Cemi sayuareli, romeli me saTno-viyav. magisi ismineT!
5. vidreRa]vidre o*, v~a af | ityoda]etyoda o*f | ityoda] + oden o*af |
agrilobda]hfarvida o*af | aha2] > o*af | Ze]ZF oa |

6. da esma raM ese mowafeTa, davardes pirsa zeda TDssa da SeeSina
friad.
6. da1] > o*af |

7. da mouUda maT iesu, Seaxo Ueli da hrqua: aRdegiT da nu
geSinin!
7. da1] > o*af | da3] > o*af |

8. da aR-raM-ixilnes Tualni maTni, ara vin ixiles, garna iesu xolo
martoM.
8. aR-raM-ixilnes]aRixilnes o*af | maTni] + da o*af | martoM] > o*af |

9. da gardamo-raM-vidodes igini mier mTiT, amcno maT iesu da hrqua:
nu vis uTxrobT xilvasa amas, vidremdis ZF kacisaM mkudreTiT
aRdges.
10. da hkiTxes mas mowafeTa misTa da etyodes: viTar ukue ityDan
mwignobarni, viTarmed eliaMsi jer-ars pirvelad moslvaM?
10. hkiTxes]hkiTxvides o*af | mowafeTa]mowafeni o*af | misTa]misni o*a, > f | ukue] > o*af.

11. xolo iesu miugo da hrqua maT: elia movides pirvelad da
kualadagos yoveli.
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12. xolo getyD Tquen: rameTu elia awve movida, da ara
icnes igi,
aramed uyves mas, raodeni unda. da egreTve Zesaca kacisasa egulebis
vnebad maTgan.
12. raodeni]ravdeni af | da2] > o*af | egreTve Zesaca kacisasa egulebis vnebad]egreTca
jer-ars Zisa kacisaM vnebad o*af |

13. maSin gulisUma-yves mowafeTa, rameTu iovane naTlismcemelisaTDs
hrqua maT.
14. da viTarca movides igini
erisa mis, mouUda mas kaci erTi,
muUlni daidgna mis winaSe da etyoda:
14. winaSe] + evedreboda mas o*a |

15. ufalo, Seiwyale ZF Cemi, rameTu cisad-cisad borotad
iguemebis,
rameTu mravalgzis STavardis igi cecxlsa da mravalgzis _ wyalsa.
15. Seiwyale]SeiwyalF a | ZF]Ze f | iguemebis]iguFmebis f |

16. da movhguare igi mowafeTa SenTa, da ver SeuZles
misa.

gankurnebad

16. misa]missa o*, > f |

17. miugo iesu da hrqua mas: L, naTesavi urwmunoM da gularZnili!
vidremdis viyo Tquen Tana, vidremdis Tavs-videbde Tquensa? momguareT
me igi aqa!
17. L]oM oa | gularZnili]gularZni a | vidremdis1] vidremde o*af | viyo Tquen Tana] tr
Tquen Tana viyo o*af | vidremdis2]vidremde o*af |

18. da viTarca mohguares, Sehrisxna mas iesu, da ganvida misgan eSmaki
igi. da ganikurna yrmaM igi mier JamiTgan.
19. maSin mouUdes iesus mowafeni TDsagan da hrques: raMsaTDs Cuen
ver SeuZleT ganUdad misa?
19. iesus]i~D o | ganUdad]gankurnebad o*af | misa]mas

o*af |

20. xolo iesu hrqua maT: urwmunoebisa TquenisaTDs. amen getyD
Tquen: ukueTu gaqundes sarwmunoebaM, viTarca marcuali mdogDsaM,
hrquaT mTasa amas: miicvale amier iqi! _ da miicvalos, da araraM
SeuZlebel iyos Tquen mier.
20. iesu]Tavadman o*af | urwmunoebisa]mciredmorwmuneobiTa o*af | TquenisaTDs]TqueniTa

o*af | ukueTu]ukuFTu f |

21. xolo ese naTesavi araraMT ganvals, garna locviTa da marxviTa.
21. araraMT ganvals]veraraMT (verraMT f) SesaZlebel ars ganslvad o*af |

22. da viTarca iqceodes igini galileas, hrqua maT iesu, viTarmed:
egulebis Zesa kacisasa micemad UelTa kacTasa,
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c

22. egulebis]jer-ars o*af | Zesa kacisasa]ZFsa kacisasa o , ZF (Ze f) kacisaM o*af |

23. da moklan igi, da mesamesa dResa aRdges. xolo igini Sewuxnes
friad.
23. Sewuxnes]Sewuxdes f |

24. da viTarca movides igini kapernaumd, mouUdes mas, romelni-igi
didraqmasa Sehkrebdes, da hrques petres: moZRuarman Tquenman ara
mogucesa xarki?
24. viTarca]viTar o*, > f | kapernaumd]kafarnaumd f | didraqmasa]xarksa o*af |

25. xolo man hrqua: he. da viTarca Sevida igi saxid, uswro mas
iesu da hrqua: rasa hgoneb Sen, simon: mefeni queyanisani vieTgan
miiReben xarksa, anu zuersa, SvilTagan, anu ucxoTagan?
25. he]hF oa | Sevida igi]Sevides igini o*af | mas]mas > o*af | hrqua2] + petres o*af

| zuersa]zuFrsa f |

26. hrqua mas petre: ucxoTagan. miugo iesu da hrqua mas: aw ukue
Tavisufal same arian Svilni.
26. petre]petrF a | iesu] > o*af | mas2] + iesu o*af | ukue]ukuF f |

27. xolo
samWeduri,
piri misi
SenTDs da

raMTa ara davabrkolneT igini, warved zRuad da STaagde
da, romeli pirvelad aRmoUdes Tevzi, aRiRe da aRuRe
da hpoo mis Soris statiri, moiRe igi da miec maT
CemTDs.

27. warved]waved o* | aRiRe]moiRe o*af | statiri]satiri o*a, saswori f |

18
1. mas Jamsa Sina mouUdes iesus mowafeni da etyodes: vinme ufroMs
iyos sasufevelsa caTasa?
c

1. mas Jamsa Sina]maSin o*af | mowafeni]mw~fni o , mf~ni o* |

2. da mouwoda iesu yrmasa da daadgina Soris maTsa
2. da1] > f |

3. da hrqua: amen getyD Tquen: ukueTu ara moiqceT da iqmnneT,
viTarca yrmani, ver SexUdeT sasufevelsa caTasa.
3. ukueTu]ukuFTu f | iqmnneT]iqmneT oaf | yrmani]yrmaM o*af | yrmani + ese o*af |

4. rameTu romelman daimdablos Tavi TDsi, viTarca yrmaM ese, igi
ufroMs iyos sasufevelsa caTasa.
5. da romelman Seiwynaros erTi yrmaM eseviTari saxeliTa CemiTa, me
Semiwynarebs.
5. erTi] > o*af | Semiwynarebs]Semiwynaros o*af |
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6. da romelman daabrkolos erTi mcireTa amaTgani Cemda
momarT
morwmuneTaM, umjobes ars misa, damo-Tu-ikidos wisqDli viriT
safqveli qedsa da dainTqas igi ufskrulsa zRDsasa.
6. viriT]erTi o*f | safqveli]safveli a |

7. vaM soflisa amis sacTurTa maTgan, rameTu unebliadca momaval
arian sacTurni; xolo vaM mis kacisa, romlisagan movides sacTuri.
7. unebliadca]unebliaMTca f | movides sacTuri]moviden sacTurni o*af |

8. ukueTu Ueli Seni, anu ferUi Seni gacTunebdes Sen, moikueTen
igini da ganagden Sengan. umjobes ars Senda SeslvaM cxorebasa
mkelobelisa, gina uUeloMsaM, vidre orni Uelni da orni ferUni Tu
gesxnen, da STahvarde cecxlsa mas saukunesa.
8.

moikueTen]moikueTe o*a, moikuFTe f | igini]igi oaf | mkelobelisa]mkelobelisaM a,
c

mkelobrisaM f | uxeloMsaM]uUeloisaM o , uUeloisa o*a.

9. da ukueTu Tuali Seni gacTunebdes Sen, aRmoiRe igi da ganagde
Sengan. umjobes ars Senda erTTualisaM Seslvad cxorebasa, vidre
orTa TualTa sxmasa da STagdebad geheniasa cecxlisasa.
9. erTTualisaM]erTTualisa o*af | STagdebad]Seslvad o*af | geheniasa]gehFniasa a |

10. ekrZaleniT, nuukue vinme Seuracx-hyoT erTi mcireTa amaTgani.
getyD Tquen, rameTu angelozni maTni caTa Sina maradis xedven pirsa
mamisa Cemisasa, romel ars caTa Sina.
c
10. nuukue]nuukuF o f, nukuF o* |
11. rameTu movida ZF kacisaM cxorebad warwymedulisa.
11. cxorebad]moZiebad o*af |

12. viTar hgonebT Tquen: kacsa Tu visme edgas asi cxovari da
SescTes erTi maTgani, arame dautevnesa oTxmeocdaaTcxrametni igi
mTaTa zeda, da warvides da moiZios SecTomili igi?
12. mTaTa zeda]mTaTa gare o*af |

13. da raJams povos igi, amen getyD Tquen, ufroMs uxarodis mis
zeda, vidre oTxmeocdaaTcxrametTa maT, romelni ara SecTomil iyvnes.
13. povos]poos oaf |

14. esreT ara ars nebaM mamisa Tquenisa zecaTaMsaM, raMTa warwymdes
erTi mcireTa amaTgani.
14. Tquenisa]Cemisa af |

15. xolo ukueTu Segcodos Sen Zmaman Senman, mived da amxile mas,
raJams Sen da igi xolo iyvneT martoni. ukueTu isminos Seni, SeiZine
ZmaM igi Seni;
15. xolo1] > o*af |

martoni] > o*af | SeiZine]SeiZino o*af |
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16. xolo ukueTu ara isminos, miiyvane Sen Tana erTi, anu ori
sxuaM, raMTa piriTa orisa da samisa mowamisaMTa daemtkicos yoveli
sityuaM.
16. xolo] > o*af | ukueTu] + Seni o*af | da]anu f | mowamisaMTa]mowmisaMTa o*f |

17. xolo ukueTu maTica ara isminos, uTxar krebulsa; xolo ukueTu
krebulisaMca ara isminos, iyavn igi Senda, viTarca mezuere da
warmarTi.
17. xolo1] > o*af | xolo2] > o*af | mezuere]mezuFre af |

18. amen getyD Tquen: raodeni SehkraT queyanasa zeda, krul iyos igi
caTa Sina da, raodeni ganhUsnaT queyanasa zeda, Usnil iyos igi caTa
Sina.
18. raodeni1]romeli o*af | raodeni2]romeli o*af |

19. kualad amen getyD Tquen: ukueTu orni Tquenganni SeiTqunen
queyanasa zeda yovlisaTDsve saqmisa, romelica iTxoon, eyos maT mamisa
Cemisagan zecaTaMsa.
19. kualad amen]merme o*af |

20. rameTu sadaca iyvnen orni, gina samni Sekrebul saxelisa
CemisaTDs, mun var me Soris maTsa.
21. maSin mouUda mas petre da hrqua: ufalo, raodengzis Semcodos
Zmaman Cemman, da miuteo mas? vidre SDdgzisamdea?
c

21. mas1]iesus o*af | raodengzis]ravdengzis af | SDdgzisamdea]SDdgzimdea o |

22. hrqua mas iesu: ara getyD Sen vidre SDdgzisamde, aramed vidre
sameocdaaT SDdgzis.
22. SDdgzisamde]SDdgizisamdea o | sameocdaaT]sameocdaaTjer o*af |

23. amisTDs emsgavsa sasufeveli caTaM kacsa meufesa,
sityDsa gangebaM monaTa TDsTa Tana.

romelman ineba

23. meufesa]meufFsa f |

24. da viTarca iwyo gangebad, warmoudgines mas erTi Tanamdebi
bevrisa talantisaM.
24. talantisaM]SanTisaM o*af.

25. da viTar araraM aqunda mas, raMmca misca, ubrZana ufalman misman
gansyidaM colisa misisaM da SvilTa misTaM da raMca aqunda mas, da
gardaUdad igi.
25. misTaM]misTa f.

26. davarda ukue monaM igi, Tayuanis-scemda mas da etyoda: sulgrZel
iqmen Cem zeda, ufalo, da yovelive migce Sen.
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26. ukue]ukuF oaf | ufalo] > o*af.

27. Seewyala ufalsa missa monaM igi da ganuteva igi da
Tananadebica igi miuteva mas.
27. missa]mas o*af | igi2] > o*f |

28. da viTarca gamovida mier monaM igi, pova erTi mis TanamonaM,
romelsa Tanaedva misi asi drahkani, Seipyra igi da SeaSTobda mas da
etyoda: momec, raMca-igi Tanagac.
28. mis] > a | TanamonaM]moyuasi TDsi o*af | raMca-igi]raMca o*af |

29. Seuvrda mas moyuasi igi misi, da evedreboda mas da etyoda:
sulgrZel iqmen Cem zeda, da yovelive migce Sen.
29. mas1] > o*af | da1] > o*af | yovelive] > o*af |

30. xolo man ara ismina misi, aramed warvida da Seagdo igi
sapyrobilesa, vidremde misces mas Tananadebi igi.
30. aramed] + ufroMsRa aurvebda mas o*af | warvida] > o*a |

31. ixiles raM mis TanamonaTa maT saqmF ese, Sewuxnes friad da
mivides da auwyes ufalsa maTsa yovelive igi, raMca iqmna.
c

31. x~ ixiles o | mis TanamonaTa maT o ] moyuasTa o*, moyuasTa maT misTa af |
saqmF]saqme o | ufalsa] + mas o*af | iqmna]iyo o*af |

32. maSin mouwoda mas ufalman misman da hrqua mas: monao boroto,
yovelive Tananadebi Seni migiteve Sen, rameTu mevedrebode me.
32. mas2] > o*af |

33. ara jer-iyo Sendaca, raMTamca Seiwyale Sen Sen TanamonaM igi,
viTarca me Sen Segiwyale?
33. jer-iyo]jer-iyoa af | Sen Sen TanamonaM igi]moyuasi o*, moyuasi igi Seni a,
moyuasi Seni f | Sen3] > o*af | Segiwyale] + Sen af |

34. da ganurisxna ufali igi misi da misca igi UelTa mtanjvelTasa,
vidremdis gardaiUados yoveli igi Tananadebi misi.
34. ganurisxna]ganurisxda f | ganurisxna] + mas o*af | vidremdis]vidremde af | misi2] >

o*af |

35. egreTca mamaman Cemman zecaTaman giyos Tquen, ukueTu ara
miutevneT kacad-kacadman Zmasa TDssa yovliTa guliTa TqueniTa cTomani
maTni.
35. Zmasa]moyuassa o*af | maTni]misni o*af.

19
1. da iyo, viTarca daasrulna iesu sityuani ese, warvida
da mivida sazRvarTa huriastanisaTa, wiaR iordanesa.
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galileaMT

1. warvida]wavida o* | da2] > o*f | wiaR] > o*.

2. da misdevda mas eri mravali, da gankurnna igini mun.
3. maSin mouUdes mas farisevelni, gamoscdides mas da etyodes:
ukueTu jer-ars kacisa gantevebaM colisa TDsisaM yovlisaTDs
bralisa?
4. xolo iesu miugo da hrqua maT: ara aRmogikiTxavsa, rameTu
romelman dahbada dasabamsa, mamakacad da dedakacad Seqmnna igini?
5. da Tqua: amisTDs dautevos kacman mamaM TDsi da dedaM TDsi da
Seeyos colsa TDssa, da iyvnen ornive igi erT Uorc.
5. dautevos]dauteos f.

6. viTarmed arRara arian or, aramed erT Uorc, aw ukue romelni-igi
RmerTman SeauRlna, kaci nu ganaSorebs.
6. arian] + igini f | aw ukue] > o*af.

7. xolo maT hrques mas: raMsaTDs ukue mose amcno wigni
gantevebisaM micemad da gantevebad?
7. ukue]ukuF oaf |

8. miugo iesu da hrqua maT, rameTu: mose gulficxelobisa
TquenisaTDs gibrZana gantevebaM colTa TquenTaM, xolo dasabamsa ara
egre iyo.
8. mose]mosF a | dasabamsa]dasabamiTgan o*af |

9. xolo me getyD Tquen, rameTu: romelman ganutevos coli TDsi
TDnier siZvisa da sxuaM SeirTos, imruSebs; da romelman gantevebuli
SeirTos, igica imruSebs.
9. ganutevos]ganuteos of | igica imruSebs] tr imruSebs igica f |

10. hrques mas mowafeTa misTa: ukueTu esodeni brali ars kacisaM
dedakacisa Tana, ara Sehgavs qorwinebaM.
11. hrqua maT iesu: ara yovelTa daition sityuaM ege, aramed
romelTada micemul ars.
12. rameTu arian saWurisni, romelni mucliTgan dedisa TDsisaMT
saWurisni iSvnes; da arian saWurisni, romelni kacTagan
gamoisaWurisnes; da arian saWurisni, romelTa gamoisaWurisnes Tavni
TDsni sasufevelisaTMs caTaMsa. romeli SemZlebel ars datevnad,
daitien.
13. maSin mohguares mas yrmebi, raMTamca Ueli dasdva maT zeda da
akurTxna igini. xolo mowafeni hrisxvides maT.
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13. zeda] > o*f |

14. xolo iesu hrqua maT: acadeT yrmebsa magas moslvad Cemda da nu
ayenebT magaT, rameTu egeviTarTaM ars sasufeveli caTaM.
14. egFviTarTaM o.

15. da daasxna maT zeda Uelni. da viTarca warvida mier,
15. da1] > o*a | daasxna]dasdva o*af | Uelni]Ueli o*af |

16. aha, mo-vinme-uUda mas da hrqua: moZRuaro saxiero, raM keTili
vqmne, raMTa maqundes cxorebaM saukunoM?
16. mas] + kaci erTi o*af | hrqua] + mas af | raM]raMme o*af |

17. xolo iesu hrqua mas: raMsa metyD me saxieriT? ara vin ars
saxieri, garna mxoloM RmerTi. xolo ukueTu gnebavs cxorebasa
SeslvaM, daimarxen mcnebani.
17. ars] > f |

18. hrqua mas: romelni? xolo iesu hrqua mas: viTarmed: ara kachkla, ara iparo, ara
imruSo, ara cili swamo,
18. romelni] + mcnebani o*a | viTarmed]raMTa o*af | iparo] > o* | ara3] > o* |

19. pativ-ec mamasa Sensa da dedasa Sensa da Seiyuaro moyuasi Seni,
viTarca Tavi TDsi.
19. da2] > o*af |

20. hrqua mas Wabukman man: ese yoveli damimarxavs siyrmiT CemiTgan,
raMRa makls me?
20. damimarxavs]damimarxvs o |

21. hrqua mas iesu: ukueTu gnebavs, raMTa srul iyo, warved da
ganyide monagebi Seni da miec glaxakTa, da gaqundes saunjF caTa
Sina, da moved da Semomideg me.
21. saunjF]saunje o |

22. da viTarca esma sityuaM ese Wabuksa mas, warvida mwuxare,
rameTu iyo igi mdidar friad.
22. sityuaM] > o*af | mwuxare]mwuxarF a |

23. xolo iesu hrqua mowafeTa
TDsTa: amen getyD Tquen, rameTu
mdidari Zniad Sevides sasufevelsa caTasa.
24. da merme getyD Tquen: uadviles ars aqlemi ganslvad
nemsisasa, vidre mdidari Seslvad sasufevelsa caTasa.
24. aqlemi]manqanisa o*, manqanisa sabeli af |
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Uurelsa

25. viTarca esma ese mowafeTa misTa, ganukDrdeboda friad da
ityodes: da visme Uel-ewifebis cxovnebad?
25. visme]vis o*af | cxovnebad]cxorebad o*af |

26. mihxeda iesu da hrqua maT: kacTagan SeuZlebel ars ese, xolo
RmrTisa mier yovelive SesaZlebel ars.
26. ese] > o*af |

27. maSin miugo petre da hrqua mas: aha, esera, Cuen yoveli
dauteveT da SegidegiT Sen: raMme iyos Cuenda?
27. mas]iesus ufalo o*af | Cuenda]CuenTDs o*af |

28. xolo iesu hrqua maT: amen getyD Tquen, rameTu Tquen, romelniege SemomidegiT me, mermesa mas Sobasa, raJams dajdes Ze kacisaM
saydarTa didebisa TDsisaTa, dasxdeT Tquenca aTormetTa saydarTa
ganSjad aTormetTa tomTa israFlisaTa.
28. Sobasa]moslvasa o*af | ganSjad]gansjad f | tomTa]naTesavTa o*af |
israFlisaTa]israelisaTa o |

29. da yovelman romelman dauteva saxli, gina Zmani, anu dani, anu
mamaM, anu dedaM, anu coli, anu Svilni, anu agarakni saxelisa
CemisaTDs, aswilad miiRos da cxorebaM saukunoM daimkDdros.
29. dauteva]dauteos o*af |

agarakni]queyanaM o*af | aswilad miiRos]asi wili moiRos

o*a, asi wili moigos f |

30. xolo mravalni iyvnen pirvelni ukuana, da ukuanani _ wina.

20
1. rameTu msgavs ars sasufeveli caTaM kacsa, saxlisa ufalsa,
romeli ganvida ganTiad dadginebad muSakTa venaUsa TDssa.
2. da aRuTqua maT sasyideli TiToeulsa drahkani dResa Sina da
waravlinna igini venaUsa TDssa.
2. TiToeulsa]TiToeulad af | Sina] > o*af |

3. da ganvida igi mesamesa Jamsa da povna sxuani, mdgomareni ubanTa
zeda uqmad,
4. da hrqua maT: warvediT Tquenca venaUsa Cemsa da,
samarTali, migce Tquen.

raM-igi iyos

4. warvediT]mivediT o*af | migce]mice a |

5. xolo igini warvides. da
Jamsa da yo egreTve.

merme ganvida meequsesa da mecxresa
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6. xolo meaTerTmetesa Jamsa ganvida da povna sxuani mdgomareni da
hrqua maT: raMsa sdegiT Tquen aqa dRe yovel uqmad?
6. raMsa]raMsaTDs o*a |

7. xolo maT hrques mas: viTarmed aravin damidginna Cuen. hrqua maT:
warvediT Tquenca venaUsa Cemsa, da raM-igi iyos samarTali, miiRoT.
7. viTarmed] > o*af | venaUsa] + mas af |

8. da viTarca Semwuxrda, hrqua ufalman savenaUisaman ezoMsmoZRuarsa
TDssa: mouwode muSakTa maT da miec maT sasyideli; iwye
ukuanaMsknelTagan vidre pirvelTamde.
8. ufalman savenaUisaman]saxlisa ufalman o*af | ukuanaMsknelTagan]ukanaMskneliTgan a |

9. movides meaTerTmetisa Jamisani igi da miiRes TiToM drahkani.
9. meaTerTmetisa]meaTerTTmetisa o |

10. movides pirvelisanica igi da hgonebdes, viTarmed ufroMsi miiRon;
da miiRes maTca TiToM drahkani.
10. pirvelisanica]p~lnica f | TiToM]TiTo a |

11. xolo mi-raM-iRes, drtDnvides saxlisa uflisa misTDs
11. drtDnvides]drtrtDnvides a |

12. da ityodes, viTarmed: ukuanaMsknelTa maT erTi xolo Jami dayves,
da swor Cuenda hyven igini, romelTa vitDrTeT simZime dRisaM da
sicxe.
12. sicxe]sicxF a |

13. xolo man miugo erTsa maTgansa da hrqua: moyuaso, ara ras gavneb
Sen, anu ara erTi drahkani aRgiTqu Sen?
13. ara ras]aras o*af |

14. miiRe Seni da vidode! xolo me mnebavs ukuanaMsknelsa amas
micemad, viTarca Sen.
14. mnebavs]mnebavvs o |

15. anu ara jer-arsa Cemda, raMca mindes, yofad Cemsa zeda? aramed
Tuali Seni vidreme borot ars, xolo me saxier var.
16. esreT iyvnen winani ukuana da ukuanani wina, rameTu mravalni
arian Cinebul da mciredni _ rCeul.
17. da viTarca aRvidoda iesu ierusalFmd, wariyvanna aTormetni igi
mowafeni TDsagan da mgzavr etyoda maT:
18. aha, esera, aRvalT
ierusalFmd, da ZF kacisaM mieces
mRdelTmoZRuarTa da mwignobarTa, da dasajon igi sikudilad.
18. ZF]Ze oaf |
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19. da miscen igi warmarTTa kicxevad da tanjvad da juar-cumad, da
mesamesa dResa aRdges.
19. miscen]micen o* |

20. maSin mouUda iesus dedaM ZeTa zebedesTaM ZeTa misTa Tana,
Tayuanis-scemda mas da iTxovda rasme misgan.
21. xolo Tavadman hrqua mas: raM gnebavs? hrqua mas: Tqu, raMTa
dasxden orni ese Zeni Cemni erTi marjueniT Sensa da erTi marcxeniT
Sensa sasufevelsa Sensa.
21. mas2]man af |

22. miugo iesu da hrqua maT:
ara iciT, rasa iTxovT, Zal-gica
Sesumad sasumeli, romeli me megulebis Sesumad, anu naTlis-RebaM,
romeli me naTel-viRo, naTlis-Rebad? xolo maT hrques: Zal-gDc.
22. iciT]uwyiT o* | me megulebis Sesumad]Cemda Sesumad ars

o*af | hrques]hrquFs f |

23. hrqua maT iesu: sasumeli same Cemi SesuaT da naTlis-RebaM,
romeli me naTel-viRo, naTel-iRoT, xolo dajdomaM marjueniT Cemsa
da marcxeniT ara ars Cemi micemad, aramed vieTda ganmzadebul ars
mamisa mier Cemisa.
23. marjueniT]marjuFniT f |

24. viTarca esma ese aTTa maT, ganrisxnes orTa

maT ZmaTaTDs.

25. xolo iesu mouwoda maT da hrqua: uwyiTa, rameTu mTavarni
warmarTTani ufleben maT zeda, da did-didni Uelmwifeben maT zeda?
25. hrqua] + maT o* | zeda2]Soris o*af |

26. xolo Tquen Soris ara egreT iyos, aramed, romelsa unebs Tquen
Soris did-yofaM, iyavn Tquenda msaxur;
26. Soris1]zeda o* | Tquen Soris1]Tquenda af | egreT]egre o*af | unebs]undes o*af |
iyavn]iyos o*af |

27. da romelsa unebs Tquen Soris wina yofaM, iyos igi Tquenda
mona.
27. unebs]undes o*af | Tquen Soris]Tquengansa o*af | igi] > af |

28. viTarca ZF kacisaM ara movida, raMTamca imsaxura, aramed
msaxurebad da micemad suli TDsi saUsrad mravalTaTDs.
28. ZF]Ze af | raMTamca imsaxura]viTarmca hmsaxura o*, viTarmca hmsaxura vinme af |
mravalTaTDs]mravalTa a |

29. da viTarca gamovidodes igini ieriqoMT, misdevda mas eri
mravali.
29. gamovidodes]gamovides f |
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30. da, aha, esera, orni
brmani sxdes gzasa zeda. da viTarca esma,
viTarmed iesu warmovals, Umobdes da ityodes: Semiwyalen Cuen,
ufalo, Zeo daviTiso!
30. da ityodes]xmiTa didiTa o*af | ufalo] > o*, ieso af |

31. xolo eri igi hrisxvida maT, raMTa dadumnen. xolo igini
ufroMs RaRadebdes: Semiwyalen Cuen, ufalo, Zeo daviTiso!
31. ufroMs]ufroMsRa o* |

32. da dadga iesu, mouwoda maT da hrqua: raM gnebavs, da giyo
Tquen?
32. da1] > o*f |

33. hrques mas: ufalo, raMTa aRvixilneT Tualni Cuenni.
34. Seewyalnes igini iesus da Seaxo TualTa maTTa, da meyseulad
aRixilnes da Seudges
mas.

21
1. da viTarca mieaxlnes ierusalFmd da movides beTbaged da beTaniad,
mTasa mas zeTisxilTasa, maSin waravlinna iesu orni mowafeTa
misTaganni
2. da hrqua maT: warvediT dabasa magas, romel ars winaSe Tquensa,
da meyseulad hpooT viri dabmuli da kicD mis
Tana; ahUseniT da
momguareT me igi!
3. da ukueTu vinme grquas
raMme Tquen, arquT, viTarmed: ufalsa
uUman ege, da meyseulad moavlinnes igini.
3. raMme]raM o*f |

4. ese yoveli iqmna, raMTa aResrulos sityuaM igi
winawarmetyuelisaM, romel Tqua:
5. arquT asulsa sionisasa: aha, esera, meufe Seni movals Senda mSDdi
da zezis igi virsa da kicusa, naSobsa karaulisasa.
5. da2] > o*af |

6. xolo mowafeni igi warvides da yves egreT, viTarca ubrZana maT
iesu.
7. da mohguares viri igi da kicD mis Tana da daasxes
samoseli, da dajda mas zeda.
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mas zeda

8. xolo umravlesi igi eri daufenda samoselsa maTsa gzasa zeda, da
sxuani mohkafdes rtoebsa xeTagan da daufendes gzasa zeda.
8. xeTagan]xFTagan o |

9. da eri igi, romeli winauvidoda da romeli ukuana Seudga,
RaRadebdes da ityodes: osana Zesa daviTissa! kurTxeul ars momavali
saxeliTa uflisaMTa! guacxovnen Cuen, romeli xar maRalTa Sina!
9. winauvidoda]winauZRoda f | RaRadebdes]RR~dbs a | osana Zesa daviTisasa]kurTxeul
ars meufF ZF (Ze f) daviTisi o*af | guacxovnen Cuen, romeli xar]kurTxeul ars
meufF, romeli ars o*f |

10. da viTarca Sevida igi ierusalFmd, SeiZra qalaqi igi yoveli da
ityodes: vin ars ese?
10.

ierusalFmd]ierusalemd o |

11. xolo eri igi etyoda: ese ars winawarmetyueli iesu nazareTiT
galileaMsaMT.
12. da Sevida iesu taZarsa mas RmrTisasa da gamoasxa yoveli igi
ganmsyideli da yoveli, romeli iyidda taZarsa mas Sina, da tablebi
igi mekermeTaM maT daamUua da dasasxdomelebi igi tredismofardulTaM
maT dauqcia.
12. RmrTisasa] > o*a |

13. da hrqua maT: weril ars: saxlsa Cemsa saxl salocvel ewodos,
xolo Tquen giyofies igi quab avazakTa.
13. maT] > o*f |

14. da mouUdes mas brmani da mkelobelni taZarsa mas Sina,
gankurnna igini.

da

15. da viTarca ixiles mRdelTmoZRuarTa maT da mwignobarTa, romeligi qmnna saswaulni, da yrmebi igi, romel RaRadebdes taZarsa mas
Sina da ityodes: osana Zesa daviTissa! _
15. qmnna] + iesu af | romel]romelni f | osana]kurTxevaM o*af |

16. ganrisxnes da hrques mas: gesmisa, rasa-ese ityDan? xolo iesu
hrqua maT: he, arasada aRmogikiTxavsa, viTarmed piriTa yrmaTa CCDlTa
mwovarTaMTa daamtkice qebaM?
16. hF oa | daamtkice]daemtkicos af |

17. dautevna igini da ganvida gare qalaqiT beTaniad da iqceoda mun.
18. da ganTiad, mo-raM-vidoda

qalaqad, SeemSia.

18. ganTiad]xvalisagan o*af | qalaqad] + ganTiad o*af |
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19. da ixila leRD erTi gzasa zeda da movida misa da ara raM
pova mas Sina, garna furceli xolo. da hrqua mas: nuRara iyofin
nayofi Sengan saukunod! _ da ganUma leRD igi meyseulad.
19. da4] > f |

20. viTarca ixiles mowafeTa maT, daukDrda da ityodes: viTar
meyseulad ganUma leRD igi!
20. maT]ese o*a |

21. miugo iesu da hrqua maT: amen getyD Tquen: ukueTu gaqundes
sarwmunoebaM da ara SeorguldeT, ara xolo leRDsaM amis hyoT,
aramed hrquaT Tu mTasa amas: aRifxuer amier da STavardi zRuasa! _
iyos egre.
21. ukueTu]ukuFTu f | aRifxuer]aRifxuar oa, aRifxuFr f |

22. da yovelsa raodensa iTxovdeT locvasa Sina sarwmunoebiT, geyos
Tquen.
22. raodensa]ravdensa af | Tquen]TquFn f |

23. da mo-raM-vida igi taZrad, mouUdes mas mRdelTmoZRuarni igi da
moxucebulni erisani, viTar-igi aswavebda ersa, da hrques mas:
romliTa
UelmwifebiTa amas iqm, da vin mogca Sen UelmwifebaM ese?
23. Sen] > o*a |

24. miugo iesu da hrqua maT: gkiTxo meca Tquen sityuaM erTi;
romeli ukueTu miTxraT me, meca giTxra Tquen, romliTa UelmwifebiTa
viqm amas.
24. romeli] > o*af |

25. naTlis-cemaM iovanesi vinaM iyo: zeciT, anu kacTagan? xolo igini
ganizraxvides TDsagan da ityodes: ukueTu vTquaT: zeciT iyo, _
gurquas Cuen: raMsaTDs ukue ara grwmena misi?
25. zeciT1] + iyo o*a |

ukueTu]ukuFTu f | ukue] > o*a |

26. da ukueTu vTquaT: kacTagan, _ gueSinis erisa amis, rameTu
yovelTave, viTarca winawarmetyueli, upyries iovane.
26. da] > o*a | gueSinis]guFSinis f | yovelTave]yovelTa f |

27. da miuges iesus da hrques: ara uwyiT. da hrqua maT
me giTxra Tquen, romliTa UelmwifebiTa viqm amas.

manca: arca

27. da3] > f |

28. aw viTar hgonebT Tquen? kacsa visme esxnes or Ze; movida
pirvelisa mis da hrqua: Svilo, warved dRes da iqmode venaUsa Cemsa!
28. Ze]ZF oa |
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29. xolo man miugo da hrqua: ara mnebavs, xolo ukuanaMsknel
Seinana da warvida.
30. da mouUda meoresa mas da hrqua egreTve. xolo man miugo da
hrqua: warvide, ufalo, _ da ara warvida.
30. da hrqua2] > f.
31. vin orTa amaTganman yo nebaM mamisa TDsisaM? hrques mas:
pirvelman man. hrqua maT iesu: amen getyD Tquen, rameTu mezuereni da
meZavni winagiZRodian Tquen sasufevelsa RmrTisasa.
31. RmrTisasa]caTasa oaf |

32. rameTu movida Tquenda iovane gziTa simarTlisaMTa, da ara
grwmena misi, xolo mezuereTa da meZavTa hrwmena misi; xolo Tquen
ixileT da
ara SeinaneT ukuanaMsknel, raMTamca grwmena misi.
32. gziTa]gziT a | mezuereTa]mezuFreTa f | meZavTa]codvilTa o*af |

33. sxuaM igavi ismineT: kaci vinme iyo saxlisa ufali, romelman
daasxa venaUi da zRude garemosdva mas da qmna mas Sina sawnexeli da
aRaSena godoli da misca igi moqmedTa saqmed da warvida.
34. da raJams moiwia Jami nayofTaM, miavlinna monani misni moqmedTa
maT moRebad nayofisa misisa.
34. nayofTaM]nayofisaM o*af |

35. da Seipyrnes moqmedTa maT monani igi misni, romelTame
romelnime moswyDdnes da romelTame qvaM dahkribes.

sces,

35. Seipyrnes]Sepyrnes o* |

36. kualad waravlinna sxuani monani, umravlesni pirvelTasa, da maTca
egreTve uyves.
37. xolo ukuanaMsknel miuvlina maT Ze TDsi da Tqua: Se-xolo Tuikdimon Zisagan Cemisa?
37.

miuvlina]miavlina f | maT]maTda f | Ze]ZF oa | Se-xolo] + nu o*a |

38. xolo queyanismoqmedTa maT viTarca ixiles Ze igi misi, da Tques
gulsa maTsa: ese ars mkDdri, movediT da movklaT igi, da davipyraT
samkDdrebeli misi.
38. ixiles] + raM o*af | Ze]ZF a |

39. da Seipyres igi da ganiyvanes gareSe venaUisa mis da mokles.
39. mokles] + da ganagdes igi o* , da ganagdes

igi

gare af |

40. raJams ukue movides ufali savenaUisaM mis, raMme uyos
queyanismoqmedTa maT?
40. ukue]ukuF of | savenaUisaM]venaUisaM a |
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41. hrques mas: borotni igi
borotad warwymidnes da venaUi igi
misces sxuaTa queyanismoqmedTa, romelTa moscen mas nayofi Jamsa
TDssa.
41. mas2] > o*af |

42. hrqua maT iesu: arasada
aRmogikiTxavsa wignTa Sina: lodi,
romel Seuracx-yves maSenebelTa, ese iqmna Tav kideTa? uflisa mier
iyo ese da ars sakDrvel winaSe TualTa CuenTa.
42. arasada]ara o*af | wignTa Sina] > o*af | ese1]igi o*af | Tav kideTa]TavsakidurTa
o*af |

43. amisTDs getyD Tquen: viTarmed migeRos Tquengan sasufeveli
RmrTisaM da mieces naTesavsa, romelni hyofden
nayofsa missa.
43. viTarmed] > o*af | naTesavsa] + ucxosa o*af | missa]misa f |

44. da romeli daeces lodsa mas zeda, Seimusros, da, romelsa zeda
daeces, gananqrios igi.
44. gananqrios]ganarios o*, ganaqrios af |

45. da esmnes raM mRdelTmoZRuarTa maT da farisevelTa igavni ese
misni, cnes, rameTu maTTDs Tquna,
45. esmnes]esma o*af | igavni]igavi o*af | misni]misi o*af | Tquna]Tqua o*af |

46. da eZiebdes mas Sepyrobad da eSinoda erisa misgan, rameTu,
viTarca winawarmetyueli, aqunda maT igi.
46. misgan]misTDs o*f |
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1. da merme miugo maT iesu igaviT da hrqua:
2. emsgavsa sasufeveli caTaM kacsa meufesa, romelman yo qorwili
Zisa TDsisaM.
2. caTaM]RmrTisaM o*af | meufesa]meufFsa f |

3. da waravlinna monani TDsni mowodebad CinebulTa maT qorwilsa
mas, da ara inebes moslvad.
4. kualad waravlinna sxuani monani da hrqua: arquT CinebulTa maT:
aha, esera, puri Cemi mza-miyofies, zuarakebi da usxebi Cemi daklul
arian, da yovelive mza ars, movediT qorwilsa amas!
4. zuarakebi da usxebi Cemi] tr zuarakebi Cemi da usxebi o*af |

5. xolo maT udeb-yves da warvides: romelime _
romelime _ savaWrosa TDssa.
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TDssa agaraksa,

6. xolo sxuaTa Seipyrnes monani igi misni, aginnes da moswyDdnes.
7. xolo meufe igi ganrisxna, esma raM ese, da miavlina eri TDsi da
mosrna kacismklvelni igi da qalaqi igi maTi mowua cecxliTa.
7. meufe]meufF a | esma raM ese] > o*af | igi2] > o* |

8. maSin hrqua monaTa TDsTa: qorwili ese mza ars, xolo Cinebulni
igi ara Rirs iyvnes.
9. warvediT meboZirTa gzaTasa da, raodenica hpooT, mouwodeT
qorwilsa amas.
9. raodenica]ravdenica af |

10. da ganvides monani igi misni gzaTa zeda da Sekribes yoveli,
raodeni poves boroti da keTili, da aRivso qorwili igi meinaUiTa.
10. ganvides]g~nides a | Sekribes]Sekribnes f | raodeni]ravdeni af | poves]poes oa |

11. xolo Se-raM-vida meufF igi xilvad meinaUeTa maT, ixila mun
kaci, romelsa ara emosa samoseli saqorwine.
11. xolo]da f | Se-raM-vida]Sevida f | saqorwine]saqorwineF a |

12. da hrqua mas: moyuaso, viTar Semoxued aqa, rameTu ara gmosies
samoseli saqorwine? xolo igi dumna.
12. saqorwine]saqorwineF a |

13. maSin hrqua meufeman man
msaxurTa TDsTa: SeukreniT magas Uelni
da ferUni da ganagdeT ege bnelsa mas garesknelsa! mun iyos tirili
da RrWenaM kbilTaM.
14. rameTu mraval arian Cinebulni da mcired _ rCeulni.
14. mraval]mravalni f | Cinebulni]Cinebul f | mcired]mciredni f |

15. maSin warvides farisevelni igi da zraxva-yves, raMTa sityDTa
safrUe-ugon mas.
15. zraxva-yves] + misTDs o*af | safrUe-ugon]sabrUe-ugon a |

16. da miuvlinnes mowafeni maTni herodianTa Tana da hrques: moZRuar,
viciT, rameTu WeSmarit xar da gzasa RmrTisasa WeSmaritad aswaveb
da ara hzrunav aravisTDs, rameTu ara Tual-aReb pirsa kacisasa.
17. aw marqu Cuen, raM gnebavs Sen: jer-arsa micemaM xarkisaM
keisrisa, anu ara?
17. jer-arsa]jer-ars f | micemaM xarkisaM]xarkisa micemaM

oc | keisrisa]keisrisaM o*,

keisarsa f |

18. gulisUma-yo iesu ukeTurebaM maTi da hrqua: raMsa gamomcdiT me,
orgulno?
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19. miCueneT me drahkani
drahkani.

igi xarkisaM! xolo maT moarTues mas

19. miCueneT]miCuFneT f | me] > f |

20. hrqua maT iesu: visi ars xati ese, anu zedawerili?
21. hrques mas: keisrisaM. maSin hrqua maT iesu: mieciT keisrisaM
keisarsa da RmrTisaM RmerTsa!
22. da esma raM ese, daukDrda da dauteves igi da warvides.
22. igi] > o*a |

23. mas dResa Sina mouUdes mas sadukevelni, romelni ityodes,
viTarmed: ara ars aRdgomaM, hkiTxes mas
23. Sina] > o*a | sadukevelni] + igi o*af | aRdgomaM]adgomaM o |

24. da etyodes: moZRuar, mose esreT Tqua: ukueTu vinme mokudes da
ara esuas Svili, esiZen ZmaM misi colsa missa da aRudginen Tesli
Zmasa TDssa.
24. mose]mosF a |

25. iyvnes ukue Cuen Soris SDdni Zmani, da pirvelman man SeirTo da
mokuda, da ara daSTa Tesli, da dauteva coli TDsi Zmasa TDssa,
25. ukue] > o*af | SeirTo] + coli o*a |

Tesli]naTesavi o*af |

26. egreTve meoreman da mesameman vidre meSDdedmde.
27. xolo ukuanaMsknel yovelTasa mokuda dedakacica igi.
27. xolo] > o*af |

28. aw ukue aRdgomasa mas visa SDdTa maTganisa iyos igi colad?
rameTu yovelTa esua igi?
28. ukue] > o*af |

29. miugo iesu da hrqua maT: scTebiT, rameTu ara icniT wignni,
arca Zali RmrTisaM.
29. maT] > f | icniT]iciT o*af | wignni]wigni o*af |

30. rameTu aRdgomasa mas arca iqorwinebodian, arca ganqorwinebden,
aramed, viTarca angelozni RmrTisani, iyvnen caTa Sina.
c

30. ganqorwinebden]ganhqorwinebden o f |

31. xolo aRdgomisaTDs mkudarTaMsa ara aRmogikiTxavsa Tqumuli igi
RmrTisamieri, romelsa ityDs:
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32. me var RmerTi abrahamisi da RmerTi isakisi da RmerTi iakobisi?
ara ars RmerTi RmerTi mkudarTaM, aramed _ cxovelTaM.
32. RmerTi2] > f |

33. da esma raM ese ersa mas, daukDrdeboda moZRurebaM igi misi.
33. daukDrdeboda]daukDrda f |

34. xolo farisevelTa raM esma, rameTu dauyo piri sadukevelTa maT,
Sekrbes erTad.
35. da hkiTxa erTman maTganman, SjulismoZRuarman, gamoscdida mas da
etyoda:
35. da etyoda] > o*af | SjulismoZRuarman] + da a |

36. moZRuar, romeli mcnebaM ufroMs ars Sjulsa Sina?
36. Sjulsa]sjulsa f |

37. xolo iesu hrqua mas: Seiyuaro ufali RmerTi Seni yovliTa
guliTa SeniTa da yovliTa suliTa SeniTa da yovliTa gonebiTa
SeniTa.
38. ese ars didi da pirveli mcnebaM.
39. da meorF, msgavsi amisi: Seiyuaro moyuasi Seni, viTarca Tavi
TDsi.
39. da] > o* | meorF]meore o*f, meoreF a |

40. amaT orTa mcnebaTa yoveli Sjuli da winawarmetyuelni
damokidebul arian.
40. damokidebul]gamokidebul o*a |

41. Sekrebul raM iyvnes farisevelni igi, hkiTxa maT iesu
42. da hrqua: viTar hgonebT Tquen qristesTDs? visi Ze ars? xolo
maT hrques:
daviTisi.
42. Ze]ZF o |

43. hrqua maT iesu: viTar ukue daviT suliTa hxadis mas uflad da
ityDs:
43. ukue]ukuF of | hxadis]hxdis a |

44. hrqua ufalman ufalsa Cemsa: dajed marjueniT Cemsa, vidremdis
davsxne mterni Senni queSe ferUTa SenTa?
44. queSe]queSF f |

45. ukueTu daviT suliTa uflad hxadis mas, viTar
45. suliTa] > o*af | hxadis]xadis af | Ze]ZF o |
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Ze misi ars?

46. da ver vis eZlo sityDs-migebad misa, arcaRa vin ikadra mier
dRiTgan kiTxvad misa arRaraM.
46. ver]verRara af | vis eZlo]vin uZlo mas o*af | misa1] > o*f | mier
dRiTgan]mieriTgan f | arRaraM]araraM af |
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1. maSin etyoda iesu ersa mas da mowafeTa TDsTa,
2. da hrqua: saydarTa mosesTa dasxdes mwignobarni da farisevelni,
2. dasxdes]dasxden f |

3. yovelsa ukue, raodensa getyodian Tquen damarxvad, daimarxeT da
yavT, xolo
saqmeTa maTTaebr nu iqmT, rameTu TqDan da ara yvian.
3. ukue] > o*af | raodensa]ravdensa af | damarxvad] > oaf | damarxvad] + da oc |

4. rameTu Sekrian tDrTi mZime da Zniad satDrTavi, da dasdvian
mUarTa zeda kacTasa, xolo maT TiTiTaca maTiTa ara unebn SeZrvad
igi.
4. Sekrian]Sekribian o*a |

5. da yovelsa saqmesa maTsa iqman saCuenebelad kacTa; ganivrcnian
saconi maTni da ganididnian fesuni samoselTa maTTani;
c

5. iqman o ]iqmed o*af | saCueneblad]saCuFnebelad f | samoselTa]samoslisa o*af |
maTTani]maTisani o*af |

6. uyuars zemojdomaM sersa zeda da pirveldajdomaM SesakrebelTa
Soris,
6. pirveldajdomaM]pirveljdomaM f |

7. da mokiTxvaM ubanTa zeda, da raMTa hxadodian kacni: rabi! rabi!
7. hxadodian]xadodian oaf.

8. xolo Tquen nu iwodebiT rabbi, rameTu erTi ars moZRuari Tqueni
_ qristF, xolo Tquen yovelni Zmani xarT.
8. rabbi]rabiT af | erTi]erT f | qristF]qriste f.

9. da mamiT nuvis xadiT queyanasa zeda, rameTu erTi ars mamaM
Tqueni, romel ars caTa Sina.
9. xadiT] hxdiT a | xadiT] + Tquen o*af | erTi]erT f | romel]romeli a |

10. nuca gerqumin Tquen winamZRuar, rameTu erTi ars winamZRuari
Tqueni _ qristF.
10. gerqumin]gerqumis f | qristF]qriste f |
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11. xolo udidesi Tqueni iyavn Tquenda msaxur.
11. iyavn]iyos o*af |

12. xolo romelman aRimaRlos Tavi TDsi, damdabldes; da romelman
daimdablos Tavi TDsi, igi amaRldes.
12. xolo] > a, da o*f |

13. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
SeSWamT saxlebsa
qurivTasa da mizeziT gangrZobilad ilocvidiT.
amisTDs miiRoT umetesi saSjeli.
13. rameTu]romelni af | SeSWamT]SesWamT f | ilocvidiT]ilocevdiT o*af |
umetesi]udidesi af | sajeli]sasjeli f |

14. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
dahUSavT sasufevelsa caTasa winaSe kacTa; Tquen Se-ara-xualT da
SemavalTa utevebT ara Seslvad.
14. dahUSavT] dahUaST o*af | sasufevelsa caTasa]sasufeveli caTaM o*af |

15. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
mimoxualT zRuasa zeda da Umelsa, raMTa hyoT erTi vinme mwir; da
raJams arn, hyviT igi naSob geheniisa orwil Tquensa.
15. zeda] > f | mwir]mwiri o*af |

16. vaM Tquenda, winamZRuarno brmano, romelTa sTquT, viTarmed:
romelman fucos taZarsa amas, araraM ars; xolo romelman fucos
oqrosa mas taZrisasa, jer-ars.
17. cofno da brmano, romeli ufroMs ars: oqroM anu taZari,
romeli ganswmeds oqrosa mas?
18. da sTquT: romelman fucos sakurTxevelsa, araraM ars; xolo
romelman fucos Sesawiravsa mas, romel ars sakurTxevelsa zeda, jerars.
19. cofno da brmano, romeli udides ars: Sesawiravi, anu
sakurTxeveli, romeli ganswmeds Sesawiravsa mas?
20. rameTu romelman fucos sakurTxevelsa, fucavs mas da yovelsa,
romeli ars mas zeda.
20. rameTu]xolo af | sakurTxevelsa] + mas o*af | yovelsa]yoveli o*af |

21. da romelman fucos taZarsa, fucavs mas da romeli damkDdrebul
ars mas Sina.
21. fucos]fuca o*af | taZarsa] + mas o*af |

22. da romelman fucos casa, fucavs saydarsa RmrTisasa da romeli
zis mas zeda.
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22. fucos]fuca o*af |

23. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
aTeulsa miiRebT
pitnakisasa da cerecoMsasa da Zirakisasa da
dagitevebies umZimesi SjulisaM: samarTali da wyalobaM da
sarwmunoebaM. ese jer-iyo
saqmed da igi ara datevebad.
23. SjulisaM]sjulisaM f | jer-iyo]jer-ars o*af |

24. winamZRuarno brmano, romelni daswuravT burnaksa, xolo aqlemsa
STansTqamT.
24. xolo]da o*af |

25. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
ganswmedT gareSesa sasumelisasa da parofsidisasa, xolo Sinagan savse
arn natacebiTa da arawmidebiTa.
c

25. sasumelisasa]sasumlisasa f | parofsidisasa] + da pinakisasa o | Sinagan]Sinagani f

| arn]ars af |

26. farisevelo brmao, ganwmide pirvelad Sinagani igi sasumelisaM da
parofsidisaM, raMTa iyos gareSeca igi misi wmida.
26. farisevelo brmao]farisevelno brmano o*af | ganwmide]ganwmideT o*af | da
parofsidisaM] > o*af |

misi] > o*af |

27. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
mimsgavsebul xarT saflavTa gangozilTa, romelni Caned gareSe
Suenier, xolo Sinagan savse aried ZualebiTa mkudarTaMTa da yovliTa
arawmidebiTa.
27. gareSe] kacTa winaSe o*af | Suenier]SuFnier f |

28. egreca Tquen gareSe SCanT winaSe kacTa marTal, xolo Sinagan
savse xarT orgulebiTa da uSjuloebiTa.
c

28. egreca]egreTca f | SCanT winaSe]hSCanT winaSe o , hgonieT o*af | savse xarT]savexarT

a|

29. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu
aSenebT saflavTa winawarmetyuelTasa da SeamkobT samarebsa marTalTasa.
29. samarebsa]mosaUsenebelsa o*af |

30. da ityDT: ukueTumca viyveniT dReTa maT mamaTa
CuenTasa, aramca
viyveniT maT Tana ziar sisxlsa mas winawarmetyuelTasa.
30. ityDT]sTquT o*af |

31. vinaMca ewamebiT TavTa TDsTa, rameTu naSobni xarT mklvelTa
winawarmetyuelTani.
31. vinaMca ewamebiT TavTa TDsTa]viTarmed amiT swamebT TaviT TDsiT o*af |

32. da aw Tquenca aRavseT

sawyauli mamaTa TquenTaM.
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33. guelno da naSobno iqedneTano, viTarme ganerneT saSjelsa mas
geheniisasa?
33. guelno]guFlno f | iqedneTano]iqedneTao o* | saSjelsa]sasjelsa f |

34. amisTDs, aha, esera, me
movavlinne Tquenda winawarmetyuelni,
brZenni da mwignobarni, da maTganni moswyDdneT da juars-acuneT, da
maTganni stanjneT SesakrebelTa Soris TquenTa da sdevnideT qalaqiTi
qalaqad.
35. raMTa moiwios Tquen zeda yoveli sisxli marTali, daTxeuli
queyanasa zeda, sisxliTgan abel marTlisaMT vidre sisxladmde
zaqariaMsa, Zisa baruqisa, romeli mohkalT Soris taZrisa da
sakurTxevelisa.
35. abel]abelis o*af | baruqisa]baraqisa o*a |

36. amen getyD Tquen: rameTu moiwios ese yoveli naTesavsa amas zeda.
36. rameTu] > o*af |

37. ierusalFm, ierusalFm, romelman moswyDden winawarmetyuelni da
qvaM dahkribe movlinebulTa Sen zeda,
raodengzis vinebe SekrebaM
SvilTa SenTaM, viTarcasaxed Seikribnis mfrinvelman marTueni TDsni
queSe frTeTa TDsTa, da ara inebeT!
37. Sen]SenTa f | raodengzis]ravdengzis af | viTarcasaxed]viTarca o*af |
marTueni]marTuFni f | queSe]quFSe f |

38. aha, esera, daetevos saxli Tqueni oUrad.
c

38. daetevos saxli Tqueni oUrad]daeteos Tquengan saxli Tqueni o , dautevebT
Tquen saxlTa TquenTa o*af |

39. rameTu getyD Tquen: arRara mixiloT me amieriTgan, vidremde
sTquaT: kurTxeul ars momavali saxeliTa uflisaMTa.
39. rameTu]xolo o*f |

24
1. da
gamovida iesu taZrisa misgan da warvidoda. da mouUdes mas
mowafeni misni da uCuenebdes Senebulsa mas taZrisasa.
1. uCuenebdes]uCuFnebdes f |

2. xolo iesu hrqua maT: ara hxedavTa amas yovelsa? amen getyD
Tquen: ara daSTes qvaM qvasa zeda, romeli ara dairRues.
2. xolo] > a | iesu] + miugo da o*af | ara] > o*af | daSTes] + aqa oc | romeli
ara]vidremde yoveli o*af | dairRues]dairRuFs f |
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3. da viTarca dajda igi mTasa mas zeTisxilTasa, mouUdes mas
mowafeni TDsagan da etyodes: miTxar Cuen, odes iyos ese da raM
ars saswauli igi Senisa mis moslvisaM da aRsasruli amis
soflisaM?
4. miugo iesu da hrqua maT: ekrZaleniT, nu vinme gacTunnes Tquen,
5. rameTu mravalni movidodian saxeliTa CemiTa da ityodian, viTarmed:
me var qristF, _ da mravalTa acTunebden.
5. qristF]qriste f | acTunebden]acTuneben f |

6. da gesmodian brZolani da hambavni brZolaTani, ixileT da nu
SesZrwundebiT, rameTu jer-ars ese yoveli yofad, aramed arRa ars
aRsasruli.
6. brZolTani]mbrZolTani f | yoveli] > o*af |

7. rameTu aRdges naTesavi naTesavsa zeda da meufebaM meufebasa zeda,
da iyvnen siymilni da srvani da Zrvani adgilad-adgilad,
7. rameTu] > o*af | adgilad-adgilad]adgild-adgild a |

8. xolo ese yoveli dasabami salmobaTaM ars.
8. xolo] > a, rameTu o* f |

9. maSin migcnen Tquen Wirsa da mogwyDdnen Tquen, da iyvneT Tquen
moZulebul yovelTagan warmarTTa saxelisa CemisaTDs.
9. mogwyDdnen]moguwyDdnen o* |

10. da maSin dabrkoldebodian mravalni da urTierTas Sinaganscemden
da sZulobden
urTierTas.
c

10. dabrkoldebodian]dahbrkoldebodian o |

11. da mravalni cruwinawarmetyuelni aRdgen da acTunebden mravalTa.
11. cruwinawarmetyuelni]cruwinaMswarmetyuelni o |

12. da ganmravlebiTa uSjuloebisaMTa ganUmes siyuaruli mravalTaM.
12. uSjuloebisaMTa]usjuloebisaMTa f |

13. xolo romelman daiTminos sruliad, igi cxovndes.
13. cxovndes]cxondes oaf |

14. da iqadagos saxarebaM ese sasufevelisaM yovelsa sofelsa
sawamebelad yovelTa warmarTTa. da maSin moiwios aRsasruli.
15. raJams ixiloT saZageli igi mooUrebisaM, Tqumuli daniel
winawarmetyuelisa mier, mdgomare adgilsa wmidasa, romeli
aRmoikiTxvides, gulisUma-yavn.
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16. maSin romelni huriastans iyvnen, ivltoded mTad.
16. romelni]romeli o*f | iyvnen]iyos o*af | ivltoded]ivltoden o*af |

17. da romeli erdosa zeda iyos, nu gardamovaln aRebad raMsame
saxlisagan TDsisa.
17. raMsame]rasme oaf |

18. da romeli velsa gare iyos, nu ukuniqcevin aRebad samoslisa
TDsisa.
18. gare]garF a | ukuniqcevin] + kualad o*af |

19. xolo vaM midgomilTa da romelni awoebden maT dReTa Sina!
19. awoebden]awuebden a |

20. aramed ilocevdiT, raMTa
Sina, gina SabaTsa.

ara iyos sivltolaM Tqueni zamTarsa

20. gina] + dResa o*af | SabaTsa]Sabadsa o |

21. rameTu iyos maSin Wiri didi, romeli ara iyo dasabamiTgan
soflisaMT vidre
aqamde, arcaRa yofad ars.
22. da ukueTumca ara Semokldes dReni igi, aramca ganera yoveli
Uorcieli, xolo rCeulTa maTTDs Semoklden dReni igi.
23. maSin ukueTu vinme grquas Tquen: aha, aqa ars qristF, _ gina
Tu: iqi, _ nu grwamn.
23. qristF]qriste f |

24. rameTu aRdgen qristemtyuvarni da cruwinawarmetyuelni da
hyofden saswaulebsa did-didsa da niSebsa vidre cTunebadmde,
ukueTumca viTar SeuZles, rCeulTa maTca,
24. qristemtyuvarni]qristFmtyuarni a | maTca]amaTca a |

25. aha, esera, winaMswar garqu Tquen.
26. ukueTu grquan Tquen: aha, udabnos ars, _ nu ganxualT; _ aha,
esera, saunjeTa Sina ars, _ nu grwamn.
26. aha] > o*a | ars2] > f | udabnos]udabnosa o |

27. rameTu viTarca elvaM raM gamobrwyindis mzisa aRmosavaliT da
Cann vidre dasavaladmde, egreT iyos moslvaM Zisa kacisaM.
28. rameTu sadaca iyos mZori, munca Sekrbes orbebi.
28. iyos]daecis o*af | munca]muca a | Sekrbes]Sekrbis af |
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29. xolo meyseulad Semdgomad Wirisa mis maT dReTaMsa mzF
dabneldes, da mTovareman ara gamosces naTeli TDsi, da varskulavni
damocDven zeciT, da Zalni caTani SeiZrnen.
29. xolo]rameTu f | mzF]mze f

| damocDven] gardamocDven o*a |

30. da maSin gamoCndes saswauli Zisa kacisaM caTa Sina, da maSin
ityebden yovelni tomni queyanisani da ixilon ZF kacisaM, momavali
RrubelTa zeda cisaTa, ZaliTa da didebiTa mravliTa.
30. ZF]Ze af |

31. da waravlinnes angelozni TDsni sayDriTa Umisa didisaMTa da
Sekribnes rCeulni misni oTxTagan qarTa kidiTgan caTaMT vidre
kidedmde maTa.
31. da1] maSin o*af | Umisa] > o*af | didisaMTa]didiTa o*af | caTaMT]cisaMT f |

32. xolo leRDsagan iswaveT igavi: viTarca-igi raJams rtoni misni
daCCDan da furceli gamovaln, uwyodeT, rameTu axlos ars zafxuli.
33. egreca Tquen odes ixiloT ese yoveli, uwyodeT, rameTu axlos
ars, karTa zeda.
34. amen getyD Tquen: ara warUdes naTesavi ese, vidremde ese yoveli
iqmnes.
34. iqmnes]iqmnas f |

35. cani da queyanaM warUden, xolo sityuani Cemni ara warUden.
36. xolo dRisa misTDs da Jamisa aravin icis, arca angelozTa
cisaTa, arca Zeman, garna mamaman mxoloman.
36. cisaTa] > f | arca Zeman]

> oc | garna]aramed o*af |

37. viTarca-igi dReTa maT noesTa, egreT iyos moslvaM Zisa kacisaM.
37. noesTa]novesTa o |

38. rameTu viTarca-igi iyvnes dReTa maT Sina pirvel wyliT-rRunisa:
Wamdes da sumides, iqorwinebdes da ganhqorwinebdes mun dRedmde,
vidremde Sevida nove kidobnad.
38. rameTu] > o*af | Sina] > o*af | wyliT-rRunisa]wyliT-rRnisaTa a, wyliT-rRunisaTa

f | kidobnad]kidobanad o* |

39. da ver cnes, vidremde moiwia wyliT-rRunaM igi da wariRo
yoveli. esreT iyos moslvaMca Zisa kacisaM.
39. moslvaMca]moslvaM o*af |

40. maSin orni iyvnen velsa
daeteos.

gare: erTi wariyvanos, da erTi

40. orni]romelni o*a |
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41. orni fqviden fqvilsa: erTi waritacos, da erTi daeteos.
41. fqvilsa]fqvililsa a |

42. iRDZebdiT ukue, rameTu ara iciT, romelsa Jamsa ufali Tqueni
movides.
42.

ukue]ukuF oaf | Jamsa]dResa o*af |

43. xolo esemca iciT: ukueTumca uwyoda saxlisa ufalman, romelsa
saUumilavsa mparavi moslvad ars, iRDZebdamca da ara uteva daTxrad
saxlisa TDsisa.
43. ukueTumca]ukuFTumca f | saUumilavsa]Jamsa o*af | daTxrad] + guerdi o*af |
TDsisa]TDsisaM af |

44. amisTDs Tquenca iyveniT ganmzadebul, rameTu romelsa Jamsa ara
hgonebdeT, ZF kacisaM movides.
44. ZF]Ze oaf |

45. vinme ars sarwmunoM igi monaM da brZeni, romeli daadginos
ufalman TDsman monaTa TDsTa zeda micemad sazrdeli maTi Jamsa
TDssa.
45. monaTa]msaxurTa o*af |

46. netar ars monisa mis, romlisaM movides ufali misi da poos
igi esreT moqmedi.
46.

misi]TDsi o*af | poos]povos f |

47. amen getyD Tquen, viTarmed yovelTa zeda monagebTa misTa
daadginos igi.
47. misTa] > o*af.

48. xolo ukueTu Tquas borotman man monaman gulsa TDssa: hyovnis
ufali Cemi moslvad,
48. xolo] > o*af | hyovnis]yovnis o*af |

49. da iwyos guemad misTanaTa maT monaTa, da Wamdes da sumides
momTrvaleTa Tana,
49. guemad]guFmad f da2] > o*af |

50. movides ufali igi monisaM mis dResa, romelsa ara moelodis, da
Jamsa, romeli ara uwyodis.
50. moelodis]hgonebdes o*af |

51. da organ gankueTos igi da nawili misi dadvas orgulTa Tana.
mun iyos tirili da RrWenaM kbilTaM.
51. gankueTos]gankuFTos f |
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25
1. maSin emsgavsos sasufeveli caTaM aTTa qalwulTa, romelTa
aRixunes lamparni TDsni da ganvides migebebad siZisa.
1. aRixunes]aixunes o*a | lamparni]sanTeli o* f, sanTelni a |

2. xolo xuTni maTganni iyvnes brZenni da xuTni _ sulelni.
2. iyvnes]iyunes a | brZenni da xuTni sulelni] tr sulelni da xuTni brZenni o*af |

3. miixunes sulelTa maT lamparni maTni da ara miiRes maT Tana
zeTi.
3. lamparni]sanTelni o*af |

4. xolo brZenTa maT miiRes maT Tana zeTi WurWelTa maTTa lamparTa
maTTa Tana.
4. lamparTa]sanTelTa o*af |

5. da dayovnebasa mas siZisasa mierula yovelTa da daiZines.
6. xolo SuvaRames oden RaRadebaM iyo, viTarmed: aha, esera, siZF
movals, gamovediT migebebad misa!
6. xolo] > o*af | SuvaRames]SuaRames a | siZF]siZe of | movals]Semovals o*af |
gamovediT migebebad misa]aRdegiT, gamovediT migebebad mas o*, aRdegiT da
mivegebvodiT mas af |

7. maSin aRdges yovelni igi qalwulni da aRignes lamparni maTni.
7. lamparni]sanTeli o*f, sanTelni a |

8. xolo sulelni igi etyodes
brZenTa maT: meciT Cuen zeTisagan
Tquenisa, rameTu lamparni Cuenni daSrtebian.
8. lamparni]sanTeli o*f, sanTelni a |

9. miuges brZenTa maT da hrques: nuukue ver kma-gueyos Cuen da
Tquen, aramed ufroMsRa warvediT savaWrod da iyideT Tavisa Tquenisa.
9. nuukue]nuukuF of | kma-gueyos]kma-guFyos f | ufroMsRa] > o*af |

10. da viTarca warvides igini syidad, movida siZe igi, da
ganmzadebulni igi Sevides siZisa Tana qorwilsa mas, da daeUSa kari.
11. Semdgomad maTsa movides sxuanica igi qalwulni da ityodes:
ufalo, ufalo, gangDRe Cuen!
11. Cuen]Cuenca f |

12. xolo man miugo da hrqua maT: amen getyD Tquen: ara gicni
Tquen.
12. xolo man] > o*af |
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13. iRDZebdiT ukue, rameTu ara iciT dRF igi, arca Jami, romelsa
Sina ZF kacisaM movides.
13. ukue]ukuF of | ukue] + Tquenca o*a, TquFnca f | dRF]dRe of, dReF a | ZF]Ze f |

14. viTarca-igi raJams warvaln kaci da mouwesis monaTa TDsTa da
miscis maT monagebi TDsi;
14. kaci] + meufF gzasa o*af | mouwesis]mouwesn o*af | miscis]misca o*af |

15. da romelsame misca xuTi qanqari, da romelsame _ ori qanqari,
da
romelsame _ erTi, kacad-kacadsa msgavsad Zalisa TDsisa, da
meyseulad warvida.
15. meyseulad warvida]warvida da meyseulad o*af |

16. xolo warvida, romelman-igi xuTi qanqari miiRo, aqmnia mas zeda
da SesZina sxuaMRa xuTi talanti.
16. xolo] > o*af | talanti] > o*af |

17. egreTve, romelman-igi ori miiRo, SesZina sxuaM ori.
17. egreTve]egreve f |

18. xolo romelman-igi erTi miiRo, warvida da moTxara da dahfla
queyanasa vecxli igi uflisa TDsisaM.
19. Semdgomad mravlisa Jamisa movida ufali igi maT monaTaM da
sityuaM yo monaTa maT Tana.
20. da warmodga, romelman-igi xuTi qanqari miiRo, da moarTua mas
sxuaMRa xuTi qanqari da hrqua: ufalo, xuTi qanqari momec me, aha,
esera, sxuaMRa xuTi qanqari SevsZine.
20. esera] > o*af |

sxuaMRa]sxuaM o*af |

21. hrqua mas ufalman misman: keTil, monao saxiero da sarwmunoo!
mciredsa zeda sarwmuno iqmen, mravalsa zeda dagadgino Sen; Seved
sixarulsa uflisa Senisasa!
21. misman]TDsman o*af | keTil]keTilo oc | iqmen] + da o*a |

22. movida igica, romelsa ori qanqari mieRo, da hrqua: ufalo, ori
qanqari momec me, aha, sxuaM ori talanti SevsZine.
22. igica] > o*af | romelsa] + igi o*af | talanti] > o*af |

23. hrqua mas ufalman misman: keTil, monao saxiero da sarwmunoo!
mciredsa zeda sarwmuno iqmen, mravalsa zeda dagadgino Sen; Seved
sixarulsa uflisa Senisasa!
23. misman]TDsman o*af | sarwmunoo]sarwmunovo o | iqmen] + da o* |
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24. movida igica, romelsa erTi qanqari mieRo, da
hrqua: ufalo,
uwyode, rameTu ficxeli kaci xar Sen: moimki, sada ara dasTesi da
Seikribi, sada ara gangibnevied.
25. da SemeSina, warved da davmale qanqari igi Seni queyanasa. aha,
esera, Seni Sen Tana ars.
25. da1] > o*af |

26. miugo ufalman misman da hrqua mas: boroto monao da medgaro!
uwyode, rameTu movimki, sada ara davsTesi, da Sevikribi, sada ara
ganmibnevied.
27. jer-iyo Senda dadebad vecxli Cemi savaWrosa da mo-mca-ved da
moviRe Cemi igi aRnadginebiTurT.
27. vecxli] + igi o*a |

igi] > o*af |

28. mouReT magas qanqari ege da mieciT mas, romelsa aqus aTi
qanqari.
28. aqus]aqundes o*af |

29. rameTu yovelsa, romelsa aqundes, mieces da miematos; da
romelsa ara aqundes da romelRa-igi aqundes, mo-ve-eRos misgan. da
amas raM ityoda, Uma-yo: romelsa asxen yurni smenad, isminen!
29. amas]mas a | raM] > o*af | ityoda]etyoda o*af | Uma-yo]UmiTa o*af |

30. da uUmari ege monaM ganUadeT bnelsa mas garesknelsa. mun iyos
tirili da RrWenaM kbilTaM.
31. xolo raJams movides ZF kacisaM didebiTa TDsiTa, da yovelni
angelozni misni mis Tana, maSin dajdes saydarTa didebisa TDsisaTa.
31. xolo] > o*af | ZF]Ze of |

32. da Sekrben
winaSe misa yovelni naTesavni, da ganarCines igini
urTierTas, viTarca-igi mwyemsman raM ganarCinis cxovarni TikanTagan.
32. Sekrben]Sekribnes a |

33. da daadginnes cxovarni marjueniT misa da Tikanni _ marcxeniT.
34. maSin hrquas meufeman man marjueniTTa maT misTa: movediT,
kurTxeulno mamisa Cemisano, da daimkDdreT ganmzadebuli TquenTDs
sasufeveli dasabamiTgan soflisaMT.
34. man] > a | marjueniTTa]marjueneTa o* f | dasabamiTgan soflisaMT]pirvel soflis
dabadebisa o*af |

35. rameTu mSioda, da meciT me Wamadi; mwyuroda, da masuT me; ucxo
viyav, da SemiwynareT me;
35. masuT]masDT a |
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36. SiSuel viyav, da SemmoseT me; sneul viyav, da momxedeT me;
sapyrobiles viyav, da moxuediT Cemda.
36. SiSuel]SiSuFl f | sapyrobiles]sapyrobilesa f | moxuediT]moxuFdiT f |

37. maSin miugon mas marTalTa maT da hrquan: ufalo, odes gixileT
Sen mSieri da gamogzardeT? anu wyurieli da gasuT Sen?
37. mas] > o* | wyurieli]wyrrieli a |

38. odes gixileT Sen ucxod da SegiwynareT? anu SiSueli da
SegmoseT Sen?
38. SiSueli]SiSuFli f |

39. odes gixileT Sen uZluri, anu sapyrobilesa da movediT Senda?
40. da miugos meufeman man da hrquas maT: amen getyD Tquen: raodeni
uyavT erTsa amas mcireTagansa ZmaTa CemTasa, igi me miyavT.
c

40. raodeni]ravdeni o , ravdensa zeda o*af | uyavT]hyavT af | amas] amaT oa |

41. maSin hrquas marcxeniTTa maTca: warvediT Cemgan, wyeulno,
cecxlsa mas saukunesa, romeli ganmzadebul ars eSmakisaTDs da
angelozTa misTa,
41. marcxeniTTa]marcxeneTa o*af | maTca]maT o*af |

romeli] + igi a | angelozTa]msaxurTa

o*af | misTa]misTaTDs oa |

42. rameTu mSioda, da ara meciT me Wamadi; mwyuroda, da ara masuT
me;
42. masuT]masDT a |

43. ucxo viyav, da ara SemiwynareT me; SiSuel viyav, da ara SemmoseT
me; uZlur viyav da sapyrobilesa, da ara moxuediT Cemda.
43. SiSuel]SiSuFl f

| moxuediT]moxuFdiT f |

44. maSin miugon maTca da hrquan: ufalo, odes gixileT Sen mSieri,
anu wyurieli, anu ucxoebasa, anu SiSuloebasa, anu uZlurebasa, anu
sapyrobilesa da ara gmsaxureT Sen?
45. maSin miugos man da hrquas maT: amen getyD Tquen: raodeni ara
uyavT erTsa amas mcireTagansa, me ara miyavT.
45. raodeni]ravdeni o, ravdensa af | amas] > o*f |

46. da warviden eseni satanjvelsa saukunesa, xolo marTalni _
cxorebasa saukunesa.
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26
1. da iyo, raJams daasrulna iesu yovelni ese sityuani, hrqua
mowafeTa TDsTa:
2. uwyiTa, rameTu Semdgomad orisa dRisa vnebaM iyos, da ZF kacisaM
mieces juar-cumad?
2.

