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წინამდებარე ტომში ეროვნულ არქივში დაცული მორიგი 100 ხელნაწერის აღწე
რილობა შევიდა (1446/201-300). ხელნაწერთა ქრონოლოგიური ჩარჩო განისა
ზღვრება XVI-XX საუკუნეებით.
ხელნაწერთა ძირითადი ნაწილი წმინდა ძმებ ვასილ და პოლიევქტოს კარბელა
შვილების პირადი კოლექციის ნაწილია და 1925-1928 წლებში მათ მიერ არის
შემოტანილი ეროვნულ არქივში (201-228, 230-233, 235-243, 244-250, 253-270,
274, 276-282).
ხელნაწერების უმეტესობა პირველად შედის სამეცნიერო მიმოქცევაში, დაინტე
რესებული მკითხველი მათში უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს: ახალი წყარო საქარ
თველოში ოქონის ხატის დაბრუნების შესახებ, იმერეთის დედოფალ მარიამისა
და გოგია ბატონიშვილის დღემდე უცნობი მინაწერები, ვახტანგ მეფისა და ბაქარ
ბატონიშვილის დაკვეთით შესრულებული გულანები, მინიატურები, შემკულობები,
დაწვრილებითი ცნობები წყალწმინდის სკოლის შესახებ, ცნობები გურიაში 1902
წლის არეულობების შესახებ და ა.შ. აღარაფერს ვამბობთ ახლადგამოვლენილ
ტექსტებზე, აქამდე კარგად ცნობილი ტექსტების ახალ რედაქციებზე, საინტერესო
ეორტალოგიურ მასალასა და ცნობილ ადამიანთა ავტოგრაფებზე.
მესამე ტომის მასალა აღწერეს:
ქეთევან ასათიანი: 203, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 235, 236,
237, 238. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252,
253, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264/268, 265, 266, 267, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 277, 281, 283, 284, 286, 287, 292, 298, 299
ვერა შენგელია: 201, 202, 206, 230, 231, 232, 250, 255, 256, 258, 276, 278,
279, 280, 285, 288, 289, 290, 293, 295, 296, 297, 300
მანანა ჭუმბურიძე: 209, 218, 228, 282, 291, 294
დალი ჩიტუნაშვილი: 241
სოფიო ებილაშვილი: 216, 267, 273

4

ხელნაწერის ყდა, XVIII საუკუნე
დავით გარეჯელის ცხოვრება, 1737 წელი
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ლექსების კრებული [XVIII-XIX]
1446/201
ტექნიკური აღწერილობა:
129 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r, 72v, 80v, 81r, 126r-v; ზომები: ყდა - 225x173,
ქაღალდი - 215x166, ტექსტი - 183x125, სისქე - 35, სტრიქონებს შორის მანძილი 4; არშიები: ზედა - 10, ქვედა - 15, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი,
119-ე ფურცლიდან ცისფერი ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული,
ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული,
სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით, შიგადაშიგ სათაურები
- ნუსხურადაც აქვს დართული; სტრიქონების რაოდენობა: 26/39; აღრიცხვა გვერდობრივი, არაბული ციფრებით ზედა არშიაზე მარჯვენა კუთხეში - გვ. 1-234
(1r-118v) და რვეულებრივი - ქვედა არშიაზე. სულ მონიშნულია 15 რვეული, აქედან
პირველ და მეათე რვეულებში 7-7 ფურცელია (ნაკლული არ არის), დანარჩენებში
- 8-8 ფურცელი; ბოლო, მე-15 რვეულიც 7 ფურცლისაგან შედგება (ნაკლულია).
[XVIII-XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები; ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. დღისა და ღამის გაბაასება, თქმული მეფის ერეკლეს ძის მეფის თეიმუ
რაზისაგან, რომელი იქმნა ცხებულ შემდგომად წელიწადისა ცხრისა თქმისა
ამისსა, აწ წიგნსა ამას ეწოდებიეს სარკე თქმულთა ვით ჴელ-ვჰყო აღძრვად სიტყვათა, ვერ სიბრძნის ღირსმან სწავლობით
ვერცა ღრმად გამომეტყველი, რიტორებრ ენამრავლობით …(4r-48v).
მინაწერი გადამწერის ხელით სარჩევის შემდეგ:
„ქ. მეფისა სიბრძნით ნაშრომმა უსიტყვ-ყვნა ბრძენნი მისრისა,
ომიროს, ბირგვილ, ღალინოს, ელიებრ სიტყვით მისრისა,
დღე-ღამის ბრჭობა ბევრგვარად, შესხმა ბაღ-წალკოტ-მისრისა,
და ვინ საწოლს შვებით შეყარნა, ვინ ხელი ჰრბოდა მისრისა“ (3v).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.1-101.
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2. თეიმურაზ II [თავგადასავალი] როდეს ყეენმან სეფი ხან ჰყო საქართველოს მცველია,
ჩვენ განბნეულნი ვიყვენით, სად ტყე იყო, ველია ... (48v-49v).
შენიშვნა: ლექსი პირდაპირ მიყვება „დღისა და ღამის გაბაასებას“,
მხოლოდ გვიანდელი კლაკნილი ხაზითა და არშიაზე შენიშვნით
არის გამოყოფილი: „თეიმურაზ და ირაკლი ყანდაარში“ (48v).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.102-103.
3. ყუმარზედ ზმა ლექსად თქმული მისვე მეფისა მიერ განჯაფისა, ჭადრაკისა
და ნარდისა ამისგან ჯაფას ბევრს ვნახავ, ვინ მზესა დაედარების,
ალალთა, ფიცსა არ სჯერა, მას სხვა რა მოეგვარების? ... (49v-50r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.137-138.
4. ანი და ჵე კიდევ მეფის თეიმურაზისაგან თქმული აღმეძრა ბაგე გულის დადებით, ეუწყა ვისზედ ჱესრეთ თქმულება,
იყნოსე კეთილ ლმობა მონისა ნაცხებ ორპირად ჟამ რის სხმულება ... (50r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.125.
5. ქ. ანბანთქება მეფის დავითისაგან, რომელსა უწოდდენ იმან ყული-ხანად ადამ ბრძანების განგებულებით დაბადა ევა ვინ ზმნა ჱერს თანად,
იხენეს კაცად ლტბილ მიწანი ნივთთა ოთხთაგან ჲტირს პირველ ჟამად ... (50r).
6. ჵე და ანი, რუსთვლის ნიკოლოზისაგან თქმული ჵვსნი, აფხაზნი, ჯიქ-ჴადელები, ხედავ ჭართალეთ წირდალს ძრავს ცაცა,
ჩინთს, შავშეთს, ყარსსა, ღოდორას, ქიზიყს, ფშავს, უტოს, ტირან სოფლები
რაცა ... (50r).
7. ანი და ჵოე ბოდბლის ონოფრესაგან თქმული არ ბაღში გამცენ დღე ესე, ვით ზე ჱერისა თანადო,
ის კეკლუც ლაღად მოზარდი ნუ ორპირ ჟინიანადო ... (50r).
8. ანბანთქება ამიცანად თქმული მისვე მეფის ერეკლეს ძის მეფის თეიმურა
ზისაგან -
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არის რამ უცხოდ საცნობელ, გამოუთარგმნელ ენათა,
არაარსისგან მოძრავად, მომცემი აღმაფრენათა ... (50v-52r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.131-135.
9. ანბანთქება ამიცანად თქმული მისვე მეფის თეიმურაზისაგან ცხებულობასა
შინა თავრიზს აღვსძრათ სიტყვა საცნობელი, არცა ძნიად გამოჩნდების,
აწ უძრახოთ პირმეტყველთა, უტყვისაგან რად ტყუვდების? ... (52r-54 r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.126-130.
10. ანბანთქება, თქმული მისვე ბრძნისა და მეცნიერისა ღვთივგვირგვინოსნისა
მეფეთ-მეფის და თვით ჴელმწიფის, პატრონის თეიმურაზ პირველისა მიერ აღახვენ ჩემნი ბაგენი, ღმერთო, სამებით ქებულო,
აერსა ზედა საყდართა, დიდებით დამკვიდრებულო ... (54r-56r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი,
1933, გვ.149-154.
11. კვალად ანბანთქებავე თქმული ღვთივგვირგვინოსნისა ბრძნისა თეიმურაზ
მეფეთ-მეფისა მიერ საამოდ სასმენელი ლექსი. აწ ისმინეთ:
აღმართა მჴსნელმან ჯვარი გოლგოთას, სისხლი დასთხია ადამის ძვალისა,
აღმოსავლეთით მისცა მამული, პირველ მუნითგან გამონაძვალისა ... (56r-58r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი,
1933, გვ.154-159.
12. თქმული მეფის არჩილის მიერ ანბან ლექსნი, ამიცანად სათარგმანებელნი,
უცებთათვის მცირედ-რე საჭიროდ წერტილნი და ბრძენთა ადვილ გულისჴმის
საყოფელნი არსი ყოვლთა დამაარსი, სხვა უარსო არსად არი,
არასი ხამს შედარება, არს ყოვლს ნივთთა არ სადარი ... (58r-61v),
ბიბლიოგრაფია: არჩილიანი, ტ.1, ალ. ბარამიძისა და ნ. ბერძე
ნიშვილის რედაქციით, ტფილისი, 1936, გვ. 277.