ZF]Ze of |

3. maSin Sekrbes mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni da moxucebulni
erisani ezosa mas kaiafa mRdelTmoZRurisasa.
3. da mwignobarni] > o*af | kaiafa]kaiafaMssa o*a, kaiafaMsa f |

4. da zraxva-yves, raMTa iesu zakuviT Seipyran da moklan.
5. xolo ityodes: nu dResaswaulsa amas, raMTa ara SfoTi iqmnes
ersa Soris.
5. iqmnes]iyos o*af |

6. xolo iesu iyo raM beTanias, saxlsa simonis keTrovnisasa,
c

6. simonis]simon o f |

7. mouUda mas dedakaci, romelsa aqunda alabastri nelsacxebelisaM
mravalsasyidlisaM, da daasxa Tavsa missa inaUiTmjdomaresa.
c

7. mas] > oaf | alabastri]alabastriTa o*af | nelsacxeblisaM]nelsacxeblisa o ,
nelsacxebeli o*af |

8. xolo ixiles raM mowafeTa, ganrisxnes da ityodes: raMsaTDs iyo
warwymedaM nelsacxebelisaM amis?
c

8. xolo] > o*af | nelsacxebelisaM]nelsacxeblisaM o , nelsacxeblisa o*f,
nelsacxebelisa a |

9. rameTu SesaZlebel iyo ese gansyidad didZalis da micemad
glaxakTa.
9. rameTu] > o*af |

10. xolo iesu gulisUma-yo da hrqua maT: raMsa Sromasa SeamTxuevT
dedakacsa magas? rameTu saqmF keTili qmna Cemda momarT.
10. xolo] > o*af | iesu gulisUma-yo]tr gulisUma-yo iesu o*af | SeamTxuevT]SeamTuFvT f |
saqmF]saqme of |

11. rameTu glaxakni maradis Tquen Tana arian, xolo me ara maradis
Tquen Tana var.
12. rameTu damasxa magan nelsacxebeli ese UorcTa CemTa, da
dasaflavad Cemda yo.
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12. da dasaflvelad]da saflavad o* f |

13. amen getyD Tquen: sadaca iqadagos saxarebaM ese yovelsa sofelsa,
iTqumodis, romelica-ese yo magan saUsenebelad magisa.
13. romelica-ese]romelica-ege f | magisa]magissa oaf |

14. maSin warvida erTi igi aTormetTagani, romelsa erqua iuda
iskarioteli, mRdelTmoZRuarTa maT
15. da hrqua: raM gnebavs mocemad Cemda, da me migce igi? xolo maT
miuwones mas ocdaaTi vecxli.
15. migce]migcF a |

16. da mieriTgan eZiebda Jamsa marjuesa, raMTa misces igi maT.
16. da] > o* | marjuesa]marjuFsa f |

17. xolo pirvelsa mas dResa ucomoebisasa mouUdes mowafeni iesus
da hrques mas: sada gnebavs, da mogimzadoT Sen Wamad pasqaM ese?
17. xolo] > f |

18. xolo iesu hrqua maT: warvediT qalaqad kacisa visame da arquT
mas: moZRuari egreT ityDs: Jami Cemi axlos ars, Sen Tana vyo pasqaM
ese mowafiTurT CemiT.
18. visame]vissame f | egreT]egre af |

19. da yves egreT mowafeTa, viTarca ubrZana maT iesu, da moumzades
pasqaM igi.
19. egreT]egre o*af | igi] > o*a |

20. da viTarca Semwuxrda, inaUiT-jda iesu aTormetTa maT Tana.
21. da viTarca Wamdes igini, hrqua iesu: amen getyD Tquen: erTman
Tquenganman mimces me.
21. hrqua] + maT f |

22. da igini Sewuxnes friad; da iwyes kacad-kacadman maTman sityuad:
nuukue me var, ufalo?
22. Sewuxnes]Sewuxdes f | nuukue]nuukuF of |

23. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: romelman STamoyos Cem Tana
Ueli pinaksa amas, aman mimces me.
24. ZF same kacisaM warvals, viTarca weril ars misTDs, xolo vaM
kacisa mis, romlisa mier ZF kacisaM mieces. umjobes iyo misa, ara
Tumca Sobil iyo kaci igi.
24. ZF1]Ze oaf |

ZF2]Ze of |

82

25. miugo iuda, romelmanca misca igi, da Tqua: nuukue me var,
moZRuar? hrqua mas iesu: Sen sTqu.
25. Tqua]hrqua o*af | nuukue]nuukuF of |

26. da viTarca Wamdes igini, moiRo iesu puri, da hmadlobda da
gantexa da misca mowafeTa TDsTa da hrqua maT: miiReT da WameT, ese
ars Uorci Cemi.
26. da2] > o*af | hmadlobda]akurTxa o*af | da3] > f |

27. da moiRo sasumeli da hmadlobda, da misca maT da Tqua: suT
amisgani yovelTa!
27. Tqua]hrqua f |

28. ese ars sisxli Cemi axlisa aRTqumisaM, mravalTaTDs daTxeuli
misatevebelad codvaTa.
29. xolo getyD Tquen: viTarmed arRara vsua me amieriTgan
nayofisagan amis venaUisa vidre mun dRedmde, raJams-igi vsua Tquen
Tana axali sasufevelsa mamisa Cemisasa.
29. viTarmed] > o*af | arRara]arRarara a | venaUisa] > o* | Tquen Tana] > o*af |

30. da galobaM warTques da ganvides mTasa mas zeTisxilTasa.
30. ganvides] + igini o*af |

31. maSin hrqua maT iesu: Tquen, yovelni, dabrkolebad xarT Cemda
momarT amas Ramesa, rameTu weril ars: davsce mwyemsi da ganibninen
cxovarni samwysoMsa misisani.
31. Tquen] > o*af | davsce mwyemsi]davscem mwyemssa o*, davsce mwyemssa af |

32. xolo Semdgomad aRdgomisa Cemisa winawargiZRue Tquen galilead.
32. aRdgomisa]adgomisa o* | winawargiZRue]winawargiZRuF

f | galilead]galileas oc |

33. miugo petre da hrqua mas: daRaTu yovelni dabrkolden Senda
momarT, xolo me arasada davbrkolde.
c

33. daRaTu]daRacaTu o* | daRacaTu] + sxuani o*af | dabrkolden]dahbrkolden o |
c

davbrkolde]dahvbrkolde o | davbrkolde] + Senda momarT o*af |

34. hrqua mas iesu: amen getyD Sen, rameTu amas Ramesa, vidre qaTmisa
Umobadmde samgzis uvar-myo me.
34. Umobadmde]Umobamde oa |

35. hrqua mas petre: daRacaTu jer-iyos sikudili Cemi Sen Tana,
arasada uvar-gyo Sen. _ da egreTve msgavsad yovelni mowafeni
ityodes.
35. petre]petrF a | daRacaTu]daRaTo a | jer-iyos]iyos o*af | arasada]araMsada a |
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36. maSin movida iesu maT Tana adgilsa, romelsa hrqDan geTsamaniaM,
da hrqua maT: dasxediT manda, vidremde mivide iqi da viloco.
36. adgilsa]dabasa o*af |

37. da wariyvanna petre da orni Zeni zebedesni da iwyo mwuxarebad
da urvad.
37. wariyvanna]wariyvana a | da3] > o* |

38. maSin hrqua maT iesu: Sewuxebul ars suli Cemi vidre
sikudidmde; daadgeriT aqa da iRDZebdiT Cem Tana!
c

38. sikudidmde]sikudildmde o , sikudiladmde o* f, sikudildmdee a |

39. da warvida mcired da davarda pirsa zeda TDssa, ilocvida da
ityoda: mamao Cemo, ukueTu SesaZlebel ars, TanawarmUedin Cemgan
sasumeli ese; xolo ara viTar me mnebavs, aramed viTarca Sen.
40. da movida mowafeTa Tana da povna igini mZinareni da hrqua
petres: esoden ver uZleT Jam erT mRDZarebad Cem Tana?
40. igini]igi a | erT]erTca af |

41. iRDZebdiT da ilocevdiT, raMTa ara SexDdeT gansacdelsa; suli
gulsmodgine ars, xolo Uorcni _ uZlur.
42. kualad meored warvida da ilocvida da Tqua: mamao Cemo, ukueTu
verSesaZlebel ars sasumeli ese Tanawarslvad Cemda, raMTamca ara
SevsD igi, iyavn nebaM Seni.
42. ilocvida] + iesu o*af |

43. da movida da kualad povna igini mZinareni, rameTu iyvnes Tualni
maTni damZimebul.
43. da2] > o*a | kualad] + da af |

44. da dautevna igini da kualad warvida mesamed da iloca da masve
sityuasa ityoda.
44. kualad]merme o*af |

45. maSin movida mowafeTa da hrqua maT: daiZineT amieriTgan da
ganisueneT. aha, esera, moaxlebul ars Jami, da ZF kacisaM miecemis
UelTa codvilTasa.
45. ganisueneT]ganisuFneT f | ZF]Ze oaf |

46. aRdegiT, warvediT amier. aha, esera, moiwia mimcemeli Cemi.
46. warvediT]wavediT o* |

47. da vidre igi ityodaRa, aha, esera, iuda, erTi igi aTormetTagani,
movida, da mis Tana eri mravali maxDlebiTa da waTebiTa
mRdelTmoZRuarTagan da moxucebulTa erisaTa.
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47. vidre]v~a af | maxDlebiTa]maxDliTa o*a |

48. xolo mimcemelsa mas missa mieca saswaulad da hrqua: romelsa
me ambors-uyo, igi ars, SeipyarT igi.
48. mieca] + mcnebaM o*af |

49. da meyseulad mouUda iesus da hrqua: gixaroden, moZRuar! _ da
ambors-uyo mas.
50. xolo iesu hrqua mas: moyuaso, romlisaTDsca mosrul xar? _
maSin mouUdes da daasxnes Uelni maTni iesus zeda da Seipyres igi.
50. da Seipyres igi] > a.

51. da, aha, erTman iesuFsTanaman miyo Ueli da iUada maxDli da sca
monasa mRdelTmoZRurisasa da warhkueTa yuri misi.
51. aha] > o*af | warhkueTa]warhkuFTa f |

52. maSin hrqua mas iesu: miaqcie maxDli adgilsave TDssa! rameTu
yovelTa romelTa aRiRon maxDli, maxDliTa warwymden.
52. miaqcie]miaqce a |

53. anu hgoneb, viTarmed ver Zal-mic vedrebad mamisa Cemisa, da
warmomidginos me aw aqa umravlesi aTormetTa gundTa angelozTaM?
53. hgoneb]hgonebT a | gundTa]gundTaM a |

54. da viTarme aResrulnen werilni, rameTu esreT jer-ars yofad?
55. mas Jamsa hrqua iesu ersa mas: viTarca avazaksa zeda gamoxuediT
maxDliTa da waTebiTa Sepyrobad Cemda; dRiTi dRe Tquen Tana taZarsa
mas Sina vjed da gaswavebd, da ara SemipyarT me.
55. gamoxuediT]gamoxuFdiT f | dRe]dRF a | mas3] > f | gaswavebdi f |

56. xolo ese yoveli iqmna, raMTa aResrulnen wignni
winawarmetyuelTani. maSin mowafeTa yovelTa dauteves igi da
ivltodes.
56. xolo] > o*af | iqmna]iyo o*af | wignni]werilni a |

57. xolo maT Seipyres iesu da miiyvanes kaiafaMsa mRdelTmoZRurisa,
sada-igi
mwignobarni da moxucebulni erisani Sekrebul iyvnes.
57. kaiafaMsa]kaiafaMssa o* | mRdelTmoZRurisa]mRdelTmoZRurisasa of, mR~dlTmZR~rissa

a|

58. xolo petre misdevda mas SoriT vidre ezodmde
mRdelTmoZRurisa, da Sevida Sina da dajda msaxurTa Tana xilvad
aRsasrulisa.
59. xolo mRdelTmoZRuarni igi da moxucebulni da yoveli krebuli
eZiebdes crumowameTa iesuMsTDs, raMTamca mokles
igi,
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59. crumowameTa]crumwmeTa o |

60. da ara hpoebdes, da mravalni mosrul iyvnes crumowameni. da ara
povnes. xolo ukuanaMsknel mo-vinme-vides orni
60. da2]rameTu o*af | crumowameni]crumwmeni o | da ara povnes] > o*af | xolo] > o*af |

61. da Tques, viTarmed: aman esreT Tqua: Zal-mic darRuevad taZari
ese RmrTisaM da mesamesa dResa aRSenebad.
61. darRuevad]darRuFvad f |

62. maSin aRdga mRdelTmoZRuari igi da hrqua mas: araras miugeba,
rasa-ese Segwameben Sen?
62. araras miugeba]arcaRa sityuas-ras-miugeba o* | arcaRa sityuasa-ras-miugeba af |
rasa-ese]rasa-eseni f |

63. xolo iesu dumna. maSin mRdelTmoZRuarman man hrqua mas: gafuceb
Sen RmrTisa cxovelisa, raMTa miTxra Cuen, ukueTu Sen xar qristF,
ZF RmrTisaM?
63. qristF]qriste f | ZF]Ze of | RmrTisaM]RmrTisa o*af | RmrTisaM] + cxovelisaM o*af

|

64. hrqua mas iesu: Sen sTqu. xolo getyD Tquen: amieriTgan ixiloT
ZF kacisaM mjdomare marjueniT Zlierebasa da momavali RrubelTa
Tana cisaTa.
64. ZF]Ze of | mjdomare]mjdomareF o, mjdomarF a | marjueniT]marjuFniT f |
Zlierebasa]ZlierebaTa af |

65. maSin mRdelTmoZRuarman man daipo samoseli TDsi da
Tqua,
viTarmed: gmo aw ukue, raMsaRa gDUman mowameni? aha, esera, gesma
gmobaM magisi!
65. viTarmed gmo aw ukue] > o*af | gesma]guesma o*a, guFsma f |

66. raM gnebavs Tquen? xolo maT miuges da hrques: Tanamdeb ars
sikudilisa.
66. raM]r~i a |

67. maSin hnerwyuvides pirsa missa da UurTiTa scemdes Tavsa missa,
da romelnime yurimalsa scemdes
68. da etyodes: gDwinawarmetyuelebd Cuen, qriste, vin ars, romelman
gca Sen?
68. qriste]qristF oa |

69. xolo petre jda gareSe ezosa Sina. mouUda mas erTi mUevali da
hrqua mas: da Senca iyav iesuMs Tana, galilevelisa.
69. erTi] > o*af | mas2] > f | da2] > o*af | galilevelisa]nazarevelisa o*af |
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70. xolo man uvar-yo winaSe yovelTasa da hrqua: ara vici, rasa
ityD.
70. yovelTasa]yovelTaMsa o* |

71. da viTarca gamovida igi gareSe bWeTa, ixila igi sxuaman da
hrqua mun mdgomareTa maT: eseca iyo iesuMs Tana, nazarevelisa.
71. eseca]ese o*af | nazarevelisa]galilevelisa o*af |

72. da mermeca uvar-yo petre ficiT da Tqua, viTarmed: ara vici
kaci igi.
73. da Semdgomad mciredisa mouUdes mun mdgomareni igi petres da
hrques mas: WeSmaritad Senca maTgani xar, da rameTu sityuaMca Seni
gamogaCinebs Sen.
73. mciredisa] + Jamisa o*af |

mouUes] + mas f | mdgomareni]mdgomari a | da3] > o*af |

74. maSin iwyo SeCuenebad da ficad, viTarmed: ara vici kaci igi. da
meyseulad qaTamman iyivla.
74. iwyo] + petre o*af | SeCuFnebad f | qaTamman iyivla]qaTami yiva o*a, qaTamman yiva

f|

75. da moeUsena petres sityuaM igi iesuMsi, romeli hrqua mas,
viTarmed: vidre qaTmisa Umobadmde, samgzis uvar-myo me. da gamovida
gare da tiroda mwared.
75. viTarmed]rameTu o*af | gare] + petre o*af |

27
1. da viTarca ganTena, zraxva-yves yovelTa mRdelTmoZRuarTa da
moxucebulTa erisaTa iesuMsTDs, raMTa moklan igi.
1. yovelTa] > o*af |

2. da Sekres igi da miiyvanes da misces igi pontoelsa pilates
mTavarsa.
3. maSin viTarca ixila iuda, romelmanca misca igi, rameTu daisaja,
Seinana da miaqcia ocdaaTi igi vecxli mRdelTmoZRuarTa maT mimarT
da moxucebulTa
3. miaqcia]miaqia a |

4. da Tqua: vcode, rameTu migec sisxli marTali. xolo maT hrques
mas: Cuenda raM? Sen ixile!
4. ixile]uwyi o*af |

5. da daabnia vecxli igi taZarsa mas Sina da ganeSora da warvida
da SiSTvil-iba.
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5. daabnia] + ocdaaTi o*af |

vecxli igi]igi vecxli o*af | SiSTvil-iba] + da mokuda

o*af |

6. xolo mRdelTmoZRuarTa maT moiRes vecxli igi da Tques: ara
jer-ars ese dadebad siwmidesa, rameTu sasyideli sisxlisaM ars.
6. maT] > of |

7. da zraxva-yves da moiyides miTa agaraki igi mekecisaM saflavad
ucxoTa.
7. zraxva-yves] + da moiRes vecxli igi o*af |
8. amisTDs ewoda agaraksa mas agaraki sisxlisaM vidre aqa dRedmde.
8. aqa dRedmde]aqamomde o*f |

9. maSin aResrula Tqumuli igi ieremia winawarmetyuelisaM, romelsa
ityDs: da moviRe ocdaaTi igi vecxli, sasyideli gansyidulisaM mis,
romeli moiyides ZeTagan israFlisaTa,
9. gansyidulisaM]patiosnisaM o*af | ZeTagan]ZeTa o*af |

10. da misces igi agarakisaTDs mekecisa, viTarca mibrZana me ufalman.
10. misces]mivec o*af |

11. xolo iesu dadga winaSe mTavrisa mis. da hkiTxa mas mTavarman man
da hrqua: Sen xara meufF huriaTaM? xolo iesu hrqua mas: Sen ityD.
11. xara]xar o* f | mas2] > f |

12. da Sesmenasa mas [mRdelTmoZRuarTasa da moxucebulTasa araraM
miugo.
13. maSin hrqua mas pilate: ara gesmisa, raodensa-ese Segwameben Sen?
13. raodensa-ese]ravdensa-ese af |

14. da araraM miugo mas arca erTisa sityDsaTDs, vidremde
mTavarsa mas friad.

ukDrdaca

15. xolo dResaswaulTa Cueul iyo mTavari igi: da miutevis ersa
mas erTi pyrobili, romelica unebn maT.
15. dResaswaulTa]dRFsaswaulTa a | da1] > a | Cueul]CuFul f |
16. xolo hyva vinme maSin pyrobili Seswavebuli, romelsa erqua
baraba.
16. hyva]iyo af | baraba]isu barabaMsi af |
17. da viTar Sekrebul iyvnes igini, hrqua maT pilate: vin
gnebavs
orTa amaTgani, da migiteo Tquen: baraba, anu iesu, romelsa hrqDan
qristF.
17. qristF]qriste f |
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18. rameTu uwyoda, viTarmed SuriTa misces igi.
19. da viTarca dajda pilate saydarTa zeda, miuvlina mas colman
misman da hrqua] mas: araraM Zes Seni da marTlisa magis kacisaM!
rameTu mravali mevno me dRes CuenebiT magisTDs.
19. marTlisa magis]marTlisaM mis o* | dRes CuenebiT magisTDs]tr CuenebiT magisTDs
dRes o*a, CuFnebiT magisTDs dRes f |

[ ] 86r aklia fotos o-Si.

20. xolo mRdelTmoZRuarTa maT da moxucebulTa arwmunes ersa mas,
raMTa gamoiTxovon baraba, xolo iesu warwymidon.
c

20. gamoiTxovon]gamoiTxoon o f, gamoiTxon o* | baraba]barabaM o*af |

21. miugo mTavarman man da hrqua maT: vin gnebavs orTa amaTgani, da
migiteo Tquen? xolo maT hrques: baraba.
21. migiteo]migito a | xolo] > o*af | baraba]barabaM o*af |

22. hrqua maT pilate: raM
ukue uyo iesus, romelsa hrqDan
qristF? hrques mas yovelTa: juars-ecun!
22. ukue]ukuF oaf | qristF]qriste f | juars-ecun]juars-ecDn af |

23. xolo mTavarman hrqua maT: da raM boroti uqmnies? xolo igini
umetesad RaRadebdes da ityodes: juars-ecun!
23. mTavarman]

> a, man o*f | juars-ecun]juars-ecDn af |

24. viTarca ixila pilate, rameTu araras argebs, aramed ufroMsRa
SfoTi iqmnebis, moiTxova wyali da daibanna Uelni winaSe erisa mis
da Tqua: ubralo var me sisxlisagan magisisa, Tquen ixileT.
c

24. araras]aras o f, ara o* | argebs] + mas af | moiTxova]moiTxoa o |

25. da miugo yovelman erman da hrques: sisxli magisi Cuen zeda da
SvilTa CuenTa zeda.
25. hrques]T~qs a |

26. maSin miuteva maT baraba, xolo iesus SoltiTa sca da misca
maT, raMTa juars-ecuas.
26. juars-ecuas]juars-acuan af |

27. maSin erisaganTa maT mTavrisaTa wariyvanes iesu taZrad da
Sekribes mis zeda naTesavebi igi yoveli.
27. erisaganTa]erisganTa o*af |

28. da ganZarcues igi da qlamindi mewamuli Sehmoses mas.
28. ganZarcues]ganZarcuFs f | qlamindi]qlamin o*, qlanidi a |
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29. da SeTxzes gDrgDni ekalTagan da daadges Tavsa missa da lerwami
misces marjuenesa Uelsa missa da muUlni daidgnes mis winaSe,
emRerdes mas da etyodes: gixaroden, meufeo huriaTao!
29. missa1]misa f

| meufeo]meufeFo a |

30. da hnerwyuvides mas da moiRes lerwami da scemdes Tavsa missa.
30. hnerwyuvides]hnerwyovides a | missa]misa f |

31. da odes gankicxes igi, gansZarcues mas qlamindi igi da Sehmoses
mas TDsive samoseli da wariyvanes igi,
raMTa juars-acuan.
31. gansZarcues]ganhsZarcues a, gansZarcuFs f

| qlamindi]qlanidi a |

32. da viTarca gamovides igini mier, poves kaci kDrineli, saxeliT
simon. ese wariqcies pahrakad, raMTa aRiRos juari misi.
32. viTarca]viTar af | saxeliT] > o* |

33. da movides adgilsa mas, romelsa hrqDan golgoTa, romel ars
Txemisa adgili.
34. da misces mas Zmari, navRliTa aRzavebuli, da gemoM raM ixila,
ara unda sumis.
34. aRzavebuli] + da miiRo f |

35. da viTarca juars-acues igi, ganiyves samoseli misi da ganigdes
wili, raMTa aResrulos Tqumuli igi winawarmetyuelisa mier,
romelsa ityDs: ganiyves samoseli Cemi maT Soris da kuarTsa Cemsa
zeda ganigdes wili.
35. juars-acues]juars-acuFs f |

36. da sxdes mun da scvides mas.
37. da dasdves Tavsa missa zeda brali misi dawerili: ese ars iesu,
meufF huriaTaM.
37. dasdves]dadves a | brali misi]bralad misa o*af | dawerili] + ficari f |
meufF]meufe o |

38. maSin juars-acunes mis Tana orni avazakni: erTi _ marjueniT misa
da erTi _ marcxeniT.
39. xolo Tanawarmavalni igi hgmobdes mas, yrides TavTa maTTa
40. da ityodes: romeli dahUsnid taZarsa mas da mesamesa dResa
aRaSenebd, iUsen Tavi TDsi; ukueTu ZF xar RmrTisaM, gardamoUed
magier juariT!
40. da1] > o* f | ityodes] + eha o*af |

iUsen] + aw o*af | TDsi]Seni f | ZF]Ze of |

RmrTisaM] + da o*f |
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41. egreTve mRdelTmoZRuarni igi emRerdes mwignobarTa Tana da
moxucebulTa da farisevelTa da ityodes:
41. emRerdes]imRerdes af | moxucebulTa da farisevelTa]xucesTa o*af |

42. sxuani acxovnna, Tavi TDsi ver Zal-uc cxovnebad. ukueTu meufF
israFlisaM ars, gardamoUedin aw magier juariT, da gurwmenes igi.
42. meufF]meufe f | aw] > o*f | igi]ege o*af |

43. ukueTu esvida RmerTsa, iUsenin igi, ukueTu hnebavs igi, rameTu
Tqua, viTarmed: ZF RmrTisaM vari me.
43. igi1]ege o*af | igi2]ege o*af | viTarmed] > o*af | ZF]Ze of |

44. egreTve avazakni igi, mis

Tana juarcumulni, ayuedrebdes mas.

44. ayuedrebdes]ayuFdrebdes f |

45. xolo meequsiT JamiTgan dabnelda yoveli queyanaM vidre mecxred
Jamadmde.
45. mecxred]mcxred o |

46. da mecxresa oden Jamsa Uma-yo iesu UmiTa didiTa da Tqua: ili,
ili, lima sabaqTani? ese ars: RmerTo Cemo, RmerTo Cemo, raMsaTDs
damiteveb me?
c

46. ili ili]eli eli o*af | Cemo1] > o*af | damiteveb]damiteve o |

47. da romelTame mun mdgomareTa esma ese da ityodes, viTarmed:
elias uUmobs ese.
47. viTarmed] > o*af |

48. da meyseulad mirbioda erTi maTgani da moiRo Rrubeli da
aRavso ZmriTa da daadga lerwamsa da asumida mas.
48. lerwamsa]lerwami o*af |

49. xolo sxuani etyodes: acadeT, da vixiloT, ukueTu elia movides
Usnad misa.
49. etyodes]ityodes f | misa]magisa o*af |

50. xolo iesu kualad Uma-yo UmiTa didiTa da ganuteva suli.
51. da, aha, kretsabmeli igi taZrisaM mis ganipo orad zeiTgan vidre
quemde, da queyanaM SeiZra, da kldeni gansTqdes,
51. quemde]quemdF f |

52. da saflavni aRexunes, da mravalni guamni SesuenebulTa wmidaTani
aRdges.
52. SesuenebulTa]SesuFnebulTa f |
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53. da gamovides saflaviT maTiT da Semdgomad aRdgomisa misisa
Sevides wmidasa qalaqsa da gamoecxadnes mravalTa.
53. wmidasa] > o* |

54. xolo asisTavman man da misTanaTa, romelni scvides iesus, ixiles
raM ZrvaM igi da raM-igi iqmna, SeeSina friad da ityodes:
WeSmaritad ZF RmrTisaM iyo ese.
54. xolo]da f | misTanaTa] + da o*a | raM] > o*af | ZF]Ze of |

55. iyvnes mun dedanica mravalni, romelni SoriT xedvides, romelni
Seudges iesus galileaMT da hmsaxurebdes mas,
56. romelTa Tana iyo mariam magdaleneli da mariam iakobisi da
ioses dedaM da dedaM ZeTa zebedesTaM.
56. magdaleneli]magdaneli oaf |

57. da viTarca Semwuxrda, movida kaci mdidari arimaTiaMT, saxeliT
ioseb, romel-igica mowafe yofil iyo iesuMsa.
57. mowafe]mowafF a |

58. ese movida pilatesa da gamoiTxova guami iesuMsi. maSin pilate
ubrZana micemad guami igi misi.
59. da moiRo guami igi misi ioseb da wargragna igi amrenaksa
wmidasa
59.

wargragna]Segragna o*af |

60. da dadva igi axalsa missa saflavsa, romeli gamoekueTa
kldisagan, da miagorva lodi didi karsa mas saflavisasa da warvida.
60. gamoekueTa]gamoekuFTa f | kldisagan]kldisa misgan o*af | didi] > f |

61. iyo mun mariam magdaleneli da sxuaM igi mariam, da sxdes winaSe
saflavsa mas.
61. magdaleneli]magdaneli

af |

62. xolo xvalisagan, romel ars Semdgomad paraskevisa, Sekrbes
mRdelTmoZRuarni igi da farisevelni pilatesa,
62. xolo] > o*af | xvalisagan]xvalisa dRF o*a, xvalisa dRe f |

63. da hrques: ufalo, moviUseneT, rameTu man macTurman Tqua, vidre
cocxalRa iyo, viTarmed Semdgomad samisa dRisa aRvdgeo.
64. aw ukue brZane dakrZalvad saflavi igi vidre mesamed dRedmde,
nuukue moviden mowafeni misni da wariparon igi da uTxran ersa,
viTarmed aRdga igi mkudreTiT. da iyos ukuanaMskneli sacTuri uZDres
pirvelisa.
c

64. ukue] > o*af | nuukue]nuukuF of | igi2] > o |
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65. hrqua maT pilate: gaqus Tquen dasi; warvediT da dahkrZaleT,
viTarca iciT.
65. dasi]dasisaganni o*a, dasisagani f |

66. xolo igini warvides da dahkrZales saflavi igi da dahbeWdes
lodsa mas dasisa Tana.
28
1. xolo mwuxri SabaTTasa, romeli ganTeneboda erTSabaTad, movida
mariam magdaleneli da sxuaM igi mariam xilvad saflavisa mis.
1. xolo] > o*af | SabaTTasa]SabaTsa af | ganTeneboda]ganTendeboda of |
magdaleneli]magdaneli of |

2. da, aha, ZrvaM iyo didi, rameTu angelozi uflisaM gardamoUda
zeciT, movida da gardaagorva lodi igi karisa misgan saflavisa da
dajda mas zeda.
3. xolo iyo xilvaM misi, viTarca elvaM, da samoseli misi spetak,
viTarca Tovli.
3. xolo] > o*f |

4. xolo saSinelebisagan misisa SeZrwundes mcvelni igi da iqmnnes,
viTarca mkudarni.
4. iqmnnes]iqmnes f |

5. miugo angelozman man da hrqua dedaTa maT: nu geSinin Tquen, vici,
rameTu iesus nazarevelsa, juarcumulsa, eZiebT.
6. ara ars aqa, rameTu aRdga, viTarca Tqua. movediT da ixileT
adgili, sada daidva ufali.
6. daidva ufali]dadves igi o*af |

7. da adre warvediT da uTxarT mowafeTa misTa, viTarmed: aRdga
mkudreTiT da, aha, winagiZRDs Tquen galileas. mun ixiloT igi. aha,
esera, garqu Tquen.
7. mkudreTiT] > o*af | esera]egera o*af | Tquen]TquFn f |

8. xolo igini gamovides adre mier saflaviT SiSiTa da sixaruliTa
didiTa; mirbiodes Txrobad mowafeTa misTa.
8. gamovides]warvides o*af | mirbiodes]morbiodes a | Txrobad]Txobad o* |

9. da, viTar-igi mividodes Txrobad mowafeTa misTa da, aha, iesu
SeemTxDa maT da hrqua: gixaroden! xolo igini movides da Seuvrdes
ferUTa misTa da Tayuanis-sces mas.
9. da, viTar-igi mividodes Txrobad mowafeTa misTa] > o*af.
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10. maSin hrqua maT iesu: nu geSinin! warvediT da uTxarT ZmaTa
CemTa, raMTa warviden galileas da mun mixilon me.
11. da eseni viTarca warvides, aha, esera, dasisa misganni Sevides
qalaqad da uTxres mRdelTmoZRuarTa maT yoveli ese, raMca iqmna.
12. xolo igini Sekrbes moxucebulTa Tana da zraxva-yves, vecxli
didZali misces erisaganTa maT
12. igini]igi f

| da] > o* | erisaganTa]erisganTa o* |

13. da hrques: esreT TquT, viTarmed mowafeni misni Rame movides da
waripares igi, vidre Cuen meZina.
13. Rame]RamF a |

14. ukueTu esmes ese mTavarsa mas, Cuen varwmunoT, da Tquen
uzrunvel-gyvneT.
15. xolo maT miiRes vecxli igi da yves egre, viTarca iswaves
maTgan. da ganiTqua sityuaM ese huriaTa Soris vidre dRendelad
dRedmde.
16. xolo aTerTmetni igi mowafeni warvides galileas, mTasa mas,
sadaca ubrZana maT iesu.
16. aTerTmetni]aTormetni a | mas] + da a |

17. ixiles igi da Tayuanis-sces mas, xolo romelnime Seorguldes.
c

17. romelnime]romelni o a | Seorguldes]Seurguldes o* |

18. mouUda maT iesu, etyoda da hrqua: momeca me yoveli UelmwifebaM
caTa Sina da queyanasa zeda.
18. momeca]memeca a |

19. warvediT da moimowafeniT yovelni warmarTni da naTel-scemdiT
maT saxeliTa mamisaMTa da ZisaMTa da sulisa wmidisaMTa,
19. moimowafeniT]mowfeni a |

20. da aswavebdiT maT damarxvad yoveli, raodeni gamcen Tquen. da,
aha, esera, me Tquen Tana var yovelTa dReTa da vidre aRsasruladmde
soflisa. amen!
20. raodeni]ravdeni af

| Tquen]TquFn f

| var]v~rar a | aRsasruladmde]aRsasrulamde

a|
minaweri:

o(redaqtoris xeliT): berZulad Tavni t~M. daesrula maTes Tavi saxarebaM Tavi
t~ne, muUli cfi~d. aRiwera
iFrusalems ebraelebriTa sityDTa mervesa welsa
qristes amaRlebiTgan. xolo ikiTxvides marxvaMTgan vidre sekdenberadmde.
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მარკოზის სახარება*
1
1. dasabami saxarebisaM iesu qristesi, Zisa RmrTisaM.
* saxarebaM markozis Tavi o | wmidaM saxarebaM Tavi meorF markozisi a | saxaebaM
markozis Tavi f |
1.

saxarebisa a |

2. viTarca weril ars esaia winawarmetyuelsa: aha, esera, me
warvavlino angelozi Cemi winaSe pirsa Sensa, romelman ganhmzadnes
gzani Senni winaSe Sensa.
2. esaia]esaiasa o* | pirsa] > o*af |

3. UmaM RaRadebisaM udabnosa: ganhmzadeniT gzani uflisani da wrfelyveniT alagni misni.
3. ganhmzadeniT]ganmzadeniT f |

4. iyo iovane udabnosa da naTel-scemda da qadagebda naTlis-cemasa
sinanulisasa misatevebelad codvaTa.
5. da ganvidoda misa yoveli soflebi huriastanisaM da ierusalFmelni
yovelni da naTel-iRebdes misgan yovelni iordanesa mdinaresa da
aRuvarebdes codvaTa maTTa.
5. yovelni1] > oc | naTel-]naTels- f | yovelni2] > o*af |

6. da emosa iovanes samoslad Tmisagan aqlemisa, da sartyeli tyavisaM
welTa misTa, da Wamda igi mkalsa da Taflsa velursa,
6. da o*]xolo oc |

7. qadagebda da ityoda: aha, esera, movals uZlieresi Cemsa Semdgomad
Cemsa, romlisa ver Rirs var ganUsnad sabelTa UamlTa misTasa.
7. aha] > oc | ganUsnad]ganhUsnad o* | sabelTa]sabelsa of |

8. me naTel-gcem Tquen wyliTa, xolo man naTel-gces Tquen suliTa
wmidiTa.
8. -gcem]-gec oc, -geciT o* | Tquen2] > o*f |

9. da iyo, maT dReTa Sina movida iesu nazareTiT galileaMsaMT da
naTel-iRo iovanFsgan iordanesa.
9. iovanFsgan]iovanesgan of , ie~nsgn a | iordanesa]irdanesa a |

10. da meyseulad aRmoslvasa missa mier wyliT ixilna cani
ganxumulni da suli RmrTisaM gardamomavali, viTarca tredi, mis
zeda.
11. da UmaM iyo zeciT: Sen xar ZF Cemi sayuareli, Sen saTno-giyav.
11. ZF]Ze of |
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12. da meyseulad sulman ganiyvana igi udabnod.
13. da iyo mun ormeoc dRe da gamoicadeboda eSmakisagan da iyo
mUecTa Tana, da angelozni hmsaxurebdes mas.
13. dRe]dRF a | angelozni]angelosni a |

14. da Semdgomad micemisa iovanesisa movida iesu galilead, qadagebda
saxarebasa sasufevelisa RmrTisasa
14. iovanesisa]iovanesa o, i~esa f |

15. da ityoda, rameTu: aRsrulebul ars Jami da moaxlebul ars
sasufeveli RmrTisaM; SeinaneT da grwmenin saxarebisaM.
15. rameTu o*]viTarmed oc |

16. da vidoda raM zRDs-kidesa mas galileaMsasa, ixila simon da
andrea, ZmaM misi, iTxevlides raM zRuasa mas zeda, rameTu iyvnes
igini mesaTxevle.
16. xolo vidoda raM zRDs kidesa] da viTarca warvidoda zRuasa o*af | ixila]ixina
a, ixilna of | raM] > o*f | mesaTxevle]mesaTxevlF a | rameTu] > f |

17. da hrqua maT iesu: movediT da SemomidegiT me, da gyvne Tquen
mesaTxevle kacTa.
17. movediT]momdevdiT o*af | mesaTxevle]mesaTxevlF a |
18. xolo maT meyseulad dautevnes badeni maTni da misdevdes mas.
19. da mcired warvida da ixila iakob zebedesi da iovane, ZmaM misi,
da igini ganagebdes badeTa navsa Sina.
20. da uwoda maT. xolo maT meyseulad dauteves zebede, mamaM maTi,
navsa Sina muSakTa misTa Tana da misdevdes mas.
21. da Sevides da kapernaumd meyseulad dResa SabaTsa Sevida
Sesakrebelsa maTsa da aswavebda maT.
21. kapernaumd]kafarnaomd o*a, kafarnaumd f |

22. da ganukDrdeboda ersa mas moZRurebaM igi misi, rameTu aswavebda
maT, viTarca-igi vis aqun UelmwifebaM, da ara viTar-igi mwignobarni
maTni.
22. aqun]aqunda o*f |

23. da iyo krebulsa mas Sina maTsa kaci, romlisa Tana iyo suli
arawmidaM, RaRad-yo
23. RaRad-]RaRat- o |

24. da Tqua: eha, raM ars Cueni da Seni, iesu nazarevelo? mosrul
xar warwymedad Cuenda. giciT Sen, vin xar, wmidaM ege RmrTisaM.
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25. Sehrisxna mas iesu da hrqua: piri daiyav da ganved magisgan!
26. da dasca igi sulman man arawmidaman, da Uma-yo UmiTa didiTa da
ganvida misgan.
27. da daukDrdeboda yovelTa, vidre gamoZiebadmde urTierTas, da
ityodes: raM ars moZRurebaM ese axali, rameTu UelmwifebiT sulTaca
arawmidaTa ubrZanebs, da erCian mas?
27. raM]raMme oaf |

28. da ganUda hambavi misi yovelsa mas sofelsa galileaMsasa.
28. hambavi]hanbavi of | sofelsa]soflebsa o |

29. da mier SesakrebeliT gamovida da movida saxlsa simonissa da
andreaMssa iovanes da iakobis Tana.
29. andreaMssa]andreaMsa f |

30. xolo sidedri simonisi davrdomil iyo mUurvalebiTa. da uTxres
iesus misTDs.
31. da movida da upyra Ueli misi da aRadgina igi; da dauteva igi
mUurvalebaman man, da aRdga da hmsaxurebda maT.
31. da1] > a | da4] + meyseulad oaf |

32. da viTar Semwuxrdeboda, da mzF dahvidoda, mohyvandes misa
yovelni sneulni da eSmakeulni.
32. viTar]v~a a | mzF]mze f |

33. da yoveli qalaqi Sekrebul iyo winaSe karTa.
34. da gankurnna yovelni borotTagan senTa da TiTosaxeTagan
sneulebaTa da eSmakni mravalni ganasxna da ara utevebda sityuad
eSmakTa maT, rameTu icodes igi, viTarmed qriste ars.
34. qriste]qristF a |

35. da ganTiad riJuraJus oden aRdga da gamovida mier da ganvida
udabnosa adgilsa da mun ilocvida.
36. da misdevdes mas simon da misTanani.
37. da poves igi da hrques mas, viTarmed: yovelni geZieben Sen.
37. poves]poes a |

38. xolo iesu hrqua maT: movediT da warvideT maxlobelsa dabnebsa
da qalaqebsa, raMTa mun uqadagoT, rameTu amisTDs movivline.
38. movivline]movivlinF a |

97

39. da qadagebda SesakrebelTa maTTa da yovelsa galileasa da
eSmakTa ganasxmida.
40. maSin mouUda mas erTi gankeTrebuli, evedreboda mas da muUlni
daidgna da etyoda: ufalo, ukueTu gindes, Zal-gic ganwmedad Cemda.
40. gankeTrebuli]gankeTrovnebuli of | da1] > af |

41. xolo iesus Seewyala igi, ganyo Ueli, Seaxo mas da hrqua:
mnebavs, ganwmideni!
42. da viTarca ese Tqua, meyseulad ganeyara mas keTrovnebaM igi, da
ganwmidna igi,
43. da Sehrisxna mas da meyseulad gamoaZo igi,
44. da hrqua mas: ixile, nu vis uTxrob, aramed mived da uCuene
Tavi Seni mRdelsa da Sewire ganwmedisa SenisaTDs, romel-igi brZana
mose sawamebelad maTa.
44. uCuene]uCuFne f | mose]mosF a |

45. xolo igi gamovida mier da iwyo qadagebad friad da mimodadebad
sityDsa mis, viTarmed verRara Uel-ewifa mas cxadad qalaqad Seslvad,
aramed gare udabnoTa adgilTa iyofvoda. da movidodes misa yovliT
kerZo.
45. iyofvoda]iyofoda af |

2
1. da Sevida kualad kapernaumd Semdgomad mciredTa dReTa; da esma,
rameTu saxlsa Sina ars.
1. kualad]merme o*af | kapernaumd]kafarnaomd o*a, kafarnaumd f |

2. da meyseulad Sekrba mun simravle erisaM, vidremde verRara itevda
winaSe karTa maT, da etyoda maT sityuasa.
3. da movides misa da moaqunda ganrRueuli, zekidebuli oTxTagan.
3. ganrRueuli]ganruFuli f |

4. da viTar ver SeuZles miaxlebad misa erisa misgan, aRsZarcues
sarTuli saxlisaM mis, sada igi iyo, da aRiRes da gardauteves
cxedari igi, romelsa zeda idva ganrRueuli igi.
4. aRsZarcues]aRsZarcuFs f | ganrRueuli]ganrRuFuli f |

5. da ixila iesu sarwmunoebaM igi maTi da hrqua ganrRueulsa mas:
Svilo, migetevnen Sen codvani Senni!
5. ganrRueulsa]ganrRuFulsa f | Senni] > o* |
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6. xolo iyvnes vinme mun msxdomareni mwignobarTaganni da zraxvides
gulTa Sina maTTa da ityodes,
6. xolo] > o*af | da1] > a | Sina] > o*af |

7. viTarmed: ese gmobasa ityDs; vis Uel-ewifebis mitevebad codvaTa,
garna mxolosa RmerTsa?
7. viTarmed ese gmobasa ityDs] > a |

8. xolo iesu meyseulad gulisUma-yo suliTa, rameTu esreT zraxven
gulTa Sina maTTa, da hrqua maT: rasa magas hzraxavT gulTa Sina
TquenTa?
> a | Sina1] > o*af | rasa]raMsa o*af | hzraxavT]zraxavT f | Sina2] > o*af |
TquenTa]TquFnTa f |
8. meyseulad]

9. raM uadviles ars sityuad ganrRueulisa amis: migetevnen codvani
Senni, anu Tqumad: aRdeg, aRiRe cxedari Seni da vidode?
9. ganrRueulisa]ganrRueulsa a, ganrRuFulisa f | amis]amas a | Tqumad]rqumad a |

10. xolo raMTa uwyodiT, rameTu UelmwifebaM aqus Zesa kacisasa
queyanasa zeda mitevebad codvaTa, _ da hrqua ganrRueulsa mas:
10. ganrRueulsa]ganrRuFulsa f |

11. Sen getyD: aRdeg da aRiRe cxedari Seni da warved saxid Senda!
12. da meyseulad aRdga igi da aRiRo cxedari TDsi da gamovida
winaSe yovelTasa, viTarmed ganukDrdebodaca yovelTa da adidebdes
RmerTsa da ityodes, viTarmed: arasada esreT vixileT.
13. da kualad ganvida zRDskidesa, da yoveli eri movidoda misa, da
mun aswavebda maT.
13. kualad]mermeca o*af | ganvida]warmovidoda o*af | yoveli] + igi o*af |
movidoda]mosdevda o*af | misa]mas o*af |

14. da war-raM-vidoda, ixila levi alfesi, mjdomare sazueresa zeda,
da hrqua mas: momdevdi me! _ da aRdga da misdevda mas.
14. da] + merme o*af | war-raM-vidoda]warmovidoda af | war-raM-vidoda] + da o*af |
mjdomare]jda raM o*af | mjdomare] + igi o*af |

15. da iyo, viTarca inaUiT-jda igi saxlsa Sina missa, da mravalni
mezuereni da codvilni sxdes iesuMs Tana da mowafeTa misTa Tana,
rameTu iyvnes mun mravalni da misdevdes mas.
15. mezuereni]mezuFreni f |

16. da mwignobarTa maT da farisevelTa viTarca ixiles igi, rameTu
mezuereTa da codvilTa Tana Wams, etyodes mowafeTa misTa: raMsaTDs
mezuereTa da codvilTa Tana Wams da suams?
16. mezuereTa1]mezuFreTa f | etyodes]hrques o*af | mezuereTa2]mezuFreTa f | Wams2]sWamT
o*af | suams]hsuamT a, suamT o*f |
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17. da esma ese iesus da hrqua maT: ara uUms cocxalTa mkurnali,
aramed sneulTa. ara moved wodebad marTalTa, aramed codvilTa _
sinanulad.
18. da iyvnes mowafeni iovanesni da farisevelni marxvasa Sina, da
movides misa da hrques mas: raMsaTDs mowafeni iovanesni da
farisevelTani imarxven, da mowafeni Senni ara imarxven?
18. farisevelTani1]farisevelTani a |

19. hrqua maT iesu: ver Uel-ewifebis ZeTa siZisaTa, vidre siZF igi
maT Tana ars, marxvad.
19. siZF]siZe f |

20. aramed movlenan dReni, odes amaRldes siZF igi maTgan, da maSin
imarxviden, mas dResa Sina.
20. siZF]siZe f |

21. ara vin sadgmeli axali daadgis samoselsa Zuelsa, ukueTu ara,
moapis misgan cocxalica igi axalman man ZuelisaM mis, da uZDresad
ganipis.
21. Zuelsa]ZuFlsa f | ZuelisaM]ZuFlisaM f |

22. da ara vin STaasxis RDnoM axali TxierTa ZuelTa, raMTa ara
ganxeTqnes RDnoman axalman Txierni igi, da RDnoM daiTxios, da
Txierni warwymden; aramed RDnoM axali TxierTa axalTa STaasxian.
22. ZuelTa]ZuFlTa f |

23. da iyo, viTar-igi Tanawarhvidoda SabaTsa yanebisagan, da mowafeTa
misTa iwyes gzasa slvad da musrvad Tavsa Uuvilisasa.
23. Uuvilisasa]Uuvisasa o*, Uuilisasa f |

24. xolo farisevelni igi etyodes mas: ixile, rasa zmen mowafeni
Senni SabaTsa Sina, romeli ara jer-ars yofad!
25. xolo iesu hrqua maT: arasada aRmogikiTxavsa, raM-igi yo daviT,
raJams-igi uUmda da SeemSia mas da misTanaTa?
26. viTar-igi Sevida saxlsa RmrTisasa abiaTar mRdelTmoZRurisa ze
da purni igi SesawiravTani SeWamna da sca misTanaTaca, romelTaM ara
jer-ars Wamad, garna mRdelTa xolo.
26. ze]zeF a | romelTaM]romeli o*af | Wamad]WamaM f | mRdelTa]mRdelTaM of |

27. da etyoda maT: SabaTi kacisaTDs daebada, da ara Tu kaci
SabaTisaTDs.
28. vinaMca ufal ars Ze kacisaM SabaTisaca.
28. vinaMca]aramed o*af | Ze]ZF a | SabaTisaca]SabaTisa o*af |
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3
1. da merme Sevida Sesakrebelsa. da iyo mun kaci, romelsa Ueli
ganUmel edga.
2. da umzirdes mas, ukueTu SabaTsa gankurnos igi, raMTa Seasminon
igi.
3. da mas Jamsa hrqua iesu kacsa mas, romelsa Ueli ganUmel edga:
aRdeg da warmodeg Soris!
4. da hrqua maT iesu: jer-arsa SabaTsa Sina keTilisa saqmF, anu
borotisaM? sulisa cxovnebaM, anu moklvaM? xolo igini dumnes.
4. Sina] > o*af | saqmF]saqme of | cxovrebaM]cx~rbM o*af, cxv~nebaM oc |
moklvaM]warwymedaM o*af |

5. da mimoixila maTa risxviT da mwuxared sibrmisaTDs gulTa
maTTaMsa da hrqua kacsa mas: ganirTx Ueli Seni! _ da man ganirTxa,
da kualad moego Ueli igi, viTarca erTi igi.
5. ganirTxa] + Ueli o*af |

6. da viTarca gamovides mier farisevelni igi herodianelTa Tana,
zraxva-yves misTDs, raMTa warwymidon igi.
7. xolo iesu mowfiTurT ganeSora maTgan da movida zRDskided, da
mravali eri Seudga mas galileaMT da huriastaniT,
7. mas] > af | huriastaniT]hurastaniT a | mas] > o* |

8. ierusalFmiT da idumiaMT, wiaR iordaniT da tDrosiT kerZo da
sidoniT. esma mravalsa simravlesa, raodensa-igi iqmoda, da movides
misa.
8. idumiaMT]idumeaMT af | kerZo]kerZoni o*af | sidoniT]sidoniaMT o*af | raodensa]ravdensa
af | movides]movidodes o*af |

9. da hrqua mowafeTa TDsTa, raMTa navi ganumzadon mas erisa misTDs,
raMTa ara Seaiwron igi.
9. Seiwron]Seeaxlnen o*af | igi]mas da o*af |

10. rameTu mravalTa ganhkurnebda, viTarmed zedaca daesxmoda mas eri
igi, raMTa Se-oden-exnen. da raodenTa aqunda uZlurebaM da Seexnes,
ganikurnebodes.
10. raodenTa]ravdenTa af |

11. da sulebi igi arawmidaM xedvides mas da Seuvrdebodes,
RaRadebdes da ityodes: Sen xar ZF RmrTisaM.
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11. Seuvrdebodes]Seurdebodes f | ZF]Ze of |

12. da friad Sehrisxna maT iesu, raMTa ara gamoacxadon igi.
13. da aRvida mTasa da mouwoda, romelTaM unda mas; da movides
misa.
13. aRvida] + igi a |

14. da yvna aTormetni igi, raMTa iyvnen mis Tana, da waravlinnes
igini qadagebad,
14. qadagebad]qd~bd o* |

15. da raMTa aqundes UelmwifebaM gansxmad eSmakTa.
15. raMTa] > o*af | aqundes] + maT a |

16. da dasdva saxelebi: simons petre,
16. petre]petrF a |

17. da iakob zebedesi da iovane, ZmaM iakobisi; da dasdva maT
saxelebi banerges, romel ars: Zeni quxilisani;
17.

da1] > o*af |

18. andrea da filipe, barTlome da matTeos, Toma da iakob alfesi,
Tadeos da simon kananeli
18. da3] > a | alfesi]alfFsi a |

19. da iuda iskarioteli, romelmanca misca igi.
20. da movides saxlsa, da Sekrba kualad misa eri, vidremdis ver
Uel-ewifeboda maT vercaRa purisa Wamad.
20. vidremdis]da o*af | Uel-ewifeboda]Uel-ewifa o*af | vercaRa]verca o*af |

21. da esma mis kerZoMsaTa da gamovides Sepyrobad misa, rameTu
ityodes, viTarmed: gankrTomil ars.
21. gamovides]gamovidodes o*af |

22. da mwignobarni igi, romelni ierusalFmiT STamosrul iyvnes,
ityodes, viTarmed: belzebuli mis Tana ars, da mTavriTa eSmakTaMTa
ganasxams eSmakTa.
23. da mouwoda
eSmakisa ganUdad?

maT

da

igaviT

etyoda:

viTar

Uel-ewifebis

23. ganUdad]gansxmaM o*af |

24. da ukueTu meufebaM meufebasa ganevlTas, ver Uel-ewifebis
damtkicebad meufebaM igi.
24. ganevlTas]ganevTas o* |
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eSmaksa

25. da ukueTu saxli saxlsa ganevlTas, ver Uel-ewifebis saxli igi
damtkicebad.
25. ganevlTas]ganevTas o* |

26. da ukueTu eSmaki Tavsa TDssa zeda aRdgomil ars da ganyofil
ars, ver Uel-ewifebis damtkicebad, aramed aRsasruli aqus.
27. da arca vis Uel-ewifebis Seslvad saxlsa Zlierisasa da WurWeli
misi gamotyuenvad, ara Tu pirvelad Zlieri igi Sekras da maSinRa
saxli misi gamotyuenos.
27. gamotyuenvad]gamotyuFnvad f | gamotyuenos]gamotyuFnos f |

28. amen getyD Tquen, viTarmed yovelive mieteos ZeTa kacTa codvani
da gmobani, raodensaca hgmobden;
28. raodensaca]ravdensaca af |

29. xolo romelman Tquas gmobaM sulisa wmidisaTDs, ara aqus
mitevebaM ukunisamde, aramed Tanamdeb ars saukunoMsa saSjelisa.
29. Tquas gmobaM] tr gmobaM Tquas a | ukunisamde] > a | ars] + igi o*f |
saSjelisa]sasjelisa f |

30. rameTu ityodes, viTarmed: suli arawmidaM ars mis Tana.
31. movides ukue Zmani misni da dedaM misi, da gareSe dges da
mouvlines mas da gamohxadodes.
31. da movides o*af | ukue] > o*af | gamohxadodes]gamoxadodes of |

32. da sxda garemo misa eri mravali; da viTarca hrques mas: aha,
dedaM Seni da Zmani Senni gare dganan da geZieben Sen,
32. da2] > a |

33. miugo iesu da hrqua: vin ars dedaM Cemi, anu Zmani Cemni?
34. da mimoixila garemo misa mowafeTa TDsTa msxdomareTa da hrqua:
aha, dedaM Cemi da Zmani Cemni!
35. rameTu, romelman yos nebaM RmrTisaM, ese ars ZmaM Cemi da daM
Cemi da dedaM Cemi.
4
1. merme kualad iwyo swavlad zRDskidesa; da Sekrba misa eri
mravali, vidre Seslvadmde misa navad, da dajda igi navsa mas zRuasa
Sina; da yoveli igi eri zRDskidesa queyanasa zeda dga.
1. zRDskidesa] + zeda o*af |

2. da aswavebda maT igaviT friad da etyoda maT swavlasa mas missa:
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3. ismineT ese: gamovida mTesvari Tesvad.
4. da iyo Tesvasa mas missa, romelime davarda gzasa zeda, movides
mfrinvelni da SeWames igi.
5. da sxuaM davarda kldovansa zeda, sada ara iyo miwaM friad, da
meyseulad aRmoscenda, da rameTu ara iyo siRrme miwisaM,
5. kldovansa]kldoansa a | zeda] > f | aRmoscenda]aRmosceda a | siRrme]siRrmF a |

6. da viTarca mzF aRmohUda da dascxa, da, rameTu Zirni ara daebnes,
ganUma.
6. mzF]mze f |

7. da sxuaM davarda ekalTa Soris; da aRmoscendes ekalni da
SeaSTves igi, da nayofi ver gamoiRo.
7. ekalni] + igi a |

8. da sxuaM davarda queyanasa keTilsa da moscemda nayofsa,
aRmovidoda da aRorZndeboda da moaqunda ocdaaTeuli, sameoceuli da
aseuli.
c

8. sameoceuli o*]samoceuli o af |

9. da etyoda: romelsa asxen yurni smenad, isminen!
10. da odes iyo igi TDsagan, hkiTxes mas mowafeTa misTa: raM ars
igavi ese?
11. xolo igi etyoda maT: Tquenda mocemul ars cnobad saidumloM
igi sasufevelisa RmrTisaM, xolo gareSeTa maT _ yovelive igaviT
sityuad.
12. raMTa xedviT xedviden da ara ixilon da smeniT esmodis da ver
gulisUma-yon, nuukue moiqcen da mieteos maT codvaM maTi.
12. raMTa]rameTu o*af | nuukue]nuukuF of |

13. da hrqua maT: ara iciTa igavi ese? da viTar ukue yovelni
igavni gulisUma-hyvneT?
13. ukue]ukuF of | -hyvneT]-hyveniT a |

14. romeli-igi sTesavs, sityuasa mas sTesavs.
14.

mas] > a |

15. xolo eseni arian, romelni-igi gzasa zeda, sada-igi daeTesis
sityuaM; da raJams isminian, meyseulad movidis eSmaki da miuRis maT
sityuaM igi gulTagan maTTa.
15. isminian] + sityuaM igi misi o*af |
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16. da eseni arian kldovansa mas daTesulni, romelTa-igi raJams
isminian sityuaM, meyseulad sixaruliT miiRian,
17. da, rameTu ara ubn Ziri maT Soris, aramed sawuTo aried; da,
raJams moiwiis Wiri, anu devnulebaM sityDsa misTDs, meyseulad
dabrkoldian.
17. dabrkoldian]dahbrkoldian a |

18. da romelni ekalTa Soris daeTesnes, eseni arian, romelTa
sityuaM igi isminian,
19. da zrunvani amis soflisani da sacTuri simdidrisaM SeuUdis, da
SeaSTvian sityuaM igi, da unayofo iqmnis.
20. da eseni arian, romelni keTilsa queyanasa daeTesnes, romelTa
isminian sityuaM igi da Seiwynarian da nayofi gamoiRian ocdaaTeuli
da samoceuli da aseuli.
20. eseni] > o*af | da4] > af | samoceuli]sameoceuli ao |

21. da etyoda maT: nu sanTeli moiRian da UDmirsa queSe Sedgian, anu
cxedarsa queSe dadgian? anu ara sasanTlesa zeda dadgian?
21. queSe1]quFSe f | queSe2]quFSe f | dadgian]daadgian o* |

22. rameTu ara ars dafaruli, romeli ara gamocxadnes, arca iyos
saidumlod, aramed raMTa gancxadebulad movides.
23. romelsa asxen yurni smenad, isminen!
24. da etyoda maT: ixileT, raM-ese gesmis: romliTa sawyauliTa
miuwyoT, mogewyos Tquen da zedadagerTos Tquen, romelTa-ege gesmis.
25. rameTu, romelsa aqundes, mieces mas, da, romelsa ara aqundes, da
romelRa-igi aqundes, mo-ve-eRos mas.
25. rameTu]xolo a | aqundes2]aqus of |

26. da etyoda maT: esreT ars sasufeveli RmrTisaM, viTarca-igi
kacman dasTesis Tesli queyanasa
27. da daiZinis; da aRdgis Rame da dRe, da Tesli igi aRmoscendis
da ganorZndebin, viTar-igi man ara uwyin,
27. Rame]RamF a | dRe]dRF a | Tesli]Tesuli a |

28. rameTu TDsiT TaviT queyanaM nayofsa gamoiRebs: pirvelad wueli,
merme Tavi, maSinRa savse ifqli Tavsa mas Sina.
28. gamoiRebs]gamoiRebn af | wueli]wuFli f | savse]savsF a |

29. da raJams moscis nayofi, meyseulad moavlinis mangali, rameTu
moiwia mkaM.
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30. da etyoda: rasa vamsgavsoT sasufeveli RmrTisaM? anu romeli
igavi moviRoT misTDs?
30. vamsgavsoT]vamsgavso o* | moviRoT]moviRo o*f |

31. viTarca mdogDsa marcuali, romeli daeTesis queyanasa, rameTu
umcires ars igi yovelTa TeslTa, romelni arian queyanasa zeda.
32. da odes daeTesis, da aRmoUdis da iqmnis igi ufroMs yovelTa
mxalTa da gamoixunis rtoni did-didni, viTarmed SesaZlebel arnca
queSe sagrilsa missa mfrinvelTa cisaTa dadgromad.
32. queSe]quFSe f |

33. da eseviTariTa igaviTa etyoda maT sityuasa, viTarca SemZlebel
iyvnes igini smenad.
34. da TDnier igavisa ara ras etyoda maT; xolo TDsagan mowafeTa
gamouTargmanis igi yoveli.
34. da1] > f | gamouTargmanis]gamouTargmnis a |

35. mas dResa Sina, viTarca Semwuxrda, hrqua maT: wiaRvUdeT mier
kerZo.
36. da dauteves eri igi da wariyvanes igi mowafeTa, viTarca iyo
navsa mas Sina, da sxuaMca navebi, romel iyo mis Tana.
36. romel]romeli a |

37. da iyo meyseulad borbali qarisaM didi da Relvasa mas
STaasxmida navsa, viTarmed aR-ca-ivseboda navi igi.
38. da Tavadi iyo piriT kerZo Tavsa mis navisasa da eZina. da
ganaRDZebdes mas da etyodes: moZRuar, aras hzrunav, rameTu
warvwymdebiT?
39. da aRdga da Sehrisxna qarsa mas da zRuasa da hrqua: dadumen
da piri daiyav! _ da dascxra qari igi, da iqmna dayudeba did.
40. da hrqua maT: raMsa esoden moSiS xarT? viTar ara gaqus
sarwmunoebaM?
41. da SeeSina maT SiSiTa didiTa da ityodes urTierTas: vinme ars
ese, rameTu qarnica da zRuaMca erCian mas?
5
1. da movides wiaR zRuasa mas, sofelsa mas RadarinelTasa.
1. movides]movida af |
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2. da viTarca gamovida igi naviT, meyseulad moegebvoda mas
saflavebisagan kaci, romlisa Tana iyo arawmidaM suli,
c

2. romlisa]rl~sa o*, rl~isa o |

3. romelsa sayofladve aqunda saflavebi da arcaRa jaWuebiTa vis
Uel-ewifa Sekrvad igi.
3. sayofladve]sayoflad f | jaWuebiTa]jaWuFbiTa f |

4. rameTu mravalgzis jaWDTa da borkiliTa Sekrul iyo igi da
ganxeTqis da Semusris, da ara vis eZlo dayenebad misa.
5. da maradis Rame da dRe saflavebsa da mTaTa gare iqcevin,
RaRadebn da daikodn Tavsa TDssa lodiTa.
5. Rame]RamF a | dRe]dRF a |

6. da viTarca ixila man iesu SoriT, morbioda da Tayuanis-sca,
7. RaRadebda UmiTa didiTa da ityoda: raM Zes Cemi da Seni, iesu,
Zeo RmrTisa maRlisao? gafuceb Sen RmerTsa, nu mtanjav me.
7. Cemi]C~ni f | Seni]S~ni f | Zeo]ZFo a |

8. rameTu etyoda mas iesu: suli ege arawmidaM, ganved kacisa
magisgan!
9. da hkiTxa mas: raM ars saxeli Seni? da hrqua mas: legeon ars
saxeli Cemi, rameTu mraval varT.
10. da evedreboda mas friad, raMTa ara ganasxnes igini gareSe
sofelsa.
11. da iyo mun kolti RorTaM didZali, mTasa gare mZovari.
12. da evedrebodes mas yovelni igi eSmakni da etyodes: mimavlinen
Cuen Rorebsa imas, raMTa maTa SevideT.
13. da ubrZana maT da ganvida sulebi igi arawmidaM kacisa misgan da
Sevida Rorebsa mas, da miimarTa koltman man Rorebisaman kbodesa mas
zRuad, rameTu iyvnes viTar or aTas, da daiSTvnes zRuasa mas Sina.
14. xolo mwyemsni igi maTni ivltodes da uTxres qalaqsa da
dabnebsa. da gamovides xilvad, raMZi ars, romeli-igi iqmna.
14. mwyemsni]mwyemni o |

da3] > a |

15. da movides iesuMsa da ixiles eSmakeuli igi mjdomare, Semosili
da gonieri, romlisa Tana-igi yofil iyo legeoni, da SeeSina.
15. mjdomare]mjdomareF a | Tana-igi]Tana f |
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16. da uTxrobdes maT, romelTa-igi exilva, viTar-igi iqmna
eSmakeulisa misTDs da Rorebisa misTDs.
16. misTDs2] > a |

17. da evedrebodes mas, raMTa warvides sazRvarTa maTTagan.
18. da aR-raM-vida iesu navsa, evedreboda mas, romeli-igi iyo pirvel
eSmakeuli, raMTa mis Tana iyos.
18. eSmakeuli]eSm~kul a |

19. da ara uteva igi, aramed hrqua mas: warved saxid Senda TDsTa
SenTa Tana da uTxar maT, raodeni giyo Sen ufalman da Segiwyala.
19. raodeni]ravdeni af | ufalman]R~n a |

20. da warvida igi da iwyo qadagebad aTqalaqsa mas, raodeni uyo
mas iesu: da yovelTa ukDrda.
20. aTqalaqsa]qalaqsa o* | mas1]maT f | raodeni]ravdeni af |

21. da wiaRUda raM kualad iesu mier kerZo, Sekrba misa eri
didZali. da iyo zRDskidesa,
22. da, aha, mo-vinme-vida misa erTi SesakrebelismTavari, saxeli misi
iaros; ixila igi da Seuvrda ferUTa misTa.
22. SesakrebelismTavari]SesakreblismTavari a | ferUTa]ferTa f |

23. da evedreboda mas friad da etyoda, viTarmed: asuli Cemi
aResrulebis, raMTa moxDde da daasxne Uelni mas zeda da ganeres da
cxovndes.
23. zeda] > o*af | da4] > o*af | cxvndes]cxondes a |

24. da warvida iesu mis Tana. da misdevda mas eri mravali da
Seaurvebdes mas.
24. misdevda]misdevdes f | Seaurvebdes]Seaurvebda o*f |

25. da dedakaci vinme iyo mun, romeli iyo wyaroMTa sisxlisaMTa
guemul aTormet wel.
c

25. vinme] > o*af, vine o | mun]mon o | wyaroMTa]wroMTa o* | guemul]guFmul f |

26. da friad vnebul iyo igi mravalTagan mkurnalTa da warego
yovelive misi, da araraM sargebel eyo, aramed ufroMsad uZDresad
movida.
26. igi] > a | warego]wargo a | ufroMsad] + da f |

27. da viTarca esma iesuMsTDs, mouUda mas ersa mas Soris zurgiT
kerZo da Seaxo samoselsa missa,
27. da2] > f; missa]misa f |
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28. rameTu ityoda gulsa Sina TDssa: daRaTu samoselsa oden missa
Sevexo, vcxovnde.
28. Sina] > o*af | missa]misa f | Sevexo]Sevaxo o*af | vcxovnde]vcxonde oaf |

29. da viTarca Seexo, meyseulad ganUma wyaroM igi sisxlisaM mis,
da cna UorcTagan, rameTu ganikurna guemulebisagan.
29. Seexo]Seaxo o*af | guemulebisagan]guFmulebisagan f |

30. xolo iesu gulisUma-yo meyseulad TaviT TDsiT gansruli igi
Zali misgan, moiqca erisa mis da Tqua: vin Semaxo samoselsa Cemsa?
30. misgan] + da a |

31. xolo mowafeni misni etyodes mas: xedava ersa amas, rameTu
SegaWirveben Sen, da Sen ityD: vin Semaxo me?
31. xedava]xedav oaf | SegaWirveben]SegaWireben a |

32. da mimohxedvida, raMTa ixilos, romelman ese yo.
32. mimohxedvida]mimoxedvida oa, mimoixedvida f |

33. xolo dedakacsa mas SeeSina da Zrwoda, uwyoda, raM-igi iqmna mis
zeda, movida da Seuvrda mas da uTxra mas yovelive WeSmariti.
33. uwyoda] > o*af | WeSmariti]brali o*af |

34. xolo Tavadman hrqua mas: asulo, sarwmunoebaman Senman gacxovna
Sen. warved mSDdobiT da iyav Sen cocxal guemulebisagan Senisa!
34. warved] + saxid Senda o*af | guemulebisagan]guFmulebisagan f |

35. da viTar igi amas ityoda, movides SesakrebelismTavrisani mis da
etyodes: asuli Seni aResrula, raMsaRa aSromeb moZRuarsa?
35. SesakrebelismTavrisani]SesakreblimTavrisani af |

36. xolo iesus viTar esmnes sityuani ese, romelsa etyodes, hrqua
SesakrebelTmTavarsa mas: nu geSinin, garna grwmenin xolo!
36. esmnes]esmes a |

37. da aravin uteva midevnebad mis Tana, garna petre da iakob da
iovane, ZmaM iakobisi.
37. petre]petrF a | da iakob] > f |

38. da movida saxlsa mas SesakrebelTmTavrisasa da ixila SfoTi da
tirili da RaRadebaM friadi.
38. movida]movides o*af | ixila]ixiles o*af |

39. da Sevida da hrqua maT: raMsa aRSfoTebul xarT da stirT?
yrmaM ege ara momkudar ars, aramed sZinavs.
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40. da igini hbasrobdes mas, xolo Tavadman gamoasxa yoveli igi
SfoTi da miiyvana mamaM mis yrmisaM da dedaM da mowafeni misni, da
Sevida, sada-igi idva mkudari igi yrmaM,
41. da upyra Ueli yrmisaM mis da hrqua mas: taliTa kumi! _ romel
ars TargmanebiT: Sen getyD, yrmao, aRdeg!
42. da meyseulad aRdga qali igi da iwyo slvad, rameTu iyo igi
aTormetis wlis oden. da ganukDrdeboda maT gankDrvebiTa didiTa
friad.
42. wlis]wlisa a |

43. da amcnebda maT friad, raMTa ara vin agrZnas ese, da ubrZana
maT, raMTa scen mas Wamadi.
43. maT1] > o*f | agrZnas]agrZnes f |

6
1. da gamovida mier da movida TDsa mamulad, da mosdevdes mas
mowafeni misni.
2. da iyo SabaTi, da iwyo Sesakrebelsa maTsa swavlad maTa. da
mravalTa, romelTa esmoda, ganukDrdeboda da ityodes: vinaM ars ese
amisa? anu raM ars sibrZne ese, mocemuli amisa, da Zalni eseodenni,
UelTagan amisTa romelni iqmnebian?
2. ganukDrdeboda]ganukDdeboda o | vinaM]vina o* | sibrZne]sibrZnF a | mocemuli]mocemul a

| Zalni]Zali af | eseodenni]esodeni o*af, esodenni oc |

3. anu ara ese arsa xuroMsaM mis da ZF mariamisi da ZmaM iakobisi
da iosesi, iudaMsi da simonisi, da dani misni yovelni Cuen Tana
arian? _ da dabrkoldebodes misa mimarT.
3. xuroMsaM]xuroMsa f | ZF]Ze of | misa]missa o |

4. xolo iesu etyoda: ara ars winawarmetyueli Seuracx, garna TDssa
sofelsa da naTesavTa Soris misTa da saxlsa Sina TDssa.
5. da ara qmna mun Zali arca erTi, garna mciredTa sneulTa Ueli
dasdva da gankurnna igini.
5. gankurnna]g~nurnna a |

6. da daukDrda urwmunoebaM igi maTi da mimoiqceoda garemo
soflebsa mas da aswavebda maT.
7. da mouwoda aTormetTa maT da iwyo warvlinebad maTa or-orisa da
miscemda Uelmwifebasa sulTa zeda arawmidaTa.
8. da amcnebda maT, raMTa ara raM miiRon gzasa zeda, garna kuerTxi
xolo: nuca vaSkarani, nuca puri, nuca sartyelsa rvali.
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8. kuerTxi]kueTxi a, kuFrTxi f |

9. da raMTa esxnen sandalni, da nuca Semosad ori samoseli.
10. da etyoda maT: vidreca SexDdeT saxlsa, mun daadgeriT, vidre
mier gamoslvadmde.
11. da raodenTa ara Segiwynarnen Tquen da arca isminon Tqueni, gamoraM-xDdodiT mier, ganiyareT mtueri ferUTagan TquenTa sawamebelad
maTa. amen getyD Tquen, umolxines iyos sodomisa da gomorisa dResa
mas saSjelisasa, vidre qalaqisa mis.
11. raodenTa]ravodenTa o, ravdenTa af | mtueri]mtuFri f | ferUTagan]feUTagan a |
iyos] > o* | qalaqisa mis]qalaqi igi o*af |

12. da gamovides da qadagebdes, raMTa Seinanon.
13. da eSmakni mravalni ganasxnes da scxebdes zeTsa mravalTa
sneulTa da ganhkurnebdes.
14. da esma herodes mefesa, rameTu gancxadna saxeli misi, da ityoda,
viTarmed: iovane naTlismcemeli mkudreTiT aRdgomil ars, da misTDs
iqmnebian Zalni mis Tana.
15. da sxuani ityodes: elia ars, gina viTarca erTi
winawarmetyuelTagani pirvelTaM.
16. esma raM herodes, Tqua, viTarmed: romelsa me Tavi movhkueTe
iovanes, igi aRdgomil ars mkudreTiT.
16. movhkueTe]movhkuFTe f |

17. rameTu aman herode miavlina da Seipyra iovane, Seborkila igi da
Sesua sapyrobiled herodiadaMsTDs, colisa filipesa, Zmisa misisa,
rameTu igi SeirTo colad.
17. herodiadaMsTDs]herodiaMsTDs oaf |

18. rameTu etyoda iovane herodes, viTarmed: ara jer-ars Senda,
viTarmca colad gesua Zmiscoli Seni.
18. iovane]iovanF a |

19. xolo herodias gulsa daedva misTDs da unda moklvaM misi da
ver Uel-ewifa.
19. ver]veraraM a, ver raM o*f |

20. rameTu herodes eSinoda iovanesa da icoda igi, rameTu kaci
marTali da wmidaM ars, da scvida mas da isminis misi da mravalsa
pativsa uyofda da jerovnad ismenda missa.
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21. da viTarca iyo dRF marjuF, odes herode Jamsa Sobisa misisasa
seri umzada mTavarTa misTa da aTasisTavTa misTa da aznaurTa
galileaMsaTa,
21. dRF]dRe of | marjuF]marjue o | galileaMsaTa]galileaMsaaTa a |

22. da Sevida asuli herodiadaMsi da rokvida; da sTnda herodes da
mis Tana meinaUeTa. da hrqua herode mefeman qalsa mas: mTxove, raMca
gnebavs, da migce Sen.
22. herodiadaMsi]erodiaMsi a, herodiaMsi of |

23. da efuca mas, viTarmed: raMca iTxovo, migce Sen, vidre zogadmde
mefobisa Cemisa.
23. iTxovo]iTxoo oa | mefobisa]mefeobisa o* |

24. xolo igi gamovida da hkiTxa dedasa TDssa, viTarmed: raM
viTxovo? xolo man hrqua mas: Tavi iovane naTlismcemelisaM.
24. viTxovo]viTxoo of |

25. da Sevida qali igi mswrafl mefisa da hrqua: mnebavs, raMTa awve
momce me lankniTa Tavi iovane naTlismcemelisaM.
25. me] > o* | lankniTa]lakniTa of |

26. da mwuxare iqmna herode mefe, xolo ficisa misTDs da mis Tana
meinaUeTa ara ineba Seuracx-yofaM qalisaM mis.
26. herode]herodF a | mefe]mefeF oa |

27. da meyseulad waravlina meUrmle misi da ubrZana moRebad Tavi
misi.
27. meUrmle]meUrmlF a |

28. xolo igi warvida da mohkueTa Tavi sapyrobilesa Sina da moiRo
Tavi misi feSxueniTa da misca qalsa mas, da qalman man miarTua
dedasa TDssa.
28. mohkueTa]mohkuFTa f | feSxueniTa]feSxuFniTa f |

29. da esma mowafeTa misTa, movides da Semoses guami misi da
dahfles saflavsa.
30. da movides da Semokrbes mociqulni iesuMsa da uTxres mas
yoveli, raodeni qmnes da aswaves.
30. raodeni]ravdeni af |

31. da hrqua maT iesu: movediT Tquen TDsagan udabnosa adgilsa da
ganisueneT mcired. rameTu iyvnes momavalni da warmavalni mraval da
arcaRa purisa Wamad acalebdes.
31. ganisueneT]ganisuFneT f |
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32. da warvides udabnosa adgilsa naviTa TDsagan.
33. da ixila erman man, war-Ra-vidodes, da gulisUma-yves mravalTa, da
mkDrcxl yovlisagan qalaqebisa Sekrba mun da movides maTa.
34. da gamovida iesu da ixila eri mravali da Seewyalnes igini,
rameTu iyvnes, viTarca cxovarni, romelTa ara aqun mwyemsi. da iwyo
swavlad maTda friad.
35. da viTar mravali Jami warsrul iyo, movides mowafeni misni da
etyodes mas, viTarmed: udabno ars adgili ese, da Jami arsRa friad.
36. ganuteve eri ese, raMTa warviden garemo soflebsa da sanaxebsa
da iyidon Tavisa maTisa sazrdeli, rameTu, raMmca Wames, ara aqus.
36. soflebsa]soflebisa af | da1] > o*af | sazrdeli]raM igi Wamon o*af | rameTu raMmca
Wames, ara aqus] > o*af |

37. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: eciT Tquen magaT Wamadi! _
xolo maT hrques mas: warvideT da viyidoT orasisa drahknisa puri
da vsceT maT Wamadi.
38. xolo iesu hrqua maT: raodeni gaqus puri? mivediT da ixileT!
_ da ixiles da hrques: xuTi puri da ori Tevzi.
38. raodeni]ravdeni af |

39. da ubrZana man dasxdomaM maT yovelTaM purismted-purismted
mwuanvilsa zeda Tivisasa.
40. da dasxda mwyobrad-mwyobrad as-asi da ergasis-ergasisi.
40. mwyobrad-mwyobrad] + mwyobrad da a |

41. da moiRo xuTi igi puri da ori Tevzi da aRixilna zecad da
akurTxa da damusra puri igi da miscemda mowafeTa TDsTa, raMTa
daugon maT; da ori igi Tevzi egreTve ganuyo yovelTa.
41. ganuyo]ganoyo o |

42. da Wames yovelTa da ganZRes.
43. da aRiRes neSti namusrevi aTormeti godori savsebiT; da Tevzisa
misganca.
44. da iyvnes, raodenTa-igi Wames, viTar xuT aTas kacni.
44. raodenTa-igi]ravdenTa-igi af |

45. da meyseulad aiZula mowafeTa Seslvad navsa, raMTa winawaruZRuen
mas wiaRkerZo zRuasa mas beTsaidad, vidremde ganuteos man eri igi.
45. aiZula] + iesu o*af | winawaruZRuen]winawaruZRuFn f |
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46. da ujmna maT da aRvida mTasa locvad.
47. da viTarca Semwuxrda, iyo navi igi Sua oden zRuasa mas, da igi
Tavadi _ martoM queyanasa.
47. Sua]Suva o* | iyo]kualad o*af |

48. da ixilna igini, rameTu iurvodes slvasa mas navisasa, rameTu
iyo qari igi piriT kerZo maTsa. da meoTxesa saUumilavsa Ramisasa
movida maTa iesu slviT zRuasa zeda da unda Tanawarslvad maTgan.
48. igini]igi oca | iurvodes]iurodes o |

49. xolo maT viTarca ixiles igi, vidoda raM zRuasa zeda,
hgonebdes, viTarmed saocari raMme ars da RaRad-yves.
49. saocari]saxilavi o*a |

50. rameTu yovelTa ixiles igi da SeZrwundes. da meyseulad etyoda
maT da hrqua: gulpyrobil iyveniT, me var, nu geSinin!
51. da aRvida maT Tana navsa, da dascxra qari igi; da umetesad
daukDrdeboda mowafeTa misTa.
52. rameTu ver gulisUma-yves purTa maT zeda, rameTu iyvnes gulni
maTni dasulebul.
53. da wiaRUdes da movides queyanad genesareTad.
53. genesareTad]genesareTa o |

54. da viTar gamo-oden-vides mier naviT, meyseulad icnes igi kacTa
maT mis adgilisaTa.
55. da mimorbiodes yovelsa mas soflebsa da iwyes moRebad yovelTa
sneulTa cxedrebiTa, sadaca esmis, viTarmed mun ars.
55. soflebsa]sofelsa a |

56. da vidreca Sevidoda dabnebsa da qalaqebsa da agarakebsa, ubanTa
zeda dasdgmides uZlurTa maTTa da evedrebodes mas, raMTa fesusa
oden samoslisa misisasa Seaxon, da, raodenni Seexebodes, cxondebodes.
7
1. da Sekrbes misa farisevelni da romelnime mwignobarTaganni,
romelni mosrul iyvnes ierusalFmiT.
2. da ixilnes vinme mowafeTa misTaganni, SeginebuliTa UeliTa, ese igi
ars, ubaneliTa UeliTa Wamdes pursa, da hgmobdes,
2. hgmobdes]gmobdes o* |
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3. rameTu farisevelTa da yovelTa huriaTa, ukueTu ara idayDTgan
daibannian Uelni, ara Wamian, rameTu epyra maT mocemuli igi
moZRurebaM xucesTaM.
3. Uelni] > f |

4. da ubanTagan raM Sevidian, ukueTu ara ibannian, ara Wamian, da
sxuaMca mravali ars, romeli moeRo pyrobad: ganrcxaM sasumelebisaM
da stamnebisaM da quabebisaM da cxedrebisaM.
4. da1] > a | Sevidian]vidian o* | mravali]mraval o*af | romeli]romel o*af |
sasumelebisaM]sasumlebisaM of |

5. maSin hkiTxes mas farisevelTa maT da mwignobarTa: raMsaTDs
mowafeni Senni ara vlenan moZRurebisaebr xucesTaMsa, aramed
ubaneliTa UeliTa Wamen pursa?
5. vlenan]vlen oa |

6. xolo iesu miugo da hrqua maT, rameTu: keTilad Tqua esaia
winawarmetyuelman Tquen orgulTaTDs, viTarca weril ars, viTarmed:
eri ese bagiTa maTiTa pativ-mcems me, xolo gulni maTni Sorad
ganSorebul arian Cemgan.
6. Tquen] > o* |

7. amaod mmsaxureben me, aswaveben mcnebasa da moZRurebasa kacTasa.
7. mmsaxureben]msaxureben o*af |

8. da dagitevebies mcnebaM RmrTisaM da gipyries moZRurebaM kacTaM:
ganrcxaM sasumelebisaM da stamnebisaM; da sxuasa eseviTarsa mravalsa
hyofT.
8. sasumelebisaM]sasumlebisaM of |

9. da etyoda maT: keTilad Seuracx-hyofT mcnebasa RmrTisasa, raMTa
moZRurebaM Tqueni daamtkicoT.
10. rameTu mose Tqua: pativ-ec mamasa Sensa da dedasa Sensa; da
romelman boroti Tquas mamisaTDs, gina dedisaTDs, sikudiliT
mokuedin.
10. mose]mosF a | sikudiliT]sikudiliTa a | mokuedin]mokuFdin f |

11. xolo Tquen sTquT: ukueTu hrquas kacman mamasa, anu dedasa
korban, romel ars niWi, romeli-raM Cemgan sargebel geyos, _
12. da ara utevebT maT mamasa da dedasa yofad.
13. da daumtkicebel-giyofies sityuaM RmrTisaM moZRurebiTa magiT
TqueniTa, romelsa aswavebT, da msgavssa amaTsa mravalsa hyofT.
13. mravalsa] > o*f |
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14. da mouwoda yovelsa mas ersa da etyoda maT: ismineT Cemi
yovelTa da gulisUma-yavT.
14. yovelTa] > a |

15. ara raM ars kacisa gareT Semavali misa, romelmanmca Seagina igi;
aramed, romeli gamovals misgan, igi ars, romeli Seaginebs kacsa.
15. gareT]garFMT a | romelmanmca]r~nca a | igi1] > o*f | romeli1] rl~ica o*, r~li oc,
r~ica af |

16. romelsa asxen yurni smenad, isminen!
17. da odes Sevida saxid erisa misgan, hkiTxvides mas mowafeni misni
igavisa misTDs.
18. da hrqua maT: egreTve Tquenca ugulisUmove xarTa da ara
gicnobies, rameTu yoveli gareSe Semavali kacsa ara Seaginebs?
18. egreTve]egreve oca |

19. rameTu ara Sevals gulsa, aramed muclad da gansavaliT ganvals
da ganswmeds yovelsa Wamadsa.
20. da ityoda, viTarmed: kacisagan gamomavali Seaginebs kacsa.
21. rameTu Sinagan gulisagan kacTaMsa gamovlenan gulissityuani
borotni, mruSebani, siZvani, parvani, kacis-klvani,
22. angahrebani da ukeTurebani, zakuvani, arawmidebani, Tualborotebani,
gmobani, ampartavanebani, ugunurebani.
22. Tualborotebani]TualTborotebani a |

23. ese yovelni borotni Sinagan gamovlen da Seagineben kacsa.
24. da mier aRdga da warvida sazRvarTa tDrosisa da sidonisaTa da
Sevida saxlsa da ara unda, raMTamca agrZna vinme, da ver Uel-ewifa
dafarvad.
24. tDrosisa]tDresa a | sidonisaTa]sidoniisaTa a |

25. rameTu esma visme dedakacsa misTDs, romelsa esua asuli, suliTa
arawmidiTa urveuli, da movida da Seuvrda ferUTa misTa.
25. urveuli]urvili f |

26. xolo dedakaci igi iyo warmarTi, naTesaviT asuri finikeli,
zRDskidiT, da evedreboda mas, raMTa ganUados eSmaki igi asulisagan
misisa.
26. finikeli] > a | zRDskidiT] + finikieli a |
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27. xolo iesu hrqua mas: macade pirvelad ganZRebad SvilTa, rameTu
ara keTil ars moRebaM purisaM SvilTagan da dagebad ZaRlTa.
28. xolo man miugo da hrqua: ufalo, rameTu ZaRlnica tablasa
queSe Wamed namusrevisagan SvilTaMsa.
28. queSe]quFSe f | SvilTaMsa]SvilTa maTTaMsa o*af |

29. xolo iesu hrqua mas: magis sityDsaTDs vidode! gansrul ars
eSmaki asulisagan Senisa.
30. da warvida dedakaci igi saxid TDsa da pova, rameTu eSmaki igi
gansrul iyo, da asuli igi misi Semosili, mjdomarF cxedarsa zeda.
30. Semosili] + da

a | mjdomarF]mjdomare f |

31. da merme kualad gamovida sazRvarTagan tDrosisa da sidonisaTa
da movida zRuasa mas galileaMsasa, Soris sazRvarTa aTqalaqisaTa.
31. aTqalaqisaTa]aTql~qisTa f |

32. da moarTues mas yruM da Zniad metyueli da evedrebodes mas,
raMTa Ueli dasdvas mas zeda.
32. moarTues]moarTuFs f | yruM]yroM a |

33. da ganiyvana erisa misgan TDsagan da daasxna TiTni misni yurTa
misTa da hnerwyua da Seaxo enasa missa,
33. daasxna]dasxna o*f | yurTa misTa da hnerwyua] tr da hnerwua yurTa misTa o*af |

34. da aRixilna zecad da sulT-iTquna da hrqua mas: effaTa! romel
ars: ganexueniT!
34. ganexueniT]ganexunen o*af |

35. da meyseulad ganexunes mas sasmenelni, da ganhUsnda krulebaM
enisa misisaM, da ityoda marTlad.
35. ganhUsnda]ganUsnda a |

36. da amcno maT, raMTa ara vis uTxran, da, raoden igi amcnebda
maT, igini ufroMs mimodasdebdes.
36. raoden]ravden af |

37. da umetesad ganukDrdeboda da ityodes: yovelsave keTilsa iqms:
yruTa asmens da utyuTa atyuebs.
37. ityodes]ityodaes a | atyuebs]atyuFbs f |

8
1. maT dReTa Sina merme kualad eri mravali iyo da ara raM aqunda,
raMmca Wames; mouwoda mowafeTa TDsTa da hrqua maT:
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2. mewyalis me eri ese, rameTu sami dRe ars, vinaMTgan melian me,
da ara raM aqus, raM Wamon.
2. dRe]dReF a |

3. da ukueTu ganutevne uzmani vanad maTa, dahUsnden gzasa zeda,
rameTu romelnime maTganni SoriT mosrul arian.
4. da miuges mowafeTa misTa da hrques: vinaM Zal-gDc ganZRebad aqa
puriTa esodenisa erisa udabnosa zeda?
5. da hkiTxa maT: raodeni gaqus puri? xolo maT hrques: SDdi.
5. raodeni]ravdeni af | hrques]hquFs f |

6. da ubrZana ersa mas dasxdomaM queyanasa da moiRo SDdi igi puri,
hmadlobda da gantexa da miscemda mowafeTa TDsTa, raMTa daugon maT;
da dauges ersa mas.
7. da aqunda Tevzica mcired, da igica akurTxa da ubrZana man
dagebad.
8. da Wames da ganZRes; da aRiRes neSti igi namusrevi SDdi sfDridi.
8. sfDridi]sfuridi f |

9. da iyvnes, romelTa-igi Wames, viTar oTx aTas oden; da ganutevna
igini.
10. da meyseulad Sevida iesu navsa mowafeTa misTa Tana da warvida
adgilTa magdalaMsaTa.
10. magdalaMsaTa]magdaloMsaTa of | magdalaMsaTa] + dalmanuTaMsaTa oc (aSiaze) |

11. da gamovides farisevelni da iwyes gamoZiebad mis Tana da
iTxovdes misgan saswaulsa zeciT da gamoscdides mas.
11. gamovides]movides o*af |

12. da sulT-iTquna suliTa TDsiTa da Tqua: raM ars naTesavi ese,
rameTu eZiebs saswaulsa? amen getyD Tquen: ara eces naTesavsa amas
saswauli.
13. da dautevna igini da kualad Sevida navsa da warvida mier kerZo.
14. da daaviwyda miRebad puri, da erTi xolo puri aqunda maT navsa
Sina.
15. da amcnebda maT iesu da etyoda: ixileT da ekrZaleniT comisagan
farisevelTaMsa da comisagan herodianTaMsa.
16. xolo igini ganizraxvides urTierTas da ityodes, viTarmed: puri
ara guaqus.
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17. da gulisUma-yo iesu da hrqua maT: raMsa hzraxavT gulTa
TquenTa, mciredmorwmuneno, rameTu puri ara gaqus? ara gicnobies,
arca moiUseneT, rameTu dabrmobilni gulni gqonan Tquen?
17. ara]arRa a |

gqonan]gqunan o*a |

18. Tual-gasxen da ara xedavT, da yur-gasxen da ara gesmis, arca
gicnobies, arca moiUseneT?
18. da2] > a | gesmis]gesmisa o* | arca1]ara oaf |

19. odes-igi xuTi puri ganvtexe xuT aTasTaTDs, da raodeni godori,
savse namusreviTa, aRiReT? xolo maT hrques: aTormeti.
19.

ganvtexe]ganvtexF a | raodeni]ravdeni af | savse]savsF a |

20. da odes-igi SDdi oTx aTasTa, raodeni sfDridi namusrevi aRiReT?
_ da maT hrques: SDdi.
20.

raodeni]ravdeni af | hrques]hrquFs f |

21. xolo iesu hrqua maT: viTar ara gulisUma-hyavT?
22. da movida beTsaidad, da mohguares mas brmaM da evedrebodes mas,
raMTa Seaxos mas.
22. movida]movides o*af |

23. da upyra Ueli misi da ganiyvana igi gareSe dabasa da hnerwyua
TualTa misTa da dasdva Ueli misi da hkiTxa mas, rasaZi hxedavs.
23. hxedavs]xedavs af |

24. da aRixilna da ityoda: vhxedav kacTa, viTarca xeTa mimomavalTa.
24. vhxedav]vxedav af |

25. da merme kualad daasxna Uelni TualTa misTa da aRuxilna; da
man aRixilna da kualad moego da xedvida mbrwyinvaled yovelTa.
25. daasxna]dasxna f | mbrwyinvaled]brwyinvaled ocaf, brwyinvad o* |

26. da waravlina igi saxid TDsa da hrqua: warved saxid Senda; da
dabad raM SexDde, nu ras vis uTxrob dabasa Sina.
27. da gamovida iesu da mowafeni misni dabnebsa mas kesaria
filipessa, da gzasa zeda hkiTxvida mowafeTa TDsTa da etyoda maT:
raM TqDan kacTa CemTDs yofaM?
27. filipessa]filipFssa a | mowafeTa]m~fTa o*, mw~fTa oc |

28. xolo maT miuges da hrques mas: iovane naTlismcemeli, _ da
sxuaTa: elia, da sxuaTa: erTi winawarmetyuelTagani.
29. hrqua maT iesu: Tquen raM sTquT CemTDs, vin var me? miugo mas
petre da hrqua: Sen xar qriste.
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29. var]vari a | petre]petrF a | qriste]q~F oa |

30. da Sehrisxna maT, raMTa ara vis uTxran misTDs.
31. da iwyo swavlad maTa, viTarmed: jer-ars Zisa kacisaM friad
vnebaM da Seuracx-yofad moxucebulTagan da mRdelTmoZRuarTa da
mwignobarTa da moklvad da mesamesa dResa aRdgomad.
32. da gancxadebulad sityuasa amas etyoda da gan-re-iyvana igi petre
da iwyo bralobad misa amis sityDsaTDs.
32. gan-re-iyvana]gan-rF-iyvana a | petre]petrF a |

33. xolo Tavadi mieqca da ixilna mowafeni TDsni, Sehrisxna petres
da hrqua mas: warved Cemgan marTlukun, eSmako, rameTu ara hzraxav
RmrTisasa, aramed kacTasa.
34. da mouwoda ersa mas mowafeTa misTa Tana da hrqua maT: romelsa
unebs Semdgomad Cemsa moslvaM, uvar-yavn Tavi TDsi da aRiRen juari
TDsi da Semomidegin me.
34. Semdgomad]Semodgomad o*af |

35. rameTu, romelsa undes sulisa TDsisa ganrinebaM, wariwymidos igi;
da, romelman wariwymidos suli TDsi CemTDs, gina saxarebisaTDs, man
acxovnos igi.
36. raM sargebel ars kacisa, ukueTu SeiZinos sofeli ese yoveli da
suli TDsi izRvios?
36. ukueTu]ukuFTu f |

37. anu raM misces kacman nacvalad sulisa TDsisa?
37. anu]da a, da anu o*f |

38. rameTu, romelsa-igi sircxDl-uCndes Cemi da sityuaTa CemTaM,
naTesavsa amas memruSesa da codvilsa, Zemanca kacisaman arcxDnos mas,
raJams movides didebiTa mamisa TDsisaMTa angelozTa Tana wmidaTa.
38. didebiTa]d~biTa f |

9
1. da etyoda maT: amen getyD Tquen, rameTu arian vinme aqa
mdgomareTaganni, romelTa ara ixilon gemoM sikudilisaM, vidremde
ixilon sasufeveli RmrTisaM, momavali ZaliTa.
2. da Semdgomad equsisa dRisa wariyvanna iesu petre da iakob da
iovane da aRiyvanna igini mTasa maRalsa TDsagan martoni da icvala
sxuad xatad winaSe maTsa.
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2. petre]petrF a |

3. da samoseli misi iqmna brwyinvale da spetak, viTarca Tovli,
romel yovelsave mmurknvalsa queyanasa zeda ver Uel-ewifebis egreT
ganspetakebad.
3. spetak] + friad o*af | romel]romeli af | mmurknvalsa]mmurknvelsa a |

4. da eCuena maT mose eliaMs Tana, da iyvnes iesuMs Tana da
zraxvides.
4. eCuena]eCuFna f | mose]mosF a |

5. da miugo petre da hrqua iesus: rabi, keTil ars Cuenda aqa
yofaM, vqmneT aqa sam talavar: erTi SenTDs, erTi mosesTDs da erTi
eliaMsTDs.
5. petre]petrF a |

6. rameTu ara icoda, raMmca miugo, rameTu iyvnes SeSinebul.
6. ara]araM oaf |

7. da iyo Rrubeli da agrilobda maT, da UmaM iyo RrubliT gamo
da Tqua: ese ars ZF Cemi sayuareli, magisi ismineT.
7. ZF]Ze of |

8. da meyseulad mimoixiles da ara vin ixiles, garna iesu xolo maT
Tana.
9. da gardamo-raM-vidodes mier mTiT, amcno maT, raMTa ara vis
uTxran, raM-igi ixiles, garna odes ZF kacisaM mkudreTiT aRdges.
9. ZF]Ze of |

10. da sityuaM igi daimarxes Tavisa TDsisa Tana da gamoeZiebdes
urTierTas, viTarmed: raM ars igi: odes mkudreTiT aRdges?
11. da hkiTxvides mas da etyodes: viTarme ityDan mwignobarni: eliaMsi
jer-ars pirvelad moslvaM?
11. viTarme]v~d oaf |

12. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: elia movides da kualadagos
yoveli; da viTar weril ars Zisa kacisaTDs, raMTa friad evnos da
Seuracx iqmnes.
13. aramed getyD Tquen, rameTu elia movida, da uyves mas, raodeni
unda, viTarca weril ars misTDs.
14. da movida mowafeTa misTa Tana, ixila eri garemo maTsa, da
mwignobarni gamoeZiebdes maT Tana.
14. misTa]TDsTa f |
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15. da meyseulad yovelman erman ixila igi da daukDrda da
morbiodes da moikiTxes igi.
16. da hkiTxa mwignobarTa maT da hrqua: rasa gamoeZiebT urTierTas?
17. da mi-vinme-ugo mas erTman mis erisaganman da hrqua: moZRuar,
moviyvane ZF Cemi Senda, romlisa Tana ars suli utyuebisaM.
17. mis erisaganman]erisa misgan a | moviyvane]moviyvano af | ZF]Ze f |
utyuebisaM]utyuFbisaM f |

18. da sadaca daapyris igi, daakueTis, da peroin, da iRrWenn kbilTa
da ganUmebin. da uTxar mowafeTa SenTa, raMTamca gankurnes, da ver
SeuZles.
18. daakueTis]daakuFTis f |

peroin]peroMn f |

19. miugo iesu da hrqua: L, naTesavi urwmunoM! vidremde viyo Tquen
Tana? vidremde Tavs-videbde Tquensa? momguareT me igi aqa!
20. da mohguares igi mas. da ixila raM igi, meyseulad sulman
arawmidaman daakueTa igi; da da-raM-eca queyanasa, gorvida da
perovoda.
20. daakueTa]daakuFTa f | perovoda]perooda af, peeroda o*, peerooda oc |

21. da hkiTxa iesu mamasa missa: raodeni Jami aqus, vinaMTgan SeemTxDa
ese? _ xolo man hrqua: siyrmiTgan.
21. da1] > a | missa]misa af | raodeni]ravdeni oaf |

22. da mravalgzis cecxlsa STaagdo ege da wyalsa, raMTamca
warwymida ege. aramed, raM Zal-gic, Semewie Cuen, ufalo, da wyalobayav CuenTDs.
22. da1] > o* | STaagdo]STaago o* |

23. xolo iesu hrqua mas: ukueTu Zal-gic rwmunebad, yovelive
SesaZlebel ars morwmunisa.
23. ukueTu] > o*af |

24. da meyseulad Uma-yo mamaman mis yrmisaman da Tqua cremliT:
mrwams, Semewie urwmunoebasa Cemsa.
24. Tqua]hrqua f | urwmunoebasa]urmunoebasa o |

25. da viTarca ixila iesu, rameTu Sekrbeboda eri mis zeda,
Sehrisxna sulsa mas da hrqua utyusa da yrusa sulsa: me gibrZaneb
Sen: ganved magisgan da nuRara Sexual magisa!
25. Sekrbeboda]Sehkrbeboda a |

26. da RaRad-yo da friad gorvida da ganvida misgan; da iqmna igi,
viTarca mkudari, viTarmed mravalni ityodesca, viTarmed: mokuda.
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27. xolo iesu upyra Ueli misi da aRadgina igi, da aRdga.
28. da viTarca Sevida iesu saxid, mowafeTa misTa TDsagan hkiTxes
mas: raMsaTDs Cuen ver SeuZleT ganZebad mas?
28. SeuZleT]SeuleT a | ganZebad]gankurnebad o* |

29. xolo Tavadman hrqua maT: ese naTesavi verSesaZlebel ars
ganslvad, garna locviTa da marxviTa.
30. da mier ganvides da warmohvlides galileasa; da ara unda,
raMTamca agrZna vin.
30. warmohvlides]warmovhlides o | galileasa]gagileasa a |

31. rameTu aswavebda mowafeTa TDsTa da etyoda maT, rameTu: ZF
kacisaM miecemis UelTa kacTasa, da moklan igi; da mo-raM-kudes,
mesamesa dResa aRdges.
31. ZF]Ze of | miecemis]mieces a |

32. xolo igini umecar iyvnes sityuasa amas da eSinoda kiTxvad misa.
33. da movida kapernaumd. da viTarca Sevida igi saxlsa, da hkiTxvida
maT: rasa-igi icilebodeT urTierTas gzasa zeda?
33. kapernaumd]kafarnaumd o*af | icilebodeT]icilobodes af | urTierTas] > f |

34. xolo igini dumnes, rameTu urTierTas ityodes gzasa zeda,
viTarmed: Cuengani vinme udides iyos?
34. viTarmed] > f |

35. da dajda da mouwoda aTormetTa maT da hrqua: vis undes
Tquengansa pirvel yofaM, iyos igi yovelTa mrwem da yovelTa msaxur.
35. da1] > o*a | Tquengansa]Tq~nsa o*, Tq~g~nsa oc |

36. da moiyvana yrmaM da daadgina igi Soris maTsa da mklavTa miiqua
igi da hrqua maT:
36. igi1] > a |

37. romelman erTi amaTgani yrmaM Seiwynaros saxelisa CemisaTDs, me
Semiwynaros; da romelman me Semiwynaros, ara me Semiwynaros, aramed
momavlinebeli Cemi.
38. miugo mas iovane da hrqua: moZRuar, vixileT vinme, romeli
saxeliTa SeniTa eSmakTa ganasxmida, romeli Cuen ara SegDdgs, da
vayenebdiT mas, rameTu ara Semidgs Cuen.
38. Semidgs]SemiTqs oaf |
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39. xolo Tavadman hrqua: nu ayenebT mas, rameTu ara vin ars,
romelman qmnes Zali saxeliTa CemiTa da Uel-ewifos borotis-sityuad
Cemda.
40. rameTu, romeli ara Cuenda mter ars, igi Cuen kerZo ars.
41. romelman gasuas Tquen sasumeli wylisaM saxelad Cemda, rameTu
qristesni xarT, amen getyD Tquen, ara waruwymdes sasyideli misi.
42. da romelman daabrkolos erTi mcireTagani morwmuneTaM Cemda
momarT, umjobes ars misa, gamo-Tumca-iba qedsa missa wisqDlisqvaM,
viriT safqveli, da STavarda zRuasa.
42. STavarda]STavardes o*a |

43. da ukueTu dagabrkolebdes Ueli Seni, moikueTe igi: umjobes ars
Senda uUeloMsa Seslvad cxorebasa, vidre orTa UelTa sxmasa da
Seslvad geheniasa, cecxlsa mas uSretsa,
43. ukueTu]uk~To o | moikueTe]moikuFTe f | uUeloMsa]uUeloMsaM oa | sxmasa]smasa a |

44. sada-igi matli maTi ara moakldebis, da cecxli ara daSrtebis.
45. da ukueTu ferUi Seni dagabrkolebdes Sen, moikueTe igi, umjobes
ars Senda mkelobelisaM Seslvad cxorebasa, vidre oriTa ferUiTa
STagdebad geheniasa, cecxlsa mas uSretsa.
45. moikueTe]moikuFTe f | mkelobelisaM]mkeloblisaM a, mkelobrisaM of |
STagdebad]Seslvad o*af | cecxlsa]cecxlisa o*af | mas] > o*af | uSretsa]uSretisasa o*af |

46. sada-igi matli maTi ara daesrulebis, da cecxli ara daSrtebis.
46. sada-igi matli maTi ara daesrulebis, da cecxli ara daSrtebis] > o*af |

47. da ukueTu Tuali Seni gacTunebdes Sen, aRmoiRe igi, umjobes
ars Senda erTiTa TualiTa Seslvad sasufevelsa RmrTisasa, vidre
oriTa TualiTa STagdebad geheniasa cecxlisa uSretisasa.
48. sada-igi matli maTi ara daesrulebis, da cecxli ara daSrtebis.
49. rameTu yovelive cecxliTa daimarilos, da yoveli Sesawiravi
mariliTa daimarilos.
49. da yoveli Sesawiravi mariliTa daimarilos] > o*af |

50. keTil ars marili; xolo ukueTu marili umarilo iqmnes,
raMTaRa Seinelos igi? gaqus Tavisa Tquenisa marili da mSDdobiT
iyveniT urTierTas.
50. xolo] > o*af | umarilo]wbil o*af | iqmnes]iyos o*af | raMTaRa]raMTa o*af |
Seinelo]daimarilos o*af | igi] > o*af |
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10
1. da aRdga mier iesu da movida sazRvarTa huriastanisaTa, wiaR
ordanesa, da Sekrbeboda misa kualad eri, da, viTarca Cueul iyo,
kualad aswavebda maT.
1. Cueul]CuFul f |

2. xolo farisevelni igi mouUdes da hkiTxvides mas: ukueTu jer-ars
kacisa colisa TDsisa gantevebaM? _ da gamoscdides mas.
2. mouUdes]movides a |

3. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: viTar gamcno Tquen mose?
3. mose]mosF a |

4. xolo maT hrques: mose brZana wigni ganSorebisaM micemad da
gantevebad.
5. miugo iesu da hrqua maT: gulficxelobisa TquenisaTDs dawera
mose mcnebaM ege.
5. mose]mosF a |

6. xolo dasabamiTgan dabadebisaMT mamakacad da dedakacad Seqmnna
igini RmerTman da Tqua:
7. amisTDs dautevos kacman mamaM TDsi da dedaM TDsi da Seeyos
colsa TDssa,
7. dautevos]dauteos oaf |

8. da iyvnen ornive igi erT Uorc, viTarmed arRara arian or, aramed
erT Uorc.
8. viTarmed]aramed o*af |

9. romelni RmerTman SeauRlna, kaci nu ganaSorebn.
10. da merme saxlsa raM Sina iyo, kualad misve sityDsaTDs
hkiTxvides mas mowafeni misni.
10. misve]magisve o*af |

11. xolo iesu hrqua maT: ukueTu ganutevos qmarman coli TDsi da
SeirTos sxuaM, man imruSa.
11. ganutevos]ganuteos oaf |

12. da coli Tu ganvides qmrisagan da SeerTos sxuasa, manca imruSa.
13. da mohgurides mas yrmebsa, raMTa Ueli dasdvas maT; xolo
mowafeni ayenebdes maT, romelni-igi mohgurides.
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14. viTarca ixila iesu, Sehrisxna maT da hrqua: acadeT yrmebsa magas
moslvad Cemda da nu ayenebT magaT, rameTu egeviTarTaM ars
sasufeveli caTaM.
14. ixila] + igi o*f |

15. amen getyD Tquen, rameTu: romelman ara Seiwynaros sasufeveli
RmrTisaM, viTarca yrmaM, ver Sevides mas.
16. da Seitkbobda maT da daasxmida maT zeda UelTa da akurTxevda
maT.
17. da viTarca gamovida igi gzasa, esera, mdidari vinme morbioda misa
da muUlni daidgna mis winaSe, evedreboda mas da etyoda: moZRuaro
saxiero, romeli saqme vqmne, raMTa cxorebaM saukunoM davimkDdro?
17. saqme]saqmF a | vqmne]vqmnF a |

18. xolo iesu hrqua mas: raMsa metyD me saxieriT? ara vin ars
saxier, garna RmerTi mxoloM.
19. mcnebani icni: nu kac-hklav, nu iparav, nu cilsa swameb, nu
daakleb keTilis-yofad, pativ-ec mamasa Sensa da dedasa Sensa.
19. daakleb]daakldebi o*f |

20. xolo man miugo da hrqua mas: ese yoveli vyav siWabukiT
CemiTgan, raMRa makls me?
20. yoveli] > o*a |

21. xolo iesu mihxeda da Seuyuarda igi da hrqua mas: ukueTu
gnebavs srul-yofaM, erTiRa gakls Sen: warved da, raodeni gaqus,
ganyide da miec glaxakTa da gaqundes saunjF caTa Sina, aRiRe
juari, moved da Semomideg me.
21. hrqua]h~qa o | raodeni]ravdeni af | saunjF]saunje of |

da7] > a |

22. xolo igi Sewuxna amis sityDsaTDs da warvida mwuxare, rameTu
aqunda monagebi friad.
22. mwuxare]mwuxarF a |

23. da mimoixila iesu da hrqua mowafeTa TDsTa, viTarmed: Zniad
Seviden sasufevelsa RmrTisasa, romelTa aqus safase.
23. viTarmed]v~r a | safase]safasF a |

24. xolo mowafeTa daukDrdeboda sityuasa amas zeda, xolo iesu
kualad miugo da hrqua maT: raoden Znel ars, romelni safaseTa
esven, SeslvaM sasufevelsa RmrTisasa!
24. amas]mas a | maT] + Svilno o*af |

25. uadviles ars aqlemi Uurelsa nemsisasa ganslvad, vidre mdidari
Seslvad sasufevelsa RmrTisasa.
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26. xolo maT umetesad ganukDrdeboda da ityodes urTierTas: da vis
Zal-uc cxorebad?
27. mihxeda maT iesu da hrqua: kacTa mier SeuZlebel ars, aramed
ara RmrTisaganca, rameTu yovelive SesaZlebel ars RmrTisa mier.
27. mihxeda]mixeda a | ars1] + ese o*af |

28. iwyo petre sityuad misa da hrqua: aha, esera, Cuen dauteveT
yovelive da SegidegiT Sen.
28. petre]petrF a |

29. miugo iesu da hrqua maT: amen getyD Tquen: ara vin ars,
romelman dauteva saxli, gina Zmani, gina dani, gina mamaM, gina dedaM,
gina coli, gina Svilni, gina agarakni CemTDs da saxarebisa amisTDs,
29. agarakni]agaraki o*af |

30. ukueTu ara moiRos asi wili aw, Jamsa amas, saxli da Zmani da
dani, mamaM da dedaM da Svilni da agarakni Semdgomad devnisa, da
saukunesa mas momavalsa _ cxorebaM saukunoM.
30. da1] > oc | agarakni]agaraki a |

31. xolo mravalni iyvnen pirvelni ukuanaMsknel, da ukuanaMsknelni
pirvel.
32. da iyvnes gzasa zeda da aRvidodes ierusalFmd; da iesu
winauZRoda maT, da daukDrdeboda mowafeTa. xolo igini misdevdes mas
da eSinoda. da warmoiyvanna kualad aTormetni igi da iwyo Txrobad
maTa mermisa misTDs, romeli SemTxuevad iyo misa,
32. iyvnes] + igini o*af | aRvidodes]aRmovidodes o*af | misdevdes]mosdevdes o*af | eSinoda] +
kiTxvad misa o*af | misTDs] > o*af | SemTxuevad]SemTxuFvad f |

33. viTarmed: aha, esera, aRvalT ierusalFmd, da ZF kacisaM mieces
mRdelTmoZRuarTa da mwignobarTa, da dasajon igi sikudild da miscen
igi warmarTTa,
33. viTarmed]rameTu o*af | ZF]ZeF a, Ze of | mieces]miecemis o*f | sikudild]sikd~lad
o*a, sikudil~d f |

34. da ekicxevden mas da tanjon da hnerwyuviden mas da moklan igi,
da mesamesa dResa aRdges.
34. tanjon] + igi oaf |

35. da movides misa iakob da iovane, Zeni zebedesni, da hrques:
moZRuar, gunebavs, raMTa, romeli gTxovoT, miyo Cuen.
35. gTxovoT]gTxooT af |

36. xolo Tavadman hrqua maT: raM gnebavs Cemgan, raMTa giyo Tquen?
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36. raMTa]da me o*af |

37. xolo maT hrques mas: momec Cuen, raMTa erTi marjueniT da
erTi marcxeniT Sensa davsxdeT didebasa Sensa.
37. hrques]hrquFs f |

38. xolo iesu hrqua maT: ara iciT, rasa iTxovT. Zal-gica
sasumelsa, romelsa me Sevsuam, Sesumad, da naTlis-Rebasa, romelsa me
naTel-viReb, naTlis-Rebad?
38. Zal-gica]Zal-gic o*f | sasumelsa]sasumeli Sesumad o*af | romelsa me Sevsuam]romeli
me Sevsua o*af | Sesumad] > af | naTlis-Rebasa, romelsa me naTel-viReb, naTlisRebad]naTlis-RebaM romeli me naTel-viRo, naTel-iRoT o*af |

39. xolo maT hrques mas: Zal-gDc. xolo iesu hrqua maT: sasumeli
same, romelsa me vsuam, hsuaT, da naTlis-RebaM, romeli me naTelviRo, naTel-iRoT,
39. xolo iesu hrqua maT]miugo iesu da hrqua maT o*a, miugo iesu da hrqua f |
romelsa me vsuam hsuaT]romeli me Sevsua SesuaT o*af, suaT oc |

40. xolo dajdomaM marjueniT Cemsa da marcxeniT ara ars Cemi
micemad, aramed vieTa ganmzadebul ars.
40. micemad]micemaM o*af | vieTa]vieTdaca o*af |

41. da esma raM ese aTTa maT, iwyes risxvad iakobisa da iovanesa.
42. xolo iesu mouwoda da hrqua maT: uwyiTa, rameTu, romelni-igi
hgonebed mTavrad warmarTTa, uflebed maT zeda, da did-didni maTni
Uelmwifebed maT zeda?
42. romelni-igi]romelni a |

43. xolo ara egre iyos Tquen Soris, aramed, romelsa undes didyofaM Tquen Soris, iyos Tquenda msaxur;
44. da, romelsa undes Tquen Soris pirvel yofaM, iyos yovelTa
mona.
45. da rameTu ZF kacisaM ara movida, viTarmca imsaxura, aramed
msaxurebad da micemad suli TDsi saUsrad mravalTa.
45. ZF]Ze of | imsaxura] + visgan o*af |

46. da movides ieriqod. da viTarca gamovidoda iesu da mowafeni
misni ieriqoMT da eri mravali maT Tana, ZF timesi bartimeos, brmaM,
jda gzasa Tana mTxovelad.
46. movides]movida a | ZF]Ze f | timesi]timFsi a | mTxovelad]mTxovlad oc |

47. da esma raM, rameTu iesu nazareveli ars, iwyo RaRadebad da
sityuad: iesu, Zeo daviTiso, Semiwyale me!
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48. da hrisxvides mas mravalni, raMTa dadumnes; xolo igi ufroMs
RaRadebda: Zeo daviTiso, Semiwyale me!
48. ufroMs]ufroMsRa o* | RaRadebda] + da ityoda o*a, da ityoda iesu f |

49. dadga iesu da brZana mowodebaM misi. da mouwodes brmasa mas da
etyodes: nu geSinin, aRdeg, giwess Sen.
49. mouwodes]mouwoddes oc | brmasa] > f |

50. xolo man daabnia samoseli TDsi da aRdga da movida misa.
50. man] > o* | da1] > o*af | movida]movidoda o*af |

51. miugo da hrqua mas iesu: raM gnebavs, da giyo Sen? _ xolo
brmaman man hrqua mas: rabi, raMTa aRvixilne Tualni Cemni.
52. xolo iesu hrqua mas: guale, vidode, sarwmunoebaman Senman
gacxovna Sen. _ da meyseulad aRixilna da misdevda mas gzasa zeda.
11
1. da raJams mieaxlnes ierusalFmd, beTbaged da beTaniad, mTasa Tana
zeTisxilTasa, waravlinna orni mowafeTaganni
1. raJams]raMJams o | da2] > of |

2. da hrqua maT: warvediT dabasa magas, romel ars winaSe Tquensa;
da, Se-raM-xDdodiT mas Sina, hpovoT kicD dabmuli, romelsa kaci
arRa dajdomil ars, ahUseniT igi da momguareT.
2. magas]mas o*af | Sina] > o*af |

hpovoT]hpooT oaf | momguareT] + me o*f |

3. da ukueTu vinme grquas raM Tquen, arquT, viTarmed: ufalsa uUms
ege, da meyseulad moavlinos igi aqa.
3. ukueTu]ukuFTu f | ufalsa] + missa o*a |

4. xolo igini warvides da poes kicD igi dabmuli karTa Tana
gareSe SesavalTa da aRhUsnes igi.
4. gareSe]gareSF a, gare o*f |

5. xolo mun mdgomareni vinme etyodes maT: rasa hzamT da aRhUsniT
kicusa magas?
5. rasa]raMsa o*af | kicusa]kicDsa a |

6. xolo maT hrques, viTarca-igi ubrZana maT iesu; da miuteves maT.
7. da moiyvanes kicD igi iesuMsa da daasxes mas zeda samoseli maTi,
da dajda mas zeda.
7. moiyvanes]mihguares o*af | zeda] > o*af | maTi] > o*af |
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8. da mravalni samoselsa maTsa daufendes gzasa zeda, da sxuani
mohkafdes rtoTa xeTagan da daufendes gzasa zeda.
9. da romelni winauZRodes da romelni ukuana Seudges, RaRadebdes
da ityodes: osana maRalTa Sina! kurTxeul ars momavali meufF
saxeliTa uflisaMTa!
9. meufF]meufe o |

10. kurTxeul ars moslvaM meufisa daviTis, mamisa CuenisaM!
guacxovnen Cuen, romeli xar maRalTa Sina!
10. meufisa]meufisaM o*af |

11. da Sevida iesu ierusalFmd da taZarsa mas da mimoxedvida
yovelsa, rameTu mwuxri iyo Jami igi. da ganvida beTaniad aTormetTa
Tana.
11. da2] > o*af |

12. da xvalisagan, viTar gamovides igini beTaniaMT, SeemSia.
13. da ixila leRD erTi SoriT, romelsa esxa furceli, da movida,
ukueTumca raMme pova mas Sina. da mo-raM-vida misa, ara raM pova,
garna furceli xolo, rameTu ara iyo Jami leRDsaM.
13. erTi] >o*af | furceli] + xolo a |

raMme]rame o* | mo-raM-vida]movida af, movida raM

c

o | misa] + da o*f |

14. da hrqua mas: nuRaramca vin Wams ukunisamde Sengan nayofsa. _ da
esmoda ese mowafeTa misTa.
14. ukunisamde]ukunisamdF oa | esmoda] + sityuaM o*af |

15. da movides ierusalFmd, da Sevida iesu taZarsa mas da iwyo
gamosxmad ganmsyidelTa maT da momsyidelTa mier taZriT; da tablebi
igi mekermeTaM maT da dasasxdomelebi igi msyidelTaM maT tredisaTaM
daumUua.
15. movides]movida o*af | movides] + iesu o*a, iesu v~d f | iesu] > o*af | maT1] > o*af | maT2]
+ ganubnia o*af | dasasxdomelebi]dasasxdomlebi o | msyidelTaM]msyidelTa f |

16. da ara utevebda, raMTa gan-vinme-iRos WurWeli mier taZriT.
17. da aswavebda da etyoda, viTarmed: weril ars: saxlsa Cemsa saxl
salocvel ewodos yovelTa mier warmarTTa, xolo Tquen giyofies igi
quab avazakTa.
17. viTarmed]rameTu o*af | igi] > o*af |

18. da esma ese mRdelTmoZRuarTa maT da mwignobarTa da eZiebdes,
viTarmca warwymides igi; da eSinoda misa, rameTu yoveli eri
gankDrvebul iyo moZRurebasa mas missa.
18. igi] > a |
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19. da viTarca iyo mwuxri, ganvidodes gareSe qalaqsa.
19. ganvidodes]ganvidoda o*af | gareSe]gareSeF a |

20. da, viTarca Tanawarhvidodes ganTiad, ixiles leRD igi ganUmeli
ZiriTgan.
20. Tanawarhvidodes]Tanawarvidodes f |

21. da moeUsena petres da hrqua mas: rabi, aha, leRD igi, romelsa
swyeve, ganUma.
22. miugo iesu da hrqua maT:
23. gaqundin sarwmunoebaM RmrTisaM! amen getyD Tquen, viTarmed:
romelman hrquas mTasa amas: aRifxuar da STavardi zRuad! da ara
Seorguldes gulsa TDssa, aramed hrwmenes, rameTu, romeli Tquas,
iqmnes, da iyos egre.
23. gaqundin]gaqus o*af | aRifxuar]aRifxuFr f | Tquas]Tquan o*a, Tqua f |

24. amisTDs getyD Tquen: yovelsa romelsa locvasa Sina iTxovdeT,
grwmenin, rameTu moiRoT, da geyos Tquen.
25. da raJams sdgeT locvasa Sina, miuteveT, ukueTu gaqundes raMme
boroti visTDsme, raMTa mamamanca Tquenman, romel ars caTa Sina,
mogitevnes Secodebani Tquenni.
25. ukueTu]ukuFTu f |

26.
27. da movides kualad ierusalFmd. da, viTarca iqceoda igi taZarsa
mas Sina, movides misa mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni da
moxucebulni
28. da etyodes mas: romliTa UelmwifebiTa iqm amas, da vin mogca
Sen UelmwifebaM ese, raMTa amas iqmodi?
29. xolo iesu miugo da hrqua maT: gkiTxo meca Tquen sityuaM
erTi, da Tquen momigeT me, da me giTxra Tquen, romliTa
UelmwifebiTa viqm amas:
30. naTlis-cemaM iovanesi zeciT iyo, anu kacTagan? miTxarT me.
30. naTlis-cemaM]naTlis-RebaM o*af |

31. xolo igini ganizraxvides TDsagan da ityodes: ukueTu vTquaT:
zeciT iyo, gurquas Cuen: raMsaTDs ukue ara grwmena misi?
31. ganizraxvides]ganizraxdes o*, zraxvides a | ukueTu]ukuFTu f | ukue] > o*af |

32. da ukueTu vTquaT: kacTagan, gueSinis erisa amis, rameTu yovelTa
icodes iovane, viTarmed WeSmaritad winawarmetyueli iyo.
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32. gueSinis]guFSinis f |

33. da miuges da hrques maT iesus: ara viciT. _ da miugo maT iesu
da hrqua: arca me giTxra Tquen, romliTa UelmwifebiTa amas viqm.

12
1. da iwyo igaviT maTa sityuad: kacman vinme daasxa venaUi da zRude
garemosdva da qmna sawnexeli da aRaSena godoli da misca igi
queyanismoqmedTa da warvida.
1. garemosdva]garFmoadga a |

2. da miavlina queyanismoqmedTa maT mimarT Jamsa nayofisasa monaM,
raMTa moiRos nayofi venaUisaM mis.
2. mis]amis o |

3. xolo maT Seipyres da guemes igi da waravlines calieri.
3. guemes]guFmes f | calieri]carieli af |

4. merme kualad waravlina sxuaM monaM, da masca kualad gamo-veewyvnes, guemes da waravlines ginebuli.
4. guemes]guFmes f |

5. da kualad sxuaM miavlina, da igica mokles; da sxuani mravalni
_ romelTame stanjvides da romelTame mohklvides.
6. ukuanaMsknel, erTi ZF esua, sayuareli TDsi, miavlina maTa, rameTu
Tqua, viTarmed: Seikdimon Zisa CemisaTDs.
6. ZF]Ze of |

7. xolo queyanismoqmedTa maT Tques urTierTas: ese ars mkDdri misi,
movediT da movklaT igi, da Cuenda iyos samkDdrebeli ese.
7. maT] + viTarca ixiles igi mimavali maTa o*af |

8. da Seipyres igi da mokles da gamoagdes igi mier savenaUiT.
9. aw raM uyos maT ufalman mis venaUisaman? movides da mosrnes
queyanismoqmedni igi da venaUi igi misces sxuaTa.
10. arcaRa ese wigni aRmogikiTxavsa: lodi, romel Seuracx-yves
maSenebelTa, ese iqmna Tav kideTa?
10. maSenebelTa]maSinebelTa a | ese2]igi o*af |

11. uflisa mier iyo ese da ars sakDrvel winaSe TualTa CuenTa.
12. da eZiebdes mas Sepyrobad da eSinoda erisa misgan, rameTu cnes,
viTarmed maTTDs Tqua igavi igi. da dauteves igi da warvides.
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12. eZiebdes]eguleboda o*af | mas] > o*af | Sepyrobad]SepyrobaM o*af | Sepyrobad] + misi
o*af |

13. da mi-vinme-avlinnes misa farisevelni da herodianni, raMTa
moinadiron igi sityDTa.
13. moinadiron]monadiron a |

14. xolo igini movides da hkiTxvides mas: moZRuar, viciT, rameTu
WeSmarit xar da ara raM zrunvaM gaqus visTDsve, rameTu ara hxedav
pirsa kacisasa, aramed WeSmaritad gzasa RmrTisasa aswaveb. jer-arsa
xarki micemad keisarsa, anu ara? mivsceT, anu ara mivsceT?
14. mas] + zakuviT da hrques mas o*af | hxedav]xedav of | WeSmaritad] > f | RmrTisasa] +
WeSmaritad f | aswaveb] + marqu Cuen o*af | jer-arsa] + Cuenda o*af | keisarsa]keisrisa oa |
anu ara mivsceT] > o* |

15. xolo Tavadman icoda orgulebaM maTi da hrqua maT: raMsa
gamomcdiT me? momarTDT me drahkani, raMTa vixilo.
15. me1] + orgulno o*af | raMTa]da o*af |

16. xolo maT moarTues. da hrqua maT: visi ars xati ese da
zedawerili? _ xolo maT hrques: keisrisaM.
16. moarTues]moarTuFs f | maT2] + iesu o*af | hrques]hrquFs f |

17. miugo iesu da hrqua maT: mieciT keisrisaM keisarsa da RmrTisaM
RmerTsa! _ da daukDrda amas zeda da warvides.
18. da movides misa sadukevelni, romelni ityDan, viTarmed: aRdgomaM
ara ars, _ da hkiTxvides mas da etyodes:
18. ityDan]ityodes o*af |

19. moZRuar, mose esreT damiwera Cuen: ukueTu visme moukudes ZmaM
da esuas mas coli, da Svili ara daSTes, raMTa SeirTos Zmaman
misman coli igi misi da aRudginos Tesli Zmasa TDssa.
19. mose]mosF a | daSTes]dauTes a |

20. aw SDdni Zmani iyvnes Cuen Soris. da pirvelman SeirTo coli da
mokuda, da ara daSTa Svili.
20. SDdni] + ukue a |

21. da meoreman SeirTo igi da mokuda, da ara daSTa Svili, da
mesameman egreTve,
21. daSTa]dauSTa a |

22. vidre meSDdedmde, da ara dauSTa Svili. ukuanaMsknel yovelTasa
mokuda dedakaci igi.
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23. aw ukue aRdgomasa mas, odes aRdgen, visa maTganisa iyos igi
col, rameTu SDdTave maT esua igi colad?
23. aRdgomasa]adgomasa o* | ukue]ukuF af |

24. miugo iesu da hrqua maT: ara amisTDs scTebiTa, rameTu ara
icniT wignni, arca Zali RmrTisaM?
24. ara] > o*af | amisTDs] + ukuF o*af | scTebiTa]scTebiT o*af | scTebiTa] + Tquen o*af |
icniT]iciT o*af | wignni]wigni o*af |

25. rameTu, raJams mkudreTiT aRdgen, arca iqorwinebodian, arca
ganhqorwinebden, aramed iyvnen, viTarca angelozni caTa Sina.
25. rameTu] > o*af |

26. xolo amisTDs, rameTu aRdgen mkudarni, ara aRmogikiTxavsa wignsa
mosessa, mayulovansa zeda viTar-igi RmerTi etyoda mas da hrqua: me
var RmerTi abrahamisi, RmerTi isakisi da RmerTi iakobisi?
26. mosessa]mosesa f | mayulovansa] + mas f |

27. ara ars RmerTi mkudarTaM, aramed RmerTi cxovelTaM. xolo
Tquen friad scTebiT.
28. da movida misa erTi mwignobarTagani, esmoda raM maTi, viTar-igi
gamoeZiebdes mis Tana, icoda, rameTu keTilad miugo maT, hkiTxa mas
manca, viTarmed: romeli ars yovelTa pirveli mcnebaM?
28. Tana] + sityuasa mas o*af | yovelTa] > o*af |

29. xolo iesu hrqua mas: pirveli yovelTa mcnebaTaM ese ars: ismine,
israFl, ufali RmerTi Seni ufali erT ars;
29. mas] + rameTu o*af |

30. da Seiyuaro ufali RmerTi Seni yovliTa guliTa SeniTa da
yovliTa suliTa SeniTa da yovliTa gonebiTa SeniTa da yovliTa
ZaliTa SeniTa. ese ars pirveli mcnebaM.
31. da meore, msgavsi amisi: Seiyuaro moyuasi Seni, viTarca Tavi TDsi.
ufroMsi amaTsa sxuaM mcnebaM ara ars.
31. Seni] > f | ufroMsi]ufroMs oa |

32. hrqua mas mwignobarman man: keTilad, moZRuar, WeSmaritad sTqu,
rameTu erT ars RmerTi, da ara vin ars sxuaM misa gareSe;
32. erT]erTi o*af |

33. da Seyuarebad igi yovliTa guliTa da yovliTa suliTa da
yovliTa ZaliTa da yovliTa gulisxmis-yofiTa, da Seyuarebad moyuasi,
viTarca Tavi TDsi; ufroMs ars ese yovelTa msxuerplTa da
SesawiravTa.
33. msxuerplTa]msxuFrplTa f |
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34. da ixila iesu, rameTu gonierad miugo, hrqua mas: ara Sors xar
sasufevelisagan RmrTisa. _ da arRara vin ikadra kiTxvad misa.
34. RmrTisa]RmrTisaMsa o*a |

35. miugo iesu da hrqua maT da aswavebda taZarsa mas Sina: viTar
ukue ityDan mwignobarni, viTarmed: qriste ZF ars daviTisi?
35. ukue]ukuF of | viTarmed]rameTu o*af | qriste]qristF oa | ZF]Ze of |

36. rameTu TDT igi daviT ityDs suliTa wmidiTa: hrqua ufalman
ufalsa Cemsa: dajed marjueniT Cemsa, vidremdis davsxne mterni Senni
queSe ferUTa SenTa.
36. rameTu] > o*af | queSe]quFSe f | ferUTa]ferTa o |

37. TDT igi daviT hxadis mas ufliT, da viTar ZF misi ars? _ da
mravali eri ismenda missa tkbilad.
37. hxadis]xadis f | ZF]Ze oaf | missa]misa f |

38. da etyoda maT swavlasa mas Sina missa: ekrZaleniT mwignobarTa
maTgan, romelTa hnebavs samkauliTa slvaM da mokiTxvaM ubanTa zeda,
39. da zemojdomaM krebulsa Soris da pirvel inaUiT-jdomaM sersa
zeda.
40. romelni SeSWamen saxlebsa qurivTasa da mizeziT myovar Jam
ilocven, romelTa miiRon umetesi saSjeli.
40. SeSWamen]SesWamen f | saSjeli]sasjeli f |

41. da dajda iesu winaSe fasissacavsa mas da xedvida, viTar-igi eri
dasdebda rvalsa fasissacavsa mas. da mravalTa mdidarTa dadves
friad.
41. da1] > o*f | dajda]dadga o*f |

42. da movida erTi qurivi glaxaki da dasxna orni mwulilni, romel
ars kodrante.
42. mwulilni]wurilni oa, wulilni f | kodrante]kodrantF a |

43. da mouwoda iesu mowafeTa TDsTa da hrqua maT: amen getyD
Tquen, rameTu qurivman aman glaxakman ufroMs yovelTasa dadva
fasissacavsa amas.
43. amas] > o*af |

44. rameTu yovelTa nametavisagan maTisa dadves, xolo aman
naklulevanebisagan TDsisa yoveli, raMca aqunda, dadva sacxorebeli
TDsi.
44. nametavisagan]nametnavisagan af | raMca]raM o*f | dadva]Semowira o*af |
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13
1. da gamo-raM-vidoda igi taZriT, hrqua mas erTman mowafeman misman:
moZRuar, ixile, rabami qvebi ars da rabami SenebulebaM!
2. miugo iesu da hrqua mas: hxedava amaT did-didTa SenebulTa? ara
daSTes qvaM qvasa zeda, romeli ara dairRues.
2. hxedava]xedava oaf | SenebulTa] + amen getyD Tquen o*af | romeli]romel o*f

|dairRues]dairRuFs f |

3. da dajda raM igi mTasa mas zeTisxilTasa winaSe taZarsa mas,
hkiTxvides mas TDsagan petre da iakob da iovane da andrea:
4. miTxar Cuen, odes yofad ars ese, da raM iyvnen saswaulni, odes
ese yovelni aResrulnen?
5. miugo iesu da hrqua maT: ekrZaleniT, nuukue vinme gacTunnes
Tquen.
5. nuukue]nuukuF of |

6. rameTu mravalni movidodian saxeliTa CemiTa da ityodian, viTarmed:
me var, _ da mravalTa acTunebden.
6. var] + qristF o*a, qriste f |

7. raJams gesmodian brZolani da hambavni brZolaTani, nu
SesZrwundebiT, rameTu jer-ars ese yofad, aramed arRa ars
aRsasruli.
7. hambavni]hanbavni o |

8. rameTu aRdges naTesavi naTesavsa zeda da meufebaM meufebasa zeda,
da iyvnen Zrvani adgil-adgil, da iyvnen siymilni da SfoTni. ese
yoveli dasabami salmobaTaM ars.
9. xolo ekrZaleniT Tquen TavTa TquenTa, rameTu migcemden Tquen
SesakrebelTa da krebulTa Soris gtanjviden Tquen, da winaSe mefeTa
da mTavarTa warsdgeT CemTDs sawamebelad maTa da yovelTa warmarTTa.
9. Tquen TavTa TquenTa] > o*af |

10. xolo pirvelad jer-ars qadagebad saxarebaM ese.
11. da raJams migiyvannen Tquen micemad maTa, nu winaMswar hzrunavT,
nuca iwurTiT, rasa ityodiT, aramed, raM-igi mogeces Tquen mas Jamsa
Sina, mas ityodeT, rameTu ara Tquen xarT metyuelni, aramed suli
wmidaM.
11. hzrunavT]zrunavT f | mogeces]mogces o*a | metyuelni]metyuFlni f |

12. xolo misces Zmaman ZmaM sikudilad da mamaman _ Svili, da
aRdgen Svilni mama-dedaTa zeda da mohklviden maT.
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12.

mohklviden]mohkliden a |

13. da iyvneT Tquen moZulebul yovelTagan saxelisa CemisaTDs; xolo
romelman daiTminos sruliad, igi cxondes.
14. xolo odes ixiloT saZageli igi mooUrebisaM, Tqumuli daniel
winawarmetyuelisaM, mdgomare, sada-igi ara jer-ars, _ romeli-igi
aRmoikiTxvides, scnobdin! _ maSin, romelni iyvnen huriastans,
ivltoded mTad.
14. xolo] > o*f | mdgomare]mdgomarF a | ivltoded]ivltoden a, iltoden f |

15. da romeli erdosa zeda iyos, nu gardamovaln saxid da nuca
Sevaln aRebad raMsame saxlisagan TDsisa.
16. da romeli velsa gare iyos, nu ukuniqcevin aRebad samoslisa
TDsisa.
16. gare]garF a |

17. xolo vaM mucelqumulTa da romelni awoebden maT dReTa Sina!
17. mucelqumulTa]mucelqmulTa o*a |

18. aramed ilocevdiT, raMTa ara iyos sivltolaM Tqueni zamTarsa.
19. rameTu iyvnen dReni igi Wirisani, romeli arasada iqmna eseviTari
dasabamiTgan, romel dahbada RmerTman, vidre aqamomde, da arcaRa iyos.
19. rameTu]xolo a |

20. da ara Tumca RmerTman Seamoklna dReni igi, aramca cxonda
yoveli Uorcieli; aramed rCeulTa maTTDs, romelni gamoirCina,
Seamoklna dReni igi.
20. Seamoklna]Seamoklnes o*af |

21. maSin ukueTu vinme grquas Tquen: aha, aqa ars qriste, gina iqi, _
nu grwamn.
21. qriste]qristF a |

22. rameTu aRdgen qristemtyuvarni da cruwinawarmetyuelni da
hyofden saswaulebsa da niSebsa, raMTa acTunnen, ukueTumca SeuZles,
rCeulTaca.
22. qriste]qristF a | cruwinawarmetyuelni]cruwinawarmetyuFlni f |

23. xolo Tquen ixileT da ekrZaleniT, aha, esera, winaMswar giTxar
Tquen yoveli.
23. esera]ese ara a |

24. aramed maT dReTa Sina Semdgomad Wirisa mis mzF dabneldes, da
mTovareman ara gamosces naTeli TDsi;
24.

mzF]mze of |
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25. da varskulavni zeciT gardamocDven, da Zalni, romelni iyvnen
caTa Sina, SeiZrnen.
25. gardamocDven]damocDven o*f |

26. da maSin ixilon ZF kacisaM, momavali RrubelTa zeda ZaliTa da
didebiTa mravliTa.
26. ZF]Ze of |

27. da maSin waravlinnes angelozni misni da Sekribnes rCeulni TDsni
oTxTagan qarTa kidiTgan queyanisaMT, vidre kidedmde cisa.
27. kidedmde]kidemde a |

28. xolo leRDsagan iswaveT igavi ese: raJams-igi rtoni misni
daCCDan, da gamovaln furceli, uwyodeT, rameTu axlos ars zafxuli.
29. egreca Tquen, raJams ixiloT ese yoveli yofili, uwyodeT,
rameTu axlos ars, karTa zeda.
30. amen getyD Tquen: ara warUdes naTesavi ese, vidremde ese yoveli
iqmnes.
30. iqmnes]iqmnas of |

31. cani da queyanaM warUden, xolo sityuani Cemni arasada warUden.
32. xolo dRisa misTDs da Jamisa ara vin icis, arca angelozTa
caTa Sina, arca Zeman, aramed mamaman.
33. aramed ixileT da mRDZare iyveniT da ilocevdiT, rameTu ara
iciT, odes iyos Jami igi.
34. viTarca-igi kacman gzad warmavalman dautevis saxli TDsi da
miscis monaTa TDsTa UelmwifebaM da kacad-kacadsa saqme TDsi da
mekaresa amcnis, raMTa mRDZare iyos.
34. TDsTa]misTa af | saqme]saqmF a | amcnis]amcno o*af |

35. iRDZebdiT ukue, rameTu ara iciT, odes-igi ufali saxlisaM mis
movides: mwuxri, anu SuvaRames, anu qaTmisa Umobasa, anu ganTiad.
35. ukue]ukuF af | SuvaRames]SuaRames af |

36. nuukue movides meyseulad da gpovnes Tquen mZinareni.
36. nuukue]nuukuF of |

37. xolo, romelsa-ese getyD Tquen, yovelTa getyD: mRDZare iyveniT.
37. getyD2]vetyD a |
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1. xolo iyo pasqaM igi, romel ars vnebaM, da ucomoebaM Semdgomad
orisa dRisa. da eZiebdes mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni iesus,
viTarmca zakuviT Seipyres igi da mokles.
2. xolo ityodes: nu dResaswaulsa amas, nuukue SfoTi iqmnes erisaM.
2. nuukue]nuukuF oaf |

3. da viTarca iyo iesu beTanias, saxlsa simon keTrovnisasa, da
inaUiT-jda igi, movida dedakaci da aqunda alabastriTa nelsacxebeli
nardisa sarwmunoMsaM, mravalsasyidlisaM, da Semusra alabastri igi
da daasxa Tavsa missa.
3. simon]simonis a | keTrovnisasa]keTrovnissa o | nardisa]nardisaM a |
sarwmunoMsaM]sarwmunoM o*a |

4. iyvnes vinme, romelni drtDnvides urTierTas da ityodes: raMsaTDs
iqmna warwymedaM nelsacxebelisaM amis?
4. nelsacxebelisaM]nelsacxeblisa o |

5. rameTu SesaZlebel iyo ese gansyidad ufroMs samasisa drahknisa da
micemad glaxakTa, _ da hrisxvides mas.
6. xolo iesu hrqua maT: acadeT magas, raMsa Sromasa SeamTxuevT?
rameTu saqmF keTili qmna Cem Tana.
6. SeamTxuevT]SeamTxuFvT f | SeamTxuevT] + mas o*af | saqmF]saqme of | Tana]zeda o*af |

7. rameTu glaxakni maradis Tquen Tana arian. ukueTu gindes, Zal-gic
keTilis-yofad maTa, xolo me ara maradis Tquen Tana var.
7. ukueTu]ukuFTu f |

8. romeli aqunda, yo, uswro nelsacxebeliTa cxebad UorcTa CemTa
dasaflavad Cemda.
8. Cemda] + yo f | nelsacxebeliTa]nelsacxebliTa oaf | dasaflavad]saflavad o* |

9. amen getyD Tquen: sadaca iqadagos saxarebaM ese yovelsa sofelsa,
da romelca-ese qmna, iTqumodis saUsenebelad magisa.
9.

iTqumodis]iTqmodis a |

10. da iuda iskarioteli, erTi aTormetTagani, warvida
mRdelTmoZRuarTa maT mimarT, raMTa misces igi maT.
10. mimarT]Tana o*af |

11. xolo maT viTar esma ese misgan, ganixares da aRuTques mas
micemad vecxli. da eZiebda, viTarmca Jamsa marjuesa misca igi maT.
11. viTar]v~a oaf | ese] > f | marjuesa]marjuFsa f |

139

12. da pirvelsa mas dResa ucomoebisasa, odes paseqsa mas dahklvides,
hrques iesus mowafeTa misTa: sada gnebavs, warvideT da mogimzadoT
Sen, raMTa SWamo vnebaM ese?
12. iesus]i~D a | misTa]TDsTa o*af | SWamo]sWamo f |

13. da waravlinna orni mowafeTa misTaganni da hrqua maT: warvediT
qalaqad, da SegemTxDos Tquen kaci, romelsa lagDniTa wyali zeedgas,
da SeudegiT mas, vidreca Sevides.
13. warvediT] + Tquen o*f |

14. da arquT saxlisa ufalsa mas, viTarmed: moZRuari ityDs: sada
ars savane, sada-igi paseqi mowafeTa CemTa Tana vWamo?
14. savane]savanF a |

15. da man giCuenos Tquen qori didi dagebuli da momzadebuli; mun
mza-miyavT Cuen.
15. giCuenos]giCuFnos f |

16. da gamovides mowafeni misni da movides qalaqad da poves egreT,
viTarca hrqua maT iesu, da momzades vnebaM igi.
17. da viTarca mwuxri iyo, movida aTormetTa maT Tana.
17. maT] > o*af |

18. da viTar inaUiT-sxdes da Wamdes, hrqua iesu: amen getyD Tquen,
viTarmed: erTman Tquenganman mimces me, romeli Wams Cem Tana.
19. xolo maT iwyes mwuxarebad da sityuad misa TiToeulman: nuukue
me var? da sxuaman TqDs: nuukue me var?
19. nuukue1]nuukuF of | nuukue2]nuukuF of |

20. xolo iesu miugo da hrqua maT: erTman aTormetTaganman, romelman
STamoyos pinaksa amas Ueli Cem Tana, igi mimcems me.
21. Ze same kacisaM warvals, viTarca weril ars misTDs, xolo vaM
ars mis kacisa, romlisagan ZF kacisaM miecemis; ukeTes iyo misa,
ukueTumca ara Sobil iyo kaci igi.
21. Ze]ZeF o | ZF]Ze oaf |

22. da Wamdes raM igini, moiRo iesu puri, akurTxa, gantexa da
misca maT da hrqua: miiReT da WameT, rameTu ese ars Uorci Cemi.
22. da1] + viTarca o*af |

23. da moiRo sasumeli, hmadlobda da misca maT, da sues misgan
yovelTa.
23. sues]suFs f | misgan]misg~ni a |
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24. da hrqua maT: ese ars sisxli Cemi axlisa SjulisaM,
mravalTaTDs daTxeuli.
24. SjulisaM]sjulisaM f |

25. xolo amen getyD Tquen, rameTu arRara vsua nayofisa amisgan amis
venaUisa, vidre mun dRedmde, raJams-igi vsua axali sasufevelsa
RmrTisasa.
26. da galobaM warTques da ganvides mTasa mas zeTisxilTasa.
26. mas] > o*f |

27. da hrqua maT iesu, viTarmed: yovelni dabrkolebad xarT Cemda
momarT Ramesa amas, rameTu weril ars: davsce mwyemsi, da ganibninen
cxovarni samwysoMsa misisani.
28. aramed Semdgomad aRdgomisa Cemisa wargiZRue Tquen galilead.
28. aRdgomasa]adgomisa o* | wargiZRue]wargiZRuF f |

29. xolo petre hrqua mas: daRaTu yovelni dabrkolden, aramed me
arasada davbrkolde.
29. petre]petrF a | petre] + miugo da o*af | dabrkolden]dahbrkolden oc |
davbrkolde]davhbrkolde oc |

30. hrqua mas iesu: amen getyD Sen, viTarmed: Sen dRes amas Ramesa,
vidre qaTmisa meored Umobadmde, samgzis uvar-myo me.
30. me] > o*f |

31. xolo petre umetesRa ufroMs ityoda: daRacaTu iyos sikudili
Cemi Sen Tana, arasada uvar-gyo Sen. _ da egreTve msgavsad yovelni
ityodes.
31. petre]petrF a | egreTve]egreve a |

32. da movides dabasa, romlisaM saxeli geTsamaniaM. da hrqua iesu
mowafeTa TDsTa: dasxediT aqa, vidremde viloco.
32. geTsamaniaM]gesmaniaM a, gesamaniaM of | vidremde]v~e a |

33. da wariyvanna petre da iakob da iovane mis Tana, iwyo dasulebad
da urvad.
33. petre]petrF a | Tana] + da a |

34. da hrqua maT: mwuxare ars suli Cemi vidre sikudiladmde;
daadgeriT aqa da iRDZebdiT.
34. sikudiladmde]sik~dldmde a |

35. da warvida mcired da davarda queyanasa da ilocvida: ukueTu
SesaZlebel ars, raMTa TanawarhUdes Jami igi misgan.
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36. da ityoda: abba mamao, yovelive SesaZlebel ars Sen mier
Tanawarslvad sasumeli ese Cemgan, aramed ara raM-igi me mnebavs,
aramed raMca Sen gnebavs.
36. gnebavs]gnebs o* |

37. da movida da povna igini mZinareni da hrqua petres: simon,
gZinavsa? da ver uZle Jam erT mRDZarebad Cem Tana?
38. iRDZebdiT da ilocevdiT, raMTa ara SexDdeT gansacdelsa. suli
gulsmodgine ars, xolo Uorcni _ uZlur.
39. da kualad warvida da ilocvida da igive sityuaM Tqua.
40. da moiqca kualad da povna igini mZinareni, rameTu iyvnes Tualni
maTni damZimebul, da ara raM icodes, raMmca miuges mas.
41. da movida mesamed da hrqua maT: daiZineT amieriTgan da
ganisueneT. moiwia dasasruli, da movida Jami. aha, esera, miecemis ZF
kacisaM UelTa codvilTasa.
41. ganisueneT]ganisuFneT f | ZF]Ze of |

42. aRdegiT da warvediT amier. aha, esera, mimcemeli Cemi moaxlebul
ars.
43. da meyseulad, vidre igi ityodaRa, movida iuda iskarioteli,
erTi aTormetTagani, da mis Tana eri mravali maxDlebiTa da waTebiTa
mRdelTmoZRuarTagan da mwignobarTa da moxucebulTa.
44. xolo mieca maTa saswauli mimcemelsa mas missa da hrqua maT:
romelsa me ambors-uyo, igi ars, SeipyarT igi da wariyvaneT
krZalulad.
45. da meyseulad movida da mouUda mas da hrqua: rabi! rabi! _ da
ambors-uyo mas.
46. xolo maT daasxnes mas zeda Uelni da Seipyres igi.
46. zeda] > a | mas zeda] > o*f |

47. da erTman vinme winaSemdgomelman iUada maxDli da sca monasa
mRdelTmoZRurisasa da warhkueTa mas yuri misi.
47. warhkueTa]warhkuFTa f |

48. miugo iesu da hrqua maT: viTarca avazaksa zeda gamoxuediT
Tquen maxDliTa da waTebiTa Sepyrobad Cemda.
48. gamoxuediT]gamoxuFdiT f |

49. dRiTi dRe Tquen Tana viyav, taZarsa Sina gaswavebd, da ara
SemipyarT me; aramed raMTa aResrulnen wignni.
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49. Sina] + da af | wignni]werilni winawarmetyuelTani o*af |

50. maSin mowafeTa misTa yovelTa dauteves igi da ivltodes.
51. da erTi vinme Wabuki misdevda mas da Seemosa ardagi SiSuliv.
xolo sxuaTa maT WabukTa Seipyres igi.
52. da man dauteva ardagi da ivltoda maTgan SiSueli.
52. SiSueli]SiSuFli f |

53. da miiyvanes iesu kaiafaMs mRdelTmoZRurisa. da Sekrbes yovelni
mRdelTmoZRuarni da mwignobarni da moxucebulni.
54. xolo petre SoriT misdevda mas, vidre Sinaezodmde
mRdelTmoZRurisa, da dajda igi msaxurTa Tana da tfeboda winaSe
naTelsa cecxlisasa.
54. petre]petrF a | dajda]jda oc | winaSe] > a |

55. xolo mRdelTmoZRuarni igi da yoveli krebuli eZiebdes
iesuMsTDs mowameTa, raMTa moklan igi, da ara hpoebdes.
56. rameTu mravalni crusa wamebdes misTDs, da swor ara iyvnes
wamebani maTni.
56. wamebdes]swamebdes a |

57. da sxuani vinme aRdges da crusa wamebdes misTDs da ityodes,
57. sxuani]sxuanica o*f |

58. viTarmed: Cuen guesma magisgan sityuaM, viTarmed: me davarRDo
taZari ese UeliTqmnuli da mesamesa dResa aRvaSeno sxuaM,
UeliTuqmneli.
58. guesma]guFsma f | viTarmed]rameTu o*af |

59. da arca esreT erT iyvnes wamebani maTni.
60. da aRdga mRdelTmoZRuari igi Soris da hkiTxa iesus da hrqua:
ara ras miugeba, rasa-ese Segwameben Sen?
61. xolo iesu dumna da ara raM miugo maT. da merme hkiTxvida mas
meored mRdelTmoZRuari igi da etyoda: Sen xara qriste, ZF
kurTxeulisaM?
61. maT] + sityuaM o*f | qriste]qristF a | ZF]Ze of |

62. xolo iesu miugo mas, viTarmed: me var. da amieriTgan ixiloT ZF
kacisaM marjueniT mjdomare ZlierebaTa da momavali RrubelTa Tana
cisaTa.
62. ZF]Ze of | mjdomare]mjdomarF a |
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63. xolo mRdelTmoZRuarman man daipo samoseli TDsi da Tqua:
raMsaRa gDUman mowameni?
64. gesma yovelTa gmobaM magisgan. viTar gnebavs Tquen? _ maSin
yovelTa dasajes igi Tanamdebad sikudilisa.
64. gesma]guesma o* | guFsma f |

65. da iwyes vieTme nerwyuvad misa da daburvad pirsa missa da
UurTiTa cemad misa, da etyodes: gDwinawarmetyuelebd Cuen, qriste,
vin ars, romelman gca Sen? _ da msaxurTa maT moiyvanes igi
yurimlis-cemad.
65. missa] + da af | qriste]qristF a |

66. da iyo raM petre ezosa mas Sina, movida erTi mUevalTagani
mRdelTmoZRurisaTaM.
66. da1] + viTarca o*af | petre]petrF a |

67. da viTarca ixila igi, tfeboda raM, mihxeda mas da hrqua: da
Senca iyav iesuMs Tana nazarevelisa.
68. xolo man uvar-yo da Tqua: ara vici da arca uwyi, rasa-ege
ityD Sen. _ da gamovida petre gareSesa mas ezosa, da qaTamman Uma-yo.
68. petre]petrF a |

69. da kualad ixila igi mUevalman man da iwyo sityuad winaSe
mdgomareTa maT, viTarmed: eseca maTganive ars.
69. igi] + sxuaman a |

70. xolo man kualad uvar-yo. da Semdgomad mciredisa Jamisa
winaSemdgomelni igi etyodes petres: WeSmaritad maTgani xar da,
rameTu galilevel xar, da sityuaMca Seni gamogaCinebs.
70. uvar-yo]uaryo a |

71. xolo petre iwyo SeCuenebad da ficad, viTarmed: ara vici kaci
ese, romelsa ityDT.
71. petre]petrF a | SeCuenebad]SeCuFnebad f |

72. da meyseulad meored qaTamman iyivla. da moeUsena petres sityuaM
igi, romeli hrqua mas iesu, viTarmed: pirvel qaTmisa Umobadmde
meored samgzis uvar-myo me, _ da iwyo tirilad.
72. qaTamman]qaTaman a | iyivla]iyiva f | qaTmisa]qaTmis af |

15
1. da meyseulad ganTiad zraxva-yves mRdelTmoZRuarTa maT
moxucebulTa Tana da mwignobarTa da yovelman krebulman. da Sekres
iesu da wariyvanes da misces igi pilates.
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1. pilates] + mTavarsa o*af |

2. da hkiTxa mas pilate da hrqua: Sen xara meufF huriaTaM? _
xolo iesu miugo da hrqua mas: Sen ityD.
2. hkiTxa]hkiTxvida o*af | meufF]meufe f | mas1] > f | ityD]sTqu o*af |

3. da Seasmendes mas mRdelTmoZRuarni igi friad.
3. mas] > o*af | friad] + da man ara raM miugo maT o*af |

4. xolo pilate kualad hkiTxa mas da hrqua: ara ras miugeba? aha,
raodensa Segwameben Sen!
4. pilate]pilatF a | raodensa]ravdensa oaf |

5. xolo iesu ara raM miugo, vidremdis ukDrdaca pilates.
5. ukDrdaca]daukDrda o*f | pilates] + friad a |

6. da raM dResaswaul miutevis maT erTi pyrobili, romelica
gamoiTxovian.
6. da]xolo a |

gamoiTxovian]gamoiTxoian oa, gamoiTxoMan f |

7. xolo iyo vinme baraba meSfoTeTa Tana kruli, romelTa SfoTsa
Sina kaci ekla.
7. baraba]barabaM a | meSfoTeTa]mehomeTa o*af | romelTa]romelsa o*f |

8. da RaRad-yo erman man gamoTxovad misa, viTarca-igi mihmadlis maT
maradis.
8. RaRad-]RaRat- oa |

9. xolo pilate miugo da hrqua maT: gnebavsa, raMTa migiteo Tquen
meufF huriaTaM?
9. meufF]meufe of |

10. rameTu icoda, viTarmed SuriTa misces igi mRdelTmoZRuarTa maT.
10. SuriTa]SuriT a |

11. xolo mRdelTmoZRuarTa maT aRZres eri igi, raMTa baraba
miuteos maT.
11. igi] > o* | baraba]barabaM a |

12. xolo pilate mermeca miugo da hrqua maT: da raM ukue gnebavs
yofad, romelsa-ese ityDT meufed huriaTad?
12. ukue]ukuF of |

13. xolo maT kualad RaRad-yves da hrques: juars-acu ege!
13. RaRad-]RaRat- oa | hrques]Tq~es a, hq~es of |

14. xolo pilate etyoda maT: raM boroti uqmnies? _ da igini
umetesad RaRadebdes da ityodes: juars-acu ege!
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15. xolo pilates unda erisa mis momadlebaM, miuteva maT baraba,
xolo iesus sca SoltiTa da misca maT, raMTa juars-acuan.
15. baraba]barabaM a |

16. xolo stratiotTa maT Seiyvanes igi Sinagan ezosa mas, romel
ars taZari, da Sekribes yovelive igi Teslebi.
17. da Sehmoses mas Zoweuli da daadges SeTxzuli ekalTagan gDrgDni.
18. da iwyes mokiTxvad misa da ityodes: gixaroden, meufeo huriaTao!
19. da scemdes mas Tavsa lerwmiTa da hnerwyuvides mas da daidgnian
muUlni da Tayuanis-scemed mas.
19. -scemed]-scemdes f |

20. da odes gankicxes igi, gansZarcues mas Zoweuli igi da Sehmoses
TDsive samoseli da ganiyvanes igi, raMTa juars-acuan.
20. gansZarcues]ganhsZarcues a, gansZarcuFs f |

21. da pahrakad wariyvanes Tanawarmavali simon vinme kDrineli,
momavali veliT, mamaM aleqsandresi da rofesi, raMTa aRiRos juari
misi.
21. simon]sDmon af | rofesi]rufFsi a | aRiRos]aRikidos a, aikidos o*f |

22. da moiyvanes igi golgoTas, adgilsa, romel ars gamoTargmanebiT
«Txemisa adgili».
23. da miscemdes mas sumad Semurvilsa RDnosa, xolo man ara miiRo.
23. RDnosa] + da a |

24. da juars-acues igi da ganiyofdes samoselsa missa da ganigdebdes
mas zeda wilsa, vinZi raM aRiRos.
24. -acues]-acuFs f |

25. xolo iyo Jami mesame, da juars-acues igi.
25. mesame]mesamF a | da] > o* | -acues]-acuFs f |

26. da iyo zedawerili bralisa misisaM esreT daweril: ese ars
meufF huriaTaM.
26. zedawerili]dawerili o*af | meufF]meufe f |

27. da mis Tana juars-acunes orni avazakni: erTi marjueniT da erTi
marcxeniT misa.
27. misa]missa oc |

28. da aResrula werili igi, romeli ityDs, viTarmed: uSjuloTa
Tana Seiracxa.
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28. da] + maSin a | da]maSin o*f |

29. da Tanawarmavalni igi hgmobdes mas da yrides TavTa da ityodes:
eha, romeli daarRuevd taZarsa amas da mesamesa dResa aRaSenebd,
29. da2] > a | daarRuevd]daarRuFvd f | amas]mas a |

30. iUsen Tavi TDsi da gardamoUed magier juariT.
31. egreTve mRdelTmoZRuarni igi imRerdes mwignobarTa Tana da
ityodes: sxuani acxovnna, Tavi TDsi ver Zal-uc cxovnebad qristesa,
meufesa israFlisasa!
31. cxovnebad]cx~rbd a |

32. gardamoUedin aw juariT, raMTa vixiloT da gurwmenes. _ da mis
Tana juarcumulnica igi egreTve ayuedrebdes mas.
32. gurwmenes] + igi f | ayuedrebdes]ayuFdrebdes f |

33. da viTarca iyo Jami meequsF, bneli iyo yovelsa queyanasa, vidre
mecxred Jamadmde.
33. meequsF]meequse of | bneli]bnel af |

34. da mecxresa Jamsa Uma-yo iesu UmiTa didiTa da Tqua: eloi,
eloi, lima sabaqTani? romel ars TargmanebiT: RmerTo, RmerTo Cemo,
raMsaTDs damiteob me?
35. da romelTame winaSemdgomelTa esma da ityodes: aha, elias xadis.
36. da mirbioda erTi da aRavso Rrubeli ZmriTa da daadga lerwamsa
da asumida da ityoda: uteveT, vixiloT, ukueTu movides elia
gardamoUsnad magisa.
37. xolo iesu Uma-yo UmiTa didiTa da ganuteva suli.
38. da kretsabmeli igi taZrisaM mis ganipo orad, zeiTgan vidre
quedmde.
38. orad]organ o*af |

39. da viTarca ixila asisTavman man, romeli dga winaSe missa,
rameTu esreT RaRad-yo da ganuteva suli, Tqua: WeSmaritad kaci ese
ZF RmrTisaM iyo.
39. missa]misa af | esreT] > o*af | RaRad-]RaRat- oa | ZF]Ze of |

40. xolo iyvnes dedanica, romelni SoriT xedvides, romelTa Tana
iyo mariam magdaleneli da mariam iakobisi mcirisaM da ioses dedaM
da salome,
40. xolo] > f | dedanica] + vinme a | mariam]marim o* | magdaleneli]magdaneli oaf |
iakobisi]ikobisi o |
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41. romelni, odes igi iyo galileas, Seudges mas da hmsaxurebdes,
da sxuani mravalni, romelni mis Tana aRsrul iyvnes ierusalFmd.
41. galileas] + iesu o*af | da hmsaxurebdes] > o*af | aRsrul]aRmosrul a |

42. da viTarca Semwuxrdeboda, _ rameTu paraskevi iyo, romel ars
uwinares SabaTisa, _
43. movida ioseb arimaTieli, Suenieri mzraxvali, romeli-igica
moeloda sasufevelsa RmrTisasa, ikadra da Sevida pilatesa da
moiTxova guami iesuMsi.
43. Suenieri]SuFnieri f | pilatesa]pilatess a, pilatessa of | guami] + igi o*af |

44. xolo pilates daukDrda, ukueTu awve mokuda, da mouwoda
asisTavsa mas da hkiTxa, ukueTu adreve mokuda.
45. da iswava asisTavisa misgan ese da mihmadla guami igi misi
iosebs.
46. da man iyida ardagi da gardamohUsna igi juarisa misgan da
wargragna igi ardagiTa miT da dadva igi saflavsa, romeli iyo
gamokueTil kldisagan, da miagorva lodi karsa zeda mis saflavisasa.
46. gamokueTil]gamokuFTil f |

47. iyo mun mariam magdaleneli da mariam iosesi da hxedvides, sadaigi dasdebdes mas.
47. magdaleneli]magdaneli oaf | hxedvides]xedvides of | -igi] > o* |

16
1. da viTarca gardaUda SabaTi igi, mariam magdalenelman da mariam
iakobisman da salome iyides nelsacxebeli, raMTa moviden da scxon
mas.
1. magdalenelman]magdanelman oaf |

2. da niad ganTiadsa mas erTSabaTisasa movides saflavsa mas zeda
mermeca aRmoslvasa oden mzisasa
2. mermeca]merme o*af |

3. da ityodes urTierTas: vin gardagDgorvos Cuen lodi igi karisa
misgan saflavisa?
3. da] > o* |

4. da mihxedes da ixiles, rameTu gardagorvebul iyo lodi igi,
romeli iyo did friad.
4. mihxedes]mixedes a |
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5. da Se-raM-vides saflavsa mas, ixiles Wabuki mjdomarF marjueniT
kerZo, Semosili samosliTa spetakiTa, da ganhkrTes.
5. mjdomarF]mjdomare af | da2] > a | ganhkrTes]gankrTes a, gankDrdes o*f |

6. xolo man hrqua maT: nu ganhkrTebiT! iesus eZiebT nazarevelsa,
juarcumulsa; aRdga, ara ars aqa. aha, adgili, sada dadves igi.
7. aramed warvediT da uTxarT mowafeTa misTa da petres, viTarmed:
aha, egera, winagiZRDs Tquen galileas, mun ixiloT igi, viTarca
grqua Tquen.
8. da maT viTarca esma ese, gamovides da ivltodes mier saflaviT,
rameTu SeZrwunebul iyvnes da dakDrvebul da ara raM vis uTxres,
rameTu eSinoda.
9. xolo aR-raM-dga ganTiad pirvelsa mas SabaTsa, eCuena pirvelad
mariams magdalenelsa, romlisagan gansrul iyvnes SDdni eSmakni.
9. SabaTsa] + da o*a | eCuena]eCuFna f | magdalenelsa]magdanelsa oaf |

10. igi warvida da uTxra mis Tana myofTa maT, romelni iglovdes
da tirodes.
10. warvida]wavida o* |

11. da maT raM esma, rameTu cxovel ars da eCuena, maT ara hrwmena.
11. eCuena]eCuFna f |

12. xolo amisa Semdgomad orTa maTganTa slvasa Sina gamoecxada
sxDTa xatiTa, mi-raM-vidodes dabasa.
12. xolo] > o*af | sxDTa]sxDsiTa a |

13. da igini movides da uTxres sxuaTa maT, da arca maTi hrwmena.
14. ukuanaMsknel msxdomareTa aTerTmetTa maT eCuena da ayuedra
urwmunoebaM maTi da gulficxelobaM, rameTu romelTa igi ixiles
aRdgomili, maTi ara hrwmena.
14. eCuena]eCuFna f | ayuedra]ayuFdra f | aRdgomili]adgomili a |

15. da hrqua maT: warvediT yovelsa sofelsa da uqadageT saxarebaM
ese yovelsa dabadebulsa.
16. romelsa hrwmenes da naTel-iRos, cxondes; da romelsa ara
hrwmenes, daisajos.
16. da2]xolo oaf |

17. xolo saswauli morwmuneTa maT ese Seudges: saxeliTa CemiTa
eSmakTa ganasxmiden, enaTa axalTa ityodian,
17. maT] > o*af |
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18. guelTa Seipyrobden, da RaTu sasikudine raMme suan, ara raM
avnos maT; sneulTa zeda Uelsa dasdebden da gancocxldebodian.
18. guelTa]guFlTa f | sasikudine]sasikudinF a | gancocxldebodian]gancocxldebodin a |

19. xolo ufali Semdgomad sityuaTa amaT maTda mimarT amaRlda
zecad da dajda marjueniT RmrTisa.
19. maTda]maTa a |

20. xolo igini gamovides da qadagebdes yovelsa queyanasa uflisa
SewevniTa da sityDsa amis damtkicebiTa mis mier, romelni-igi Seudges
mas saswaulni.
20. saswaulni] + amin of |

minawerebi:
o (redaqtoris xeliT): daesrula markozis saxarebaM Tavni s~lz, muxli C~fJ,

meaTrometesa welsa aRiwera brZanebiTa petresiTa, xolo ikiTxvis wmidaTa marxvaTa.
a: didebaM RmerTsa, gansrulda markozis Tavica saxarebaM, iesu qristF, Seiwyale
sDmeon.
f: daesrula Tavi markozisi xeliTa friad codvilisa ionaMsiTa moZRurisa Cemisa
epifanesTDs.