7

8

ლექსების კრებული [XVIII-XIX] 1446/201

13. კვალად მეფის არჩილისაგან ნაბძანი ანბანთქება აღვსძრა ბაგე გული დავსდვა, ეს ვის ზე ჱე თამაშობდეს,
იცდი კი ლომ მონაკვთე, ნებორ პრტყელი ჟამად რბოდე ... (61v-62r).
ბიბლიოგრაფია: არჩილიანი, ტ.1, ალ. ბარამიძისა და ნ.
ბერძენიშვილის რედაქციით, ტფილისი, 1936, გვ. 273.
14. ქება და დიდება წმიდისა და ერთარსებისა სამებისა და ღმრთაებისა,
ბუნებით განუყოფელისა, ხოლო გვამებით განყოფილისა კრებათაგან დამტკი
ცებული, ლექსად თქმული მეფეთ-მეფის ღვთივგვირგვინოსნის პატრონის
თეიმურაზისაგან, კურთხევითმცა არს სახსენებელი მისი უკუნისამდე აღვაღო პირი, სიბრძნე დამძვირი, ზესთა ძალისა ჩემისა მბობად,
ღმრთისათვის რამე, ნათლად არღამე, უღრმესსა რასმე, თქვენდა მოთხრობად ...
(62r-63v).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
შვიდთა კრებათათვის, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას
რედაქციით, თბილისი, 1933, გვ.161-167.
15. იესეს ძირთაგან აღმოცენებულისა და დავითის რტოდ აღმოფურჩვნილის
და სოლომონის ტომად სიბრძნით საჩინოსა და ღმრთისმეტყველებისა მადლი
სა ღირსქმნილისა, ღვთივგვირგვინოსნისა მეფეთ-მეფის და თვით ჴელმწიფის
თეიმურაზის მიერ აღმოთქმული წმიდათ ქება ანბანზე ლექსად თქმული ადამ ვახსენოთ პირველად, თვით ღმერთმან შექმნა რომელი,
აბელ და სეით მოყვსითურთ, მთასა წმიდასა მდგომელი ... (63v-65r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი,
1933, გვ.145-149.
16. ესე ანბან ლექსი სათარგმანებელი ამიცანად, მეცნიერთათვის საამოდ,
ხოლო უცებთათვის ფრიად ძნიად გულისჴმისყოფელნი, თქმული პეტრე მგა
ლობლის, სიონელის, ტფილისის ქალაქელისა, ნექაძეს მიერი არსთა მაარსმან, თვით დაუარსმან, სამოთხე შექმნა აქ ადამისთვის,
აღაგო მიწით, იგ ჯმნულ-ჰყო ბიწით, მაშინა მკვიდრ-ჰყო აქ ადამისთჳს ... (65r-67r).
17. საქართველოს ზნეობანი, რომელი ჯერ-არს ესევითარად წვრთილება
კაცთა, რომელთა ჰნებავს, რათა სრულ იყოს საწუთოსა ამის ზნეკეთილობათა
მიერ. ესე ყურად-იხვენ და გულად მიიხვენ, რომელი ესე აღუწერია მეფესა
არჩილსა და ლექსად წარმოუთქვამს, რათა ყოველნი ერისკაცნი ესრეთ
იქცეოდენ. აჰა, ისმინე ესე, მკითხველო:
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მოწყალე ხარ მართლის გულით მოქენეთა უხვად, ღმერთო,
გვამოვნებით სამხატედო, ღვთაებითა მხოლოდ ერთო ... (67r-72r).
ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ.2, თბილისი, 1941, გვ. 525, 526.
18. ანბანთქება ახლად თქმული, ბაბათაშვილის ტფილელის იოსების მიერ
თქმული აღვახვამ ბაგეს საქებრად, ყოვთ სულთ ღვთად ერთად ჴმობილო,
არსთ შემოქმედო სიმდაბლით, კაცისა თბითა ცნობილო ... (73r-74v).
ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ. 2, თბილისი, 1941, გვ. 479.
19. ეს ანბანთქება უცხოჲ და ახალშემოღებულნი და არ ადვილად სათარგმა
ნებელი ბატონისშვილის ვახტანგის მიერ; უფალმან მრავალჟამიერ ჰყოს და
განაძლიეროს მტერსა ზედა, ამინ ასრე არის აგებული, ამგებელსა აქ აქებდეს,
ამკობდესცა, ადიდებდეს, ამისთჳსცა აქ აქებდეს ... (74v-76v).
ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ.2, თბილისი, 1941, გვ. 552.
20. აქა სხვადასხვა ანბანთქებანი იწყებიან აჰა, ამბად აღვამაღლო, აწ ალვისა აღნაგობა,
ბეწვ ბნელობა, ბროლ ბადრობა, ბაგეების ბადახშობა ... (76v-77r).
ანბანთქება, ცხრა ლექსად თქმული, ღარიბი ანო ავსთქვი ჩემი ლხინი, თუცა მზესა გავეყარე,
ბანო, ბორცვნი რომ დაბადენ, ზეცას მისთვის დაემყარე ... (77r-v).
ანბანთქება, ცხრა ლექსად ნათქვამი, ღარიბი ანო, არ ვიცი რას სენსა დაუდგამს ჩემთვის თვალები,
ბანო, ბროლი ვარ გათლილი, ვტირი არ შეგებრალები ... (77v-78r).
ანბანთქება, ცხრა ლექსად ნათქვამი, ღარიბი ანო, არსთა საქებარი, მე ვით ვაქო ჯავარ სრულად,
ბანო, ბროლი მასთან რაა, ამად გავხე სულწასულად ... (78r-v).
ანბანთქება, ცხრა ლექსად ნათქვამი, ღარიბი ანო, ალვა დანერგული, ედემს ნორჩი ტანი ვნახე,
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ბანო, ბროლი მომჭირვალი, გულსა ლახვრად დაუსახე ... (78v-79r).
ანბანთქება, ცხრა ლექსად ნათქვამი, ღარიბი ანო, აღმოვსთქვამ სიტყვასა, ცხელის ცრემლითა მტირალი,
ბანო, ბროლისა მიჯნურსა, დავგმობ მოუდვას ვინ ალი ... (79r-v).
კვალად ანბანთქება სხვებრი ან ამას ვსტირი, ბან ბნელსა მჯდომი, გან გულთა მდუღრად, დონ დადაგული,
ეს ესრეთ ვება, ვინ ვის მოება, ზენ ზედა-ზედა, ჱე ჱე დართული ... (79v-80r).
ბიბლიოგრაფია: ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო
ფორმები ქართულ პოეზიაში, ტ. I, თბილისი, 2018, გვ.125.
ანბანთქება აღვალს ბედსა, გვარით დავით, ედემს ვრცელად ზის ჱე თხემსა,
ირმებრ ჰკრთების, ლომის მსგავსი, ნდომით ომობს პილოს ჟეჟსა ... (80r).
ანბანთქება ადამ ბრალ გარე დებული, ევას ვერ ზევს ჱეთერსა თმენით,
ივლტის კარით ლესულს მახვილს, ნახავს ორპირ ჟივის რბენით ...(80r).
ანბანთქება ამისთვის ბაგე გავსძარ დადებით, ესმეს ვის ზრდანი ჱეთურის თემსა,
იელვებს კბილსა, ლამაზს მას ნივთსა, ორბებრ პირ აღმართ ჟესთაერებსა ... (80r).
ანბანთქება ამას ბრძენი გულდგმით ერჩდეს, ვლტოლით ზმნიდეს ესრეთ თქმულსა,
იქ ევლოდნა მოსწჳნდების, ნიჭთა ოცდეს პირველ ჟმულსა ... (80r).
ანბანთქება აღვძრავ ბაგეთა, მოსადაგეთა, მცირედ რაც ძალმიძს, ვიტყვი ენითა,
ანა ღაწვისა, ნეტარ ძაგს, ვისა ნელსაცხებელ ჰყოფს, ცრემლის დენითა ... (80r).
ანბანთქება ცხრა ლექსად ნათქვამი, ღარიბი ანო, აჰა, დრო და ჟამი, ჩემად მოდგა დასამხობლად,
ბანო, ბედი გამიმლაშდა, ამად ვიქმენ ლახვარ მსობლად ... (81v).
21. სამი ანბანთქება დოსითეოს ჩერქეზისშვილის თქმული: ორი ანითგან და
ერთი ჵითგან არიო ბნელ-გულ დასახავს ესრეთ, ვერ ზომით ჱეობს თვითებათადა,
იტყვის კრთომით ლმობს მამის ნაშობი, ოდენ პოო ჟამს რომელთადა ... (82r).
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ჵი, ჰაი, ჯერკვა ჴმაჲ, ხელი ჭირთ წვერ ძნელ ცბი ჩქურით,
შურითა ყოფ, ღმერთს ქმნილთ ფერად, უღმრთოვ, ტომo სადაურით ... (82r).
აღვაღო ბაგე, გონებით დავსხნე ესე ვნებული ზე ჱეთერთასა,
თუ იტყვით, კაცნო, ლარნაკ მიწაჲ, ნაყოფად ოდენ პოო ჟამთასა ... (82r).
22. პირველის მეფის თეიმურაზისაგან თქმული გლოვა დედოფლისათვის ჟამი გარდაჰჴდა შვებისა, მოვიდა გლოვა-წუხილი,
ლხინმა მიმრიდა შემექნა გულ ურვა, თვალთა წუხილი ... (82r-v).
ბიბლიოგრაფია: არჩილიანი, ალ ბარამიძისა და ნ. ბერძენი
შვილის რედაქციით, ტფილისი, 1936, გვ. 205.
23. ეს ვახტანგ ბატონისშვილისაგან თქმულია მე უმცირესმა ძმათაგან, ვახტანგმან სახელდებულად,
ოთხ წელ ვქმენ მცხეთა, ურბნისი სადგურს კამარაგებულად ...(82v-83r).
შენიშვნა: ვახტანგ VI-ის ეპიტაფია. ავტორი: კარის მდივანი გივი
ზურაბის ძე თუმანიშვილი.
ბიბლიოგრაფია: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, თბილისი,
1980, ტ. 5, გვ. 9.
24. აქა ჴელმწიფეს მეფეს თეიმურაზს, გრემის სასახლეზე ლექსები ეთქვა და
ბაღის სახლებზე დაეწერა. ისმინეთ ყოველთა ღმერთი არს, რომელ ყოველთა, იგ ვაქოთ, განვადიდოთო
სამნი ნათელნი ერთად ვთქვათ, მამა, ძე, სული წმიდათო ... (83r).
შენიშვნა: გამოქვეყნებულთან შედარებით მოტანილია მხოლოდ
ხუთი სტროფი (იხ. ქვემოთ დასახ. ბიბლიოგრ.).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი,
1933, გვ.142, 143.
25. [ენა მწარე, ენა ტკბილი] ენა მწარე, ენა ტკბილი, ენა მოკლე, ენა გრძელი,
ენა სევდის უკუმყრელი, ენა ქვეყნის შე-ცა-მძვრელი ... (83r).
26. [იოსებ] ტფილელის ნათქვამი სიბრძნემ თავისა თვისისა, სახლი იშენა გებული,
მას შვიდნი სვეტნი შუდგნა, შვიდნივე წმიდა გებული ... (83r).
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ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ. 2, თბილისი, 1941, გვ. 478.
27. [იაკობ სამებელი] შემოქმედელის ნათქვამი სიბრძნე ქრისტეა და სახლი უბიწო - მისი მშობელი,
მუნ შვიდნი საიდუმლონი, ჰყო მტერთა დასამჴობელი ... (83r).
ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ. 2, თბილისი, 1941, გვ. 478.
28. ეშყი ხონა ზამბახის პირი, მნახავთა ჭირი, კეკლუცს უფარავს მაზე წარებით,
სუმბულ თმაშავსა, მიჯნურთ მქუშავსა, მიდით, ხელქმნილნო, მაზე წარებით ...
(84r-87v).
29. აქა კარი პირველი წიგნისა ამის შესავალი, რომელსა ეწოდების სახელად
„მიჯნურთ ბადე“ ამად, რომე მიჯნურსა ბევრი საცთომელი სდევს და თავის
შენახვა მართებს, რომე ბადესა ამას შიგან არ გაებას, თვარა გამოხსნა
ძნელიღაა. ამად, რომე არა ყველასგან შესაძლებელია მიჯნურობა და თუ
ვისმე მიჯნურობა გწადდესთ, ესე წიგნი აღმოიკითხეთ და ამ წიგნსა შინა რაცა
ეწეროს, თუცა სრულად გჭირდეს ჴელ ჰყავ საქმედ და თუ არადა თავი ამოდ
შეინახე ახლა გამოვსჩნდი და მერქ სახელად მიჯნურთა ბადია,
გულდაკოდილთა აშიყთა სალხენად დავიბადია ... (87v-97r).
შენიშვნა: პოემის ავტორია ქაიხოსრო ანდრონიკაშვილი. იხ.
კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ.2,
თბილისი, 1941, გვ. 371-373.
30. ქ. დავით მღვდელს ეთქვა, ურიაყოფილსა ზაქარია მოძღვარზე გიობა
უფერი, ქორონიკონს უნა (1763 წ.) ძე ღმრთისა ქვეყნად კაც იქმნა, ადამს მიესმა ძახილი,
სვიმიონს და ნათლისმცემელს ჴელმკლავს ჰქონდათ მუდახილი ... (97r-98r).
ამისი მაგიერი უპასუხეს დავითს მოძღვრის ერთგულთა ვიეთმე ეგ შენი ენა გულთა სატკენა, მესმის, ვეჭვ, მწვირე აღმოგედენა,
არა გაქვს თმენა მით, რომ არ გრცხვენა, მოიჭერ ენა, ავთ ნაყოფთ მფენა ...
(98r-100r).
32. ანზე ვისი ყმა ხარ, ლექსად თქმული აწ ეს ვინებე ანბანთა, ვინ უკეთ ვიტყვით სრულობით,
სით მოვალთ ანუ სად მივალთ, ვისა ვყმობთ სახელთქმულობით ... (100r-101v).
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33. [იოანე შავთელი, აბდულმესიანი] სამებით ღმერთმან, არსებით ერთმან, მომცეს მე სწავლა თქვენდა შემკობად,
გიძღვის ქებანი, მწადსა ქებანი დავითის, და ვით ვსჯდე მუსიკობად ... (102r).
ბიბლიოგრაფია: ქართული მწერლობა, ტ.3, თბილისი, 1988, გვ.
321-348.
34. სხვაგვარ შაირ ლექსნი ღმერთო, რომელი შენ სუფევ ჰაერთა თანა ცასშიგან,
შენ ხარ სავსება ყოველთა, რაც არის ქვეყანაშიგან ... (107r-108v).
შენიშვნები: 1. ლექსის ავტორია თეიმურაზ I, „სოფლის სამ
დურავი“. გადამწერს შეცდომით მეორე სტროფად ჩაურთავს
ერთი სტროფი იოანე შავთელის „აბდულმესიანიდან“.
2. ლექსს სათაურთან გვიანდელი მინაწერი აქვს ფანქრით:
„მანანას თქმული“ (107r).
3. ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული კრებული,
ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი,
1933, გვ.138-141.
35. ანბანთქება არს კაცთა ტომი, დიდებათ მჯდომი შორის ჰაერთა ცას სამყაროსა,
ბეთლემს შობილსა, ღვთად შემკობილსა ჰნებავს ქვესკნელსა არ დამყაროსა ...
(108v-109r).
36. ანბანთქება აჭვირვებს, ადენს ალებსა, ალმასი აელვებული,
ბრწყინავს ბადრ ბაბილონურად, ბაგითა ბრძნულად ბედული ... (109r-v).
37. სიმცროს ბატონისშვილობაში მეფემ ერეკლემ შველი გაზარდა და სა
სახლეში ჰყვანდა, თვითან იქ არ ბძანდებოდა. მეფემ თეიმურაზ შველი და
მისი გამზრდელი თხა ამა ლექსებით გაუმჟღავნა ბატონისშვილს ანნას მაგიერ
მისწერა, ეს ხუთი ლექსი ვითა ვსთქვნეთ ძნელად სათქმელნი აწ თქვენთან ჩემის პირითა,
აღვსილნი მწუხარებითა, სისხლრევით ცრემლით ვსტირითა ... (109v-110r).
ბიბლიოგრაფია: თეიმურაზ II, თხზულებანი, სრული კრებული,
გიორგი ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1939, გვ.136.
38. ეო, მეო, დავით გურამიშვილისა ეო, მეო, აქეთ მომხედეო,
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რას მოგითხრობ სიყვარულსა, ყური მომიგდეო ... (110v-111v).
შენიშვნა: ლექსი უჩვენებს მცირე ვარიანტულ სხვაობებს გამო
ცემულთან შედარებით (იხ. ქვემოთ დასახ. წიგნი).
ბიბლიოგრაფია: ქართული მწერლობა, ტ. 7, დავითიანი, თბი
ლისი, 1989, გვ. 450-455.
39. კატათაგვიანი ქ. ყოველს მგრძნობელს ცხოველს შუა წინ წამოდგა ნაზად კატა,
მას მიუგავს თავი ლომსა, სინჯაფს ბეწვი გარდამატა ... (112r-114r).
შენიშვნა: პოემა სრულია, ერთ-ერთი ვარაუდით ეკუთვნის ზაქა
რია გაბაშვილს. იხ. 1446/396 გვ. 89.
40. ქ მანანას ნათქვამი ევა გარდაჴდა მცნებასა, ჭამა ურჩების ხილია,
წაიღო ადამს მიართო, ნახე როგორი ტკბილია ...(114v-117v).
შენიშვნა: ახლავს მინაწერი გვიანდელი ხელით: „დასაწყისი იხ.
ზევით“ (114v).
41. ახლა მანანასაგან ციების ბაასი ცივებამ უთხრა: გაგშორებივარ, მანანავ, როგორ რომ გაღმა დიცია,
რაც შენ მლანძღე და მაგინე, სულ თვალში ლოდი მიცია ... (117v-118v).
42. ესეც კიდევ რაღაც ღარიბად თქმული ქ. მე ერთი ჩიტი გავზარდე, ელვარე არის წითელი,
ქოჩორი ჰქონდა ფირუზი, ყელ-ყურ-ნისკარტი ყვითელი ... (118v).
43. ამაებმა გაიაროს და ახლა ეს დავწეროთ. ოდეს მწყემსობით ცხოვრებდა
არაგვზე წილკნელი ამვროსი მიქაძე, სიონის დეკანოზის ძე, ჟამსა სანატრელის
ლეონ მეფის ძისასა, მისის შობის დღე მიულოცა ესევითარისა შესხმითა. უჲვ
(1768) აპრილის თ (9) ლეონის ქება, ძნელ შეკადრება, მისი მსგავსება ვის ედარება,
სოკრატ, პლატონის, დიმოკრატონის, მათი შესხმანი არ ეკმაება ... (119r-121v).
შენიშვნა: ხელნაწერის ეს მონაკვეთი ნაწერია განსხვავებულ,
ცისფერ ქაღალდზე (119r-121v).
43ა. ნაკერი ჴელსაჴოცი მიულოცა და შაირად მოახსენა იესიანს, დავითიანს, ბაგრატოანს მეფის ძესა,
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ლეონს სახელ საქმე მაღალს არაგვთ ბატონსა, მპყრობელსა ... (119r).
შენიშვნა: ლექსს მოჰყვება ავტორისეული ჩანართი: „მეორეს
დღეს ანანურს წაბძანდა; ეს საწყალი ბერი დიდად უყვარდა;
ანანურს აწირვინა, ქადაგება იწყო: „შვენიერ სიკეთითა უფროს
ძეთა კაცთასა“. წირვას, დიაღ, კარგი ცხენი უბოძა და დუშეთს
გამოისტუმრა და თვითან მლეთეს წაბძანდა“ (119v).
43ბ. შემდგომად რაოდენსამე წელსა გაგვიწყრა ღმერთი, ლეონ სანატრელი
ქისიყს გარდაიცვალა. ვახტანგ ბატონისშვილი მობძანდა არაგვზე დუშეთს და
მისს შობის დღეს, ივნისს კბ, ოთხ შაირ ჩახრიხაულად (!) მიულოცა ამანვე
წილკნელმა ღმერთმან და ძემან, ღვთისა სიბრძნემან, გყოს შენ უაღრეს სულთა ყოველთა,
ნათლად ცხოვრებად, არგანშორებად, ზეცისა ძალთა, გუნდთა ცხოველთა ...
(119v).
43გ. ამის შემდგომად რაოდენთამე წელთა გარდაიცვალა სანატრელი უწმინ
დესი იესე მეფის ძე ანტონი და რუსეთიდამ მობძანდა მეფის ირაკლის ძე
ანტონი საქართველოს უწმიდესად და ყოველნი მივეგებენით ჩიმამდე (!). წა
მობძანდა, მთიულეთი გამოიარა და წილკანს მეწვია. მერმე კიდევ დუშეთს
წაბძანდა. იწვია ვინმე და უბრძანა წილკნელს ხლება და ვერ იახლა. იქიდამ
რომ გადმობძანდა, სამდურავი უბძანა. წილკნელმა მიიწვია და შაირად მო
ახსენა და ამბათაც მიზეზები კათოლიკოსი მობძანდა, წილკნელი მიეგებაო,
უბძანა: რად არ წამოხველ, არა გაქვს სიტყვისგებაო ... (120r).
43დ. შემდგომად უწმიდესი ქალაქს წაბძანდა და შექცევით ეს წერილი წარიღო
და მრავალთაც მიუთხრა ზეპირ დასწავლით დღესცა. ამისა შემდგომად
ქორონიკონს უპ, თებერვალს ივ, უმაღლესის მეფის ირაკლის ოქმი ებოძა,
აქავ წილკანსვე ამავ წილკნელსა უცხოდ მოწყალებიანი, დღესაც შესანახავი.
ებძანა: ცისკრის ალილო ქართლსა და კახეთში აღარავის ახსოვსო; ქალაქს
ჩამოდი დაგვასწავლე და იშოვნი რასმეო. მერმე ამან შესაბამი არზი მიართვა
და შემდგომი ესეც ასე მოახსენა, რომ დღესაცა ზეპირ იციან შთამოთა
ბატონთა რა თქვენი ოქმი მებოძა, აღარ მივეც თავი ძილსა,
უდაბნოში წინამძღვარსა გამომაჴვეს სიტყვატკბილსა ... (120v-121r).
43ე. ის ჩემი აზრი და ეს რომ იოანე მღვდლის გალატოზისშვილის ჴელით
მირთმეოდა ქალაქს, მერმე ებძანა: შენს მადლს, დაისწავლე, ეს ასე მისწე
რეო. ბატონის ნათქვამი:
შენ ეგ ალილო გვასწავლე, მე ვიცი რაც რომ გარგეო,
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ეგ ენა, პირი და გული, აღაღე ჩვენთვის ბაგეო ... (121r).
43ვ. ეს ბძანებაც რომ მოუვიდა და იოანე მღვდელსაც ესეც გამოეგზავნა და
თავისიც მოეწერა, მაშინვე აიბარგა, ეგოდენი იქაური ნაღვაწი და გარჯილობა,
მოქცეულის გუმბათისა, რუსეთიდამ მოტანილის დიდის ზედ ჯვარისა და ისე
წილკნელის სანაწილისა და სხვა ეგოდენის შენობისა, ყოველი დაუტევა და
ქალაქს ბატონს სალხინოში მრავალნი ახლდენ. იახლა, თაყუანი სცა და ეს
მოახსენა:
კვალად ისმინე, ჴელმწიფევ, აღარ ვდგები წილკანს მეო,
ვერც უშენოდ გავსძლებ სადმე, თუ გინდ კარში გამაგდეო ... (121r).
შენიშვნა: ლექსს შემდეგი ტექსტი მოყვება: „შემდგომად იმავ
ღამეს ცხრა საათს გასულს ებძანა, იმისმა მზემა; იახლა და
ხუთჯერ ბძანა თვითან და მერმე მეთოდი უცხო მგალობელი,
მაგრამ იმერეთში არ იციან და გიორგი ჴელაშვილი - დეკანოზი
იქ ახლდნენ და იმათ უბძანა მე ვერ მოვიცლი და თქვენ
დაისწავლეთო და იმათ ათს დღეზე დაისწავლეს.
ბატონი თურმე ჴშირად ათქმევინება(!), მერმე მიბძანა შენის ძმის
დაწერილს ლოცვაებში ანდრიის საგალობელი ზოგი დამეწვაო
და იმის ჴელზე შენ უკეთ გამოსწერო, გარჯითაც გამოვსწერე
და მეტიც მიბოძა საწერი და შეკრებულებაში ასე ბძანა, იმისმა
მზემ. კურთხეული მამა ამისი, ჩვენს სამსახურში ახსრულდაო,
სანატრელი დედა ჩემი დედოფალიო, ღვთის კაცს უძახდაო,
მოიყვანდისო და მაკურთხებინებდისო. მერმე მენგლელობა
მიბოძა და მერმე ნეკრესელობა ქორონიკონს უპბ, დეკემბერს
ბ. შილდას რომ მომიყვანეს, რაც არაგვსა და წილკანს გარჯა
მქონდა, ჩემა სულმა რომ აქ უმეტესად გავისარჯე, სულიერის
წავლითა(!) თუ ჴორციელის შენობითა და ეკლესიაზე გარჯითა.
თვითონაც უნდა მხედველნი იყვნენ“.
43ზ. შემდგომად ვითარცა წილკანს წმიდის ისესი ირიკონები დავწერე,
ეგრეთვე აქა წმიდას აბიბოს ირიკოთი შესხმას შევსწირავ. ლოცვამან ანნა მეთხრა ზენაით, საკვირველის ამისთჳს,
აბიბოს ბრძნისა, მზეებრ მკრთოლვარებისა ... (121v-123r).
43თ. იანვარს ჱ საქართველოს პატრიარხის მეფის ირაკლის ძის ანტონისსა
შობის დღე მიულოცა, არ ღირსად საკადრი ამვროსი ნეკრესელმა ანაკად ცვრევით, თითითა ნაქმთა,
ტრფობით ზესთამი, ყოვლადვე ნათლოანთა ... (123r-v).
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შენიშვნა: ლექსი აკროსტიხულია, კიდურწერილობა იძლევა
შემდეგ წაკითხვას: „ანტონის ვაქებ, ამბორს შევახებ პატრიარხსა
ამვროსი“.
43ი. ერთი ესე მცირედი თქმული ვიმოქმედე, დიდს მარხვაში “განიცადეს”
ხანდახან ნაცვლად ვათქმევინებდი, ხან სწავლასა და ხან ამასა, სხვას ჴმაზე
გავაკეთე და თუ ვის ენებოს მეექვსის ჴმის წარდგომაზედაც კარგად ითქმის
თჳთო მუჴლი საააყვარელნო ქრისტიანენო, ქრისტიანენო მორწმუნენო,
მოვისმინოთ სიტყვა ესე, საშინელი საიდუმლო … (123v-124r).
43კ. ეგრეთვე ესეცა, რაღაც ვიმოქმედე, ამასაც დიდს მარხვაში „განიცადეს“
ნაცვლად ოდესმე სწავლისა და ოდესმე სასინანულოდ ვათქმევინებდი, ამასაც
სხვა ჴმითა თუ ენებოს, ესეც მეექვსეზედ. „სულო ჩემო, სულო ჩემო“. თვითოს
მუჴლედად ჵ, სიკუდილო, ჵ, სიკუდილო, შავო ბნელო ჯოჯოხეთო,
შავის ჭირის შესამსგავსო, ეშმაკად დასახებულო ... (124v-125r).
შენიშვნა: ლექსს ბოლოში შემდეგი ტექსტი ერთვის წითელი
მელნით: „ესენი და ესევითარნი იმოქმედა გლახაკმან ამან და
სრულის წლის ქადაგება, სოფლად და სოფლად ათრვამეტი წელი
და მოხუცსა აღეშურნენ ვიეთნიმე უცებნი და წარმოვიდა თვისად
ქორონიკონს ფ, აპრილსა იდ“ (125r).
43ლ. დოსითეოსს შილდას ციხის კარზედ დაეწერა შემდგომად ჩემსა მოსრულო, ეკლესიისა სიძეო,
თუ ჩემებრ ქცევით იცხოვრო, დოსითეოსმან გიძეო,
იყავ ცნობითა მაღლითა გონება განაღვიძეო
და, აწ თუ სცნობ სიბრძნით ადვილ არს, არმცირე უნჯი გიძეო (125v).
43მ. ამვროსი რომ იქ მივიდა, ციხე გაძარცვილი დახვდა და ეს მოაწერა მე შემდგომ შენსა მოსრული მიქაძე ამვროსიძეო,
წილკნელ-მანგლელ-ნეკრესელი, ვის ამვროსი სახელმძეო,
აქ მყოფს არ მცირედ გიღვწია, დიდად გმადლობ შენი ძეო,
და აწ დამხვდა ციხე განძრცჳლი, შესამოსი კარგი ძეო (125v).
43ნ. ესეცა გლოვისა რაჲსამე წარმოთქმა არის. არა უკანონო არს, რომელ
„განიცადეს“ ჟამს მარხვაში ოდესმე ითქმოდეს ანუ პირველს ჩემს მოგონებულს
ჴმაზედ, გინა სხვას ჴმაზე. ამას მგალობელთ ჴმა იკეთილჴელოვნებს. იტყოდენ
თვითო ცხრანი -
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ჵ სიკუდილო, ჵ, სიკუდილო, შავბნელო ჯოჯოხეთო,
შავის ჭირის შესამსგავსო, ეშმაკად დასახებულო ... (127r-v).
შენიშვნა: ქვედა არშიაზე წითელი მელნით ხელრთვაა: „ამვროსი“.
43ო. ესეცა სიტყვა იგივე თვითოეულად მუჴლედად ითქვას ნუ ჴმასა მასვე
ზედა გინა ჴმასა ზედა მეექვსესა საფლავისა აღებასა, ანუ „სულო ჩემო“ ...
(128r-v).
ჵ სიკუდილო, ჵ, სიკუდილო, შავბნელო ჯოჯოხეთო,
შავის ჭირის შესამსგავსო, ეშმაკად დასახებულო ... (128r-v).
შენიშვნა: იგივე ტექსტი მოსდევს შემდეგი შენიშვნით: „ესე
მუჴლედად ითქვას სიტყვა იგივე და თუ ნებავს მეექვსეს ჴმაზედ
ითქვას „საფლავისა აღებასა“, განა „სულო ჩემო„ (129r-v).

ტექსტებთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1. კრებულს წინ უძღვის „ზანდუკი წიგნისა ამის“, რომელიც შიგადაშიგ ნასწორებია
გვიანდელი ხელით (მიწერილია გვერდები, ჩამატებულია გამოტოვებული ლექსები
...) (2r-3v).
2. „დღისა და ღამის გაბაასებაში“ შიგადაშიგ ვრცელ ქვესათაურებს გადამწერისავე
ხელით იქვე მიწერილი აქვს ამავე სათაურების შესწორებული ვერსიები.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 186.

19

ზღაპრები [XIX]
1446/202
ტექნიკური აღწერილობა:
103 ფ. ზომები: ყდა - 208x170, ქაღალდი - 203x166, ტექსტი - 171x135, სისქე 30, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 10/28, ქვედა - 15, მარცხენა
- 18, მარჯვენა - 15. მასალა: ცისფერი ქაღალდი, მელანი - შავი და წითელი;
ყავისფერი კოლენკორგადაკრული ახალი მუყაოს ყდა; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული; გაირჩევა ორი სხვადასხვა ხელი, (1r-83v; 84r-102r); სათაურები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 14/24; შეემჩნევა ჭვირნიშანი; [XIX]
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი დაზიანებულია,
ნაკლული, პირველი და ბოლო გვერდები ფრაგმენტულადაა შემორჩენილი,
რესტავრირებული; გარკვეული პერიოდი ეკუთვნოდა სიმონ ქორიძეს (1r).
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ამბავი დასაწყისი მაშრიყის ხელმწიფისა - იყო ერთი ჴელმწიფე
ჩინეთისა ხოსრომას დიაღ ძლიერი და მაღალი, მაგრამ უშვილობისათვის ასეთს
მწუხარებაში იყო მიცემული ... (1r-50v).
1.

მირიანი (1r-50v)
•
ამბავი დასაწყისი მაშრიყის ხელმწიფისა (1r-v).
•
აქა წასვლა ჴელმწიფისა ვეზირისა და ფილასოფოსის ნარგიზ ქადოს
ციხეზედ ისმოზან წიგნის საძებნელად (1v-3r).
•
აქა ხელმწიფისა, ვეზირისა და ფილასოფოსის ქადუს გრძნებისაგან
პირუტყვათ გარდაქცევა და იოსების წყალმობანებით განკურნვა (3r-5r).
•
აქა ფარუხალ ჴელმწიფისაგან ხოშრომასი და ვეზირისა და ფილასოფოსის
მიყვანა და თვისის ქალის მიცემა. რუზაფარის და ხოშრომას ქორწილი (5r-6r).
•
აქა ხელმწიფის შვილის მირის დაბადება და მუნაჯიბთაგან საეტლოს ნახვა
... (6r-7r).

20

ზღაპრები [XIX] 1446/202

•

•
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•
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•

•
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•
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•

აქა ზულუმთამ რომ მეორეთ [... ... ...] გველების სავსე ზანდუკსა მას
მიართო. მერმე საქორწილოთ [...] მხლებლები რომ ქალს ამოყვანას
უპირებენ და ქალის სანაცვლოდ ენადასავსებელი გველები ამოცვივდნენ
(7r-8r).
აქა მირის ხელმწიფის შვილისაგან თავისის საწადლის აღსრულება, გზაზე
წარმართება, ზღვის დანთქმისაგან გადარჩომა და ბერიკაცის დევების
ნახვა (8r-9v).
აქა მირისა და თავის ჯარისაგან დევთ მეჯლიშის ნახვა (9v-10v).
აქა ამან დევის ქალისაგან არმის სახლში მისვლა და მირის დანახვაზედ
გულს შემოყრა და გამიჯნურება (10v-11r).
აქა არმიას სახლ მირის სანახავათ დევის ქალის წასვლა და საძაგლათ
მორთვა (11r-12r).
აქა მირისაგან ფიქრში ძილის მოსვლა და ნომიავთათვის სიზმარში ნახვა
(12r-v).
აქა მისვლა დევის ქალისა არმას სახლში და მირისაგან ცბიერებით ნავთის
წასმა და დევის ქალის ხერხით სიკვდილი (12v-14r).
აქა ამან დევისაგან არმის, მირისა, ვეზირის შვილისა და მუშთარის
დათხოვნა, სარნადიბის ქვეყანისაკენ გამგზავრება და ზღვაში ფირუზების
ნახვა (14r-v).
აქა მირისა და მასთან მყოფისაგან კიდევ მეორეს კუნძულის ნახვა და
შვენიერებით სრულის ანდლიბის საუბარი (14v-16r).
აქა მირისაგან ანდლების გაყრა თავისის ჯარით, სარნადიბისაკენ წასვლა
და ზღვის კუნძულში დავლაფებისაგან ფათერაკის წაკიდება (16r-17r).
აქა მირისაგან თავისის ჯარით მაღრიბს წასვლა, ზღვაში ხომალდის
დამტვრევა და მირის ფიცრით გარდარჩომა და მებადურეთაგან ნახვა
(17r-v).
აქა იამანის ჴემწიფის შვილის - გუზასფარისაგან მტირალის მირის ნახვა
და ლომის მოკვლაზედ მირის შეპყრობა, ტანჯვა და საპყრობლედ მიცემა
(17v-18r).
აქა მირისაგან მუზაფარის მკვლელის მოკვლა (18r-19r).
აქა იამანის ქვეყანას მირის საკლავად განმზადება, იამანის ჴემწიფისაგან
თავისის შვილის სიკვდილის ბრალებისათვის და მუშთარის სიზმრის ნახვა.
გაჭრა იამანის ქვეყანას, მისწრება და მირის სიკვდილისაგან გამოხსნა
(19r-20r).
აქა იამანი ჴემწიფის ქალისაგან მირის ტრფიალება დღე ყოველ, იმის
პირისპირ ჭვრეტის მოსურნება (20r-22r).
აქა მისრის ქვეყანას მირის გასყიდვა და გაჴემწიფება ნასიბის ქვეყანას და
რომლისამე საქმისათვის ნისქარტარ ქველ შეკრული მირის სამართალში
მიყვანა და მათგან ერთმანეთის ცნობა და მრავალი სიხარული (22r-24r)
აქა შაბაგანის ციხიდამ მუშთარის ტყვეობიდამ გამოყვანა და მირის
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ქვეყანას მისირს სამთავე ერთათ შეყრა და მათგან რჩევა და ნასიბის
გაგზავნა ილალის ჴემწიფესთან და ქალის თხოვნა (24r-26r).
აქა ნასიმისაგან ბაბაყულების დახოცვა და ბერიკაცის კაჭისა მირთვა,
რომელიც კაცს უჩინოს ჰყოფდა (26r-27r).
აქა ხურუშამ დედოფლისაგან ნასიბის მოყვანა და მირის ამბის გამოკითხვა
(27r-29r).
აქა ზულუმთამ რომ თავისის ბატონის სამსახური იძემა და მძინარე
ზორანომავთათი ეგონა, ზანდუკში ჩასვა და ციხიდამ გადმოუშო (29r-30v).
აქა მირისაგან მიწერილი წიგნი ილალი ხელმწიფესთან და ნომავთაფთან
და მათგანაც მაგიერის მიწერა (30v-33r).
აქა მირისაგან ბულღამუნ ჯადოზედ საბრძოლათ მისვლა და გამარჯვება,
ვეზირის ქალის ზორას საპყრობილიდამ ამოყვანა (33r-36r).
აქა მირისაგან ბულღამუნ ჯადოს ქალის და დევის სიკვდილი. შაბაბუნ დევის
ქალი რომ ნომი ავთაფათ მოიკაზმა და მირის ცდუნებას ცდილობდა, რომ
ხერხით რითიმე მოეკლა და თავის მამის და ძმის სისხლი ეზღვეინებინა
(36r-37v).
აქა ილალი ხემწიფისაგან ოთარიდ ვეზირის გაგზავნა და მირის ქალაქში
მოწევა (37v-39r).
აქა მირისა და ნასიბისაგან ნომი ავთაფის სანახავად ღამით წასვლა,
ერთათ შეყრა და ერთმანეთის მათგან უზომო ტრფიალება (39r-41r).
აქა ილალი ხემწიფისაგან მაღრიბის ქალაქში მირის და ნომავთათის
ქორწილისა ფერისებრ უზომო ლხინი და სიხარული. მერმე ურიცხვის
ზითვით ჩინეთს გასტუმრება (41r-42r).
აქა მირი რომ ირემს გამოუდგა ერთს ალაგს, მილთან ხემწიფის
სპარსალარისაგან მირისა, ნიქასტარისა და ნასიბის შეპყრობა და
მილთანის ბრძანებით იმათი ორმოში ჩაყრა და მრავალი სატანჯველი
(42r-43r).
აქა აბრუ ხემწიფისაგან მირის ჯარის ამოწყვეტა და მშვენიერის ნომავთათის
შეპყრობა და ბორკილით წაყვანა (43r-45r).
აქა მირის რომ ზღის კუნძულში ანდლიებმა სამი ფრთა მისცა და თავის
გაჭირვებაში დაწო, ანდლიებ მოვიდა და მირი საპყრობილედამ იხსნა
(45r-47r).
აქა მირისა და ძმათ ფიცის ანდლიების ქორწილი და იქ მირისთვის
მგლოვიარეს შავით მოსილის ხორამფორის ყოფნა და ნომავთათისაგან
გამოკითხვა (47r-48v).
აქა მირისაგან შაოსანის თავისის დედიდის ნახვა და უზომო სიხარული.
მერმე მათგან ჩინეთს გამგზავრება, შესვლა ჩინეთის ქალაქში, თავისის
დედის რუზამფარის და თავისის მამის ხოშრომას და რაქებარის, მათგან
უფრო სიხარული (48v-50v).
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ბიბლიოგრაფია: 1. კ. კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტო
რია, ტ. II, თბილისი, 1941, გვ. 442-443. 2. ხოსროვ შაჰი და მისი
შვილი მირიანი (ზღაპრული მოთხრობა). თბილისი, 1901.
2. [ბარამიანი] კარი პირველი, ბარამისა და გულანდამისა სპარსულისაგან
ქართულად ბრძანებითა საქართველოს გამგებელისა ბატონისშვილის
ვახტანგისაგან იტირისათა (50v-74v)
•
[ქ. ქვეყანასა ურუმელთასა იყო ხელმწიფე ქიშვარ ზნეუკლებელი და
სიმდიდრისა განგალაღებული] ... (50v-61r)
•
ქ. წიგნი პირველი: ბარამისაგან გულანდამთანა (61r-v)
•
ქ. წიგნი პირველი: გულანდამისა პასუხად ბარამთან (61v-62r)
•
ქ. წიგნი მეორე: ბარამისა გულანდამთანა (62r-v)
•
ქ. წიგნი მეორე: პასუხად მიწერილი გულანდამისა ბარამთანა (62v-63r)
•
ქ. წიგნი მესამე: გულანდამისა ბარამთანა (63r-v)
•
ქ. წიგნი მეოთხე: ბარამისა გულანდამთანა (63v-64r)
•
ქ. წიგნი მეოთხე: გულანდამისა ბარამთანა პასუხად მიწერილი (64r-v)
•
ქ. წიგნი მეხუთე: ბარამისა გულანდამთანა (64v-65v)
•
ქ. წიგნი მეხუთე: გულანდამისა პასუხად მიწერილი ბარამთანა (65v)
•
ქ. აქა ბარამისაგან ჯარის მოშველება (66r-v)
•
აქა წასვლა დოსტარ ვეზირისა და ბარამის ძებნა (66v-67r)
•
წიგნი ქიშვარ ჴელმწიფისა ფახფორ ჩინელთა ხელმწიფესთანა (67r-74v)
ბიბლიოგრაფია: 1. ივ. კალატოზოვი, პავლე ფერაძე „ბარამიანი
[ამბავი ბარამისა და გულამდამისა]“. ტფილისი, ექვთიმე ხელაძის
სტამბა, 1880 წ. 2. კორნელი კეკელიძე ძველი ქართული მწერ
ლობის ისტორია, ტ.2, თბილისი, 1952, გვ. 306-311.
3. ქ. ამბავი დასაწყისი ბაღდადის ჴემწიფისა - ქ. იყო ხელმწიფე ბაღდადისა.
დიაღ ძლიერი და მაღალი,ასე, რომე მისი მჯობი ხელმწიფე არა შობილიყო ...
(74v-80v).
4. ქ. კარი პირველი. დასაწყისი რაზამშასი - იყო ჴელმწიფე ერანისა, მაღალი და
საჴელგანთქმული, მრავლისა საჭურჭლის მქონებელი, მდაბალი და მოსამართლე,
უხვათ გამცემი ... (81r-102r).
•
ქ. კარი პირველი. დასაწყისი რაზამშასი (81r).
•
აქა ჴელმწიფისაგან თავის საბრძანებელის დავლის მონდომება (81r).
•
აქა ვეზირის ქალისაგან ჴელმწიფის დანახვა და გამიჯნურება (81r-82r).
•
აქა ჴემწიფის ისევ დაბრუნება და იმავ ქალაქში შესვლა რომლისამე
მიზეზით (82r-83v).
•
აქა ხელმწიფის შვილის რაზამშას დაბადება და დიდი მეჯლიში და
სიხარულის გარდახდა (83v).
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აქა მესტროლაბეთაგან ხემწიფის შვილის ბედნიერების ცნობა და
ხემწიფის მოხსენება (83v).
აქა ხემწიფისაგან, სადაც რაზმაშას ურიზად ენახა იქ ერთის უცხოს
სასახლის აშენება და მრავლის ხაზინის მიტანა და რაზმაშას ხუთის
მოახლეთ იქ დაყენება (84v-85v)
აქა ხოშევადისა რაზმაშასი და სეიდისა ხომალდში ჩასხდომა და ზღვაში
შესვლა და იმ წყლულებისაგან მორჩენა, ზღვის კუნძულში გასვლა და იქ
ზღვათ მეფის ქალის დილშადის შეყრა, სეიდისაგან მოწონება და ცოლად
შერთვა (85v-86v).
აქა ფერის ხელმწიფის ქალის ურიზადის მისვლა და რაზმაშას ძიძისაგან
ნახვა და უეცრათ რაზმაშასაგან ურიზადის სახელის გაგონება და გულს
შემოყრა (86v-87r).
აქა მეორეთ ურიზადის მისვლა, ფერის ხემწიფის ქალისაგან და რაზმაშას
ნახვა და ერთათ სიხარული. რაზმაშას სრულებით მორჩენა (87v-88v).
აქა რაზმაშასაგან თავის მამისა და დედის სანახავად წასულა და მათგან
უზომო სიხარული და გლახაზედ მრავლის გაცემა (88v-89v).
აქა ერანის ხემწიფის შვილის რაზმაშას ურიზადის დედის მუახლისაგან
ტყვილათ მისვლა და წაყვანა და მარზუშანისაგან ჯერ უწყალოთ ცემა და
მერე ზღვაში გადაგდება მკვდრის პირობაზედ (89v-91r).
აქა რაზმაშასაგან ადამიანის ხორცის მჭამლის ქვეყანას გასვლა და
იმათგან დაჭერა, ხელმწიფის მირთმევა, გასასუქებლად ორმოში ჩაგდება,
ამოყვანა, სიკვდილის დაპირება ხელმწიფის შვილის სეიდისაგან, პატივი
და სიკვდილს მორჩენა (91r-94r)
აქა რაზმაშასაგან იმ კუნძულის ნახვა და მრავლის საშინლის მხეცისა
ერთს მთაზედ ასვლა, იქ სოლომან ბრძენის ვეზირის გვამის ნახვა,
ჯადვასის, თილისმის დამარღვეველის ქვის შოვნა და ლოცვის სწავლა და
მხევლის შვილების ნახვა, იმათგან მშვიდობით გადარჩენა და სიხარული
(94r-95v).
აქა რაზმაშასი და სეიდისაგან ხომალდში ჩასხდომა და ზღვაში შესვლა.
დილშადის იქავ დარჩომა და იმისის დაშორებისთვის დიდ მწუხარება
(95v-96v).
აქა რაზმაშასი, სეიდისა და ხოშევადისაგან ზღვიდამ მშვიდობით გამო
სვლა ხატაველთ ქალაქში. იქ სეიდის მამის ხოჯა ბახარის ნახვა, დიდი
სიხარული, კიდეც მართებდათ (96v-98v)
აქა ზეილა ბალა ბებერისაგან ხატაველთ მეფის შვილის სასიკვდილეთ
წაყვანა ჯადოთი. რაზმაშასაგან ჯოდვას დამარღვეველის ქვის ხელში
დაჭერა და ლოცვის თქმა: იმ ჯადვასი ისევ იმათ მისვლა, იმისის ხალხის
ამოწყვეტა, იმათგან თეთრის პერანგის ჩაცმა და ყელზედ ხლმის და
კიდება. რაზმაშას შეეხვეწა რაზმაშასაგან იმ ბებრის ავათმყოფობა და
სიკვდილი, იმისის საბრძანებელის თითონ დაჭერა და იმ მეფის შვილისა
სიკვდილისაგან დახსნა და დიდი სიხარული (98v-99v).
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აქა რაზმაშასაგან და ხატაველთ მეფისაგანის ჯარისა შეყრა, ქაჯეთს მარ
ზუმანად გალაშქვრა; მარზუმანის დამარცხება, გამარჯვებულის რაზმაშას
ქაჯეთის ციხეში შესვლა, ურიზადის ნახვა და უზომო სიხარული (99v-100r).
აქა ურიზადისაგან თავისის მამიბელის შეთირის გაგზავნა დილბადის
საძებრათ, პოვნა და სიხარული (100v).
აქა რაზმაშასაგან თავის მამასთან მახარობელის გაგზავნა, იმათგან
უზომო სიხარული და კიდეც მართებდათ (100v-101r).
აქა ერანის ხემწიფის მახარობელი მივიდა, თავის სასურველის შვილის
რაზმაშას მისვლა ახარა და იმათგან დიდი სიხარული (101r-v).
აქა ერანს მისვლა რაზმაშასი და ურიზადისა, იქ თავისის მამისაგან
ქორწილი და ხემწიფისა მიცემა. დიდი სიხარული (101v-102r).
მხედრული მინაწერები:
1. გვიანდელი მინაწერი ფანქრით: „ს. ქორიძის წიგნებიდამ. ს.
ხრიალეთი, გურია“ (მარცხენა არშია, 1r).
2. „ქ. აბა გნახო, მელანო, როგორ დასწერ კალამო,
იმატა ასვათ ასეთი, ითესა თავსა ატამი,
იმატა ასვათ ასეთი.
1. ძმაო, სოლომონ, გთხოვ ხსოვას შენი და მაკრინა ერისთავისას.
აქ ლელის [...].
1. ქ. დაო მაკავ, გთხოვ გახსოვდე, წერილსა ამას ნახევდე შენი
შენთან შეტკბოილი და მაკრინა ერისთოვისა“ (102r).

შენიშვნები:
1. ბოლოში ერთვის ტექსტის ფრაგმენტი კვიმატი დღეების შესახებ, გადამწერისაგან
განსხვავებული ხელით: „კუმეტი, რომელი ითარგმანების უბედური დღე
ღვთისმეტყველ[თა და] ფილოსოფოს[თა] მიერ დაწერილი ...“ (102v).
2. ბოლო ფურცელზე დაკრულია ფრაგმენტი თეიმურაზ I-ის პოემიდან „მიჯნურთ
ამბავი იოსებისა და ზილიხანისაგან“ (103v).
3. ფრაგმენტის სახით შემორჩენილ ზედა ფორზაცზე სხვადასხვა ტიპის
მინაჩხაპნებია.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 190.
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თეოდორე სულელის ცხოვრება, 1832
1446/203
ტექნიკური აღწერილობა:

8 ფ. ცარიელი გვერდი: 8v; ზომები: ყდა - 230x180, ქაღალდი - 220x171, ტექსტი
- 175, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 28, მარცხენა
- 10. მასალა: ქაღალდი; მელანი - ყავისფერი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 12/13/14. გადამწერი: გიორგი
წულუკიძე (7v); 1832 (7v). დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.
ხელნაწერი გარკვეული პერიოდი ეკუთვნოდა დიაკონ ამბაკო მახარაძეს (8r).
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:

დასაწყისი: მესამესა კვირიაკესა დიდმარხვისა ჯვართა აღპყრობითა თაყვანის
ცემისასა, იხილნა მან სულელმან მრავალნი სულნი შემავალნი თაყვანისცემისა
ჯვარისა მაცხოვრისასა ... (1აr).
ანდერძი, გადამწერის ხელით: „შემწეობითა უფლისა მღვთისათა ცხოვრებაჲ ესე
გარდმოწერილ იქმნა ჩყლბ-ს სექტემბრის ი დღესა მცირე წლიანის [...]ის გიორგი
წულუკიძის [...] თუ რამე იხილოთ, ნუ გვწყევთ“ (7v).
მინაწერები სხვა ხელით, მხედრული:
1. „ღმერთო, აცხოვნე ამ წიგნის ბატონი“ (შავი მელნით) (7v).
2. „წიგნი ესე ეკუთნის დიაკონს ამბაკო მახარაძეს და ღმერთმა მოახმაროს
ბედნიერობაში [...], ამინ“ (8r).

შენიშვნა:

ხელნაწერს ახლავს გვიანდელი მინაწერები - ნაწყვეტები საღვთო წერილიდან და
სხვადასხვა ლოცვიდან (1აr, 7v, 8r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:

ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 190-191.
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[მინერალთა თვისებანი და მოთხრობანი
მათ გამო, XVII]
1446/204
ტექნიკური აღწერილობა:
37 ფ. ზომები: ყდა - 180x115, ქაღალდი - 168x110, ტექსტი - 145x90, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 12, ქვედა - 10, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 10.
მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები - წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 12.
აღრიცხვა მხოლოდ ზოგიერთ გვერდზე აღენიშნება: გვერდობრივი - მხედრულით
- ვ, ზ, ჱ, თ, ი, კ (5v-8r). ხელნაწერი ნაკლულია (აკლია თავში, ბოლოში და
შუაშიც). [XVII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. გარკვეული
პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა სიმონ ქორიძის ბიბლიოთეკას წყალწმინდაში.
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
[მინერალთა თვისებანი და მოთხრობანი მათ გამო]
დასაწყისი: [...]ხიან, რომე ფერიც წაუვა და კიდეცა დაბერდების, ამად, რომე
წყლისა და მიწისაგან არის ადამის ტომიცა მისგან არის დამბადებული და რა დრო
მოუვა, დაბერდების და ფერი მოაკლდების ... (2r).
წყდება: და იგი დიდვაჭარი თანა წაიტანეს და მიმართეს მას თემსა და კუნძულსა,
სადა-იგი ობოლი ქალი იყო და განგებითა ღმრთისათა [...] (38v).

[მინერალთა თვისებანი და მოთხრობანი მათ გამო, XVII] 1446/204

მინაწერები:
1. გვიანდელი მხედრულით: „ესე არს ერთ დროს დიდებული საქართუჱლოს
კვალი, ოდესაც მეფები მეფობდენ და ერნი ერობდნენ. ქრისტე, ნუ დაუტევებ
საქართველოს ობლათ და შემიწყალე სიმონ და იოსებ წყალწმიდლები ჩყჟ
(1890) წელსა“ (ყდის ზედა ფრთის ფორზაცზე).
2. იმავე ხელით: „ქრისტე, ნუ დაუტევებ სრულიად საქართველოს ობლათ და
შემიწყალე მე სიმონ და ჩემი სულიერი ძმა იოსებ წყალწმიდელი, ჩყჟ (1890)
წელსა“ (3r, მარცხენა არშიაზე).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 190-191.
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ანტონ I, კატიღორიაჲ-სიმეტნეჲ, 1794
1446/205
ტექნიკური აღწერილობა:
149 ფ. ცარიელი გვერდი: 1ა; ზომები: ყდა - 175x115, ქაღალდი - 166x105, ტექსტი
- 116x90, სისქე - 37, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა 33, მარცხენა - 5, მარჯვენა - 26. მასალა: ქაღალდი, შიგადაშიგ - ცისფერი; მელანი
- შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - ასომთავრულითა და
წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 16/17; აღრიცხვა - გვერდობრივი,
არაბული ციფრებით ზედა არშიაზე მარჯვენა კუთხეში - 4r-125r (გვ. 1-245),
126r-ს შემდეგ აღრიცხვა თავიდან იწყება 48r-მდე (გვ.1-45). განკვეთილობის
ნიშნები: წერტილი, მძიმე, ორწერტილი. სქემა - 34v. გადამწერი: იოანე იალ[ღ]უზიძე (148v). 1794 (148r). დათარიღების საფუძველი - ხელნაწერის ბოლოს
დართული ანდერძი; ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: სადიდებელად ცხოველსმყოფელისა და განუყოფელისა სამებისა
ანტონისგან
არხიეპისკოპოსისა
ყოვლისა
ზემოჲსა
საქართუჱლოჲსა
დავითიან-ბაგრატოვანისა ქმნილი ანუ თქმული წიგნი „კატიღორიაჲ სიმეტნეჲ“
და ჰსჯილი მისგან ჴმასა ზედა არისტოტელისა შედგომითა ლემისითა, მაგრა
სხუათაცა სხოლასტიკოსთა და ახალთა ფილასოფოსთა განსაზღურებათაგან და
გარდამოცემათა მოღებული, ხოლო წინა დადებულ თჳსთა სხოლისა მოწაფეთა
დროსა ყოვლად ბრწყინვალისა უკეთილმსახურესისა და უმაღლესისა ირაკლი
მეორისა, მეფისა ყოვლისა ზემოჲსა საქართუჱლოჲსასა, ხოლო მამათმთავრობისა
თჳსისა - წელსა დასაბამითგან სოფლისა 7275, ჴორციელთაგან შობით სიტყვისა
ღმრთისა 1762, თთუჱსა მერუჱსა რიცხუსა, დაიწერა ახალსა გნოსისსა შინა
სამეფოსა მისისა მეფობის უმაღლესობისასა (1აr).
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თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
1. წინასიტყუაობა წინამდებარისა წიგნისა ხუთტაეპოვანთა სიტყუათა ანუ
დასდებელთა ზედა ცხრარიცხუთა ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა
დავითიანისა (2r-3v).
2. ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა დავითიანისა კატიღორიათა
არისტოტელითთა შეყუანილება (4r-16v).
შენიშვნა: ამ თავში 33 პარაგრაფი შედის.
3. გნოსის არისტოტელებითთა კატიღორიათა გარდამოცემისა შრომითა
არხიეპისკოპოსისა დავითიანისა ანტონისათა (16v-98r).
4. სიმეტნე ჩუენ მიერ გარდამოცემით თქმულთა ანუ ქმნილთა არის
ტოტელებრთა კატიღორიათად (98r-119r).
5. საჴმარად ფრიად ჰსჯილი ჩუენგან აქა დადება და პირველთა ზედა
დაჰრთუად ფორфირიოს фინიკელისა ხუთთა ჴმათა ზიარება და
განთჳსებაჲ (119r-125v).
6. პინაქსსიტყუაობაჲ ჩუენმიერთა შეყუანილებათა კატიღორიათა სიმეტ
ნეთა და რომელთამი ჰსჯილთა ჩუენ მიერ ქართულსა ალфავიტასა
ზედა (126r-148r).

ანდერძი:
„სრულ იქმნა 1794/20.2. იყავნ სადიდებელად ემმანუილისა და უბიწოდ მშობელისა
მისისა. აღიწერა იოანეს მიერ იალუზიძისა(!)“ (148v).

გვიანდელი მხედრული მინაწერები:
1. „იხილე საუცხოვო ხელოვნებით განსაზღვრა მე-62 გვერდზე“ (ყდის ზედა ფრთის
შიდა მხარეს).
2. „კატო - ღორი ქართული ენაზედ, რამდენიმე ფილოსოფიური მეცნიერება“
(იმავე ხელით, ფანქრით, 1r).
3. „ჩყჱ, ჩყჱ-სა წელსა. ჩემი კუთნილი“ (1r, საპირისპირო მხარეს).
3. „შოთა რუსთაველს აქვს ქუდზე მიკრული საწერ-კალამი. ეს მაშინდელია,
როდესაც თამარ მეფეს წარუდგინა თავისვე მქნილი(!) „ვეფხვისტყაოსანი“,
თამარმა დააჯილდოვა ოქროს საწერ-კალამით, რაიც დიდებულმა მგოსანმა
საქებ-სადიდებლად მიიკრა შუბლზე და ატარებდა მისს სიცოცხლეში“ (1v, ახლავს
სიმონ ქორიძის ხელმოწერა).
4. „ეს კატიღორია ეკუთნის სიმონ ციხელსა“ (148v).
5. „1836 წელსა აპრილისა პირველსა დაიწერა ესე წიგნი“ (149r).
6. „კატოროგი ეკუთნის ესე ვინცა შვნა, 1895“ (149r).
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7. „ეს წიგნი შევიძინე ტფილისის ბაზრობაში მყოფობასა ჩემსა სულმნათის
ილია ჭავჭავაძისას, რომელიც იყო კაცი ბრძენი, განსწავლული და ბუნებით
დაჯილდოებული, სულმაღალი და ზნეობით სპეტაკი, აღუშფოთებელი, დაბალი ხმის
მქონე. ასე რომ, მისი გაწყრომაც არ გეწყინებოდა, რამეთუ ყველა მჭევრმეტყველნი
დამარცხებული გამოდიოდნენ მისგან, რის მაგალითიც მოგაგონებდა მკდართა
აღდგომას. რამეთუ ბანკის მმართველობასა მისსა აუზვავდნენ მთელი ტფილისის
მცხოვრებნი ივანე მაჩაბლისა და იოსებ ბარათაშვილის წინამძღოლობით
და ერთ კრებაზე გააშავეს, მაგრამ მეორე დღესვე მოიფიქრა მან გენიოსმან და
დილას, სანამ დანიშნულ ჟამზე მოვიდოდნენ ბანკის ა[ხა]ლი მმართველები ძველის
ადგილას, აფრინა კაცი თავის თანამშრომლებთან, რომ იგინმა მოასწრან ახლებს
და დაიკაონ თავიანთი ადგილები, რაც იქნეს. ამან უფრო გააბრაზა ახლები, რომ
დახვთნენ. მაშინ დანიშნეს კრება და მოიწვიეს ჭავჭავაძიანნი. რომ დასხდნენ,
რამდენიმემ ყელში საცემრად მივარდნენ, მაგრამ მან გულდამშვიდებით მიმართა
კრებას ესეთი სიტყვებით, რომ ყველას შერცხვა და დამშვიდდნენ. მერმეთ მიმართა
ესრეთი მოხერხებული სიტყვებით, რომ მთელმა მოწინააღმდეგემ გაათეთრეს
ხმით და ტაშის ცემით. ამას მერმეთ კაც არ გაუბედნია მის წინააღმდექ.
იყო გატაცებით, მაგრამ იდუმალი და ფრთხილი. მის დაუკითხავათ თანამედროვე
ხელმძღვანელები არაფერს არ იზამდნენ, არც საერონი და არც სასულიერონი
პოლიტიკურ საქმეებს მას ჟამისა, რომელ ჩრდილოს წითელი ვეშაპი შთანთქმას
უპირებდნენ ჩვენს ეროვნებას. ამასთან დიდ პატივს სცემდა სწავლაზე მიდრეკილ
ახალ მოზარდთ. მეც ამის მდიდარი ბიბლიოთეკით და მისი თანაგრძნობით
განვვითარდი და პატაროებიდამ ვიძენდი ბაზარზე გადმოტანილ წიგნებს, რითაც
დიდათ შევმატე ჩემს უსაყვარლესს და უსასურველესს არხივს და კოლექციებს.
ხოლო ჩშიე (1915) წელს ზიზღიანმა გუჯაბიძემ უთუოდ სუფსის თემის რამდენიმე
ხელმძღვანელობით ამ შავმა ტერორმა დამჭრა ხუთი კარტეჟით სასიკვტინეთ და
ჩემს ბათომის სამკურნალოში წოლის დროს გაიძარცვა საყურადღებო წიგნები“.
8. ფაქსიმილე: „სვიმონ ციხელი“ (1აr, 148v).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნა:
„კატიღორია-სიმეტნე“, ფილოსოფიური შინაარსის თხზულებაა, რომელიც ანტონ
კათალიკოსმა საგანგებოდ შექმნა არისტოტელესა და პორფირიოსის შეხედუ
ლებათა ახსნა-განმარტებისათვის.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 191-192.
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116 ფ. ზომები: ყდა - 184 x115, ქაღალდი - 178x106, ტექსტი - 15x10, სისქე 20, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 10, მარცხენა
- 5. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი; მუყაოს ახალი ყდა ყავისფერი ყუით.
დამწერლობის სახეობა - მხედრული; აღრიცხვა - გვერდობრივი, მხედრულით.
მდგომარეობა: აკინძული, დალაქული. ნაკლული. 1859 წ. (111v); ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: კითხვა: რაოდენი წყრთა იყო სიგრძე კიდობნისა მის ნოესი? (1r).
1. კითხვა-მიგება (1r-26v)
2. ვითარ ჯერ-არს მღვდელისა, რომელი სდგეს წინაშე წმიდისა საკურთ
ხეველისა (26v-34r).
3. სახისათვის მონაზონებისა (34r-37v).
4. ამას წიგნსა ეწოდების ხონოღროფი(!) (37v-57v).
5. ანტესთვის თქმული (57v-62v).
6. მეორედ მოსლვისათვის (62v-74r).
7. სიტყვისგება ბერისა ეფთვიმე გრძელისა სოსთენის მიერ სომეხთა
მოძღვრისა (74r-94v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია იხ. მიხეილ საბინინი, საქართ
ველოს სამოთხე, 1882, გვ.615-621.
8.
9.