150

ლუკას სახარება*

1
1. vinaMTgan ukue mravalTa Uel-yves aRwerad miTxrobisa saqmeTaTDs
gulsavse-qmnilTa Cuen Soris,
* saxarebaM lukaMsi Tavi o | wmidaM saxarebaM Tavi g~ lukaMsi a | saxarebaM Tavi
lukaMsi f |
1. vinaMTgan ukue] > a, rameTu o*f | Uel-yves]Ueli Seyves o* | aRwerad] + da o*af |
miTxrobisa]miTxrobad o*af | saqmeTaTDs] > o*af | gulsavse-qmnilTa]gul-savsed o*af |
gulsavse-qmnilTa] + sarwmunoebisaTDs o*af | Soris] + saqmeTa aRsrulebulTaM o*af |

2. viTarca-igi momces Cuen, romelni dasabamiTgan TDTmxilvel da
msaxur yofil iyvnes sityDsa mis,
2. msaxur]msmenel o*af | sityDsa mis] situasa amas o* | mis]amis f |

3. jer-miCnda meca, romeli Seudeg pirveliTgan yovliTa WeSmaritebiTa
SemdgomiTi Semdgomad miwerad Senda, mUneo RmrTismoyuareo Teofile,
3. jer-miCnda meca] > a | yovliTa WeSmaritebiTa]yovelTa Wt~d a | Teofile] > o*af |

4. raMTa scna, romelTaTDs-igi iswave sityuaTa maT krZalulebaM.
4. scna]hscna a | romelTaTDs-igi]romlisaTDs-igi o*af |

5. iyo dReTa maT herode mefisa huriastanisaTa mRdeli vinme,
romlisa saxeli zaqaria, Semdgomad dRiTi dRed msaxurebisa mis
abiaMsa, da coli misi asulTagan ahronisTaM, da saxeli misi
elisabed.
6. da iyvnes ornive ese winaSe RmrTisa marTal da vidodes yovelTa
mcnebaTa simarTlisa uflisaTa ubiwoni.
7. da ara esua maT Svili, rameTu elisabed iyo berw, da ornive
gardasrul iyvnes dReTa maTTa.
8. da iyo mRdelobasa mas missa, wessa mas dRiTidRedisa misisasa
winaSe RmrTisa,
9. msgavsad Cueulebisa mRdelobisa hxuda mas sakumevelisa kumevaM da
Sevida taZarsa uflisasa.
9. Cueulebisa|]CuFulobisa f |

10. da yoveli simravle erisaM ilocvida gareSe Jamsa mas
sakumevelisa kumevisasa.
11. da eCuena mas angelozi uflisaM, mdgomare marjueniT
sakurTxevelisa mis sakumevelTaMsa.
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11. eCuena]eCuFna f | mdgomare]mdgomarF a |

12. da SeZrwunda zaqaria, ixila raM igi, da SiSi daeca mas zeda.
13. hrqua mas angelozman man: nu geSinin, zaqaria, rameTu Seismnes
vedrebani Senni, da colman Senman elisabed giSves Sen Ze, da uwodi
saxeli misi iovane.
13. Seismnes]Seesmes o*af | Ze]ZF oa |
14. da iyos Senda sixarul da mxiaruleba, da mravalTa Sobasa missa
ganixaron.
15. rameTu iyos did winaSe uflisa da RDnoM da TafluWi ara suas
da suliTa wmidiTa aRivsos mierve dedismucliT misiTgan.
16. da
maTisa.

mravalni

ZeTa

israFlisaTaganni

moaqcines

uflisa

RmrTisa

17. da igi Tavadi pirvelad ganvides winaSe missa suliTa da ZaliTa
eliaMsiTa moqcevad gulni mamaTani SvilTa mimarT da urCni gonebiTa
marTalTaMTa ganmzadebad uflisa eri momzadebuli.
18. da hrqua zaqaria angelozsa mas: raMTa vcna ese, rameTu
moxucebul var, da coli Cemi gardasrul ars dReTa misTa?

me

19. miugo angelozman man da hrqua: me var gabriel, winaSemdgomeli
pirsa RmrTisasa, da movivline sityuad Senda da xarebad amas.
19. miugo]pr da a | RmrTisasa] uflisasa o*f |
20. da, aha, iyo Sen dadumebul da verSemZlebel sityuad, vidre
dRedmde yofad amisa amisTDs, rameTu ara grwmennes sityuani Cemni,
romelni aResrulnen Jamsa TDssa.
21. da dga eri igi da
misi taZarsa mas Sina.

eloda

zaqarias

da

ukDrda

dayovnebaM

22. da gamo-raM-vida, ver eZlo sityuad maTda, da cnes, rameTu
CuenebaM raMme ixila taZarsa mas Sina: da igi wam-uyofda maT da
daadgra utyuad.
22. maTda]maTa a | CuenebaM]CuFnebaM f |
23. da viTarca aResrulnes dReni igi msaxurebisa misisani, warvida
saxid TDsa.
24. da Semdgomad dReTa maT miudga elisabed, coli misi, da
ifarvida Tavsa TDssa xuT Tue da ityoda,
24. Tue]TTuF a, TuF f |
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igi

25. viTarmed: esreT miyo me ufalman dReTa amaT, romelTa moxedva-yo
mospolvad yuedrebaM Cemi kacTa Soris.
25. yuedrebaM]yuFdrebaM f | kacTa Soris] kacTagan f |
26. da Tuesa meequsesa moivlina gabriel angelozi
qalaqad galileaMsa, romlisa saxeli nazareT,
26. Tuesa]TuFsa af |

RmrTisa

27. qalwulisa, Txovilisa qmrisa, romlisa saxeli ioseb,
da tomisa daviTisa, da saxeli qalwulisaM mis mariam.
27. Txovilisa]Txoilisa oaf |

mier

saxlisagan

28. da Sevida angelozi igi misa da hrqua: gixaroden, mimadlebulo!
ufali Sen Tana. kurTxeul xar Sen dedaTa Soris.
29. xolo man raM ixila, SeZrwunda sityuasa
ganizraxvida: viTarme ars mokiTxvaM ese?
30. da hrqua mas angelozman
madli winaSe RmrTisa.
30. hpove]hpoe oaf |

man:

nu

geSinin,

mas

missa

mariam,

zeda

rameTu

da

hpove

31. da, aha, esera, Sen muclad-iRo da hSve ZF da uwodi saxeli misi
iesu.
31. ZF]Ze f | uwodi]uwodian o*af |
32. ese iyos did da Ze maRlis ewodos,
RmerTman saydari daviTis, mamisa TDsisaM,
32. Ze]ZF a |

da

33. da meufebdes saxlsa
misisaM ara iyos dasasrul.

saukunod,

zeda

iakobissa

misces

mas

ufalman

da

sufevisa

34. hrqua mariam angelozsa mas: viTarme iyos ese Cemda, rameTu me
mamakaci ara vici?
34. me] > f |
35. miugo angelozman man da hrqua mas: suli wmidaM movides Sen
zeda, da Zali maRlisaM gfarvides Sen: amisTDsca Sobilsa mas wmida
ewodos da Ze maRlis.
35. Ze]ZF a | maRlis]maRlisa o*af |
36. da, aha, elisabed, naTesavi Seni, igica midgomil ars Zesa siberesa
TDssa, da ese meequse TuF ars misi, romelsa-igi erqua berw.
36. meequse]meequsF a | TuF] Tue o, TTuF a |
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37. rameTu ara SeuZlebel ars winaSe RmrTisa yoveli sityuaM.
37. ara] araraM o*af | yoveli] > o*af |
38. hrqua mas mariam: aha, mUevali uflisaM:
Senisa! _ da warvida misgan angelozi igi.

meyavn

me

sityDsaebr

39. da aRdga mariam maT dReTa Sina da warvida mTad kerZo mswrafl
qalaqad iudaMsa.
40. da Sevida saxlsa zaqariaMssa da moikiTxa elisabed.
40. zaqariaMssa]z~qriMsa a |
41. da iyo, viTarca esma elisabeds mokiTxvaM mariamisi, hkrTeboda
yrmaM igi mucelsa missa. da aRivso suliTa wmidiTa elisabed
41. wmidiTa]w~isa a |
42. da Uma-yo UmiTa didiTa da Tqua: kurTxeul
Soris, da kurTxeul ars nayofi muclisa SenisaM!
42. UmiTa]UmiT a | dedaTa Soris] deda S~n a |

xar

Sen

dedaTa

43. da vinaM Cemda ese, raMTa movides dedaM uflisa CemisaM Cemda?
44. rameTu, aha, esera, viTarca iyo UmaM mokiTxvisa SenisaM
momarT CemTa, hkrTeboda yrmaM ese sixaruliT mucelsa Cemsa.
45. da netar ars, romelsa hrwmenes,
TqumulTaM maT misa mimarT uflisa mier.

rameTu

iyos

yurTa

aRsrulebaM

46. da Tqua mariam: adidebs suli Cemi ufalsa.
47. da ganixara sulman Cemman RmrTisa mimarT, macxovrisa Cemisa,
48. rameTu mohxedna simdablesa zeda mUevlisa TDsisasa: rameTu, aha,
esera, amieriTgan mnatriden me yovelni naTesavni;
48. mohxedna]moxeda o*, moxedna oc, moxeda f | simdablesa]simdablelsa a | rameTu2] > o*af |
49. rameTu
misi,

yo

Cem

Tana

didebuli

Zlierman,

da

wmida

ars

saxeli

49. yo Cem Tana] miyo me o* |

50. da wyalobaM misi naTesaviTi naTesavadmde moSiSTa misTa zeda;
50. naTesaviTi]TesliTi o*af | naTesavadmde]Tesladmde o*af |
51. yo simtkice
gulTa maTTaMTa;

mklaviTa

TDsiTa;

ganabnina

ampartavanni

51. simtkice]simtkiciTa o*af | mklaviTa]mklavisa af | TDsiTa]misisaMTa o*af

52. daamUuna Zlierni saydarTagan da aRamaRlna mdabalni;
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|

gonebiTa

> o*af |

52. daamUuna]gardamosTxina o*af; da]

53. mSierni aRavsna keTiliTa da mdidarni ganavlinna cudni;
53. ganavlinna]ganabnina a |
54. Seewia israFlsa, monasa TDssa, moUsenebad wyalobisa.
54. wyalobisa] + TDsisa o*af |
55. viTarca
saukunod.

etyoda

mamasa

55. mamasa Cuensa o*] mamaTa CuenTa oc

56. da
TDsa.

daadgra

mariam

Cuensa

abrahamsa

da

naTesavsa

missa

warvida

saxid

|

elisabedis

56. Tue]TTuF a, TuF f | TDsa]TDssa aof

Tana

sam

Tue

da

|

57. xolo elisabedisni aRivsnes Jamni Sobisa misisani, da Sva ZF.
57. aRivsnes]aResrulnes raM a | ZF]Ze f |
58. da esma garemoTa da naTesavTa, rameTu ganadida ufalman wyalobaM
TDsi mis Tana, da mis Tana ixarebdes.
59. da iyo mervesa dResa da movides winadacueTad
raMTamca uwodes mas saxelad mamisa misisa zaqaria.
59. winadacueTad]winadacuFTad f |
60. da
iovane.

miugo

dedaman

61. da hrques mas,
hrqDan saxeli ege.

misman

da

hrqua:

viTarmed:

ara

vin

61. viTarmed]rameTu o*af | hqDan o

ars

ara,

aramed

naTesavsa

yrmisa

mis

ewodos

Sensa,

da

magas

romelsa

|

62. da wam-uyofdes mamasa missa, raM-Zi undes saxelis-debad misa.
63. da moiTxova ficari da dawera da Tqua: iovane ars saxeli misi.
da daukDrda ese yovelTa.
63. moiTxova]moiTxoa oaf |
64. da meyseulad aReRo piri misi da enaM, da ityoda da akurTxevda
RmerTsa.
65. da iyo
yovelTa maT
sityuani.

SiSi didi yovelTa zeda garemo mkDdrTa misTa; da
mTiTkerZoTa huriastanisaTa mimoiTqumodes yovelni ese

66. da daidves gulsa, romelTa esmoda ese, da ityodes: raMme iyos
yrmaM ese? da Ueli uflisaM iyo mis zeda.
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66. da3]rameTu o*af | iyo] + yrmisa o*af

|

67. da mamaM misi zaqaria aRivso suliTa wmidiTa, winawarmetyuelebda
da Tqua:
67. suliTa]sl~i a |
68. kurTxeul ars ufali RmerTi israFlisaM, rameTu mohxedna da yo
UsnaM erisa TDsisaM;
68. israFlisaM] iF~lisa f | mohxedna] moxedna f |
69. da aRmidgina
monisa TDsisasa;
70. viTarca
misTaMTa,

etyoda

70. etyoda]ityoda o*af

71. cxovrebasa
CuenTaMsa;
71.

Cuen

rqaM

piriTa

cxorebisaM

wmidaTaMTa

Soris

saxlsa

saukuniTgan

mas

daviTis,

winawarmetyuelTa

|

mterTa

cxovrebasa]gamoUsnasa

CuenTagan

72. yofad wyalobisa
wmidisa misisa;

Uelisagan

| mterTa]mterTagan

o*af

Uelisagan]UelTagan o*a, UelTa f

da

o*a

yovelTa

moZuleTa

| CuenTagan]CuenTa

o*af

|

|

mamaTa

CuenTa

Tana

da

moUsenebad

aRTqumisa

72. da] > o*af | aRTqumisa]Sjuli o*a, sjuli f | wmidisa]wmidaM o*af | misisa]misi o*af

|

73. ficiT, romel efuca abrahamsa, mamasa Cuensa, mocemad Cuenda
74. uSiSad Usnad UelTagan mterTa CuenTaMsa,
75. msaxurebad misa RirsebiT
dReTa cxorebisa CuenisaTa.
75. missa] misa f |

da

simarTliT

winaSe

76. da Sen, yrmao, winawarmetyuel maRlis iwodo,
Sen winaSe pirsa uflisasa ganmzadebad gzaTa misTa,
76. warsZRue] warsZRuF f | misTa]amisTa a |
77. micemad
maTTaMTa,

mecnierebaM

cxorebisaM

ersa

TDssa

missa

yovelTa

rameTu

warsZRue

motevebiTa

codvaTa

78. mowyalebiTa wyalobisa RmrTisa CuenisaMTa, romelTa mier momxedna
Cuen aRmosavalman maRliT
78. mowyalebiTa] + da o*af | wyalobisa]wyalobiTa o*af | mier] > o*af | momxedna]momxeda
o*af | Cuen] > o*af | aRmosavalman]aRmomavalman o*af |
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79. gamoCinebad maT zeda, romelni sxenan bnelsa Sina da aCrdilTa
sikudilisaTa, da warmarTebad ferUTa CuenTa gzasa mSDdobisasa.
79. Sina] > o*af | gzasa] + mas af |
80. xolo yrmaM igi aRorZndeboda da ganmtkicneboda suliTa. da iyo
udabnos vidre gamocxadebadmde misa israFlisa mimarT.
80. udabnos]udabnosa o*f | da iyo udabnos] > a |

2
1. da iyo, maT dReTa Sina gamoUda brZanebaM agDstos keisrisagan
aRwerad yovlisa soflisa.
2. ese aRweraM pirveli iyo mTavrobasa asureTs kDrinessa.
2. asureTs]asureT a |
3. da warvidodes yovelni aRwerad kacad-kacadi TDssa qalaqsa.
3. TDssa]T~sa a | qalaqsa]qalaqad a |
4. aRmovida iosebca galileaMT, qalaqiT nazareTiT, huriastanad,
qalaqad daviTisa, romelsa hrqDan beTlem, rameTu iyo igi saxlisagan
da tomisa daviTisa,
4. huriastanad]huris~tnd o* | hqDan a |
5. aRwerad mariamis Tana, romeli miTxovil iyo misa, da iyo igi
midgomil.
5. miTxovil]Txoil a |
6. da iyo,
misisani.

vidre

6. iyvnesRa]iyvnes o*af

iyvnesRa

igini

mun,

aRivsnes

dReni

igi

Sobisa

|

7. da Sva ZF igi misi pirmSoM da SexDa igi saxuevliTa da miawvina
igi bagasa, rameTu ara iyo maTa adgil savanesa mas.
7. ZF]Ze f | saxuevliTa]saxuFvliTa f |
8. da mwyemsni iyvnes masve sofelsa, velTa dgebodes da Uumilvides
saUumilavsa Ramisasa samwysosa maTsa.
8. saUumilavsa]Uumilvasa oaf |
9. da, aha, angelozi uflisaM daadgra maT zeda, da didebaM uflisaM
gamoubrwyinda maT, da SeeSina maT SiSiTa didiTa.
9. daadgra]daadga o*af | zeda] > o*af | gamoubrwyinda]gamobrwyinda o*af | maT2] + zeda
o*af |
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10. da hrqua maT angelozman man uflisaman: nu geSinin, rameTu, aha,
esera, gaxareb Tquen sixarulsa didsa, romeli iyos yovlisa erisa:
10. geSinin] + Tquen o*af |
11. rameTu iSva dRes Tquenda macxovari, romel ars qristF ufali,
qalaqsa daviTissa.
11. qristF]qriste f |
12. da ese iyos Tquenda saswaulad: hpovoT yrmaM igi Sexueuli da
mwolare bagasa.
12. hpovoT]hpooT o | Sexueuli]SexuFuli f | da2] > f |
13. da meyseulad iyo angelozisa
aqebdes RmerTsa da ityodes:
13. simravle]simravlF a |
14. didebaM maRalTa Sina
kacTa Soris saTnoebaM.

mis

RmerTsa,

da

Tana

simravle

queyanasa

zeda

erTa

cisaTaM,

mSDdobaM,

da

15. da iyo, viTarca aRvides angelozni igi zecad, mwyemsTa maT Tques
urTierTas: ganvideT Cuen vidre beTlemadmde da vixiloT sityuaM ese,
romeli iyo Cuenda momarT, romeli-igi ufalman mauwya Cuen.
16. da movides mswrafl da poves
mwolare bagasa.
16. poves]poes oa | mwolare]mwolarF a |

mariam

da

ioseb

da

yrmaM

igi,

17. da viTarca ixiles, gulisUma-yves sityuaM igi, romeli iTqua maTa
mimarT yrmisa misTDs.
18. da yovelTa, romelTa esmoda, ukDrda sityuaM igi mwyemsTaM maT
maTa mimarT.
18. maTa]maTda of |
19. xolo mariams daemarxnes sityuani ese da daedva gulsa TDssa.
20. da miiqces da warvides mwyemsni igi, adidebdes da aqebdes
RmerTsa amas yovelsa zeda, romeli esma da ixiles, viTarca-igi
iTqunes maTa mimarT.
20. igi] + da a | aqebdes] + da akurTxevdes o*af | maTa]maTda of |
21. da viTarca aResrulnes dReni igi rvani winadacueTisa misisani, da
uwodes saxeli misi iesu, romel-igi ewoda angelozisa misgan vidre
yofadmde misa mucelsa dedisa TDsisasa.
21. winadacueTisa]winadacuFTisa f | da2] > f | romeli-] romeli- f |
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22. da raJams aResrulnes dReni igi ganwmedisa maTisani Sjulisa
misebr mosesisa, aRmoiyvanes yrmaM igi ierusalFmd wardginebad winaSe
uflisa,
22. Sjulisa]sjulisa f | ierusalFmd]ierusalemd o |
23. viTarca weril ars Sjulsa uflisasa, rameTu:
romelman ganaRos saSoM, wmida uflisa ewodos,
23. Sjulsa]sjulsa f | ewodos o*]iwodos ocaf |
24. da micemad Sesawiravi, viTarca Tqumul
orni guritni, anu orni marTueni tredisani.
24. Sjulsa]sjulsa f | marTueni]marTeni a, marTuFni f |

ars

yovelman

Sjulsa

wulman

uflisasa:

25. da, aha, iyo kaci ierusalFms, romlisa saxeli sDmeon; da kaci
ese marTali iyo da moSiSi uflisaM da moeloda nugeSinis-cemasa
israFlisasa: da suli wmidaM iyo mis zeda.
25. aha] > o*af | iyo1] + mun o*af | ierusalFms]ierusalems o| romlisa]romlisaM a |
26. da iyo misa uwyebul sulisagan
vidremde ixilos cxebuli uflisaM.
26. araxilvad]araxivad o* |

wmidisa

araxilvad

sikudili,

27. da movida suliTa wmidiTa taZrad uflisa. da Seyvanebasa mas
mama-dedisa mier yrmisa mis iesuMsa yofad maTa msgavsad Cueulebisa
misebr Sjulisa misa mimarT.
27. Cueulebisa]CuFulebisa f | misebr]mis a |Sjulisa] sjulisa f |
28. da aman miiqua igi mklavTa TDsTa zeda da akurTxevda RmerTsa
da Tqua:
28. aman]man o*a |
29. aw ganuteve monaM Seni, meufeo, sityDsaebr Senisa mSDdobiT,
29. ganuteve]ganmiteve o*f | meufeo]ufalo o*af |
30. rameTu ixiles TualTa CemTa, macxovarebaM Seni,
31. romel ganumzade winaSe pirsa yovlisa erisasa,
32. naTeli
israFlisa.
33. da
misTDs.

gamobrwyinvebad

iyvnes

ioseb

da

warmarTTa

dedaM

misi

zeda

da

dakDrvebul

didebad

erisa

sityuaTa

maT

Senisa
zeda

34. da akurTxna igini sDmeon da hrqua mariams, dedasa missa: aha,
esera, ese dgas dacemad da aRdginebad mravalTa israFlsa Soris da
saswaulad sityDssagebelad.
34. missa]misa af | israFlsa] israelsa a, iF~lTa f |
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sityvas “sityDssagebelad”
weria: sacilobelad o.

o-Si

Tavze

35. da TDT Sensaca sulsa
mravalTagan gulTa zraxvani.

da

aSiazec

ganvides

niSani

(.:.

maxDli,

o,)

uzis

raMTa

da

aSiaze

gancxadnen

36. da iyo anna winawarmetyueli, asuli fanoelisi, tomisagan aserisa.
ese gardasrul iyo dReTa mravalTa da cxorebul iyo qmrisa Tana
SDd wel siqalwuliTgan TDsiT.
37. da ese iyo quriv, viTar oTxmeocdaoTxis wlis, romeli ara
ganeSoreboda taZrisa misgan marxviTa da vedrebiTa da msaxurebiTa
RamF da dRF.
37. taZrisa] tarisa a | RamF]Rame of | dRF]dRe of |
38. ese masve Jamsa Sina moiwia da aRuvarebda RmerTsa da etyoda
misTDs yovelTa, romelni moelodes gamoUsnasa ierusalFms Sina.
38. aRuvarebda]auarebda a, auvarebda of |
39. da viTarca aRasrules mis zeda yovelive msgavsad Sjulisa
uflisa, moiqces da warvides galilead, qalaqad TDsad _ nazareTad.
39. Sjulisa]sjulisa f | TDsad]T~sa oa, TDsa f |
40. xolo yrmaM igi aRorZndeboda da ganmtkicneboda
aRivseboda sibrZniTa, da madli RmrTisaM iyo mis zeda.
40. igi] + iesu o*af |

suliTa

41.
da
aRmovidian
mama-dedani
misni
wliTi
wlad
dResaswaulsa mas paseqisasa.
41. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a | paseqisasa] + romel ars vnebaM o*af |

da

ierusalFmd

42. da iyo raM igi aTormetis wlis, aRmovides igini ierusalFmd,
viTarca Cueul iyvnes, dResasawaulsa mas.
42. aTormetis]aormetis a | Cueul]CuFul f | dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a |
43. da aResrulnes dReni igi, da warslvasa mas maTsa daSTa iesu
yrmaM ierusalFms, da ara uwyodes ioseb da dedaman misman.
43. da aResrulnes dReni igi, da warslvasa mas] > o* | aResrulnes]aRasrulnes af |
44. hgonebdes misa, viTarmed mogzaurTa Tana ars igi. da movides
dRisa erTisa gzasa da eZiebdes mas naTesavTa Soris da mecnierTa
45. da ara poves igi. da moiqces igini ierusalFmdve da eZiebdes mas.
45. poves]poes oaf |
46. da iyo Semdgomad samisa dRisa, poves igi taZarsa
mjdomare Soris moZRuarTa, ismenda maTsa da hkiTxvida maT.
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mas

Sina

46. poves]poes of | mjdomare]mjdomarF a | `Soris~ Semdeg erTi sityva gadaSlilia oSi

|

47. ganukDrdeboda maT yovelTa, romelTa esmoda misi gulisUmis-yofaM
igi da sityDs-migebaM misi.
48. da ixiles igi da ganukDrda. hrqua mas dedaman misman: Svilo,
raM ese miyav Cuen esreT? aha, esera, me da mamaM Seni vrorinebT da
geZiebT Sen.
48. igi] > a |
49. da man hrqua maT: da raMsa meZiebT
mamisa Cemisa Tana jer-ars Cemi yofaM?
49. da2] > o* |

me?

ara

uwyiTa,

rameTu

50. da maT ver gulisUma-yves sityuaM igi, romeli hrqua maT.
51. da warvida maT Tana da movida nazareTad da iyo damorCilebul
maTda. xolo dedasa missa daemarxnes yovelni ese sityuani gulsa
TDssa.
52. da iesu waremateboda
RmrTisa da kacTa.

sibrZniTa

da

hasakiTa

da

madliTa

winaSe

3
1. welsa meaTxuTmetesa tiberis keisrisasa, mTavrobasa pontoelisa
pilatessa huriastans, da meoTxedmTavrobasa galileas herodessa,
xolo filipes, Zmisa misisa, meoTxedmTavrobasa itureas da
traqonelTa sofelsa, da lDsanissa meoTxedmTavrobasa abilinesa,
1. pontoelisa]pontielisa oc | pilatessa]pilatesa of | filipes] filipessa o* | filipeFssa
a | misisa] misisasa o*a | itureas]itDreas o, itDrias f | lDsanissa]lusanissa af |
abilinesa]abilenessa oc, abilines f |
minaweri aSiaze f-Si: lusan kacsa hrquma :. .:. abiline qy~nasa hqDan :.

2. mRdelTmoZRurebasa annaMssa da kaiafaMssa
iovanes mimarT, Zisa zaqariaMsa, udabnos.

iyo

pr. da

o*af

2.

mRdelTmoZRurebasa]

zaqariaMsa]zaqariaMssa oaf

f |

annaMssa]anaMssa

sityuaM

uflisaM

| iyo] + siyo

a

|

|

3. da movida yovelsa mas garemosoflebsa iordanisasa
naTlis-cemasa sinanulisasa misatevebelad codvaTa.
3. garemosoflebsa]garemosofelsa f |
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da

qadagebda

4. viTarca weril ars wignsa mas sityuaTa esaia winawarmetyuelisaTa
da ityDs: UmaM RaRadebisaM udabnosa: ganhmzadeniT gzani uflisani da
wrfel-yveniT alagni misni.
4. udabnosa] + zeda a |
5.
yoveli
Uevnebi
aRmoivsos,
da
yovelni
mTani
da
borcuni
damdablden; da iyos gularZnili igi marTal da ficxeli igi gzad
wrfelad.
5. gularZnili]gularZni a |
6. da ixilos yovelman Uorcielman macxovarebaM RmrTisaM.
7. da etyoda ganmavalsa mas misa ersa naTlis-Rebad misgan: naSobno
iqedneTano, vin giCuena Tquen sivltolaM mermisa misgan risxvisa?
7. giCuena]giCuFna f |
8. yavT ukue aw nayofi, Rirsi sinanulisaM, da nu hgonebT da ityDT
gulTa TquenTa: mamaM gDvis Cuen abrahami. getyD Tquen, rameTu Zal-uc
RmerTsa aRdginebad qvaTa amaTgan naSobad abrahamisa.
8. ikue]ukuF f |
9. rameTu awve culi ZirTa Tana xeTasa Zes; yovelman xeman romelman
ara gamoiRos nayofi keTili, moekueTos da cecxlsa daedvas.
9. moekueTos]moekuFTos f | daedvas]daedvad a.
10. da hkiTxvides mas eri igi da etyodes: da raMme ukue vyoT?
10. ukue]ukuF af |
11. miugo da hrqua maT: romelsa aqundes ori samoseli, miecin,
romelsa ara aqundes; da sazrdelica egreTve msgavsad yavn.
11. sazrdelica]sazrdeli o*af |
12. movides misa mezuerenica
Cuen raMme vyoT?
12. mezuerenica]mezuFrenica f |
13. xolo man hrqua
iqmT.
13. nuraras]nuras o*f |

maT:

naTlis-Rebad

nuraras

da

ufroMs

hrques

mas:

moZRuar,

ganwesebulisa

Tquenisa

14. hkiTxvides mas mUedrad ganwesebulnica igi da etyodes: da Cuen
raMme vyoT? da man hrqua maT: nuvis aWirvebT, nuca cilsa SeswamebT
da kma-geyavn roWiki Tqueni.
14. mUedrad]erad o*af | aWirvebT]aWirvobT af |
15. da viTarca moeloda eri igi, da ganizraxvides
maTTa iovanesTDs, nuukue igi ars qristF,
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yovelni

gulTa

15. nuukue]nuukuF oaf

| qristF]qriste f |

16. miugo yovelTa iovane da etyoda: me naTel-gcem Tquen wyliTa,
xolo movals uZlieresi Cemsa, romlisa ara var Rirs UamlTa misTa
tDrTvad; man naTel-gces Tquen suliTa wmidiTa da cecxliTa.
16. xolo] > o*af | naTel-gces]naTel-gcec a |
17. romlisa niCabi UelTa Sina misTa, ganwmidos kaloM TDsi da
Sekribos ifqli saunjesa TDssa, xolo bze dawuas cecxliTa
uSretiTa.
17. bze] bzeF o, bzF a |
18. da friad sxuasaca mravalsa hlocvida da axarebda ersa mas.
19. xolo herode, oTxTa samTavroTa mTavarman, rameTu amxilebda mas
herodiaMsTDs, colisa filipes, Zmisa misisa, da yovlisa misTDs,
romeli qmna boroti herode,
19. filipes] > o*a | misisa] TDsisa f |
20. SesZina eseca mas yovelsa zeda da Seayena iovane sapyrobilesa.
21. da iyo naTlis-Rebasa mas yovlisa
da ilocvida; da ganexunes cani,

erisasa da

iesuca naTel-iRo

22. da gardamoUda suli wmidaM UorcieliTa xilviTa, viTarca tredi,
mis zeda; da UmaM iyo zeciT da Tqua: Sen xar ZF Cemi sayuareli,
Sen saTno-giyav.
22. ZF]Ze of |
23. da Tavadsa iesus ewyo oden yofad meocdaaTesa welsa, romeli
sagonebel iyo Zed iosebisa, elisa,
23. iesus]iesu a | Zed]ZFd a | iosebisa]iosebissa a | iosebisa] + iakobissa o*af |
elisa]elissa oaf |
24. mataTanisa, levisa, melqisa, ianesa, iosebisa,
24. mataTanisa]mataTanissa a | levisa]levissa oaf | iosebisa]iosebissa oa |
25. mataTisa, amosisa, naomisa, eslisa, nagesa,
25. eslisa]eslissa oaf |
26. maaTisa, mataTisa, semisa, iosebisa, iudaMsa,
26. iudaMsa] > o*af, iudaMssa oc |
27. ionanisa, resaMsa, zorobabelisa, salaTielisa, nerisa,
27. ionanisa]ioananisa of | zorobabelisa]zorababelisa oaf | salaTielisa]salaTelissa o*a,
salaTielissa f |
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28. melqisa, addisa, kosamisa, elmodadisa, erisa,
28. addisa]adadisa o*f |
29. iosisa, eliezerisa, ioramisa, mattaTisa, levisa,
29. mattaTisa]matTatisa o*af |
30. sDmeonisa, iudaMsa, iosebisa, ionanisa, eliakimisa,
30. iudaMssa oaf | eliakimisa]eliakimissa oaf |
31. meleaMsa, mainanisa, mataTanisa, naTanisa, daviTisa,
31. mananisa o*f, maMnanisa oc | daviTisa]daviTissa oca |
32. iesesa, iobedisa, boosisa, salmonisa, naasonisa,
32. iesesa]iesessa oa | boosisa]boosissa a | salmunisa o |
33. aminadabisa, aramisa, esromisa, farezisa, iudaMsa,
33. aramisa] + ioramisa oaf |
34. iakobisa, isakisa, abrahamisa, TaraMsa, naqorisa,
35. seruqisa, ragavisa, falegisa, eberisa, salaMsa,
35. seruqisa]seruqissa oaf | ragavisa]rabavisa a |
36. kainanisa, arfaqsadisa, semisa, noesa, lameqisa,
37. maTusalaMsa, enoqisa, iaredisa, maleleilisa, kainanisa,
37. enoqisa]enuqisa oaf | maleleilisa]malelelisa a |
38. enosisa, seiTisa, adamisa da RmrTisa.

4
1. xolo iesu, savse suliTa wmidiTa, moiqca iordaniT, da mohyvanda
sulsa udabnod.
1. savse]savseF a |
2. da ormeoc dRe gamoicadeboda eSmakisagan da
dReTa Sina. da aR-raM-esrulnes dReni igi, SeemSia.
2. dRe]dRF a |

araraM

Wama

maT

3. da hrqua mas eSmakman man: ukueTu ZF xar RmrTisaM, arqu qvaTa
amaT, raMTa iqmnnen pur.
3. ZF]Ze of | iqmnnen]iqmnen oaf |
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4. miugo iesu da hrqua mas: weril ars: ara
cxovndebis kaci, aramed yovliTa sityDTa RmrTisaMTa.
4. cxovndebis]cxondebis oaf |
5. da aRiyvana igi mTasa maRalsa
soflisani gamoxatviTa JamTaMTa
5. uCuenna]uCuFnna f | yovelni]yuvelni a |

da

uCuenna

mas

puriTa

yovelni

xolo

sufevani

6. da hrqua mas eSmakman man: Sen migce amis yovlisa UelmwifebaM da
didebaM maTi, rameTu Cemda mocemul ars, da romlisa mindes, mivsce
igi;
7. ukueTu Sen Tayuanis-mce Cem winaSe, iyos Senda ese yoveli.
7. ese] > a |

8. miugo iesu da hrqua mas: warved marTlukun Cemgan, eSmako; weril
ars: ufalsa RmerTsa Sensa Tayuanis-sce da mas mxolosa hmsaxurebde.
9. da moiyvana igi ierusalFmd da daadgina igi frTesa mas zeda mis
taZrisasa da hrqua mas: ukueTu ZF xar RmrTisaM, gardaigde Tavi
Seni amier queyanad,
9. ierusalFmd]ierusa~lmd o | ZF]Ze of |

10. rameTu weril
SenTDs dacvad Senda,

ars,

viTarmed:

angelozTa

misTada

ubrZanebies

10. misTada]misTa o*a | SenTDs]> o*af |

11. UelTa maTTa zeda aRgipyran Sen, nusada warsce qvasa ferUi Seni.
11. da UeliTa o*af | maTTa]maTiTa o*af | zeda] > o*af | Sen] + raMTa o*af | nusada]ara o*af |

12. miugo iesu da
ufali RmerTi Seni.

hrqua

13. da aRasrulna yovelni
vidre Jamadmde.

mas;

rameTu

gansacdelni

Tqumul

eSmakman

ars:

man

ara

da

ganscado

ganeSora mas

13. aRasrulna]aRsrulna a | Jamadmde]Jam ravdenadme a, Jam ravdenadmde o*f |

14. da moiqca iesu ZaliTa sulisa wmidisaMTa galilead; da hambavi
ganUda misTDs yovelsa mas garemosoflebsa.
15. da igi
yovelTagan.

Tavadi

aswavebda

SesakrebelTa

maTTa

16. da movida nazareTad, sadaca aRzrdil iyo,
Cueul iyo igi, dResa SabaTsa Sesakrebelsa maTsa.
16. Cueul]CuFul f |
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da

da

Sevida,

idideboda

viTarca

17. da mosces mas wigni esaia winawarmetyuelisaM, da aRdga kiTxvad
da ganyo wigni igi da pova adgili, romelsa weril iyo:
18. suli uflisaM Cem zeda, romlisaTDs mcxo me maxarebelad
glaxakTa, momavlina me gankurnebad SemusrvilTa guliTa, qadagebad
tyueTa
gantevebisa
da
brmaTa
axilvad,
ganvlinebad
momsrvalTa
gantevebiTa,
18. me1] + da oaf | SemusrvilTa]SemossrvilTa a | qadagebad]qadageba
gantevebisa]g~tevebisa a, gantevebasa f | axilvad] + da a |

o* | tyuFTa f |

19. da qadagebad weliwadi uflisaM Sewynarebuli.
20. da Seyo wigni igi da misca
yovlisa krebulisani mas xedvides.
21. da iwyo sityuad
yurTa momarT TquenTa.

maTa,

msaxursa

viTarmed:

dRes

da

dajda;

aResrula

da

Tualni

werili

ese

22. da yovelni ewamebodes mas da ukDrda sityuaTa amaT zeda misTa
madlisaTa, romelni gamovidodes pirisagan misisa, da ityodes: anu ara
ese arsa ZF iosebisi?
22. madlisaTa]madlisa f | ZF]Ze of |

23. da Tavadman hrqua maT: mrquaT same igavi ese: mkurnalo, ganikurne
Tavi Seni! _ da hrques mas: raodeni guesma saqmF kapernaums, qmen
aqaca, mamulsa Sensa!
23. maT] > o*f | raodeni]ravdeni oaf | guesma]guFsma f | saqmF]saqme of | kapernaums]kafarnaums
o*af |

24. xolo Tavadman hrqua maT: amen getyD Tquen,
winawarmetyueli Sewynarebul ars TDssa mamulsa.

rameTu

aravin

24. TDssa]TDsa f |

25. xolo WeSmaritad getyD Tquen, rameTu mravalni qurivni iyvnes
dReTa maT eliaMsTa israFlsa Soris, odes-igi daeUSa caM sam wel
da equs Tue, raJams-igi iyo siymili didi yovelsa queyanasa.
25. eliaMsTa]eliasTa o* | Tue] TTuF a, TuF f | didi] > f |

26. da aravisa maTganisa
dedakacisa qurivisa.

miivlina

elia,

garna

sarefTad

sidonisa,

26. sidonisa]sidoniisa af |

27. da mravalni keTrovanni iyvnes israFlsa Soris elises ze,
winawarmetyuelisa, da ara vin maTgani ganikurna, garna neman asuri.
27. keTrovanni]keTrovani a | ze]zF a |

28.
da
aRivsnes
yovelni
guliswyromiTa,
Sesakrebelsa mas Sina, esmoda raM ese.
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romelni-igi

iyvnes

28. Sina] + da a |

29. da aRdges da ganaZes igi gareSe qalaqisa misgan da moiyvanes igi
vidre wueradmde mis mTisa, romelsa zeda qalaqi igi maTi daSenebul
iyo, raMTa gardaagdon igi.
29. ganaZes]ganaZFs a | wueradmde]wuFradmde f |

30. xolo Tavadman ganvlo Soris maTsa da warvida.
31. da STavida
SabaTsa Sina.

kaparnaumd,

qalaqsa

galileaMsasa,

da

aswavebda

maT

31. kaparnaumd]kafarnaumd o*af, kapernaumd oc |

32. da ukDrda moZRurebaM igi misi, rameTu UelmwifebiT iyo sityuaM
igi misi.
33. da iyo Sesakrebelsa maTsa kaci,
arawmidaM, da RaRad-yo UmiTa didiTa:

romlisa

Tana

iyo

suli

33. RaRad-]RaRat- oa |

34. eha, raM ars Cueni da Seni, iesu nazarevelo? moxued warwymedad
Cuenda; gici Sen, vin xar, wmidaM ege RmrTisaM.
34. moxued]moxuFd f | gici]giciT o*af | vin] vinaM o*f |

35. da Sehrisxna mas iesu da hrqua: piri daiyav da ganved magisgan!
_ da dasca igi Soris maTsa eSmakman man da ganvida misgan da araM
avno mas.
35. araM]araraM oaf |

36. da iyo gankDrvebaM maT yovelTa zeda, da zraxvides urTierTas
da ityodes: raM ars sityuaM ese, rameTu UelmwifebiTa da ZaliTa
ubrZanebs sulTa arawmidaTa, da ganvlen?
37. da mimoefineboda hambavi misTDs yovelTa maT adgilTa garemo mis
soflebisaTa.
38. da aRdga mis krebulisagan da Sevida saxlsa
sidedri simonisi Sepyrobil iyo sicxiTa didiTa.
misTDs.

simonissa; xolo
da uTxres mas

38. da1] > a | simonisa a |

39. da daadga mas zeda da Sehrisxna sicxesa
dauteva igi, da aRdga da hmsaxurebda maT.

mas.

da

meyseulad

39. dadga] daadgra o*f |

40. da daslvasa oden mzisasa yovelTa raodenTa aqunda uZlurebi
TiTosaxeTagan senTa, moiyvannes misa. xolo Tavadman kacad-kacadsa
maTsa dasdva Ueli da gankurnna igini.
40. daslvasa] dasavalsa o | raodenTa]ravdenTa oaf | uZlurebi] uZlurebaM o*f |
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41. da ganvidodes eSmakni mravalTagan, RaRadebdes da ityodes,
viTarmed: Sen xar qriste, ZF RmrTisa cxovelisaM! _ da ara utevebda
maT sityuad, rameTu icodes, viTarmed igi ars qriste.
41. qriste1] qristF a| ZF]Ze of | qriste2] qristF af |

42. da viTarca ganTena, gamovida mier da warvida udabnosa adgilsa,
da eri igi eZiebda mas, da movides misa da iyenebdes mas, raMTamca
ara warvida maTgan.
42. iyenebdes] ayenebdes o*f |

43. xolo Tavadman hrqua maT, viTarmed: sxuaTaca qalaqTa
Cemda xarebad sasufeveli RmrTisaM, rameTu amisTDs movivline.

jer-ars

44. da qadagebda yovelTa SesakrebelTa galileaMsaTa.

5
1. da iyo, viTar eri igi daesxmoda mas smenad sityuasa RmrTisasa,
da Tavadi dga kidesa Tana tbisa mis genesareTisasa.
2. da ixilna orni navni, mdgomareni kidesa mis tbisasa;
mesaTxevleni igi gamovides navisa misgan da ganhrcxides badeTa.

xolo

3. da Sevida erTsa mas navsa, romeli iyo simonisi, da ubrZana maT
queyaniT Se-re-dginebaM mcired da dajda da aswavebda naviT gamo ersa
mas.
3. da1] + iesu o*af | Se-re-dginebaM]SedginebaM o*f |

4. da viTarca dascxra sityuad,
sdeviT bade Tqueni nadirobad.

hrqua

simons:

Seavline

Rrmad

da

4. bade]badF a |

5. miugo simon da hrqua: moZRuar, Rame yovel davSueriT da araraM
moviReT, xolo sityDTa SeniTa gardauteoT bade..
5. davSueriT]davSuFriT f | bade]badF a |

6. da ese raM yves, Seayenes Tevzisa simravle didi, da gansTqdebodes
badeni maTni.
6. raM] > o*af | yves] + da o*af | simravle]simravlF a |

7. da wams-uyofdes, romelni-igi iyvnes erTsa mas navsa, raMTa moviden
da Seewinen maT. da movides da aRavsnes ornive igi navni, vidremde
dainTqmodes igini.
8. da viTarca ixila simon-petre, Seuvrda muUlTa iesuMsTa da hrqua
mas: ganved Cemgan, rameTu kaci codvili var, ufalo.
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8. da1] > a | -petrF a |

9. rameTu gankDrvebaman Seipyra
mas Tevzisasa, romeli Seayenes.

igi

da

yovelni

misTanani

nadirobasa

10. egreTve iakob da iovane, Zeni zebedesni, romelni iyvnes ziarni
simonisni. da iesu hrqua simons: nu geSinin, simon! amieriTgan iyo
kacTa monadire.
10. zebedesni]zebedFsni a |

11. da gamoadgines navi igi queyanad da dauteves yoveli da misdevdes
mas.
12. da iyo, viTarca Sevida igi erTsa qalaqTagansa, da, aha, kaci
savse keTrovnebiTa. viTarca ixila man iesu, davarda pirsa zeda
TDssa, evedreboda mas da etyoda: ufalo, ukueTu gindes, Zal-gic
gankurnebad Cemda.
12. savse]savsF a |

13. da ganyo Ueli, Seaxo mas da hrqua:
meyseulad ganeSora keTrovnebaM igi misgan.

mnebavs,

ganwmideni!

_

da

13. hrqua] + mas o*f |

14. da Tavadman amcno mas, raMTa aravis uTxras, aramed: warved da
uCuene Tavi Seni mRdelsa da Sewire ganwmedisa SenisaTDs, viTarca
ubrZana mose, sawamebelad maTa.
14. amcno]amco a | uCuene]uCuFne f | mose]mosF a |

15. da ufroMsad mimoedeboda misTDs sityuaM igi. da Sekrbeboda eri
mravali smenad da gankurnebad uZlurebaTa maTTagan mis mier.
15. Sekrbeboda] + misTDs o*af | gankurnebad] g~nkDrnebad a | mis mier] > o*af |

16. xolo Tavadi ganeSoris udabnod da ilocavn.
17. da iyo erTsa Sina dResa, da Tavadi iesu aswavebda maT. da sxdes
mun
farisevelni
da
SjulismoZRuarni,
romelni
mosrul
iyvnes
yovlisagan dabnebisa galileaMsa da huriastanisa da ierusalFmisa, da
Zali RmrTisaM iyo gankurnebad maTa.
17. SjulismoZRuarni]sjulismoZRuarni f |

18. da, aha, esera, kacTa moaqunda cxedriTa kaci, romeli
ganrRueul, da unda SeRebaM misi da dadgmaM winaSe misa.

iyo

18. ganrRueul] ganrRuFul f | misa]missa a |

19. da ver poes, vinaMmca SeiRes igi erisa misgan: aRUdes erdosa
zeda da aRiRes keci da STauteves kaci igi cxedriTiurT winaSe
iesuMsa.
19. aRUdes] aUdes o*f |
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20. da ixila
codvani Senni!

raM

sarwmunoebaM

maTi,

hrqua

mas:

kaco,

migetevnen

20. hrqua] + kacsa o*af | kaco] > o*af |

21. da iwyes ganzraxvad mwignobarTa maT da farisevelTa da ityodes:
vin ars ese, romeli ityDs gmobasa? vis Uel-ewifebis mitevebaM
codvaTaM, garna mxolosa RmerTsa.
22. gulisUma-yvna iesu guliszraxvani
rasa-ege hzraxavT gulTa TquenTa?
23. raM uadviles ars sityuad:
rqumad: aRdeg da vidode?

maTni,

migetevnen

miugo

Sen

da

codvani

hrqua

maT:

Senni,

anu

23. raM] + ars o*af | ars] > o*af |

24. aramed raMTa uwyodiT, rameTu UelmwifebaM aqus Zesa kacisasa
queyanasa zeda mitevebad codvaTa, _ da hrqua ganrRueulsa mas: Sen
getyD, aRdeg da aRiRe cxedari Seni da warved saxid Senda!
24. Zesa]ZFsa a | ganrRueulsa]ganrRuFulsa f | saxid]saxed oaf |

25. da meyseulad aRdga winaSe maTsa da aRiRo cxedari,
zeda idva, da warvida saxid TDsa da adidebda RmerTsa.

romelsa

25. saxid]saxed oaf |

26. gankDrvebaman Seipyrna yovelni da adidebdes RmerTsa. da SiSi
daeca maT zeda da ityodes, rameTu: vixileT udidebulesi didebaM
dRes.
26. gankDrvebaman] pr da oa | RmerTsa]R~i a | udidebulesi]udidebulFsi a |

27. da amisa Semdgomad gamovida da ixila mezuere,
mjdomarF sazueresa zeda, da hrqua mas: momdevdi me!

saxeliT

levi,

27. mezuere] mezuerF a, mezuFre f | mjdomarF]mjdomare oaf | sazueresa] sazuFresa f |

28. da man dauteva yoveli da aRdga da misdevda mas.
29. da daumzada levi puri didi iesus saxlsa Sina TDssa, da iyo
krebuli didi mezuereTaM da sxuaTaM, romelni iyvnes maT Tana
inaUiT-msxdomareni.
29. daumzada]umzada o*f | mezuFreTaM f |

30. da drtDnvides farisevelni da mwignobarni maTni mowafeTa misTa
Tana da ityodes: raMsaTDs mezuereTa da codvilTa Tana SWamT da
hsuamT?
30. mezuereTa]mezuFreTa f | SWamT]hSWamT a, sWamT f | hsuamT]suamT of |

31. miugo iesu da hrqua maT: ara uUms cocxalTa mkurnali, aramed
romelni borotsa sensa Sina arian.
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32. ara moved wodebad marTalTa, aramed codvilTa, raMTa Seinanon.
33. xolo maT hrques mas: raMsaTDs mowafeni iovanesni imarxven
zedaMszeda da vedrebasa hyofen, da egreTve farisevelTani, xolo
mowafeni Senni Wamen da sumen?
34. xolo iesu hrqua maT: nuukue Uel-ewifebis
vidremde siZF maT Tana ars, raMTa amarxvebdes maT?

ZeTa

siZisaTa,

34. nuukue]nuukuF of, nuukueF a | siZF]siZe of | ars]arsa o |

35. xolo movlenan dReni, da odes amaRldes maTgan siZF igi, maSin
imarxviden maT dReTa Sina.
35. xolo] > o*af | da1] > o*af | siZF]siZe of | igi] + da o*af |

36. da etyoda maT igaviTca, viTarmed: aravin sadgmeli samoslisa
axlisaM daadgis samoselsa Zuelsa, raMTa ara axalica igi ganapos;
da Zuelsa mas ver Sehgavs sadgmeli axlisa samoslisaM.
36. Zuelsa1] ZuFlsa f |

37. da aravin STaasxis RDnoM axali TxierTa ZuelTa, raMTa ara
ganxeTqnes RDnoman axalman Txierni igi, da RDnoM daiTxios, da
Txierni warwymden,
37. ZuelTa]ZuFlTa f | warwymden]warwmden a |

38. aramed RDnoM axali TxierTa axalTa jer-ars STasxmad, da ornive
daimarxnen.
38. daimarxnen]daimarxnian f |

39. da aravin suamn RDnosa Zuelsa da meyseulad hnebavn axali,
rameTu TqDs: Zueli umjobes ars,
39 Zuelsa]ZuFlsa f | Zueli]ZuFli f | umjobes]utkbiles o*af |

6
1. da iyo SabaTsa meoresa da ganvidoda Tavadi Tesulisagan yanisa.
xolo mowafeni misni moSWrides Tavsa Uuvilisasa, musrvides UeliTa
da Wamdes.
1. moSWrides] mosWrides f |

2. xolo romelTame farisevelTa
Sina, romeli ara jer-ars?

hrques

maT:

raMsa

hzamT

SabaTsa

3. miugo iesu da hrqua maT: arcaRa ese aRmogikiTxavsa, romel-igi yo
daviT, odes-igi SeemSia mas da misTanaTa,
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4. viTar-igi Sevida taZarsa RmrTisasa da purni igi
SeWamna da sca misTanaTaca, romelTaM ara jer-ars
mRdelTaM xolo?

Sesawiravisani
WamaM, garna

5. da etyoda maT: ufal ars ZF kacisaM SabaTisaca.
5. ZF]Ze of |

6. da iyo sxuasaca SabaTsa, da STavida Tavadi Sesakrebelsa maTsa da
aswavebda maT. da iyo mun kaci, romelsa Ueli misi marjuene ganUmel
edga.
6. STavida]Sevida a | marjuene]marjueneF a |

7. umzirdes mas mwignobarni da farisevelni,
gankurna, raMTa poon, viTarmca Seasmines igi.

ukueTumca

SabaTsa

7. ukueTumca] ukuFTumca f |

8. xolo Tavadman icnoda zraxvani maTni da hrqua kacsa mas, romelsa
Ueli ganUmel edga: aRdeg da warmodeg Soris! _ xolo igi aRdga da
dadga Soris.
9. da iesu hrqua maT: gkiTxo Tquen sityuaM: raM jer-ars SabaTsa:
keTilisa saqmF, anu borotisa yofaM? sulisa cxorebaM, anu moklvaM?
9. saqmF]saqme of |

10. da mihxeda maT yovelTa da hrqua kacsa mas: ganirTx Ueli Seni!
xolo man ganirTxa, da moego Ueli misi, viTarca sxuaM igi.
10. mihxeda]mixeda of |

11. xolo igini aRivsnes mankierebiTa
ukueTumca uyves raM iesus.

da

ganizraxvides

urTierTas,

12. da iyo maT dReTa Sina da ganvida Tavadi mTad kerZo locvad da
Ramesa aTevda locviTa RmrTisa mimarT.
13. da viTarca ganTena dRF, mouwoda mowafeTa TDsTa da gamoirCina
aTormetni maTganni, romelTaca mociqulad uwoda.
13. dRF]dRe of |

14. simon, romelsa uwoda petre,
iovane, filipe da barTlome,

da

andrea,

ZmaM

misi,

iakob

da

14. filipe]filipF a |

15. matTeos
moSurne,

da

Toma

da

iakob

alfesi

da

simon,

romelsa

erqua

15. matTeos]maTeos o*f, maTeoz a | da2] > a | alfesi]alfFsi a | da3] > a | moSurne]moSurnF
a|

16. da iuda
ganmcemel.

iakobisi

da

iuda
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iskarioteli,

romeli-igi

iqmna

16. iqmna]iyo o*af | ganmcemel]ganmcemeli o*a |

17. da gardamovida maT Tana da dadga adgilsa velsa, da eri igi
mowafeTa misTaM, da sxDsa erisa simravle friadi huriastaniT da
ierusalFmiT da zRDskidisaM, tDrosiT da sidoniT,
17. dadga]daadga o*, daadgra f | adgilsa]adilsa a | simravle]simravlF a |

18. romelni mosrul iyvnes smenad misgan da gankurnebad sneulebaTagan
maTTa; da urvilni igi sulTagan arawmidaTa ganikurnebodes.
18. igi] > f |

19. da yoveli igi eri eZiebda Seaxlebad
gamovidodes misgan da ganhkurnebdes yovelTa.

misa,

rameTu

Zalni

20. da Tavadman aRixilna Tualni misni mowafeTa mimarT da etyoda:
netar
xarT
glaxakni
suliTa,
rameTu
Tqueni
ars
sasufeveli
RmrTisaM;
21. netar xarT Tquen, romelTa gSiis aw,
xarT, romelni stirT aw, rameTu icinodiT;

rameTu

gansZReT;

netar

22. netar iyvneT, raJams mogiZulnen Tquen kacTa da odes gamogasxnen
Tquen da gayuedrebden da ganUadon saxeli Tqueni, viTarca borotTaM,
ZisaTDs kacisa.
22. gayuedreben]gayuFdrebden f |

23. gixaroden mas dResa Sina da mxiarul iyveniT, rameTu, aha, esera,
sasyideli Tqueni mraval ars caTa Sina, rameTu esreTve uyofdes
winawarmetyuelTa mamani maTni.
23. mraval]did o*a, didi f |

24. xolo
Tqueni.

vaM

Tquenda,

mdidarno,

rameTu

migiRebies

25. vaM Tquenda, ganmaZRarno aw, rameTu gSiodis;
romelni iciniT aw, rameTu iglovdeT da stirodiT.

nugeSinis-cemaM

vaM

Tquenda,

25. iglovdeT]iglovdedi a |

26. vaM Tquenda, raJams keTilsa getyodian Tquen
egreTve uyofdes cruwinawarmetyuelTa mamani maTni.

kacni,

rameTu

26. Tquen] + yovelni o*af |

27. aramed Tquen getyD, romelTa-ege gesmis: giyuarded mterni Tquenni
da keTilsa uyofdiT moZuleTa TquenTa.
28. da akurTxevdiT mwyevarTa TquenTa da ilocevdiT maTTDs, romelni
gmZlavrobden Tquen.
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29. romelman gces yurimalsa Sensa, miupyar erTkerZoMca; da romeli
migiRebdes Sen samoselsa Sensa, kuarTsaca Sensa nu ayeneb.
30. yoveli
mohUdi.

romeli

gTxovdes,

miec;

da

romeli

migiRebdes

Sen,

nu

kacTa,

Tquenca

30. gTxovdes]gTxovebdes a |

31. da viTarca-igi Tquen gnebavs,
egreTve msgavsad uyofdiT maT.

raMTa

giyon

32. da ukueTu giyuarden Tquen moyuareni Tquenni, raM
Tquenda? rameTu codvilnica moyuareTa maTTa hyuaroben.

da

ars

madli

32. moyuareni]myuareni a | hyuaroben]hyuarobden a |

33. da ukueTu keTilismyofelTa TquenTa keTilsa uyofdeT,
madli ars Tquenda? rameTu codvilnica amas hyofen.
34. da ukueTu avasxebdeT maT, romelTagan esavT kualad
romeli madli ars Tquenda? rameTu codvilnica codvilTa
raMTa moiRon swori.

romeli

moRebasa,
avasxeben,

35. xolo Tquen giyuarded mterni Tquenni da keTilsa uyofdiT da
avasxebdiT da nuraras usaso hyofT, da iyos sasyideli Tqueni
mraval, da iyvneT Ze maRlis, rameTu igi Tavadi tkbil ars
umadloTaTDsca da ukeTurTa.
35. Tquen] > a | nuraras]nuras a | Ze]ZF a |

36. iyveniT Tquen mowyale, viTarca mamaM Tqueni mowyale ars.
37. nu ganikiTxavT da ara ganikiTxneT;
daisajneT; miuteveT da mogetevnen.

da

nu

dasjiT

da

ara

37. da1]raMTa o*af | da3]raMTa o*af | da4]raMTa o*af |

38. mieciT, da mogeces Tquen. sawyauli keTili da Sexrili da
datenili
da
zedagardaTxeuli
mogcen
wiaRTa
TquenTa;
miTve
sawyauliTa, romliTa miuwyoT, kualad mogewyos Tquen.
38. mogeces]mogces a |

39. etyoda maT igavsaca: nu Uel-ewifebis brmasa brmisa winaZRuanvad?
aramea ornive jurRmulsa STacDven?
39. arame o* |

40. ara ars mowafF ufroMs moZRuarisa TDsisa, xolo
igi yoveli iyavn, viTarca moZRuari TDsi.

gankrZaluli

40. mowafe of |

41. raMsa hxedav wuelasa Tualsa
Tualsa Sina TDssa ara ganicdi?
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Sina

Zmisa

Senisasa

da

dDresa

41. wuelasa]wuelsa a, wuFlasa f | Senisasa]TDsisasa o*af | dDresa]diresa o*af |

42. anu
aRmogiRo
Sensa ara
da merme

viTar Uel-gewifebis rqumad Zmasa Sensa: Zmao, miteve, da
wueli Tualisagan Senisa, _ da Sen dDresa Tualsa Sina
xedav? orgulo, aRmoiRe pirvelad dDrF Tualisagan Senisa
ixilo aRmoRebad wueli Tualisagan Zmisa Senisa.

42. wueli1]wuFli f | dDresa1]diresa o*af, d~resa oc | aRmoiRe]aRmoiRF a | dDrF2] dire
o*f, dDre oc, dirF a | wueli2]wuFli f |

43. rameTu ara ars xF keTili, romelman gamoiRis
arca kualad xF xeneSi, romelman yvis nayofi keTili.

nayofi

xeneSi;

43. xF1]xeF o, xe f | gamoiRis] gamoiRos f | xF2]xeF o, xe f |

44. rameTu TiToeuli xF TDsisagan nayofisa sacnaur arn; rameTu ara
ekalTagan Sekribian leRD, arca mayualTagan moisTulian yurZeni.
44. xF]xeF o, xe f | arca]aca a |

45. keTilman kacman keTilisagan saunjisa gulisa TDsisa gamoiRis
keTili, da borotman kacman borotisagan saunjisa gulisa TDsisa
gamoiRis boroti; rameTu nametavisagan gulisa ityDn piri misi.
45. nametavisagan] nametnavisagan af |

46. raMsa metyDT
getyD Tquen?

me:

ufalo,

ufalo!

da

ara

hyofT,

romelsa

me

47. yoveli romeli movals Cemda da ismens sityuaTa CemTa da hyofs
maT, giCueno Tquen, visa iyos msgavs.
47. giCueno]giCuFno f | iyos] + igi a |

48. msgavs ars
da daaRrmo da
ekueTa mdinare
dafuZnebul iyo

igi kacsa, romeli aSenebn saxlsa, romelman moTxara
dadva safuZveli kldesa zeda; da didroaM raM iyo,
igi saxlsa mas da ver SeuZlo SeZrvad misa, rameTu
kldesa zeda.

48. ekueTa]ekuFTa f | mdinare]mdinarF a |

49. xolo romelman ismina da ara yos, msgavs ars igi kacsa,
romelman aRaSena saxli miwasa zeda TDnier safuZvelisa, romelsa
ekueTa mdinare, da meyseulad daeca; da iyo dacemaM saxlisaM mis
did.
49. ekueTa]ekuFTa f | mdinare]mdinarF a |

7
1. da viTarca daasrulna
erisaTa, Sevida kapernaums.

iesu

1. kapernaums]kafarnaums o*af |
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sityuani

ese

sasmenelTa

mimarT

2. da asisTavisa visme monaM
romeli iyo misa patiosan.

sneul

iyo

da

miaxda

aRsrulebad,

2. visme]visime a |

3. da esma mas iesuMsTDs da miavlinna misa moxucebulni
vedrebad misa, raMTa movides da gankurnos monaM igi misi.
4. xolo romelni-igi mivides iesuMsa, hlocvides
etyodes, viTarmed: Rirs, romeli-ese hyo misTDs,

mas

huriaTani

mswrafl

da

4. iesuMsa] > f | hlocvides]locvides o* | Rirs] + ars o |

5. rameTu uyuars naTesavi Cueni da Sesakrebeli man aRmiSena Cuen.
6. da iesu warvida maT Tana. xolo Tavadi viTar miaxlebul iyo
saxlsa mas, miuvlinna asisTavman man megobarni da hrqua: ufalo, nu
mohSurebi, rameTu ara var Rirs, raMTa sarTulsa saxlisa Cemisasa
SemoxDde,
6. moSurebi of |

7. romlisagan arca TaviT CemiT Rirs-miCnda mislvad Senda; aramed
sityDT xolo Tqu, da ganikurnos monaM ese Cemi.
8. rameTu meca kaci var Uelmwifebasa queSe ganwesebuli da mqonan
Cem queSe erisa kacni; da vhrqD mas: warved! _ da warvidis; da
sxuasa: moved! _ da movidis; da monasa Cemsa: yav ese! _ da yvis.
8. queSe1]quFSe f | queSe2]quFSe f |

9. xolo viTarca esma ese iesus, daukDrda sarwmunoebaM misi, mieqca
ersa mas da hrqua: amen getyD Tquen, arcaRa israFlsa Soris vpove
eseviTari sarwmunoebaM.
9. vpove]vpoe af |

10. da miiqces, romelni-igi mosrul iyvnes, saxid misa da poves monaM
igi misi cocxali.
10. poves]poes oaf.

11. da iyo amisa Semdgomad da warvidoda qalaqad, romelsa
nain, da Tanauvidodes mas mowafeni misni da eri mravali.

hrqDan

12. da viTar mieaxla bWeTa qalaqisaTa, da, aha, esera, gamoaqunda
mkudari, ZF mxolodSobili dedisa TDsisaM, da igi iyo quriv; da eri
mravali iyo qalaqisaM mis Tana.
12. mieaxla]mieaxlnes o*af | bWeTa] + mis o*af | Ze of |

13. da ixila dedakaci igi iesu da Seewyala igi da hrqua mas: nu
stir!
14. da mivida cxedarsa mas da Seaxo, xolo romelTa aqunda cxedari
igi, dadges. da hrqua mas: Wabuko, Sen getyD, aRdeg!
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15. da zewarmojda
dedasa TDssa.

mkudari

igi

da

iwyo

sityuad;

da

misca

igi

15. igi2] > o* |

16. da SiSi daeca maT yovelTa zeda, da adidebdes
ityodes, viTarmed: winawarmetyueli didi aRdgomil ars
da rameTu moxedna RmerTman ersa TDssa.

RmerTsa da
Cuen Soris,

16. RmerTman]o~m o*af |

17. da ganefina sityuaM ese yovelsa huriastansa misTDs da yovelsa
mas garemosoflebsa.
18. da uTxres iovanes mowafeTa misTa amis yovlisaTDs.
19. da mouwoda iovane orTa mowafeTa TDsTa da miavlinna iesuMsa da
hrqua: Sen xara momavali, anu sxuasa movelodiT?
20. da mi-raM-vides misa kacni igi, hrques:
momavlinna Cuen Senda da Tqua: Sen xara
movelodiT?

iovane naTlismcemelman
momavali, anu sxuasa

21. mas Jamsa Sina gankurnna mravalni sneulebaTagan da salmobaTa da
sulTagan ukeTurTa da mravalTa brmaTa mihmadla xedvaM.
22. da miugo da hrqua maT iesu: mivediT da uTxarT iovanes, raM-ese
ixileT da gesma: brmani aRixilven, mkelobelni vlenan, keTrovanni
ganwmdebian, yruTa esmis, mkudarni aRdgebian, da glaxakTa exarebis.
22. uTxarT]uTxraT a |

23. da netar iyos, romeli ara dabrkoldes Cemda momarT.
24. da viTarca warvides mociqulni igi iovanesni, iwyo sityuad iesu
erisa mis mimarT iovanesTDs: raMsa gamoxuediT udabnod xilvad?
lerwmisa, qarisagan Seryeulisa?
24. gamoxuediT]gamoxFdiT f | Seryeulisaa (bolo a-s Tavze aqvs maxvili) f |

25. aramed raMsa gamoxuediT xilvad? kacisa, samosliTa CCDliTa
mosilisa? aha, esera, romelni samosliTa didebuliTa da saSuebeliTa
arian, sameufoTa Sina arian.
25. raMsa (a-s Tavze aqvs maxvili) f | gamoxuediT]gamoxuFdiT f | mosilisaa (a-s Tavze
aqvs maxvili) f | saSuebeliTa]saSuFbeliTa f |

26. aramed raMsa gamoxuediT xilvad?
Tquen, da umetes winawarmetyuelisa.

winawarmetyuelisa?

he,

getyD

26. gamoxuediT]gamoxuFdiT f | winawarmetyuelisa1] ww~ylisaa (a-s Tavze aqvs maxvili)
f | he]hF a |
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minaweri marjvena aSiaze f-Si: “ara kiTxvaM ars: lerwmisa, rasa, mosilisa
ww~ylisa, aramed man TqDs da manve aRuxsnis. samsave sityuasa or-ori ani una.”

da

27. rameTu ese ars, romlisaTDs-igi weril ars: aha, esera, me
warvavlino angelozi Cemi winaSe pirsa Sensa, romelman ganhmzadnes
gzani Senni winaSe Sensa.
27. pirsa] > o*af |

28. rameTu getyD Tquen: ufroMsi SobilTa Soris dedaTaMsa iovane
naTlismcemelisa
winawarmetyueli
aravin
ars,
xolo
umciresi
sasufevelsa RmrTisasa ufroMs misa ars.
28. rameTu] > a | SobilTa]SobiliTa a | iovane]ioanesa f | naTlismcemelisa]
winawarmetyueli]winawarmetyuelisa o*af |

29. da yovelsa ersa esma da mezuereTa
naTel-iRes naTlis-cemiTa iovanesiTa.

ganamarTles

> o*af |

RmerTi

da

29. mezuereTa]mezuFreTa f | mezuereTa] + da o*af |

30.
xolo farisevelTa da
SjulismoZRuarTa zraxvaM
Seuracx-yves Tavisa TDsisa, rameTu ara naTel-iRes misgan.