სოლომონის კითხვა-მიგება (94v-98r).
უწყება პეტროზ მკაწრველისათვის და ალაჯასათვის და ალაჯორთა
მარხვისათა (98r-102v).
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შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია იხ. მიხეილ საბინინი, საქართ
ველოს სამოთხე, 1882, გვ.629-631; ასევე: Л. МеликсетБеков, Грузинский извод сказания о посте ‘Араджавор’,
Петроград, 1917.
10. უწყება სუბალიძისა სუბსაქისასათვის(!) (102v-109v).
11. თარგმანებ სომიხთა წვალებათათვის და თუ რომლითა პირითა შეიჩუე
ნებიან სომეხნი (107r-v, 110r-v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია იხ. მიხეილ საბინინი, საქართ
ველოს სამოთხე, 1882, გვ. 633-638.
12. […] და თაყვანს სცემენ. ლზ. რამეთუ განადგინეს ყოველნი სომხითნი
ბერძენთა მთავრობისაგან ... (105r-106v).
ანდერძები:
1. „ჩყნთ (1859) წელსა, მაისის ივ დღესა“ (106v).
2. „ფრიად განანათლებს გონებასა კაცთასა და ასწავლის წამალსა
საკურნებელად სულთასა სამღთო წერილისა ამის აღმოკითხვა და ნეტარ
არს, რომელი კითხულობდეს და ანუ ლმობიერად ისმენდეს“ (111r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 192.
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პროკლე დიადოხოსი, კავშირნი
ღვთიმეტყველებითნი [XVII], 1757
1446/207
ტექნიკური აღწერილობა:
264 ფ. ცარიელი გვერდები:1v, 15v, 34v, 35r, 40v, 77v, 79r, 84r, 97r, 233v.
ზომები: ყდა - 172x108, ქაღალდი - 163x100, ტექსტი - 123x70, სისქე - 40;
არშიები: ზედა - 16, ქვედა - 18, მარცხენა - 13, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი;
მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის შავი ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით;
გაირჩევა სამი სხვადასხვა გადამწერის ხელი: 1) 1აr-6v, 2) 7r-253r, 3) 253r-264v;
სტრიქონების რაოდენობა: 18/19/20/23. [XVII], 1757 (264v). დათარიღების
საფუძველი - ა. პალეოგრაფიული ნიშნები, ბ. ტექსტის დასასრულს მითითებული
თარიღი (264v). გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა სიმონ ქორიძის
ბიბლიოთეკას წყალწმინდაში. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
პროკლესი დიადოხოსისა, პლატონურისა ფილოსოფოსისა „კავშირნი ღვთის
მეტყუჱლებითნი“. ნაკუჱთნი 211 –
•
ერთისა და სიმრავლისათვის #1-7 (16r-24v).
•
წარმომჩენელისა და წარმოჩენილისათჳს #8 (24v-27v).
•
პირველისა კეთილისათვის და უმოქენოსა და მოქენისა და თუ არს მიზეზი
არსთა და ერთი არს და თუ არსთა დასაბამი და მიზეზი პირველი კეთილობა
არს და ვითარმედ კეთილობა და ერთობა ერთი არს #9-14 (27v-41v).
•
მიუდრეკელისათჳს თჳთ მიმდრეკელისა სხჳსა მიერ მიდრეკადისა # 1518 (42r-54r).
•
წესდებისათჳს არსთასა #19-40 (54r-85r).
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•
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•
•
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სხჳსა შორის მდგომისა და თჳთ დგომისათჳს #41-49 (85r-94v).
საუკუნოსა და ჟამიერისათჳს #50-55 (94v-102v).
შესმენისათჳს და ქუჱ მდებარეთა #56-65 (102v-113v).
ყოვლადისა და ნაწილთათჳს #66-74 (114r-127r).
მიზეზთათჳს სხუაობისათა #75-76 (127v-130r).
ძალთა და მოქმედებათათჳს #77-79 (130r-134r).
სხეულისათჳს და უსხეულოსა #80-83 (134r-137r).
მარად მყოფისათჳს #84-85 (137v-140v).
სხუადასხუაობისათჳს მიუწთომელისა #86 (140v-143v).
მყოფისათჳს და სხვადასხვაობისათვის მისისა #87-88 (144r-146r).
განსაზღვრებულთა და განუსაზღვრებელთათვის #89-96 (146r-154v).
შესმენათა და ქუჱმდენარეთათვის #97-103 (154v-163r).
უკუნობითისა და უკუდოსათვის #104-107 (163r-165v).
სქესთა და ზიარებისათჳს და შესმენათა და ქუჱმდებარეთა #108-110
(165v-167r).
სამღთოთა საცნაურთათჳს და ლიტონთა საცნაურთა და საცნაურთა სულთა
და ლიტონთა სულთა და სიტყჳერთა სხეულთა და უსიტყურთა სხეულთა
#111-112 (167r-169r).
სამღთოთა რიცხუთათჳს და ზიარებითა ღმერთთა, რომელ არიან
საყოველთაონი #113-122 (169r-179r).
პირველისა მიზეზისათჳს #123-128 (179r-184r).
ანგელოზთათჳს და სულისა კაცისა და ცათა #129-135 (184r-191v).
შესმენათათჳს და ქუჱმდებარეთა #136-140 (192r-195r).
წინა განგებულობისათვის ღვთისა, რომელი ანგელოზთა მიერ #141-144
(195r-199r).
შესმენათა და ქუჱმდებარეთათჳს #145-166 (199r-214r).
საცნაურთათჳს და ცნობათა და ცნობადთა #167-183 (214r-230v).
სულისათვის #184-206 (230v-217v).
აზნაურებითისა სულისათჳს, რომელ არს საკუთრად სულისათჳს კაცისა
#207-211 (217v-264v).
შენიშვნა: ტექსტს წინ უძღვის: 1. იოანეს მიერ ჯამბაკურ-ორბელიანისა
ქართველთა მსაჯულის სიტყვა პირველი (1აr-6v)
„... ამათ ჟამთა მოვიდა განგებითა ზესთამოჲთა სამეფოდ
საქართველოჲსად ქალაქად ტფილისად სომეხთა კათალიკოზისა
მიერ ეპისკოპოსად და ებგურად წარმოვლენილი საქართველოსა
შინა მყოფთა სომეხთა ზედა ყოვლად ბრძენი ავეტიქ ეპისკოპოსი,
რომელი იყო ქვეყანისაგან ნახიჯევანისა, სოფელ-ქალაქით
ჭაუკით, კაცი ფრიად საქოჲ და განსწავლული ხედვითისა და
საქმითისა მეცნიერებითა ...
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... მე დედის ძისწულის ძე მეფის ერეკლესი, რომელ ამა
ყოვლად ბრძენსა მეფესა ემცნო დედის ძისად თჳსა მამისა
ჩემისად ქართველთა ამირსპასალარისა ლუარსაბ ორბელი
ანისად, რათამცა ესწავებინა ჩემდა წერილნი და დედის ძმის
წულის ძე მეფის არჩილისა და მეფის გიორგის, რომელ
ძმისწულმან ამა მეფეთამან, მეფემან ვახტანგ, ფრიად ჰშრომა
ჰყო ჩემ ზედა და მასწავა თჳთ რომელიმე სწავლაჲ ქალდე
ური ვარსკულავთმრიცხველობისა და ესე სახელით იოანე
ორბელიანი-ჯამბაკურიანი ქართველთ მსაჯულად დადგინებუ
ლი, მივედ მოწაფედ სწავლისა ზემორეჴსენებულისა ეპისკოპო
სისა და ესეცა მიზეზ იქმნა. რამეთუ ფრიად ტრფიალნი სიბრძნი
სანი მეფენი ჩვენნი მეფე ქართველთა თეიმურაზ და ძე მისი, მეფე
კახთა ირაკლი მაწვევდენ და მაიძულებდენ სწავლად წიგნის ამის
და მოვიდა თანამესხოლედ ჩემდა ნიკოლოოზ მღუდელი კახთა
მეფისა კარისა. და კუალად სიყრმით სიჩჩოთგან მოწაფე ყოვლად
ბრძნისა მის ეპისკოპოსისა გიორგი ნათლის ძე, რომელიცა
განისწავლა წიგნითა და ენითა და სწავლისმოყვარებითა სომეხ
თათა და სომეხთა მღუდელი ფილიპე, აზნაურთა ჩვენთაგანი,
ტრფიალი სწავლისა. და ვითარ ვიწყეთ სწავლად, ვიხილეთ,
რამეთუ განსხვავებულ იყო არმანთა ენისა და ჩვენი „კავშირი“ და
ვითარ შევამოწმენით თავნი და თავნი და ოდესმე გასხუაჴმავდნენ
და ოდესმე თანაეწამნენ ურთიერთას, მაგრა მრავალგზის ლექსნი
და სიტყვანი და რომელნიცა თავნი განიყუნენ და ვითარ ესრეთ
იყო ფრიადი ზრუნვა შეგვედვა და ყოვლად ჩვენისა ენითისა
კავშირითა არა იქნებოდა სწავლა ჩვენი: პირველად, რამეთუ
მოძღვარმან ჩუენმან არა უწყოდა ქართული, მეორედ ჯერ იყო,
რათამცა გარდაგვეღნეს ენასა არმანთასა წიგნი ესე ქართული და
მრავალმან უღონოებამან მოგვიცუნა. განვიზრახევდით მოძღურით
ჩვენით ურთიერთად, თუ ვითარ იქმნა ესე, რამეთუ სომხურსა შინა
წერილ არს, ვითარმედ ქართულისა [...] ენისაგან გარდამოვიღეო
ენასა ზედა სომეხთაო, რამეთუ არა იყოო გარდმოთარგმნილ წიგნი
ესე პროკლესი და ვიტყოდით ნუუმე პირველ სხუა იყო ჩვენდა
წიგნი ეს და შემდგომად საკვირვომან მან ფილოსოფოსმან იოანემ
პეტრიწმან ამეორაა და ესეთითა ლექსებითა შეაწყო და სხუასა
ვეჭუდით და სხუასა, გარნა ჭეშმარიტსა ვერ დავამტკიცებდით, თუ
ვითარი ქმნა ესე.
გარნა მადლმან სულისა ყოვლადწმიდისამან ერთ ნება გუცა და
ვევედრე ჴსენებულსა მას ფილიპე ხუცესსა, რომელმანცა კეთილ
ად უწყოდა ენა ქართული, რამეთუ სხუანი წიგნნი ეთარგმნეს ენასა
ზედა ჩვენსა, და ურთიერთარს სათნო ყოფითა ვიწყეთ ზოგადრე
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თარგმანებად. და უმრავალჯერეს ჴელითა ჩემითა ვსწერდი და
ოდესმე ნიკოლაოზ აღსწერდის. ვიმჴარვეთ და გარდმოვაენეთ
ჩუენდა და ორნი ვიდრემე სიძნელენი წინ დაგვესხნენ ჩვენ მყის
თანად სწავლა და თარგმანება ზესთ ღვთისმეტყველებისა ამის.
ხოლო ამას ყოველსა ზედა ერთი და იგივეს მადლი სულისა ძალ
გუცემდა წარმართება და შეგვეწეოდა, რომლისა მადლმფენელობა
კურთხეულ იყავნ, რომელმან ჯერ-იჩინა ნაკლულევანებისა ამის
აღვსებად. და უწყის სიბრძნემან მან, რამეთუ მე ვიქმენ მიზეზ
სწავლისა ამის და მაიძულებელ. ხოლო ვითარსა შერეულსა ჟამსა
შინა ვქმენით ესე, აღუწერელ არს და მეცა ვესწრაფებოდი სხუად
ქვეყანად წარსულასა და მის ძლით ვმალეობდი სწავლად და
თარგმანებად ამისსა.
და ესე თანტომთა ჩემთა სპანთ მოსახელეთა ქართლოსიანთა
დაუტევე, რაჲთა ლოცვა ყონ ჩვენთვის მესრულთა სამეფოსა
ბრძანებისათა, ვითარმედ ღირს არს მუშაკი სასყიდლისა. რომელ
მანც აღწეროს ესე, ნუ აღჴოცს სახელსა და ანდერძსა ჩემსა და ნუ
უტევებს აღუწერლად რაჲთა არა აღიხოცოს სახელიცა მისი წიგნისა
მის ცხოველთასა. ხოლო ესეცა აღიუწყეთ, რამეთუ მამზევსა
ენისა ჩვენისასა იოანეს ფილოსოფოსსა ელლადელთა ენისაგან
ჩვენსა ენასა ზედა რა გარდმოუცია შუენიერ ლექსუბნობითა,
ათრობს მსმენელთა, მაგრა ფრიად ღრიფოის, არამედ ესე
ადვილსასმინო ლექს ჰაზრ გუარითა აღვსწერე, რაჲთა არღარა
ეხვანჯებოდეს მსმენთა, რამეთუ ამის მიერ ცხადდების ღრიფოი
პეტრიწულისა, ხოლო ჩვენ მიერ არმანთა თუ ვითარ გარდაუღიესყე, მათ მიერ აღწერილ არს აქა, რომელიცა ჩვენ გარდმოვიღეთ
1757, აპრილის 20“ (4r-6v).
შენიშვნა: 1. აღწერილობაში მოტანილია შესავლის
მხოლოდ ნაწყვეტი.
2. ამოშლილ ნაწილზე ზემოდან სხვა ხელით მინაწერია:
„მიკვირს, აქ რად ამოუხევიანთ? სასურველია, ნეტამც,
ვიცოდეთ რა ეწერა. ს. ქორიძე“ (6r, ზედა არშია).
2. სვიმეონისა გარნისა ეპისკოპოსისაგან განმარტებული წიგნი
პროკლესი - პირველთა მთარგმნელთა ჩვენთა მოსეს ვიტყვი და დავითს
და მოყვასთა ამათთა ... (7r-9v).
3. საძიებელი წიგნისა ამის (9v-11r).

პროკლე დიადოხოსი, კავშირნი ღვთიმეტყველებითნი [XVII], 1757 1446/207

მხედრული მინაწერები:
1.
2.
3.

„თხზულება ფილოსოფოს პროკლეს“ (1r)
„წიგნი ესე შევიძინე ქ. თბილის ჩყპე წ. სიმონ ქორიძემ“ (11v).
„ჩშბ (1902) წელსა ამბოხებამ წინააღმდექ ძველი წესებისა და მთავრობისა
გამოცხადდა გურიაში და მოჰკლეს თ. დავით გიორგის ძე გურიელი
წყალწმიდის ტყეში. ამ დროს განძლიერებული იყო წყალწმიდის ძმობა
თავის კლასებით და მუდმივ მცხოვრებ ობოლ და ღარიბ მოწაფეებით,
რომელსაც ინახავდა ძმობის დამაარსებელნი და თვით პატრონნი
ქონებისა ს. ქორიძე და ი. ლეჟავა. ძმობის სკოლა იყო სამშობლიურ
და თემურ ნიადაგზე და ზნეობა-შეხედულობაზე აღშენებული. ძმობას
ჰქონდა ასი ქცევა მიწა ტყით და წალკოტით, სახნავ-სათესით, წისქვილით,
საფუტკრით, შინაურ საყოფებით და სხვა. სწავლა იყო ქართული და
რუსული, სამეურნეო განყოფილებით; სწავლობდნენ ქართულ გალობას,
გურულ სიმღერა, ცეკვა, ხორულ ფერხულს. ტანსაცმელი იყო გურული
წითელი და ლურჯისაგან, წელსახოვი აბრეშუმის სარტყელებით. ამათ
ასწავლიდნენ თავთავის მცოდნე კაცები ძმობის ხარჯით. ამათ ჰქონდათ
საზაფხულო სამყოფი მაღლა ხრიალეთის მწვერვალზე, სადაც შეფეთეს
ძველი დანგრეული ქვის ტაძარი მიქელ-გაბრიელის საზოგადოებაში
არსებობდა ჩშდ (1904) წლამდე“ (76r-v).

4. აღმოსავლური მინაწერები:
56r, 56v, 103v, 169r, 169v, 169v, 172r, 175v, 176r (მარჯვენა არშია), 178r
(მარჯვენა არშიაზე), 178v (მარცხენა არშია), 179r (მარჯვენა არშიაზე), 180r
(მარჯვენა არშიაზე), 181r-v, 182r, 183v, 187r, 194r, 198v, 207v, 212r, 213r,
214v, 216v, 217v-218r, 221v, 222v, 223v, 229r, 231v, 233r, 260r
5. სომხური მინაწერები:
179v, 186r, 195r, 197v, 217r, 225r
6. ბერძნული მინაწერები:
119r (მარჯვენა არშია), 176v, 228r

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა
კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის
მიერ, აკად. კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 192.
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მჭევრმეტყუჱლებისა, 1764
1446/208
ტექნიკური აღწერილობა:
131 ფ. ზომები: ყდა - 210x160, ქაღალდი - 205x158, ტექსტი - 147x110, სისქე
- 20, სტრიქონებს შორის მანძილი: 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 33, მარცხენა 20, მარჯვენა - 27. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული
ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო
გრაფემები - ასომთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 16; აღრიცხვა - რვეუ
ლებრივი, არაბული ციფრებით და ასომთავრულით ქვედა არშიაზე. სულ მონიშ
ნულია 17 რვეული, პირველი და მე-17 არასრულია. განკვეთილობის ნიშნები:
წერტილი, მძიმე, ორწერტილი. ხელნაწერი ბოლონაკლულია. 1764 (2r). ხელნა
წერი ეკუთვნოდა მაქსიმე კათალიკოსს (1v), ხოლო XIX საუკუნის მიწურულიდან
- სიმონ ქორიძის ბიბლიოთეკას წყალწმინდაში. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: მიხითარ ყოვლად ბრძნისა მოძღურისა სომეხთასა სევასტიელისა
ქმნილი წიგნი რიტორიკა, სარგებელად ყრმათა სხოლის შინათა, ქართულსა ჴმასა
ზედა გარდამოღებით შრომილი ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა ყოვლისა
საქართუჱლოჲსა დავითიან-ბაგრატოვანისა, დროსა უკეთილმსახურესისა
ყოვლად უბრწყინვალესისა მეფისა ირაკლი მეორისა, მპყრობელისა ყოვლისა
საქართუჱლოჲსასა, მამათმთავრობასა ანტონისსა, წელსა დასაბამითგან სოფ
ლისა 7272, ჴორციელად შობითგან სიტყჳსა ღვთისა 1764, თთუჱსა მეხუთესა.
წინასიტყუაობა ეპისტოლე მიწერილი ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა, ყოვ
ლისა საქართუჱლოჲსა, დავითიან-ბაგრატოვანისა ირაკლის მიმართ მეორისა,
ძმისა თჳსისა, მეფისა ყოვლისა საქართუჱლოჲსა
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ირაკლის დავითიან-ბაგრატოვანსა ყოვლად ბრწყინუალესა მეფესა ყოვლისა
საქართუჱლოჲსა, მისს მეფობის სიმაღლეს, ჩემს ყოვლად სატრფოს ძმას - იცის
საზოგადომან ჩუჱულებამან, ვითარმედ ყოველნი უმჯობესისადმი მიმართებენ
თავთა თჳსთათჳს, ვითარ-იგი ბრძანებს სჯულიცა ბუნებითი ... (2r-9v).
შენიშვნა: შესავალი შეიცავს ინფორმაციას ტექსტის მეორედ თარგმნის
საჭიროების შესახებ: „… და ესენი შენისადმი მეფობის სიმაღლისა ვიმრთელე,
ხოლო უწინარეს იმპერიად როსსიისა წარსულისა ჩემისა გარდამოღება
ვყავ ფილიპპეს თანა ხუცისა სომეხთაგანისა დიალიკტიკისათა და ათნი
კატიღორიანი არისტოტელებრნი სხჳთა და სხჳთა მაგალითებითა განვკარგენ
და კუალად ხუთნი ჴმანი ზიარებითურთ და განყოფით პორფირიოს
ფინიკელისანი, რომელნიმე მცირეთა შინა ნაქსუთა შევაწყუდიენ და
რომელნიმე განვავრცენ. განაღა ესე ყოველნი ვითა შესაბამ მისართმად
მეფობისა შენისა და სარგებელად სამეფოჲსა შენისა იქმნა ჩემ მიერ.
დროსა როსიასა შინა ყოფისა ჩემისა ზემო ჰჴსენებულისა თანა ფილიპპე
ხუცისა სომეხთასა, გარდამოღებად ექმნა რიტორიკაჲ ქართულად ყოვლად
სამღუდელოსა დოსითეოსს ეპისკოპოსსა ნეკრესელსა ჩერქეზსა,
რომელიცა დიდითარე ღუწითა გარდამოუღოვე და ჩუენ არათუ უჴმარ
ყოფად და წინააღმდგომად დოსითეოსის რიტორიკაჲსა ვშუჱრით, რათა
ჩუენითა ამით (რიტორიკაჲთა) განვაცუდეთმცა მისი, არამედ ამისთჳს,
ვითარმედ იგი გრძელ არს და მოძღუართათჳს ნუუმე ფრიად საჴმარ, გარნა
მოწაფეთათჳს მოკლე უმჯობეს, რომლისა მოწამე არს პორფირიოსის
ქმნილი იგი ხუთი ჴმა მოძღურებაჲ პერიპატული.
მიიღენ ესენი, უპატიოსნესო წევრო შენისა და ჩემისა თანშობილებითისა
ერთობისაო, და მიეც ყრმათა შენთა შენითა სიბრძნისადმი ტრფიალებით
შეკრებულთა, რომელნიცა შენთა მათ ოქროსფერთა ბეჭთსაშუალთა და
ფრთეთა სიმაღლედ სიბრძნისადმი აღმოგცენთა ქუჱშე შეგიკრებიან.
უბრძანე მოძღუართაცა და სხოლართა, რათა ლოცუასა ჰყოფდენ ჩემ
გლახაკისათჳს მრწემისა და ყოვლად უშესაბამოჲსა ძმისა შენისა. მადლი
უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი შენ თანა, ამინ“ (6r-7r).
•

ჴელოვნებისათჳს რიტორებისა ესე იგი მჭევრმეტყუჱლებისა, წიგნი ა
თჳს საზღურისა სამჭევრმეთქვოჲსა და წუალებისა ნაწილთა მისთასა, თავი
ა (8r-9v).
თჳს ძიებათა სამჭევრმეთქვოჲთა, თავი ბ (9v-11r).
თჳს ნათესავთა მილელთასა, რომელთა შინა მოცალე იქმნების რიტორი,
თავი გ (11r-14r).
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•

•

•

თჳს უმთავრესთა ნაწილთა სამჭევრმეთქვეოთა საზოგადოსა შინა და თჳს
საჭიროთა თანშენაწყობისა მათისათა, თავი დ (14r-17r).
თვს პირველისა ნაწილისა სამჭევრმეთქვოჲსა, ესე იგი პოვნისა,
წიგნი მეორე
თჳს მრჩობლისა მსახურებისა სამჭევრმეთქვოჲსა, რომელი არს პოვნასა
შინა და რომელთამე თხოვილთათჳს პოვნისაგან, თავი ა (17r-v).
თჳს ჴელმყოფელობისა, თავი ბ (17v-21r).
თჳს ადგილთა სამჭევრმეთქვოთა, რომელთაგან იწარმოებიან ჴელმყო
ფელობანი, თავი გ (21r-22r).
თჳს სამთა ადგილთა პირველთა შინაგან, თავი დ (22r-30r).
თჳს შედრგინებულთა ხუთთა შინაგანთა ადგილთა, თავი ე (30r-34v).
თჳს შენადგინებითა ხუთთა შინაგან ადგილთა, თავი ვ (35r-39v).
თჳს სამთა დანაშთთა უკანასკნელთა ადგილთა შინაგანთა, თავი ზ
(40r-49v).
თჳს ექუსთა ადგილთა გარეგანთა, თავი ჱ (49v-53r).
თჳს მეორისა მჰსახურებისა რიტორისა პოვნასა შინა ესე იგი განვრ
ცომისათჳს, რომლითაცა განიპყრებიან მჰსმენელთა შორის აღმრუანი
ნებათანი, თავი თ (53v-56v).
თჳს ზედმიხედუათა რომელთამი რომელნიცა ჯერ არიან ყოფად
განვრცომასა შინა და პოვნასა, თავი ი (56v-63v).
თჳს მეორისა ნაწილისა სამჭევრმეთქვოჲსა, ესე იგი განკარგჳსა,
წიგნი გ
თჳს უმთავრესთა ნაწილთა თქმულთასა და ვითარმედ რაჲ არს დაწყება,
თავი ა (64r-65r).
თჳს თხრობისა, თავი ბ (65v-67r).
თჳს განმართლებისა, თავი გ (67r-68v).
თჳს ჴლყოფისა, რომელიცა ჰმსახურებს განმართლებასა, თავი დ (69r-74r).
თჳს ჴელყოფათა კუჱთილთა, რომელნიცა ნაცულად ოთხთა სახეთა ზედა
წერილთა იმოქმედებიან, თავი ი (74r-77r).
თჳს მეორისა ნაწილისა განმართლებისა, რომელიცა ითქმის გარე
განგდებად, თავი ვ (77r-78r).
თჳს მეოთხისა ნაწილისა ნათქჳსა, ესე იგი დასრულებისა, თავი ზ (78r).
თჳს მესამისა ნაწილისა სამჭევრმეთქვოჲსა, ესე იგი უხუსიტყუაობი
სათჳს, წიგნი დ (78v-79v).
თჳს ნათესავთა ლექსთასა და სხუაგუარ ცუალებათა მათთა, თავი ბ
(79v-81r).
თჳს სხუაგუარ ცუალებისა, რომელი იღონების ერთსა შინა ლექსსა, თავი
გ (81r-86v).
თჳს სხუაგუარ ცუალებისა, რომელიცა იქმნების მრავალთა შორის ლექსთა,
ესე იგი სიტყუათა შორის, თავი დ (87r-89v).
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•

•

•

თჳს ნაკუჱთთა სამჭევრმეთქუოთა და პირველად თჳს ნაკუჱთთა ლექსთასა,
თავი ე (89v-90v).
თჳს ნაკუჱთთა ლექსთასა, რომელნი განიკალმიან თანშეკრულებითა,
თავი ვ (90v-93v).
თჳს ნაკუჱთთა ლექსთასა, რომელნიცა განიკაზმიან მოსპობისა მიერ, თავი
ზ (93v-95r).
თჳს ნაკუჱთთა ლექსთასა, რომელნი განიკაზმიან მჰსგავსებისა მიერ, თავი
ჱ (95r-98v).
თჳს ნაკუჱთთა ჰაზრთასა, თავი თ (98v-112r).
თჳს მიდმომოღებისა წევრისა და განკუჱთილისა ლექსთა თქმულთასა,
თავი ი (112r-121r).
თჳს მეოთხისა ნაწილისა სამჭევრმეთქვოჲსა, ესე იგი მეჴსიერებისა,
წიგნი ე
მისთჳს, ვითარმედ რაჲ არს მეჴსიერება და რაოდენად იწუალების, თავი ა
(121v-123r).
თჳს სარგებლისა სამეჴსიეროჲსა და კანონთა ანუ მცნებათა მისდამი
ზედმოღებულთა, თავი ბ (123r-126r).
თჳს მეხუთისა ნაწილისა სამჭევრმეთქვოჲსა, ესე იგი წარმოჩინებისა,
წიგნი ვ
მისთჳს, ვითარმედ რაჲ არს წარმოჩინება და რაოდენად სარგებელ არს,
თავი ა (126r-127r).
თჳს ნაწილთა წარმოჩინებისათა, თავი ბ (127r-130r).
პინაქსსიტყუაობა ... (130r-131v).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
სქოლიოებში შიგადაშიგ მოტანილია ანტონ კათალიკოსის შენიშვნები: 23r, 43r,
45v, 60v, 72v, 87v, 90r, 95v, 103r, 107v, 12v, 128r.

მინაწერები:
მხედრული მინაწერები, სხვადასხვა ხელით:
1. „ჭყოინდელს
ქ. 2 დასტა ქაღალდი 3 აბაზი.
ქ. 1 აბაზი ლაქი, 10 აბაზი მივე, დანა და მაკრატელი იყო შიდ.
ქ. ბურნუთის კოლოფი ვიყიდე 6 აბაზათ (დაწყევლილმა დალაქიშვილმა გამიტეხა
და წაიღო).
ქ. ბურნუთი 3 აბაზით, ჭიქები ჩაწყობილი 8 აბაზათ.
ქ. ცხვირსახოცი 6 აბაზათ 2 ვიყიდე, მაკრატელი 2 აბაზათ.
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ქ. დანა ჩქიფი 2 აბაზათ, 2 ბურნაოთის(!) კოლოფი 3 აბაზათ.
ქ. დანა ერთი კიდე სამ მარჩილათ, ცხენი ვიქირავე.
ამაში მივიღე ექუსი ოქრო, ბაჯაღლისა საჩუქრათ, ლუკამ წაიღო.
ქ. ერთი კოლოფი, რომელიც ვიყიდე სამ მანეთად.
ქ. მარანი ერთი ნაყიდი იყო ხუთ მანეთად.
ქ. ქორგა ერთი, რომელიც ვიყიდე სამ მანეთათ” (1v).
შენიშვნა: სარგის კაკაბაძის აზრით, „ეს მინაწერი, სხვა ხელით შეს
რულებული (ფ. 1v) უნდა ეკუთვნოდეს 1770-1773 წლებს და უნდა წარ
მოადგენდეს იოსებ კათალიკოზის მიერ ჭყონდიდელისათვის მიცემულ
საჩუქრის სიას. იოსებ კათალიკოსის შემდეგ ხელნაწერი, როგორც ჩანს
გადასულა იოსებ (იესე) გაბაშვილის ხელში. ის სწავლობდა რუსულს და
ამიტომ რუსულად არის მიწერილი: „ქ. Адна бушет три ол (ფ. 1r), Иосиф
Габаиев (ფ. 2r), Иосиф Габаиев (ფ. 7r)” (ქართულ ხელნაწერთა აღწ.
იხ. ლიტერატურა გვ. 194).
2. „კათილოკოსი მაქსიმესი ვარ“ (1v).
შენიშვნა: სავარაუდოდ, იგულისხმება დასავლეთ საქართვე
ლოს კათალიკოსი 1776-1795 წლებში.
3. „წიგნი ესე განია სიმონ ციხელმან“ (ასომთავრულით მარცხენა არშიაზე, 131r).
4. „ეს წიგნი შევიძინე ტფილისში ბაზრობას, ემატოს ჩემს საყვარელს წიგნთა
საუნჯეს, უძვირფასეს ოქროსა და ვეცხლისას. ს. ქორიძე“ (პასტით,131v).
5. „ანტონს რუსეთში მყოფობას წაუბაძავს. ს. ქორიძე“ (პასტით,131v).
6. „სამი ფურცელი აკლია“ (პასტით, 131v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 193-194.
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ტექნიკური აღწერილობა:
202 ფ. ცარიელი გვერდები: 5v-8v, 15v-16v, 132v-136r, 137r-v, 176v, 191r,
192r, 201r; ზომები: ყდა - 210x165, ქაღალდი - 204x162, ტექსტი - 166x110,
სისქე - 44, სტრიქონებს შორის მანძილი: 9; არშიები: ზედა - 26, ქვედა - 17,
მარცხენა - 20, მარჯვენა - 33. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ყდა:
ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები
- წითელი მელნით; შეემჩნევა განკანონების ხაზები; სტრიქონების რაოდენობა:
12/19; აღრიცხვა - რვეულებრივი, არაბული ციფრებით რვეულის ზედა არშიაზე და
რვეულის ბოლოს - ქვედა არშიაზე; 15 რვეული შედის პირველ ნაწილში, მეორე
ნაწილის ათვლა (უშუალოდ ვახტანგის სამართლის ნაწილი) თავიდან იწყება,
მხედრულით ქვედა არშიებზე, სულ 7 რვეულია (ზ). განკვეთილობის ნიშნები:
წერტილი, ორწერტილი, ორწერტილები შუაში ხაზით, წერტილები შუაში ხაზით.
ხელნაწერი რესტავრირებულია. ავტორ-შემდგენელი: ვახტანგ VI. გადამწერი:
იოანე ლარაძე (132r), კრებულის პირველი ნაწილი (ბერძნული სამართალი)
იოანე ლარაძის მიერ გადაწერილია 1788 წელს (132r), მეორე ნაწილი,
სავარაუდოდ, XVIII ს-ის მიწურულს. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ხელნაწერში შედის:
I. ბერძნული სამართალი (17r-132r):
ქ. ლევან ბრძნისა და კოსტანტინესი და სხუათა ჴელმწიფეთა მიერ თქმული
და განწესება სჯულისკანონნი მეფეთა და სიმართლისა მოსამართლეთათჳს,
რაჲთა რაოდენიცა ეწეროს წიგნსა ამას შინა მცირედიცა არა განვაგდო, არამედ
ყოველივე ვისმინოთ და ვჰყოთცა - ქ. რომ მოხდეს და დადგეს მსაჯულად კაცი
ვინმე სასამართლოდ კაცსა ზედა, უკუეთუ ენებოს კაცსა მას მსაჯულად სახელის
წოდება, ამა წესთა და რიგთა ნუ განაგდებს ... (17r-22v).
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ანდერძი, წითელი მელნით: „სრულ იქმნა სამართალი ესე
ბერძული ჴელითა იოანე ლარაძისათა წელსა 1788, სეკდემბრის
კ“ (132r).
II. ვახტანგის სამართალი (138r-190v):
სამართალი პირველი შესავალი ა, ბატონისშვილის ვახტანგისა ნაბრძანები.
მყოფისა უმყოფისა, არსისა დაუარსისა და დამაარსისა, არათუ ღირსად და
შეძლებისა ჩემისაებრ მქებელი და მმონებელი (138r-141v).

თანდართული მასალა:
წინ უძღვის:
1. ანბანთქება: „ქ. პეტრესგან თქმული, იოანესგან თხზული:
ქ. ალვა ბუტკი გულსა დაღად ერხევ, ვარდად ზრო ჱლვობით,
თან იხარე, კავ ლოყ მაშვენ, ნარგიზ ოლ პირ ჟუჟუნობით,
რეა სარე ტან უბეთა, ფსავ ქარ ჭაწუ ყელ შუქ ჩარობით,
ციმციმ ძუძუთ, წამწამთ ჭურეტა, ხალს ჴშავს ჯაჯით ჵობით“ (5r).
2. ბოლოში ერთვის კარაბადინი:
დიდი ხნის იარათ რო გაუკეთდეს დაწვისაგანა და აღარ რჩებოდეს, იმის წამლობა
ასე უნდა, ნაცადია და უებარი ... (192v-200v).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1. სამართალს ტრადიციულად ერთვის ვახტანგისეული წინასიტყვაობა (181r-v)
და შესავალი (138r-139v), რომლებშიც ახსნილია სამართლის წიგნების შეკრების
მიზეზები და მოტანილია წყაროები.
2. ვახტანგ VI-ის მიერ შედგენილი სამართლის წიგნთა კრებულიდან ამ
ხელნაწერში მხოლოდ ორი შედის: ბერძნული და ქართული. წიგნის მეორე ნაწილი
დაუმთავრებლის შთაბეჭდილებას ტოვებს (ხშირია ტექსტში გამოტოვებული
ადგილები). ბერძნული სამართალი უზ (407), ხოლო ვახტანგისეული სო (260)
თავებისაგან შედგება.
3. სამართლის ორივე ნაწილს შიგადაშიგ ახლავს გადამწერისეული შენიშვნები
(31r, 93r, 114v, 161v, 172r), ყველა შენიშვნა იოანე ლარაძის ხელრთვით
სრულდება. პირველ ნაწილში მხოლოდ „იოანეს“ წერს, ხოლო მეორე ნაწილში
(უშუალოდ ვახტანგის სამართალში) ხელს აწერს როგორც „იესე იოანე“.
4. ტექსტს წინ უძღვის ბერძნული სამართლის სარჩევი (1აr-4v) და ვახტანგის
სამართლის ანბანური საძიებელი (9r-15r).
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მინაწერები, მხედრულით:
„ქ. ჩემი ქსენეფორე შაბათს წირვაზედ იდგნენ რომ გამითავდა, ფებერვლის კჱ,
ქორონიკონს უპ“ (136v).
„ღმერთი არს უსხეულო და ყოვლითურთ სრული არსება. მან შეჰქმნა სოფელი,
იცავს მას ყოველსავე სიბრძნითა თვისითა განაგებს, მაშასადამე, ჯერ არს მისი
სიყვარული და პატივსცემა. უმეტეს უფლისა ...“ (191v, ტექსტისაგან განსხვავებული
ხელით).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ზოგადი ბიბლიოგრაფია: ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი,
ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის
და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949,
გვ. 194-195.
2. ისიდორე დოლიძე, ქართული სამართლის ძეგლები, ვახტანგ მეფის სამართლის
კრებული, ტ.I, თბილისი, 1963.
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ავგაროზი [XIX]
1446/210
ტექნიკური აღწერილობა
55 ფ. ცარიელი გვერდები: 55r-v; ზომები: ყდა - 114x90, ქაღალდი - 107x84,
ტექსტი - 70x55, სისქე - 10; სტრიქონებს შორის მანძილი: 8; არშიები: ზედა
- 18, ქვედა - 20, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 15. მასალა - ქაღალდი, მელანი შავი და წითელი; ახალი, რუხი ფერის კოლენკორგადაკრული მუყაოს ყდა;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 9/10; აღრიცხვა:
გვერდობრივი, აღნიშნულია მხედრულით ზედა არშიებზე (ა-რჱ). ხელნაწერი
კარგ მდგომარეობაშია, რესტავრირებული, აკინძული. შემორჩენილი აქვს ზედა
ყდის ფორზაცი, ორნამენტებით გაწყობილი. [XIX] დათარიღების საფუძველი პალეოგრაფიული ნიშნები. 1883 წელს ხელნაწერი შეუძენია წყალწმინდის წინამ
ძღვარ სიმონ ქორიძეს (53v-54r); ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: სახარება იოანესი, თავი პირველი - პირველითგან იყო სიტყუა და
სიტყუა იგი იყო ღმრთისა თანა ... (1r).
თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
1. სახარება იოანესი, თავი პირველი (1r-4r).
2. ლოცუა სნეულისა (4r-8r).
3. ორშაბათი არის წმიდათა მთავარანგელოსთა ზეცისა მხედრობათა მიხაილისა
და გაბრიილისა და არიან მცველ კაცთა ყოვლისაგან საცთურისა საეშმაკოსა ...
(8r-11v).
4. სახარება მათესი (11v-12v).
5. ლოცუა წმიდისა მოციქულისა თომასი, ინდოურითა ენითა, განრინებად ეშმაკისა
... (13r-v).
6. სახარება ლუკასი (13v-14v).
მას ჟამსა შინა განკურნნა იესო მრავალნი სნეულებათაგანნი და სალმობათა და
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სულთაგან არაწმიდათა და მრავალთა ბრმათა ხედუა მიმადლა. მიუგო იესუ და
ჰრქუა მათ: მივედით და უთხართ იოანეს, რაჲთა ესე იხილეთ და გესმის ბრმანი,
აღიხილნენ მკელობელნი, ვლენან კეთროვანნი
მას ჟამსა შინა კანკურნნა იესო მრავალნი სნეულებათაგანნი
7. ებისტოლე, რომელი მიუწერია უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტესა ავგაროზ
მთავარმან (14v-26r).
8. [მცირე ლოცვები უფლის, ღვთისმშობლისა და სხვადასხვა წმინდანისადმი] წმიდაო ღთისმშობელო, მარადის კურთხეულო მარიამ, იხსენ მონა ესე შენი ...
(26v-51v).
9. [წმიდა გიორგის სალოცავების ჩამონათვალი] - წმიდაო გიორგი ჩხარისაო ...
(52r-54v).

მინაწერები:
გვიანდელი მხედრულით:
1. „ეს სამკურნალო ავგაროზი შევიძინე ჩყჟგ (1893) წელსა უდაბურ
წყალწმიდის მმართველმან სიმონ ქორიძემ. ღმერთო, მოგვიხსენე
თავდადებულნი ძმანი იოსებ და სიმონ წყალწმინდელნი, ქორიძე და
ლეჟავა“ (53v-54r, მარცხენა არშიაზე)
2. „უდაბურ წყალწმიდას დაბუძნდა(!) წისქვილი ჩყჟდ (1894) წლიდამ ჩყჟე
წლამდე“ (53v, მარჯვენა არშიაზე).
3. „ამის დედანი არის ჩვენ წყალწმიდის წიგნი, უდაბურ საცავში“ (55v).
4. „გარედგან ჯვარი, აბალოჩკა კარგი ზეთიანი საღებავით ზოგი“ (55v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 195-196.
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კრებული [XIX]
1446/211
ტექნიკური აღწერილობა:
35 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 1აv, 10v, 11r-12v, 13v, 35v, 36v, 37v-45r; ზომები:
ყდა - 170x107, ქაღალდი - 160x100, ტექსტი - 130x80, სისქე - 10, სტრიქონებს
შორის მანძილი: 5; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 15, მარცხენა - 10, მარჯვენა 10. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; მუყაოს ყდა, შავი და ყვითელი
ზოლებით; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები
- წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 17/18; [XVIII-XIX]. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერს ახლავს ნიკონისა (1r, 45v) და,
სავარაუდოდ, არქიმანდრიტ ტარასის (13r) ბეჭდები. გადამწერი და „მონაზონთა
შემოკლებული კანონის“ რუსულიდან მთარგმნელი: არქიმანდრიტი ტარასი;
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. შემოკლებულნი კანონნი მონაზონებითისა ცხოვრებისანი. ა. რაჲმე არიან
უპირუჱლესნი თანამდებობანი მონაზონებისანი? - ა. სიყუარული ღვთისა
ყოვლითა გულითა, ვითარცა მამისა და მოშიშება ვითარცა უფლისა ... (2r-9v).
ანდერძი ტექსტის ბოლოს გადამწერისავე ხელით: “საყვარელო შვილო,
ნიკონ! აჰა, შემოკლებულნი კანონნი მონაზონებითისა ცხოვრებისანი,
რომელნიცა ვსთარგმენ მე სლავენურისაგან საწურთელად შენდა და
მოსაგებელად შენგან მონაზონებითისა სათნოებისა და ცხოვრებისა. უწყი
შენ თუ რაზომ უყუარხარ სულსა მოხუცებულისა სულიერისა მამისა შენისასა,
მორჩილებისა, სიმშვიდისა, მყუდროებისა, შრომისა და მონასტრის
ერთგულებისა შენისათჳს, რომელთა შინა აღგზარდე შენ ობოლი სიყრმით
შენითგან შემწედ და კვერთხად სიბერისა ჩემისა. აწ ამათ ხსენებულთა
მარტივისა სულისა შენისა თჳსებათა თანა შესძინენ მოსწრაფებით აქა
აღწერილნი საცხოვნებელნი სათნოებანიცა ესე ხშირად წარკითხვითა და
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დანერგენ იგინი გულსა და გონებასა შინა შენსა აღუხოცელად, თჳთ საქმითა
აღსრულებითა, რათა მათ მიერ განშუჱნებული ურცხუჱნელად წარდგე შენ
წინაშე საყდარსა ქრისტეს ღვთისა ჩვენისა და კეთილად აღზრდისა და
სიწმინდით ცხოვრებისა შენისათჳს მაქუნდეს მეცა სასყიდლად ურიცხუთა
ცოდუათა ჩემთა მოტევებაჲ. 1859 წ. სულიერი მამა შენი არხიმანდრიტი
ტარასი“ (10r).
2. [ღვთისმსახურება (ნეტარარიანი, უფალო ღაღადყავსა და დასდებლები)]
- ნეტარ არს კაცი, ალილუია ... (14r-22r).
3. [სძლისპირნი] - სძლისპირნი ყოველთა შვიდეულთა (22v-35r).
4. სხვადასხვა ლოცვა (36r, 37r)