RmrTisaM

30. SjulismoZRuarTa]Sjulisa moZRurTa a, sjulismoZRuarTa f |

31. vis vamsgavsne kacni amis naTesavisani, da visa arian msgavs?
32. msgavs arian yrmaTa, ubanTa zeda msxdomareTa, romelni mouwesed
moyuasTa maTTa da etyDed: gistDnevdiT Tquen, da ara hrokevdiT;
gigodebdiT Tquen, da ara stirodeT.
33. rameTu movida iovane naTlismcemeli,
sumida RDnosa, da ityDT: eSmakeul ars.

arca

Wamda

pursa,

arca

33. eSmakeul]eSmakeuli a |

34. movida ZF kacisaM, Wams da suams, da ityDT: aha, kaci mWameli da
msumeli RDnisaM da megobari mezuereTa da codvilTaM.
34. ZF]Ze oaf | mezuFreTa f |

35. da ganmarTlda sibrZne yovelTagan SvilTa TDsTa.
35. sibrZne]sibrZnF a | yovelTagan] > o* | SvilTa] > af, SvilTagan o |

36. evedreboda vinme mas farisevelTagani, raMTa Wamos puri mis Tana;
da Sevida saxlsa mis farisevelisasa da dajda.
37. da iyo dedakaci vinme qalaqsa mas Sina, romeli iyo codvil.
esma, rameTu ars igi saxlsa Sina mis farisevelisasa, moiRo
alabastri nelsacxebelisaM.
37. mis] > o*f |
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38. da dadga ferUTa Tana misTa, tiroda da iwyo daltobad
cremliTa ferUTa misTa da TmiTa Tavisa misisaMTa warhUocda da
ambors-uyofda ferUTa misTa da scxebda nelsacxebelsa.
38. -uyofda]-uyofTa a |

39. viTarca ixila farisevelman man, romelmanca-igi xada mas, Tqua
gulsa TDssa: ese ukueTumca iyo winawarmetyueli, uwyodamca, vin da
rabami dedakaci Seexebis mas, rameTu codvil ars.
39. xada]hxada o* |

40. miugo iesu da hrqua mas: simon, maqus raMme Senda sityuad. _
xolo man Tqua: moZRuar, ityode!
41. da Tqua: orni Tanamdebni iyvnes masesxebelisa
Tanaedva xuTasi drahkani, xolo erTsa mas _ ergasisi.

visnime:

erTsa

41. visnime]visime o*a |

42. da viTar araraM aqunda
ufroMs Seiyuaros igi?

maT,

orTave

miuteva.

aw

Tqu

Sen:

vin

43. miugo simon da Tqua: me egre vhgoneb, viTarmed romelsaca-igi
ufroMsi miuteva. _ xolo Tavadman Tqua: samarTlad saje.
43. saje]sajF a |

44. da mieqca dedakacsa mas da simons etyoda: xedava amas dedakacsa?
Semoved saxlsa Sensa, wyali ferUTa CemTa ara mec, xolo aman
cremliTa daaltvna ferUni Cemni da TmiTa TDsiTa warhUocna;
44. warhUocna]warmUocna a, warUocna f |

45. amboris-yofaM ara momec me, xolo ese,
dascxrebis amboris-yofiTa ferUTa CemTaMTa;

vinaMTgan

Semovida,

ara

46. zeTi Tavsa Cemsa ara mcxe, xolo aman nelsacxebeli mcxo ferUTa
CemTa,
46. mcxe] scxo oc, mcxF a |

47. romlisa madlisaTDs getyD Sen: mietevnen magas codvani magisni
mravalni, rameTu Seiyuara friad. xolo romelsa mciredi mieteos,
mciredca Seiyuaros.
47. mciredi]mcired a |

48. da hrqua mas: migetevnen Sen codvani Senni!
49. da iwyes TanameinaUeTa maT sityuad gulTa Sina maTTa: vin ars
ese, romeli codvaTa miutevebs?
49. romel o* |
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50. hrqua dedakacsa
vidode mSDdobiT!

mas:

sarwmunoebaman

Senman

gacxovna

Sen.

guale,

8
1. da iyo, amisa Semdgomad Tavadi vidoda qalaqad-qalaqad da dabaddabad, qadagebda da axarebda sasufevelsa RmrTisasa; da aTormetni
mowafeni mis Tana.
2. da dedani vinme, romelni gankurnebul iyvnes sulTagan arawmidaTa
da uZlurebaTa: mariam, romelsa erqua magdaleneli, romlisagan SDdni
eSmakni gansrul iyvnes,
2. magdaleneli]magdaneli o*af |

3. ioanna, coli qozaMsi, ezoMsmoZRurisa herodesi, da susanna
sxuani mravalni, romelni hmsaxurebdes mas nayofTagan maTTa.

da

3. ioanna]iohana o*af | herodesi]herodieFsi a | susanna]susana o*af |

4. xolo romelni-igi mis Tana iyvnes, erni mravalni
qalaqad romelni movidodes misa, etyoda maT igaviT:

da

qalaqad-

5. gamovida mTesvari Tesvad Teslisa TDsisa; da Tesvasa mas missa
romelime davarda gzasa zeda da daiTrguna, da mfrinvelTa cisaTa
SeWames igi.
5. missa] misa f |

6. da sxuaM davarda kldesa zeda, aRmoscenda da ganUma, rameTu ara
iyo siRrme miwisaM.
6. siRrme]siRrmF a |

7. da romelime
SeaSTves igi.

davarda

Soris

ekalTa;

da

aRmoscendes

ekalni

da

7. romelime]merme o*f |

8. da sxuaM davarda queyanasa keTilsa da aRmoscenda da yo nayofi
asi wili. amas etyoda UmiTa: romelsa asxen yurni smenad, isminen.
9. hkiTxvides mas mowafeni misni, viTarmed: raM ars igavi ese?
10.
xolo
Tavadman
hrqua
maT:
Tquenda
mocemul
ars
cnobad
saidumloM sasufevelisa RmrTisaM, xolo sxuaTa _ igaviT, raMTa
xedviden da ver ixilon da esmodis da ver gulisUma-yon.
11. xolo igavi igi ese ars: Tesli igi ars sityuaM RmrTisaM.
11. Tesli]Teli a |
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12. xolo gzasa zeda igini arian, romelTa esmis, merme movidis
eSmaki da mouRis sityuaM igi gulisagan maTisa, raMTa ara hrwmenes
da cxonden.
12. esmis] + da o* | cxondes f |

13. xolo romel-igi kldesa zeda, _ romelTa-igi raJams isminian,
sixaruliT Seiwynarian sityuaM igi, da amaT Ziri ara ubn, romelTaigi Jam erT hrwamn da Jamsa gansacdelisasa gandgian.
14. xolo romeli-igi ekalTa Sina davarda, ese arian, romelTa
isminian sityuaM da zrunvisagan da simdidrisa da gemoTagan amis
soflisaTa vlened da SeaSTvian da ara nayofier iqmnian.
15. xolo romeli-igi keTilsa queyanasa daeTesa, ese arian, romelTa
guliTa keTiliTa da saxieriTa isminian sityuaM da SeikrZalian da
nayofi gamoiRian moTminebiTa.
16. ara vin sanTeli aRanTis da dafaris WurWliTa, gina queSe
cxedarsa Sedgian, aramed sasanTlesa zeda dadgian, raMTa Semavalni igi
naTelsa xedviden.
16. queSe cxedarsa] tr cxedarsa queSe o* | queSe]quFSe f |

17. rameTu ara ars dafaruli, romeli ara gamocxadnes,
saidumloM, romeli ara sacnaur iyos da cxadad movides.

arca

17. gamocxadnes]gamocxades a |

18. ixileT ukue, viTar-ege ismenT: romelsa aqundes, mieces mas, da
romelsa ara aqundes, da romelRa-igi hgonies, viTarmed aqus, mo-veeRos mas.
18. ukue]ukuF of | ismenT]ismineT o* | hgonies] hgonebdes o*f |

19. movides misa dedaM da Zmani misni da ver eZlo SemTxuevad misa
erisa misgan.
20. uTxres mas da etyodes: dedaM Seni da Zmani Senni gare dganan
da xilvaM Seni hnebavs.
20. uTxres] pr da a |

21. xolo Tavadman hrqua maT: dedaM Cemi da Zmani Cemni eseni arian,
romelTa sityuaM RmrTisaM isminon da yon igi.
21. eseni] ese o |

22. da iyo erTsa Sina dResa da Tavadi Sevida navsa, da mowafeni
misni mis Tana, da hrqua maT: ganvideT wiaRkerZo tbasa mas! _ da
aRvides.
22. ganvideT] ganvediT f |
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23. da mi-raM-vidodes igini naviTa, mieZina. da gardamoUda armuri
qarisaM tbasa mas zeda, da aRivseboda navi igi, da iurvodes.
23. tbasa]zRuasa o*af | iurvodes] iurodes o* |

24. da movides da ganaRDZes da etyodes: moZRuar, moZRuar,
warvwymdebiT. _ xolo Tavadi aRdga da Sehrisxna qarsa mas da
Relvasa wyalTasa; da dascxres, da iyo dayudebaM didi.
24. moZRuar2] > o*af |

25. da hrqua maT: sada ars sarwmunoebaM Tqueni? xolo maT SeeSina
da daukDrda da ityodes urTierTas: vinme ars ese, rameTu qarTaca
ubrZanebs da wyalTa, da erCian mas?
26. da ganvides sofelsa mas da gadarinelTasa, romel ars wiaRkerZo
galileasa.
26. da2] > a | gadarinelTasa]gergesevelTasa o*af | galileasa]galilesa oa |

27. da viTarca ganvides igini queyanad, mo-vinme-egebvoda kaci
qalaqisagan, romlisa Tana iyvnes eSmakni; da mraval Jam samoseli ara
Seemosa da saxlsa Sina ara iyofoda, aramed saflavebsa.
27. Seemosa]Seimosa a |

28. da viTarca ixila man iesu, RaRad-yo da Seuvrda ferUTa misTa
da UmiTa didiTa ityoda: raM Zes Cemi da Seni, iesu, Zeo RmrTisa
maRlisao? gevedrebi, nu mtanjav me.
28. Zeo]ZFo a |

29. rameTu ubrZana sulsa mas arawmidasa ganslvad kacisa misgan;
rameTu mravalgzis waritacis igi, da Seborkilian igi jaWDTa da
sakrveliTa da scved, da ganxeTqnis sakrvelni da idevnebin eSmakisa
misgan udabnoTa.
30. hkiTxa mas iesu: raM ars saxeli Seni? xolo man hrqua: legeon,
_ rameTu eSmakni mravalni Sesrul iyvnes misa.
31. da evedrebodes mas, raMTa ara ubrZanos maT ufskrulTa
STaslvaM.
32. da iyo mun kolti RorTaM mravali, mZovari mTasa zeda; da
evedrebodes mas, raMTa ubrZanos maT Rorebsa mas SeslvaM. da
Tavadman ubrZana maT.
33. da gamovides eSmakni igi kacisa misgan da Sevides RorTa maT. da
miimarTa yovelman man koltman kbodesa mas tbad da daiSTvnes.
33. man] > af | mas] > o*af | tbad]zRuad o*af |

34. viTarca ixiles mwyemsTa maT saqmF ese, ivltodes da Sevides da
uTxres qalaqsa da dabnebsa.
34. saqme of |
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35. da gamovides xilvad, romeli-igi iqmna, da movides iesuMsa da
ixiles kaci igi mjdomare, romlisagan eSmakni igi gansrul iyvnes,
Semosili da gonieri, ferUTa Tana iesuMsTa, da SeeSina.
35. mjdomare]mjdomarF a |

36. rameTu uTxres, romelTa-igi exilva, viTar-igi cxovnda eSmakeuli.
36. cxovnda]cxonda af |

37. da evedrebodes mas yoveli igi simravle garemosoflebisaM mis
gadarinelTaMsaM, raMTa warvides maTgan, rameTu SiSiTa didiTa
Sepyrobil iyvnes. xolo Tavadi Sevida navsa da miiqca munve.
37. simravle]simravlF a | garemosoflebisaM]garemosoflebisa a |
gadarinelTaMsaM]gergesevelTaMsa o*af | raMTa warvides maTgan] > a | maTgan] > o*f |
iyvnes]iqmnes o*f |

38. evedreboda mas kaci igi, romlisagan eSmakni gansrul iyvnes,
raMTa iyos mis Tana. xolo Tavadman ganuteva igi da hrqua:
39. miiqec saxid Senda da miuTxar, raodeni giyo Sen RmerTman! _ da
warvida yovelsa mas qalaqebsa da qadagebda, raM-igi yo misTDs iesu.
39. saxid]saxed f | qalaqebsa]qalaqsa a |

40. da iyo miqcevasa mas iesuMssa, munve Seiwynara igi erman man,
rameTu yovelnive moelodes mas.
40. iesuMssa]iesuMsa af |

41. da, aha, esera, movida kaci, da saxeli misi iairos, da ese
mTavari iyo SesakrebelisaM; da davarda ferUTa Tana iesuMsTa da
evedreboda mas, raMTa Sevides saxlsa missa.
41. SesakrebelisaM]SesakreblisaM a |

42. rameTu asuli martoM esua mas, romeli iyo aTormetis wlis, da
igi mokudeboda. da mislvasa mas missa eri igi Sekrbeboda misa.
42. missa]misa a |

43. da iyo vinme dedakaci wyaroMTa sisxlisaMTa aTormetiT wliTgan,
romelsa yoveli monagebi misi warego mkurnalTa zeda, da vervis
ganekurna.
43. vervis]vervisgan a | ganekurna]ganikurna a |

44. da movida zurgiT kerZo da Seaxo fesusa samoslisa misisasa. da
meyseulad dascxra wyaroM igi sisxlisa misisaM.
44. kerZo] + iesuMsa o*f |

45. da Tqua iesu: vin Semaxo me? _ da viTarca uvar-hyofdes
yovelni, hrqua petre da misTanaTa: moZRuar, erni garemogadgan da
Segaiwreben Sen, da Sen ityD: vin Semaxo me?
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46. xolo iesu hrqua: Se-vinme-maxo me, rameTu me vcan Zali,
gansruli Cemgan.
47. da ixila raM dedakacman man, rameTu ara daefara, movida
ZrwoliT da Seuvrda mas da, romlisa bralisaTDs Seaxo, uTxra
winaSe yovlisa erisa, da viTar-igi meyseulad ganikurna.
48. xolo iesu hrqua mas: nu geSinin, asulo, sarwmunoebaman Senman
gacxovna Sen, vidode mSDdobiT!
49. da viTar igi etyoda oden, mo-vinme-vida SesakrebelismTavrisaM mis
da hrqua mas, viTarmed: asuli Seni mokuda, nu daaSrob moZRuarsa.
49. SesakreblismTavrisaM]SesakreblismTavrisa oa |

50. xolo iesus viTarca esma, hrqua mas: nu geSinin, garna grwmenin,
da cxondes igi.
51. da viTarca movida iesu saxlsa mas, ara vin uteva Seslvad mis
Tana, garna petre da iakob da iovane da mamaM da dedaM mis yrmisaM.
51. petre]petrF a |

52. stirodes mas yovelni da etyebdes. xolo iesu hrqua
stirT, rameTu yrmaM ege ara momkudar ars, aramed sZinavs.

maT:

nu

53. xolo igini hbasrobdes mas, uwyodes, rameTu momkudar iyo.
54. da Tavadman gamoasxa yoveli da upyra Ueli yrmisaM mis da Umauyo: yrmao, aRdeg!
55. da moiqca suli misi, da meyseulad aRdga. da ubrZana, raMTa
scen mas Wamadi.
56. da ganukDrdeboda mama-dedaTa misTa. xolo Tavadman amcno maT,
raMTa aravis uTxran saqmF igi.
56. saqmF]saqme of |
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1. da mouwoda iesu aTormetTa maT mowafeTa TDsTa da misca maT
Zali da UelmwifebaM yovelTa zeda eSmakTa da senTa gankurnebaM.
2. da waravlinna igini qadagebad sasufevelsa RmrTisasa da
gankurnebad uZlurTa.
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3. da hrqua maT: nuraraM gaqun gzasa zeda, nuca kuerTxi, nuca
vaSkarani, nuca puri, nuca vecxli, nuca ori samoseli gaqun.
3. kuerTxi]kuFrTxi f |

4. da romelsaca saxlsa SexDdeT, mun daadgeriT da mier gamovediT.
4. mier]mierve o*af |

5. da raodenTa ara Segiwynarnen Tquen, gamo-raM-xDdodiT mier
qalaqiT, mtueri ferUTa TquenTagan ganiyareT sawamebelad maTa.
5. raodenTa]ravdenTa oaf | mtueri]mtuFri f |

6. da gamo-raM-vides, mimovidodes dabnebsa mas da axarebdes da
ganhkurnebdes sneulTa yovelTa adgilTa.
7. esmnes herodes meoTxed mTavarsa yovelni igi saqmeni, romelni mis
mier iqmnebodes, da ganizraxvida, rameTu ityodes vinme, viTarmed:
iovane naTlismcemeli aRdgomil ars mkudreTiT.
7. esmnes]esma o*af | yovelni igi saqmeni]saqmeF igi o*af |

8. xolo romelnime ityodes: elia gamoCnda; da sxuani ityodes:
winawarmetyueli vinme pirvelTagani aRdgomil ars.
9. xolo herode Tqua: iovanes me Tavi movhkueTe, xolo ese vin ars,
romlisaTDs eseviTari mesmis, ara vici. da unda xilvaM misi.
9. movhkueTe]movhkuFTe f |

10. da moiqces mociqulni da uTxres iesus, raodeni qmnes. da
wariyvanna igini da ganeSora TDsagan adgilsa udabnosa qalaqisasa,
romelsa hrqDan beTsaidaM.
10. udabnosa] > o*af |

11. xolo erman man agrZna da misdevdes mas. da SeimTxDna igini da
etyoda maT sasufevelisaTDs RmrTisa, da raodenTa uUmda gankurnebaM,
ganhkurnebda.
12. da viTarca iwyo dReman midrekad, movides aTormetni igi da
hrques mas: ganuteve eri ese, raMTa warviden garemo dabnebsa da
agarakebsa da daadgren mun da povon sazrdeli Tavisa maTisaM, rameTu
aqa udabnosa adgilsa varT.
12. aTormetni igi]mowafeni misni o*af | povon] poon o | maTisaM]maTisa af |

13. xolo iesu hrqua maT: Tquen eciT magaT Wamadi. da maT hrques:
ara ars Cuen Tana ufroMs, garna xuTi UuezaM puri da ori Tevzi;
garna Tu Cuen warvideT da uyidoT yovelsa amas ersa sazrdeli?
13. UuezaM ]UuFzaM f |

14. rameTu iyvnes kacni igi viTar xuT aTas oden. hrqua iesu
mowafeTa TDsTa: dasxiT kacebi ege purismted-purismted ergaseuli.
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15. da maT yves egre da dasxes yoveli igi eri.
16. xolo Tavadman moiRo xuTi igi puri da ori Tevzi da aRixilna
Tualni zecad da akurTxna igini da damusra da miscemda mowafeTa,
raMTa daugon ersa mas.
16. xuTi]SuTi a | damusra]damusrna a |

17. da Wames da ganZRes yovelni; da aRiRes, romel-igi dauSTa maT
namusrevi, aTormeti godori.
18. da iyo locvasa mas missa TDsagan, mis Tana iyvnes mowafeni;
hkiTxvida maT da hrqua: vin vhgonie me ersa amas da raM TqDan
CemTDs yofad?
18. missa]misa af |

19. xolo maT miuges da hrques: iovane naTlismcemeli; da sxuaTa _
elia; da romelnime ityDan: winawarmetyueli vinme pirvelTagani
aRdgomil ars.
20. xolo iesu hrqua maT: Tquen vin ggonie me? miugo petre da
hrqua: cxebuli RmrTisaM.
21. xolo Tavadman Sehrisxna maT da amcno, raMTa aravis uTxran ese.
22. da hrqua maT, viTarmed: jer-ars Zisa kacisaM friad vnebaM da
Seuracx-yofaM moxucebulTagan da mRdelTmoZRuarTa da mwignobarTa da
moklvad da mesamesa dResa aRdgomad.
23. da ityoda yovelTa mimarT: romelsa unebs Semodgomad Cemda,
uvar-yavn Tavi TDsi da aRiRen juari TDsi da momdevdin me.
23. ityoda]etyoda o*af | ityoda] + maT o*f | yovelTa]yovelsa af | mimarT] > o*af |

24. rameTu romelsa undes ganridebad sulisa TDsisa, wariwymidos igi;
da romelman wariwymidos suli TDsi CemTDs, man poos igi.
24. wariwymidos]warwymidos a |

25. raM sargebel ars kacisa, Se-Tu-iZinos sofeli yoveli da Tavi
TDsi wariwymidos, gina izRvios?
26. romelsa sircxDl-uCndes Cemda momarT da sityuaTa CemTaM, amas
Zemanca kacisaman arcxDnos, odes movides didebiTa TDsiTa da mamisaMTa
da wmidaTa angelozTaMTa.
27. getyD Tquen: arian vinme aqa mdgomareTaganni, romelTa ara ixilon
gemoM sikudilisaM, vidremde ixilon sasufeveli RmrTisaM.
27. aqa]manda o*af |

28. da iyo Semdgomad sityuaTa amaT viTar rva oden dRe, da
wariyvanna iesu petre da iakob da iovane da aRvida mTasa locvad.
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28. dRe]dRF a |

29. da iyo locvasa mas missa xilvaM pirisa misisaM sxua, da
samoseli misi spetak da elvare.
29. missa]misa oaf | elvare]elvarF a |

30. da, aha, esera, orni kacni mis Tana zraxvides, romelni iyvnes
mose da elia,
30. mose]mosF a |

31. romelni gamoCndes didebiTa da ityodes ganslvasa mas missa,
romeli eguleboda aRsrulebad ierusalFms.
31. missa]misa f | ierusalFms]ierusal~ms o |

32. xolo petre da misTanani damZimebul iyvnes ZiliTa; xolo ganraM-iRDZes, ixiles didebaM misi da orni kacni mis Tana mdgomareni.
33. da iyo ganSorebasa mas maTsa misgan hrqua petre iesus: moZRuar,
keTil ars Cuenda aqa yofaM; da vqmneT aqa sam talavar: erTi Senda
da erTi mosesa da erTi eliaMsa, _ rameTu ara icoda, rasa ityoda.
33. petre]petrF a | Senda]Sen af |

34. da viTarca amas ityoda, aha, Rrubeli agrilobda maT, da SeeSina
maT Seslvad Rrubelsa mas.
35. da UmaM iyo RrubeliT gamo: ese ars ZF Cemi sayuareli, amisi
ismineT!
35. RrubeliT]RrubliT af | Ze of |

36. da ese raM iyo UmaM, ipova iesu martoM. da maT daidumes da
araM vis uTxres maT dReTa Sina, romel-igi ixiles.
36. ipova]ipoa o | araM]ara f |

37. da iyo mermesa dResa, gardamoslvasa maTsa mier mTiT moegebvoda
mas eri mravali.
38. da, aha, kacman vinme RaRad-yo ersa mas Soris da Tqua: moZRuar,
gevedrebi Sen, moixile Zesa zeda Cemsa, rameTu ese xolo martoM
mivis.
38. RaRad-]RaRat- oa |

39. da sulman ukeTurman Seipyris igi, da meyseulad RaRad-yvis, da
daakueTis igi, da peroin, da Zniad ganeSoris misgan da Semusris igi.
39. RaRad-]RaRat- oa | daakueTis]daakuFTis f | peroin]peroMn f.

40. da vevedre mowafeTa SenTa, raMTamca ganaSores igi, da ver
SeuZles.
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41. xolo iesu miugo da hrqua: L, naTesavi urwmunoM da gularZnili!
vidremde viyo Tquen Tana da Tavs-videbde Tquensa? momguare me aqa ZF
Seni!
41. ZF]Ze of |

42. da vidre igi movidoda, daakueTa igi eSmakman man da aZrwolebda
mas. Sehrisxna iesu sulsa mas arawmidasa da gankurna yrmaM igi da
misca mamasa TDssa.
42. daakueTa]daakuFTa f |

43. da ganukDrdeboda yovelTa didebasa mas zeda RmrTisasa, da
yovelni dakDrvebul iyvnes yovelsa mas zeda, romelsa iqmoda iesu.
xolo iesu hrqua mowafeTa TDsTa.
44. daisxeniT Tquen sityuani ese yurTa TquenTa, rameTu ZF kacisaM
micemad ars UelTa kacTasa.
44. ZF]Ze of |

45. xolo igini umecar iyvnes sityuasa amas zeda, da iyo dafarul
maTgan, raMTa ver gulisUma-yon igi, da eSinoda maT kiTxvad misa
sityDsa amisTDs.
45. sityuasa]sityDsa f | amas]mas a | amisTDs]misTDs a |

46. Sevida maTda gulissityuaMca: vinZi udides iyos Soris maTsa?
47. xolo iesu icnoda guliszraxvani maTni da moiyvana yrmaM da
daadgina igi winaSe maTsa
48. da hrqua maT: romelman Seiwynaros ese yrmaM saxeliTa CemiTa, me
Semiwynara; da romelman me Semiwynaros, Seiwynaros momavlinebeli Cemi.
xolo umciresi Tquen yovelTa Soris igi ars did.
49. miugo iovane da hrqua: moZRuar, vixileT vinme, romeli saxeliTa
SeniTa eSmakTa ganasxmida, da Cuen vayenebdiT mas, rameTu ara
SemogDdgs Cuen.
50. hrqua mas iesu: nu ayenebT, rameTu romeli ara ars Cuenda mter,
igi Cuen kerZo ars.
51. da iyo aRsrulebasa mas dReTa amaRlebisa misisaTa da Tavadman
daamtkica piri TDsi aRslvad ierusalFmd.
52. da waravlinna mociqulni winaSe misa. da igini warvides da
Sevides dabasa samaritelTasa, raMTa mo-raMme-umzadon mas.
53. da ara Seiwynarnes igini, rameTu piri misi iyo mislvad
ierusalFmd.
53. ierusalFmd]ierusalemd o |
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54. viTarca ixiles mowafeTa misTa iakob da iovane, Tques: ufalo,
gnebavsa, raMTa vTquaT, da cecxli gardamoUdes zeciT da aUocnes
igini, viTarca elia yo?
55. mieqca iesu da Sehrisxna maT da hrqua: ara iciTa, romlisa
sulisani xarT Tquen?
56. rameTu Ze kacisaM ara movida warwymedad sulsa kacTasa, aramed
cxorebad. _ da warvides sxuasa dabasa.
56. Ze]ZF a |

57. da iyo, slvasa maT maTsa gzasa zeda hrqua vinme mas: migdevde
Sen, vidreca mixual.
57. maT]mas af |

58. hrqua mas iesu: melTa Uureli uCns da mfrinvelTa cisaTa
sayofeli, xolo Zesa kacisasa ara aqus, sada Tavi miidrikos.
58. uCns]uCs a | Zesa]ZFsa a |

59. xolo sxuasa hrqua: Sen momdevdi me! _ da man hrqua: ufalo,
mibrZane me pirvelad mislvad da daflvad mamisa Cemisa.
60. hrqua mas iesu: acaden mkudarni daflvad TDsTa mkudarTa, xolo
Sen warved da mimosdev sasufeveli RmrTisaM.
61. hrqua mas sxuaman: meca migdevde Sen, ufalo, xolo pirvelad
mibrZane me jmnaM saxleulTa CemTagan.
62. hrqua mas iesu: ara vin dasdvis Ueli saUnvelsa da xedavn igi
gareukun da warmarTebul arn sasufevelsa RmrTisasa.
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1. da amisa Semdgomad gamoirCina ufalman sxuani sameocdaaTni da
waravlinna igini or-ori winaSe missa yovelsa qalaqebsa da dabnebsa,
vidreca eguleboda mas mislvad.
1. missa]misa af | missa] + da a |

2. da etyoda maT: samkali friad ars, xolo muSakni mcired.
evedreniT ukue ufalsa samkalisasa, raMTa moavlinnes muSakni samkalsa
TDssa.
2. ukue]ukuF oaf |

3. warvediT! aha, esera, migavlineb Tquen, viTarca kravTa Soris
mgelTa.
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4. nu wargaqun balanti, nuca vaSkarani, nuca Sesasxmeli ferUTaM da
nuca vis gzasa zeda moikiTxavT.
4. da] > a |

5. da romelsaca saxlsa SexDdeT, pirvelad TquT: mSDdobaM saxlsa
amas!
6. da ukueTu iyos mun ZF mSDdobisaM, ganisuenos mis zeda mSDdobaman
Tquenman, ukueTu ara _ Tquendave moiqces.
6. ZF]Ze of |

7. masve saxlsa Sina iyveniT, WamdiT da suemdiT maT Tana, rameTu
Rirs ars muSaki sasyidlisa TDsisa, nu mixualT saxliTi saxlad.
7. suemdiT]suFmdiT f |

8. da romelsa qalaqsa SexDdeT, da Segiwynarnen Tquen, WamdiT
winadagebulsa Tquensa
9. da ganhkurnebdiT mas Sina uZlurTa da etyodeT maT: moaxlebul
ars Tquen zeda sasufeveli RmrTisaM.
9. etyodeT]etyDdeT f |

10. da romelsa qalaqsa SexDdeT, da ara Segiwynarnen Tquen, gamo-raMxDdodiT ubanTa misTa, arquT maT:
11. aha, esera, mtueri romel aRekra ferUTa CuenTa qalaqisagan
Tquenisa, ganviyriT Tquen zeda; garna esemca uwyiT, rameTu moaxlebul
ars sasufeveli RmrTisaM.
11. mtueri]mtuFri f |

12. getyD Tquen: sodomelTaM umolxines iyos mas dResa Sina, vidre
qalaqisa mis.
12. sodomelTaM]sodomelTa o*af |

13. vaM Senda, qorazin, da vaM Senda, beTsaida, rameTu tDross da
sidons Tumca iqmnnes Zalni, romel iqmnnes Tquen Soris, pirvelvemca
ZaZiTa da nacarsa zeda msxdomareTa Seinanes.
13. romel] + romel a | iqmnnes]iqmnes a | Tquen]Sen a | pirvelvemca]pirvelmca o*f |

14. xolo tDrosi da sidoni umolxines iyos saSjelsa mas, vidre
Tquen.
14. saSjelisa] sasjelsa f |

15. da Sen, kapernaum, nu cadmde ahmaRldebi, aramed jojoxeTadmde
STahUde.
15. kapernaum]kafarnaum o*af | aramed] + vidre o*a |
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16. romelman Tqueni isminos, Cemi ismina; da romelman Tquen Seuracxgyvnes, me Seuracx-myofs; da romelman me Seuracx-myos, Seuracx-hyofs
momavlinebelsa Cemsa.
17. da moiqces sameocdaaTni igi sixaruliTa da ityodes: ufalo,
eSmaknica daguemorCilebian saxeliTa SeniTa.
17. daguemorCilebian]daguFmorCilebian f |

18. hrqua maT iesu: vxedevd eSmaksa, viTarca elvasa, zeciT
gardamovrdomilsa.
19. aha, migcem Tquen Uelmwifebasa daTrgunvad guelTa da RriakalTa
da yovelsa zeda Zalsa mterisasa, da Tquen araraM gevnos.
19. guelTa]guFlTa f | Tquen araraM]tr araraM Tquen a |

20. xolo amas zeda nu gixarin, rameTu sulni ukeTurni
dagemorCilebian, aramed gixaroden, rameTu saxelebi Tqueni daiwera
caTa Sina.
20. gixarin]gixarian a |

21. mas Jamsa Sina ixarebda iesu suliTa da Tqua: aRgiareb Sen,
mamao, ufalo cisa da queyanisao, rameTu dahfare ese brZenTagan da
mecnierTa da gamoucxade ese CCDlTa. he, mamao, rameTu esreT saTno
iyo Sen winaSe.
21. suliTa] + wmidiTa o*af | queyanisao]q~yniso a | he]hF a |

22. da mieqca mowafeTa da hrqua: yovelive momeca me mamisa Cemisa
mier, da ara vin icis, vin ars mamaM, garna Zeman; da arca vin icis,
vin ars ZF, garna mamaman; da visa undes Zesa gamocxadebis,
gamoucxados.
22. ZF]Ze of | visa] vis o* | Zesa]ZFsa a |

23. da mieqca mowafeTa misTa TDsagan da hrqua: netar arian Tualni,
romelni xedven, romelsa Tquen xedavT, da esmis, romeli Tquen
gesmis.
23. xedven]hxedven a | xedavT]hxedavT a | romeli]romel o* |

24. xolo getyD Tquen, rameTu: mravalTa winawarmetyuelTa da mefeTa
unda xilvaM, romelsa Tquen xedavT, da ver ixiles, da smenad,
romeli Tquen gesmis, da ver esma.
24. da1] > o* |

25. da, aha, esera, Sjulismecnieri vinme aRdga da gamoscdida iesus
da etyoda: moZRuar, raM vqmne, raMTa cxorebaM saukunoM
davimkvidro?
25. Sjulismecnieri]sjulismecnieri f |
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26. xolo Tavadman hrqua mas: Sjulsa viTar weril ars? viTar
aRmoikiTxav?
26. Sjulsa]sjulsa f | aRmoikiTxav]aRmoikiTxi o*af |

27. xolo man hrqua: Seiyuaro ufali RmerTi Seni yovliTa guliTa
SeniTa da yovliTa suliTa SeniTa da yovliTa ZaliTa SeniTa da
yovliTa gonebiTa SeniTa, da moyuasi Seni _ viTarca Tavi TDsi.
28. hrqua mas iesu: marTl momige, magas iqmode da scxonde.
28. scxonde]hsconde a |

29. xolo mas unda ganmarTlebad Tavi TDsi da hrqua iesus: da vin
ars moyuas Cemda?
30. miugo iesu da hrqua: kaci vinme gardamovidoda ierusalFmiT
ieriqod, da avazakni daesxnes, ganZarcues igi, dawyles da warvides
da dauteves mwydari.
30. ganZarcues]ganZarcuFs f | mwydari]mwyudari af |

31. xolo damTxueviT mRdeli vinme STavidoda masve gzasa da ixila
igi da TanawarhUda.
31. xolo damTxueviT] > o*af | da1] + miemTxDa o*af |

32. da egreTve leviteli masve adgilsa mivida da ixila igi da
TanawarhUda.
32. da2] > o*f |

33. merme samariteli vinme warvidoda, movida masve adgilsa, ixila
igi da Seewyala.
34. da movida misa da SeuxDa wyluli igi da daasxa zeTi da RDnoM
da aRsua igi karaulsa TDssa da moiyvana igi yovelTasa mas sadgursa
da iRuawa igi.
34. da3] > o*f |

35. da xvalisagan, gamo-raM-vidoda, ori drahkani misca yovelTa
sadgurisa moRuawesa mas da hrqua: iRuawe ege da, sxuaM Tu raMme
warago umetesi, mo-raM-vide, migce Sen.
36. vin ukue amaT samTagani ggonies Sen moyuas misa, romel igi
Sevarda avazakTa maT?
36. ukue] > o*af | amaT] maT o*f | misa]missa o.

37. xolo man Tqua: romelman yo wyalobaM mis Tana. _ hrqua mas
iesu: vidode da hyofd Senca egreve.
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38. da iyo viTarca warvides eseni, da Tavadi Sevida dabasa
romelsame. da iyo mun vinme dedakaci, romlisa saxeli marTa, da
Seiyvana Tavadi saxid TDsa.
38. iyo1] > o*af | mun] > a | mun vinme] tr vinme mun f |

39. da iyo daM misi, romelsa erqua mariam, romeli dajda ferUTa
Tana iesuMsTa da ismenda sityuaTa misTa.
39. dajda] jda o*f |

40. xolo marTa mimodazrunvida mravlisa msaxurebisaTDs, zedamiadga
da hrqua: ufalo, ara iRuwi, rameTu daman Cemman martoM damiteva me
msaxurebad? arqu mas, raMTa Semeweodis me.
40. Semeweodis]Semewiodis a |

41. miugo iesu da hrqua mas: marTa, marTa! zrunav da SfoT xar
mravlisaTDs,
42. aqa erTisaM ars saUmar. xolo mariam keTili nawili gamoirCia,
romeli arasada mieRos misgan.
42. erTisaM]mciredi o*af | gamoirCia]gamoiCia o*, gamoiZia f |

11
1. da iyo, adgilsa romelsame Tavadi ilocvida. da viTarca dascxra
locvisagan, hrqua vinme mas mowafeTaganman: ufalo, guaswave locvaM,
viTarca iovane aswava mowafeTa TDsTa.
2. xolo Tavadman hrqua maT: raJams ilocvideT, TquT: mamao Cueno,
romeli xar caTa Sina, wmida iyavn saxeli Seni, movedin sufevaM Seni,
iyavn nebaM Seni, viTarca caTa Sina, egreca queyanasa zeda.
2. Sina1] > a |

3. puri Cueni arsobisaM momec Cuen dRiTi dRed.
3. puri] + ese o*af |

4. da momiteven Cuen codvani Cuenni, da rameTu Cuenca miutevebT
yovelTa TanamdebTa CuenTa, da nu Semiyvaneb Cuen gansacdelsa, aramed
miUsnen Cuen borotisagan.
4. miUsnen]iUsenin a |

5. da etyoda maT: vis Tquengansa esuas megobari da mivides misa
SuvaRames da hrquas mas: megobaro, mavasxen me samni purni,
5. da2] > o* | SuvaRames]SuaRamFs a, SuaRames f |

6. rameTu megobari movida Cemda gziT, da araraM maqus, raM daugo
mas.
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7. man miugos SinaMT gamo da hrquas: nu Sromasa SemamTxuev me,
rameTu kari daUSul ars, da yrmani Cemni Cem Tana arian sarecelsa
zeda; ver Zal-mic aRdgomad da micemad Senda.
7. SemamTxuev]SemamTxuFv f |

8. getyD Tquen: daRacaTu ara eZlos mas aRdgomad da micemad, rameTu
ars igi megobar misa, wyinebisa misTDs misisa aRdges da misces,
raodeni uUmdes mas.
9. xolo me getyD Tquen: iTxovdiT da mogeces Tquen, eZiebdiT da
hpooT, irekdiT da gangeRos Tquen,
10. rameTu yoveli romeli iTxovdes, moiRos, da romeli eZiebdes,
poos, da romeli irekdes, ganeRos.
11. vis ukue Tquengansa mamasa sTxovdes ZF pursa, nuukue qvaM misces
mas? gina Tu Tevzsa sTxovdes, nuukue Tevzisa wil gueli miscesa
mas?
11. ukue] ukuF of | ZF]Ze of | nuukue1]nuukuF oaf | nuukue2]nuukuF of | gueli]guFli f |

12. gina Tu kuercxsa sTxovdes, nuukue Rriakali miscesa mas?
12. kuercxsa]kuFrcxsa f | nuukue]nuukuF o |

13. ukueTu Tquen, ukeTurTa, iciT misacemeli keTili micemad SvilTa
TquenTa, raoden ufroMs mamaman zeciT mosces suli wmidaM, romeli
sTxovden mas.
13. mosces]moscis f | romeli]romelni f |

14. da kacisa visganme ganaZo eSmaki, romeli iyo yruM. da iyo,
ganslvasa mas eSmakisasa ityoda yruM igi. da ukDrda yovelsa mas
ersa.
14. yruM]yroM a |

15. xolo romelTame maTganTa Tques: belzebuliTa, mTavriTa miT
eSmakTaMTa, ganasxams eSmakTa.
15. eSmakTa] + (da f) miugo da hrqua viTar SemZlebel ars eSmaki eSmakisa ganUdad
o*af |

16. da sxuani vinme gamocdiT saswaulsa zeciT iTxovdes misgan.
17. xolo Tavadman icnoda zraxvani maTni da hrqua maT: yoveli
meufebaM, romeli Tavsa TDssa ganevlTis, mooUrdis, da saxli saxlsa
zeda daecis.
17. da1] > o*f |

18. da ukueTu eSmaki Tavsa TDssa ganevlTa, viTar damtkicnes meufebaM
misi? rameTu ityDT CemTDs, viTarmed belzebuliTa ganvasxam eSmakTa.
18. ganvasxam] ganasxam of |
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19. ukueTu me belzebuliTa ganvasxam eSmakTa, Zeni Tquenni raMTa
ganasxmen? amisTDs iginive msajul geqmnnen Tquen.
19. geqmnnen]geqmnen oaf |

20. ukueTu me TiTiTa RmrTisaMTa ganvasxam eSmakTa, mo-same-wevnul
ars Tquen zeda sasufeveli RmrTisaM.
21. raJams Zlieri SeWurvili scvides ezosa TDssa, mSDdobiT arn
monagebi misi.
21. scvides]scvidis of, scvidin a | monagebi]sayofeli o*af |

22. da odes uZlieresi misi zeda mouUdis, sZlis mas da saWurveli
misi mouRis, romelsa-igi esvida, da natyuenavi misi ganuyvis.
22. misi1]missa a |

sZlis]sZliis a | natyuenavi]natyuFnavi f |

23. romeli ara ars Cem Tana, mteri Cemi ars; da romeli ara
Sehkrebs Cem Tana, igi ganabnevs.
23. Sehkrebs]Seikrebs f |

24. raJams suli arawmidaM ganvidis kacisagan, mimovaln urwyulTa
adgilTa da eZiebn gansuenebasa da ara povis, TqDs: miviqce saxlsave
Cemsa, vinaMca gamoved.
24. gansuenebasa]gansuFnebasa f |

25. da movidis da povis igi ganSuenebuli da Semkuli.
25. povis]pois oaf | ganSuenebuli]ganSuFnebuli f |

26. maSin warvidis da moiyvannis sxuani SDdni sulni, uborotesni
missa, da Sevidis da daimkDdris mas Sina, da iqmnis ukuanaMskneli
kacisaM mis uZDres pirvelisa.
26. maSin] > o*af; da1] > o* | daimkDdris]daemkDdris a | ukuanaMskneli]ukanaMsknel a |

27. da iyo, vidre ityodaRa igi amas, aR-vinme-iRo dedakacman UmaM
ersa mas Soris da hrqua mas: netar ars muceli, romelman gitDrTa
Sen, da ZuZuni, romelTa swovdi.
28. xolo Tavadman Tqua: aramed netar arian, romelTa isminon
sityuaM RmrTisaM da daimarxon igi.
28. igi] > o* |

29. da viTarca Sekrbeboda eri igi, iwyo sityuad maTda: naTesavi ese
naTesavi boroti ars, saswaulsa iTxovs, da saswauli ara eces mas,
aramed saswauli iona winawarmetyuelisaM.
29. Sekrbeboda] + misa o*f |

30. viTarca-igi eqmna iona saswaul ninevelTa, egreT eyos ZF kacisaM
naTesavsa amas.
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30. eyos]iyos af | ZF]Ze oaf |

31. dedofali igi samxrisaM aRdges saSjelsa mas kacTa Tana amis
naTesavisaTa da daSjides maT, rameTu movida kidiT queyanisaMT smenad
sibrZnesa solomonissa; da, aha, esera, ufroMs solomonissa ars aqa.
31. dedofali]dedufali f | saSjelsa]sasjelsa f | daSjides]dasjides af |

32. kacni igi ninevelni aRdgen saSjelsa mas naTesavisa amis Tana da
daSjiden maT, rameTu Seinanes qadagebasa mas ionaMssa; da, aha, esera,
ufroMs ionaMssa ars aqa.
32. saSjelsa]sasjelsa of | daSjiden]dasjiden f | ionaMssa]ionaMsa of |

33. aravin aRanTis sanTeli da dadgis farulad, gina UDmirsa queSe.
aramed sasanTlesa zeda, raMTa Semavalni xedviden naTelsa.
33. queSe]queSF a, quFSe f |

34. sanTeli guamisaM ars Tuali; odes Tuali Seni ganmartebul iyos,
yoveli guami Seni naTel iyos. da ukueTu Tuali Seni borot iyos,
yoveli guami Seni bnel iyos.
34. Tuali] + Seni o*af |

35. ixile, nuukue naTeli igi Sen Soris bnel iyos.
35. nuukue]nuukuF of |

36. ukueTu yoveli guami Seni naTel ars da ara aqundes adgili
raMme bnelisaM, iyos igi yovlad naTel, viTarca-igi sanTeli elviTa
ganganaTlos Sen.
36. ara]araM oaf |

37. da viTarca ityoda amas Tavadi, hlocvida vinme fariseveli, raMTa
puri Wamos mis Tana; da Sevida da dajda.
38. xolo farisevelman man viTarca ixila, ukDrda, rameTu pirvelad
ara ibana, vidre sadilobadmde.
39. hrqua mas ufalman: aw Tquen, farisevelTa, gareSe sasumelisaM da
pinakisaM ganswmidiT, da Sinagani Tqueni savse arn natacebiTa da
ukeTurebiTa.
39. gareSe]gareSF a | sasumelisaM] sasumilisaM of

sasumlisaM a |

40. orgulno, anu ara romelman-igi gareSF Seqmna, manve Sinagani
Seqmna?
40. orgulno]urgulno a | gareSF]gareSe of |

41. garna ese, romeli jer-ars, mieciT mowyalebaM, da, aha, Tqueni
yoveli wmida ars.
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42. aramed vaM Tquenda, farisevelno, rameTu aTeulsa aRiRebT
pitnakisa da teganisasa da yovlisa mxlisasa da TanawarhvalT
samarTalsa da siyuarulsa RmrTisasa. ese jer-iyo yofad da igi ara
datevebad.
42. jer-iyo]jer-ars o*af |

43. vaM Tquenda, farisevelno orgulno, rameTu giyuars Tquen
zemojdomaM SesakrebelTa Soris da mokiTxvaM ubanTa zeda.
44. vaM Tquenda, mwignobarno da farisevelno orgulno, rameTu xarT,
viTarca saflavni uCinoni, da kacni zeda vlen da ara ician.
45. miugo Sjulismecnierman vinme da hrqua mas: moZRuar, magas raM
ityD, Cuenca guagineb.
45. Sjulismecnierman]sjulismecnierman f |

46. xolo Tavadman hrqua mas: Tquendaca, SjulismecnierTa, vaM ars,
rameTu aRhkidiT kacTa tDrTi Zniad satDrTavi da Tquen erTiTaca
TiTiTa ara SeaxiT tDrTsa mas.
46. Tquendaca]Tquenca o*f | SjulismecnierTa] sjulismecnierTa f | aRhkidiT]ahkidiT o*a |

47. vaM Tquenda, rameTu aSenebT saflavebsa winawarmetyuelTasa, xolo
mamaTa TquenTa moswyDdnes igini.
48. ewamebiT same da Tana-saTno-eyofviT saqmesa mamaTa TquenTasa,
rameTu maT moswyDdnes igini, da Tquen saflavTa maTTa aSenebT.
48. saqmesa]saqmFsa a |

49. amisTDsca-igi sibrZneman RmrTisaman Tqua: movavlinne maTa
winawarmetyuelni da mociqulni, da maTganni moswyDdnen da devnnen.
49. da2] > f | maTganni]maTgani a | devnnen]devnen a |

50. raMTa iZios sisxli yovelTa winawarmetyuelTaM, daTxeuli
dasabamiTgan soflisaMT naTesavisa amisgan,
51. sisxliTgan abelisiT, vidre sisxladmde zaqariaMsa, romeli
warwymda Soris sakurTxevelisa mis da taZrisa. he, getyD Tquen,
iZios naTesavisa amisgan.
51. he]hF a |

52. vaM Tquenda, SjulismoZRuarno, rameTu dahmaleniT kliteni
mecnierebisani; Tquen Se-ara-xualT da SemavalTa ayenebT.
52. SjulismoZRuarno]sjulismoZRuarno f |

53. da viTar-igi Tavadi etyoda maT amas winaSe yovlisa mis erisa,
iwyes mwignobarTa maT da farisevelTa ganzraxvad borotisa, da uZnda
sityuaM igi da hgmobdes mas mravlisa misTDs sityDsa.
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54. da umzirdes mas povnad rasme sityuasa pirisagan misisa, raMTa
Seasminon igi.
54. rasme]rasame f |

12
1. romelTa zeda Sekrebul iyo bevreuli eri, vidremde dasTrgunvides
urTierTas. iwyo pirvelad sityuad mowafeTa TDsTa da hrqua:
ekrZaleniT TavTa TquenTa comisagan farisevelTaMsa, romel ars
orgulebaM.
1. vidremde]vidremdis f |

2. xolo araraM ars dafaruli, romeli ara gamocxadnes, da
damaluli, romeli ara sacnaur iyos.
2. xolo]rameTu a |

3. amisTDs romeli bnelsa Sina sTquaT, naTelsa Sina ismes, da
romelsa yursa etyodiT saunjeTa Sina, iqadagos erdoTa zeda.
3. Sina2] > o*af |

4. xolo getyD Tquen, megobarTa CemTa: nu geSinin maTgan, romelTa
moswyDdnen Uorcni da amisa Semdgomad veraraM aqus umetesi, raM
giyon Tquen.
5. xolo giCueno Tquen, visa geSinodis: geSinoden misa, romelsa
Semdgomad mowyuedisa Uel-ewifebis STagdebad geheniasa. he, getyD
Tquen, misa geSinoden.
5. giCueno]giCuFno f | mowyuedisa]mowyuFdisa f | he]hF a |

6. anu ara xuTi siri ganisyidebis oris asaris? da erTica maTgani
ara ars dafarul winaSe RmrTisa.
7. aramed Tmanica Tavisa Tquenisani yovelni ganracxil arian. nuukue
geSinin, rameTu mravalTa sirTa umjobes xarT.
7. nuukue]nuukuF of |

8. xolo getyD Tquen: yovelman romelman aRiaros Cemda momarT winaSe
kacTa, Zemanca kacisaman aRiaros igi winaSe angelozTa RmrTisaTa.
9. da romelman uvar-myos me winaSe kacTa, uvar iqmnes igica winaSe
angelozTa RmrTisaTa.
9. uvar]uar a |

10. da yovelman romelman Tquas sityuaM Zisa mimarT kacisa, mieteos
mas, xolo sulisa wmidisa mgmobarsa ara mietevos.
10. mietevos]mieteos of |
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11. da odes Segiyvannen Tquen SesakrebelTa da winaSe mTavarTa da
UelmwifeTa, nu hzrunavT, viTar, anu raM sityuaM miugoT, anu raM
sTquaT,
11. hzrunavT] zrunavT f |

12. rameTu sulman wmidaman gaswaos Tquen mas Jamsa Sina, raM-igi
sTquaT.
13. hrqua vinme mas mis erisaganman: moZRuar, arqu Zmasa Cemsa, raMTa
ganmeyos me samkDdrebelsa.
14. xolo Tavadman hrqua mas: kaco, vin damadgina me msajulad da
ganmyofelad Tquenda?
14. damadgina]damagina o |

15. da etyoda maT: ekrZaleniT da daicveniT Tavni Tquenni yovlisagan
angahrebisa, rameTu ara nametnavisagan visame arn cxorebaM misi
nayofTa misTagan.
15. nametnavisagan]nametnav oc | arn]ars o*af | misTagan]maTgan o*af |

16. da etyoda maT igavsaca da hrqua maT: kacisaM visime mdidrisaM
nayofier iyo agaraki.
16. visime]visme o* |

17. da ganizraxvida gulsa Sina TDssa da Tqua: raMme vyo, rameTu
ara maqus, sada Sevikribo nayofi Cemi?
17. Sina] > o*af | Sevikribo]davikribo o*af |

18. da Tqua: ese vyo: davarRDne saunjeni Cemni da ufroMsni aRvaSenne
da Sevikribo mun yoveli nayofi da keTili Cemi.
18. Sevikribo]Sevkribo a |

19. da vhrqua sulsa Cemsa: sulo, gaqus mravali keTili daunjebuli
mravalTa welTa: ganisuene, Wame da su da ixarebd.
19. ganisuene]ganisuFne f |

20. hrqua mas RmerTman: ugunuro, amas Ramesa migiRon suli Seni
Sengan; ege, romel moimzade, visa iyos?
21. egreca romeli iunjebdes Tavisa TDsisa da ara RmerTisa mier
ganmdidrdebodis.
22. da hrqua iesu mowafeTa TDsTa: amisTDs getyD Tquen: nu hzrunavT
sulisa Tquenisa, raM SWamoT, da nuca UorcTa TquenTa, raM
SeimosoT.
22. SWamoT]sWamoT f |

23. rameTu suli ufroMs ars sazrdelisa da Uorcni _ samoslisa.
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24. ganicadeniT yoranni, rameTu ara sTesven, arca mkian, romelTa ara
aqus saunjF, anu sada Seikribon, da RmerTi zrdis maT. raoden Tquen
umjobes xarT mfrinvelTa?
24. saunjF] saunje of |

25. vinme ukue Tquengani zrunvides da SeuZlos SeZinebad hasaksa
TDssa wyrTa erT?
25. ukue]ukuF of |

26. ukueTu arca umciressa SemZlebel xarT, raMsaRa sxuasa mas
hzrunavT?
26. hzrunavT ] zrunavT of |

27. ganicadeniT SroSanni, viTar-igi aRorZndis: arca Surebis, arca
sTavs. xolo getyD Tquen, rameTu: arca solomon yovelsa didebasa
TDssa Seimosa, viTarca erTi amaTgani.
28. ukueTu velsa gare, romeli dRes Tiva ars da xvale Tornesa
STaegznes, RmerTman esreT Semosis, raoden ufroMs Tquen, mcired
morwmuneno?
29. da Tquen nu eZiebT, raM SWamoT da raM hsuaT, da nuca
ganscxrebiT,
29. SWamoT]sWamoT f | hsuaT]suaT f |

30. rameTu amas yovelsa naTesavni soflisani eZieben, xolo mamaman
Tquenman icis, raM giUms amaT yovelTagani,
30. raM] r~i af |

31. garna eZiebdiT sasufevelsa RmrTisasa, da ese yoveli SegeZinos
Tquen.
31. Tquen]TquFn f |

32. nu geSinin mciresa magas samwysosa, rameTu saTno-iyo mamaman
Tquenman zecaTaman mocemad Tquenda sasufeveli.
33. ganyideniT monagebni Tquenni da mieciT qvelissaqmF da yavT Tavisa
Tquenisa safasF, romeli ara daZueldes, da saunjF mouklebeli caTa
Sina, sada-igi mparavi ara miexebis, arca mRilman ganryunis.
33. ganyideniT]ganyideT o*; qvelissaqmF]qvelissaqme of | qvelissaqmF] + Tqueni o*af |
safasF]safase of | daZueldes ]daZuFldes f | saunjF]saunje oaf |

34. sadaca ars saunje Tqueni, munca iyos guli Tqueni.
34. saunje]saunjF a | Tqueni]TquFni f |

35. iyvned welni Tquenni mortymul da sanTelni Tquenni aRnTebul.
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36. da Tquen emsgavseniT kacTa maT, romelni moelied ufalsa TDssa,
odes movides qorwilisagan, raMTa, raJams movides da irekos,
meyseulad ganuRon mas.
37. netar iyvnen igi monani, romelTaM movides ufali maTi da povnes
igini mRDZareni. amen getyD Tquen, rameTu moirtynes da dasxnes igini,
warmoudges da hmsaxurebdes maT.
38. daRaTu meoresa saUumilavsa da mesamesa movides da povnes esreT,
netar iyvnen igini.
39. xolo esemca uwyiT: ukueTumca icoda saxlisa ufalman, romelsa
Jamsa mparavi movals, iRDZebdamca da ara uteva daTxrad saxlisa
TDsisa.
39. ukueTumca]ukuFTumca f | daTxrad]+ guerdi o*a, guFrdi f | TDsisa]TDsisaM o*af |

40. da Tquenca iyveniT ganmzadebul, rameTu Jamsa, romelsa ara
hgonebdeT, ZF kacisaM movides.
40. ZF] ZeF o, Ze af |

41. hrqua mas petre: ufalo, Cuenda momarT xolo ityD igavsa amas,
anu sxuaTa yovelTa mimarT?
42. da hrqua iesu: vinme ars mne igi sarwmunoM da gonieri, romeli
daadginos ufalman monaTa TDsTa zeda micemad ifqli Jamsa TDssa?
42. mne]mnF a |

43. netar ars igi monaM, romlisaM movides ufali misi da povos
igi esreT moqmedi.
43. povos]poos oaf | igi2] > o* |

44. amen getyD Tquen, rameTu yovelTa zeda monagebTa misTa daadginos
igi.
45. ukueTu Tquas monaman man gulsa Sina TDssa: yovnis ufali Cemi
moslvad, da iwyos guemad monaTa da mUevalTa da Wamad da sumad da
daTrobad,
45. Sina] > o*af | guemad]guFmad f |

46. movides ufali igi monisaM mis dResa, romelsa ara moelodis, da
Jamsa, romeli ara icis, da organ gankueTos igi da nawili misi
dadvas urwmunoTa Tana.
46. da2] > o* | gankueTos]gankuFTos f | urwmunoTa] orgulTa o* |

47. xolo monaman romelman icis nebaM uflisa TDsisaM da ara
ganemzados nebisaebr misisa, itanjos igi friad.
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48. xolo romelman ara icis da qmnes raMme Rirsi tanjvisaM,
iguemos mcired, rameTu yovelsa romelsa mieca didad, didadca iZios
misgan, da romelsa mieca friad, umetesi mohUadon mas.
48. iguemos]iguFmos f |

49. cecxlisa moved mifenad queyanasa zeda da raM mnebavs, raMTa
awve aRegznes!
49. zeda] > o*af | raM]araM a |

50. xolo naTlis-RebaM maqus naTlis-Rebad da viTar Seurvebul var,
vidremde aResrulos!
51. egre hgonebT, viTarmed mSDdobisa moved mifenad queyanasa zeda?
ara, getyD Tquen, aramed _ ganyofad.
52. rameTu iyvnen amieriTgan xuTni saxlsa Sina erTsa ganyofil: samni
orTagan da orni samTagan;
53. ganyofad mamaM Zisagan da ZF mamisagan; da dedaM asulisagan da
asuli dedisagan; dedamTili Ziscolisagan misisa da sZali
dedamTilisagan.
53. ZF]Ze of | da2] > f |

54. etyoda iesu ersaca mas: raJams ixiloT Rrubeli aRmomavali
dasavaliT, meyseulad sTqDT, viTarmed: wDmaM moaqus, _ da arn egreT.
54. egreT]egre a |

55. da raJams samxriT qari qrin, sTqDT, viTarmed: sicxe iyos, da
arn egre.
55. sicxe]sicxF a |

56. orgulno, piri same queyanisaM da cisaM iciT gamocdad, xolo
Jami ese viTar ara gamoicadeT?
57. anu raMsa TaviT TDsiT ara SjiT samarTalsa?
57. sjiT f |

58. rameTu odes mixual mosajulisa Senisa Tana mTavrisa winaSe
gzasa zeda, miec saqmari ganTavisuflebad misgan, nuukue migiyvanos Sen
msajulisa, da msajulman migces Sen mexarkesa, da mexarkeman migces
Sen sapyrobiled.
58. nuukue]nuukuF f | mexarkesa]sefe kacsa o*af | mexarkeman]sefe kacman o*af |

59. getyD Sen: ver gamoxDde mier, vidremde ukuanaMsknelica igi mi-vesce mwulili.
59. ver]ara o*af |
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1. mo-vinme-srul iyvnes mas Jamsa oden da uTxres mas galilevelTa
maTTDs, romelTaM-igi sisxli pilate Sehria msxuerplTa maTTa.
1. msxuerplTa] msxuFrplTa f |

2. miugo iesu da hrqua maT: egre ggonies, viTarmed galilevelni ese
ufroMs yovelTa galilevelTa iyenes codvil, rameTu eseviTari evno
maT?
2. iyenes]iyvneT a | maT] > a |

3. getyD Tquen: ara; aramed ukueTu ara SeinanoT, egrevesaxed yovelni
warswymdeT.
3. ara f (a-s maxvili uzis) |

4. anu igi, romel aTrvametTa zeda siloams godoli daeca da
moswyDdna igini, hgonebT, viTarmed igini xolo Tanamdeb iyvnes ufroMs
yovelTa kacTa, romelni mkDdr arian ierusalFms?
4. ierusalFms]ierusalems o |

5. getyD Tquen: ara; aramed ukueTu ara SeinanoT, yovelnive egreT
warswymdeT.
5. ara f (a-s maxvili uzis) |

6. da etyoda maT igavsa amas: leRD visme edga nergi savenaUesa
TDssa, movida da eZiebda nayofsa misgan da ara pova.
6. maT] iesu o*af | pova]ipova f |

7. da hrqua venaUisa moqmedsa mas: aha, esera, sami weli ars,
vinaMTgan moval da veZieb nayofsa leRusa amas Sina da ara vhpoveb.
mohkueTe ege, raMsaTDs queyanaMca daupyries uqmad?
7. vhpoveb]vhpoeb oaf | mohkueTe]movhkueTo a, mohkuFTe f |

8. xolo man miugo da hrqua: ufalo, uteve ege amasca welsa,
vidremde mouToUno mas garemo da skorF daudva,
8. skorF]skore of |

9. yos xolo Tu nayofi; ukueTu ara, merme mohkueTe igi.
9. mohkueTe] movhkueTo o, mohkuFTe f |

10. da aswavebda maT iesu Sesakrebelsa erTsa SabaTsa Sina.
11. da, aha, esera, dedakaci iyo, romlisa Tana iyo suli uZlurebisaM
aTrvamet wliTgan; da iyo igi daRonebul da ver eZlo zeaxilvad
yovliTurT.
11. wliTgan]wel f |
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12. ixila igi iesu, mouwoda da hrqua mas: dedakaco, gantevebul xar
uZlurebisagan Senisa.
13. da daasxna mas zeda Uelni, da meyseulad aRemarTa da vidoda da
adidebda RmerTsa.
13. daasxna]dasxna f |

14. miugo SesakrebelismTavarman man risxviT, rameTu SabaTsa gankurna
igi iesu, da etyoda ersa mas: equsni dReni arian, romelTa Sina
jer-ars saqmed; maT Sina momavalni ganikurnebodeT da nu dResa
SabaTsa.
14. SesakrebelismTavarman]SesakreblismTavarman a | ganikurnebodeT]ganikurneboden oa |

15. miugo mas iesu da hrqua: orgulo, kacad-kacadman Tquenman ara
ahUsnisa SabaTsa Sina Uari, gina viri bagaTagan maTTa da waribis da
asDs mas wyali?
15. ahUsnisa]aRhUsnisa a | asDs] asuMs o* |

16. xolo ese asuli abrahamisi iyo, romeli Seekra eSmaksa, aha,
esera, aTrvameti weli ars; ara jer-iyoa ganUsnad sakrvelTagan misTa
dResa SabaTsa?
16. jer-iyoa]jer-iyo a | ganUsnad]ganUsnaM a |

17. da amas raM ityoda Tavadi, hrcxuenoda yovelTa winaaRmdgomTa
misTa; da yovelsa mas ersa uxaroda yovelTa maT zeda didebulebaTa
misTa, romelni iqmnebodes mis mier.
17. hrcxuenoda]hrcxuFnoda f |

18. da ityoda: rasa vamsgavso sasufeveli RmrTisaM, da visa msgavs
ars igi?
18. ityoda]etyoda a | ityoda] + ufali o*af |

19. msgavs ars igi marcualsa mdogDsasa, romeli moiRo kacman da
dasTesa igi mtilsa TDssa; da aRorZnda da iqmna igi xe did, da
mfrinvelTa cisaTa daimkDdres rtoTa misTa.
19. xe]xF a |

20. merme kualad Tqua: rasa vamsgavso sasufeveli RmrTisaM?
21. vamsgavso igi comsa, romeli moiRo dedakacman da SehrTo igi
fqvilsa samsa sawyaulsa, vidremde aRafuvnos yoveli.
22. da mimovidoda qalaqebsa da dabnebsa da aswavebda da
warigzavneboda ierusalFmd.
22. ierusalFmd]ierusalemd o |

23. da hrqua vinme mas: ufalo, ukueTu mcired ariana cxorebulni?
xolo Tavadman hrqua maT:
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23. ariana]arian of | cxorebulni]cxovrebulni a |

24. iRuaweT Seslvad iwroMsa misgan karisa. xolo getyD Tquen:
mravalni eZiebden Seslvad da ver uZlon.
25. vinaMTgan aRdges saxlisa ufali da dahUSas kari, da gareSe
sdgeT da iwyoT rekad karsa da ityodiT: ufalo, ufalo, gangDRe
Cuen! _ mogigos da grquas Tquen: ara gicni Tquen, vinani xarT.
25. ityodiT]etyodiT of | ufalo2] > a | Tquen2] > f |

26. maSin iwyoT sityuad: vWamdiT winaSe Sensa da vsuemdiT, da
ubanTa CuenTa zeda guaswavebd.
26. vsuemdiT] vsuFmdiT f |

27. da grquas: ara gicni, vinani xarT, ganmeSoreniT Cemgan yovelni
moqmedni uSjuloebisani!
28. mun iyos tirili da RrWenaM kbilTaM, raJams ixiloT abrahami,
isaki da iakobi da yovelni winawarmetyuelni sasufevelsa RmrTisasa,
da Tquen _ gansxmulni gareSe.
28. gareSe]gareSF a |

29. da movidodian mzisa aRmosavaliT da mzisa dasavaliT, CrdiloMT
da samxriT da inaU-idgmiden sasufevelsa RmrTisasa.
29. CrdiloMT]CrdiloM o*f |

30. da, aha, esera, arian ukuanaMsknelni, romelni iyvnen pirvel, da
arian pirvelni, romelni iyvnen ukuanaiMsknel.
31. mas dResa Sina mo-vinme-vides iesuMsa farisevelni da etyodes mas:
ganved da warved amier, rameTu herode geZiebs Sen moklvad.
32. xolo Tavadman miugo da hrqua maT: mivediT da arquT melsa mas:
aha, esera, ganvasxam eSmakTa da kurnebaTa aRvasruleb dRes da xvale,
da zege aRvesrulebi.
33. rameTu jer-ars Cemda dRes da xvale da zege warslvad, rameTu
ver egebis winawarmetyueli gareSe ierusalFmsa warwymedad.
33. gareSe]gareSF a |

34. ierusalFm, ierusalFm, romelman moswyDden winawarmetyuelni da
qvaM dahkribe movlinebulTa Senda, raodengzis minda SekrebaM SvilTa
SenTaM, viTarcasaxed mfrinvelman TDsni marTueni frTeTa queSe, da
ara inebeT!
34. raodengzis]ravdengzis oaf | marTueni]marTuFni f | queSe]quFSe f |
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35. aha, esera, dautevneT Tquen saxlni Tquenni oUrad. getyD Tquen:
arRara mixiloT me amieriTgan, vidremde sTquaT: kurTxeul ars
momavali saxeliTa uflisaMTa.

14
1. da iyo, mo-raM-vida iesu saxlsa visme mTavrisa farisevlisasa
dResa SabaTsa Wamad purisa, da igini umzirdes mas.
1. visme]visame a |

2. da, aha, esera, iyo vinme kaci wyliT mankieri winaSe misa.
2. misa] missa o |

3. miugo iesu da hrqua SjulismoZRuarTa
ukueTu jer-ars SabaTsa gankurnebaM?

maT

da

farisevelTa:

3. SjulismoZRuarTa ]sjulismoZRuarTa f |

4. xolo igini dumnes. da moiyvana kaci igi, gankurna da ganuteva.
5. da hrqua maT: visi TquenganisaM Svili gina Uari
jurRmulsa, arame meyseulad aRmoiquas igi dResa SabaTsa?

STavardes

6. da veraraM miuges mas amisTDs.
7. da etyoda CinebulTa maT igavsa
zemojdomasa irCevdes, da etyoda maT:

da

Seaswavebda,

8. raJams gxados vinme qorwilsa, nu dasjdebi
nuukue upatiosnesi Sensa iyos Cinebuli misgan;

pirvelsa

viTar-igi

sainaUesa,

8. sainaUesa]saMnaUesa o, sinaUesa f | nuukue]nuukuF of | upatiosnesi]upatiosnes o*af |

9. da movides, romelman-igi Sen da mas gxada, da grquas Sen: adgilec amas! _ maSin iwyo sircxDliT ukuanaMsknelsa adgilsa dapyrobad.
10. aramed odes gxados vinme, mived da dajed ukuanaMsknelsa
adgilsa, raMTa movides, romelman-igi gxada Sen, da grquas: megobaro,
aRmoguale zemokerZo! _ maSin iyos Senda dideba winaSe yovelTa
meinaUeTa SenTa Tana.
10. aRmoguale]aRmogualF a |

11. rameTu yovelman romelman aRimaRlos Tavi TDsi, igi damdabldes;
da romelman daimdablos Tavi TDsi, amaRldes.
12. etyoda masca, romelman-igi xada mas: odes hyofde samxarsa gina
sersa, nu hxadi megobarTa SenTa, nuca ZmaTa SenTa, nuca naTesavTa
SenTa, nuca moZmeTa mdidarTa, nuukue maTca kualad gxadon Sen, da
geqmnes Sen mosagebel.
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12. samxarsa]sadilsa o*af | hxadi]hxdi o, xdi f | nuukue]nuukuF oaf |

13. aramed odes hyofde
mkelobelTa da brmaTa,

Sen

samxarsa,

hxade

glaxakTa

umecarTa,

13. samxarsa]sadilsa o*af |

14. da netar iyo, rameTu araraM aqus,
mogegos Sen aRdgomasa mas marTalTasa.

raMmca

15. esma visme mis Tana meinaUesa ese, da
romelman Wamos puri sasufevelsa RmrTisasa!

hrqua

mogages

mas:

Sen,

netar

da

ars,

16. xolo Tavadman hrqua mas: kacman vinme yo puri didi da mouwoda
mravalTa.
17. da waravlina monaM TDsi Jamsa purisasa, raMTa hrquas CinebulTa
maT moslvad, rameTu: aha, esera, puri Cemi mza ars yoveli.
18. da iwyo TiToeulman yovelman
agaraki viyide da unebeli zedamac
Sen, ganmiteve, jmnulmca var Sengan.

jmnad. pirvelman man hrqua mas:
mislvad da xilvad igi. glocav

19. da sxuaman Tqua: uRleuli UarTaM
gamocdad maTa. glocav Sen, jmnulmca var.
20. da merme sxuaman
mewifebis moslvad.

hrqua:

coli

viyide

SevirTe

da

mis

xuTi

gamo

da

mival

ver

Uel-

21. da movida monaM igi da uTxra ese ufalsa TDssa. maSin ganrisxna
saxlisa ufali igi da hrqua monasa mas TDssa: ganved adre ubanTa da
yureTa qalaqisaTa, da glaxakTa da ucxoTa da brmaTa da mkelobelTa
Semohxade aqa.
21. Semohxade]Semoxade oa |

22. da
arsRa.

Tqua

monaman

man:

ufalo,

iqmna

brZanebaM

Seni,

da

adgili

23. da hrqua ufalman man monasa mas: ganved gzaTa zeda da folocTa
da aiZule Semoslvad, raMTa aRivsos saxli Cemi.
24. xolo getyD Tquen: ara vin maT kacTaganman gemoM ixilos
serobisa amis CemisaM, rameTu mravalni arian Cinebul da mciredni
rCeul.
24. amis]amisgan oaf | CemisaM]Cemisa
rCeul] > oaf |

oaf | rameTu

mravalni arian Cinebul da

25. da Sekrbeboda misa eri mravali; mieqca da hrqua maT:
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mciredni

26. romeli movals Cemda da ara moiZulos mamaM TDsi da dedaM
TDsi da coli da Svilni da Zmani da dani da merme kualad sulica
TDsi, ver Uel-ewifebis mowafe-yofad Cemda.
27. da romelman ara aRiRos juari TDsi da Semomidges me, ver Uelewifebis mowafe-yofad Cemda.
27. mowafe-]mowafF- a |

28. visme ukue Tquengansa undes godoli Senebad, aramea pirvelad
dajdes da aRiracxos, raodeni waragos, ukueTu aqus, raMTa kma-eyos
mas aRsrulebadmde.
28. ukue ] ukuF of | godoli]godlisa f | aramea f (a-s uzis maxvili) |

29. nuukue dadvas safuZveli da ver SeuZlos aRsrulebad
yovelni romeli xedviden mas, iwyon kicxevad misa

misa, da

29. nuukue]nuukuF af | romeli]romelni f |

30. da Tquan,
aRsrulebad.

viTarmed:

kacman

aman

iwyo

Senebad

da

ver

SeuZlo

30. SeuZlo]uZlo a |

31. anu romeli mefF mivaln sxDsa mefisa brZolad,
dajdis
da
ganizraxis,
ukueTu
SemZlebel
ars
SemTxuevad ociTa aTasiTa momavalsa mis zeda?

arame pirvelad
aTiTa
aTasiTa

31. mefF]mefe of | ukueTu]ukuFTu f | SemTxuevad]SemTxuFvad f |

32. ukueTu ara, vidre SorsRa arn, mociquli miuvlinis da moikiTxis
igi mSDdobiT.
33. egreca yovelmanve Tquenganman romelman ara ijmnes
monagebisa TDsisa, ver Uel-ewifebis mowafe-yofad Cemda.

yovlisagan

33. ijmnes]ijmnas a | mowafe-]mowafF- a |

34. keTil
daimarilos?

ars

marili.

ukueTu

marili

igi

ganqardes,

raMTa

34. ukueTu]ukuFTu f |

35. arca queyanasa, arca skoresa sargebel ars, aramed garegandvan igi.
romelsa asxen yurni smenad, esmoden!
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1. da iyvnes yovelni
ismendes missa.

mezuereni

da

1. mezuereni]mezuFreni f | missa]misa af |
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codvilni

maxlobelad

misa

da

2. da drtDnvides farisevelni da mwignobarni da ityodes, viTarmed:
ese codvilTa Seiwynarebs da maT Tana Wams da suams.
3. da etyoda maT igavsa amas da hrqua:
3. amas]mas a |

4. vis Tquengansa kacsa edgas asi cxovari da waruwymdes mas erTi
maTgani, arame dautevnesa oTxmeocdaaTcxrametni igi udabnosa zeda da
warvides warwymedulisa misTDs, vidremde povos igi?
4. povos]poos of |

5. da povos raM, daisuas igi mUarTa TDsTa zeda sixaruliT;
5. povos]poos of | igi] > f |

6. da mo-raM-vides igi saxid TDsa, mouwodos megobarTa da moZmeTa
da hrquas maT: Cem Tana gixaroden, rameTu vpove cxovari Cemi
warwymeduli.
6. saxid]saxed of | mouwodos]mouwodis a | moZmeTa]meZmeTa a | vpove]vpoe f |

7. getyD Tquen: esreT iyos sixaruli caTa Sina erTisaTDs codvilisa,
romelman Seinanos, vidreRa ara oTxmeocdaaTcxrametTa maT marTalTa,
romelTa ara uUms sinanuli.
7. vidreRa ara]vidreRara oaf |

8. gina dedakacsa romelsa aqunda draqmaM aTi da warwymidis erTi,
arame aRanTisa sanTeli da mohmarTis saxli da eZiebn gulsmodgined,
vidremde pois igi?
8. pois]povis a |

9. da pois raM, mouwodis megobarTa da moZmeTa da hrqDs maT: Cem
Tana gixaroden, rameTu vpove draqmaM igi, romeli warvwymide.
9. pois]povis a | vpove] vpoe f | warvwymide]warwymide o*, warmiwymda af |

10. getyD Tquen: esreT iyos sixaruli winaSe angelozTa RmrTisaTa
erTsa zeda codvilsa, romelman Seinanos.
11. merme ityoda da Tqua: kacsa visme esxnes or Ze.
11. ityoda]etyoda f | Ze]ZF a |

12. da hrqua umrwemesman man mamasa TDssa: mamao, momec me, romeli
mxudebis nawili samkDdrebelisaM. _ da ganuyo maT sacxorebeli igi.
12. mamao] > o*af |

13. da Semdgomad ara mravalTa dReTa Seikriba yoveli umrwemesman man
Zeman da warvida Sorsa sofelsa da mun ganabnia nayofi igi misi,
rameTu cxovndeboda igi arawmidebiT.
13. cxovndeboda]cxondeboda o*af | arawmidebiT]arawmidebiTa a |
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14. da viTarca warago man yovelive misi, iyo siymili Zlieri mas
sofelsa, da iwyo man moklebad.
15. da mivida da Seudga erTsa moqalaqesa mis soflisasa, xolo man
waravlina igi velad TDsa Zovnad RorTa.
15. TDsa]TDssa oaf |

16. da guli etyoda ganZRebad muclisa rqisa misgan, romelsa Wamed
Rorni, da ara vin scis mas.
17. da moego raM Tavsa TDssa, Tqua: raodenTa sasyidliTdadginebulTa
mamisa CemisaTa hmats puri, da me aqa siymiliTa warvwymdebi.
17. da moego raM]ganizraxvida o*af | TDssa] + da o*a, Soris da f | raodenTa]ravdenTa oaf
|

18. aRvdge da warvide mamisa Cemisa da vhrqua mas: mamao, vcode cad
mimarT da winaSe Sensa,
19. da arRara Rirs var me wodebad Zed Senda, aramed myav me
viTarca erTi muSakTagani.
20. da aRdga da movida igi mamisa TDsisa. da vidre SorsRa iyo,
ixila igi mamaman misman da Seewyala. da mirbioda igi da davarda
qedsa zeda missa da ambors-uyofda mas.
20. SorsRa]SorRa o* | misman]TDsman a |

21. da hrqua mas Zeman man: mamao, vcode cad mimarT da winaSe Sensa
da arRara var me Rirs wodebad Zed Senda.
21. da1] > a | man] misman f | Zed]ZFd a |

22. hrqua mamaman misman monaTa TDsTa: gamoiReT samoseli pirveli da
SehmoseT mas da SeacuT beWedi Uelsa missa da Uamlni ferUTa misTa!
23. da moibT zuaraki igi Wamebuli da dakalT, da vWamoT da
vixarebdeT,
23. Wamebuli]msuqane o*af |

24. rameTu Ze ese Cemi momkudar iyo da gancocxlda, warwymedul iyo
da ipova. _ da iwyes gancxromad.
24. Ze]ZeF o, ZF a |

25. da iyo ZF igi misi uxucesi velsa gare. da viTarca movidoda da
moeaxla saxlsa mas, esma UmaM sixarulisaM da gancxromisaM.
25. ZF]Ze of | sixarulisaM]sixarulisa f |

26. da mouwoda erTsa monaTagansa da hkiTxvida, viTarmed: raM ars
ese?
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27. xolo man hrqua mas, rameTu: ZmaM Seni mosrul ars, da mamaman
Senman dakla zuaraki igi Wamebuli, rameTu cocxlebiT movida igi.
28. xolo igi ganrisxna da ara unda Sina Seslvad. xolo mamaM misi
gamovida da hlocvida mas.
29. da man miugo da hrqua mamasa TDssa: aha, esera, esodenni welni
gmonen Sen da arasada mcnebasa Sensa gardavhUed, da me arasada momec
erTi Tikani, raMTamca megobarTa CemTa Tana vixare.
30. da odes ZF ese Seni movida, romelman SeWama sacxorebeli Seni
meZavTa Tana, daukal mas zuaraki igi Wamebuli.
30. ZF]Ze of |

31. xolo man hrqua mas: Svilo, Sen maradis Cem Tana xar, da Cemi
yoveli Seni ars.
32. xolo aw mxiarulebaM da sixaruli jer-ars, rameTu ZmaM ese
Seni momkudar iyo da gancocxlda, warwymedul iyo da ipova.
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1. da etyoda mowafeTaca: kaci vinme iyo mdidari, romelsa esua mnF.
da ese Seasmines mas, viTarmed ganabnia nayofi misi.
1. mnF]mne of |

2. da mouwoda da hrqua mas: raM ars ese, romel mesmis SenTDs?
momec me sityuaM samnoMsa SenisaM, rameTu arRara Uel-gewifebis
amieriTgan mneobad.
2. me] > o* |

3. xolo mneman man Tqua gulsa TDssa: raM vyo, rameTu ufali Cemi
mimiRebs samnosa Cemsa? saqmed ara Zal-mic, Txovad mrcxuenis.
3. mrcxuFnis f |

4. uwyi, raM vyo, raMTa, raJams gardavdge mneobisgan, Semiwynaron me
saxlTa maTTa.
4. gardavdge]gardamadginebdes o*af | gardavdge] + me o*af |

5. da mouwoda kacad-kacadsa Tanamdebsa uflisa TDsisasa da hrqua
pirvelsa mas: raodeni Tanagac uflisa CemisaM?
6. da man Tqua: asi sawnexeli zeTisaM. _ da hrqua mas: miiRe
UeliTwerili Seni da dajed adre da dawere ergasisi.
6. adre]adrF a |
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7. merme sxuasa hrqua: Sen raodeni Tanagac? _ xolo man Tqua: asi
saTueli ifqlisaM. _ hrqua masca: miiRe UeliTwerili Seni da dawere
oTxmeoci.
7. saToeli f | ifqlisaM]iflisaM a |

8. da aqo ufalman mnF igi sicruvisaM, rameTu gonierad yo. rameTu
Zeni amis soflisani ugonieres arian ufroMs ZeTa naTlisaTa naTesavsa
Soris maTsa.
8. mnF]mne oaf | rameTu]xolo o*af |

9. da me getyD Tquen: isxeniT Tavisa Tquenisa megobarni mamonaMsa
misgan sicruvisa, raMTa, raJams moakldeT Tquen amier, Segiwynarnen
Tquen saukuneTa maT sayofelTa.
10. sarwmunoM igi mciresa zeda da mravalsa zedaca sarwmuno ars; da
romeli mciresa zeda cru ars, mravalsaca zeda cru ars.
10. mravalsaca zeda]mravalsa zedaca a |

11. ukueTu sicruvisa amas mamonasa sarwmuno ara iqmnneT, WeSmariti
igi vin garwmunos Tquen?
11. mamonasa]monasa o*a | iqmnneT] eqmnneT o, eqmneT f |

12. da ukueTu sxDsasa amas sarwmuno ara iqmnneT, Tqueni igi vin
mogces Tquen?
12. amas]mas a | iqmnneT]iqmneT f | Tquen] > o*af |

13. aravis monasa Uel-ewifebis orTa ufalTa monebad: anu erTi igi
moiZulos da erTi Seiyuaros, da anu erTisaM Tavs-idvas da erTi
Seuracx-yos. ver Uel-ewifebis RmrTisa monebad da mamonaMsa.
13. monasa] > o*f | anu2]ano a |

14. esmoda ese yoveli farisevelTaca, rameTu vecxlismoyuare iyvnes
da Seuracx-hyofdes mas.
15. da etyoda maT: Tquen xarT, romelni ganimarTlebT TavTa TDsTa
winaSe kacTa, xolo RmerTman icnis guelni Tquenni, rameTu kacTa
Soris maRali saZagel ars winaSe RmrTisa.
15. icnis]icis o* | guelni] gl~ni of, gulni a |

16. rameTu Sjuli da winawarmetyuelni vidre iovanesamde, mieriTgan
sasufeveli RmrTisaM exarebis, da yovelive misa mimarT iiZulebis.
16. Sjuli] sjuli f |

17. uadviles ars cisa da queyanisa warslvaM, vidreRa Sjulisa erTi
rqaM davrdomad.
17. sjulisa f |
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18. yovelman romelman ganuteos coli TDsi da sxuaM SeirTos, man
imruSa; da romelman gantevebuli qmrisagan SeirTos, manca imruSa.
19. kaci vinme iyo mdidari da imoseboda ZoweuliTa da bisoniTa da
ixarebda dRiTi dRe brwyinvaled.
20. glaxaki vinme iyo, saxeliT lazare, davrdomili winaSe bWeTa
misTa da queZureboda.
20. queZureboda]quFZureboda f |

21. da guli etyoda ganZRebad namusrevisagan gardamocDvnebulisa
tablisagan mis mdidrisa, aramed ZaRlnica movidodes da hloSnides
wylulsa mas missa.
22. da iyo sikudili glaxakisaM mis da miiyvana igi angelozTagan
wiaRTa abrahamisTa. mokuda mdidarica igi da daefla.
22. da1] > oaf |

23. da jojoxeTs Sina aRixilna Tualni TDsni, iyo raM igi tanjvasa
Sina, da ixila abrahami SoriT da lazare wiaRTa misTa.
23. igi] > oaf |

24. da man Uma-yo da Tqua: mamao abraham, Semiwyale me da moavline
lazare, raMTa daawos mwuervali TiTisa misisaM wyalsa da
ganmigrilos enaM Cemi, rameTu vitanjebi me aliTa amiT cecxlisaMTa.
24. mwuervali]mwuFrvali f |

25. xolo abraham hrqua mas: Svilo, moiUsene, rameTu miiRe keTili
Seni cxorebasa Sensa, da lazare egreve msgavsad boroti. da aw,
esera, aqa ese nugeSiniscemul ars, xolo Sen itanjebi.
26. da amas yovelsa Tana Soris Cuensa da Sensa danaxeTqi didi
damtkicebul ars, raMTa romelTa undes wiaRslvad amier Tquenda, ver
Uel-ewifos, arca magier Cuenda wiaRmoslvad.
27. xolo man hrqua: glocav Sen, mamao, miavline ege saxlsa mamisa
Cemisasa,
28. rameTu misxen xuTni Zmani, raMTa auwyos maT, da ara moviden
iginica adgilsa amas satanjvelisasa.
29. hrqua mas abraham: hqonan mose da winawarmetyuelni, maTi isminon.
30. xolo man Tqua: ara, mamao abraham, aramed ukueTu vinme
mkudreTiT aRdges da mivides, maT Seinanon.
30. maT]maTi a | Seinanon]Seisminon a |
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31. hrqua mas abraham: ukueTu mosesi da winawarmetyuelTaM ara
isminon, arcaRa, mkudreTiT Tu vinme aRdges, hrwmenes maT.
31. ukueTu]ukuFTu f |

17
1. hrqua iesu mowafeTa TDsTa: Seugvanebel ars sacTurisa aramoslvaM,
xolo vaM, visgan movides!
2. uadviles ars misa, ukueTumca lodi viriT safqvelisaM zedaedva
qedsa missa da STavrdomil iyo zRuasa, vidre ara dabrkolebad erTsa
amas mcireTagansa.
2. ukueTumca]ukuFTumca f | missa] > o*af |

3. aramed ekrZaleniT TavTa TquenTa, ukueTu Segcodos Sen Zmaman
Senman, Sehrisxen mas; da ukueTu Seinanos, miuteve mas.
3. ukuFTu f |

4. daRaTu SDdgzis dResa Sina Segcodos da SDdgzis moaqcios da
grquas Sen: Sevinane, miuteve mas.
5. da hrques mociqulTa ufalsa: SemZine Cuen sarwmunoebaM!
5. da] > o*af |

6. hrqua maT iesu: ukueTu gaqundes sarwmunoebaM, viTarca marcuali
mdogDsaM, arquTmca leRu sulelsa amas; aRifxuer da daenerge zRuasa
Sina, isminamca Tqueni.
6. aRifxuer]aRifxuFr f | Sina] > o*f |

7. visme Tquengansa monaM esuas mUnveli gina mwyemsi, romelimca
movida veliT, da meyseulad hrqua mas: warmoUed da dajed!
8. anu arame hrquasa mas: mza-miyav me, raMTa visero, da moirtyen da
mmsaxurebd me, vidremde vWamo da vsua, da amisa Semdgomad Wame da
su Senca?
8. anu arame]aramed o*af | hrquasa]hrquas o*af | mmsaxurebd]msaxurebd o*a |

9. nuukue madl-ipyrasa monisaM mis, rameTu yo brZanebaM misi? ara
vhgoneb.
9. nuukuF f | madl-ipyrasa]madli pyras a, madl ipyras f |

10. egreca Tquen, odes hyoT brZanebuli Tquenda, TquT, viTarmed:
monani varT uUmarni; romeli Tanaguedva yofad, vyavT.
10. Tanaguedva] TanaguFdva f |

11. da iyo mislvasa mas missa ierusalFmd da Tavadi ganvidoda Soris
samariasa da galileasa.
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11. missa] misa f | ganvidoda]ganvida o*af |

12. da Se-raM-vida igi dabasa romelsame, moegebvodes mas aTni
keTrovanni kacni, romelni dadges Soris.
12. romelsame] + da o*af | Soris]Sors a |

13. da maT aRimaRles UmaM maTi da ityodes: iesu moZRuar,
Semiwyalen Cuen!
13. aRimaRles]aRamaRles a | Semiwyalen]Semewien o*af |

14. da Tavadman viTarca ixilna igini, hrqua maT: warvediT da
uCueneniT Tavni Tquenni mRdelTa. da iyo, viTarca war-oden-vides
igini misgan, ganwmidnes keTrovnebisa misgan.
14. uCueneniT]uCuFneniT f |

15. xolo erTman maTganman ixila, rameTu ganikurna, moiqca da UmiTa
didiTa adidebda RmerTsa.
16. da davarda winaSe ferUTa iesuMsTa da hmadlobda mas. da ese iyo
samariteli.
17. miugo iesu da hrqua mas: ara aTnive ganikurnnesa? da cxrani igi
sada arian?
18. ver ipovnes egoden, raMTamca moiqces da misces didebaM RmerTsa,
garna ucxoTesli xolo ese?
19. da hrqua mas: aRdeg da warved! sarwmunoebaman Senman gacxovna
Sen.
20. hkiTxes mas farisevelTa: odes moiwios sasufeveli RmrTisaM?
miugo iesu da hrqua maT: ara movides sasufeveli RmrTisaM zmniT;
21. arca Tquan: aha, aqa, _ anu: iqi. _ aha, egera, sasufeveli
RmrTisaM Soris Tquensa ars.
22. da hrqua mowafeTa: movlenan dReni, odes guli giTqumides Tquen
dReTaTDs Zisa kacisaTa xilvad da ara ixiloT.
23. da grquan Tquen: aha, aqa ars, _ da: aha, iqi ars, _ nu
ganxualT, nuca SeudgT.
23. SeudgT]SeuTqT af |

24. rameTu viTarca elvaM raM elavn queSe cisaMTgan, vidre queSe
cisamde brwyinavn, esreT iyos ZF kacisaM dReTa misTa.
24. queSe1]queSF a, quFSe f | queSe2]queSF a, quFSe f | ZF]Ze of |

25. xolo pirvelad jer-ars misa friad vnebad da Seuracx-yofad
naTesavisa amisgan.
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25. amisgan]amis o*af |

26. da viTarca-igi iyo dReTa maT noesTa, egreT iyos dReTa maT
Zisa kacisaTa:
26. noesTa]novesTa a | maT]amaT a |

27. Wamdes da sumides, iqorwinebdes da ganhqorwinebdes vidre dRedmde
Seslvad noesa kidobnad. da moiwia wyliTrRunaM da warwymidna
yovelni.
28. da egreve, viTarca-igi iyo dReTa loTisTa: Wamdes da sumides,
iyiddes da ganhyiddes, nergsa asxmides da aSenebdes;
29. da romelsa dResa ganvida loT sodomiT, awDma cecxli da
wunwubaM zeciT da warwymidna yovelni.
30. esreTve iyos dRe igi, odes ZF kacisaM gamoCndes.
30. ZF] ZeF o, Ze f |

31. mas dResa Sina romeli iyos erdosa zeda da WurWeli misi
saxlsa Sina, nu gardamovaln aRebad misa; da romeli velsa gare
iyos, nu garemoiqcevin kualad.
31. Sina2] + dges o*af |

32. moiUseneT colisa mis loTisi.
33. romelsa undes sulisa TDsisa ganrinebaM, wariwymidos igi; da
romelman wariwymidos, man acxovnos igi.
34. getyD Tquen: mas Ramesa orni iyvnen erTsa cxedarsa: erTi igi
waritacos, da erTi igi daeteos.
35. orni fqviden erTad: erTi igi waritacos, da erTi igi daSTes.
36.
37. da miuges da hrques mas: vidre, ufalo? xolo Tavadman hrqua
maT: sadaca Uorci, munca orbebi Sekrbes.
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1. etyoda maT igavsaca, viTar-igi jer-ars maTa maradis locvaM da
raMTa ara ewyinebodis locvasa Sina.
2. da ityoda: msajuli vinme iyo qalaqsa Sina, RmrTisa ara eSinoda
da kacTagan ara hrcxuenoda.
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2. hrcxuFnoda f |

3. da qurivi vinme iyo masve qalaqsa Sina. da movides misa da etyDn:
misaje me winamosajulisagan Cemisa!
3. masve] mas oaf | Sina] > oaf; da2] > a | movides]movidis oaf |

4. da ara isminis misi, vidre romlad Jamadmde. amisa Semdgomad Tqua
gulsa Sina TDssa: daRaTu RmrTisa ara meSinis da kacTagan ara
mrcxuenis,
4. Sina] > o*af | mrcxuFnis f |

5. amisTDs, rameTu Sromasa SemamTxuevs me maradis qurivi ese, usajo
mas, raMTa ara maradis movidodis da mawyinebdes me.
5. SemamTxuevs]SemamTxuFvs f | me2] > o*a |

6. da hrqua maT ufalman: ismineT, rasa-igi msajuli sicruvisaM ityDs.
7. xolo RmerTman arame yosa Suris-gebaM rCeulTa misTaM, romelni
RaRadeben misa dRF da RamF, da sulgrZel ars maT zeda?
7. dRF]dRe of |

RamF]Rame of |

8. getyD Tquen: yos Suris-gebaM maTTDs adre. xolo mo-raM-vides ZF
kacisaM, povosmea sarwmunoebaM queyanasa zeda?
8. ZF]Ze of |

9. Tqua vieTame mimarT igavi ese, romelni esven TavTa TDsTa,
viTarmed marTal arian, da Seuracx-hyofen sxuaTa,
9. vieTame]vieTme a |

10. viTarmed: orni kacni aRvidodes locvad taZarsa mas: erTi
fariseveli da erTi mezuere.
10. mezuere]mezuereF a, mezuFre f |

11. fariseveli igi wardga da amas ilocvida TDsagan: RmerTo,
gmadlob Sen, rameTu ara var, viTarca sxuani kacni, mtacebel, cru
da memruSe, gina viTarca ese mezuere.
11. mezuere]mezuerF a, mezuFre f |

12. vimarxav orgzis SabaTsa Sina da aTeulsa Sevswirav yovlisagan
monagebisa Cemisa.
13. xolo mezuere igi Sors dga da ara ikadrebda TualTaca
zeaxilvad, aramed icemda mkerdsa da ityoda: RmerTo, milxine
codvilsa amas.
13. mezuere]mezuerF a, mezuFre f |
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14. getyD Tquen: gardamovida ese ganmarTlebuli saxed TDsa, vidre
fariseveli igi, rameTu yovelman romelman aRimaRlos Tavi TDsi, igi
damdabldes; da romelman daimdablos Tavi TDsi, igi amaRldes.
14. saxed]saxid oaf | yovelman] > o*af |

15. mohgurides mas yrmebsaca, raMTa mieaxlnen mas. da viTarca ixiles
mowafeTa, ayenebdes maT.
16. xolo iesu mouwoda maT da hrqua: acadeT yrmebsa magas moslvad
Cemda da nu ayenebT magaT, rameTu egeviTarTaM ars sasufeveli
RmrTisaM.
17. amen getyD Tquen: romelman ara Seiwynaros sasufeveli RmrTisaM.
viTarca yrmaM, ver Sevides mas Sina.
17. Sina] > o*af |

18. da hkiTxa vinme mas mTavarman da hrqua: moZRuaro saxiero, raM
saqme vqmne, raMTa cxorebaM saukunoM davimkDdro?
18. saqme]saqmF a |

19. hrqua mas iesu: raMsa metyD me saxieriT? ara vin ars saxier,
garna mxoloM RmerTi.
20. mcnebani icni: nu imruSeb, nu kac-hklav, nu iparav, nu cilsa
swameb, pativ-ec mamasa Sensa da dedasa Sensa.
21. xolo man Tqua: ege yoveli davimarxe siyrmiT CemiTgan.
22. esma raM ese iesus, hrqua mas: erTiRa gakls Sen: yoveli, raMca
gaqus, ganyide da miec glaxakTa da gaqundes saunje caTa Sina da
moved da Semomideg me.
22. iesus]iesu a | raMca]raM a | saunje]saunjF a |

23. da viTarca esma ese mas, mwuxare iqmna, rameTu iyo igi mdidar
friad.
24. viTarca ixila igi iesu, rameTu Sewuxna, Tqua: viTar Zniad
Seviden sasufevelsa RmrTisasa, romelTa aqundes safase!
24. da viTarca a | safase]safasF a |

25. uadviles ars manqanisa sabeli Uurelsa nemsisasa ganslvad, vidre
mdidari Seslvad sasufevelsa RmrTisasa.
25. manqanisa] aqlemi ocmg |

26. xolo romelTa-igi esma, hrques mas: da vis Uel-ewifebis
cxorebad?
26. hrques]hrquFs f |
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27. miugo iesu da hrqua maT: SeuZlebeli kacTagan SesaZlebel ars
RmrTisa mier.
28. hrqua mas petre: aha, esera, Cuen dauteveT yoveli da SegidegiT
Sen.
28. petre]petrF a |

29. xolo iesu hrqua maT: amen getyD Tquen, rameTu ara vin ars,
romelman
dauteva saxli, gina mamaM, gina dedaM, gina Zmani, gina coli, gina
Svilni sasufevelisaTDs RmrTisa,
30. romelman ara miiRos mravali wili Jamsa amas da saukunesa
momavalsa cxorebaM saukunoM.
30. saukenesa] + mas a |

31. da wariyvanna aTormetni igi da hrqua maT: aha, esera, aRvalT
ierusalFmd, da aResrulnen yovelni werilni winawarmetyuelTani Zesa
zeda kacisasa:
32. rameTu mieces UelTa warmarTTasa, da ekicxevden mas, da iginos,
da hnerwyuviden
32. UelTa]Uelsa f | hnerwyuviden]hnerwyoviden a |

33. da tanjon da moklan igi, da mesamesa dResa aRdges.
34. da maT araraM gulisUma-yves ese, aramed iyo sityuaM igi
dafarul maTgan, da ara icodes Tqumuli igi.
35. da iyo, viTarca mieaxlnes ieriqod, brmaM vinme jda gzasa zeda
mTxovelad.
36. viTarca esma, viTarmed eri warmovals, ikiTxvida: raMme ars ese?
37. uTxres mas, viTarmed: iesu nazareveli warmovals.
38. da man RaRad-yo da Tqua: iesu, Zeo daviTiso, Semiwyale me!
39. xolo romelni winauZRodes, hrisxvides mas, raMTa dadumnes.
xolo igi ufroMs RaRadebda da ityoda: iesu, Zeo daviTiso,
Semiwyale me!
40. da dadga iesu da brZana mowodebaM misi. da viTarca moeaxla
igi, hkiTxa mas:
41. raM gnebavs, da giyo Sen? xolo man hrqua: ufalo, raMTa
aRvixilne Tualni.
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42. xolo iesu hrqua mas: aRixilen! sarwmunoebaman Senman gacxovna
Sen.
43. da meyseulad aRixilna da misdevda mas da adidebda RmerTsa. da
yovelman erman ixiles da aqebdes RmerTsa.
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1. da Sevida da ganvidoda ieriqoMT.
2. da, aha, esera, kaci vinme, da saxeli misi zaqe. da iyo igi
mTavari mezuereTaM, da ese iyo mdidar friad.
2. zaqe]zaqF a | mezuereTaM]mezuFreTaM f |

3. da unda xilvaM iesuMsi, vinZi ars, da ver uZlo xilvad erisa
misgan, rameTu hasakiTa iyo mcire.
3. mcire]mcirF a |

4. da warrbioda wina da aRUda leRusulelsa, raMTa ixilos igi,
rameTu mier warslvad iyo.
5. da movida adgilsa mas, mixeda iesu da hrqua mas: zaqe, iswrafe
da gardamoUed, rameTu dRes saxlsa Sina Sensa jer-ars Cemi yofaM.
5. mixeda]mihxeda af | zaqe]zaqF a |

6. da iswrafa da gardamoUda da Seiyvana igi sixaruliT.
7. da ixiles yovelTa da drtDnvides da ityodes, viTarmed:
codvilisa kacisa Tana Sevida dadgomad.
8. aRdga zaqe da hrqua ufalsa: aha, ufalo, zogi nayofTa CemTaM
mivsce glaxakTa; da ukueTu visme cili davsdev, mivago oTxi wili.
8. zaqe]zaqF a |

9. hrqua mas iesu: dRes iqmna cxorebaM saxlisaM amis, rameTu eseca
Svili abrahamisi ars.
10. rameTu movida Ze kacisaM moZiebad da cxorebad warwymedulisa.
10. Ze] ZeF o, ZF a |

11. da viTarca esmoda ese ersa mas, SesZina da Tqua igavi amisTDs,
rameTu moaxlebul iyo igi ierusalFmsa, da hgonebdes igini, viTarmed
meyseulad gamoCndes sasufeveli RmrTisaM.
12. da hrqua maT: kaci vinme aznauri warvida Sorsa sofelsa moRebad
Tavisa TDsisa meufebisa da moqcevad.
12. warvida]warvidoda o*f* |
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13. da mouwoda aTTa monaTa TDsTa da misca maT aTi mnaM da hrqua
maT: vaWrobdiT amas, vidremde movide.
14. xolo moqalaqeTa misTa sZulda igi da miavlinnes mociqulni
Semdgomad misa da hrques mas: ara gunebavs magisi meufebaM Cuen zeda.
15. da iyo moqcevasa mas missa, mo-raM-aqunda meufebaM TDsi, da brZana
mowodebaM maT monaTaM, romelTada mieca vecxli igi, raMTa uwyodis,
raM-igi ivaWres.
15. romelTada]romelTa a |

16. da movida pirveli igi da hrqua: ufalo, Senman vecxlman aTi
sxuaM SesZina saswori.
16. Senman] + man a |

17. hrqua mas: keTil, saxiero monao, rameTu mciredsa zeda sarwmuno
iqmen, iyav Sen Uelmwife aTTa zeda qalaqTa.
17. Uelmwife]UelmwifF a |

18. da movida meore igi da hrqua: ufalo, vecxlman Senman sxuaMRa
xuTi saswori yo.
19. hrqua masca: da Senca iyav xuTTa zeda qalaqTa.
20. da mesame igi movida da hrqua: ufalo, aha, vecxli Seni, romeli
maqunda dakrZaluli sudarsa,
20. mesame]mesamF a |
21. rameTu SemeSina, viTarmed kaci xar sastiki: moiRi, sada ara
dasdvi, da moimki, sada ara dasTesi.
22. hrqua mas: pirisa Senisagan gsajo Sen, monao boroto; icode;
rameTu me kaci var sastiki: moviRi, sada ara davdvi, da movimki,
sada ara davsTesi.
23. da raMsaTDs ara dasdev vecxli Cemi savaWrosa, da mo-mca-ved me
da vaxSiTurT vqmen igi?
24. da hrqua winaSemdgomelTa maT: mouReT vecxli igi da mieciT,
romelsa-igi aqus aTi saswori vecxli.
25. da maT hrques mas: ufalo, aqus aTi saswori.
26. getyD Tquen, viTarmed: yovelsa romelsa aqundes, mieces; xolo
romelsa ara aqundes da romelRa-igi aqundes, mo-ve-eRos misgan.
26. getyD]pr

xolo f | viTarmed yovelsa] > o*af |
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27. xolo mterni igi Cemni, romelTa-igi ara unda meufebaM Cemi maT
zeda, momguareniT me aqa da mowyDdeniT winaSe Cemsa.
27. mowyvideniT] moswyDdeniT of |

28. da viTarca ese warTqua, vidoda winaSe maTsa da aRvidoda
ierusalFmd.
29. da iyo viTarca mieaxla beTbaged da beTaniad, mTasa Tana,
romelsa hrqDan zeTisxilTaM, waravlinna orni mowafeTaganni.
30. da hrqua maT: warvediT winaSe dabasa magas, romelsa SexDdeT da
hpovoT kicD dabmuli, romelsa kaci arRavin dajdomil ars; aRhUseniT
da momguareT me.
30. hpooT] hpovoT a |

31. da ukueTu vinme gkiTxvides: raMsaTDs ahUsniT? esreT arquT,
viTarmed: ufalsa uUms ege.
31. ukueTu]ukuFTu f | ahUsniT]aRhUsniT a | esreT]esre oaf |

32. da viTarca warvides, romelni-igi miavlinna, poves egreT, viTarcaigi hrqua maT.
32. poves]poes o |

33. da aR-raM-hUsnides igini kicusa mas, hrques maT ufalTa maT
misTa: raMsTDs ahUsniT kicusa magas?
33. ahUsniT]aRhUsniT af |

34. xolo maT hrques, viTarmed: ufalsa uUms ege.
35. da mohguares igi iesus da daasxes samoseli kicusa mas, da
dajda iesu mas zeda.
36. da viTar Sevidoda igi, daufendes samoselsa maTsa gzasa zeda.
37. da viTarca miiwia igi STasavalsa mas mTisa mis zeTisxilTaMsa,
iwyo yovelman simravleman mowafeTaman sixaruliT qebad RmrTisa UmiTa
didiTa yovelTa maTTDs, romelni ixilnes Zalni,
38. da ityodes: kurTxeul ars momavali meufF saxeliTa uflisaMTa!
mSDdobaM caTa zeda da didebaM maRalTa Sina!
38. meufF]meufe of |

39. da farisevelni vinme erisa misganni etyodes mas da hrques:
moZRuar, Sehrisxen mowafeTa SenTa!
40. xolo iesu miugo da hrqua maT: getyD Tquen: daRaTu eseni
dumnen, qvani RaRadebdenve.
40. dumnen]dumden o |
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41. da viTarca mieaxla, ixila qalaqi igi da tiroda mas zeda
42. da ityoda, viTarmed: ukueTumca gecna Sen dResa amas mSDdobad
Senda! xolo aw daefara TualTagan SenTa.
42. amas] mas o* |

43. rameTu movlenan dReni Sen zeda, da mogadgan Sen mterTa SenTa
laSqari da garemogadgen Sen da Segkribon Sen yovliT kerZo
44. da dagarRDon Sen, da Svilni Senni Sen Soris daecnen, da ara
daSTes qvaM qvasa zeda Sen Soris amisTDs, rameTu ara gulisUma-hyav
Jami moxedvisa SenisaM.
44. Soris] + rameTu a |

45. da viTarca Sevida taZarsa mas, iwyo gamosxmad msyidelTa maT da
momsyidelTa
45. msyidelTa]ganmsyidelTa o*f |

46. da hrqua maT: weril ars: saxli Cemi saxl salocvel ars,
xolo Tquen hyavT igi quab avazakTa.
47. da iyo mun da aswavebda dRiTi dRed taZarsa mas Sina. xolo
mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni da mTavarni erisani eZiebdes mas
warwymedad.
48. da veraras hpoebdes, raM uyon mas, rameTu yoveli eri
damorCilebul iyo smenad misgan.
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1. da iyo maT dReTa Sina, aswavebda raM ersa mas da axarebda
taZarsa Sina, zeda miuUdes mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni
moxucebuliTurT,
2. etyodes mas da hrques: gDTxar Cuen, romliTa UelmwifebiTa amas
iqm, anu vin mogca Sen UelmwifebaM ese?
2. hrques]hrquFs f |

3. miugo iesu da hrqua maT: gkiTxo Tquen meca sityuaM erTi, da
miTxarT me:
3. meca] > o*af | erTi] > o*af |

4. naTlis-cemaM iovanesi zeciT iyo, anu kacTagan?
5. xolo igini Seizraxnes urTierTas da ityodes: ukueTu vTquaT,
viTarmed: zeciT iyo, mrquas Cuen: raMsaTDs ara grwmena misi?
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6. da ukueTu vTquaT: kacTagan, yovelman erman qvaM damkribos Cuen,
rameTu sarwmuno ars iovane winawarmetyuelad.
6. da] > o*f | winawarmetyuelad]winaMswarmetyuelad o |

7. da miuges da hrques: ara viciT, vinaM iyo.
8. da iesu hrqua maT: arca me giTxra Tquen, romliTa UelmwifebiTa
amas viqm.
8. iesu] > a | UelmwifebiTa]UelmwifebiT a |

9. da iwyo igaviT sityuad maTa: kacman vinme daasxa venaUi da misca
igi moqmedTa, da warvida mravalTa JamTa.
10. da Jamsa TDssa miuvlina moqmedTa maT monaM, raMTa nayofisa
misgan moscen mas. xolo moqmedTa maT sces da tanjes da waravlines
igi calieri.
10. calieri]carieli af |

11. da SesZina mivlinebad sxuaM monaM. xolo maT igica guemes da
waravlines cudi.
11. guemes] guFmes f |

12. merme kualad miavlina mesame. xolo maT Seipyres da dasdves mas
wylulebaM da gamoaZes igi.
12. mesame]mesamF a |

13. da Tqua ufalman mis venaUisaman: raM vyo? mivavlino ZF Cemi
sayuareli, vin uwyis, Seikdimon.
13. ZF]Ze of |

14. xolo viTarca ixiles igi queyanismoqmedTa maT, zraxva-yves
urTierTas da Tques: ese ars mkDdri, movediT da movklaT igi, raMTa
Cuenda iyos samkDdrebeli.
14. movklaT]movlaT a |

15. da ganiyvanes igi gareSe savenaUesa mas da mokles. aw raM uyos
maT ufalman savenaUisaman?
15. ufalman] + man a |

16. movides da warwymidnes queyanismoqmedni igi da misces venaUi igi
sxuaTa. xolo maT esma ese da Tques: nu iyofin!
17. xolo Tavadman mixeda maT da hrqua: viTar ars werili ese:
lodi, romel Seuracx-yves maSenebelTa, igi iqmna Tav kideTa?
17. kideTa]sakidurisa o*af |
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18. yoveli romeli daeces lodsa mas zeda, Seimusros; da romelsa
zeda daeces, gananqrios igi.
19. da unda mRdelTmoZRuarTa maT da mwignobarTa dasxmad UelTa
maTTa mas Jamsa Sina da eSinoda erisa mis, rameTu gulisUma-yves,
viTarmed maTTDs Tqua igavi ese.
20. da mzir-uyves mas da miavlinnes mzirni orgulni, romelni
marTlad ityodes TavTa TDsTa, raMTa poon raMme sityuaM mis Tana
da miscen igi mTavrobasa da Uelmwifebasa mTavrisasa.
21. da hkiTxes mas da etyodes: moZRuar, viciT, rameTu marTalsa
ityD da aswaveb da aravis Tual-aReb pirsa, aramed WeSmaritad gzasa
RmrTisasa aswaveb.
22. jer-arsa keisrisa xarkisa micemad, anu ara?
23. da viTarca gulisUma-yo zakulebaM igi maTi, hrqua maT: raMsa
gamomcdiT me?
24. miCueneT me drahkani! _ xolo maT uCuenes. da hrqua: visi ars
xati da zedawerili? _ xolo maT miuges da hrques: keisrisaM.
24. miCueneT] miCuFneT f | uCuFnes f |

25. da iesu hrqua maT: aw ukue mieciT keisrisaM keisarsa da
RmrTisaM RmerTsa.
25. ukue] ukuF f |

26. da veraraM poves misTDs sityDs-gebaM winaSe erisa mis. da
ukDrda sityDs-migebaM igi misi da dadumnes.
26. dadumnes]dumnes f |

27. mo-vinme-uUdes mas mas Jamsa Sina sadukevelni, romelni aciloben,
viTarmed aRdgomaM ara ars, da hkiTxes mas da etyodes:
27. mo-vinme-uUdes]mo-vin-uUdes f |

28. moZRuar, mose esreT damiwera Cuen: ukueTu visme ZmaM moukudes
da esuas mas coli da igi uSviloM iyos, raMTa SeirTos coli igi
misi Zmaman misman da aRudginos Tesli Zmasa TDssa.
28. mose]mosF a | moukudes]mokudes af |

29. SDdni ukue Zmani iyvnes Cuen Soris. da pirvelman man SeirTo
coli da mokuda uSviloM.
29. ukue]ukuF f |

30. da meoreman da mesameman,
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31. da moswydes uSviloni. da egreTve vidre meSDdedmde, da ara
dauSTa Svili.
31. egreTve]egreve f | dauSTa]daSTa af |

32. Semdgomad maT yovelTaMsa mokuda dedakacica igi.
33. aw ukue aRdgomasa mas mkudarTasa visa maTganisa iyos col,
rameTu SDdTave maT esua igi colad?
33. ukuF f |

34. miugo iesu da hrqua maT: naSobni amis soflisani iqorwinebian da
ganhqorwineben.
35. xolo romelni-igi Rirs iqmnnen saukunesa mas mimTxuevad da
aRdgomasa mas mkudreTiT, arca iqorwinebodian, arca ganhqorwinebden,
35. iqmnnen]iqmnen oaf | mimTxuFvad f | iqorwinebodian]iqorwinebodin oaf |

36. arcaRa merme sikudilad Uel-ewifebis, rameTu swor angelozTa
arian da Zeni RmrTisani da aRdgomisani arian.
37. xolo rameTu aRdgen mkudarni, moseca auwya mayulovansa mas zeda,
viTarca-igi ityDs ufalsa RmerTsa abrahamissa da RmerTsa isakissa da
RmerTsa iakobissa.
37. mayulovansa]maylovansa a |

38. rameTu ara ars RmerTi mkudarTaM, aramed cxovelTaM, rameTu
yovelni cxovel arian mis winaSe.
39. mi-vieTme-uges mwignobarTa da hrques: moZRuar, keTilad sTqu.
39. -vieTme-]-veTme- a |

40. da verRara ikadres kiTxvad misa mieriTgan. da hrqua maT
ufalman:
41. viTar ukue ityDan qristesa Zed daviTisa?
41. ukue]ukuF oaf | ityDan] + Tquenganni vinme oaf |

42. rameTu TDT igi daviT ityDs wignsa fsalmunTasa: hrqua ufalman
ufalsa Cemsa: dajed marjueniT Cemsa,
42. marjueniT] marjuFniT f | fsalmunTasa] fsalmonTasa f |

43. vidremde davsxne mterni Senni queSe ferUTa SenTa.
43. queSe]queSF a, quFSe f |

44. TDT igi daviT ufliT xadis, da viTar ZF misi ars?
44. ZF]Ze of, ZeF a |

45. da viTarca esmoda ese yovelsa mas ersa, hrqua mowafeTa TDsTa:
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46. ekrZaleniT mwignobarTagan, romelTa hnebavs samosliTa slvaM da
romelTa uyuars ubanTa zeda mokiTxvaM da pirveladjdomaM krebulsa
Soris da zemojdomaM pursa zeda,
47. romelni SeSWamen saxlebsa qurivTasa da mizeziT gangrZobilad
ilocved. amaT moiRon umetesi saSjeli.
47. SeSWamen]SesWamen f | saSjeli]sasjeli of |

21
1. da mihxeda da ixila, romelni-igi dasdebdes Sesawiravsa
fasissacavsa mas mdidarni.
2. da ixila vinme qurivi glaxaki, romelman dadva ori mwulili,
3. da Tqua: WeSmaritad getyD Tquen, rameTu qurivman aman glaxakman
umetes yovelTasa Sewira,
4. rameTu amaT yovelTa nametavisagan maTisa dadves Sesawiravsa amas
RmrTisasa, xolo aman naklulevanebisagan TDsisa yoveli, raMca aqunda
sacxorebeli, Sewira.
4. nametavisagan]nametnavisagan af | dadves]Sewires o*af | Sesawiravsa]dasadebelsa o*af |
RmrTisasa] > o*af |

5. da romelnime ityodes taZrisaTDs, viTarmed: qviTa keTiliTa da
patiosniTa Senebul ars; da Tqua iesu:
5. patiosniTa]patiosniosniTa a |

6. xedavTa amas? movlenan dReni, romelTa Sina ara daSTes qvaM qvasa
zeda, romeli ara dairRues.
6. dairRues]dairRuFs f |

7. hkiTxes mas mowafeTa: moZRuar, odes ukue iyos ese, da raM ars
saswauli, raJams ese yofad ars?
7. odes]undes a | ukue]ukuF af | da] > a |

8. xolo Tavadman Tqua: ixileT, nuukue scTeT, rameTu mravalni
movidodian saxeliTa CemiTa da ityodian, viTarmed: me var. da Jami
mowevnul ars, aramed nu mixualT Sedgomad maTa.
8. nuukuF of | aramed] > a | maTa]maTda o, maTsa af |

9. da odes gesmodian brZolani da SfoTni, nu SesZrwundebiT, rameTu
jer-ars ese pirvelad yofad, da arRa meyseulad iyos aRsasruli.
9. yofad] > a |
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10. maSin etyoda maT: aRdges naTesavi naTesavsa zeda da meufebaM
meufebasa zeda;
11. da iyvnen Zrvani did-didni adgil-adgil, siymilni da srvani;
saSinelebani zeciT da saswaulni did-didni iyvnen.
11. adgil-adgil]adgild-adgild a, adgil-adgild f |

12. xolo amaT yovelTa winadagasxnes Tquen zeda Uelni maTni da
gdevniden da migcnen Tquen SesakrebelTa da sapyrobileTa da mefeTa
winaSe da mTavarTa migiyvannen saxelisa CemisaTDs.
12. xolo]da a | amaT]maT a | winadagasxnes]winadagasxnen of |

13. da geqmnes Tquen ese sawamebel.
14. daisxeniT ese gulTa TquenTa, raMTa ara winaMswar iwurTideT,
raM sityuaM miugoT,
15. rameTu me mogce Tquen piri da sibrZne, romelsa ver uZlon
winaaRdgomad da sityDs-gebad yovelTa winaaRmdgomTa TquenTa.
15. sibrZne]sibrZneF a | winaaRdgomad]winaadgomad a |

16. rameTu miecneT Tquen mama-dedaTagan da ZmaTa da megobarTa da
naTesavTa, da mohklviden TquenganTa.
17. da iyvneT Tquen moZulebul yovelTagan saxelisa CemisaTDs.
18. da TmaM Tavisa TquenisaM ara warwymdes.
19. da moTminebiTa TqueniTa moipovneT sulni Tquenni.
20. raJams ixiloT ierusalFmsa garemodgomili eri mUedrebisaM, maSin
gulisUma-yavT, rameTu moaxlebul ars mooUrebaM misi.
21. maSin romelni iyvnen huriastans, ivltoden mTad; da romelni
iyvnen Soris misa, ganivltoden; da romelni velsa iyvnen, nu Sevlened
mun.
22. rameTu dReni Suris-gebisani ese arian, raMTa aResrulnen yovelni
werilni.
22. Suris-gebisani]borotni o*af | ese] > o*af |

23. xolo vaM mucelqumulTa da romelni awoebden maT dReTa Sina,
rameTu iyos maSin Wiri didi queyanasa zeda da risxvaM ersa amas
zeda.
23. mucelqumulTa]mucelqmnulTa o* | didi] + yovelsa a | amas] mas o*f |
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24. da daecnen piriTa maxDlisaMTa da warityuennen yovelTa mier
warwarTTa; da ierusalFmi daTrgunvil iyos warmarTTagan, vidremde
aResrulnen Jamni warmarTTani.
24. warityuennen] warityuFnnen f | ierusalFmi] ierusalemi o, ierusalimi f |

25. da iyos saswauli mzesa Sina da mTovaresa da varskulavTa, da
queyanasa zeda SekrebaM TeslebisaM gankDrvebiTa oxrisaMTa zRDsagan
da Zrvisa;
25. Sina] > o*af |

26. suliTa kacTaMTa SiSisagan da molodebisa momavalisa zeda
sofelsa amas, rameTu Zalni caTani SeiZrnen.
27. da maSin ixilon ZF kacisaM, momavali RrubelTa ZaliTa da
didebiTa mravliTa.
27. ZF]Ze of | RrubelTa]RrubliTa o*af | ZaliTa] > o*a*.

28. da viTarca iwyos aman yovelman yofad, aRixileniT Tualni da
aRipyreniT Tavni Tquenni, rameTu mowevnul ars gamoUsnaM Tqueni.
29. da etyoda maT igavsa: ixileT leRD da yovelni xeni!
30. raJams gamovaln furceli, TDT uwyodiT, rameTu axlos ars
zafxuli.
30. uwyodiT]uwyodeT f |

31. egreca Tquen, raJams ixiloT ese yoveli yofili, uwyodeT, rameTu
axlos ars sasufeveli RmrTisaM.
32. amen getyD Tquen, rameTu: ara warUdes naTesavi ese, vidremde ese
yoveli iyos.
33. cani da queyanaM warUden, xolo sityuani Cemni ara warUden.
34. ekrZaleniT TavTa TquenTa, nuukue damZimden gulni Tquenni
SuebiTa da mTrvalobiTa da zrunviTa amis soflisaMTa, da meyseulad
moiwios Tquen zeda dRF igi,
34. nuukue]nuukuF af | SuebiT]SuFbiTa f | dRF]dRe oaf |

35. rameTu, viTarca safrUe, mouUdes msxdomareTa zeda pirsa yovlisa
queyanisasa.
36. iRDZebdiT ukue yovelsa Jamsa da evedrebodeT, raMTa Rirs
iqmnneT ganrinebad amis yovlisagan, romeli yofad ars, da dadgomad
winaSe Zisa kacisa.
36. ukue]ukuF f | iqmnneT] iqmneT o |
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37. da iyofoda Tavadi taZarsa mas Sina dRisi da aswavebda; xolo
RamF ganvidis da iqcevin mTasa mas, romelsa hrqDan zeTisxilTaM.
37. RamF] Rame of |

38. da yovelman erman aRimsTDs misa taZarsa mas Sina smenad sityuaTa
misTa.
38. yovelman] + man a | aRimsTDs]aRimsTuvis a |
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1. da moaxlebul iyo dResaswauli igi ucomoebisaM, romelsa hrqDan
pasqaM.
1. dResaswauli]dRFsaswauli a | ucomoebisaM]ucmoebisaM a |

2. da eZiebdes mas mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni, raMTamca
mokles igi, xolo eSinoda erisa mis.
3. da SeuUda eSmaki iudas, romelsa erqua iskariotel. da iyo igi
ricxDsagan aTormetTaMsa.
4. da mivida, ezraxa mRdelTmoZRuarTa da mwignobarTa da erisa
winamZRuarTa, viTarmca igi misca maT.
5. xolo maT ganixares da aRuTques mas vecxli micemad.
5. aRuTquFms f |

6. da aRuvara maT da eZiebda Jamsa marjuesa, raMTa misces igi maT
TDnier erisa.
6. aRuvara]aRuara a | marjuFsa f | misces]mices o |

7. moiwines dReni igi ucomoebisani, odes Rirda pasqaM igi daklvad.
7. ucomoebisani]ucmoebisani a |

8. da waravlinna petre da iovane da hrqua maT: warvediT da
momimzadeT Cuen pasqaM, raMTa vWamoT.
9. xolo maT hrques: sada gnebavs, da mogimzadoT?
10. xolo Tavadman hrqua maT: aha, egera, Seslvasa oden Tquensa
qalaqad SegemTxDos Tquen kaci, romelsa lagDni wyliTa zeedgas;
SeudegiT mas saxid, vidreca Sevides.
11. da arquT saxlisa ufalsa mas: getyDs Sen moZRuari: sada ars
savane, romelsa pasqaM ese mowafeTa CemTa Tana vWamo?
11. savane]savaneF a |

12. da man giCuenos Tquen qori dagebuli didi; mun mza-miyavT Cuen.
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12. giCuFnos f |

13. da warvides da poves egre, viTarca-igi hrqua maT, da moumzades
pasqaM igi.
14. da odes iyo Jami, dajda, da aTormetni mociqulni mis Tana.
15. da hrqua maT: gulissityDT guli miTqumida paseqsa amas Wamad
Tquen Tana vidre vnebadmde Cemda.
16. xolo getyD Tquen: arRara vWamo amieriTgan, vidremde aResrulos
sasufevelsa Sina RmrTisasa.
17. da moiRo sasumeli da hmadlobda da Tqua: miiReT da ganiyavT
Tavisa Tquenisa.
18. xolo getyD Tquen: amieriTgan arRara vsua nayofisagan venaUisa,
vidremde sasufeveli RmrTisaM movides.
19. da moiRo puri, hmadlobda da gantexa da misca maT da Tqua: ese
ars Uorci Cemi TquenTDs micemuli, amas hyofdiT mosaUsenebelad Cemda.
19. Tqua]hrqua a |

20. egreTve sasumeli Semdgomad serobisa da Tqua: ese sasumeli _
axali Sjuli sisxlisa CemisaM TquenTDs daTxeuli.
20. egreTve]egreve o*af | Sjuli]sjuli f |

21. xolo, aha, Ueli ganmcemelisa CemisaM Cem Tana tablasa zeda.
22. Ze same kacisaM, msgavsad ganCinebulisa misisa, warvals, xolo vaM
ars kacisa mis, vis mier miecemis igi!
23. da maT iwyes gamoZiebad urTierTas: vinme ars maTgani, romelsa
egulebis ese yofad?
24. da iyo cilobaMca maT Soris, viTarmed: vinme iyos did maT
Soris?
25. xolo Tavadman hrqua maT: mefeni warmarTTani ufleben maT zeda,
da romelTa UelmwifebaM aqun maT zeda, qvelismoqmed hrqDan.
26. xolo Tquen ara egre iyvneT, aramed udidesi igi Tquen Soris
iyavn mrwem, da winamZRuari igi _ viTarca msaxuri.
27. vin ars ufroMsi: romeli inaUiT-zis anu romeli hmsaxurebs? anu
ara, romel-igi inaUiT-zis? xolo me var Soris Tquensa, viTarca
msaxuri.
27. romel-]romeli- oaf |

231

28. da Tquen xarT, romelni daadgeriT Cem Tana gansacdelTa Sina
CemTa.
29. da me aRgiTquam Tquen, viTarca me aRmiTqua mamaman Cemman,
sasufevelsa,
29. sasufevelsa]sasufevels o*, sasufeveli af |

30. raMTa SWamdeT da sumideT tablasa zeda Cemsa sasufevelsa Sina
Cemsa da dasxdeT aTormetTa saydarTa da SjideT aTormetTa tomTa
israFlisiTa.
30. SWamdeT]hSWamdeT a, sWamdeT f | sumideT]hsumideT a | sasufevelsa Sina Cemsa] > oc |
saydarTa]saydarsa a | SjideT]sjideT f |

31. da Tqua ufalman: simon, simon, aha, esera, eSmakman gamogiTxovna
Tquen aRcrad, viTarca ifqli.
31. gamogiTxovna]gamogiTovna a |

32. xolo me vevedre mamasa Cemsa SenTDs, raMTa ara mogakldes
sarwmunoebaM Seni, da Sen odesme miiqec da ganamtkicen Zmani Senni.
33. xolo man Tqua: ufalo, me Sen Tana mza var sapyrobiled da
sikudilad mislvad.
34. xolo Tavadman Tqua: getyD Sen, petre: arRa eyivlos qaTamsa
dRes, vidremde samgzis uvar-myo, viTarmed ara mici me.
34. Tqua] + hrqua a | petre]petrF a | samgzis]samzis a | uvar-myo] + me f | mici]vici af |

35. da hrqua maT: odes-igi wargavlinen Tquen TDnier balantisa da
vaSkaranisa da ferUTa SesasxmelTa, nu gaklda raM Tquen? _ xolo
maT hrques: araraM guaklda.
35. hrques]hrquFs f |

36. da merme hrqua maT: aramed aw romelsa aqundes saqufTF, aRiRen;
egreTve msgavsad vaSkaranica; da romelsa ara aqundes, ganyiden
samoseli TDsi da iyiden maxDli.
36. maT] > o*af | saqufTF]saqufTe of, saqufTeF a |

37. getyD Tquen: ese xoloRa werili jer-ars Cem zeda aRsrulebad,
viTarmed: uSjuloTa Tana Seiracxa, _ da rameTu CemTDs aRsasruli
iyos.
38. xolo maT hrques: ufalo, aha, esera, arian aqa or danak. _
xolo Tavadman hrqua maT: kma ars.
39. da gamovida mier da warvida, viTarca CueulebaM aqunda, mTasa
mas zeTisxilTasa, da misdevdes mas mowafenica misni.
39. CueulebaM]CuFulebaM f |
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40. da mi-raM-vida adgilsa mas, hrqua maT: ilocevdiT, raMTa ara
SexDdeT gansacdelsa.
41. da Tavadi ganeSora maTgan viTar qvissatyorcebel oden da daidgna
muUlni, ilocvida.
41. qvissatyorcebel]qvisasatyorcebel a |

42. da ityoda: mamao, ukueTu gnebavs Tanawarslvad sasumeli ese
Cemgan, xolo nu nebaM Cemi, aramed nebaM Seni iyavn!
43. da eCuena mas angelozi zeciT, ganaZlierebda mas.
43. eCuena]eCuFna f |

44. da iyo igi Ruawlsa Sina, umetesRa ilocvida. da iqmna ofli
misi, viTarca cuari sisxlisaM, gardamomavali queyanasa zeda.
45. da aRdga mier locvisagan da movida mowafeTa TDsTa da povna
igini mZinareni mwuxarebisa misgan
45. da2] > a |

46. da hrqua maT: raMsa gZinavs? aRdegiT, ilocevdiT, raMTa ara
SexDdeT gansacdelsa.
47. da vidre igi amas ityodaRa, aha, eri da, romelsa erqua iuda
iskarioteli, erTi aTormetTagani, winauZRoda maT da mieaxla iesus
amboris-yofad misa, rameTu ese saswauli mieca maTa da hrqua:
romelsa me ambors-uyo, igi ars.
48. xolo iesu hrqua mas: iuda, amboris-yofiTa miscema Zesa kacisasa?
49. ixiles raM misTanaTa maT saqme ese, hrques mas: ufalo, ukueTu
movsrneT eseni maxDliTa?
49. saqme]saqmF a |

50. da sca vinme maTganman erTman monasa mRdelTmoZRurisasa da
warhkueTa yuri misi marjuenF.
50. warhkueTa]warhkuFTa f | marjuenF]marjuene of |

51. miugo iesu da hrqua maT: acadeT aqamomde! _ da Seaxo Ueli
yursa missa da gankurna igi.
52. hrqua iesu mosrulTa maT mis zeda mRdelTmoZRuarTa da
erisTavTa taZrisaTa da xucesTa: viTarca avazaksa zeda gamosrul
xarT maxDliTa da waTebiTa.
53. dRiTi dRe viyav me Tquen Tana taZarsa mas Sina, da ara ganhyavT
Ueli Cem zeda; aramed ese ars Jami Tqueni da UelmwifebaM bnelisaM.
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53. dRe]dRF a |

54. da viTarca Seipyres igi, wariyvanes da Seiyvanes saxlsa
mRdelTmoZRurisasa. xolo petre misdevda SoriT.
54. petre]petrF a |

55. da aRagznes cecxli Soris ezosa mas da garemoasxdes igini;
dajda petreca Soris maTsa.
56. da ixila igi mUevalman vinme mjdomarF naTelsa mas, mihxeda mas
da Tqua: eseca mis Tana iyo.
56. mjdomarF]mjdomare o*f | mas2] > o*af | da2] + ixila igi da o*af |

57. xolo man uvar-yo da Tqua: dedakaco, ara vici igi.
58. da mciredre Semdgomad ixila igi sxuaman da Tqua: da Senca
maTTanaM xar.
_ xolo petre Tqua: kaco, ara var maTTanaM.
58. mciredre]mcired f |

59. da viTarca warUda Jami erTi, sxuaM vinme daamtkicebda da
ityoda: WeSmaritad eseca mis Tanave iyo, da rameTu galilevel ars.
60. xolo petre hrqua mas: kaco, ara vici, rasa ityD. _ da
meyseulad, vidre ityodaRa igi amas, qaTamman iyivla.
61. da moiqca ufali da mixeda petres. da moeUsena petres sityuaM
igi uflisaM, romel hrqua mas, viTarmed: vidre qaTmisa Umobadmde
samgzis uvar-myo me.
61. mixeda]mihxeda a; viTarmed] > o*f | Umobadmde]Umobamde a |

62. da ganvida gare da tiroda mwared.
63. xolo kacTa maT romelTa Seepyra iesu, ekicxevdes mas da
scemdes.
64. da dahbures mas Tavsa da scemdes pirsa da hkiTxvides da
etyodes: winawarmetyuelebd, vin ars, romelman gca Sen.
64. scemdes]hnerwyuvides o*af | scemdes] + mas o*af | winawarmetyuelebd]ww~ylbdi o |

65. da sxuasa mravalsa sityuasa hgmobdes da ityodes misTDs.
66. da viTarca ganTena dRF, Sekrbes moxucebulni erisani,
mRdelTmoZRuarni da mwignobarni da aRiyvanes igi sakrebulosa mas
maTsa
66. dRF]dRe of |

67. da etyodes: ukueTu Sen xar qristF, miTxar Cuen! _ hrqua maT
iesu: ukueTu giTxra Tquen, arave grwmenes Cemi;
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67. qristF]qriste f | arave]ara oaf |

68. da ukueTu gkiTxo Tquen, veraMve momigoT me, gina ganmiteoT.
68. ukueTu]ukuFTu f |

69. amieriTgan iyos ZF kacisaM mjdomare marjueniT Zlierebasa
RmrTisasa.
69. ZF]Ze of | mjdomare]mjdomarF a | marjueniT] > a |

70. da hrques mas yovelTa: Sen ukue xara ZF RmrTisaM? _ hrqua
maT iesu: Tquen ityDT, viTarmed me var.
70. ukue]ukuF f | ZF]Ze of |

71. da maT Tques: raMsaRa gDUman mowameni? rameTu Cuen TDT guesmis
pirisagan magisisa.
71. Tques]hrques a | guesmis]guFsmis f |
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1. da aRdga yoveli igi simravle maTi da moiyvanes igi pilatesa.
2. da iwyes Sesmenad misa da ityodes: ese vpoeT, rameTu gardaaqcevda
naTesavsa Cuensa da ayenebda xarksaca micemad keisrisa da ityoda
Tavsa TDssa qristed da meufe-yofad.
2. vpoeT]vpoveT a | meufe-]meufeF- a |

3. da hkiTxa mas pilate da hrqua: Sen xara meufF huriaTaM? xolo
Tavadman hrqua mas: Sen ityD.
3. meufF]meufe of |

4. xolo pilate hrqua mRdelTmoZRuarTa da ersa mas: araras bralsa
vhpoeb kacisa amis Tana.
5. xolo igini ufroMs ganZlierdebodes da ityodes, viTarmed:
aRaSfoTebs ersa da aswavebs yovelsa huriastansa, uwyies galileaMT
vidre aqamomde.
6. xolo pilates raM esma galileaM, hkiTxa maT: ukueTu galileaMT
ars kaci ese?
7. da gulisUma-yo, rameTu Uelmwifebisagan herodesisa ars, miuZRuana
igi herodes, rameTu iyo igica maSin ierusalFms maT dReTa Sina.
8. xolo herode viTarca ixila iesu, ganixara friad, rameTu unda
misi xilvaM mravliT JamiTgan amisTDs, rameTu esmoda misTDs da
swadoda xilvad raMsame saswaulisa yofasa misgan.
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9. da hkiTxvida mas sityDTa mravliTa, xolo Tavadman araraM miugo
mas.
10. dges mRdelTmoZRuarni igi da mwignobarni da gankrZalulad
Seasmendes mas.
11. xolo herode Seuracx-yo igi da erman misman, da gankicxes igi
da Sehmoses mas samoseli brwyinvale da miuZRuanes pilates.
11. brwyinvale]brwyinvaleF a |

12. da iqmnnes megobar pilate da herode urTierTas mas dResa Sina,
rameTu pirvel mter iyvnes igini.
12. iqmnnes] iqmnes of | dResa]dRFsa a |

13. xolo pilate mouwoda mRdelTmoZRuarTa maT da mTavarTa da ersa
mas
14. da hrqua maT: momguareT me kaci ese, viTarca gardamaqceveli
erisaM, da me winaSe Tquensa ganvikiTxe da araraM vpove brali
kacisa amis Tana, rasa-igi SeasmendiT mas.
14. vpove]vpoe f |

15. da arca herode, rameTu miuZRuane mas, da, aha, araraM Rirsi
sikudilisaM saqmF ars mis Tana.
15. saqme of |

16. vswavlo igi da ganutevo.
16. ganutevo]ganuteo o*af |

17. rameTu unebelad edeboda mas gantevebad dResaswaulsa mas erTi.
17. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a | erTi] + pyrobili o*f |

18. RaRad-yves yovelman man simravleman da ityodes: aRiRe ege da
mogDteve Cuen baraba,
18. RaRad-]RaRat- a | man] > o*f | baraba]barabaM a |

19. romeli SfoTisa yofasa qalaqsa Sina da kacis-klvisaTDs Segdebul
iyo sapyrobilesa.
20. kualad ukue mouwoda maT pilate, rameTu unda gantevebaM
iesuMsi.
20. ukuF f |

21. xolo igini RaRadebdes da ityodes: juars-acu, juars-acu ege!
22. xolo man mesamed hrqua maT: raM boroti uqmnies amas? araraM
brali sikudilisaM vpoe amis Tana. vswavlo ege da ganutevo.
22. ganutevo]ganuteo o*af |
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23. xolo igini zedadaesxmodes UmiTa didiTa da gamoiTxovdes mas
juar-cumad. da ganZlierdebodes Umani maTni da mRdelTmoZRuarTani.
24. maSin pilate saja Txovisaebr maTisa
25. da miuteva maT baraba, romeli-igi SfoTisaTDs da kacis-klvisa
Segdebul iyo sapyrobilesa, romelsaca iTxovdes, xolo iesu misca
nebasa maTsa.
25. baraba]barabaM a | romeli-]romel- a | iesu]iesuM a |

26. da viTarca wariyvanes igi, Seipyres simon vinme kDrineli,
momavali veliT, da dasdves mas zeda juari igi, da miaqunda
Semdgomad iesuMsa.
27. da Seudga mas simravle erisaM da dedebisaM, romelni etyebdes
da stirodes mas.
27. ityebdes f |

28. mieqca maT iesu da etyoda: asulno ierusalFmisano, nu stirT Cem
zeda, aramed TavTa TquenTa stirodeT da SvilTa TquenTa.
28. iF~lmisano of |

29. rameTu, aha, esera, movlenan dReni, romelTa Sina Tquan: netar
arian berwni da mucelni, romelTa ara Svnes, da ZuZuni, romelTa ara
ganzardnes.
29. Svnes]Sves o* |

30. maSin iwyon sityuad mTaTa: dameceniT Cuen zeda! _ da borcuTa:
damfareniT Cuen!
31. rameTu ukueTu nedlsa xesa esreT uyofen, Umelsa mas raMme
eyos?
31. eyos]iyos a |

32. maSin mohyvandes sxuanica orni ZDrismoqmedni moklvad mis Tana.
33. da viTarca mohyvandes adgilsa mas, romelsa hrqDan Txemisa
adgili, da mun juars-acues igi da ZDrismoqmednica igi mis Tana,
romelime marjueniT da romelime marcxeniT misa juars-acunes.
33. juars-acues] juars-acuFs1 f | marjueniT]marjuFniT f |

34. xolo iesu ityoda: mamao, miuteve amaT, rameTu ara ician, rasa
iqman.
_ xolo gan-raM-iyofdes samoselsa missa, ganigdes wili.
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35. da dga eri da xedvida. xolo Seuracx-hyofdes mas mTavarnica igi
maT Tana da ityodes: sxuani acxovnna, icxovnen Tavica TDsi, ukueTu
ege ars qristF, rCeuli RmrTisaM.
35. qristF]q~e of |

36. emRerdes mas eriskacnica igi, mouUdian mas da Zmari moarTDan
36. mas] > o* |

37. da etyDed: Sen Tu xar meufF huriaTaM, iUsen Tavi Seni!
37. meufF]meufe of |

38. xolo iyo zedawerilica, romeli daweril iyo mas zeda wigniTa
berZuliTa da hromaelebriTa da ebraelebriTa, viTarmed: ese ars iesu,
meufF huriaTaM.
38. meufF]meufe of |

39. xolo erTi igi damokidebulTagani ZDrismoqmedi hgmobda mas da
etyoda: Sen Tu xar qristF, iUsen Tavi Seni da Cuenca!
39. qristF]qriste f |

40. miugo erTman man moyuasman, Sehrisxna mas da etyoda: arcaRa
geSinis Sen RmrTisa, rameTu masve saSjelsa Sina xar?
40. saSjelsa]sasjelsa f |

41. da Cuen samarTlad Rirsi, romeli vqmeniT, moguegebis, xolo aman
araraM ujeroM qmna.
41. da1] > o*f | da Cuen] tr Cuen da a | moguegebis]moguegebvis a, moguFgebis f |

42. da etyoda iesus: momiUsene me, ufalo, odes moxDde sufeviTa
SeniTa.
43. xolo iesu hrqua mas: amen getyD Sen: dRes Cem Tana iyo
samoTxesa.
44. da iyo Jami meequsF, da bneli iyo yovelsa queyanasa vidre
mecxred Jamadmde.
44. meequsF]meequse of |

45. da dabnelda mzF, da ganipo kretsabmeli taZrisaM mis Soris.
45. mzF]mze of |

46. da Uma-yo UmiTa didiTa iesu da Tqua: mamao, UelTa SenTa
Sevhvedreb sulsa Cemsa. _ da ese raM Tqua, ganuteva suli.
47. da viTarca ixila asisTavman man saqme ese, adidebda RmerTsa da
ityoda: WeSmaritad kaci ese marTali iyo.
47. saqme]saqmF a |
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48. da yovelni maT Tana mosrulni da romelTa ixiles xilvaM ese
da saqmeni ese, icemdes mkerdsa maTsa da warvidodes.
48. maT]mis f |

49. da dges yovelni mecnierni misni SoriT; da dedani, romelni
Seudges mas galileaMT, xedvides mas.
50. da, aha, esera, kaci, saxeliT ioseb, mzraxvali, iyo kaci saxieri
da marTali;
51. ese ara TanaSerTul iyo zraxvasa maTsa da saqmesa. iyo igi
arimaTiaMT, qalaqisa huriaTaMsa, romeli-igica moeloda sasufevelsa
RmrTisasa.
52. ese mivida pilatesa da moiTxova guami igi iesuMsi,
53. da gardamohUsna igi da Sehmosa mas ardagi da dadva igi
saflavsa gamokueTilsa kldisagan, sada ara vin dadebul iyo.
53. gamokueTilsa]gamokuFTilsa f |

54. da dRF igi iyo paraskevi, SabaTad ganTendeboda.
54. dRF]dRe of | igi] > o*f |

55. Seudges mas dedanica, romelni mis Tana mosrul iyvnes
galileaMT, da ixiles saflavi da viTar dasdebdes guamsa missa.
55. saflavi] + igi o*af |

56. da warvides da mohmzades sakumeveli sulneli da nelsacxebeli
da SabaTi igi da-Ra-idumes mcnebisa misTDs.
56. momzades]momzades o | sulneli]surneli oa |
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1. xolo erTsa mas SabaTsa, ciskarsa msTuad movides saflavsa mas da
moaqunda, raM-igi moemzada sulneli da nelsacxebeli, da sxuani vinme
maT Tana.
1. sulneli]surneli oa |

2. da poves lodi igi gardagorvebuli saflavisa misgan.
3. da Se-raM-vides Sina, ara poves guami igi uflisa iesuMsi.
3. poves]poes a |

4. da iyo ganzraxvasa mas maTsa amisTDs, da, aha, esera, or kac
zedamoadges maT samosliTa elvariTa.
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5. da viTar SeSinebul iyvnes igini da daedriknes pirni maTni
queyanad, hrques maT: raMsa eZiebT cxovelsa mas mkudarTa Tana?
5. queyanad] + da a |

6. ara ars aqa, aramed aRdga. moiUseneT, viTar-igi getyoda Tquen,
vidre iyoRa igi galileas,
7. da Tqua, viTarmed: jer-ars Zisa kacisaM micemad UelTa kacTa
codvilTasa da juar-cumad da mesamesa dResa aRdgomad.
7. viTarmed]rameTu o*af |

8. da moeUsennes sityuani misni.
8. misni]ese o*af |

9. da miiqces saflaviT da uTxres ese yoveli aTerTmetTa maT da
sxuaTa yovelTa.
9. saflaviT] > o*af | uTxres (uTxrnes f)] + sityuani o*af | yoveli] > o*af |

10. xolo iyvnes magdaleneli mariam da ioanna da mariam iakobisi da
sxuani maT Tana, romelni uTxrobdes mociqulTa amas.
10. magdaleneli]magdaneli of, maRdaneli a | ioanna]iohana af | romelni] > o*f, da a |

11. da uCndes sityuani maTni, viTarca siCqurisani, maT winaSe da ara
hrwmena maTi.
12. xolo petre aRdga da mirbioda saflavad da STaxedna saflavsa
mas da ixilna tiloni igi xolo mdebareni da warvida TDsgan, da
daukDrda saqmF ese.
12. STaxedna]STaxeda o*f | da5] > oc | saqme of |

13. da, aha, orni maTganni movidodes masve dResa Sina dabasa, romeli
Soravs ierusalFmsa sameoc utevan, romlisa saxeli emmaos.
13. ierusalemsa o, iF~lmsa f | emmaos]emmaoz oa |

14. da eseni zraxvides urTierTas yovlisa amisTDs, romeli iqmna.
14. amisTDs]misTDs o*af |

15. da iyo zraxvasa mas maTsa da gamoZiebasa, da Tavadi iesu mieaxla
maT da Tanauvidoda.
15. Tavadi]T~vi a |

16. xolo Tualni maTni Sepyrobil iyvnes, raMTa ver icnan igi.
17. da hrqua maT: raM arian sityuani ese, romelTa icilobiT
urTierTas slvasa Sina da xarT Tquen mwuxare?
17. arian]ariani a | ese]ege o*af | mwuxare]mwuxarF a |
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18. miugo erTman maTganman, romlisa saxeli kleopa, da hrqua mas: Sen
xolo mwir xar ierusalFms da ara scana, raM-ese iqmna mas Sina amaT
dReTa?
18. romlisa]romlisaM o*af | scana]uwyi o*af |

19. da man hrqua maT: romeli? xolo maT hrques: iesuMsTDs
nazarevelisa, romeli iyo kaci winawarmetyueli, Zlieri saqmiTa da
sityDTa misiTa winaSe RmrTisa da yovlisa erisa;
20. viTar-igi misces mRdelTmoZRuarTa da mTavarTa CuenTa saSjelsa
sikudilisasa da juars-acues igi.
20. sasjelsa f | acuFs f |

21. xolo Cuen vesavT, viTarmed igi ars, romelman iUsnes israFli;
da amas yovelsa Tana ese mesame dRF ars, vinaMTgan ese iqmna.
21. dRF]dRe oaf |

22. aramed dedaTaca vieTme CuenganTa damakDrvnes Cuen, viTar-igi
mivides ciskarsa saflavsa mas
22. damakDrvnes]damakDrves o*af | -igi] > o*af | mivides] + igini o*af | ciskarsa]ciskars af |

23. da ara poves guami misi. movides da Tques, viTarmed xilvaMca
angelozTaM ixiles, romelTa hrques maT, viTarmed: cxovel ars igi.
23. poes o | guami] + igi o*af | xilvaMca] + da gamoCinebaM o*af |

24. da mi-vinme-vides Cuengannica saflavad da poves egre, viTarca
dedaTa maT Tques, xolo igi Tavadi ver ixiles.
25. xolo man hrqua maT: L, ucnobelno da mZimeno guliTa
sarwmunoebisaTDs yovelsa zeda, romelsa ityodes winawarmetyuelni!
25. L]oM a |

26. anu ara esreT jer-iyo vnebad qristesa da Seslvad didebasa
TDssa?
27. da iwyo mosesiTgan da winawarmetyuelTa da gamouTargmanebda maT
yovelTagan wignTa misTDs.
28. da mieaxlnes dabasa mas, vidreca vidodes. xolo Tavadman mizez-yo
uSoresadre warslvaM.
29. xolo igini aiZulebdes mas da etyodes: daadger Cuen Tana,
rameTu mwuxr ars, da midrekil ars dRF. _ da Sevida dadgomad maT
Tana.
29. dRe of | dadgomad]dadgromad a |

30. da iyo inaUiT-jdomasa mas missa maT Tana, moiRo puri, akurTxa
da gantexa da miscemda maT.
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30. -jdomasa]-dajdomasa a |

31. xolo maT Tualni maTni ganexunes da icnes igi. da Tavadi
miefara maTgan.
32. da igini ityodes urTierTas: anu ara gulni Cuenni ganUurvebul
iyvnes Cuen Soris, viTar-igi metyoda Cuen gzasa zeda da viTar-igi
gamomiTargmanebda Cuen wignTa?
32. Cuen3] > a | wignTa] wignTagan o*f |

33. da aRdges masve Jamsa Sina da moiqces ierusalFmd da povnes
krebulad aTerTmetni igi da sxuani maTTanani,
34. ityodes raM, viTarmed: nandDlve aRdga ufali da eCuena simons.
34. ityodes]pr da f | raM] > af | ityodes raM]tr raM ityodes o* | eCuena]eCuFna f |

35. da igini uTxrobdes gzisasa mas da viTar igi gamoecxada maT
gantexasa mas purisasa.
35. igini]igi of |

36. da viTar igini amas ityodes oden, da Tavadi iesu dadga Soris
maTsa da hrqua maT: mSDdobaM Tquen Tana!
37. xolo igini SeZrwundes da SeeSina, egona, viTarmed suli raMme
ixiles.
38. da Tavadman hrqua maT: raMsa SeZrwunebul xarT, da raMsaTDs
gulissityuani mravalni movlenan gulTa TquenTa?
38. movlenan]movlen a |

39. ixileniT Uelni Cemni da ferUni, rameTu Tavadi me var; Ueli
SemaxeT me da ixileT, rameTu sulsa Uorc da Zual ara asxen,
viTarca-ese me mxedavT, rameTu masxen.
40. da ese raM Tqua, uCuenna maT Uelni da ferUni misni.
40. uCuFnna f |

41. da vidre-igi arRa hrwmena maT sixarulisa misgan da
sakDrvelebisa, hrqua maT iesu: gaqus raMa aqa Wamadi?
42. xolo maT miupyres mas Tevzisa mwurisa naxevari da Taflisagan
goli.
43. da Wama winaSe maTsa da moiRo neSti igi da misca maT
44. da hrqua: ese igi sityuani arian, romelTa getyode Tquen, vidreigi viyavRa Tquen Tana, viTarmed: jer-ars aRsrulebad yoveli werili
Sjulsa mosessa da winawarmetyuelTasa da fsalmunTa CemTDs.
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44. sjulsa f | mosessa]mosesa a | fsalmunTa]fsalmunTasa o*, fsalmonTasa f |

45. maSin ganuxuna gonebani maTni gulisUmis-yofad wignTa
46. da hrqua maT, rameTu: esreT jer-iyo vnebad qristesa da
aRdgomad mkudreTiT mesamesa dResa.
47. da qadagebad saxeliTa misiTa sinanuli da motevebaM codvaTaM
yovelTa mimarT warmarTTa, iwyeT ierusalFmiT,
48. rameTu Tquen xarT mowame amis yovlisa.
48. mowame]mowamF a |

49. da, aha, esera, me mogivlino Tquen aRTqumaM igi mamisa CemisaM.
xolo Tquen dasxediT qalaqsa amas Sina ierusalFmsa, vidremde
SeimosoT Zali maRliT.
49. maRliT] + gamo o*af |

50. da ganiyvanna igini gare vidre beTaniadmde da aRipyrna Uelni
TDsni da akurTxna igini.
50. gare] > o*af | da3]> o* |

51. da iyo kurTxevasa mas iesuMssa maTa mimarT, ganeSora maTgan da
aRvidoda zecad.
51. iesuMssa]i~DMsa oaf |

52. da igini Tayuanis-scemdes mas da moiqces ierusalFmd sixaruliTa
didiTa.
53. da iyofodes taZarsa mas Sina maradis, aqebdes da akurTxevdes
RmerTsa. amen.
minawerebi:

o (gadamwerisve xeliT): didebaM mamasa da Zesa da wmidasa sulsa aw da maradis da
ukuniTi ukunisamde, amen.
redaqtoris xeliT: aRiwera saxarebaM lukaMs Semdgomad aRmaRlebisa uflisa Cuenisa
iesu qristesa welsa meaTxuTmetesa stiqoni oraTas sameocdaaTi, Tavni sakiTxavTani
J~v.
a: didebaM mamasa da Zesa da wmidasa sulsa da aw da maradis da ukuniTi
ukunisamde amin. gansrulda eseca Tavi saxarebaM SewevniTa da momadlebiTa wmidisa
da Tayuanissacemelisa samebisa erTarsebisa da erTRvTaebisa mamisa da Zisa da
wmidisa sulisaMTa da meoxebiTa wmidisa luka maxarebelisaMTa, UeliTa friad
codvilisa giorgisiTa.
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იოანეს სახარება*
1
1. pirveliTgan iyo sityuaM da sityuaM igi iyo RmrTisa Tana, da RmerTi
iyo sityuaM igi.
* saxarebaM iovanes Tavi o | wmidaM saxarebaM Tavi ~d iovanesi a | saxarebaM ioanes Tavis f.
** f-Si marjvena aSiaze aris gviandeli minaweri: `galobasa vityodiT S~n aRvsebaM Cueni

qriste aRdgomil ars mkDdreTiT, mivediT da mivegebovdiT gamomavalsa saflaviT, viTarca
siZesa da Tayuanis-vsceT mZlesa sikudilisasa, romelman warmotyuva jojoxeTi juariTa da
dahyar mtersa natyenavi da igi niWi da romelni daviTis galobasa ityDan: Sen gSuenis
galobaM RmerTo sions da Sen migeces locvaM iF~lms.~

2. ese iyo pirveliTgan RmrTisa Tana.
3. yovelive mis mier Seiqmna, da TDnier misa arca erTi raM iqmna, raodeniraM iqmna.
4. mis Tana cxorebaM iyo da cxorebaM igi iyo naTel kacTa.
5. da naTeli igi bnelsa Sina Cans, da bneli igi mas ver ewia.
6. iyo kaci movlinebuli RmrTisa mier, da saxeli misi iovane.
7. ese movida mowamed, raMTa wamos naTlisa misTDs, raMTa yovelTa
hrwmenes misgan.
7. wamos]wamon a |

8. ara Tu igi iyo naTeli, aramed raMTa wamos naTlisa misTDs.
8. Tu] + TDT o*f | Tu] TDT a |

9. iyo naTeli WeSmariti, romeli gananaTlebs yovelsa kacsa, momavalsa
soflad.
9. momavalsa]momavali f |

10. sofelsa Sina iyo, da sofeli mis mier Seiqmna, da sofelman igi ver
icna.
11. TDsTa Tana movida, da TDsTa igi ar Seiwynares.
11. Tana] > a |

12. xolo raodenTa-igi Seiwynares, mosca maT UelmwifebaM Svil RmrTisa
yofad romelTa hrwams saxeli misi.
12. raodenTa-igi]ravdenTa-igi oa |

13. romelni ara sisxlTagan, arca nebiTa UorcTaMTa, arca nebiTa
mamakacisaMTa, aramed RmrTisagan iSvnes.
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14. da sityuaM igi Uorciel iqmna da daemkDdra Cuen Soris, da vixileT
didebaM misi, didebaM, viTarca mxolodSobilisaM mamisa mier, savse madliTa
da WeSmaritebiTa.
14. savse]savsF a |

15. iovane wama misTDs, RaRad-yo da Tqua: ese ars, romlisaTDs-igi vTqu:
romeli Cemsa Semdgomad movals, Cemsa uwinares iyo, rameTu pirvel Cemsa
ars.
15. RaRad-]RaRat- oa |

16. da savsebisagan misisa Cuen yovelTa moviReT, da madli madlisa wil.
16. da1]xolo a, rameTu f |

17. rameTu Sjuli mosesgan moeca, xolo madli da WeSmaritebaM qristes
iesuMs mier iqmna.
17. Sjuli] sjuli f |

18. RmerTi aravin sada ixila; mxolodSobilman Zeman, romeli iyo wiaRTa
mamisaTa, man gamoTqua.
19. da ese ars wamebaM iovanesi, odes miavlinnes misa huriaTa ierusalFmiT
mRdelni da levitelni, raMTa hkiTxon mas, viTarmed: Sen vin xar?
20. da aRiara da ara uvar-yo; aRiara, viTarmed: me ara var qristF.
20. qristF] qriste f |

21. da maT hkiTxes mas: da ukue vin xar Sen? elia xara? _ da man Tqua:
ara var; winawarmetyueli igi xara Sen? _ da miugo: ara.
21. da2] > a | ukue]ukueTu a, ukuF f | elia]ealia a |

22. da hrques: guarqu Cuen, vin xar Sen, raMTa sityuaM mivarTuaT
momavlinebelTa CuenTa, rasa ityD SenTDs?
23. da Tqua: me _ UmaM RaRadebisaM udabnosa: ganhmzadeniT gzani uflisani,
viTarca Tqua esaia winawarmetyuelman.
24. da mivlinebulni igi iyvnes farisevelTaganni.
25. hkiTxes mas da hrques: da raMsaTDs naTel-scem, ukueTu ara xar Sen
qristF, arca elia, arca winawarmetyueli igi?
25. hkiTxes]hkiTes a | qristF]qriste f |

26. miugo iovane da hrqua maT: me naTel-vscem wyliTa, xolo Soris
Tquensa dgas, romeli Tquen ara iciT,
26. -vscem]-gcem a | romeli Tquen ara iciT] > o* |

27. romeli Cemsa Semdgomad moslvad ars, romeli pirvel Cemsa iyo,
romlisa ara Rirs var me, raMTa ganvhUsnne sabelni UamlTa misTani.
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28. ese beTabras iyo, wiaR-iordanesa, sada-igi iyo iovane da naTel-scemda.
29. xvalisagan ixila iovane iesu, momavali misa, da Tqua: aha, tarigi
RmrTisaM, romelman aixunes codvani soflisani.
29. iesu]iesuM a | aixunes]aRixunes a |

30. ese ars, romlisaTDs-igi vTqu: Semdgomad Cemsa movals kaci, romeli
pirvel Cemsa iyo, rameTu upirates Cemsa ars.
30. upirates]upiratFs a |

31. da me ara vicode igi, aramed raMTa gamoecxados israFlsa, amisTDs
moved me wyliTa naTlis-cemad.
32. da wama iovane da Tqua, rameTu: vixile suli RmrTisaM, viTarca
tredi, gardamomavali zeciT, da daadgra mas zeda.
33. da me ara vicode igi, aramed romelman momavlina me naTlis-cemad
wyliTa, man mrqua me: romelsa zeda ixilo suli gadrdamomavali da
dadgromili mis zeda, igi ars, romelman naTel-gces suliTa wmidiTa.
34. da me vixile da vwame, rameTu ese ars ZF RmrTisaM.
34. ZF]Ze of |

35. xvalisa dRe dga kualad iovane da mowafeTa misTaganni orni.
35. dRe]dRF a | misTaganni]miTaganni a |

36. da mihxeda iesus, vidoda raM igi, da Tqua: aha, tarigi RmrTisaM!
36. aha] + qristF a |

37. da esma misi orTa maT mowafeTa, ityoda raM amas, da misdevdes iesus.
38. moeqca iesu da ixilna igini, mi-raM-sdevdes mas, da hrqua maT: rasa
eZiebT? _ xolo maT hrques mas: rabi (romeli iTargmanebis moZRuar), sada
iyofi?
39. hrqua maT: movediT da ixileT! _ da mivides da ixiles, sada iyofoda,
da mis Tana daadgres mas dResa Sina. Jami iyo viTar meaTe.
39. meaTe]meaTeF a |

40. iyo andrea, ZmaM simon-petresi, erTi orTagani, romelTa esma iovanesgan,
da misdevdes mas.
41. pova aman pirvelad ZmaM TDsi simon da hrqua mas: vpoeT mesia, romel
ars TargmanebiT qristF.
41. qristF]qriste f |

42. aman moiyvana igi iesuMsa. mixeda mas iesu da hrqua: Sen xar simon, ZF
ioanaMsi, Sen gewodos kefa, romeli iTargmanebis klde.
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42. ZF]Ze f |

43. xvalisagan unda iesus ganslvad galilead da pova filipe da hrqua
mas iesu: momdevdi me!
43. iesus] > o*af | filipe]filipeF a |

44. xolo iyo filipe beTsaidaMT, qalaqisagan andreaMsa da petresa.
44. filipe]filipF a | andreaMsa]andriaMsa a |

45. pova filipe naTanael da hrqua mas: romeli-igi dawera mose Sjulsa
da winawarmetyuelTa, vpoeT iesu, ZF iosebisi, nazareTiT.
45. naTanael]naTanaeli af | mose]mosF a | Sjulsa]sjulsa f | winawarmetyuelTa]winaMswarm~yelTa o,
ww~ylTa f | ZF]Ze of |

46. da hrqua mas naTanael: nazareTiT SesaZlebel arsa keTilisa raMsame
yofad? _ hrqua mas filipe: moved da ixile!
46. arsa]ars a | filipe]filipF a |

47. ixila raM iesu naTanael, momavali misa, da Tqua misTDs: aha,
WeSmaritad israiteli, romlisa Tana zakuvaM ara ars.
47. naTanael]naTanaeli o*af |

48. hrqua mas naTanael: vinaM mici me? _ miugo iesu da hrqua mas: pirvel
filipes Umobadmde Senda, iyav raM leRusa queSe, gixile Sen.
48. queSe]queSF af |

49. miugo mas naTanael da hrqua: rabi, Sen xar ZF RmrTisaM, Sen xar
meufF israFlisaM!
49. ZF]Ze of | meufF]meufe o |

50. miugo iesu da hrqua mas, rameTu: garqu Sen, viTarmed: gixile Sen
leRusa queSe, da grwams. ufroMsi amaTsa ixilo.
50. queSe]queSeF a, quFSe f |

51. da hrqua maT: amen, amen getyD Tquen: ixilneT cani ganxumulni da
angelozni RmrTisani, aRmavalni da gardamomavalni Zesa zeda kacisasa.
2
1. da mesamesa
iesuMsi.

dResa

qorwili

iyo

kanas

galileMsasa,

da

mun

iyo

dedaM

1. galileMsasa] galileasa o*f, galileaMsa a |

2. mihxades iesus da mowafeTa misTa qorwilsa mas.
2. mihxades]mixades af |

3. da viTar moaklda RDnoM, hrqua iesus dedaman misman: RDnoM ara aqus.
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4. hrqua mas iesu: raM ars Cemda da Senda, dedakaco? arRa mowevnul ars
Jami Cemi.
5. hrqua dedaman misman msaxurTa maT, viTarmed: raMca grquas Tquen, yavT!
6. iyvnes mun sarwyulni qvisani equsni mdgomareni, msgavsad ganwmedisa mis
huriaTaMsa. romelTa STaisxian sawyauli or-ori, gina sam-sami.
6. STaisxian]STaasxian

af |

7. da hrqua maT iesu: aRavseniT sarwyulni ege wyliTa! _ da maT aRavsnes
igini pirispir.
7. aRavsnes]aRaRsnes a |