მინაწერები:
ტექსტისავე ხელით: „ეს რვეული ქუათახევის მონასტრის ბერს ნიკონს
ეკუთვნის უცილობელად. არქხიმანდრიტი ტარასი“ (13r).
სხვა ხელით:
2. „მღვდელმონაზონის ნიკონისა, 1865“ (1r).
3. „ქუათახევის მონასტრის ბერს - ნიკონს“ (1აr).
„მოვედ, უფალო იესო, მოვედ, განგვიყვანე ჩვენ ქართაგან ამ სოფლისა
და ღელვათაგან ზღვისა, რომელშიდ ვიღუპებით და აღგვიყვანე ჩვენ
ხომალდსა შინა მშვიდობისასა“ (რესტავრაციის დროს ხელნაწერის
ყდიდან ამოღებული მინაწერი).
1.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 196.
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სახარება [XVI]
1446/212
ტექნიკური აღწერილობა:
334 ფ. ცარიელი გვერდები: 3r, 93r, 94r.152r, 239r; ზომები: ყდა - 144x100,
ქაღალდი - 135x97, ტექსტი - 95x56, სისქე - 52, სტრიქონებს შორის მანძილი:
4; არშიები: ზედა - 18, ქვედა - 23, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 22. მასალა:
ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტყავგადაკრული, ხის ტვიფრული ყდა, სამი
საკეტით; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები
- ასომთავრულითა და წითელი მელნით; ძირითადი ტექსტი ორ სვეტად ნაწერი;
მკვეთრად შეიმჩნევა განკანონების ხაზები; სტრიქონების რაოდენობა: 20;
აღრიცხვა - რვეულებრივი, სავარაუდოდ, გადამწერისავე ხელით, ნუსხურად ქვედა
არშიებზე. ყველა სახარების რვეულებრივი ათვლა იწყება თავიდან. მათესა და
ლუკას სახარებებში 12-12 რვეულია, ასევე იოანეს სახარებასა და სახარებათა
საძიებლებშიც 12 რვეული, მხოლოდ მარკოზის სახარებაშია 8 რვეული. რვეულებში
ფურცლების რაოდენობა ძირითადად არის 8, იშვიათად - 7. ოთხივე სახარების
დასაწყისში ჩართულია წითელი და შავი მელნით შესრულებული გოლგოთის ჯვარი
ბერძნული და ქართული წარწერებით (ბერძნული. იესუ ქრისტე, ძლევა მტერთა)
(3v, 94v, 152v, 239v). გადამწერი: გრიგოლ შუბილიძე (93r, 150r, 238r, 304v,
333r). [XVI]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. ესე სახარებაჲ მათესი (სარჩევი) (2r-v).
სახარებაჲ მათესი - წიგნი შობისა იესუ ქრისტესი, ძისა დავითისი, ძისა
აბრაჰამისა ... (4r-92r).
2. ესე თავები არს მარკოზის სახარებისა (სარჩევი) (92v-93r).
ანდერძი სარჩევის ბოლოს: „უფალო, მცირე არს ესე შრომა ჩუენი
და საუკუნოსამცა არის ჴსენებაჲ და კურთხევაჲ ჩუენი საწყლისა და
ფრიად შემცოდისა.
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დაიწერა დიდთა მარხვათა ცხრამარტობაჲმდი მათეს თავი სახარებაჲ
ჩემ ცოდვილისა გრიგოლის ჴელითა. მოჭირვებითა და ჴელისწყობითა
მონასტრისა უხუცესისა გერმანესითა დაგჳწერია“ (93r).
სახარებაჲ მარკოზისი - დასაბამი სახარებისა იესუ ქრისტესი, ძისა ღმრთისაჲ,
ვითარცა წერილ არს ესაია წინასწარმეტყველისა ... (95r-150r).
ანდერძი სახარების ბოლოს: „მეცა დიდთა მარხვათა შინა
დამიწერია ფრიად ცოდვილსა გრიგოლს, დამლევსა მარტსა
ლ დღესა. ნუ დასწყევთ ცოდვილსა სულსა ჩემსა ღმრთისაჲთჳს,
ლოცვა მიყავთ. მონასტერში დამიწერია“ (150r).
აქვე, მინაწერი, გადამწერის ხელით: „რაჟამს მუჴლის მოყრა
გარდვიხადეთ, მომეშია ცოტად, ცოტა ხმელი პური ვიხმიე აქ“
(150r).
3. ესე თავები ლუკასი (სარჩევი) (150v-151v).
სახარებაჲ ლუკაჲსი - ვინათგან უკუჱ მრავალთა ჴელ-ყვეს აღწერად მითხრობისა
საქმეთათჳს გულსავსე ქმნილთა ჩუენ შორის ... (153r-238r).
მინაწერი, გადამწერის ხელით: „ერთი ნაწერი დამრჩენოდა“
(192v, ქვედა არშიაზე).
ანდერძი: „უფალო, მცირე არს ესე შრომა ჩუენი და შენ ფრიადად
შეიწირე ჩუენი ცოდვილის სულის საოხად დღესა მას დიდსა
განჯისასა გრიგოლ შუბილიძე.
მდივნის ჴელი საწყალობელი, დალპობილი თიხათაგან, ხოლო
ნაშრომი მისი ვიდრე გიეს უკუნისამდე მოსახსენებელად“ (238r,
სახარების ბოლოს).
4. ესე თავები არს იოანეს სახარებისა (სარჩევი)(238v).
სახარებაჲ იოანეს თავი - პირველითგან იყო სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო
ღმრთისაჲ თანა ... (240r-304r).
5. განგებაჲ საეკლესიო ბერძულსა წესსა ზედა, რომელსა შინა წერილ არს
წელიწადისა ყოველთა დღეთა და შაბათ-კჳრიაკეთა საკითხავები, მარხვათა
განგებაჲთა თანა და ათორმეტთა თვეთა და წმიდასა დიდებულსა კჳრიაკესა
აღვსებისასა, სამხრად სახარებაჲ იოანესი (305r-333v).
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ანდერძები:
1. ანდერძი: „აწ ესე საცნაურ ყავ ყოველთათჳს, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი
არათუ ახლად თარგმანილია, არამედ ფრიადითა სრულებითა ძმაჲსა ვიეთმე
სულიერთა ბერძულთა სახარებაჲთა შეგჳმოწმებია ფრიადითა გამოწლულვითა.
და ვინცა ვინ დასწერდეთ, ვითარ აქა პოოთ, ეგრე დაწერეთ, თუ მისგან
ჯერა-გიჩნდეს(!), დაწერეთ; ღმრთისაჲთჳს, სიტყუაჲს ნუ სცლვით(!) და ნუცა
ამტყუნებთ, ეგრე დაწერეთ. და თუ არა რაჲმე გაშუნდე, ჩუენნი ესე ნახარკებნი
სახარებაჲნი პირველითგან წმიდად თარგმანილნია და კეთილად - ხანმეტნიცა
და საბაჲწმიდურნიცა, მუნით დაწერეთ და ღმრთისაჲთჳს, ერთმანეთს ნუ გავრევთ.
კურთხეულმცა ცოცხალი და მკდარი აქა და საუკუნესა სურვილით და პატივით
მხმარე. ამ სახარებისა დედოსა აგრე ეწერა, ძმანო.
ძმანო და შვილნო, უცებურად დამიწერია მე, ცოდვილსა გრიგოლს, შემინ
დევით ღმრთისაჲთჳს“ (304r-v).
2. „დიდებაჲ და მადლი ღმერთსა, დიდებაჲ და მადლი სამებაჲსა წმიდასა
ერთარსებაჲსა, განუყოფელსა, რომელი სუფევს უკუნითი უკუნისამდე. დიდებაჲ
ყოვლად საგალობელსა ღმრთისმშობელსა, მარადის ქალწულსა მარიამს, დედასა
ღმრთისაჲსა და მიზეზსა კეთილისასა.
დაიწერა მთაწმიდის დაწერილის ოთხთავის სახარებითგან დედოსა. მე, ფრიად
ცოდვილმან, ხუცესყოფილმან ბერმან გრიგოლ შუბჲლიძემან წმიდაჲ ესე
სახარებაჲ ფრიადითა რუდუნებითა და შრომითა და ვინცა და რომელმან თქუას
შენდობაჲ ჩემთჳს და დედა-მამათა ჩუენთათჳს და გაჲმდელ-მასწავლებელთა,
სულიერთა მოძღუართა ჩუენთა. გერმანეს შეგჳმოწმებია სიმართლისათჳს და
ვინცა შეგჳნდოს, ცოდვანი ჩუენნი ღმერთმან თქუენცა შეგინდოს სასუფეველსა
მისსა, ამინ.
უცებად ჩხრეკისათჳს ნუ დამწყევთ, ძმანო და მამანო, ცოდვილსა გრიგოლს. მე
უღლესა ჩუენსა თეთრუას ცოდვანი ღმერთმან შეუნდოს.
ესე საცნაურ [ი]ყავნ ყოველთა, რამეთუ ესე წმიდაჲ ოთხთავი ფრიად თარგმანილია
ძმათა ვიეთმე სულიერთა და ბერძულთა სახარებათა გჳთარგმანია ფრიადითა
გამოწულილვითა და ვინცა ვინ დასწერდეთ, აქა პოეთ, ეგრე დაწერეთ. თუ
ამისგან ჯერდ-იყოთ, ღმრთის სიტყვასა ნუ სცვალებთ, პირველითგან წმიდად
თარგმნილითა.
და ღმრთისაჲ თქუენისათჳს ერთმანეთს ნუ გაურევთ, ნუცა ფილასოფოსობ ამ
ჩუენსა ნაშრომზე, ნუცა ბრძნობთ და რომელმან ნაშრომი ჩუენი წმიდაჲ სახარებაჲ
ზეპირით იძულოს, გინა ქუჱ დაიდვას რყუნად და ქუჱ ქცევად დაუწყოს ან ერთმანეთ
გაურიოს ანუ ანდერძი ზე აღმოკუჱთოს ან უპატიოდ და ორგულაჲდ ახმარონ,
დაუწყონ ხმარებაჲდ ნაშრომსა ჩუენსა ზედა.
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მოვიყიდე უსასყიდლ(!) მარგალიტი, წმიდაჲ ოთხთავი, სახარებაჲ სულთა განმა
ნათლებელაჲდ, მკითხველთა და მს[მ]ენელთა განმაბრძნობლაჲდ. ვინცა ესე
სრულებით დაიმარხოს და ანუ დასწეროს, ჯუარი აქუს და კურთხეულმცა არს
ცოცხალი და მკვდარი სიტყჳთა ღმრთისაჲთა ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა
მსმენელი სიტყჳსა და უპატიოდ მხმარე ამისა“ [...] (333v-334v).

მინაწერები:
1. მათეს სახარების სარჩევის ბოლოს, გადამწერის ხელით: „შეიწყალე,
უფალო ღმერთო ჩემო, [...]“ (2v, წითელი მელნით).
2. ლუკას სახარების სარჩევის ბოლოს, გადამწერის ხელით: „დედ-მამაჲ
ჩუენს(!) ღმერთმან შეუნდოს“ (151v).
3. გვიანდელი მხედრულით: „არა ჯერ არს უდებათ მიგდება ამისთანა დიდებულ
ნაშთისა, ვითარცა ეს ვპოვე მიგდებული. ვისაც რაიმე ესმოდის რაიმე განათლება
ბუნებითი გვარტომობისა, იმას ვალად ჰსძევთ რა პატივით ეპყრობოდნენ ერთ დროს
აყვავებულს და გვირგვინოსან ქართულ ლიტერატურას, ხოლო აწ დაობლებულს
და დაკნინებულს. ს. ქორიძე წყალწმიდელი“ (1r, ზედა ყდის ფორზაცი).
4. სხვა, გვიანდელი მხედრულით: „ღმერთო, მოიხსენე თაყაშვილი გიორგი“
(237v, ქვედა არშიაზე).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
ტექსტი გიორგი მთაწმინდელის რედაქციისაა. ანდერძის მიხედვით, უშუალოდ
დედნიდანაა გადაწერილი.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 196-197.

53

54
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1446/213
ტექნიკური აღწერილობა:
180 ფ. ზომები: ყდა - 160x103, ქაღალდი - 153x95, ტექსტი - 110x68, სისქე - 25;
არშიები: ზედა - 13, ქვედა - 25, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 18. მასალა: ქაღალდი;
მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული, ხის შავი ყდა, ორი
საკეტით; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები ასომთავრულითა და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 27; აღრიცხვა
- რვეულებრივი; გადამწერისავე ხელით, ნუსხურად ქვედა არშიებზე. სულ არის
კდ (24) რვეული; რვეული 8 ფურცლისაგან შედგება, მხოლოდ პირველ და მე-14
რვეულებში 7-7 ფურცელია, ხოლო 22-ე და 24-ე 9-9. სათაურები გაფორმებულია
თხზული ასოებითა და ვარსკვლავებით (84v); 1747 (148r). გადამწერი: სიონის
დეკანოზის შვილი ნიკოლოზი (148r); ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ჟამნი ძალითა ღმრთისათა - ყოველი, რაჲოდენი აქუს ლოცვა
მსგავსად წესისა მის წმიდისა იერუსალჱმისა და კეთილთა მონასტერთა. რაჟამს
აღსდგე ძილისაგან, განეშორე სარეცელსა და ბრძანეთ ... (1r-)
ჟამნი შემდეგი თავებისაგან შედგება:
•
ჟამნი პირველისა შუაღამისა (2r-12r).
•
დასაწყისი ცისკრისა (12r-36v).
•
ჟამნი პირველი მზისა (36v-41r).
•
ჟამნი მესამე (41r-45r).
•
ჟამნი მეექუსე (45r-49v).
•
[ჟამნი სადილისა] (49v-61v).
•
დაწყებაჲ მწუხრის ლოცვისა (61v-67r).
•
ჟამნი დიდისა სერობისანი (67r-84r).
•
თვეთა მეტყველებანი ძალითა ღმრთისათა წლითიწლად (84v-148r).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ოხითა იბაკონი მარხვათანი (148v-155v).
[ოხითა იბაკონი ზადიკისა] (155v-159r).
ოხითა იბაკონი აღდგომისანი (159r-163r).
ოხითა იბაკონი მსგეფსისანი (163r-165r).
სხუა საგალობელი მიცვალებულთათჳს (165r-166r).
სახარებანი აღდგომისანი ათერთმეტნი საცისკრონი (166v-173r).
სლვა მთოვარისა სამარადისო (ცხრილი) (173r-174r).
ჴელთა (174v).
საწელიწდო (175r-178v).

ანდერძი:
„ყოვლად წმიდაო დედოფალო, მეოხ მეყავ ძისა შენისა წინაშე მიმართ მწერალსა
ამისსა სიონის დეკანოზის შვილს ნიკოლოზს, ქორონიკონს ულე (1747) (148r).

მინაწერები:
ბოლოში გვიანდელი მხედრულით: „ღვთის მოწყალებით იოვანე მდივანბეგის
ასული ანნა იშვა ქორონიკონს უპთ, წელსა 1801 ივნისის ია; მოინათლა მეფის ძის
დავითისაგან მეფის ძის ვახტანგისაგან ღენერალ ლაზაროვისა და ღენერალ
ივან პეტროვიჩისა.
ღვთის მოწყალებით ჩოლოყაშვილის იოვანე დივანბეგის ძე მიხაილ იშვა
ქორონიკონს უჟ წელსა 1802 ივნისის ივ დღესა ორშაბათსა ზე ტფილის. მოინათლა
დედოფლის დარეჯანისაგან ღრაფ მუსინ პუშკინის, მეფის სძლის ქეთევანის და
ვახტანგის ორბელიანისა.
ღვთის მოწყალებით ჩოლოყაშვილის იოვანე დივანბეგის ასული მარიამ იშვა
წელსა ქორონიკონს უჟბ (1804), ტფილის. მოინათლა ღენერალ-მაიორის
პრიტნეგირისაგან, სიმონ ანდრიჩისაგან და ტარასოვის ცოლისაგან ანნა
ზახრევნასაგან იშვა დღესა სამშაბათსა დეკემბრის კზ, მოინათლა თებერვლის ა.
ქ. ღთის მოწყალებით იოანეს ასული ევგენია იშვა ქორონიკონს უჟვ (1808)
აპრილის ა.
დიდ ოთხშაბათს მოინათლა ამავე თვის ჱ პოლკოვნიკის გრიგოლ ვასილიჩისა და
ელისაბედ რაფიელის მეუღლისაგან მატანს.
ღთისა მოწყალებით იოანეს ქალი აეკატირინა იშვა ქორონიკონს უჟთ (1811),
თიბათვის ჱ, მოინათლა სტეფანე იაგორიჩისა ნათალოვისაგან ჩემ დამ კნეინა
ნატალია უწოდა.
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მარიამის ჯვარის წერა მოხდა მეთოთხმეტესა წელსა მდგომში იანვარს კვ წელსა,
ფზ (1819).
იოანეს გარდაცვალების შემდეგ უბედურებაში დაიბადა ანნა აგვისტოს ქრონიკონ
ფ; მოურავი მიიცვალა მეშვიდეს თვესა. დაიბადა, არეულობ[ა] იყო, ბატონიშვილი
ალექსანდრე მოივლინა, მონათლა სტეფანე ტიხონოვისა შვილმა“ (179v-180r).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
ბოლოში დართული „თვეთა მეტყველების“ კალენდარში ჩართულია საქართველოს
ეკლესიასთან დაკავშირებულ შემდეგ წმინდანთა და დღესასწაულთა ხსენებებიც:
სვეტიცხოვლობა (პირველი ოქტომბერი), წმინდა გრიგოლ ხანძთელი (5
ოქტომბერი), წმინდა კონსტანტი ქართველი (10 ნოემბერი), წმინდა აბიბოს
ნეკრესელი (13 ნოემბერი), წმინდა მიქაელ გობრონი (17 ნოემბერი), წმინდა
ილარიონ ქართველი (19 ნოემბერი), წმინდა აბო ტფილელი (7 იანვარი),
წმინდა ნინო (14 იანვარი), წმინდა ანტონ მარტყოფელი (17 იანვარი), წმინდა
დავით აღმაშენებელი (25 იანვარი), წმინდა არჩილი და ლუარსაბი (20 მარტი),
წმინდა შიო მღვიმელის მიცვალება (20 მაისი), წმინდა ექვთიმე ქართველი (23
მაისი), წმინდა გიორგი მთაწმინდელი (30 ივნისი), წმინდა ბიძინა ქართველი
(24 ივლისი), წმინდა რაჟდენ წრომელი (3 აგვისტო).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 198.
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158 ფ. ზომები: ყდა - 160x105, ქაღალდი - 168x98, ტექსტი - 125x70, სისქე 30, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 10, მარცხენა
- 15, მარჯვენა - 13. მასალა: ქაღალდი, ფფ. 79-125 - ცისფერი ქაღალდი;
მელანი - შავი, შიგადაშიგ, საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; აქვს მუყაოს
ახალი ყდა. დამწერლობის სახეობა - ნუსხური. სტრიქონების რაოდენობა:
22. რესტავრირებული, ნაკლული; ორგან აქვს თავსამკაული 34v, 42v. [XIX];
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. 1885 წლიდან, გარკვეული
პერიოდი, ხელნაწერი ეკუთვნოდა სიმონ ქორიძეს (1r). ხელნაწერი ეროვნულ
არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] და ვიწურთიდ ღამე გულითა ჩემითა ვზუევდ და შეზრუნებულ
იყო სული ჩემი სუ(!) უკუნისამდე. განმზადოს მე უფალმან და არღარა შესძინოს
სათნოებად ... (1r).
წყდება: „ღმერთმყოფელთა სისხლისაგან შეძრწუნდი, კაცო [...]“ (158r).

კრებული შემდეგი ლოცვებისაგან შედგება:
შუაღამისა - [...] და ვიწურთიდ ღამე გულითა ჩემითა ვზუევდ და შეზრუნებულ
იყო სული ჩემი სუ(!) უკუნისამდე. განმზადოს მე უფალმან და არღარა შესძინოს
სათნოებად ... (1r-34r).
გალობა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი - გალობა ა, ძლისპირი. ზღვა მეწამული
კუჱრთხმან განაღო, განჴმეს სიღრმენი და უფსკრულ იქმნეს ... (34v-38v).
გალობა წმიდისა ანგელოზისა მიმართ, მცველისა სულთა - უგალობდეთ
უფალსა, რომელმან განიყვაჲნა ერი თჳსი ზღუაჲსა მას მეწამულსა ... (39r-42v).
იბაკონი ღვთისმშობელისანი წმიდისა მიმართ - ზეშთა მბრძოლისა ჩემისათჳს
და მოღვაწისა უძლეველისა ... (42v-54v).
პარაკლისი ღვთისმშო[ბლისა] - წმიდაო ღმერთო, მამაო ჩვენო. მოვედით
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თაყვანი-ვსცეთ გ. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისა, ყურად იღე ვედრებაჲ ჩემი
... (54v-62r).
გმადლობსი - გმადლობ შენ, უფალო ჩემო, ყოვლითა გულითა ჩემითა ... (62r-77r).
ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი - კჳრიაკესა სათქმელი. აღგიარებ შენ,
მამაო, უფალო ცათა და ქუეყანისაო, ყოველთა ცოდვათა ჩუეჲნთა ... (77v-125v).
ღამისა - ესე ლოცვა ყოველთა დღეთა უნდა შემდგომად მწუხრის (გამოლოცვისა).
კურთხეულ ხარ, მეუფჱო, ღმერთო ყოვლისამპყრობელო ... (126r-134v).
ლოცვანი დღისანი ათორმეტნი - ლოცვაჲ პირველისა ჟამისა. გმადლობ
შენ, უფალო, ღმერთო ჩემო და გადიდებ შენ ნათლითა შენითა ნათლისა
აღმომაბრწყინვებელსა ... (134v-141v).
ლოცვა ზიარებისა - [...] რაჲთა უცხო ვიქმნე ვნებათაგან შენითა მადლითა და
ღირს ვიქმნე ქონებად, მოგებად ცხორებისა ... (142r-158v).