8. da hrqua maT: aRmoavseT aw da moarTDT purisa ufalsa! _ xolo maT
moarTues.
8. aRmoavseT]aRmoivseT a | moarTues] moarTuFs f |

9. da viTarca gemoM ixila purisa ufalman wyali igi, romeli RDno iqmna,
da ara uwyoda, vinaM iyo, garna msaxurTa maT uwyodes, romelTa aRavsnes
wyliTa. mouwoda purisa ufalman man siZesa
10. da hrqua mas: yovelman kacman keTili RDnoM pirvelad warmodgis da,
odes daiTrvnian, maSin ujeresica. xolo Sen dahmarxe RDnoM keTili
aqamomde.
11. ese qmna dasabamad saswaulTa iesu kanas galileaMsasa da gamoucxada
didebaM TDsi, da hrwmena misi mowafeTa misTa.
11. da2] > a |

12. amisa Semdgomad STavida iesu kapernaumd, igi da dedaM misi da Zmani
misni da mowafeni misni mis Tana, da mun daadgra ara mraval dRe.
12. kapernaumd]kafarnaumd o*af | dRF]dRe a |

13. da moaxlebul iyo paseqi igi huriaTaM, da aRvida iesu ierusalFmd.
14. da povna taZarsa mas Sina mofardulni zroxaTani da cxovarTani da
tredTani da mekermeni msxdomareni.
14. tredTani]tredTaM oaf |

15. da Seqmna Solti sablisaM da yoveli igi gamoasxa taZriT: zroxaM da
cxovari: da kermismsyidelTa maT dauTxia kermaM da tablebi igi daumUua.
15. daumUua]daamUua a |

16. da tredismofardulTa maT hrqua: aRiReT ese amier da nu hyofT
saxlsa mamisa Cemisasa saxl savaWro.
17. da moeUsena mowafeTa misTa, rameTu weril ars: Surman saxlisa Senisaman
SemWama me,
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18. miuges huriaTa da hrques mas: rasa saswaulsa miCueneb Cuen, rameTu
amas iqm?
18. miCueneb]miCuFneb f |

19. miugo iesu da hrqua: dahUseniT taZari ese, da mesamesa dResa aRvadgino
ege.
19. hrqua] + maT a |

20. hrques mas huriaTa: ormeocdaequssa welsa aReSena taZari ese, da Sen
samTa dReTa aRadgino igi?
21. xolo igi ityoda taZrisaTDs guamisa TDsisa.
22. da odes aRdga mkudreTiT, moeUsena mowafeTa misTa, rameTu amisTDs
ityoda, da hrwmena wignisaM da sityuaM igi, romeli hrqua maT iesu.
23. da odes iyo igi ierusalFms pasqasa mas dResaswaulsa, mravalTa
hrwmena saxelisa misisaM, rameTu xedvides saswaulTa misTa, romelTa iqmoda.
23. dResaswaulsa]dRFsaswaulsasa a | xedvides]hxedvides a |

24. xolo TDT iesu ara arwmunebda maT TaviT TDsiT, rameTu yovelTa
icodes igi.
25. da rameTu ara uUmda, raMTa wamos vinme kacisa misTDs, rameTu man TDT
icoda, raM iyo kacisa mis Tana.
3
1. iyo vinme kaci farisevelTagani, saxeliT nikodimos, mTavari huriaTaM.
1. nikodimos]nikodemos f |

2. ese movida iesuMsa RamF da hrqua mas: rabi, uwyiT, rameTu RmrTisa
mier mosrul xarT moZRurad, rameTu vervis Uel-ewifebis saswaulTa amaT
saqmed, romelTa Sen iqm, ukueTu ara RmerTi iyos mis Tana.
2. RamF]Rame of | xarT] xar f |

3. miugo iesu da hrqua mas: amen, amen getyD Sen: ukueTu vinme ara iSves
meored, ver Uel-ewifebis xilvad sasufeveli caTaM.
4. hrqua mas nikodimos: viTar Uel-ewifebis kacsa bersa Sobad? nuukue
SesaZlebel ars mucelsa dedisa TDsisasa Seslvad meored da Sobad?
4. nikodimos]nikodemos f | nuukue]nuukuF oaf |

5. miugo iesu da hrqua mas: amen, amen getyD Sen: ukueTu vinme ara iSves
wylisagan da sulisa, ver Uel-ewifebis Seslvad sasufevelsa RmrTisasa.
5. ukueTu]ukuFTu f |
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6. Sobili igi UorcTagan Uorci ars, da Sobili igi sulisagan suli ars.
6. Uorci]Uorc af | suli]sul f |

7. nu gikDrn, rameTu garqu Sen ese: jer-ars Tquenda meored SobaM.
8. sulsa vidreca unebn, qrin, da UmaM misi gesmis, aramed ara ici, vinaM
movals da vidre vals. esreT ars yoveli Sobili sulisagan.
8. ara]araM af |

9. miugo nikodimos da hrqua mas: viTar SesaZlebel ars yofad ese?
9. nikodimos]nikodemos f | ese] > oc |

10. miugo iesu da hrqua mas: Sen xar moZRuari israFlisaM da ese ara
icia?
11. amen, amen getyD Sen, rameTu: romeli viciT, vityDT, da romeli vixileT,
vwamebT, da wamebasa Cuensa ara SeiwynarebT.
11. amen1]amin f |

12. ukueTu queyanisaM giTxar Tquen, da ara grwams, viTar ukue zecisaM
giTxra Tquen, da grwmenes?
12. giTxar]giTxra af | ukue]ukuF f | Tquen2] > a |

13. da ara vin aRUda zecad, garna romeli-igi gardamoUda zeciT _ Ze
kacisaM, romeli ars zecaTa Sina.
13. Ze]ZF a |

14. da viTarca-igi mose aRamaRla gueli udabnos, egreT jer-ars amaRlebaM
Zisa kacisaM,
14. gueli]guFli f | udabnos]udabnosa o*af |

15. raMTa yovelsa romelsa hrwmenes igi, ara warwymdes, aramed aqundes
cxorebaM saukunoM.
16. rameTu esreT Seiyuara RmerTman sofeli ese, viTarmed Zeca TDsi
mxolodSobili mosca mas, raMTa yovelsa romelsa hrwmenes igi, ara
warwymdes, aramed aqundes cxorebaM saukunoM.
17. rameTu ara moavlina RmerTman Ze TDsi soflad, raMTa dasajos sofeli,
aramed raMTa acxovnos sofeli mis mier.
17. Ze]ZF a |

18. romelsa hrwmenes misi, ara daisajos; xolo romelsa ara hrwmenes, awve
daSjil ars, rameTu ara hrwmena saxelisa mimarT Zisa RmrTisa
mxolodSobilisa.
18. daSjil]dasjil f | mxolodSobilisa] > o*af |
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19. da ese ars saSjeli, rameTu naTeli movida soflad, da Seiyuares
kacTa bneli, vidre naTeli, rameTu iyvnes saqmeni maTni borot.
19. saSjeli]sasjeli f | movida]moivlina o*af |

20. rameTu yoveli romeli borotsa iqms, sZuls mas naTeli da ara movals
naTelsa, raMTa ara emxilnen saqmeni misni.
21. xolo romeli iqmn WeSmaritebasa, movals naTlad, raMTa cxad iyvnen
saqmeni misni, rameTu RmrTisa mier qmnul arian.
21. iqmn]iqms f |

22. amisa Semdgomad movida iesu da mowafeni misni queyanad huriastanisa da
mun iyofoda maT Tana da naTel-scemda.
23. iyo iovaneca da naTel-scemda enons, maxlobelad salimsa, rameTu wyalni
friad iyvnes mun, da movidodes da naTels-iRebdes misgan.
23. movidodes]mividodes a | movidodes] + mravalni o*f, mravalni da a | misgan] > o*af |

24. rameTu arRa Sevrdomil iyo iovane sapyrobiled.
24. arRa]ara o*af |

25. da iyo gamoZiebaM mowafeTagan iovanesTa huriaTa Tana ganwmedisaTDs.
26. da movides iovanesa da hrques mas: rabi, romeli-igi iyo Sen Tana wiaR
iordanesa, romlisaTDs Sen swame, aha, igi naTel-scems, da yovelni mivlenan
misa.
26. iovanesa]iovanessa af |

27. miugo iovane da hrqua maT: ver Uel-ewifebis kacsa moRebad TaviT
TDsiT arca erTi raM, ukueTu ara ars mocemul misa zeciT.
27. misa]missa a |

28. Tquen TDT mewamebiT me, rameTu vTqu: ara var me qristF, aramed
movlinebul var winaSe misa.
28. qriste f |

29. romelsa aqundes sZali, igi siZe ars; xolo megobari siZisaM romeli
dgas da esmis misi, sixaruliT uxaris UmiTa siZisaMTa. ese ukue sixaruli
Cemi aRsrulebul ars.
29. aqundes]aqus f | siZe]siZF a |

ukue] > o*af |

30. misa jer-ars aRorZinebad, xolo Cemda moklebad.
31. zegardamomavali igi yovelTa zeda ars. da romeli ars queyaniT,
queyanisagani ars da queyanisasa ityDs, xolo zeciT momavali yovelTa zeda
ars.
32. da romeli ixila da esma, amas wamebs, da wamebasa missa aravin miiRebs.
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32. da1] > a |

33. romelman miiRo wamebaM misi, dahbeWda, rameTu RmerTi WeSmarit ars.
34. da romeli moavlina RmerTman, sityuaTa RmrTisaTa ityDs, rameTu ara
zomiT mosca RmerTman suli.
35. mamasa uyuars ZF da yovelive mosca UelTa misTa.
35. ZF]Ze of |

36. romelsa hrwmenes ZF, aqundes cxorebaM saukunoM, xolo romeli urC
iyos Zisa, ara ixilos cxorebaM, aramed risxvaM RmrTisaM dadgromil ars
mis zeda.
36. Zisa]Zisgan o*af, Ze of |

4
1. viTarca gulisUma-yo ufalman, rameTu esma farisevelTa, viTarmed iesus
umravlesni mowafeni usxen da naTel-scems, vidre iovanes,
2. rameTu TDT iesu ara naTel-scemda, aramed mowafeni misni,
3. dauteva huriastani da warvida galilead.
4. xolo Tavadi ganslvad iyo samariaMT.
5. da mivida qalaqsa samaritelTasa, romelsa
dabasa, romeli misca iakob iosebs, Zesa TDssa.

hrqDan

suqar,

maxlobelad

6. da iyo mun wyaroM iakobisi, xolo iesu, maSurali gzisa slvisagan, jda
wyarosa mas zeda. Jami iyo, viTar meequsF.
6. meequsF] meequse f |

7. movida dedakaci samariaMT vsebad wylisa. hrqua mas iesu: masu me wyali!
8. _ rameTu
iyidon.

mowafeni

misni

warsrul

iyvnes

qalaqad,

raMTa

sazrdeli

9. hrqua mas dedakacman samaritelman: viTar, Sen huriaM xar da Cemgan
wyalsa iTxov, samaritelisa dedakacisagan? _ rameTu ara Seexnian huriani
samaritelTa.
9. dedakacman] + man of |

10. miugo iesu da hrqua mas: ukueTumca icode Sen niWi RmrTisaM da vin
ars, romeli getyDs Sen: mec me wyali, raMTa vsua, _ Senmca sTxove mas,
da gcamca wyali cxoveli.
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10. icode]icodes a | sTxove]sTxuve o |

11. hrqua mas dedakacman man: ufalo, arca savsebeli gaqus, da jurRmuli
ese Rrma ars. vinaM gaqus Sen wyali cxoveli?
11. man] > a |

12. nuukue Sen
jurRmuli momca
sacxovari misi.

ufroMs xara mamisa Cuenisa iakobisa,
Cuen? da igi Tavadi amisgan sumida da

romelman ese
Zeni misni da

12. nuukue]nuukuF a | Zeni]ZFni a |

13. miugo iesu da
swyurodis kualadca.

hrqua

mas:

yoveli

romeli

sumides

wylisa

amisgan,

13. sumides]suams o*af | kualadca]kualad o*af |

14. xolo romelman suas wylisa misgan, romeli me mivsce mas, arRara
swyurodis ukunisamde, aramed wyali, romeli me mivsce mas, iqmnes mis
Soris wyaro wylis, romeli vidodis cxorebad saukunod.
14. ukunisamde]ukunisamdF a | iqmnes]eqmnas o*af | mis]mas o*a, m~s f | Soris] > o*af |

15. hrqua dedakacman man: ufalo, mec me wyali ese, raMTa ara mwyurodis,
arcaRa movide aqa vsebad.
15. ese]ege o*af |

16. hrqua mas iesu: warved da moxade qmarsa Sensa da moved aqa!
17. miugo dedakacman man da hrqua: ara
keTilad sTqu, viTarmed: ara mivis qmari,

mivis

qmari.

_

hrqua

mas

iesu:

17. iesu] + ege o*af | viTarmed]rameTu o*af | mivis]givis o*af |

18. rameTu xuT qmar gesxnes, da aw romeli givis, ara ars qmari Seni; ese
WeSmariti sTqu.
18. romeli]romel a | ese]ege o*af |

19. hrqua
Sen.

mas

dedakacman

man:

ufalo, vxedav,

rameTu

winawarmetyueli

xar

19. rameTu]viTarmed o*af | Sen] > o*af |

20. mamani Cuenni mTasa amas Tayuanis-scemdes, da Tquen
ierusalFms ars adgili, sada jer-ars Tayuanis-cemaM.

ityDT,

viTarmed:

21. hrqua mas iesu: dedakaco, grwmenin Cemi, rameTu movals Jami, odes arca
amas mTasa, arca ierusalFms Tayuanis-scemdeT mamasa.
21. -scemdeT]-sceT a |

22. Tquen Tayuanis-scemT, romeli ara iciT, xolo
romeli viciT, rameTu cxorebaM huriaTagan ars.
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Cuen

Tayuanis-vscemT,

23. aramed movals Jami, da awve ars, odes WeSmaritni Tayuanis-mcemelni
Tayuanis-scemden mamasa suliTa da WeSmaritebiTa, rameTu mamaMca egeviTarTa
eZiebs TayuanismcemelTa misTa.
24. sul ars RmerTi, da TayuanismcemelTa misTa suliTa da WeSmaritebiTa
Tanaac Tayuanis-cemaM.
24. Tanaac]jer-ars o*af |

25. hrqua mas dedakacman man: vici, rameTu mesia
qristF. odes movides igi, miTxras Cuen yoveli.

movals,

romelsa

hrqDan

25. mas] > o*af | qriste f |

26. hrqua mas iesu: me var, romeli getyD Sen.
27. da amas oden sityuasa zeda movides mowafeni misni da ukDrda, rameTu
dedakacisa Tana ityoda. da aravin hrqua mas: rasa eZieb? anu: rasa ityD
mis Tana?
27. zeda] > af |

28. dauteva ukue sarwyuli igi misi dedakacman man da warvida qalaqad da
uTxra kacTa maT:
28. ukue] > o*af |

29. movediT da ixileT
nuukue igi ars qristF?

kaci,

romelman

miTxra

me

yoveli,

raMca

vqmen.

29. nuukue]nuukuF af | qristF]qriste f |

30. gamovides qalaqiT da movidodes misa.
30. movidodes]movides o*af | misa]missa a |

31. da vidre-igi movidodes,
hrques: rabi, Wame!

amas

oden

sityuasa

etyodes

mas

mowafeni

da

romeli

Tquen

ara

31. vidre-igi movidodes] > o*af |

32. xolo
iciT.

Tavadman

hrqua

maT:

me

Wamadi

maqus

Wamad,

33. ityodes mowafeni urTierTas: nuukue mo-vinme-arTua mas Wamadi?
33. nuukue]nuukuF af |

34. hrqua maT iesu: Cemi Wamadi
CemisaM da aRvasrulo saqmF misi.

ars,

raMTa

vyo

nebaM

momavlinebelisa

34. saqme of |

35. ara Tquen ityDTa, viTarmed: oTxRa Tue arian, da movals mkaM? aha,
esera, me getyD Tquen: aRixileniT Tualni Tquenni da ixileT yanebi, rameTu
spetak arian samkalad awve.
35. Tue]TuF af | aRixileniT]aRixleniT a | samkalad]samklad af |
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36. da momkalman sasyideli TDsi moiRos da Sekribos nayofi cxorebad
saukunod, raMTa mTesvarsa da momkalsa erTbamad uxarodis mis Tana.
36. moiRos]miiRos f | Seikribos of |

37. rameTu amiT ars WeSmarit sityuaM igi, viTarmed sxuaM ars mTesvari,
da sxuaM ars momkali.
38. me wargavlineb Tquen mkad, romelsa Tquen ara
damaSural arian, da Tquen Sromilsa maTsa SemoxuediT.

daSueriT,

sxuani

38. daSueriT] daSuFriT f | SemoxuediT]SemoxuFdiT f |

39. xolo qalaqisa misganTa mravalTa hrwmena misa mimarT, samaritelTa maT,
sityDTa mis dedakacisaMTa, rameTu wamebda, viTarmed: yovelive miTxra me,
raodeni vqmen.
39. raodeni]ravdeni af |

40. da viTarca movides misa samaritelni
daadgres maT Tana. da daadgra mun or dRe.

igi,

evedrebodes

mas,

raMTa

40. evedrebodes]etyodes o*af | dRe]dRF a |

41. da ufroMssa simravlesa hrwmena sityuaTa misTaM.
42. da etyodes dedakacsa mas, viTarmed: arRara sityDTa SeniTa gurwams,
rameTu Cuen TDT guesma misgan da uwyiT, rameTu ese ars WeSmaritad
macxovari soflisaM, qristF.
42. guesma] guFsma f | misgan]magisgan f | qristF]qriste f |

43. Semdgomad orisa mis dRisa gamovida mier da warvida galilead.
43. Semdgomad] pr da oaf |

44. rameTu Tavadi iesu wamebda, viTarmed: winawarmetyuelsa TDssa sofelsa
pativi ara aqus.
45. odes mivida galilead, Seiwynares igi galilevelTa,
exilva, raodeni qmna ierusalFms dResaswaulsa mas da
mosrul iyvnes dResaswaulsa mas.

rameTu
rameTu

yoveli
iginica

45. odes] pr da oaf | raodeni]ravdeni oaf | rameTu] > o*af | dResaswaulsa2]dRFsaswaulsa a |

46. movida iesu mermeca kanad galileaMsa, sada-igi qmna wyali RDnod. da
iyo vinme sameufoMT mosruli kaci, romlisa ZF sneul iyo kapernaums.
46. ZF]ZeF o, Ze f | kapernaums]kafarnaoms o*af |

47. amas esma, viTarmed: iesu mosrul ars huriastaniT galileas; movida
misa da evedreboda, raMTa mivides mis Tana da gankurnos ZF igi misi,
romeli miaxda sikudid.
47. ZF]Ze of | miaxda]miaxnda a | sikudid]sikudilad a |
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48. hrqua mas iesu: ukueTu ara ixiloT saswaulebi da niSnebi, ara
grwmenes.
48. niSnebi]niSebi af |

49. hrqua mas sameufoMsa kacman man: ufalo, moved pirvelad
mosikudiladmde Zisa Cemisa.
49. mosikudiladmde]mosikudidmde a |

50. hrqua mas iesu: vidode, cocxal ars ZF Seni! _ da hrwmena kacsa mas
sityuaM igi, romeli hrqua mas iesu, da warvida.
50. ZF]Ze of |

51. da viTarca mi-oden-vidoda igi, monani misni moegebvodes mas da uTxres
da hrques, viTarmed: ZF Seni cocxal ars.
51. ZF]Ze of |

52. hkiTxvida maT: romelsa Jamsa umolxines iqmna? hrqua mas: guSin
meSDdesa Jamsa oden dauteva igi mUurvalebaman.
52. oden] > af |

53. moeUsena mamasa mis yrmisasa, rameTu mas Jamsa oden hrqua mas iesu,
viTarmed: ZF Seni cocxal ars. da hrwmena mas da yovelTa saxleulTa
misTa.
53. ZF]Ze of |

54. ese kualad meore saswauli qmna iesu, mo-raM-vida huriastaniT
galilead.
54. meore]meorF a |

5

1. amisa Semdgomad iyo dResaswauli huriaTaM, da aRvida iesu ierusalFmd.
1. amisa]amissa o | dResaswauli]dRFsaswauli a |

2. da ars ierusalFms cxovarTa sabanelsa mas tbaM, romelsa hrqDan
ebraelebr biTezda, da xuT stova iyo.
2. ierusalFms]ierusalims f | biTezda]biTesda o*a, beTel f |

3. amas Sina isxa simravle uZlurTaM, brmebi, mkeloblebi, ganUmelebi,
romelni moelied wylisa mis aRmrRuevasa.
3. simravle]simravlF a | mkeloblebi]mkelobrebi f | aRmrRuevasa]aRmrRuFvasa f.

4. rameTu angelozi wliTi wlad gardamovidoda sabanelsa mas da aRamrRDis
wyali igi; da romelica pirvel STavidis aRmrRuevasa mas wylisasa,
ganikurnis, romliTaca Sepyrobil arn sneulebiTa.
4. aRmrRuevasa]aRmrRuFvasa f | mas2] > f |

5. iyo vinme mun kaci, romelsa ocdaaTrvameti weli daeyo uZlurebasa Sina.
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6. ese ixila iesu mdebare da gulisUma-yo, rameTu mravali weli aqus
uZlurebasa Sina. hrqua mas iesu: gnebavsa, raMTa ganikurno?
6. mdebare]mdebarF a |

7. miugo uZlurman man da hrqua: ufalo, kaci ara maqus, raMTa, raJams
wyali ese aRimrRues, da STa-mca-magdo sabanelsa amas. vidre me movidodi,
sxuaM uwinares Cemsa STavidis da ganikurnis.
7. miugo]miugu a | aRimrRues]aRimrRuFs f |

8. hrqua mas iesu: aRdeg, aRiRe cxedari Seni da vidode!
9. da meyseulad gancocxlda kaci igi da aRiRo cxedari TDsi da warvida.
xolo iyo SabaTi dRF igi.
9. da meyseulad] > o*af | dRF]dRe f |

10. etyodes mas huriani igi: SabaTi ars, da ara jer-ars Senda aRebad
cxedari Seni.
11. xolo man miugo da hrqua maT: romelman-igi ganmkurna me, man mrqua:
aRiRe cxedari Seni da vidode!
12. hkiTxvides ukue mas huriani igi da hrques: vin ars kaci igi, romelman
grqua Sen: aRiRe cxedari Seni da vidode?
12. ukue mas] tr mas ukuF a | ukue]ukuF f | kaci igi] > o*af |
.

13. xolo gankurnebulman man ara uwyoda, vin ars, rameTu iesu miefara,
rameTu eri iyo adgilsa mas.
14. amisa Semdgomad pova igi iesu taZarsa mas Sina da hrqua mas: aha,
cocxal iqmen, nuRara scodav, raMTa ara uZDresi raMme geyos Sen.
14. aha] + egera o*af | uZDresi]uZDrFsi a |

15. warvida kaci igi da uTxra huriaTa maT, viTarmed: iesu ars, romelman
ganmkurna me.
16. da amisTDs sdevnides huriani igi iesus da eneba moklvaM misi, rameTu
amas iqmoda SabaTTa Sina.
17. xolo iesu miugo da hrqua maT: mamaM Cemi moaqamomde iqms, da meca
viqm.
18. amisTDs ufroMs xolo eZiebdes huriani igi moklvad iesus, rameTu ara
xolo Tu SabaTsa dahUsnida, aramed RmerTsaca mamad TDsa ityoda da Tavsa
TDssa swor-hyofda RmrTisa.
18. TDsa]TDssa oaf |

19. miugo iesu da hrqua maT: amen, amen getyD Tquen: ara Uel-ewifebis Zesa
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kacisasa saqmed TaviT TDsiT arca erTi raM, ukueTu ara ixilos raMme
mamisagan saqmF, rameTu ravdensa-igi mamaM iqms, mas ZF egreTve msgavsad iqms.
19. saqmeF]saqme of | ZF]Ze of | egreTve]egreve a |

20. rameTu mamasa uyuars ZF da yovelsave uCuenebs mas, raodensaca-igi iqms,
da ufroMsica amisa uCuenos mas saqmF, raMTa Tquen gikDrdes.
20. ZF]ZeF o, Ze f | uCuenebs]uCuFnebs f | raodensaca-]ravdensaca- af | uCuenos]uCuFnos f | saqmF]saqme
of | Tquen]TquFn f |

21. rameTu viTarca-igi mamaM aRadginebs mkudarTa da acxovnebs, egreca ZF,
romelTaM hnebavs, acxovnebs.
21. ZF]Ze of |

22. arcaRa mamaM Sjis aravis, aramed yoveli saSjeli mosca Zesa,
22. Sjis] sjis f | saSjeli] sasjeli f |

23. raMTa yovelni pativ-scemden Zesa, viTarca-igi pativ-scemen mamasa, rameTu
romelman ara pativ-scemes Zesa, man ara pativ-sca mamasa, romelman moavlina
igi.
23. pati- o | -scemes]sces oaf |

24. amen, amen getyD Tquen, rameTu romelman sityuani Cemni isminnes da
hrwmenes momavlinebeli Cemi, aqundes cxorebaM saukunoM, da saSjelsa igi
ara Sevides, aramed gardaicvalos igi sikudilisagan cxorebad.
24. saSjelsa] sasjelsa f |

25. amen, amen getyD Tquen, rameTu movals Jami, da awve ars, odes
mkudarTa isminnen sityuani Zisa RmrTisani; da romelTa isminnen, cxonden.
26. rameTu viTarca-igi mamasa aqus cxorebaM Tavisa TDsisa Tana, egreca
Zesa mosca, raMTa aqundes cxorebaM Tavisa TDsisa Tana.
27. da UelmwifebaM mosca mas saSjelisaca yofad, rameTu ZF kacisaM ars.
27. saSjelisaca] sasjelisaca f | ZF]Ze f |

28. nu gikDrn ese, rameTu movals Jami, romelsa yovelni romelni isxnen
saflavebsa, isminon Umisa misisaM.
29. da gamovidodian keTilismoqmedni aRdgomasa cxorebisasa, xolo
borotismoqmedni aRdgomasa saSjelisasa.
29. gamovidodian] + da o*af | keTilismoqmedni]keTilisa moqmedni oa | borotismoqmedni]borotisa
moqmedni oa | aRdgomasa2] + mas af | saSjelisasa]sasjelisasa f |

30. ara Uel-mewifebis me saqmed TaviT TDsiT araraM, aramed viTarca mesmis,
vSji, da saSjeli Cemi marTal ars, rameTu ara veZieb nebasa Cemsa, aramed
nebasa momavlinebelisa Cemisa mamisasa.
30. vSji] vsji f | saSjeli] sasjeli f.
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31. ukueTu me vwamebde Tavisa CemisaTDs, wamebaM Cemi ara ars WeSmarit.
32. sxuaM ars, romeli wamebs CemTDs, da uwyi, rameTu WeSmarit ars
wamebaM misi, romelsa wamebs CemTDs.
33. Tquen miavlineT iovanesa, da wama WeSmariti.
34. xolo me wamebaM kacisagan ara moviRo, aramed amas vityD, raMTa Tquen
scxovndeT.
34. Tquen] > o*af | scxovndeT]scxondeT o*af |

35. igi iyo sanTeli aRnTebuli da saCinoM, xolo Tquen inebeT Jam erT
sixaruli naTelsa missa.
35. rameTu igi o*af | da] > o*f |

36. xolo me maqus wamebaM ufroMs iovanesa, rameTu saqmeni romelni momcna
me mamaman, raMTa aRvasrulne igini, eseve saqmeni wameben CemTDs, romelTa me
viqm, rameTu mamaman momavlina me.
36. iovanesa]iovanessa oaf | saqmeni]saqme o*f, saqmF a | romelni]romeli o*af | momcna]momca o*f |
aRvasrulne]aRvasruloT o*af | igini]igi o*af |

37. da romelman momavlina me, mamaman, man wama CemTDs. Tquen arca UmaM
misi gesma sadame, arca xati misi ixileT.
37. misi]mis a |

38. da sityuaM misi ara ars Tquen Tana dadgromil, rameTu romeli-igi
moavlina RmerTman, ese Tquen ara grwams.
38. rameTu]xolo f |

39. gamoeZiebdiT wignTa, rameTu Tquen hgonebT, viTarmed gaqus cxorebaM
saukunoM maT Sina; da igini arian, romelni wameben CemTDs.
39. gamoeZiebdiT]gamoiZiebdiT oc, gamoiZieT o*af | wignTa]wignTagan o*af | hgonebT] + TavTa
TquenTa Sina o*af | Sina]mier o*af |

40. da Tquen ara gnebavs moslvad Cemda, raMTa cxorebaM gaqundes.
41. didebaM kacTagan ara moviRo.
42. aramed gicni Tquen, rameTu siyuaruli RmrTisaM ara gaqus TavTa Sina
TquenTa.
42. TavTa Sina TqvenTa]Tavisa Tquenisa Tana o*af |

43. me moved saxeliTa mamisa CemisaMTa, da ara SemiwynarebT. ukueTu sxuaM
movides saxeliTa TDsiTa, igi SeiwynaroT.
43. ukueTu] + vin o*af |

44. viTar ukue Uel-gewifebis Tquen rwmunebad, rameTu didebasa urTierTas
miiRebT da didebasa mxoloMsa RmrTisasa ara eZiebT.
44. ukue]ukuF af |
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45. nu hgonebT, viTarmed me Segasminne Tquen mamasa Cemsa; ars Semasmeneli
Tqueni mose, romelsa Tquen esavT.
45. Segasminne]Segasminen a | mamasa Cemsa]mamisa Cemisa a | mose]mosF a |

46. ukueTumca grwmena mosesi, grwmenamca Cemica, rameTu man CemTDs dawera.
47. ukueTu misTa wignTaM ara grwams, CemTa sityuaTaM viTarme grwmenes?
6
1. amisa Semdgomad wiaRUda iesu wiaR zRuasa mas galileaMsasa, romel ars
tiberiaMsaM.
2. da misdevda mas eri mravali, rameTu xedvides saswaulTa maT, romelTa
iqmoda uZlurTa zeda.
3. da aRvida iesu mTasa da mun dajda mowfiTurT TDsiT.
3. mowfiTurT]mow~fiTurT f |

4. da iyo moaxlebul pasqaM, dResaswauli igi huriaTaM.
4. dRe]dRF a | igi] > o* |

5. aRixilna Tualni TDsni iesu da ixila, rameTu mravali eri movals misa.
hrqua filipes: vinaM viyidoT puri, raMTa Wamon amaT?
5. rameTu] > o*af | movals]momavali o*af |

6. amas raM etyoda, gamoscdida mas, xolo TDT uwyoda, raM eguleboda
yofad.
6. etyoda] + rameTu o*af | yofad]yovad a |

7. hrqua filipe: orasisa drahknisa puri ver kma ars amaTa, raMTa kacadkacadman mcired raMme miiRos.
8. hrqua mas erTman mowafeTa misTaganman, andrea, Zmaman simon-petresman:
9. ars aqa yrmaM, romelsa aqus xuTi puri qrTilisaM da ori Tevzi,
aramed ese raM ars esodenTa winaSe?
10. hrqua mas iesu: dasxiT kacebi ese! _ da iyo TivaM friad adgilsa mas,
da dasxda kacebi igi, ricxDT viTar xuT aTas oden.
10. friadi] > a | mas] + a |

11. da moixuna iesu purni igi da hmadlobda da miscemda mowafeTa, da
mowafeni miscemdes ersa mas, romelni-igi dasxdes; egreca TevzTa maTgani,
raodeni-igi unda maT.
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12. da viTarca ganZRes, hrqua mowafeTa TDsTa: SekribeT neSti ege
namusrevi, raMTa numca raM warwymdebis.
12. ege]igi f |

13. xolo maT Sekribes da aRavses aTormeti godori namusreviTa xuTTa maT
purTagan qrTilisaTa, romel-igi dauSTa maT, romelTa-igi Wames.
14. xolo kacTa maT viTarca ixiles saswauli igi, romel qmna iesu,
ityodes: ese ars WeSmaritad winawarmetyueli, romeli mosrul ars soflad.
14. winawarmetyueli]winaMswar~mtyuli o |

15. xolo iesu gulisUma-yo, rameTu movidodes wartacebad, raMTamca yves
igi mefe, da ganeSora da warvida mTad igi xolo martoM.
15. mefe]mefF a |

16. da viTarca Semwuxrda, STavides mowafeni misni zRuad.
17. da Sevides navsa da movidodes wiaR zRuasa mas kapernaumd. da viTar
Se-oden-riJudeboda, da arRa mosrul iyo maTa iesu,
17. kapernaumd]kafarnaomd o*a, kafarnaumd f |

18. da zRuaM igi qarisagan didisa aRiZrvoda.
19. da Se-oden-srul iyvnes viTar ocdaxuT utevan, gina ocdaaT, ixiles
iesu, vidoda raM zRuasa zeda; da moeaxla raM navsa mas, SeeSina maT.
19. ocdaaT] + da o*af | moeaxla ra]axlos iyo o*af | SeeSina maT] tr maT SeeSina o*a, da maT
SeeSina f |

20. xolo Tavadman hrqua maT: me var, nu geSinin!
20. xolo]da o*af |

21. unda maT, raMTamca Seiyvanes igi navsa mas. da meyseulad ipova navi igi
queyanasa mas, vidreca mividodes.
22. xvalisagan eri igi romel dga wiaR zRuasa mas, uwyodes, rameTu sxuaM
navi ara iyo mun, garna erTi igi xolo, romelsa Sesrul iyvnes mowafeni
iesuMsni, da rameTu ara Sevida iesu mowafeTa Tana navsa mas, aramed
mowafeni xolo misni Sevides.
22. romel]romeli oaf |

23. movides ukue sxuanica navni tiberiiT, maxlobelad adgilsa mas, sada-igi
Wames puri, romeli-igi akurTxa ufalman da hmadlobda.
23. ukue] > a, ukuF f |

24. viTarca ixila erman man, viTarmed iesu ara mun ars, arca mowafeni
misni, moadgines maT navebi igi da movides kapernaumd da eZiebdes iesus.
24. maT] > o*f | kapernaumd]kafarnaomd o*a, kafarnaumd f |

25. da poves igi wiaR zRuasa mas da hrques mas: rabi, odes moxued aqa?
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25. poves]moves a | moxued]moxuFd f |

26. miugo iesu da hrqua maT: amen, amen getyD Tquen: meZiebT me, ara Tu
rameTu ixileniT saswaulni, aramed rameTu SWameT purTa maTgan da
gansZeRiT.
26. sWameT f | gansZeRiT]ganshZeRiT a |

27. iqmodeT nu sazrdelsa warsawymedelsa, aramed sazrdelsa, romeli hgies
cxorebad saukunod, romeli Zeman kacisaman mogces Tquen, rameTu amas mamaman
dahbeWda, RmerTman.
27. Zeman]ZFman a |

28. hrques mas: raM vyoT, raMTa viqmodiT saqmesa RmrTisasa?
29. miugo iesu da hrqua maT: ese ars saqmF RmrTisaM, raMTa grwmenes,
romeli-igi man moavlina.
29. saqmF]saqme of |

30. da maT hrques mas: rasa saswaulsa iqm, raMTa vixiloT da gurwmenes
Seni? rasa iqm?
31. mamani Cuenni Wamdes mananasa udabnosa zeda, viTarca weril ars: puri
zeciT mosca maT Wamad.
32. hrqua mas iesu: amen, amen getyD Tquen: ara mose mogca Tquen puri
zeciT, aramed mamaman Cemman mogca Tquen puri WeSmariti zeciT.
32. mas]maT oaf | mose]mosF oaf |

33. rameTu puri RmrTisaM ars, romeli gardamoUda zeciT da mosca
cxorebaM sofelsa.
34. hrques mas: ufalo, maradis momec Cuen puri ese!
34. ese] + Wamad af |

35. hrqua maT iesu: me var puri cxorebisaM; romeli movides Cemda, ara
Siodis, da romelsa hrwmenes Cemi, arasada swyurodis.
35. Siodis]hSiodis a | swyurodis]hswyurodis oa |

36. aramed garqu Tquen, viTarmed: mixileT me da ara grwams.
36. viTarmed] > o*af |

37. yoveli romeli momca me mamaman Cemman, Cemda movides; da romeli
movides Cemda, ara ganvaZo gare.
37. momca]momces a | da] > a | gare]garF a |

38. rameTu gardamovUed zeciT, ara raMTa vyo nebaM Cemi, aramed nebaM
momavlinebelisa Cemisa mamisaM.
39. xolo ese ars nebaM momavlinebelisa Cemisa mamisaM, raMTa yoveli,
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romeli momca me, ara warvwymido misgan, aramed aRvadgino igi
ukuanaMsknelsa mas dResa.
39. xolo]rameTu o*af | misgan] misgani f |

40. rameTu ese ars nebaM momavlinebelisa CemisaM, raMTa yoveli romeli
xedvides Zesa da hrwmenes misi, aqundes cxorebaM saukunoM, da me
aRvadgino igi ukuanaMsknelsa mas dResa.
40. yoveli] > o*af |

41. drtDnvides misTDs huriani igi, rameTu Tqua: me var puri igi, romeli
zeciT gardamovUed, _
41. igi2] > f |

42. da ityodes: ara ese arsa iesu, ZF iosebisi, romlisa mamaM da dedaM
Cuen viciT? viTar ukue ityDs ese, viTarmed: zeciT gardamovUed?
42. ZF]ZeF o, Ze f | ukue]ukuF af | ityDs] + aw o*af |

43. miugo iesu da hrqua maT: nu sdrtDnavT urTierTas!
44. vervis Uel-ewifebis moslvad Cemda, ukueTu ara mamaman, momavlinebelman
Cemman, moiyvanos igi Cemda, da me aRvadgino igi ukuanaMsknelsa mas dResa.
44. moiyvanos]moavlinos o*af | mas] > o*a |

45. weril ars winawarmetyuelTa Sina, viTarmed: iyvnen yovelni RmrTiv
swavlul. yovelsa romelsa esmes mamisa Cemisagan da iswavos, movides Cemda.
45. winawarmetyuelTa]winawarmetyuelTasa o*a, ww~ylisa f | Sina ] > f | esmes]esmas oaf |
iswavos]iswaos a |

46. ara Tu RmerTi vis uxilavs, aramed romeli-igi ars RmrTisagan, aman
ixila mamaM.
47. amen, amen getyD Tquen: romelsa hrwmenes Cemi, aqundes cxorebaM
saukunoM.
47. amen1]amin f | saukunoM] + da me aRvadgino igi ukanaMsknelsa mas dResa o*af |

48. me var puri cxorebisaM.
49. mamaTa TquenTa Wames mananaM udabnosa da moswydes.
50. ese ars puri, romeli zeciT gardamoUda; ukuTu vinme Wamos misgani,
ara mokudes.
50. gardamoUda] +

da raMTa af |

51. me var puri cxoveli, romeli zeciT gardamovUed. ukueTu vinme Wamdes
amis purisagan, ara mokudes, aramed cxovndes ukunisamde. da puri, romeli
me mivsce, Uorci Cemi ars, romelsa me mivscem cxorebisaTDs soflisa.
51. cxoveli]cxorebisaM o*af | ukueTu]ukuFTu f | Wamdes] Wamos f | cxovndes]cxondes oaf |

52. ilalvides urTierTas huriani igi da ityodes: viTarme Uel-ewifebis
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amas mocemad Cuenda Uorci TDsi Wamad?
53. hrqua maT iesu: amen, amen getyD Tquen: ukueTu ara SWamoT Uorci Zisa
kacisaM da suaT sisxli misi, ara gaqundes cxorebaM TavTa Soris TquenTa.
53. SWamoT]sWamoT f | suaT]hsuaT a | TavTa Soris TquenTa]Tavisa TquenisaM o*af |

54. xolo romeli Wamdes Uorcsa Cemsa da sumides sisxlsa Cemsa, aqundes
cxorebaM saukunoM, da me aRvadgino igi ukuanaMsknelsa mas dResa.
55. rameTu Uorci Cemi WeSmariti saWmeli ars, da sisxli Cemi WeSmariti
sasumeli ars.
56. da romeli Wamdes Uorcsa Cemsa da sumides sisxlsa Cemsa, igi Cem Tana
dadgromil ars, da me mis Tana.
57. viTarca momavlina me cxovelman mamaman, da meca cxovel var mamisa
Tana; da romeli Wamdes Cemgan, igica cxondes Cem mier.
58. rameTu ese ars puri, romeli zeciT gardamoUda. ara egreT, viTar-igi
Wames mamaTa TquenTa mananaM da moswydes. xolo romeli Wamdes amas pursa,
cxondes ukunisamde.
58. ukunisamde]ukunisamdF a |

59. ese Tqua Sesakrebelsa Soris da aswavebda kapernaums.
59. kapernaums]kafarnaoms o*a, kafarnaums f |

60. mravalTa ukue mowafeTa misTaganTa esma ese da ityodes: ficxel ars
sityuaM ese. vis Uel-ewifebis smenad misa?
60. ukue] > o*af | da] > o*af | misTaganTa]misTagan a | misTaganTa] + romelTa o*af | misa]missa a |

61. icoda iesu TaviT TDsiT, rameTu drtDnven mowafeni misni amisTDs, da
hrqua maT: ese dagabrkolebsa Tquen?
61. TaviT TDsiT]suliTa TDsiTa o*af |

62. ukueTu ixiloT ZF kacisaM aRmavali, sadaca iyo pirvel?
62. ukueTu]pr xolo a | ZF]Ze of |

63. suli ars ganmacxovelebel, xolo Uorcni arad sargebel arian;
sityuaTa romelTa getyD Tquen, sul arian da cxoreba,
63. arad]ara a | getyD]getyode o*af |

64. aramed arian vinme Tquenganni, romelTa ara hrwams. _ rameTu icoda
iesu pirveliTgan, Tu vin arian igini, romelTa ara hrwams, anu vin ars
mimcemeli misi.
65. da etyoda: amisTDs garqu Tquen: vervis Uel-ewifebis moslvad Cemda,
ukueTu ara ars mocemul misa mamisagan Cemisa.
65. Cemda] > a |
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66. amis gamo mravalni mowafeTa misTaganni ukuniqces da arRara vidodes
mis Tana.
67. hrqua iesu aTormetTa maT: nuukue Tquenca gnebavs warslvis?
67. nuukue]nuukuF af |

68. miugo mas simon-petre da hrqua: ufalo, visa mivideT Cuen? rameTu
sityuani cxorebisa saukunoMsani gqonan Sen.
68. -petre]-petrF a | visa]vissa oaf |

69. da Cuen gurwmena da gDcnobies, rameTu Sen xar qristF, ZF RmrTisa
cxovelisaM.
69. qristF]qriste f | ZF]Ze f |

70. miugo iesu da hrqua maT: arame aTormetni gamogirCiena? da erTi
Tquengani eSmaki ars.
70. gamogirCiena]gamogarCiena a |

71. xolo ityoda iudas simonissa, iskariotelsa, romeli iyo erTi
aTormetTagani, rameTu amas eguleboda micemaM misi.
71. ityoda] + da oc | simonissa]simon a |

7
1. amisa Semdgomad iqceoda iesu galileas da ara unda mislvad huriastans,
rameTu eZiebdes mas huriani igi moklvad.
2. xolo iyo maxlobel dResaswauli igi huriaTaM, romel ars karvobisaM.
2. maxlobel] moaxlebul o* | dResaswauli]dRFsaswauli a |

3. hrques mas ZmaTa misTa: gardaguale amier da warved huriastanad, raMTa
mowafeTaca SenTa ixilnen saqmeni Senni, romelTa iqm!
4. rameTu aravin farulad rasme iqmn da eZiebn, raMTamca gancxadebul iyo.
ukueTu amas iqm, gamoucxade Tavi Seni sofelsa!
4. eZiebn]hgonebn o*af |

5. rameTu arcaRa ZmaTa misTa hrwmena misi.
6. hrqua maT iesu: Jami Cemi arRa mowevnul ars, xolo Jami Tqueni odesve
ganmzadebul ars.
7. ver Uel-ewifebis sofelsa moZulebad Tquenda, xolo me vsZul, rameTu
vwameb misTDs, viTarmed saqmeni misni borot arian.
7. vwameb]vamxileb o*af | misTDs]mas o*af | viTarmed]rameTu o*af |
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8. Tquen aRvediT dResaswaulsa amas. xolo me ara aRval dResaswaulsa
amas, rameTu Jami Cemi arRa aRsrulebul ars.
8. dResaswaulsa1]dRFsaswaulsa a | dResaswaulsa2]dRFsaswaulsa a |

9. ese hrqua maT da daadgra galileas.
10. da viTarca aRvides Zmani misni dResaswaulsa mas, maSin Tavadica iesu
aRvida ara gancxadebulad, aramed viTarca farulad.
10. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a | viTarca] > o*af |

11. xolo huriani igi eZiebdes mas dResaswaulsa mas da ityodes: sadame
ars igi?
11. igi1] > a | dResaswaulsa mas] > a |

12. da iyo mravali drtDnvaM misTDs ersa Soris. romelnime ityodes: keTil
ars; _ xolo sxuani ityodes: ara, aramed acTunebs ersa.
12. mravali] > o*af | ars] + igi o*af |

13. da aravin gancxadebulad ityoda misTDs SiSisaTDs huriaTaMsa.
14. da viTarca dResaswauli igi gan-oden-zogebul iyo, aRvida iesu taZrad
da aswavebda.
14. dResaswauli]dRFsaswauli a |

15. ukDrda huriaTa maT da ityodes: viTar ukue aman wigni icis
uswavlelad?
15. ukue]ukuF af |

16. miugo iesu da hrqua: Cemi ese moZRurebaM ara ars Cemi, aramed
momavlinebelisa CemisaM.
16. hrqua] + maT a | Cemi] > a |

17. ukueTu vinme nebasa missa hyofdes, cnas man moZRurebaM ese, viTar raM
ars: RmrTisagan ars, anu me TaviT TDsiT vityD.
17. ukuFTu f |

18. romeli TaviT TDsiT ityDn, didebasa Tavisa TDsisa eZiebn; xolo romeli
eZiebn didebasa momavlinebelisa TDsisasa, igi WeSmarit ars, da sicruF ara
ars mis Tana.
18. sicruF]sicruve af |

19. anu ara mose mogca Tquen Sjuli? da aravin Tquengani hyofs Sjulsa.
raMsaTDs meZiebT me moklvad?
19. Sjuli]sjuli f | Sjulsa]sjulsa f |

20. miugo erman man da hrqua: eSmaki ars Sen Tana. vin geZiebs Sen
moklvad?
21. miugo iesu da hrqua maT: erTi saqmF vqmen Tquen Soris, da yovelTa
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gikDrs.
21. saqmF]saqme of |

22. amisTDs mose mogca Tquen winadacueTaM. ara Tu mosesgan ars, aramed
mamaTagan, da SabaTsa winadaicDTis kacman.
22. mose]mosF a | winadacueTaM]winadacuFTaM f |

23. ukueTu winadacueTilebaM moiRis kacman SabaTsa, raMTa ara ganqardes
Sjuli mosesi, me mabralebTa, rameTu yovladve ganvacocxle kaci SabaTsa
Sina?
23. winadacueTilebaM]winadacuFTileba f | Sjuli]sjuli f |

24. nu SjiT Tual-RebiT, aramed samarTali saSjeli sajeT.
24. SjiT]SiT a, sjiT f | saSjeli]sasjeli f.

25. ityodes vinme ierusalFmelTaganni: ara ese arsa, romelsa eZiebdes
moklvad?
26. aha, esera, gancxadebulad etyDs, da aras etyDan mas. nuukue WeSmaritad
cnes mTavarTa maT, viTarmed ese ars WeSmaritad qristF?
26. nuukue]nuukuF af | WeSmaritad] > o*af | qristF]qriste f |

27. aramed ese viciT, vinaM ars. xolo qristF odes movides, aravin
uwyodis, Tu vinaM ars.
27. qristF]qriste of |

28. RaRad-yo iesu taZarsa mas Sina, aswavebda da etyoda: meca miciT da
iciT, vinaM var; da TaviT CemiT ara mosrul var, da ars WeSmarit.
romelman-igi momavlina me, romeli Tquen ara iciT.
28. RaRad-yo]RaRat-yo oa | da3] > o* |

29. xolo me vici igi, rameTu mis mier var, da man momavlina me.
30. eZiebdes mas Sepyrobad, da aravin daasxna mas Uelni, rameTu arRa
mowevnul iyo Jami misi.
31. da mravalTa erisa misganTa hrwmena misa mimarT da ityodes: qristF
odes movides, nuukue umravlesni saswaulni qmnnesa, romelni aman qmnna?
31. da1] + amisa Semdgomad o*af | misa mimarT]igi o*af | qriste of | nuukue]nuukuF af |
umravlesni]umravlesi a | saswaulni]saswauli a | qmnnesa]qmnesa af | romelni]romeli a |

32. da esma farisevelTa erisa mis drtDnvaM misTDs. da miavlinnes
mRdelTmoZRuarTa maT da farisevelTa msaxurni, raMTa Seipyran igi,
33. da Tqua iesu: mcired Jam Tquen Tana var da warval momavlinebelisa
Cemisa.
33. Tqua]hrqua a |
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34. meZiebdeT me da ara mpovoT: da sada-igi me viyo, Tquen ver Zal-gic
moslvad.
34. mpovoT]mpooT f |

35. ityodes urTierTas huriani igi: vidreme egulebis amas warslvad, da
Cuen ara vpooT igi? nuukue ganTesulTa maT warmarTTasa egulebis mislvad
da swavlad mun warmarTTa?
35. nuukue]nuukuF af |

36. raM ars sityuaM ese, romelsa ityDs: meZiebdeT me da ara mpooT, da:
sada me viyo, Tquen ver Uel-gewifebis moslvad?
36. mpooT]mpovoT a |

37. da dasasrulsa mas didisa mis dResaswaulisasa dadga iesu, RaRad-yo da
Tqua: ukueTu visme swyurodis, movedin Cemda da suemdin.
37. dResaswaulisasa]dRFsaswaulisasa a | dadga]dga o*af | RaRad-yo]RaRat-yo oa |
suemdin]suFmdin f |

38. da romelsa hrwmenes Cemi, viTarca Tqua wignman, mdinareni muclisa
misisagan diodian wylisa cxovelisani.
39. ese Tqua sulisa misTDs, romeli miRebad iyo morwmuneTa maT misa
mimarT, rameTu arRa mocemul iyo suli wmidaM, rameTu iesu arRa iyo
didebul.
39. miRebad] moRebad o* | misa] missa o |

40. mravalTa erisa misganTa ismines sityuaM ese da ityodes: ese ars
WeSmaritad winawarmetyueli.
41. sxuani ityodes: ese ars qristF; _ xolo sxuani ityodes: nuukue
galileaMT moslvad arsa qristF?
41. qristF1]qriste of | nuukue]nuukuF f | qristF2]qriste of |

42. ara wigni ityDsa, viTarmed Teslisagan daviTisa da beTlemiT dabiT,
sada iyo daviT, movides qristF?
42. qristF]qristeF o, qriste f |

43. da ganwvalebaM iyo misTDs ersa Soris.
44. da romelTame maTganTa unda SepyrobaM misi, da aravin miyvna Uelni mis
zeda.
45. movides msaxurni igi mRdelTmoZRuarTani da farisevelTani, da hrques
maT: rad ara moiyvaneT igi?
46. miuges msaxurTa maT da hrques: arasada vin ityoda kaci esreT, viTar
ese kaci.
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47. miuges farisevelTa maT da hrques: Tquenca nuukue Se-ve-cTomil xarTa?
47. nuukue]ukuF o*a, nuukuF f | Se-ve-cTomil] SecTomil of, SecTumil a | xarTa]xarT oaf |

48. nuukue mTavarTaganTa vieTme hrwmenaa misi, anu farisevelTa?
48. nuukue]nuukuF af | hrwmenaa]hrwmena a |

49. aramed ersa amas, romelman ara icis Sjuli, dawyeul arian.
49. Sjuli]sjuli f |

50. hrqua maT nikodimos, romel-igi mosrul iyo pirvel misa, iyo erTi
maTgani:
50. nikodimos]nikodemos o*af | romel-]romeli- oa | misa] + da a |

51. nuukue Sjuli Cueni daSjis kacsa, ukueTu ara pirvelad isminos misgan
da cnas, rasa iqms?
51. nuukue]nuukuF af | Sjuli]sjuli f | dasjis f |

52. miuges maT da hrques mas: nu Senca galileaMT xar? gamoiZie da
ixile, rameTu galileaMT winawarmetyueli ara aRdgomil ars.
52. gamoiZie]gamoiZe a | ixile]ixilo a | aRdgomil]aRdgomol a |

53. da warvida kacad-kacadi saxid TDsad.
53. saxid]saxed a |

8
1. xolo iesu warvida mTasa mas zeTisxilTasa.
2. da ganTiad kualad movida taZrad, da yoveli eri movidoda misa mimarT,
da dajda da aswavebda maT.
3. xolo mwignobarTa maT da farisevelTa moiyvanes misa dedakaci, romeli
cxadad ersa zeda daepyra mruSebasa, da daadgines igi Soris
3. cxadad ersa zeda] > o*af | mruSebasa] + zeda o*af |

4. da hrques mas, rameTu gamoscdides: moZRuar, ese dedakaci cxadad
mruSebasa daepyra.
4. rameTu gamoscdides] > o*af |

5. da mose amcno Sjulsa Sina Cuensa eseviTarTa qvisa dakrebaM. Sen ukue
rasa ityD?
5. mose]mosF a | Sjulsa] sjulsa f | ukue]ukuF af |

6. xolo ese Tques da gamoscdides mas, raMTa aqundes Sesmenad misa. xolo
iesu queyanad dadrka da TiTiTa queyanasa werda da araras etyoda.
6. Tques]TquFs f | da araras etyoda] > o*af |
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7. da viTar myovar dges da hkiTxvides mas, aRemarTa ze da hrqua maT: vin
ucodvel ars Tquengani, pirvelad man dauteven qvaM magas zeda.
7. myovar]myuvar a | ze]zF a |

8. da kualad quedadrka da werda queyanasa.
8. quedadrka]quFdadrka f |

9. xolo maT viTarca esma, mxilebulni sDnidisisagan, ganvidodes TiToM:
iwyes moxucebuliTgan, vidremdis daSTa Tavadi martoM, da dedakaci igi dga
Soris.
9. mxilebulni sDnidisisagan] > o*af | Soris]winaSe missa o*af |

10. xolo iesu aRemarTa da aravin ixila, garna dedakaci igi da hrqua mas:
sada arian Semasmenelni Senni? aravin gangikiTxa Sen?
10. aRemarTa da aravin ixila, garna dedakaci igi]mixeda o*af | mas] + dedakaco af |

11. xolo man hrqua: aravin, ufalo! _ xolo iesu hrqua mas: arca me
gangikiTxav Sen; warved da amieriTgan nuRara scodav.
12. mermeca etyodave iesu da hrqua maT: me var naTeli soflisaM, romeli
Semomidges me, ara vidodis bnelsa, aramed aqundes naTeli cxorebisaM,
13. hrques mas farisevelTa Sen Tavisa SenisaTDs swameb, da wamebaM Seni
ara ars WeSmarit.
14. miugo iesu da hrqua maT: daRacaTu me vwamo Tavisa CemisaTDs, WeSmarit
ars wamebaM Cemi, rameTu vici, vinaM mosrul var da vidre mival, xolo
Tquen ara iciT, vinaM moved da vidre val.
14. me] > a*.

15. Tquen UorcTaebr SjiT, xolo me aravis vSji.
15. SjiT]sjiT f | vSji]vsji f |

16. ukueTu vSjide me, saSjeli Cemi WeSmarit ars, rameTu ara var martoM,
aramed me da momavlinebeli Cemi mamaM.
16. vSjide]vsjide f | saSjeli]sasjeli f |

17. rameTu Sjulsaca Tquensa weril ars, viTarmed: orisa kacisa wamebaM
WeSmarit ars.
17. sjulsaca f |

18. me var, romeli vwameb CemTDs, da wamebs CemTDs momavlinebeli Cemi
mamaM.
19. hrques mas huriaTa maT: sada ars mamaM Seni? _ miugo iesu da hrqua
maT: arca me miciT, arca mamaM Cemi. ukueTumca micodeT me, mamaMcamca Cemi
icodeT.
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20. amas sityuasa etyoda fasissacavsa mas Tana da aswavebda taZarsa Sina,
da aravin Seipyra igi, rameTu arRa mosrul iyo Jami misi.
21. merme hrqua maT iesu: me warval, da meZiebdeT me da ara mpooT da
codvaTa Sina TquenTa moswydeT; da vidre-igi me mival, Tquen ver Uelgewifebis moslvad.
22. ityodes urTierTas huriani igi: nuukue moiklavs Tavsa TDssa, rameTu
ityDs: vidre-igi me mival, Tquen ver Uel-gewifebis moslvad.
22. nuukue]nuukuF af | moiklavs] + Tavs a |

23. da etyoda maT iesu: Tquen queyanisaganni xarT, xolo me zecisagani
var; Tquen amis soflisaganni xarT, xolo me ara amis soflisagani var.
24. garqu Tquen, viTarmed: moswydeT codvaTa Sina TquenTa. ukueTu ara
grwmenes Cemi, rameTu me var, moswydeT codvaTa Sina TquenTa.
25. etyodes mas: da Sen vin xar? _ hrqua maT iesu: pirvelad, rameTu me
getyD Tquen:
25. da] > a |

26. mravali maqus Tquenda sityuad da gankiTxvad, aramed romelman
momavlina me, WeSmarit ars, da raM-igi mesma misgan, mas vityD sofelsa
amas Sina.
27. xolo maT ara cnes, rameTu mamasa TDssa uTxrobda maT.
28. merme hrqua maT iesu: odes aRamaRloT ZF kacisaM. maSin scnaT, rameTu
me var da TaviT CemiT aras viqm, aramed viTarca maswava me mamaman, masca
vityD.
28. ZF]Ze of | CemiT]CmiT a |

29. da romelman momavlina me, Cem Tana ars; ara damiteva me martoM
mamaman, rameTu me saTnoebasa missa viqm maradis.
30. amas raM etyoda, hrwmena mravalTa misi.
31. da etyoda iesu morwmuneTa maT misTa huriaTa: ukueTu Tquen daadgreT
sityuaTa CemTa, WeSmaritad mowafeni Cemni xarT.
32. da scnaT WeSmariti, da WeSmaritebaman gangaTavisuflnes Tquen.
33. miuges huriaTa maT da hrques mas:
Cuen naTesavni abrahamisni varT da
arasada vis vhmonebdiT. viTar-ege Sen ityD, viTarmed: gansTavisufldeT?
33. gansTavisufldeT]ganhsTavisufldeT a |

34. miugo iesu da hrqua maT: amen, amen getyD Tquen, rameTu:
romelman qmnes codvaM, monaM ars igi codvisaM.
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yovelman

34. rameTu] > a* |

35. da monaman ara daimkDdros saxlsa Sina ukunisamde, xolo Zeman
daimkDdros ukunisamde.
35. ukunisamde]ukunisamdF a |

36. ukueTu Zeman gangaTavisuflnes, WeSmaritad Tavisufal iyvneT.
37. uwyi, rameTu naTesavni abrahamisani xarT, aramed meZiebT me moklvad,
rameTu sityuaM Cemi ver daetevis Tquen Soris.
38. me romeli vixile mamisa Cemisa Tana, mas vityD; da Tquen romeli
ixileT mamisa Tquenisa Tana, mas hyofT.
38. ixileT]gasmies o*af | Tquenisa Tana]Tquenisagan o*af | hyofT]iqmT o*af |

39. miuges da hrques mas: mamaM Cueni abrahami ars. _ miugo iesu da hrqua
maT: ukueTumca Svilni abrahamisni iyveniT, saqmeTamca abrahamisTa iqmodeT.
40. xolo aw meZiebT me moklvad, kacsa, romeli WeSmaritsa getyD Tquen,
romeli mesma RmrTisagan. ese abraham ara qmna.
41. xolo Tquen iqmT saqmesa mamisa Tquenisasa. _ hrques mas: Cuen siZviT
ara Sobil varT, erTi mamaM viciT _ RmerTi.
41. saqmesa]samesa f |

42. hrqua maT iesu: ukueTumca RmerTi mamaM Tqueni iyo, giyuardimca me,
rameTu RmrTisagan gamoved da mosrul var, rameTu ara TaviT TDsiT
mosrul var, aramed man momavlina me.
43. raMsaTDs sityuani Cemni ara icniT? rameTu ver Zal-gic sityuaTa CemTa
smenad.
44. Tquen mamisa eSmakisani xarT da gulisTqumaTa mamisa TquenisaTa gnebavs
yofad; rameTu igi kacismklveli iyo dasabamiTgan da WeSmaritebasa ara
daadgra, rameTu WeSmaritebaM ara ars mis Tana. odes ityDn tyuvilsa,
TDsisagan gulisa ityDn, rameTu mtyuvar ars, da rameTu mamaMca misi
mtyuvari ars.
44. mamisa]mamisagan a | eSmakisani]eSmakisa a | gulisTqumaTa]gulisTqumaM o*af | TquenisaTa]Tquenisa
o*af | iyo]ars o*af |

45. xolo me WeSmaritsa getyD Tquen, da ara grwams Cemi.
46. vin Tquenganman mamxilos me codvisaTDs? ukueTu WeSmaritsa getyD
Tquen, raMsaTDs ara grwams Cemi?
47. romeli RmrTisagan ars, sityuaTa RmrTisaTa ismens; amisTDs ara ismenT
Tquen, rameTu ara xarT RmrTisagan.
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48. miuges huriaTa maT da hrques mas: ara keTilad vTquTa, viTarmed
samaritel xar Sen, da eSmaki ars Sen Tana?
48. samaritel]samariteli af |

49. miugo iesu da hrqua maT: Cem Tana eSmaki ara ars, aramed pativ-vscem
mamasa Cemsa, da Tquen maginebT me*.
* aqedan wydeba o.

50. xolo me ara veZieb didebasa Cemsa; ars, romeli eZiebs da Sjis.
50. Sjis]sjis f |

51. amen, amen getyD Tquen: ukueTu vinme sityuaM Cemi daimarxos, sikudili
ara ixilos ukunisamde.
52. hrques mas huriaTa: aw gDcnobies, rameTu eSmakeul xar: abraham mokuda
da winawarmetyuelnica, da Sen ityD: ukueTu vinme sityuaM Cemi daimarxos,
ara ixilos gemoM sikudilisaM ukunisamde.
53. nuukue Sen ufroMs xara mamisa Cuenisa abrahamisa, romeli mokuda, da
winawarmetyuelni mowydes? Sen vis hyof Tavsa Sensa?
53. nuujue]nuukuF f | mowydes]moswydes af |

54. miugo iesu da hrqua maT: ukueTu me vadidebde Tavsa Cemsa, didebaM
Cemi araraM ars; aramed ars mamaM Cemi, romeli madidebs me, romel Tquen
sTquT, viTarmed: RmerTi Cueni ars igi.
54. romel]romeli af |

55. da ara iciT igi, xolo me vici igi, da ukueTu vTqua, viTarmed ara
vici igi, viyo meca msgavs Tquenda mtyuvar, aramed vici igi da sityuasa
missa vimarxav.
55. Tquenda]TquFnda f |

56. abrahams, mamasa Tquensa, uxaroda, raMTa ixilos dRe ese Cemi, ixila
da ganixara.
56. dRe]dRF a |

57. hrques mas huriaTa maT: ergasis wlis arRa xar da Sen abrahami
gixilavsa?
58. hrqua maT iesu: amen, amen getyD Tquen: pirvel abrahamis yofadmde me
var.
58. pirvel]vidre af |

59. aRiRes qvebi huriaTa maT, raMTa dahkribon mas. xolo iesu daefara da
ganvida taZriT, ganvlo Soris maTsa da warvida esreT.
59. taZriT] + da f |
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1. da viTarca warvidoda iesu, ixila kaci, brmaM SobiTgan.
2. hkiTxvides mowafeni misni da etyodes: rabi, vin coda: aman, anu
mSobelTa amisTa, rameTu brmaM iSva?
3. hrqua maT iesu: arca aman coda, arca mSobelTa amisTa, aramed raMTa
gamocxadnes saqme RmrTisaM magas zeda.
3. saqme]saqmF a |

4. da Cemda jer-ars saqmed saqmesa momavlinebelisa Cemisasa, vidre dRF
arsRa; mocvals Rame, odes vervis Uel-ewifos saqmed.
4. Rame]RamF af |
* aqedab grZeldeba o.

5. vidremde var sofelsa Sina, naTeli var soflisaM.
6. da ese viTarca Tqua, hnerwyua queyanasa da Seqmna TiUaM nerwyDsagan, da
scxo TiUaM igi TualTa mis brmisaTa
7. da hrqua mas: warved da daibane sabanelsa mas siloamisasa, romeli
iTargmnebis movlinebulad. _ warvida kaci igi da daibana, movida da
xedvida.
8. xolo moZmeni da romelTa exilva igi pirvelad, rameTu mTxoveli iyo,
ityodes: ara ese arsa, romeli zin da iTxovn.
8. mTxoveli]mTxovel a |

9. sxuani ityodes: ese ars; _ xolo romelnime ityodes: ara, aramed
msgavsi misi ars; xolo igi ityoda: me var.
9. ityoda]etyoda of |

10. hkiTxvides mas: viTar aRgexilnes Tualni Senni?
11. man miugo da hrqua maT: kacsa romelsa hrqDan iesu, TiUaM Seqmna da
mcxo TualTa CemTa da mrqua me: warved sabanelsa mas siloamisasa da
daibane. mived da davibane da aRvixilen.
11. sabanelsa mas] > o*af | siloamisasa]siloamd o*af |

12. hrques mas: sada ars igi? xolo man hrqua maT: ara uwyi.
13. iyo SabaTi, odes-igi TiUaM Seqmna iesu da aRuxilna Tualni misni.
14. moiyvanes igi winaSe farisevelTa, romel-igi pirvelad brmaM iyo.
15. kualad hkiTxvides mas farisevelnica igi: viTar aRixilen? xolo man
hrqua maT: TiUaM damdva TualTa CemTa, da davibane da aw vxedav.
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16. ityodes vinme farisevelTaganni: ese kaci ara ars RmrTisagan, rameTu
SabaTsa ara imarxavs. _ sxuani ityodes: viTar Uel-ewifebis kacsa codvilsa
eseviTarisa saswaulisa saqmed? _ da cilobaM iyo maT Soris.
16. RmrTisagan]RmrTisaM a |

17. hrques mas, romeli-igi pirvel brmaM iyo: Sen rasa ityD misTDs, rameTu
aRgixilna Tualni Senni? xolo man hrqua maT: winawarmetyueli ars.
18. ara hrwmena huriaTa misTDs, viTarmed brmaM iyo da aRixilna Tualni,
vidremde mouwodes mama-dedaTa misTa, romelman-igi aRixilna,
19. hkiTxvides maT da hrques: ese arsa ZF igi Tqueni, romlisaM Tquen
sTquT, viTarmed: brmaM iSva? aw ukue viTar xedavs?
19. hrques]hrquFs f | ZF] Ze of, ZeF a | ukue] ukuF f |

20. miuges mama-dedaTa misTa da hrques: uwyiT, rameTu ese ars ZF Cueni da
rameTu brmaM iSva.
20. ZF]Ze f |

21. xolo aw viTar xedavs, Cuen ara viciT; anu vin aRuxilna magas
Tualni, Cuen ara uwyiT; magas hkiTxeT, hasaki aqus, ege Tavisa TDsisaTDs
ityoden.
22. amisTDs ese Tques mSobelTa misTa, rameTu eSinoda huriaTagan, rameTu
SeTqumul iyvnes huriani, raMTa aR-Tu vinme-iaros igi qristed, krebulisagan
ganUadon igi.
22. Tques ]TquFs f |

23. amisTDs Tques mama-dedaTa misTa, viTarmed: hasaki aqus, magas hkiTxeT.
23. Tques]hrques a |

24. mouwodes kacsa mas meored, romeli-igi pirvel brmaM iyo, da hrques
mas: miec didebaM RmerTsa; Cuen uwyiT, rameTu kaci ese codvili ars.
25. xolo man miugo da hrqua: codvili Tu ars, me ara uwyi; xolo erTi
ese uwyi, rameTu brmaM viyav da aw vxedav.
26. merme hrques mas: raM giyo Sen? viTar aRgixilna Tualni Senni?
27. miugo da hrqua maT: garqu Tquen pirvelve, da ara gesma; raMsaRa
gnebavs kualad smenad? anu Tquenca gnebavs mowafe-yofad misa?
27. mowafe-]mowafF- a |

28. xolo igini aginebdes mas da hrques: Sen xar mowafF misi, xolo Cuen
mowafeni mosesni varT.
29. mowafF]mowafe f |
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29. uwyiT, rameTu moses etyoda RmerTi, xolo ese ara viciT, vinaM ars.
29. etyoda RmerTi] tr RmerTi etyoda o*af |

30. miugo kacman man da hrqua maT: sakDrveli ese ars, rameTu Tquen ara
iciT, vinaM ars, da me aRmixilna Tualni.
31. ese uwyi, rameTu codvilisaM ara isminis RmerTman, aramed ukueTu vinme
arn RmrTismsaxur da nebasa RmrTisasa hyofn, amisi isminis RmerTman.
32. saukuniTgan arasada isma, viTarmca aR-vinme-uxilna Tualni SobiTgan
brmisani.
33. ukueTumca ara iyo ese RmrTisagan, vermca ras SemZlebel iyo saqmed.
34. miuges da hrques mas: codvaTa Sina Sobil xar Sen yovlad da Sen
guaswaveb Cuen? _ da ganUades igi gare.
34. codvaTa]codvasa af | Sen1] > o*f | gare]gareF a |

35. esma iesus, rameTu ganaZes igi gare, pova igi da hrqua mas: Sen
grwamsa ZF RmrTisaM?
35. ZF]Ze of |

36. man miugo da hrqua: vin ars igi, ufalo, raMTa mrwmenes igi?
37. hrqua mas iesu: ixile igi, da romeli ityDs Sen Tana, igi ars.
38. xolo man hrqua mas: mrwams, ufalo, da Tayuanis-sca mas.
39. da Tqua iesu: Sjad sofelsa amas mosrul var me, raMTa, romelni ara
xedvides, xedviden; da romelni xedvides, dabrmen.
40. esma ese farisevelTaganTa, romelni iyvnes mis Tana, da hrques: nuukue
Cuenca brmani varTa?
40. nuukue]nuukuF f |

41. hrqua maT iesu: ukueTumca brmani iyveniT, codvaMmca ara gaqunda; xolo
aw ityDT, viTarmed: vxedavT, da codvani Tquenni hgian.

10
1. amen, amen getyD Tquen: romeli ara Sevals kariT ezosa cxovarTasa,
aramed sxDT kerZo Sevals, igi mparavi ars da avazaki.
2. xolo romeli Sevals kariT, mwyemsi ars cxovarTaM.
3. amas mekaremanca ganuRis, da cxovarTa Umisa misisaM isminian, da TDsTa
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cxovarTa uwesn saxeliT da ganiyvannis igini.
3. igini]igi oaf |

4. da odes TDsni igi yovelni ganiyvannis, winaSe maTsa vidodis, da Seudgen
mas cxovarni igi, rameTu ician UmaM misi.
5. xolo ucxosa ara Seudgen, aramed ivltodian misgan, rameTu ara ician
UmaM ucxoMsaM mis.
6. amas igavsa etyoda maT iesu, da maT ara gulisUma-yves, rasa-igi etyoda
maT.
7. xolo iesu mermeca hrqua maT: amen, amen getyD Tquen: me var kari
cxovarTaM.
8. yovelni romelni Cemsa pirvelad movides, mparavni iyvnes da avazakni,
aramed ara ismines maTi cxovarTa.
9. me var kari: Cem mier Tu vinme Sevides, cxondes; Sevides da gamovides
da saZovari povos.
10. xolo mparavi igi ara movidis, aramed raMTa iparos da daklas da
warwymidos. xolo me moved, raMTa cxorebaM aqundes da umetesi aqundes.
11. me var mwyemsi keTili: mwyemsman keTilman suli TDsi dadvis
cxovarTaTDs.
12. xolo sasyidliTdadginebulman da romeli ara arn mwyemsi, romlisa ara
aried cxovarni TDsni, ixilis raM mgeli momavali, dautevnis cxovarni da
ivltin, da mgelman waritacnis igini da ganabninis.
13. rameTu sasyidliTdadginebuli arn da araraM sWirn mas cxovarTaTDs.
13. arara]araraM of, araM a |

14. me var mwyemsi keTili da vicni Cemni igi, da mician CemTa maT.
15. viTarca micis me mamaman, vici meca mamaM da sulsa Cemsa
davsdeb cxovarTaTDs.
16. da sxuanica cxovarni midgan, romelni ara arian amis ezoMsaganni,
iginica jer-arian moyvanebad Cemda, da Umisa CemisaM isminon da iyvnen erT
samwyso da erT mwyems.
17. amisTDs uyuar me mamasa, rameTu me davsdeb sulsa Cemsa, raMTa kualad
moviRo igi.
18. aravin mimiRos igi Cemgan, aramed me davsdeb mas TaviT CemiT. Uelmewifebis dadebad misa da Uel-mewifebis kualad moRebad misa. ese mcnebaM
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momiRebies mamisa Cemisagan.
19. da iyo ganwvalebaM kualad huriaTa maT Soris amis sityDsaTDs.
20. da ityodes mravalni maTganni: eSmakeul ars da cbis. raMsa ismenT
missa?
20. missa]misa of |

21. da sxuani ityodes: ese sityuani ara eSmakeulisani arian. nuukue eSmaksa
Uel-ewifebis brmisa TualTa axilvad?
21. eSmakeulisani]eSmakeulisni a | nuukue]nuukueF af |

22. da iyo maSin satfurebaM ierusalFms; zamTari iyo.
23. da iqceoda iesu taZarsa mas Sina da stoasa solomonissa.
23. stoasa]stovasa a |

24. garemoadges mas huriani igi da etyodes: vidremdis sulTa CuenTa
warguUdi? ukueTu Sen xar qristF, gDTxar Cuen gancxadebulad.
25. miugo iesu da hrqua: garqu Tquen, da ara grwams; saqmeTa romelTa
viqm saxeliTa mamisa CemisaMTa, eseni wameben CemTDs.
26. da Tquen ara grwams Cemi, rameTu ara xarT cxovarTa CemTaganni,
viTarca garqu Tquen.
27. cxovarTa CemTa Umisa CemisaM isminian, da me vicni igini, da momdevden
me.
28. da me cxorebaM saukunoM mivsce maT, da ara warwymden ukunisamde, da
aravin mimtacnes igini UelTagan CemTa.
28. ukunisamde]ukunisamdF af |

29. mamaM Cemi, romelman momcna igini, ufroMs yovelTasa ars, da aravis
Uel-ewifebis mitacebad maTa UelTagan mamisa CemisaTa.
30. me da mamaM Cemi erT varT.
31. aqunda kualad qvebi huriaTa maT, raMTamca dahkribes mas.
32. miugo iesu da hrqua maT: mravali saqmF keTili giCuene Tquen mamisa
Cemisa mier; romlisa maTganisa saqmisaTDs qvasa damkrebT me?
32. saqmF]saqme of | giCuene]giCuFne f |

33. miuges huriaTa da hrques mas: keTilisa saqmisaTDs qvasa ara dagkrebT
Sen, aramed gmobisaTDs, da rameTu kaci xar Sen da giyofies Tavi Seni
RmerT.
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34. miugo iesu da hrqua maT: ara weril arsa Sjulsa, viTarmed: me vTqu:
RmerTni same xarT?
34. Sjulsa]sjulsa f |

35. ukueTu igini Tquna RmrTad, romelTa mimarT iyo sityuaM RmrTisaM, da
ver Uel-ewifebis daUsnad werili.
36. da romeli-igi mamaman wmida-yo da moavlina soflad, Tquen ityDT,
viTarmed: gmobs, _ rameTu vTqu, viTarmed: Ze RmrTisaM vari me.
36. Ze]ZF a |

37. ukueTu ara viqm saqmesa mamisa Cemisasa, nu grwamn Cemi.
37. ukueTu]ukuFTu f |

38. ukueTu viqm, daRacaTu Cemi ara grwams, saqmeni grwmened, raMTa scnaT
da uwyodiT, rameTu mamaM Cem Tana ars, da me mamisa Tana.
38. scnaT]hscaT a |

39. eZiebdes kualad Sepyrobad mas, da ganvida UelTagan maTTa.
40. da wiaRUda mier iordanesa, adgilsa mas, sada naTel-scemda pirvelad
iovane, da daadgra mun.
41. da mravalni movidodes misa da ityodes, viTarmed: iovane saswauli
araraM qmna; xolo yoveli, romeli Tqua iovane amisTDs, WeSmariti iyo.
41. amisTDs] misTDs f | WeSmariti iyo]WeSmart ars o*af |

42. da mravalTa hrwmena misi mun.