მინაწერები:
1. „ძლივს დავრწმუნდი, რომ ხელთნაწერია ჩშიბ (1912) წელს, ენკენისთვის
კბ-ს. ს. ქორიძე“ (1r, მარცხენა არშიაზე).
2. იმავე ხელით: „კუთვნილია ს. ქორიძის სიძველეთა წიგნთსაცავისა, 1885
წლიდამ“ (1r, ქვედა არშიაზე).
3. იმავე ხელით: „პირველ საქართველოში სტამბის შემოღების ნაბეჭდებს
შევადარე, მაგრამ - არა. ს. ქორიძე“ (1r, მარჯვენა არშიაზე).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
ხელნაწერის ტექსტი, სავარაუდოდ, გადმოწერილია ექვთიმე ხელაძის სტამბაში
გამოცემული „ლოცვანიდან“. იხ. ლოცვანი, თბილისი, 1884.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 198-199.
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ტექნიკური აღწერილობა:
281 ფ. ცარიელი გვერდი: 193r; ზომები: ყდა - 190x144, ქაღალდი - 182x142,
ტექსტი - 114x85, სისქე - 30, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა 25, ქვედა - 43, მარცხენა - 18, მარჯვენა - 32. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი,
წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების
რაოდენობა: 18; აღრიცხვა - რვეულებრივი. რვეულები მონიშნულია ქვედა
არშიებზე როგორც ნუსხური, ისე არაბული რიცხვებით; რვეულები - 8 ფურცლიანი,
მესამე (გ) და მეათე (ი) რვეულებში- 4-4 ფურცელი, ბოლო 38 (ლზ) რვეულში ერთი. [XVIII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. გარკვეული
პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა სიმონ ქორიძის ბიბლიოთეკას წყალწმინდაში.
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: პორფირის შეყვანილობაჲ - ნანდვილ საჭირო ხურისა ორივ და
არისტოტელისა მიერთსა შინა კატიღორიათა ... (1r)
თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
ნათესავისათჳს (1v-2r)
ნათესავი არს მრავალთა და სახითა განყოფილთა და რაჲ არსობისა შორის
შესმენილი, ვითარ ცხოველი (2r-8r).
შენიშვნა: ახლავს სქემა (4v).
განყოფილებისათვის (8r-11v).
თჳსისათჳს (11v-12r).
შემთხუჱვითისათჳს (12r-v).
ხუთთა ჴმათათჳს თუ რაჲ არს ზიარი მათი და რაჲ თჳსი, ნათესავისა, სახლისა,
განყოფილებისა, თჳსისა და შემთხუჱჳთისა (12v-13r).
ზიარისათჳს ნათესავისა და განყოფილებისა (13r-v).
თჳსისათჳს ნათესავისა და განყოფილებისა (13v-14r).
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ზიარისათჳს ნათესავისა და სახისა (14r-v).
თჳსისათჳს ნათესავისა და სახისა (14v).
ზიარისათჳს ნათესავისა და თჳსისა (14v-15r).
თჳსისათჳს ნათესავისა და თჳსისა (15r-v).
ზიარისათჳს ნათესავისა და შემთხუჱვითისა (15v).
თჳსისათჳს ნათესავისა და შემთხუჱვითისა (15v-16v).
ზიარისათჳს განყოფილებისა და სახისა (16v).
თჳსისათჳს განყოფილებისა და სახისა (17r).
ზიარებისათჳს განყოფილებისა და თჳსისა (17v).
თჳსისათჳს განყოფილებისა და თჳსისა (17v).
ზიარისათჳს განყოფილებისა და შემთხუჱვითისა (17v-18r).
თჳსისათჳს განყოფილებისა და შემთხუჱვითისა (18r).
ზიარისათჳს სახისა და თჳსისა (18r-v).
თჳსისათჳს საზისა და თჳსისა (18v).
ზიარისათჳს სახისა და შემთხუჱვითისა (19r).
თჳსისათჳს სახისა და შემთხუჱვითისა (19r-v).
ზიარისათჳს თჳსისა და შემთხუჱვითისა (19v).
განყოფილებისათჳს თჳსისა და შემთხუჱვითისა (19v-20r).
მყოფისათჳს არსებისა და შემთხუჱჳთისათჳს, თავი ა (21r-v).
ნათესავისათჳს ნათესავოანისა და სახისა სახოანისა და ურთიერთარსთათჳს,
თავი 2 (21v-26r).
შენიშვნა: ახლავს სქემა (25r).
განყოფილებისათჳს, თავი 3 (26r-v).
შემთხუჱვისათჳს, თავი 4 (26v-27v).
განთჳსებულისათჳს, თავი 5 (27v-28r).
შესმენილთათჳს, თავი 6 (28v-29v).
თანამოსახელეთათჳს, თავი 7 (29v-30v).
რაჲარსობითისა შესმენისათჳს და რომელი რაჲ არსობითისათჳს, თავი 8
(30v-31v).
გუამოვნისა და უგუამოჲსათჳს, თავი 9 (31v-32v).
არსებისათჳს და ბუნებისა და ხატოვნებისა განუკუჱთელისა და პირისა და
გუამისა, თავი 10 (32v-33r).
განწუალებისათჳს, თავი 11 (33r-35r).
ბუნებით უპირუჱლესისათჳს, თავი 12 (35r-v).
განსაზღურებისათჳს, თავი 13 (35v-37v).
სახელმდგომთათჳს, თავი 14 (37v-38r).
თანამოსახელეთათჳს, თავი 15 (38r-v).
მრავალსახელთათჳს, თავი 16 (38v).
სხუათათჳს და სხუა სახელთა, თავი 17 (38v-39r).
სახელნართაულთათჳს, თავი 18 (39r-v).
ათთა ნათესავოანთა ნათესავთათჳს, თავი 19 (39v-40r),
თანამომათესავეთა და თანამოსახეთა და სხუა ნათესავთა და სხუა სახეთა და
რიცხჳთა განუყოფელთათჳს, თავი 20 (40r-41v).
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რასაშინაობისათჳს, თავი 21 (41v-42r).
არსებისათჳს, თავი 22 (42r-v).
მერმეცა არსებისათჳსვე, თავი 23 (42v-43v).
ბუნებისათჳს, თავი 24 (43v).
ხატოვნებისათჳს, თავი 25 (43v-44v).
გუამისათჳს, თავი 26 (44v-45v).
პირისათჳს, თავი 27 (45v-46r).
განუკუჱთელისათჳს, თავი 28 (46r-v).
გუამოვნისათჳს, თავი 29 (46v-47r).
უგუამოჲსათჳს, თავი 30 (47r).
განწუალება მყოფისა და არსებისა, თავი 31 (47v-48v).
შენიშვნა: ახლავს სქემა (48r).
მერმეცა თანამონათესავეთა და თანამოსახეთა სხუა ნათესავთა და სხუა
სახეთა და რიცხჳთა განუყოფელთათჳს (48v-49v).
რაოდენისათჳს და რაოდენობისა, თავი 33 (49v-53r).
რაჲსა მიმართთათჳს, თავი 45 (53r-55r).
ვითარისათჳს და ვითარებისა, თავი 35 (55r-59r).
ქმნისა და შეხუდომისათჳს, თავი 36 (59r-59აr).
მდებარეობისათჳს, თავი 37 (59აr-v).
სადაჲსათჳს, თავი 38 (59აv-60r).
ოდესისათჳს, თავი 39 (60r).
ქონებისათჳს, თავი 40 (60r-v).
წინააღმდგომთათჳს, თავი 41 (60v-62r).
ანაგებისათჳს და მოკლებისა, თავი 41 (62v-63v).
უპირუჱლესისა და უკანასკნელისათჳს, თავი 43 (63v-64r).
მოვისთანადისათჳს, თავი 44 (64v).
მოძრავობისათჳს, თავი 45 (65r-66v).
ქონებისათჳს, თავი 46 (66v-67v).
უკანა თქუმისათჳს უკუთქმითისა და ნათქუმითისა, თავი 47 (67v-68r).
საზღურისათჳს და წინადადებისა და შეგულისსიტყჳსაჲ, თავი 48 (68r-69r).
გუამი ვნებითისა შეერთებისათჳს, თავი 49 (69r-70v).
ათთა ნათესავთა ნათესავიანთა თჳსი განჩინებაჲ (71r-v).
უფროსად ბრძნისა ამმონიოს ერმისისა მოსაჴსენებელი ხუთთა ჴმათამი
პორფირი ფილოსოდოსისათა (72r-103v).
ნანდუილ საჭიროჲსა ხურისაორიე შესამეცნებელად თუ რაჲ ნათესავი
(104r-108r).
განსაზღურებათა განრყუნისათჳს და ყოვლად განწვალებისათჳს და
გამოჩინებისა საჴმარად მყოფისა ამათისა ხედვისა, ხედუაჲ განმარტებითი
(108r-111v).
საჴმარად მყოფისა ამათისა ხედვისა (111v-112r).
ვითარცა შესუჱნებითსა შინა გუარსა მოხუცებულთა მიერთა წარმოთქუმასა
(112r).
უღრმესთაგან უკუჱ განყენებული საძიებელთა (112r-v).
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ხოლო უმარტივესთა ზომიერად მომწონებელი (112v).
მოვის ნათესავთათჳს და სახეთა (112v-116r).
ხოლო ვითარ მათთჳს (116r-118r).
ხოლო ვითარ ამათთჳს და წინამდებარეთა უსიტყჳერესად წარმოთქუჱს
ძუჱლთა (118r-v).
და ამათ უფროჲს პერიპატოს გამოთა (118v-119v).
ნათესავთათჳს ხოლო ჰგავს არცა ნათესავისა, არცა სახისა (119v-121v).
ჰგავს ხოლო არცა ნათესავისა, არცა სახისა მარტივად თქუმაჲ (121v-122r).
რამეთუ ნათესავად ითქუმის მქონებელთა ვიეთგანმე ერთისა რაჲსმე მიმართ
ვითამე (122r-140r).
შენიშვნა: ახლავს სქემა (130v).
სახისათჳს (140r-160r).
განყოფილებისათჳს (160r-176r).
თჳსისათჳს (176r-177r).
შემთხუჱვითისათჳს (177v-181v).
ზიარებისათჳს და განყოფილებისა ხუთთა ჴმათასა (182r-191v).
ამმონიუ ერმისისა მოსაჴსენებელი ათთა კატიღორიათადმი არისტოტელისთა
(192r-251r).
რაოდენისათჳს (251r-281v).

სიმონ ქორიძის მინაწერები:
1. „კუთვნილი ს. ლ. ქორიძისა ჩყპა (1881) წლიდამ, შეძენილი
საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგის ძის ერეკლეს სახლობის
ნაპარტახევიდამ“ (1r).
2. „დრო დაგვიდგება: აღსდგება, მთელი ქართველთა ერიო,
ძირს დაეცემა ყოველი მისი მოსისხლე მტერიო“ (25r).
3. „1900 წელს მოკლეს უბედური დავით გიორგის ძე გურიელი
წყალწმიდის ტყეში.
1917 წელს მოკლეს იმავე ადგილას შვილი მისი - ვანო გურიელი.
1917 წელს წყალწმიდას, ჩემს წისქვილში ქურდულათა, ხუთი კარტეჟით
თოფი მესროლა ზიზღიანმა ბესარიონა გუჯაბიძემ და სასიკვდილოთ
დამჭრა პირში, თავში, ყელში და ორივე მხრებში, რის ყოფით ძლივ
გადავრჩი დაბრკოლებული. ს. ქორიძე“ (ყდის ქვედა ფრთის ფორზაცი).
4. თავსი და ბოლოში (1r და 281v) დაკრულია შტამპი წარწერით „სიმონ
ციხელი“. მეორეს (281v) ახლავს მინაწერი „იგივე ქორიძე“.
5. ყდის ქვედა ფრთის ფორზაცზე ეროვნული არქივის (მაშინ ცენტრარქივის)
თანამშრომლის შენიშვნა: „В деле пронумеровано двести
восемьдесят два (282) листа. Сотр Ц. А. [...]. 14/XI-35г.“.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორნელი
კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 199.
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ტექნიკური აღწერილობა:
198 ფ. ცარიელი გვერდი: 174v; ზომები: ყდა - 116x90, ქაღალდი - 113x85, ტექსტი
- 83x55, სისქე - 46; არშიები: ზედა - 7, ქვედა - 20, მარცხენა - 14, მარჯვენა - 18.
მასალა: ეტრატი; მელანი - შავი, სინგური; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა ნუსხური, საზედაო გრაფემები მთავრულითა და სინგურით; ხელნაწერს შეემჩნევა
განკანონების ხაზები; სტრიქონების რაოდენობა: 22; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
იწყება ჱ (8) და სრულდება ლ (არასრული) რვეულით, თითოეულში რვა-რვა
ფურცელია. რვეულები მონიშნულია მთავრული გრაფემებით რვეულის თავსა
და ბოლოში. განკვეთილობის ნიშნები: წერტილი, ,
; ხელნაწერი ნაკლულია,
კიდეები შიგადაშიგ ისეა ჩამოჭრილი, დაკარგულია ტექსტთან დაკავშირებული
მინაწერებისა და აღრიცხვების ნაწილი; ხელნაწერს აქვს საუცხოოდ შემკული,
დეკორირებული საზედაო გრაფემები; გადამწერი: ზაქარია (50r). [XV]. დათა
რიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] უბრძანა ღმერთმან ვეშაპსა მას შთანთქმაჲ მისი და განგდებაჲ
ჴმელადვე ... (1r).
წყდება: ... კაცთმოყვარეო, ქრისტე ღმერთო, სახიერო, პირველ ჴმობადმდე
საყჳრისა შუაღამე აღდეგით(!) მოიწია სიძე და მივეგებვოდეთ. განწმინდე გული და
გო[...] (195v).

ტექსტის შედგენილობა:
I. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი
1. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსა, ხმაჲ ა გუერდი - ეტლთა
სიმრავლე მჴედრებითურთ ზღუასა მეწამულსა სიღრმესა შთაითხინეს სიმტკიცითა
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მკლავისაჲთა, ქრისტეს მიერ იჴსნნეს ისრაჱლნი და ძლევისა გალობასა ახლად
იტყოდეს ... (10r-17v).
2. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, ხმაჲ ბ გუერდი, უგალობდითსა უკვლველად ზღუაჲ წიაღვლო ისრაჱლმან ვითარ ვრცელი ქუეყანაჲ და მდევარი
ფარაო იხილვა დანთქმული უფსკრულსა ... (17v-28r).
3. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსა, ხმაჲ გ გუერდი წამისყოფითა, ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუდედ აღამაღლენ და მას შინა
განიყვანე ერი ისრაელთაჲ ხმელად ... (28r-39r).
4. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსა, ხმაჲ გ გუერდი ეტლთა მფლობელი ფარაო დაანთქა საკჳრველთმოქმედმან კუჱრთხმან მოსესმან,
რომელმან გამოსახა სახე ჯუარისაჲ ... (39r-57r).
5. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსნი ხმაჲ ა - შენ
სიტყვაჲ დაუსაბამოჲ ზეცისა მეუფე, თანასწორი მამისაჲ სიმდაბლით გარდამოჰჴედ
და ქალწულისაგან ვითარცა ყრმაჲ იშევ ჴსნისათვის ჩუენისა ... (57r-70r).
6. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ ბ რომელი იქებინ ძალთაგან ზეცისათა მეუფე ჩუენი ქრისტე, ქერუბინნი გაქებენ,
სერაბინთაგან იდიდები, ჩუენ მიერცა შეიწირე სამწუხროჲ ლოცვაჲ და გუაცხოვნენ
ჩუენ ... (70r-78r).
7. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ გ - ჯუარითა
შენითა, ქრისტე, დაჰჴსნდა ძალი სიკუდილისაჲ და ეშმაკისა საცთური განაქარვე
და კაცთა ბუნებაჲ სარწმუნოებითა იხსენ ... (78r-86r).
8. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსა, ხმაჲ გ - უქმი ქუეყანაჲ
სამკვიდრებელი ზღუათაჲ იხილა მზემან პირველ რაჟამს აღზღუდნეს ღელვანი და
შეჰბმნდეს ორკერძოვე ... (86v-95r).
9. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ დ სამწუხროსა ამას გალობასა და მსხუჱრპლსა შენდა, ქრისტე, შევსწირავთ,
რომელმან ინებე აღდგომითა შენითა შეწყნარებაჲ ჩუენ ყოველთაჲ ... (95v-102r).
10. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ ა
გუერდი - სუფევს ღმერთი წარმართა ზედა, გიხაროდენ ყოველსა ერსა, რომელიცა
ქალწულისაგან გამოგჳჩნდა ნებსით თჳსით და მოგუმადლა ცხოვრებაჲ უხრწნელი
... (102r-106v).
11. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ ბ გუერდი
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- რომელმან სიბრძნით მოდრიკნა ცანი და სიმდაბლით ქუეყანად მოვიდა, რაჲთა
ადამ აღადგინოს დაცემისაგან, მას ვადიდებდეთ ... (106v-114r).
12. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ გ გუერდი
- დღე ვნებისაჲ შესცვალე ღამედ, ქრისტე, ხოლო ღამე აღდგომისაჲ განათლდა
ვითარცა მზე და განანათლებს მორწმუნეთა ბრწყინვალედ ... (114r-119r).
13. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ხმაჲ დ
გუერდი - უფალო, პირველ საუკუნეთა სიტყვაჲ, ძე შენი, სოფლად მოავლინე
მხოლოდშობილი, ჴორცთა შესხმად ქალწულისაგან უბიწოჲსა ... (119r-130v).
II. [რვახმათა და დასდებლები]
14. რვა ჴმანი ფერისცვალებისანი, ხმაჲ ა - ღმერთო, მოხედენ. უპირატესი მზისა
და მთიებისაჲ, ქრისტე მეუფჱ, ჴორციელად გამოჩნდა და კაცთა შორის აღიზარდა
... (130v-132v).
15. რვა ხჴანი წმიდისა ღმრთისმშობლის მიცვალებისანი - წინასწარმეტყველი
იჴსენ. საღმრთოჲთა წამისყოფითა ყოვლით კერძო მოციქულნი ღმერთშემოსილნი
დიდებულნი ღრუბლითა აღიტაცნეს ... (132v-133v).
16. რვა ჴმანი თავის კუჱთისანი, ხმაჲ ა - რომელი ჴორცთა გამო. დღეს
უღმრთოჲთა სახითა მშობელმან მკლველობისამან უსჯულოჲსა მის შეყოფისათჳს
ყოვლად ბილწი ასული აღჭურა მზაკუვარებით მოკლვად ღმრთისაგან
გამორჩეულისა ... (133v-134v).
17. ათორმეტნი დიდისა პარასკევისანი დასდებელნი, დ გუერდი - დღეს
ტაძრისა იგი კრეტსამბელი სამხილებლად განიპო უსჯულოთა მათ და მზემან
ბრწყინვალებაჲ თჳსი დაიფარა ... (134v-137r).
დიდსა პარასკევსა იბაკოჲ - რომელი ჯუარს ეცუა ჩვენთვის, მოვედით,
ერნო, უგალობდეთ მას ... (137r).
დიდსა პარასკევსა დ გუერდი - შენ ეგრე შემმოსელი ნათლისაჲ ვითარცა
სამოსლისაჲ, გარდამოგჴსნა იოსებ ძელით თანა ნიკოდემოსითურთ ...
(137r-v).
18. ათორმეტნი ქრისტესშობისანი გ გუერდი - მჯდომარე. ბეთლემ, განემზადე,
შეიმკვებოდე ბაგაჲ, ქუაბო, შეიწყნარე, ჭეშმარიტებაჲ მოვიდა, ხოლო აჩრდილნი
წარჴდეს ... (137v-141v).
19. ათორმეტნი განცხადებისანი დ გუერდი - დღეს ტაძრისა. დღეს წყალთა იგი
ბუნებაჲ წმიდა იქმნების და განათლდების იორდანე ღმრთივშუჱნიერად და თჳსთა
ღელვათა დინებასა დააყუდებს ... (141v-143v).
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III. [წარდგომანი შვიდეულისა დღისანი, ოხითანი, იბაკონი, სტიქარონნი]
22. შაბათსა მწუხრი - წარდგომაჲ ფსალმუნი დავითისი: უფალი სუფევს
შუჱნიერებაჲ შეიმოსა, შეიმოსა უფალმან ძალი და გარეშეირტყა ... (143v-144r).
23. გამოავლინენი სამარადისონი, ხმაჲ ა - რომელმან ნათელი აღმოუბრწყინვე
სოფელსა და სულნი ჩვენნი განსწმიდენ ცოდვისგან, უფალო... (144r-145r).
24. წარდგომანი საცისკროთა, საკჳრაოთა სახარებათანი - აწ აღვდგე - იტყჳს
უფალი ... (145r).
25. წარდგომანი აღდგომისანი ჱ ჴმანი, ჴმაჲ ა - დედანი ცისკარს საფლავად
მოიწინეს და ანგელოზთა გამოცხადებაჲ იხილეს ... (145v-146v).
26. ოხითანი აღდგომისანი, ხმაჲ ა - რაჟამს ლოდი იგი დაბეჭდულ იყო ჰურიათა
მიერ და მჴედარნი სცვიდეს უხრწნელსა გუამსა შენსა ... (146v-149r).
27. იბაკონი აღდგომისანი, ხმაჲ ა - აღსდეგ საფლავით, მაცხოვარ, ვითარცა
ღმერთ ხარ, დიდებით და შენ თანა აღადგინე ყოველი სოფელი ... (149r-150v).
28. აღდგომისა სახარებათა სტიქარონნი - რასა მწუხარე ხართ. წარვიდეს რაჲ
მთად მოწაფენი, ვითარცა-იგი უბრძანა მათ უფალმან, იხილეს იგი და თაყუანი სცეს
და ჴელმწიფებაჲ იგი დიდი ისწავეს ... (150v-153v).
29. თუესა სეკდენბერსა იდ გალობანი ჯუარისანი, დ გუერდი – სიღრმე მეწ.
ჯუარი ქადაგა მოსე კუჱრთხისა ცემითა, რაჟამს განუპო მეწამული განსავალად
ისრჱლთა ... (153v-157r).
30. გალობანი ბაიაობისანი, რომელთა თავნი იტყჳან ბერძულებრ ოსანნა,
გალობაჲ ა, ხმაჲ დ - იხილვა ჴმელად. იხილვნეს უფსკრულს წყარონი უცხო
ნოტიობისგან და გამოჩნდეს ნიავქართა მღელვარისა ზღჳსა საფუძველნი ...
(157r-160v).
31. სამფსალმონნი დიდისა ორშაბათისანი, რომელთა თავნი იტყჳნ ბერ
ძულებრ, ხმაჲ ბ გუერდი ა - რომელმან განაჴმო. სლვად უჩუჱველისა და
მღელვარისა ზღჳსა საღმრთოჲთა ბრძანებითა თჳსითა განმაჴმობელსა და
წიაღმყვანებელსა ... (160v-162r).
31ა. ორფსალმონნი დიდისა სამშაბათისანი, რომელთა თავნი იტყჳან
ბერძულებრ, ხმაჲ ბ - ბრძანებასა მას. ბრძანებასა მას მძლავრებრივსა ღირსნი
სამნი ყრმანი ... (162r-163r).
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32. სამფსალმონნი დიდისა ოთხშაბათისანი, რომელთა თავნი იტყვიან
ბერძულებრ, ხმაჲ ბ - კლდესა ზედა. ამაოთათჳს შესაკრებელი უსჯულოთაჲ
ჯერჩინებით შეკრბების სახებოროტებითა დასჯილად გამოჩინებად შენდა, ქრისტე,
რომელსა გიღაღადებთ ... (163r-164v).
IV. [ქრისტეს შობის წინასადღესასწაულო გალობები]
33. თუესა დეკენბერსა იზ იწყებიან გალობანი წინასადღესასწაულონი
ქრისტესშობათანი ძლისპირთა ზედა დიდისა შჳდეულისა გალობებისა და
ხუჱდრთაჲსა იგივეობითა სიტყუათაცა რაოდენ შეეტყუჱბის სხუაობასა მათდა
ამის საჲდუმლოსასა.
გალობანი წინასადღესასწაულონი ქრისტესშობისანი, რომელნი იგალობებიან
კჳრიაკესა წმიდათა მამათმთავართასა, რომელთა თავნი იტყჳან: ოსსანა, ქრისტე,
კურთხეული ღმერთი. გალობაჲ ა - იხილვა ჴმელად. იხილვნეს უფსკრულთ წყარონი
უცხო ნოტიობისგან და გამოჩნდეს ნიავქარითა მღელვარისა ზღჳსა საფუძველნი ...
(163v-169r).
34. სხუანი სამფსალმონნი ქრისტესშობათანი, რომელთა თავნი მასვე იტყჳან,
რასა იგი დიდისა ორშაბათისანი. უგალობდითსა, ხმაჲ ბ - რომელმან განაჴმო.
სლვად უჩუჱველისა და მღელვარისა ზღჳსა საღმრთოჲთა შობითა თჳსითა
განმაჴმობელსა და წიაღმყვანებელსა მას შინა ... (169r-170v).
35. სხუანი ორფსალმუნნი ქრისტესშობათანი, რომელთა თავნი მასვე
იტყჳან, რასა იგი დიდისა სამშაბათისანი, ხმაჲ ბ - ბრძანებასა. ბრძანებასა მას
მძლავრებრივსა ღირსნი სამნი ყრმანი, არმრწმუნებელნი, საჴუმილსა შეთხეულნი,
ღმერთსა უღაღადებდეს ... (170v-171r).
36. სხუანი სამფსალმუნნი, რომელთა თავნი მასვე იტყჳან, რასა იგი დიდისა
ოთხშაბათისანი, ხმაჲ ბ - კლდესა ზედა. ამაოთათჳს შესაკრებელი იროდისი
ცნობითა შეკრბების მკლველებრივთა, რაჲთა შობადი მოკლან უფალი ქრისტე ...
(171r-172v).
37. გალობანი ქრისტეს შობათანი, რომელთა თავნი მასვე იტყჳან ბერძულებრ,
რასა იგი დიდისა ხუთშაბათისანი. უგალობდითსა, ხმაჲ ბ - ზღუაჲ მეწამული.
მოკუჱთილი ჰკუჱთს მეწამულსა და ღელვათა მზრდელი ზღჳსაჲ განჴმების სიღრმე
იგივე უჭურველისათჳს სავალ დაჭურვილისა საფლავ ქმნილი ... (172v-177r).
38. სხუანი ხუჱდრნი ქრისტეს შობათანი, ბ გუერდი - შენდა აღვიმსთობთ.
სულგანბანილნი წინაგანწმედილნი განსაკრთომელისა საჲდუმლოჲსა ზიარქმნითა
ყოვლით გრძნობითურთ აღვიდეთ ქალაქად მიმართ ბეთლემად ... (177v-178v).
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39. სხუანი გალობანი ქრისტეს შობათანი ღამისთევად, ბ გუერდი,
უგალობდითსა - რომელმან დაფარა სი. ღელვითა ზღჳსაჲთა დამფარველსა
პირველ მდევრისა მძლავრისასა, ბაგით დაფარულსა მოკლვად ეძიებს იროდი ...
(178v-182v).
40. სხუანი სამფსალმუნნი წინასადღესასწაულონი, რომელნი იგალობებიან
უწინარეს შჳდისა დღისა წმიდათა ნათელთაჲსა, რომელთა თავნი მათვე
იტყჳან, რასა იგი დიდისა ორშაბათისანი, უგალობდითსა,ხმაჲ ბ - რომელმან
განაჴმო. სლვად უჩუჱველისა და მღელვარისა ზღჳსა საღმრთოჲთა ბრძანებითა
თჳსითა განმაჴმობელსა და წიაღმყვანებელსა ... (182v-184r).
41. სხუანი ხუჱდრნი ნათელთანი პირველ ფსალმუნნი, რომელთა თავნი
იტყჳან მითვე ბერძულებრ, რასა იგი დიდისა სამშაბათისნი, აკურთხევდითსა,
ხმაჲ ბ - ბრძანებასა უსჯულ. ბრძანებასა მას მძლავრისასა ღირსნი სამნი ყრმანი,
არმრწმუნებელნი, საჴუმილსა შეთხეულნი ღმერთსა უღაღადებდეს ... (184r-185r).
42. სხუანი ხუჱდრნი სამფსალმუნნი, რომელთა თავნი მათვე იტყჳან
ბერძულებრ, რასა იგი დიდისა ოთხშაბათისანი, განძლიერდასა, ხმაჲ ბ კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა დამამტკიცე. ამაოთათჳს წულილ მომგონებლობაჲ
იროდისი მგულებელთათჳს უფლებისა მიღებისათა ... (185r-186v).
43. გალობანი ნათელთანი საწინადღეონი, რომელთა თავნი მათვე იტყჳან
ბერძულებრ, რასა იგი დიდისა ხუთშაბათისანი, უგალობდითსა, ხმაჲ ბ გუერდი
- ზღუაჲ მეწამული. მოკუჱთილი ჰკუჱთს მეწამულსა და ღელვათა მზრდელი ზღჳსაჲ
განჴმების სიღრმე იგივე უჭურველისათჳს სავალ ... (186v-190v).
44. სხუანი ხუჱდრნი სამფსალმუნნი ნათელთანი, რომელთა თავნი მათვე
იტყჳან ბერძულებრრსა(sic) იგი პარასკევისანი, ღამითგანსა, ხმაჲ ბ გუერდი
- შენდა აღვიმსთობთ. შენდა აღვიმსთობ მოწყალობისათჳს თავსა ცთომილისა
უქცეველად მაერთებლისა და მონისა ჴელსა ქუჱშე თავმოდრეკილისა ...
(190v-192r).
45. გალობანი შუაღამისანი, ხმაჲ ბ გუერდი. უგალობდითსა - რომელმან
დაფარა სიღრმესა. ჵ, მიუწდომელო ღმერთო სახიერო, რომელმან გუასწავე
ჩუენ დავითის მიერ აღდგომაჲ შუაღამესა და მჴურვალედ შევრდომაჲ შენი ...
(192r-197v).