11
1. iyo vinme uZluri lazare beTaniaMT, dabisagan mariamisa da marTaMsa,
disa misisa.
2. ese iyo mariam, romelman scxo nelsacxebeli ufalsa da TmiTa TDsiTa
warhUocna ferUni misni, romlisaM ZmaM misi lazare sneul iyo.
3. miuvlines iesus daTa misTa da hrques: ufalo, aha, romeli giyuars,
sneul ars.
3. aha] > o*f | romeli] + igi o*af | giyuars]giyuarda o*af |

4. xolo viTarca esma iesus, Tqua: ese sneulebaM ara ars sasikudinF,
aramed didebisaTDs RmrTisa, raMTa ididos Ze RmrTisaM misgan.
4. xolo] > o*af | esma] + ese a | sasikudinF]sasikudineF a, sasikudine f | Ze]ZF a |

5. uyuarda iesus marTa da daM misi da lazare.
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5. lazare]lazarF a |

6. viTarca esma, rameTu sneul ars, maSin da-Ra-adgra adgilsa mas, sadaca
iyo, or dRe.
6. dRe]dRF a |

7. merme, amisa Semdgomad, hrqua mowafeTa TDsTa: gualeT, warvideT kualad
huriastanad.
7. merme] > o*af | gualeT]guale o*af |

8. hrques mas mowafeTa: moZRuar, awRa geZiebdes Sen huriani qvisa dakrebad,
da kualad munve mixuala?
9. hrqua mas iesu: ara aTormetni Jamni ariana dRisani? ukueTu vinme
vidodis dRisi, ara warsces ferUi, rameTu naTelsa amis soflisasa xedavs.
9. mas] maT of | dRisi]dResa o*af | warsces ferUi]ubrkumes a |

10. da ukueTu vinme vidodis Ramesa Sina, ubrkumes mas, rameTu naTeli ara
ars mas Sina.
10. Sina] > o*af |

11. ese Tqua da amisa Semdgomad hrqua maT: lazare, megobarman Cemman,
daiZina, aramed me mivide da ganvaRDZo igi.
11. ese] + raM o*af | da1] > o*af |

12. hrques mas mowafeTa: ufalo, ukueTu daiZina, cxondes.
13. xolo iesu hrqua sikudilisa misisaTDs, da maT egona, viTarmed
mZinarebisaTDs Zilisa Tqua.
13. hrqua]Tqua a |

14. maSin hrqua maT iesu gancxadebulad: lazare mokuda.
14. lazare]lazarF a |

15. da me mixaris TquenTDs, raMTa grwmenes Cemi, rameTu ara viyav mun.
aramed mogualeT, mivideT misa.
15. rameTu] + me o*af | viyav mun] tr mun viyav a |

16. hrqua ukue Toma, romelsa erqua marCbiv, misTanaTa maT mowafeTa:
mogualeT, mivideT, raMTa movwydeT Cuenca mis Tana.
16. hrqua]Tqua a | ukue]ukuF af | maT] > a | mowafeTa]mowafeTaganman a | mivideT] + Cuenca o*af |
movwydeT]movswydeT f |

17. da viTarca movida iesu beTaniad, pova igi, rameTu oTxi dRe aqunda
saflavsa Sina.
17. dRe]dRF a |

18. xolo iyo beTaniaM maxlobel ierusalFmsa viTar aTxuTmet oden utevan.
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19. da mravalni huriaTaganni mosrul iyvnes marTaMsa da mariamisa, raMTa
nugeSinis-scen maT Zmisa maTisaTDs.
19. marTaMsa]marTaMssa oaf | mariamisa]mariamissa oaf |

20. xolo marTas viTarca esma, rameTu iesu movals, miegebvoda mas, xolo
mariam saxlsa Sina jda.
21. hrqua marTa iesus: ufalo, ukueTumca aqa iyav, aramca momkudar iyo
ZmaM igi Cemi,
22. aramed da awca uwyi, viTarmed: raMca-igi sTxoo RmerTsa, mogces Sen
RmerTman.
22. aramed] > a | viTarmed] > o*af | raMca-]raM- a | sTxoo]sTxovo af |

23. hrqua mas iesu: aRdges ZmaM Seni.
24. hrqua mas marTa: uwyi, rameTu aRdges aRdgomasa mas ukuanaMsknelsa
dResa.
25. hrqua mas iesu: me var aRdgomaM da cxorebaM. romelsa hrwmenes Cemi,
mo-RaTu-kudes, cxovndesve.
25. cxovndesve]cxondesve oaf |

26. da yoveli, romeli cocxal ars da hrwmenes Cemi, ara mokudes igi
ukunisamde. grwamsa ese?
27. hrqua mas marTa: he, ufalo, mrwams, rameTu Sen xar qristF, ZF
RmrTisaM, momavali soflad.
27. he]hF a | qristF]qriste f | ZF]Ze f |

28. da viTarca ese Tqua, warvida da mouwoda mariams, dasa TDssa, idumal
da hrqua mas: moZRuari mosrul ars da giwess Sen.
29. xolo mas viTarca esma, aRdga adre da mividoda misa.
29. adre]adrF a | misa]missa a |

30. rameTu arRa mosrul iyo iesu dabad, aramed munRa iyo adgilsa mas,
sadaca miegebvoda mas marTa.
31. xolo huriani igi, romelni iyvnes mis Tana saxlsa Sina da nugeSinisscemdes maT, viTarca ixiles mariam, rameTu adre aRdga da gamovida,
misdevdes mas, hgonebdes, viTarmed saflavad mivals tirilad misa.
31. misa]missa a |

32. xolo mariam viTarca movida, sada-igi iyo iesu, viTarca ixila igi,
davarda ferUTa misTa Tana da hrqua mas: ufalo, ukueTumca aqa yofil
iyav, aramca momkudar iyo ZmaM igi Cemi.
32. misTa Tana] tr Tana misTa o*f | momkudar iyo]mokuda a |
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33. xolo iesu viTarca ixila igi, rameTu tiroda, da mis Tana mosrulni
igi hurianica tirodes, SeZrwunda suliTa, viTarca risxviT,
34. da hrqua maT: sada dasdeviT igi? _ hrques mas: moved da ixile!
35. da cremlooda iesuca.
36. ityodes ukue huriani igi: aha, viTar same uyuarda igi!
36. ukue]ukuF af |

37. vieTnime maTganni ityodes: aramca eZlo amas, romelman aRuxilna Tualni
brmasa, yofad raMme, raMTamca eseca ara mokuda?
38. xolo iesu kualad, viTarca ganrisxebuli Tavsa Soris TDssa, movida
saflavsa mas. xolo iyo quabi, da lodi zedaedva mas.
38. Tavsa Soris TDssa]gonebasa TDssa o*af |

39. hrqua maT iesu: aRiReT lodi ege! _ hrqua mas marTa, daman mis
mkudrisaman: ufalo, yrodisRa, rameTu meoTxe dRe ars.
39. daman mis mkudrisaman] > o*a | dRe]dRF a |

40. hrqua mas iesu: ara garqu Sen, viTarmed: ukueTu grwmenes, ixilo
didebaM RmrTisaM?
41. aRiRes ukue lodi igi, sada mdebare iyo mkudari igi. xolo iesu
aRixilna Tualni zecad da Tqua: mamao, gmadlob Sen, rameTu ismine Cemi,
41. viTarca aRiRes

o*af | ukue] > o*af |

42. da me vici, rameTu maradis ismen Cemsa, aramed erisa amisTDs, romeli
garemomadgs me, vTqu, raMTa hrwmenes, rameTu Sen momavline me.
42. ismen]ismini o*af | Cemsa]Cemi o*af |

43. da ese viTarca Tqua, UmiTa didiTa RaRad-yo: lazare, gamoved gare!
43. RaRad-]RaRat- o | lazare]lazarF a | gamoved] + gamoved a | gare]gareF a |

44. da gamovida mkudari igi, Sekruli UeliT da ferUiT saxuevliTa, da
piri misi daburvil iyo sudariTa. hrqua maT iesu: ganhUseniT ege da
uteveT, vidodis!*
44. saxuevliTa]saxuFvliTa f |
* aq wydeba o.

45. mravalTa ukue huriaTaganTa, romelni mosrul iyvnes mariamisa da
marTaMsa, ixiles, romeli-igi qmna iesu, da hrwmena misa mimarT.
45. ukue] > af | misa mimarT]misi af |

46. xolo romelnime maTganni warvides da uTxres farisevelTa maT, raM-igi
qmna iesu.
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47. da Sekribes mRdelTmoZRuarTa maT da farisevelTa krebuli da ityodes:
raMme vyoT, rameTu kaci ese mravalsa saswaulsa iqms?
48. ukueTu dauteoT igi esreT, yovelTa hrwmenes misa mimarT, da movides
hromni da migDRon Cuen adgilica Cueni da naTesavica.
48. misa mimarT]misi af | movides]moviden af |

49. erTman vinme maTganman, kaiafa, romeli iyo mRdelTmoZRuari mis
weliwdisaM, hrqua maT: Tquen ara iciT arca erTi,
49. vinme] > af |

50. arca gangizraxavs, rameTu umjobes ars Cuenda, raMTa erTi kaci
mokudes erisaTDs, da ara yoveli naTesavi warwymdes.
51. ese TaviT TDsiT ara Tqua, aramed mRdelTmoZRuari iyo mis weliwdisaM
da winawarmetyuela, rameTu eguleboda iesus mosikudid naTesavTaTDs,
51. winawarmetyuela]winawarmetyuelebda af |

52. da ara xolo naTesavTaTDs, aramed raMTa Svilnica RmrTisani
ganbneulni Sekribnes erTad.
53. mier dRiTgan Seizraxnes huriani, raMTa moklan igi.
54. xolo iesu arRara gancxadebulad vidoda huriaTa Soris, aramed
warvida mier sofelsa, maxlobelad udabnosa, qalaqsa, romelsa hrqDan
efraim, da mun daadgra mowfiTurT TDsiT.
54. efraim]efraimi a |

55. xolo iyo maxlobel paseqi igi huriaTaM, da aRvides mravalni
ierusalFmd soflebisagan uwinares mis paseqisa, raMTa ganiwmidnen Tavni
TDsni.
55. xolo] > af | paseqi] + dRFsaswauli a, dResaswauli f | paseqisa] + romel ars vnebaM af |

56. xolo huriani eZiebdes iesus da ityodes urTierTas, dges raM taZarsa
Sina: viTar hgonebT Tquen, arame movidesa dResaswaulsa amas?
56. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a |

57. rameTu mieca mcnebaM mRdelTmoZRuarTa maT da farisevelTa, raMTa,
ukueTu vinme uwyodis, sada ars, auwyos maT, raMTa Seipyran igi.
57. vinme]vin f | ars] + raMTa af | raMTa]da af |

12
1. xolo iesu uwinares equsisa dRisa vnebisa mis movida beTaniad, sada-igi
iyo lazare momkudar, romeli-igi aRadgina mkudreTiT.
1. lazare]lazarF a | momkudar]momkudari af | aRadgina] + iesu af |
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2. da moumzades mas mun seri, da marTa hmsaxurebda mas, xolo lazare iyo
meinaUeTagani mis Tana.
2. iyo] + erTi af |

3. xolo mariam moiRo litraM erTi nelsacxebeli nardisa sarwmunoMsaM
mravalsasyidlisaM da scxo ferUTa iesuMsTa da TmiTa TDsiTa warhUocna
ferUni misni, da saxli igi yoveli aRivso sulnebeliTa mis
nelsacxebelisaMTa.
3. nardisa]nardisaM a | igi] > f | sulnebeliTa]surnelebiTa a |

4. Tqua vinme erTman mowafeTa misTaganman, iuda simonisman, iskariotelman,
romelsa eguleboda micemaM misi:
4. misTaganman]misTagan a |

5. raMsaTDs nelsacxebeli ese ara ganisyida samasis drahknis da mieca
glaxakTa?
6. xolo ese Tqua, ara Tu glaxakTaM raMme zrunvaM edva gulsa missa,
aramed rameTu mparavi iyo da guadruci igi mas aqunda da STasadebeli igi
mas hkidavn.
6. ese] + misTDs af | missa]misa f | gulsa missa] > a |

7. da Tqua iesu: uteve magas, dRed daflvisa Cemisa damimarxa ege.
7. uteve]uteveT af | magas] + raMTa af | damimarxa]damimarxos af |

8. rameTu glaxakni maradis Tquen Tana arian, xolo me ara maradis Tquen
Tana var.
9. agrZna ukue yovelman erman huriaTaman, rameTu iesu mun ars; movides
ara xolo Tu iesuMsTDs, aramed raMTa lazareca ixilon, romeli-igi
aRadgina mkudreTiT.
9. ukue]ukuF f |

10. xolo zraxva-yves mRdelTmoZRuarTa maT, raMTa lazareca moklan.
10. xolo] > af |

11. rameTu mravalni huriaTaganni misTDs mividodes da irwmunebdes iesuMssa.
11. misTDs] > af | irwmunebodes iesuMssa]hrwmena maT iesuMsi af |

12. xvalisagan eri mravali romel-igi mosrul iyvnes dResaswaulsa mas,
rameTu esma, viTarmed iesu movals ierusalFmd,
12. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a |

13. moiRes rtoebi danakiskudTagan da ganvides migebebad misa, RaRadebdes da
ityodes: osana, kurTxeul ars momavali saxeliTa uflisaMTa, meufF
israFlisaM!
13. misa]missa a | meufF]meufe f |
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14. da pova iesu viri da dajda mas zeda, viTarca weril ars:
15. nu geSinin, asulo sionisao! aha, esera, meufF Seni movals Senda da
zezis igi kicusa virisasa.
15. meufe f | virisasa]virsa a |

16. xolo ese ara ecna mowafeTa misTa pirvelad, aramed odes idida iesu,
maSin moeUsena, rameTu esreT weril iyo misTDs, da ese uyves mas.
16. xolo] > af | maSin] > af |

17. da ewameboda mas eri igi, romeli iyo mis Tana, raJams lazares uwoda
saflaviT da aRadgina igi mkudreTiT.
18. amisTDsca miegebvoda mas eri igi, rameTu esmina, viTarmed ese sasawauli
qmna iesu.
19. xolo farisevelTa maT Tques urTierTas: hxedavTa, rameTu ara irgebT
araras? aha, esera, sofeli yoveli mivida Sedgomad misa.
19. Tques]TquFs f | ara]aras af | esera] + hrwams da af | Sedgomad]Sedgomada a |

20. iyvnes vinme warmarTagannica aRmosrulTa maTganni, raMTa Tayuanis-scen
dResaswaulsa mas.
20. dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a |

21. eseni movides filipesa, romeli-igi iyo beTsaidaMT galileaMsaMT, da
etyodes mas: ufalo, gunebavs iesuMsi xilvaM.
21. filipesa]filipessa af | galileaMsaMT]galiliaMsaMT a* |

22. mivida filipe da hrqua andreas; da movides andrea da filipe da
hrques iesus.
22. filipe]filipF a |

23. xolo iesu miugo da hrqua maT: moiwia Jami, raMTa ididos ZF kacisaM.
23. ZF]ZeF af |

24. amen, amen getyD Tquen: ukueTu ara marcuali ifqlisaM davardes
queyanasa da mokudes, igi martoM xolo egos; xolo ukueTu mokudes,
mravali nayofi gamoiRos.
24. xolo] > af |

25. romelsa uyuardes suli TDsi, wariwymidos igi; da romelsa sZuldes
suli TDsi amas sofelsa, cxorebad saukunod daimarxos igi.
25. wariwymidos]ganuteos af |

26. ukueTu vinme me mmsaxurebdes, me Semomidegin; da sadaca me viyo, munca
msaxuri Cemi iyos. da ukueTu vinme me mmsaxurebdes, pativ-sces mas mamaman
Cemman.
26. mmsaxurebdes1]msaxurebdes af | msaxuri] + igi a | mmsaxurebdes2] + memsaxurebdes af |
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27. aw suli Cemi SeZrwunebul ars da raMme vTqua? mamao, miUsen me Jamisa
amisgan, aramed amisTDs moved Jamsa amas.
28. mamao, adide Ze Seni. moiwia misa UmaM zeciT: da vadide da kualadca
vadido.
28. Ze]ZF a | da1] > af | vadide]gadide af | vadide] + Sen af | vadido]gadido af |

29. xolo eri igi, romeli dga da esma, ityodes, viTarmed: quxili iyo; _
xolo sxuani ityodes: angelozi etyoda mas.
30. miugo iesu da hrqua maT: ara CemTDs iyo UmaM ese, aramed TquenTDs.
31. aw ars saSjeli amis soflisaM, aw mTavari igi amis soflisaM
ganvardes gare.
31. saSjeli]sasjeli f | ganvardes]gardamovardes af | gare]quF af |

32. da me odes avmaRlde queyaniT, yovelni movizidne Cemda.
33. xolo amas raM ityoda, auwyebda, romliTa sikudiliTa eguleboda
sikudilad.
33. sikudilad]sikudild a |

34. miugo mas erman man da hrqua: Cuen guasmies Sjulisagan, viTarmed
qristF ukunisamde egos. da Sen viTar ityD, viTarmed: jer-ars amaRlebaM
Zisa kacisaM? vin ars ese ZF kacisaM?
34. Sjulisagan]sjulisagan f | qristF]qriste f | ukunisamde]ukunisamdF a | ZF]Ze f |

35. hrqua maT iesu: mcired Jam naTeli Tquen Tana ars. vidodeT, vidre
naTeli gaqusRa, raMTa ara gewios Tquen bneli, rameTu romeli valn
bnelsa, ara uwyin, vidre valn.
36. vidre naTeli gaqus, grwmenin naTeli, raMTa Ze naTlis iyvneT. _ amas
etyoda iesu da warvida da daefara maTgan.
36. Ze]ZF a | naTlis]naTlisa f | etyoda]ityoda a | da2] > a |

37. da esodenni saswaulni qmnna winaSe maTsa, da ara hrwmena misa mimarT,
38. raMTa aResrulos sityuaM igi esaia winawarmetyuelisaM, romelsa ityDs:
ufalo, visme hrwmena sasmeneli Cueni? da mklavi uflisaM vis gamoecxada?
38. vis]visme af |

39. amisTDs ver hrwmena, rameTu mermeca Tqua esaia:
40. daubrmes maT Tualni maTni, raMTa ver ixilon TualiTa, da dausulbes
gulni maTni, raMTa ara gulisUma-yon guliTa da moiqcen, da me ganvkurnne
igini.
40. maT] > a |
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41. ese Tqua esaia, odes-igi ixila didebaM misi da ityoda misTDs.
42. xolo mTavarTaganTaca mravalTa hrwmena misa mimarT, aramed
farisevelTaTDs ver aRiares, raMTa ara krebulisagan ganasxnen,
43. rameTu Seiyuares didebaM kacTaM ufroMs, vidre didebaM RmrTisaM.
44. xolo iesu RaRad-yo da Tqua: romelsa vhrwmene me, ara me vhrwmene,
aramed momavlinebeli Cemi.
44. RaRad-]RaRat- a |

45. da romelman mixila me, ixila momavlinebeli Cemi.
46. me, naTeli, soflad movivline, raMTa yovelsa romelsa hrwmenes Cemi,
bnelsa Sina ara daadgres.
47. da romelman isminnes sityuani Cemni da ara hrwmenen, me ara vsajo igi,
rameTu ara moved me Sjad soflisa, aramed raMTa vacxovno sofeli.
47. hrwmenen]hrwmennen af | Sjad]sjad f |

48. xolo romelman Seuracx-myos da ara Seiwynarnes sityuani Cemni, aqus
msajuli TDsi: sityuasa romelsa vityode, man sajos igi ukuanaMsknelsa
dResa.
48. Seuracx-myos] + me af | dResa]dRFsa a |

49. rameTu me TaviT TDsiT araras vityode, aramed romelman momavlina me,
mamaman, man momca me mcnebaM, raM vTqua da rasa vityodi.
49. man] > af |

50. da uwyi, rameTu mcnebaM misi cxoreba saukuno ars. da romelsa vityD
me, viTarca mamcno me mamaman, egreca vityD.

13
1. da uwinares dResaswaulisa mis paseqisa icoda iesu, rameTu moiwia Jami
misi, raMTa ganvides amier sofliT da mivides mamisa, rameTu Seiyuarna
TDsni igi amas sofelsa Sina da sruliad Seiyuarna igini.
1. dResaswaulisa]dRFsaswaulisa a | paseqisa] + romel ars vnebaM af | icoda]ityoda a |
sofelsa] + myofni f | Sina] > af |

2. da viTarca serobaM igi iyo, da eSmaki Sesrul iyo gulsa iudaMssa,
simon iskariotelisasa, raMTa gansces igi.
2. gansces]ganhsces af |

3. icoda iesu, rameTu yovelive mosca mas mamaman UelTa misTa, da rameTu
RmrTisagan gamovida da RmrTisa mivals.
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4. aRdga serobisa misgan da dadva samoseli TDsi da moiRo ardagi da
moirtya igi.
5. da moiRo wyali da STaasxa sabanelsa mas da iwyo banad ferUTa
mowafeTa TDsTa da warhUocda ardagiTa miT, romeli moertya.
5. banad]dabanad a | mowafeTa]mowafeTasa a | TDsTa] > a | moertya]Seemosa af |

6. da movida simon-petresa. hrqua mas petre: ufalo, Sen dambana ferUTa
CemTa?
6. simon-petresa]simon-petressa af | petre]petrF a | dambana]dambannea af | ferUTa]ferUni af |
CemTa]Cemni af |

7. miugo iesu da hrqua mas: romelsa me viqm, ara ici aw, xolo scna
amisa Semdgomad.
8. hrqua mas petre: ara dambanne ferUni Cemni ukunisamde. _ hrqua mas iesu:
ukueTu ara dagbanne Sen ferUni, ara gaqundes nawili Cem Tana.
8. petre]petrF a | dambanne]dambane f | gaqundes]gaqus a |

9. hrqua mas simon-petre: ufalo, nu xolo ferUni Cemni, aramed Uelnica
da Tavica Cemi.
9. simon-petre]simon-petrF a |

10. hrqua mas iesu: ganbanilsa mas ara uUms, garna ferUni xolo dabanad,
rameTu yovlad wmida ars igi, da Tquenca wmida xarT, aramed ara yovelni.
10. Tquenca]Tquen af |

11. rameTu icoda iesu mimcemeli igi. amisTDs Tqua, viTarmed: ara yovelni
wmida xarT.
12. da odes dahbanna ferUni maTni, moiRo samoseli TDsi da inaU-idga da
merme hrqua maT: uwyiTa, raM-ese giyav Tquen?
13. Tquen mxadiT me: moZRuaro da ufalo, _ da keTilad sTquT, rameTu
var.
13. me] > a |

14. ukueTu me dagbanen ferUni, ufalman da moZRuarman, da Tquenca Tanagac
urTierTas dabanad ferUTa.
15. rameTu saxe migec Tquen, raMTa, viTarca-ese me giyav Tquen, egreTve
Tquenca hyofdeT.
15. saxe]saxF a | raMTa]rameTu af | uyofdiT]hyofdeT a |

16. amen, amen getyD Tquen: ara ars monaM ufroMs uflisa TDsisa, arca
mociquli ufroMs momavlinebelisa TDsisa.
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17. ese Tu scnaT, netar xarT, ukueTu hyofdeT amas.
18. ara Tquen yovelTaTDs vityD, rameTu me gicni, romelni gamogirCien,
aramed raMTa werilni igi aResrulnen: romeli Wamda Cem Tana pursa, aRiRo
Cem zeda brWali misi.
19. amieriTgan getyD Tquen vidre yofadmde, raMTa, raJams iyos, grwmenes
Tquen, rameTu me var.
20. amen getyD Tquen: ukueTu vinme Seiwynaros, romeli me mivavlino, me
Semiwynarebs; da romelman me Semiwynaros, Seiwynarebs momavlinebelsa Cemsa.
20. amen]amin f | amen] + amen af | vinme]vin a | mimavlino] + man af | Semiwynarebs]Semiwynaros af |
Seiwynarebs]Seiwynaros af | momavlinebelsa]momavlinebeli af | Cemsa]Cemi af |

21. ese Tqua iesu da SeZrwunda suliTa da wama da Tqua: amen, amen getyD
Tquen, viTarmed: erTman Tquenganman mimces me.
21. da1] > af | viTarmed] > af | Tquenganman]Tquengan a |

22. xedvides ukue urTierTas mowafeni da ara icodes, visTDs ityoda.
22. xedvides]ixedvides af | ukue] > a, ukuF f | ara]ver af |

23. da iyo erTi mowafeTa misTagani miyrdnobil wiaRTa Tana iesuMsTa,
romeli-igi uyuarda iesus.
23. misTagani]misgani a |

24. wam-uyvna mas simon-petre, raMTa hkiTxos, vin ars, romlisaTDs ityDs.
24. -petre]-petrF a |

25. xolo igi mieyrdna mkerdsa iesuMssa da hrqua mas: ufalo, vin ars?
26. miugo iesu da hrqua: romelsa me davawo puri da mivsce, igi ars. _
da daawo puri igi da misca iudas simonissa, iskariotelsa.
27. da Semdgomad miRebisa iudaMsa purisa mis, Sevida misa eSmaki. da hrqua
mas iesu: romeli gegulebis saqmed, yav adre!
27. iudaMsa]iudaMssa af | misa]missa af | adre]adrF a |

28. ese ukue aravin cna inaUiTmjdomareTaganman iesuMs Tana, raMsaTDs hrqua
mas.
28. ukue] > a, ukuF f |

29. rameTu romelnime hgonebdes: vinaMTgan guadruci igi iudas aqunda,
viTarmed hrqua mas iesu: iyide, raM-igi gDUmdes dResaswaulsa amas, gina Tu
micemad raMme glaxakTa.
29. vinaMTgan]rameTu af |

30. xolo man miiRo puri igi da meyseulad ganvida. da iyo Rame.
30. Rame]RamF a |
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31. da viTarca ganvida iuda, Tqua iesu: aw idida ZF kacisaM, da RmerTica
idida mis Tana.
31. ZF]Ze f |

32. ukueTu RmerTi idida mis Tana, RmerTmanca adidos igi Tavisa TDsisa
Tana da meyseulad adidos igi.
33. Svilno, mcired Jam Tquen Tana var. da meZiebdeT me da, viTarca-igi
varqu huriaTa, viTarmed: vidre-igi me mival, Tquen ver Uel-gewifebis
moslvad, da aw Tquen getyD.
34. mcnebasa axalsa migcem Tquen, raMTa iyuarebodiT urTierTas, viTarca me
Segiyuaren Tquen, raMTa Tquenca iyuarebodiT urTierTas.
35. amiT cnan yovelTa, viTarmed Cemni mowafeni xarT, ukueTu iyuarebodiT
urTierTas.
36. hrqua mas simon-petre: ufalo, vidre xual? hrqua mas iesu: vidre-igi
me mival, Sen ver Zal-gic moslvad aw, xolo merme momdevde me.
36. -petre]petrF a |

37. hrqua mas petre: ufalo, raMsa ver Zal-mic midevnebad Senda? aw suli
Cemi SenTDs davdva.
37. -petre]petrF a |

38. miugo iesu da hrqua mas: suli Seni CemTDs dasdvaa? amen, amen getyD
Sen: arRara eyivlos qaTamsa, vidremdis uvar-myo me samgzis.
38. arRara]arRa f |

14
1. nu SeZrwundebian gulni Tquenni, grwmenin RmrTisaM da grwmenin Cemda
momarT.
1. SeZrwundebian]SeZrwundebied a |

2. saxlsa mamisa Cemisasa savane mraval arian. ukueTu ara, garqumca Tquen,
viTarmed: me warvide da gangimzado Tquen adgili.
2. ukueTu]ukuFTu f |

3. da ukueTu warvide da gangimzado Tquen adgili, kualad movide da
wargiyvanne Tquen Tavisa Cemisa Tana, raMTa, sadaca me viyo, munca Tquen
iyvneT.
3. adgili] + da af |

4. da vidre-igi me mival, uwyiT da gzaMca igi iciT.
4. da1] > f |
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5. hrqua mas Toma: ufalo, ara viciT, vidre xual, da viTar SemZlebel
varT gzisa mis cnobad?
6. hrqua mas iesu: me var gzaM da me var WeSmaritebaM da cxorebaM;
aravin movides mamisa, garna Cem mier.
7. ukueTumca micodeT me, mamaMcamca Cemi icodeT. amieriTgan iciT igi da
gixilavs igi.
7. ukuFTumca f | igi2] > af |

8. hrqua mas filipe: ufalo, miCuene Cuen mamaM Seni, da kma ars Cuenda.
8. filipe]filipF a | miCuene]miCuFne f |

9. hrqua mas iesu: esoden Jam Tquen Tana var, da ara mici me, filipe?
romelman mixila me, ixila mamaM Cemi, da Sen viTar metyD me: miCuene Cuen
mamaM Seni?
9. mici]miciT af | miCuene]miCuFne f.

10. ara grwamsa, rameTu me mamisa Tana var, da mamaM Cem Tana ars?
sityuaTa, romelTa getyD Tquen, TaviT CemiT ara getyD, aramed mamaM Cemi,
romeli Cem Tana ars, igi iqms saqmesa.
11. grwamsa, rameTu me mamisa Tana var, da mamaM Cem Tana ars? ukueTu ara,
saqmeTa amaTgan grwmenin Cemi.
11. ukueTu]ukuFTu f |

12. amen, amen getyD Tquen: romelsa hrwmenes Cemi, saqmesa romelsa me viqm,
manca qmnes da ufroMsiRa amisa qmnes, rameTu me mamisa mival.
12. amisa]amissa af |

13. da raMca iTxovoT saxeliTa CemiTa, igi vyo, raMTa ididos mamaM Zisa
Tana.
13. iTxovoT]iTxooT af |

14.
15. ukueTu giyuar me, mcnebani Cemni daimarxeniT!
15. giyuar]giyuarde af | daimarxeniT]daimarxneT af |

16. da me vhkiTxo mamasa Cemsa, da sxuaM nugeSinismcemeli mogivlinos Tquen,
raMTa Tquen Tana daadgres ukunisamde.
16. ukunisamde] > af |

17. suli igi WeSmaritebisaM, romeli sofelsa ver Uel-ewifebis moRebad,
rameTu ara hxedavs mas, arca icis igi, rameTu Tquen Tana ars da Tquen
Tana iyos.
17. hxedavs]xedavs af | igi2] + xolo Tquen iciT igi af |
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18. ara dagitevne Tquen oblad, movide Tquenda.
18. dagitevne]dagitevnes a |

19. mciredRa, da sofeli ese ara mxedvides, xolo Tquen mxedvideT me,
rameTu me cxovel var, da Tquenca cxovel iyvneT.
20. mas dResa Sina scnaT Tquen, rameTu me mamisa Cemisa Tana, da Tquen Cem
Tana, da me Tquen Soris.
21. romelsa aqundes mcnebani Cemni da daimarxnes igini, igi ars, romelsa
uyuar me. xolo romelsa uyuarde me, sayuarel iyos mamisa Cemisa mier, da
meca Seviyuaro igi da ga*moucxado mas Tavi Cemi.
21. aqundes]aqunden a |
* aqedan grZeldeba o.

22. hrqua mas iuda, ara iskariotelman: ufalo, raM ars, rameTu Cuen
gamogDcxadeb Tavsa Sensa da ara sofelsa?
22. rameTu]romel f |

23. miugo iesu da hrqua mas: ukueTu visme uyuarde me, sityuani Cemni
daimarxnes, da mamamanca Cemman Seiyuaros igi, da movideT misa da mis Tana
davadgreT.
23. misa]missa oa |

24. xolo romelsa ara uyuarde me, sityuani Cemni ara daimarxnes; da
sityuani, romel gesmian, ara Cemni arian, aramed momavlinebelisa Cemisa
mamisani.
25. amas getyode Tquen, rameTu Tquen Tana viyav.
26. xolo nugeSinismcemeli igi suli wmidaM romeli moavlinos saxeliTa
CemiTa mamaman, man gaswaos Tquen yoveli da mogaUsenos Tquen yoveli,
raodeni garqu Tquen.
26. gaswaos]gaswavos a | raodeni]ravdeni af |

27. mSDdobasa dagiteveb Tquen, mSDdobasa Cemsa migcem Tquen; ara viTar
sofelman miscis, me migcem Tquen. nu SeZrwundebian gulni Tquenni, nuca
eSinin.
27. miscis]moscis o*af | eSinin]eSinis f |

28. gesma, rameTu garqu Tquen: warval da mivide Tquenda. ukueTumca
giyuardi me, gixarodamca, rameTu mival mamisa Cemisa, rameTu mamaM Cemi
ufroMs Cemsa ars.
28. mivide] movide of |

29. da aw garqu Tquen vidre yofadmde, raMTa, raJams iyos, grwmenes.
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30. arRara mravalsa vityodi Tquen Tana, rameTu movals mTavari igi amis
soflisaM da Cem Tana poos araraM.
30. poos]povos a |

31. aramed raMTa cnas sofelman, rameTu miyuars me mamaM, da viTarca
mamcno me mamaman, egreTca vyo, _ aRdegiT da warvideT amier!
31. da2] > oaf | warvideT]warvediT a |

15
1. me var venaUi WeSmariti, da mamaM Cemi moqmedi ars.
2. yovelman rtoman romeli Cem Tana ars da ara moiRos nayofi, aRiRos
igi; da yovelman romelman moiRos nayofi, ganwmidos igi, raMTa ufroMsi
nayofi gamoiRos.
2. yovelman]yovelmanve o*a | aRiRos]mohkueTos o*a, mohkuFTos f |

3. xolo Tquen awve wmida xarT sityDTa miT, romelsa getyode Tquen.
4. daadgeriT Tquen Cem Tana, da me Tquen Tana, viTarca-igi nasxlevsa ver
Uel-ewifebis nayofisa gamoRebad TaviT TDsiT, ukueTu ara egos venaUsa
zeda, egreTve arca Tquen, ukueTu ara daadgreT Cem Tana.
4. Tquen] > f | egreTve]egreve a |

5. me var venaUi, da Tquen rtoni. romeli daadgres Cem Tana, da me mis
Tana, aman moiRos nayofi mravali, rameTu TDnier Cemsa araraM Zal-gic
yofad arca erTi.
5. nayofi]nayfi a | erT]erTi a |

6. ukueTu vinme ara daadgres Cem Tana, ganvardes gare, viTarca nasxlevi,
da ganUmes, da Sekribon igi da cecxlsa daasxan, da daiwuas.
7. ukueTu daadgreT Cem Tana, da sityuani Cemni Tquen Tana egnen, raMca
gindes, iTxoveT, da geyos Tquen.
8. amiT ididos mamaM Cemi, raMTa nayofi mravali gamoiRoT da iyvneT Cemda
mowafe.
8. mowafe]mowafF a |

9. viTarca Semiyuara me mamaman, meca Segiyuaren Tquen, daadgeriT
siyuarulsa Cemsa zeda!
10. ukueTu mcnebani Cemni daimarxneT, hgieT siyuarulsa zeda Cemsa, viTarca
me mcnebani mamisa Cemisani davimarxen da vhgie siyuarulsa zeda missa.
10. missa]misa o |
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11. amas getyode Tquen, raMTa sixaruli Cemi Tquen Tana egos, da sixaruli
Tqueni savsebiT iyos.
12. rameTu ese ars mcnebaM Cemi, raMTa iyuarebodiT urTierTas, viTarca me
Segiyuaren Tquen.
12. urTierTas]urTierTars oc |

13. ufroMsi amissa siyuaruli aravis aqus, raMTa suli TDsi dadvas
megobarTa TDsTaTDs.
13. raMTa]viTarmca o*af | suli]Tavi o*af | dadvas]dadva o*af |

14. Tquen megobarni Cemni xarT, ukueTu hyoT, romelsa-ese gamcneb Tquen.
15. arRara getyD Tquen monad, rameTu monaman ara icin, rasa iqmn ufali
misi. xolo Tquen garqu megobrad, rameTu yoveli, raodeni mesma mamisa
Cemisagan, gauwye Tquen.
15. misi]TDsi f | raodeni]ravdeni a |

16. ara Tquen gamomirCieT me, aramed me gamogirCien Tquen da dagadginen
Tquen, raMTa Tquen warxDdeT da nayofi gamoiRoT, da nayofi Tqueni egos
savsebiT, raMTa, raM-igi sTxooT mamasa Cemsa saxeliTa CemiTa, mogces Tquen.
16. dagadginen]dagadinen a | Tquen4] > o*f |

17. amas gamcneb Tquen, raMTa iyuarebodiT urTierTas.
18. ukueTu sofeli gZulobs Tquen, uwyodeT, rameTu pirvelad me momiZula.
18. ukueTu]ukuFTu f |

19. ukueTumca soflisaganni iyveniT, sofelimca TDsTa hyuarobda; rameTu ara
soflisaganni xarT Tquen, aramed me gamogirCien Tquen soflisagan, amisTDs
sZulT Tquen sofelsa.
20. moiUseneT sityuaM igi, romel garqu Tquen: ara ars monaM ufroMs
uflisa TDsisa. ukueTu me mdevnes, Tquenca gdevnnen; ukueTu sityuani Cemni
daimarxnes, Tquennica daimarxnen.
20. gdevnnen]gdevnen o*af |

21. aramed ese yoveli giyon Tquen saxelisa CemisaTDs, rameTu ara ician
momavlinebeli Cemi.
21. yoveli] > o*af |

22. ukueTumca ara moved da vetyode maT, codvaMmca ara aqunda; xolo aw
mizezi ara aqus codvaTa maTTaTDs.
22. aqus]aqos a |

23. romelsa vsZulde me, mamaMca Cemi sZuls.
23. sZuls]sZuldes o*af |

24. ukueTumca ara vqmnen saqmeni igi maT Soris, romelni sxuaman aravin
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qmnna, codvaMmca ara aqunda. xolo aw mixiles da momiZules meca da
mamaMca Cemi,
25. aramed raMTa aResrulos sityuaM igi, romeli Sjulsa maTsa weril
ars, rameTu: momiZules me cudad.
25. Sjuls] sjulsa f |

26. xolo raJams movides nugeSinismcemeli igi, romeli me mivavlino
Tquenda mamisa Cemisa mier, suli WeSmaritebisaM, romeli mamisagan gamovals,
man wamos CemTDs.
27. da Tquenca mowame xarT, rameTu dasabamiTgan Cem Tana xarT.
27. Cem Tana xarT]Tquen Tana var o*af |

16
1. amas getyode Tquen, raMTa ara dahbrkoldeT.
2. krebulisagan gangasxnen Tquen. aramed movals Jami, raMTa yovelman
romelman mogwyDdnes Tquen, hgonebdes, viTarmed msxuerpli Sewira RmrTisa.
2. msxuerpli]msxuFrpli f |

3. da ese giyon Tquen, rameTu ara ician momavlinebeli Cemi mamaM, arca me.
4. aramed amas getyode Tquen, raMTa raJams moiwios Jami igi, moiUsenoT
maTi, rameTu me garqu Tquen. ese pirveliTgan ara garqu Tquen, rameTu
Tquen Tana viyav.
4. amas]amasRa o*af | raJams]raMJams a |

5. xolo aw mival momavlinebelisa Cemisa, da aravin Tquengani mkiTxavs me,
viTarmed: vidre xual?
6. aramed amas raM getyode Tquen, mwuxarebaman aRavsna gulni Tquenni.
6. Tquenni]TquFnni f |

7. aramed me WeSmaritsa getyD Tquen: umjobes ars Tquenda, raMTa me
warvide; ukueTu me ara warvide, nugeSinismcemeli igi ara movides Tquenda;
ukueTu me warvide, movavlino igi Tquenda.
8. da movides igi da amxilos sofelsa codvisaTDs da simarTlisaTDs da
saSjelisaTDs:
9. codvisaTDs esreT, rameTu ara hrwmena Cemda momarT,
10. xolo simarTlisaTDs, rameTu me mamisa Cemisa mival, da arRara
mxedvideT me;
10. me2] > f |
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11. xolo saSjelisaTDs, rameTu mTavari igi amis soflisaM daSjil ars.
11. saSjelisaTDs]sasjelisaTDs f | dasjil f |

12. friadRa maqus sityuad Tquenda, aramed aw arRara Zal-gic tDrTvad.
13. xolo odes movides suli igi WeSmaritebisaM, giZRodis Tquen
WeSmaritebasa yovelsa, rameTu ara ityodis TaviT TDsiT, aramed raodeni-raM
esmes, ityodis da momavali igi giTxras Tquen.
13. raodeni-]ravdeni- af | giTxras]giTxars a |

14. man me madidos, rameTu Cemgan miiRos da giTxras Tquen.
15. yoveli, raodeni aqus mamasa, Cemi ars; da amisTDs garqu Tquen, rameTu:
Cemgan miiRos da giTxras Tquen.
15. TquFn1 f |

16. mciredRa, da arRara mxedvideT me; kualad mciredRa, da mixiloT me,
rameTu me mival mamisa Cemisa.
16. me1] + da of | rameTu me mival mamisa Cemisa] > o*af |

17. Tques ukue mowafeTa misTa urTierTas: raM ars, romelsa-ese metyDs
Cuen: mciredRa. da arRara mxedvideT me; _ da: kualad mciredRa, da
mixiloT me, _ da: rameTu me mival mamisa Cemisa?
17. ukue]ukuF af | rameTu] > o*af |

18. da ityodes ukue: raM ars ese: mcired? _ ara uwyiT, rasa ityDs.
18. ukue]ukuF af |

19. gulisUma-yo iesu, rameTu unda kiTxvis, da hrqua maT: amisTDs
gamoeZiebTa urTierTas, rameTu vTqu: mciredRa, da arRara mxedvideT me; _
da: kualad mcired, da mixiloT me?
19. gamoeZiebTa]gamoeZiebT f | mxedvideT]mxedvedeT a |

20. amen, amen getyD Tquen, rameTu stirodiT da hgonebdeT Tquen, xolo
sofelsa uxarodis, da Tquen swuxdeT, aramed mwuxarebaM Tqueni sixarulad
gardaiqces.
21. dedakaci raJams Sobn, mwuxare arn, rameTu moiwia Jami misi. xolo
raJams Svis yrmaM, arRara moeUsenis Wiri igi sixaruliTa miT, rameTu iSva
kaci sofelsa Sina.
22. xolo Tquen aw Wiri gaqus. da merme kualad gixilne Tquen, da
uxarodis gulTa TquenTa, da sixaruli Tqueni aravin migiRos Tquengan.
22. TquFngan f |

23. da mas dResa Sina me araraM mkiTxoT. amen, amen getyD Tquen, rameTu
raodenica-raM sTxooT mamasa saxeliTa CemiTa, mogces Tquen.
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23. rameTu]ukueTu o*af | raodenica-raM]raMme o*af | mamasa]Cemsa o*af |

24. aqamomde araraM giTxovies saxeliTa CemiTa. iTxovdiT da moiRoT, raMTa
sixaruli Tqueni savsebiT iyos.
24. moiRoT]mogeces o*af |

25. amas igaviT getyode Tquen. xolo movals Jami, odes arRara igaviT
getyodi Tquen, aramed gancxadebulad mamisa CemisaTDs giTxra Tquen.
25. igaviT]igavsa o*af |

26. mas dResa Sina iTxooT saxeliTa CemiTa, da ara getyD Tquen, viTarmed:
me vhkiTxo mamasa Cemsa TquenTDs.
26. Tquen] + me f |

27. rameTu TDT mamasa Cemsa uyuarT Tquen, rameTu Tquen me SemiyuareT da
grwmena, rameTu me RmrTisagan gamoved.
27. grwmena]grwam o*af |

28. gamoved mamisagan da moved soflad da kualad dauteob sofelsa da
mival mamisa.
28. moved]movivline o*af |

29. hrques mas mowafeTa misTa: aha, aw gancxadebulad ityD da igavsa arca
erTsa ras ityD.
29. misTa] > o*f |

30. da aw uwyiT Cuen, rameTu yovelive ici da ara giUms, raMTa gkiTxos
vinme. amis gamo gurwams, rameTu RmrTisagan gamoxued.
30. aw] > f | amis gamo]amisgan f | gurwams]viciT o*af |

31. miugo iesu da hrqua maT: aw same grwams?
32. aha, movals Jami da mowevnul ars, rameTu ganibnineT kacad-kacadi TDsad
adgilad da me martoM damiteoT; da ara var me martoM, aramed mamaM Cemi
Cem Tana ars.
32. me2] > o* |

33. amas getyode Tquen, raMTa Cem Tana mSDdobaM gaqundes. sofelsa amas
Wiri gaqus, aramed nu geSinin, rameTu me miZlevies sofelsa.
33. gaqus]aqus a |

17
1. amas ityoda iesu da aRixilna Tualni TDsni zecad da Tqua: mamao,
moiwia Jami Cemi, adide ZF Seni, raMTa Zemanca Senman gadidos Sen.
1. Ze f |
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2. viTarca-ese moec mas UelmwifebaM yovelTa UorcielTaM, raMTa yoveli,
romeli moec mas, misces maT _ cxorebaM saukunoM.
2. mas] > o*af |

3. da ese ars cxorebaM saukunoM, raMTa gicodian Sen mxoloM WeSmariti
RmerTi da romeli moavline iesu qristF.
3. qristF]qriste f |

4. me gadide Sen queyanasa zeda, saqmF aRvasrule, romeli momec me, raMTa
vyo.
4. saqmF]saqme of |

5. da aw madide me, mamao, Tavisa Senisa Tana didebiTa miT, romeli maqunda
winaSe Sensa uwinares soflis-dabadebisa.
6. gamoucxade saxeli Seni kacTa, romelni momcen me soflisa amisgan; Senni
iyvnes, da me momcen igini, da sityuaM Seni daumarxavs.
7. da aw ucnobies, rameTu yoveli, romeli momec me, Sengan ars.
7. da] > a |

8. rameTu sityuani, romelni momcen me, mivscen maT, da maT miixunes da
cnes WeSmaritad, rameTu Sengan gamoved, da hrwmena, rameTu Sen momavline
me.
9. me maTTDs gkiTxav: ara Tu soflisaTDs gkiTxav, aramed maTTDs, romelni
momcen me, rameTu Senni arian.
10. da Cemi yoveli Seni ars, da Seni Cemi ars, da didebul var me maT
Soris.
11. da arRara var me sofelsa amas, da eseni sofelsa Sina arian, da me
Senda moval. mamao wmidao, daicven eseni saxeliTa SeniTa, romelni momcen
me, raMTa iyvnen erTobiT, viTarca Cuen.
12. odes viyav maT Tana sofelsa Sina, me vscevd maT saxeliTa SeniTa;
romelni momcen me, davicven, da aravin maTgani warwymda, garna ZF igi
warwymedisaM, raMTa werili aResrulos.
12. sofelsa Sina] > o*af | me2] + da o*af | Ze of |

13. xolo aw Senda moval da amas vityD sofelsa Sina, raMTa aqundes maT
sixaruli Cemi savsebiT.
13. aw] + me o*af | savsebiT]saveebiT a |

14. me mivscen maT sityuani Senni, da sofelman moiZulna igini, rameTu ara
arian soflisa amisganni, viTarca me ara var soflisa amisgan.
15. ara vityD, raMTa aRixune igini soflisagan, aramed raMTa daicvne igini
borotisagan.
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16. soflisaganni ara arian, viTarca me ara soflisagan var.
16. soflisagani f |

17. wmida-yven eseni WeSmaritebiTa, rameTu sityuaM Seni WeSmarit ars.
18. viTarca momavline me soflad, meca warvavlineb maT soflad.
19. da maTTDs wmida-vhyof Tavsa Cemsa, raMTa iginica iyvnen wmida
WeSmaritebiT.
19. WeSmaritebiT]WeSmaritebiTa af |

20. da ara amaTTDs xolo gkiTxav, aramed yovelTaTDs, romelTa hrwmenes
sityDTa maTiTa Cemda momarT,
20. amaTTDs]maTTDs o*af |

21. raMTa yovelni erT iyvnen, viTarca Sen, mamao, Cemdamo, da me Sendami,
raMTa iginica Cuen Soris erT iyvnen, raMTa sofelsa hrwmenes, rameTu Sen
momavline me.
21. Cemdamo]Cemda o*af |

22. da me didebaM, romel momec me, mivec maT, raMTa iyvnen erT, viTarca
Cuen erT varT.
22. me1] > o*af | romel]romeli oaf | me2] + me f |

23. me maT Soris, da Sen Cem Tana, raMTa iyvnen srul erTobiTa, da raMTa
uwyodis sofelman, rameTu Sen momavline me da Seiyuaren igini, viTarca me
Semiyuare.
24. mamao, romelni-ese momcen me, mnebavs, raMTa, sadaca me viyo, iginica Cem
Tana iyvnen, raMTa xedviden didebasa Cemsa, romeli momec me, rameTu
Semiyuare me uwinares soflis-dabadebisa.
24. mamao] + wmidao o*af |

25. mamao marTalo, da sofelman Sen ar gicna, xolo me gican Sen, da
maTca cnes, rameTu Sen momavline me.
25. ar]ara af |

26. da vauwye saxeli Seni da vauwyo, raMTa siyuaruliTa miT, romliTa
Semiyuare me, maT Soris iyos, da me maT Tana.
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1. ese Tqua iesu da gamovida mowfiTurT TDsiT wiaR Uevsa mas naZovansa,
sadaca-igi iyo mtili, romelsa Sevida Tavadi da mowafeni misni.
1. naZovansa]naZuvansa a | sadaca-]sada- oaf |

2. icoda iudaca, mimcemelman misman, adgili igi, rameTu mravalgzis Sesrul
iyo mun iesu mowfiTurT TDsiT.
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2. mowfiTurT]mowafiTurT of |

3. xolo iuda wariyvana eri da mRdelTmoZRuarTa da farisevelTagan
msaxurni da movida mun sanTlebiTa da lamprebiTa da saWurveliTa.
4. xolo iesu icoda yoveli igi momavali mis zeda, gamovida da hrqua
maT: vis eZiebT?
5. miuges da hrques mas: iesus nazarevelsa. _ hrqua maT iesu: me var. _
dga iudaca, mimcemeli igi misi, maT Tana.
6. da viTarca hrqua maT: me var, _ gareukuniqces da daecnes queyanasa.
6. gareukuniqces]garFukuniqces a |

7. merme kualad hkiTxa maT: vis eZiebT? _ da maT hrques mas: iesus
nazarevelsa.
8. hrqua maT iesu: garqu Tquen, viTarmed: me var. ukueTu me meZiebT,
uteveniT eseni, warviden,
9. raMTa aResrulos sityuaM igi, romeli Tqua, viTarmed: romelni momcen
me, ara warvwymide maTgani arca erTi.
9. Tqua]hrqua af | Tqua] + maT iesu o*af |

10. xolo simon-petres aqunda maxDli, aRmoiUada igi da sca monasa
mRdelTmoZRurisasa da warhkueTa yuri misi marjuene. xolo iyo saxeli
monisaM mis malqoz.
10. warhkueTa]warhkuFTa f | marjuene]marjuenF a |

11. hrqua iesu petres: dadev maxDli qarqaSsa! sasumeli, romeli momca me
mamaman, ara Sevsuaa igi?
11. igi] > a |

12. xolo krebulman man da aTasisTavman da msaxurTa maT huriaTaman
Seipyres iesu da Sekres igi.
13. da miiyvanes igi pirvelad annaMsa, rameTu iyo simamri kaiafaMsi, romeli
iyo mRdelTmoZRuari mis weliwdisaM.
13. annaMsa]anaMsa o*af |

14. xolo ese kaiafa iyo, romelman azraxa huriaTa, viTarmed: umjobes ars
kacisa erTisa sikudili erisaTDs.
15. misdevda iesus simon-petre da sxuaM igi mowafF. xolo mowafF igi
erTi mecnier iyo mRdelTmoZRurisa da Sevida iesuMs Tana ezosa
mRdelTmoZRurisasa.
15. da misdevda a | -petre]-petrF a | mowafF1]mowafe f | mowafF2]mowafe f | erTi] > o* | mecnier]mecnieri
f|
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16. xolo petre dga karsa Tana gareSe. ganvida erTi igi mowafF, romeli
iyo mecnier mRdelTmoZRurisa, da hrqua mekaresa mas dedakacsa da Seiyvana
petre.
16. petre1]petrF a | karsa]karTa f | gareSe]gareSF a | mowafF]mowafe f | petre2]petrF a |

17. hrqua mUevalman man mekareman petres: nuukue Senca mowafeTagani xar mis
kacisaTaM? xolo petre Tqua: ara var.
17. nuukue]nuukuF af | kacisaTaM]kacisaTa a |

18. dges monani igi da msaxurni mRdelTmoZRurTani da nakuercxali aRegzna,
rameTu yineli iyo, da tfebodes. dga maT Tana petreca da tfeboda.
18. nakuercxali]nakuFrcxali f |

19. xolo mRdelTmoZRuarman man hkiTxa iesus mowafeTa misTaTDs da
moZRurebisa misisaTDs.
20. miugo iesu da hrqua mas: me gancxadebulad vetyode sofelsa da me
maradis vaswavebd Sesakrebelsa da taZarsa Sina, sada-igi yovladve huriani
Sekrbian, xolo farulad araras vetyode.
20. taZarsa]taZara a | sada-igi]sada o*af | yovladve]yovelni o*af |

21. raMsa mkiTxav me? hkiTxe maT, romelTa esmoda, rasa vaswavebd maT. aha,
amaT ician, rasa-igi vetyode maT.
22. da viTarca ese Tqua iesu, erTman msaxurTaganman mun mdgomareman sca
yurimalsa iesus da hrqua: esreT sityuas-ugeba mRdelTmoZRuarsa?
22. mRdelTmoZRuarsa] + RmTisasa o*af |

23. hrqua mas iesu: ukueTu borotsa vetyode, wame borotisaTDs; ukueTu
keTilsa, raMsaTDs mcem?
24. da miavlina igi ana kruli kaiafaMsa mRdelTmoZRurisa.
25. xolo simon-petre dga da tfeboda. hrques mas mun mdgomareTa maT:
nuukue Senca mowafeTa misTagani xar? xolo man uvar-yo da Tqua: ara var.
25. -petre]-petrF a | nuukue]nuukuF f | var]vici o*af |

26. hrqua mas erTman man monaTaganman mRdelTmoZRurisaman, _ naTesavi iyo
misi, romelsa-igi petre warhkueTa yuri, _ ara me gixilea mtilsa mas Sina
mis Tana?
26. man] > o*af | petre] > a | warhkueTa]warhkuFTa f |

27. da kualad uvar-yo petre da meyseulad qaTamman iyivla.
27. da1] > a | petre]petrF a | qaTamman]qaTaman a |

28. da moiyvanes iesu kaiafaMsiT taZrad. da iyo ganTiad. da igini ara
Sevides taZrad, raMTa ara Seiginnen, aramed raMTa Wamon paseqi.
28. paseqi] + igi o*af |
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29. gamovida pilate maTa gare da hrqua maT: rasa Sesmenasa moiRebT kacisa
amis zeda?
29. gare]garF a |

30. miuges da hrques mas: ukueTumca ara borotismoqmedi iyo, aramca
migeciT Sen ege.
30. borotismoqmedi]borotisamoqmedi a | iyo] + ege o*af |

31. hrqua maT pilate: miiyvaneT ege Tquen da Sjulisa Tquenisaebr
ganikiTxeT ege! _ hrques mas huriaTa maT: Cuenda aravisi jer-ars moklvaM.
31. Sjulisa]sjulisa f | hrques] + ukuF a | mas] > a | mas] + ukue o*, ukuF f | maT2] > o*af |

32. raMTa aResrulos sityuaM igi iesuMsi, romel Tqua da auwyebda,
romliTa sikudiliTa eguleboda mosikudid,
32. auwyebda]auwya o*af |

33. kualad ukue Sevida pilate taZrad da Sexada iesus da hrqua mas: Sen
xara meufF huriaTaM?
33. ukue]uku a, ukuF f | da1]

> a | Sexada]Sehxada a | meufF]meufe of |

34. hrqua mas iesu: Sen TaviT TDsiT ityD magas, anu sxuaTa giTxres
CemTDs?
35. miugo pilate da hrqua mas: nuukue me huriaM vara? naTesavTa SenTa da
mRdelTmoZRuarTa moucemixar Sen Cemda. raM giqmnies?
35. nuukue] nuukuF f | moucemixar]momces a | moucemixar]+ me o*a | Cemda] > o*af | raM] + igi o*a
|

36. miugo iesu da hrqua mas: meufebaM Cemi ara amis soflisagani ars.
ukueTumca amis soflisagani iyo meufebaM Cemi, msaxurnimca Cemni iRuwides
CemTDs, raMTa aramca miveci huriaTa. xolo aw meufebaM Cemi ara ars amier
sofliT.
37. hrqua mas pilate: ukueTu meufF xar Sen? _ hrqua mas iesu: Sen ityD,
rameTu meufe var me. me amisTDs Sobil var da amisTDs movivline soflad,
raMTa vwamo WeSmariti. yoveli romeli WeSmaritebisagan iyos, isminos Umisa
CemisaM.
37. ukueTu]ukuFTu f | meufF1]meufe o | meufF2]meufe f | me1] + xolo o*af |

38. hrqua mas pilate: raM ars WeSmaritebaM? _ da viTarca ese Tqua,
kualad gamovida da hrqua huriaTa maT: me arca erTsa bralsa vhpoeb amis
Tana.
38. pilate]pilatF a |

39. xolo ars CueulebaM Tqueni, raMTa erTi migiteo Tquen dResaswaulsa
amas. gnebavsa, raMTa migiteo Tquen meufF huriaTaM?
39. CueulebaM]CuFulebaM f | dResaswaulsa]dRFsaswaulsa a | raMTa2] > o*af |
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40. kualad ukue RaRat-yves yovelTa da Tques: nu ege, aramed baraba. _
da iyo ese baraba avazaki.
40. ukue] > o*af | RaRat-]RaRad- f | RaRat-yves] + ukuF o*af | baraba1]barabaM a | ese] > o*af |
baraba2]barabaM a | baraba2] + ese af |
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1. maSin moiyvana pilate iesu da tanja igi.
2. da erisaganTa maT SeTxzes gDrgDni ekalTagan da daadges Tavsa missa da
samoseli Zoweuli Sehmoses mas.
3. da movidian misa da etyDed mas: gixaroden, meufeo huriaTao! _ da
scemdes yurimalsa.
3. misa]missa a | scemdes]hsemdes a |

4. gamovida ukue kualad gare pilate da hrqua maT: aha, gamoviyvano igi
gare Tquenda, raMTa scnaT, rameTu mis Tana arca erTi brali vpoe.
4. ukue]ukuF f | gare1]garF a | gare2]garF a | scnaT]hscnaT a | vpoe]vpove f |

5. gamovida iesu gare, da edga eklisa igi gDrgDni da Zoweuli samoseli.
da hrqua maT pilate: aha, kaci igi!
5. gare]garF a | pilate]pilatF a |

6. da viTarca ixiles igi mRdelTmoZRuarTa maT da msaxurTa, RaRad-yves da
Tques: juars-acu, juars-acu ege! _ hrqua maT pilate: miiyvaneT ege Tquen
da juars-acuT, rameTu me magis Tana bralsa araras vhpoeb.
6. RaRad-]RaRat- a | Tques]TquFs f | -acu1]-aco a | -acu2]-aco a | pilate]pilatF a |
vhpoeb]vhpoveb o |

7. miuges huriaTa da hrques mas: Cuen Sjuli guaqus, da Sjulisa
Cuenisaebr Tanaac sikudili, rameTu Tavi TDsi Zed RmrTisa yo.
7. Sjuli]sjuli f | Sjulisa]sjulisa f |

8. viTarca esma sityuaM ese pilates, ufroMs SeeSina.
8. sityua]

> af |

9. da Sevida kualad munve taZrad da hrqua iesus: vinaM xar Sen? _
xolo iesu sityuaM ara miugo mas.
10. hrqua mas pilate: me aras metyDa? anu ara uwyia, rameTu UelmwifebaM
maqus juar-cumad Senda da UelmwifebaM maqus gantevebad Senda?
10. pilate]pilatF a |

11. hrqua mas iesu: ara gaqus UelmwifebaM Cemi arca erTi, ukueTumca ara
mocemul iyo Senda zegardamo. amisTDs mimcemelsa Cemsa Senda udidesi
codvaM aqus.
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11. erTi]erT a | ukueTumca]ukuFTumca f |

12. amis gamo pilates unda gantevebaM misi, xolo huriani igi RaRadebdes
da ityodes: ukueTu ege ganuteo, ara xar moyuare keisrisaM, rameTu
yoveli, romeli meufed ityDn Tavsa TDssa, sityuas-ugebn keisarsa.
12. ukueTu]ukuFTu f | moyuare]moyuarF a |

13. xolo pilates raM esma sityuaM ese, gamoiyvana iesu gare da dajda
igi saydarTa zeda, adgilsa mas, romelsa hrqDan qvafenil, xolo ebraelebr
kappaTa.
13. pilates]pilat a | esma]esmnes o*af | sityua]sityuani o*af | gare]garF a |

14. da iyo paraskevi pasqaMsaM, da Jami iyo meequsF. hrqua pilate huriaTa
maT: aha, meufF Tqueni!
14. meequsF]meequse of | meufF]meufe of |

15. xolo igini RaRadebdes da ityodes: aRiRe, aRiRe da juars-acu ege! _
hrqua maT pilate: meufF Tqueni me juars-vacuaa? miuges mRdelTmoZRuarTa
maT da hrques: ara gDvis Cuen meufF, garna keisari.
15. meufF1]meufe o | hrques]hrquFs f | meufF2]meufe of |

16. maSin misca igi maT, raMTa juars-ecuas. xolo maT wariyvanes iesu.
17. da ekida TDT juari TDsi, da ganvida adgilsa mas Txemisasa, romelsa
hrqDan ebraelebr golgoTa.
17. adgilsa]adilsa a | mas] > a |

18. da mun juars-acues igi da mis Tana sxuani orni amier da imier da
Soris iesu.
18. -acues]-acuFs f |

19. da dawera pilate ficari da dasdva juarsa mas zeda. da iyo werili
esre: iesu nazareveli, meufF huriaTaM.
19. werili]weril oa | meufF]meufe o |

20. ese ficari mravalTa huriaTa aRmoikiTxes, rameTu maxlobel iyo
qalaqsa adgili igi, sada juars-acues iesu. da iyo werili ebraelebr da
hromaelebr da berZl.
20.

-acues ]-acuFs f |

21. etyodes ukue pilates mRdelTmoZRuarni igi huriaTani: nu daswer
meufed huriaTa, aramed viTarmed man Tqua: meufF huriaTaM vari me.
21. ukue]ukuF af | aramed] > o*af | viTarmed]rameTu o*af | meufF]meufe f | vari]var o*af | me] > o*af |

22. hrqua maT pilate: romeli davwere, davwere.
22. davwere2]davwerF a |

23. da erisaganTa maT, romelTa juars-acues iesu, moiRes samoseli misi da
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ganiyves oTxad nawilad, TiToeulman erisaganman nawili. xolo kuarTi igi,
rameTu iyo ukervel, zeiT gamoqsovil yovlad,
23. -acues]-acuFs f |
24. _ Tques ukue urTierTas: ara ganvxioT ese. aramed wil-vigdoT amas
zeda, visaca iyos, _ raMTa aResrulos werili igi: ganiyves samoseli Cemi
Tavisa maTisa da kuarTsa Cemsa zeda ganigdes wili. erisaganTa maT ese
yves.
24. Tques]TquFs f | ukue]ukuF f | wil-vigdoT]wili vigdoT a | visaca]vissaca oaf | Cemi] + maT
Soris o*af |

25. xolo dges juarsa mas Tana iesuMssa dedaM misi da daM dedisa
misisaM, mariam kleopaMsi da mariam magdaleneli.
25. iesuMssa]iesuMsa a | magdaleneli]magdaneli oaf |

26. xolo iesu viTarca ixila dedaM TDsi da mowafF igi, romeli uyuarda,
winaSe mdgomareni, hrqua dedasa TDssa: dedakaco, aha, ZF Seni!
26. xolo iesu viTarca] > a | mowafF]mowafe of | ZF] Ze of |

27. da merme mowafesa mas hrqua: aha, dedaM Seni! _ da mieriTgan wariyvana
igi mowafeman man TDsTa Tana.
27. mieriTgan]mierdRiTgan a |

28. amisa Semdgomad ixila iesu, rameTu yovelive aRsrulebul ars, da
raMTa aResrulos werili igi, Tqua: mwyuris.
29. dga mun WurWeli ZmriTa savsF. da maT Rrubeli aRavses ZmriTa miT
usupsa Tana da daadges lerwami da miupyres pirsa missa.
29. savsF]savse oa | da maT] > a | maT]> o*f |

30. da odes miiRo Zmari igi iesu, Tqua: eseca werili aRsrulebul ars.
_ da miidrika Tavi da ganuteva suli.
31. xolo huriaTa maT, rameTu paraskevi iyo, raMTa ara daadgres guami
misi juarsa zeda SabaTadmde, rameTu iyo did dRF igi SabaTisaM mis,
hkiTxes pilates, raMTa wDvni maTni ganutexnen da gardamoixunen.
31. dRF]dRe of |

32. movides erisaganni igi da pirvelisani mis ganutexnes wDvni, da erTisaM
mis egreTve, romelni juarcumul iyvnes mis Tana.
32. pirvelisani]pirvelisni a |

33. xolo mo-raM-vides iesuMsa da ixiles igi, rameTu momkudar iyo, ara
ganutexnes wDvni misni,
34. aramed erTman erisaganman laxuriTa ugumira guerdsa missa, da
meyseulad gardamoUda sisxli da wyali.
34. guerdsa]guFrdsa f | missa]misa o | gardamoUda]gamoUda f |
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35. da romelman ixila, wama, da WeSmarit ars wamebaM misi, da man uwyis,
rameTu WeSmaritsa ityDs, raMTa Tquenca grwmenes.
36. rameTu iyo ese, raMTa werili aResrulos, viTarmed: Zuali misi ara
Seimusros.
37. da sxuaM werili ityDs: ixilon, romelsa-igi ugumires.
38. amisa Semdgomad hkiTxa pilates ioseb, romeli iyo arimaTiaMT, rameTu
iyo igi mowafF iesuMsi farulad SiSisaTDs huriaTaMsa, raMTa aRiRos guami
iesuMsi. da ubrZana mas pilate, movida da aRiRo guami misi.
38. amisa]amis a | mowafF]mowafe of | iesuMsi]iesuMsa f | movida]movides o*af | aRiRo]aRiRes o*af |

39. movida nikodimosca, romeli-igi mosrul iyo iesuMsa RamF pirvel, da
moiRo aRreuli murisa da aloMsaM, viTar asi litraM.
39. RamF]Rame of |

40. da moiRes guami iesuMsi da Segragnes igi tiloebiTa sulnelTa maT
Tana, viTarca CueulebaM ars huriaTa daflvisaM.
40. sulnelTa]surnelTa oa | Cueuleba]CuFuleba f | huriaTa]huriaTaM a |

41. iyo adgilsa mas, sada juars-ecua, mtili, da mtilsa mas Sina saflavi
axali, romelsa aravin dadebul iyo.
42. mun dadves guami iesuMsi paraskevisaTDs huriaTaMsa, rameTu maxlobel
iyo saflavi igi.
20
1. erTsa mas SabaTsa movida mariam magdaleneli ganTiad, vidre bnelRa iyo,
saflavsa mas zeda da ixila lodi igi aRebuli karisa misgan saflavisa.
1. magdaleneli]magdaneli oaf |

2. rbioda da movida simon-petresa da sxDsa mis mowfisa, romeli uyuarda
iesus, da hrqua maT: aRiRes ufali saflavisagan, da ara uwyi, sada dadves
igi.
2. simon-]sDmon- a | -petresa]-petressa of | uwyi]uwyiT o |

3. gamovida petre da sxuaM igi mowafF da movidodes saflavad.
3. petre]petrF a | mowafF]mowafe of | movidodes]movides o*f |

4. rbiodes ornive zogad. xolo sxuaM igi mowafF winarbioda uadres
petresa da movida pirvelad saflavad.
4. mowadF]mowafe of | petresa]petressa oaf |

5. da STaxedna saflavsa mas da ixilna tiloni igi xolo mdebareni da
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Sina ara Sevida.
5. STaxedna]STaxeda of |

6. movida simon-petreca Semdgomad misa da Sevida saflavad da ixilna
tiloni igi mdebareni,
7. da sudari igi, romeli iyo Tavsa missa, ara tiloTa Tana mdebare,
aramed TDsagan Sekecili erTsa adgilsa.
7. missa]misa f | mdebare]mdebarF a |

8. maSin Sevida sxuaMca igi mowafF, romeli movida pirvelad petresa
saflavad. da ixiles igi da hrwmena.
8. mowafF]mowafe of | petresa]petressa af | igi] > oa |

9. rameTu arRa icodes werilisaM, viTarmed: jer-ars misi mkudreTiT
aRdgomaM.
10. warvides ukue kualad TDsagan mowafeni igi.
10. ukue]ukuF af |

11. xolo mariam dga gareSe saflavsa mas Tana da tiroda. da viTar
tiroda, STaxedna saflavsa mas.
11. STaxedna]STaxeda of |

12. da ixilna orni angelozni, spetakiTa mosilni, msxdomareni erTi TaviT
da erTi ferUiT, sada-igi idva guami uflisa iesuMsi.
12. spetakiTa mosilni] > o* | uflisa] > a |

13. da hrques mas angelozTa maT: dedakaco, raMsa stir? _ xolo man
hrqua maT, rameTu: aRiRes ufali Cemi saflaviT, da ara uwyi, sada dadves
igi.
14. ese raM Tqua, miiqca gare da ixila iesu mdgomare da ara uwyoda,
rameTu iesu ars.
14. mdgomare]mdgomarF a |

15. hrqua mas iesu: dedakaco, raMsa stir? vis eZieb? _ mas egona,
viTarmed memtile igi ars, da hrqua mas: ufalo, ukueTu Sen aRiRe igi,
miTxar me, sada dasdev, da me warmoviRo igi.
15. da2]raMTa o*af | me2]> o*f |

16. hrqua mas iesu: mariam! _ miixila man gare da hrqua mas ebraelebr:
rabbuni! (romelsa hrqDan moZRuar) da mirbioda SemTxuevad misa.
16. rabbuni]rabi o*af | SemTxuevad]SemTxuFvad f | misa]missa a |

17. hrqua mas iesu: nu Semomexebi me, rameTu arRa aRsrul var mamisa
Cemisa, warved ZmaTa CemTa da arqu maT: aRval mamisa Cemisa da mamisa
Tquenisa, RmrTisa Cemisa da RmrTisa Tquenisa.
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18. movida mariam magdaleneli Txrobad mowafeTa misTa, rameTu ixila
ufali da esreT hrqua mas.
18. magdaleneli]magdaneli oaf |

19. da viTarca Semwuxrda dRe igi erTSabaTisaM mis, da karni igi daUSul
iyvnes, sada-igi iyvnes mowafeni Sekrebul SiSisaTDs huriaTaMsa, movida iesu
da dadga Soris maTsa da hrqua maT: mSDdobaM Tquen Tana!
19. dRe]dRF a | igi2] > a |

20. da viTarca ese Tqua, uCuenna maT Uelni TDsni da guerdi misi. da
ganixares mowafeTa, ixiles raM ufali.
20. uCuenna]uCuFnna f | guerdi]guFrdi f |

21. hrqua maT iesu kualad: mSDdobaM Tquen Tana! viTarca momavlina me
mamaman, meca wargavlineb Tquen.
21. hrqua]pr da a |

22. da viTarca ese Tqua, Sehbera maT da hrqua: miiReT suli wmidaM!
23. ukueTu vieTnime miutevneT codvani, mietevnen maT; da ukueTu vieTnime
SeipyrneT, Sepyrobil iyvnen.
23. ukueTu]ukuFTu f |

24. xolo Toma, erTi igi aTormetTagani, romelsa erqua marCbiv, ara iyo
maT Tana, odes-igi movida iesu.
25. uTxrobdes mas sxuani igi mowafeni, viTarmed: vixileT Cuen ufali. _
xolo man hrqua maT: ukueTu ara vixilo UelTa misTa saxe igi
samSWualTaM da davsxne TiTni Cemni adgilsa mas samSWualTasa da davsdva
Ueli Cemi guerdsa missa, arasada mrwmenes.
25. saxe]saxF a | samSWualTaM]samsWualTaM f | davsxne]davasxne a | samSWualTasa] samsWualTasa f |
guerdsa]guFrdsa f | missa]misa f |

26. da Semdgomad rvisa dRisa kualad iyvnes mowafeni misni Sinagan, da
Tomaca maT Tana. da Sevida iesu karTa USulTa da dadga Soris maTsa da
hrqua maT: mSDdobaM Tquen Tana!
26. kualad]kualadca f |

27. merme hrqua Tomas: moyven TiTni Senni da ixilen Uelni Cemni da moiRe
Ueli Seni da da damlev guerdsa Cemsa nu iyofi urwmuno, aramed grwmenin.
27. guerdsa]guFrdsa f |

28. miugo Toma da hrqua: ufali Cemi da RmerTi Cemi!
29. hrqua mas iesu, rameTu: mixile da grwams: netar arian, romelTa ara
uxilav da vhrwmene.
29. vhrwmene]vrwmene a |
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30. mravalni sxuanica saswaulni qmnna iesu winaSe mowafeTa TDsTa, romelni
ara daweril arian wignsa amas.
31. xolo ese daiwera, raMTa grwmenes, rameTu iesu ars qristF, ZF
RmrTisaM da raMTa grwmenes da cxorebaM gaqundes saxeliTa misiTa.
31. qristF]qriste f | ZF]Ze f | da raMTa grwmenes] > f |

21
1. amisa Semdgomad kualad gamoucxada Tavi TDsi iesu mowafeTa TDsTa
zRuasa mas zeda tiberiisasa. xolo gamoucxada esreT:
2. iyvnes zogad simon-petre da Toma, romelsa erqua marCbiv, da naTanael,
romeli iyo kanaMT galileaMsaMT, da Zeni zebedesni da sxuani mowafeTaganni
orni.
3. hrqua maT simon-petre: warvide saTxevlobad. _ hrques mas: movideT
Cuenca Sen Tana. _ ganvides da Sevides navsa. da mas Ramesa araraM ipyres.
3. -petre]-petrF a |

4. da viTarca ganTendeboda, dga iesu kidesa zeda, da ara uwyodes
mowafeTa, viTarmed ufali ars.
5. hrqua maT iesu: yrmano, saWmeli nu gaqus raMa? _ miuges da hrques
mas: ara.
5. raMa]raM a | mas] > oaf |

6. xolo Tavadman hrqua maT: sdeviT bade ege marjueniT kerZo navisa magis
da hpooT. _ xolo maT sdves bade igi da verRara eZlo gamoTrevad
simravlisa misgan TevzTaMsa.
6. bade1]badF a | magis]mis o*af | bade2]badeF a | gamoTrevad]gameoTrevad a |

7. hrqua petres mowafeman man, romeli uyuarda iesus, viTarmed: ufali ars.
_ xolo simon-petres viTarca esma, viTarmed ufali ars, moirtya
Sesamoseli TDsi, rameTu SiSueli iyo, da STaigdo Tavi TDsi zRuad.
7. -petres]-petrFs a | SiSueli]SiSuFl f |

8. xolo sxuani mowafeni naviTa movides, rameTu ara Sors iyvnes
queyanisagan, aramed oras wyrTa oden, da gamoiTrevdes badesa mas TevziTa
savsesa.
9. da viTarca gamoUdes queyanad, ixiles nakuercxali mdebarF da Tevzi mas
zeda da puri.
9. gamoDdes]gamovides a | nakuercxali]nakuFrcxali f | mdebarF]mdebare of |

10. hrqua maT iesu: moiReT TevzTa maTgani, romel ipyarT.
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11. aRvida simon-petreca da gamoiTrevda badesa mas queyanad, savsesa diddidiTa TevziTa, romeli iyo asergasisdasam. esoden iyo,* da ara gansTqda
bade igi.
11. aRvida]da movida o*a, gamovida f | romeli]romel a | gansTqda]ganhsTqda a |
* aq wydeba o, radgan Semdegi gverdis zeda mxare naxevrad moxeulia.

12. hrqua maT iesu: movediT da isadileniT! _ da aravin ikadra
mowafeTaganman kiTxvad misa, viTarmed: Sen vin xar? _ icodes yovelTa,
rameTu ufali ars.
13. movida iesu da moiRo puri igi da misca maT, da Tevzi igi egreTve.
14. ese samgzis gamoecxada iesu mowafeTa TDsTa, aR-raM-dga mkudreTiT.
15. da odes isadilnes, hrqua simon-petres iesu: simon ionaMso, giyuar mea
ufroMs amaTsa? _ hrqua mas petre: he, ufalo, Sen uwyi, rameTu miyuar
Sen. _ hrqua mas iesu: aZoven kravni Cemni!
15. petre]petrF a | he]hF a | aZoven]aZoen f |

16. hrqua maT mermeca meored: simon ionaMso, giyuar mea? _ hrqua mas
petre: he, ufalo, Sen ici, rameTu miyuar Sen. _ hrqua mas iesu: damwysen
cxovarni Cemni!
16. maT]mas f | petre]petrF a | he]hF a |

17. kualad hrqua mas iesu mesamed: simon ionaMso, giyuar mea? _ Sewuxna
petre, rameTu hrqua mas mesamed: giyuar mea? _ da hrqua mas: ufalo, Sen
yoveli uwyi da yoveli ici, rameTu miyuar Sen. _ hrqua mas iesu: damwysen
cxovarni Cemni!
17. petre]petrF a | mas3]maT a | Sen1] > f | da2] + Sen a |

18. amen, amen getyD Sen: odes iyav Wabuk, Seirtyi TaviT TDsiT da xDdodi,
vidreca gnebavn. xolo raJams dahberde, ganipyrne Uelni Senni, da sxuaman
Segartyas Sen da wargiyvanos, vidreca Sen ara gindes.
18. ganipyne]gangipyrnen f | sxuaman]sxuaTa af | Segartyas]Segartyan af | wargiyvanos]wargiyvanon af |

19. xolo ese Tqua da auwyebda, romliTa sikudiliTa adidos RmerTi. da
viTarca ese Tqua, hrqua mas: Semomideg me!
19. auwyebda]auwya af |

20. moiqca petre da ixila mowafF igi, romeli uyuarda iesus, misdevda
raM, romeli-igi mieyrdna* serobasa mas mkerdsa missa, da hrqua mas: ufalo,
vin ars, romeli migcems Sen?
20. petre]petrF a | mowafF]mowafe af |
* aqedan grZeldeba o.
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21. ese viTarca ixila petre,* hrqua iesus: ufalo, xolo ese raM?
21. petre]petrF a | xolo ese raM]amisTDs raM sTqu af |
* aq wydeba o.

22. hrqua mas iesu: ukueTu mindes yofaM magisi, vidremde movide, Senda
raM? Sen me Semomideg!
22. vidremde]vidre a |

23. da ganUda sityuaM ese ZmaTa Soris, viTarmed: mowafF igi ara
mockudes. _ da ara hrqua mas iesu, viTarmed: ara mokudes, aramed: ukueTu
mindes magisi yofaM vidre moslvad Cemdamde, Senda raM?
23. mowafF]mowafe f |
* aqedan grZeldeba o.

24. ese ars mowafF igi, romeli wamebs* amaTTDs da romelman dawera
ese, da uwyiT, rameTu WeSmarit ars wamebaM misi.
24. mowafF]mowafe of | amaTTDs]amisTDs a |
* aq wydeba o.

25. da arian sxuanica mraval, romel qmnna iesu, romelni Tumca
daiwerebodes TiToeulad, arcaRa vhgoneb,* viTarca sofelman aman daitia
aRwerili wignebi.
25. wignebi] + amen oc, didebaM RmerTsa a, amin f |
* aqedan grZeldeba o.
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