ანდერძები, გადამწერის ხელით:
1. „ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი ზაქარია“ (50r, ქვედა არშიაზე).
2. „ღმერთო, შეიწყალე ამის მწერალი“ (122r).
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მინაწერები, გადამწერისეული:
ხელნაწერს ახლავს გადამწერისეული მინაწერები. მათი ნაწილი ტექსტის
ჩანართებია (32v, 33r, 57v, 56r, 95v, 170v, 175v), ნაწილი მასალასთან
დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს ეხება:
1. „ავი ეტრატი გარდასკდა და [...]“ (71v).
2. “აქა რვეულებგან სამგან ჭარმაუღმან სწერია ცოტ-ცოტაჲ” (91r, მარჯვენა
არშიაზე).
3. „რომ დავსწერო, ურთიერთას წააჴდენს“ (122v, ცარიელ ფურცელზე).
დანარჩენი ნაწილი ტექსტის რედაქტირებასთან დაკავშირებული მინაწერებია:
4. „კჳრილეს დაწერილშიგან „თაყუანისცემაჲ“ ეწერა, ხოლო ხუცურშიგან
„თაყუანისცემად“ ეწერა“ (2v, მარცხენა არშიაზე).
5. „[...] უნდოდა და [...] არაჲ გარდაიქცევა, ჩემი შეტყობითა“ (4r, მარჯვენა
არშიაზე).
6. „კჳრილეს დაწერილშიგან „ანი“ არ ეწერა, [...] ეწერა და მე „ანიც“ დავსწერე“
(4v).
7. „ხუცურშიგან „და საჴუმილითა“ ეწერა“ (5r).
8. „ღმრთეებისა თჳსისა ეწერა კჳრილეს დაწერილშიგან და ხუცურშიგან
„ღმრთეებისა ჩემისა“ ეწერა“ (11v).
9. „კჳრილეს დაწერილთაგან „მეფე“ ეწერა და ხუცურშიგან მეუფე და ჩემით
უმეცრებითა „მეუფე“ მგონიეს“ (13r).
10. „და უფსკრულნი“ ეწერა ხუცურშიგან“ (32r).
11. „ქუეყანასა შინა“ ეწერა ხუცურშიგან“ (32r).
გადამწერის (სავარაუდოდ) ხელით, მხედრული:
12. მარჯვენა არშიაზე წითელი მელნით).
გვიანდელი მინაწერები, მხედრული:
13. „ტუხაშვილი“ (49r, 54r, 71r).
14. მინაჩხაპნები მხედრულით, გვიანდელი ხელით (10r, 157r-158r, 194v).
15. ხელრთვა ქვედა არშიაზე (189v).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1. ერთგან ტექსტს შეენიშნება სანოტო ნიშნები (115v-116r).
2. გადამწერისეულ მინაწერებში ნახსენებია ორი ხელნაწერი, რომლებთანაც
გადამწერი წინამდებარე ტექსტს ადარებს: 1. კჳრილეს დაწერილი და 2. ხუცური.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 199-200.
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ჰიმნოგრაფიული კრებული, 1806
1446/217
ტექნიკური აღწერილობა:
240 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 33v, 35v, 36r-v, 37r, 126r-v, 199r-v, 227v, 235v,
240r; ზომები: ყდა - 214x170, ქაღალდი - 208x166, ტექსტი - 145x120, სისქე 50, სტრიქონებს შორის მანძილი: 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 40, მარცხენა
- 20, მარჯვენა - 37. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული,
ტყავგადაკრული ხის ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები
და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; ორ სვეტად ნაწერი. სტრიქონების
რაოდენობა: 20; აღრიცხვა - რვეულებრივი, აღნიშნულია მთავრული გრაფემებით
ქვედა არშიაზე. ყოველი ახალი ტექსტის დაწყებისას გვერდობრივი აღრიცხვაც
თავიდან იწყება. ხელნაწერს ახლავს თავსამკაული - მცენარეულ ორნამენტებში
ჩასმული აყვავებული ჯვრით (2r), დეკორირებული საზედაო გრაფემები, მითიური
გველეშაპის ჩანახატი (222r). 1806 (236r). გადამწერი: იეროდიაკონი გერონტი
(236r); გადაწერის ადგილი: გარეჯის მრავალმთის მონასტერი (236r).
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: დასდებელნი აღდგომისანი
შაბათს მწუხრად, დიდს მწუხრსა ზედა, დასდებელი, ჴმაჲ ა - სამწუხრონი ლოცუანი
ჩუჱნნი შიეწირენ, წმიდაო უფალო, და მოგუმადლე ჩუენ მოტევება ცოდუათა ... (2r).
I. დასდებელნი აღდგომისანი, [ჴმაჲ ა] (1r-31r).
შემდგომად სამებიანისა ითქმის ესე ყოველთა რვა ჴმაჲთა ზედა (31v-33r).
შენიშვნა: ცალკე სხვა, არაკალიგრაფიული ხელით, ფანქრით(?):
ა. „რომელი ქერუბინთა“ არის რამდენჯერმე გამეორებული
საკუთარი ჩანართებით (34r-35r).
ბ. [წმინდა მარინეს ტროპარი და იბაკო] - ტარიგი შენი, იესო,
მარინა, ჴმითა მაღლითა ... (37r).
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II. 1. თთუჱსა სეკდენბერსა ა დაწყება ინდიკტიონისა და ღირსისა მამისა
ჩუენისა სჳმეონ მესუჱტისა. დასდებელი ინდიკტიონისა, ჴმა ა - შენ სიტყუა.
თავადისა ქრისტეს ღვთისა მოძღურებისა მიერ ლოცუა გჳსწავიეს ჩუენ ყოველთა
დღეთა ესრეთ მისსა მიმართ ჴმობად ... (38r-39r).
2. თთუჱსა სეკდენბერსა ზ ოხითა ყოვლად წმიდისა წინა დღისა - ძირისაგან
იესესა და წყჳლთაგან დავითისთა სამღთო ქალწული მარიამ იშუჱბის ... (39r).
3. თთუჱსა სეკდენბერსა ჱ, შობა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა,
დასდებელი, ჴმა ვ - დღეს მჯდომარემან საყდართა ზედა ... (39r-45r).
4. თთუჱსა სეკდენბერსა იგ ტროპარი განახლებისა, ჴმაჲ დ - ვითარცა ზენასა
სამყაროსა შუჱნიერება გამოაჩინე, ქუჱნაცა ბრწყინვალება წმიდისა საყოფელისა
დიდებისა შენისა, უფალო ... (45r-46v).
5. თთუჱსა სეკდენბერსა იდ დასდებელნი ჯუარისანი, ჴმაჲ ე, მცირეს მწუხრზე,
ჴმაჲ ა - შენ სიტყუა. ჯუარი ამაღლდების და ეშმაკნი იდევნებიან ავაზაკსა, ედემისსა
უკუჱ ბჭენი განეხმიან, სიკუდილი მოიკლვის ... (46v-51r).
6. თთუჱსა სეკდენბერსა კვ წმიდისა მოციქულისა, მახარებელისა და
ღვთისმეტყუჱლისა იოანესი, დასდებელი, ჴმა ა - შენ სიტყუაო დაუსაბამო.
მხილუჱლმან გამოუთქმელთა მათ ხილუათამან და მეტყუჱლმან ზეცისა ღვთისა
საიდუმლოთა ... (51r-v).
7. თთუჱსა სეკდენბერსა კჱ, ღირსისა მამისა ჩუენისა ხარიტონისი, ოხითა.
ჴმა ჱ - ნაკადულითა ცრემლთათა ვითარცა ნერგი მარადის ირწყუჱბოდი, ყოვლად
ბრძენო ... (51v-52r).
8. თთუჱსა ოკდონბერსა ა სუჱტისა ცხოველისა და კუართისა საუფლოსა.
დასდებელი, ჴმა დ - მჴნეონი. დღეს ბრწყინუალედ გამოგჳჩნდა წმიდა და ყოვლად
ქებული დღესასწაული სუჱტისა ცხოველისა ... (52r-v).
9. თთუჱსა ოკდონბერსა ვ წმიდისა მოციქულისა თომასი. ოხითა, ჴმა გ მოციქულო წმიდაო თომა, ევედრე მოწყალესა ღმერთსა, რათა ცოდუათა შენდობა
მოგუანიჭოს და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა ... (52v).
10. თთუჱსა ოკდონბერსა თ წმიდისა მოციქულისა იაკობ ალфესისა. ოხითა,
ჴმა გ - მოციქულო წმიდაო იაკობ ... (52v-53r).
11. თთუჱსა ოკდონბერსა იჱ, წმიდისა მოციქულისა და მახარებელისა ლუკასი.
ოხითა, ჴმა გ - მოციქულო წმიდაო, მახარებელო ლუკა ... (53r).
12. თთუჱსა ოკდონბერსა კგ წმიდისა მოციქულისა იაკობ, ძმისა უფლისა.
ოხითა, ჴმა ბ - ვითარცა უფლისა მოწაფემან მიიღე, მართალო, სახარება ... (53r-v).
13. თთუჱსა ოკდონბერსა კვ წმიდისა დიდისა მოწამისა დიმიტრისა და
ძრვისა. ოხითა დიმიტრისა ჴმა გ - შემწე დიდი გპოვა შენ ჭირთა შინა ქალაქმან
თესალონიკედმან (!), ღუაწლითშემოსილო მჴედარო უფლისა დიმიტრი ...
(53v-54r).
14. თთუჱსა ნოემბერსა ჱ, კრება წმიდისა მთავარანგელოზისა მიხაილისა და
სხვათა უჴორცოთა ძალთა. დასდებელი, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - ნათელსა ღუთაებისასა
წინაშე მდგომარე ხართ თქუჱნ, მიხაელ და გაბრიილ, განბრწყინვებულნო ... (54r-55r).
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15. თთუჱსა ნოემბერსა იგ წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა.
დასდებელნი, ჴმა დ. მჴნეონი - ოქროვანსა ორღანოსა და სულიერსა ებანსა,
უფსკრულსა მას მოძღურებისასა მიუწთომელსა ... (55r-56r).
16. თთუჱსა ნოემბერსა იდ წმიდისა მოციქულისა ფილიპპესი. ოხითა ჴმაჲ გ მოციქულო წმიდაო, ფლიპპე ... (56r).
17. თთუჱსა ნოემბერსა ივ წმიდისა მოცქიულისა და მახარებელისა მატთესი.
ოხითა ჴმა გ - მოციქულო წმიდაო, მახარებელო მატთე ... (56r-v).
18. თთუჱსა ნოემბერსა კ წინადღე ტაძრად მიყუანებისა ყოვლად წმიდისა
ღვთისმშობელისა, ოხითა ჴმაჲ დ - სიხარულსა წინა დაგჳწინდებს დღეს ჩუენ ანნა
წინააღმდგომსა მწუხარებისასა ... (56v).
19. თთუჱსა ნოემბერსა კა ტაძრად მიყუანება ყოვლად წმიდისა
ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. დასდებელი ჴმაი ა ეჰა, დიდებული. დღეს განცხრებოდეთ თქუჱნ, მორწმუნენო, გალობით შესხმითა
ვადიდებდეთ ქრისტესა ... (56v-66v).
20. თთუჱსა ნოემბერსა ლ წმიდისა მოციქულისა ანდრია პირუჱლწოდებულისა.
ოხითა, ჴმაჲ დ - ვითარცა მოციქულთა უპირატეს წოდებული და ძმა უაღრესისა
მათისა ... (66v).
21. თთუჱსა დეკენბერსა ბ წმიდისა მამისა ჩუჱნისა ისე წილკნელისა. ოხითა
ჴმა დ - კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშჳდისა და მოძღურად მარხვისა გყო
შენ ქრისტემან ... (67r).
22. თთუჱსა დეკენბერსა ე ღირსისა მამისა ჩუჱნისა საბა განწმედილისა.
ოხითა ჴმაჲ ჱ - ცრემლთა მდინარითა უდაბნო უქმი მოიმუშაკე და სიღრმით
სულისათ სულთქმითა ასეულად შრომანი ნაყოფიერ ჰყუჱნ ... (67r-68r).
23. თთუჱსა დეკენბერსა ვ წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკოლაოსისა. ოხითა
ჴმაჲ დ - კანონად სარწმუნოებისა ... (68r-69r).
24. თთუჱსა დეკენბერსა იგ წმიდათა ხუთთა მოწამეთა: ევსტრატი, ავქსენტი,
ევგენი, მარდასი და ორესტი. ოხითა ჴმა დ - მოწამეთა შენთა, უფალო ...
(69r-70r).
25. თთუჱსა დეკენბერსა კ წინა დღე შობისა ქრისტესი. ოხითა ჴმაჲ დ განემზადა ბეთლემი, განღებულ არს ყოველთადა ედემი ... (70r-v).
26. თთუჱსა დეკენბერსა კბ, გალობანი სერობისანი, გალობა გ, სძლისპირი
- არსთა მფლობელმან და შემოქმედმან ღმერთმან განხრწნილთა უვნებელად ...
(70v-71r).
27. თთუჱსა დეკენბერსა კგ გალობანი სერობისანი. გალობა ე, სძლისპირი
- შენდა აღჳმსთობთ მოწყალებისათჳს დაცალიერებულისა და დაცემულთა მათ ...
(71r-v).
28. თთუჱსა დეკენბერსა კდ წინადღე შობისა იესო ქრისტესი. ოხითა, ჴმაჲ
დ - აღიწერებოდა ოდესმე მოხუცებულისა იოსების თანა, ვითარცა თესლისაგან
დავითისა ... (72r-73v).
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29. თთუჱსა დეკენბერსა კე შობა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი. ოხითა,
ჴმა დ - შობამან შენმან, ქრისტე ღმერთო, აღმოუბრწყინვა სოფელსა ნათელი
მეცნიერებისა ... (73v-79r).
30. კჳრიაკესა შემდგომად ქრისტეს შობისა. ოხითა, ჴმა ბ - ახარებდა იოსებ
ღვთისა მამასა, დავითს საკჳრუჱლებასა ... (79r-v).
31. თთუჱსა დეკენბერსა კზ წმიდისა მოციქულისა და პირველმოწამისა
სტეфანესი. ოხითა, ჴმაჲ დ - ღუაწლი კეთილი მოიღუაწე, სტეфანე პირველმოწამეო
და მოციქულო ქრისტესო ... (79v).
32. თთუჱსა იანვარსა ა წინადაცუჱთა უფლისა ჩუჱნისა იესო ქრისტესი და
წმიდისა მამისა ჩუენისა ვასილი კესარიელისა. დასადებელი ვასილისა, ჴმაჲ
დ - რაჟამს მოწყალე. რომელი იწოდე სეხნად სუფევისა, რაჟამს-იგი სამეუფო
შენდა სამღვდელო ერი საზეპურო სიბრძნით ... (79v-82v).
33. თთუჱსა იანვარსა ბ წინა დღე განცხადებისა უფლისა ჩუენის იესუ
ქრისტესი. ოხითა, ჴმა გ - განემზადე, ზაბულონ, და მზა იქმენ შენ ნაфთალემ,
იორდანე ... (82v).
34. თთუჱსა იანვარსა გ გალობანი სერობისანი. გალობა ე, სძლისპირი - შენდა
აღჳმსთობთ მოწყალებისათჳს თავისა თვისისა წარმომაცალიერებელისა ... (83r).
35. თთუჱსა იანვარსა დ გალობანი სერობისანი. გალობა გ, სძლისპირი არსთა მფლობელმან და შემოქმედმან ღმერთმან ... ( 83r-v).
36. თთუჱსა იანვარსა ე წინა დღე განცხადებისა. ოხითა, ჴმა დ - უკუნ-იქცა
ოდესმე იორდანე მდინარე ხალენითა ელისესითა ამაღლებასა ელიასსა ...
(83v-84v).
37. თთუჱსა იანვარსა ვ წმიდა განცხადება უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა
ჩუენისა იესუ ქრისტესი. დასდებელი, ჴმა ბ - სასოწარკუჱთილმან. განმანათლე
ბელი ჩუენი, რომელმან განამღთო კაცება, აცხოვნნა კაცნი ... (85r-91v).
38. თთუჱსა იანვარსა ზ კრება წმიდისა წინასწარმეტყველისა, წინამორბედისა
და ნათლისმცემელისა იოანესი. ოხითა, ჴმაჲ ბ - ჰხსენება მართლისა ქებით
აღესრულების, ხოლო შენდა ჴმა არს, უფლისა წინამორბედო ... (91v-92r).
39. თთუჱსა იანვარსა ია ღირსისა მამისა ჩუჱნისა დიდისა თეოდოსისი. ოხითა
ჴმაჲ ჱ - ნაკადულითა ცრემლთათა ... (92r).
40. თთუჱსა იანვარსა იდ წმიდისა დედისა ჩუენისა ნინა მოციქულთასწორისა.
ოხითა, ჴმაჲ დ - სიტყჳსა ღვთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა
წარმართებაო ... (92r-v).
41. თთუჱსა იანვარსა იზ ღირსისა მამისა ჩუენისა დიდისა ანტონისა. ოხითა,
ჴმაჲ დ - მოშურნისა ილიას საქმეთა მიემსგავსე და იოანე იოანე ნათლისმცემელისა
კუალსა შეუდეგ, მამაო ... (92v).
42. თთუჱსა იანვარსა კ წმიდისა მამისა ჩუენისა ევთიმისა. ოხითა ჴმაჲ დ იხარებდ უდაბნო ეგე ბერწი და იშუჱბდ, რომელი-ეგე უშჳლო იყავ ... (92v-93r).
43. თთუჱსა იანვარსა კე წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა გრიგორი
ღვთისმეტყველისა. ოხითა, ჴმაჲ ა - მწყემსობით ქნარი ღვთისმეტყუჱლებისა
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შენისა რიტორთასა მძლე ექმნა სიტყუჱბსა ... (93r).
44. თთუჱსა იანვარსა კზ აღმოყუანება ნაწილთა წმიდათა შორის მამისა
ჩუენისა იოანე ოქროპირისა. ოხითა, ჴმაჲ ჱ - პირისა შენისა მადლი ... (93r-v).
45. თთუჱსა იანვარსა ლ წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა ვასილი დიდისა,
გრიგორი ღვთისმეტყუჱლისა და იოანე ოქროპირისა. ოხითა, ჴმაჲ დ - ვითარცა
მოციქულთა მოსაგრენი და ყოვლისა სოფლისა მოძღუარნი ... (93v).
46. თთუჱსა ფებერვალსა ა, წინა დღე მიგებებისა უფლისა ჩუენისა იესუ
ქრისტესა. ოხითა ჴმაჲ ა - ზეცისა ანგელოსთა გუნდნი მოიწივნეს ქუჱყანად და
იხილეს ღმერთი ... (93v).
47. თთუჱსა ფებერვალსა ბ მიგებება უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩუჱნისა
იესუ ქრისტესი. ოხითა, ჴმაჲ ა - გიხაროდენ, მიმადლებულო ღვთისმშობელო
ქალწულო, რამეთუ შენგან განჴორციელდა მჴსნელი სოფლისა ... (93v-97r).
48. თთუჱსა ფებერვალსა კდ თავის პოვნა წმიდისა წინასწარმეტყუელისა,
წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი. ოხითა, ჴმაჲ დ - ქუჱყანით
აღმობრწყინდა თავი იგი წინამორბედისა ... (97r-v).
49. თთუჱსა მარტსა თ წმიდათა ორმეოცთა მოწამეთა. ოხითა, ჴმაჲ ა წინასწარმეტყველებანი იგი, უფალო, წმიდათა შენთანი ... (97v).
50. თთუჱსა მარტსა კდ წინადღე ხარებისა ღვთისმშობელისა. ოხითა, ჴმაჲ დ
- დღეს ყოვლისა სოფლისა, სიხარული გამობრწყინდების ... (97v-98r).
51. თთუჱსა მარტსა კდ ხარება ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა და
მარადის ქალწულისა მარიამისა. მწუხრად დასდებელნი, ჴმაჲ ვ - ყოველი
სასოება. წინასაუკუნეთა განზრახჳსა განცხადებად გაბრიილ მოიწია ... (98r-103r).
52. თთუჱსა მარტსა კვ კრება მთავარანგელოსისა გაბრიილისა. ოხითა, ჴმაჲ
ჱ - ყოვლად ბრწყინუალისა და პატიოსნისა, ყოვლისა შემოქმედისა, მიუწთომელისა
და საშინელისა სამებისა ... (103r-v).
53. თთუჱსა აპრილსა კგ წმიდისა დიდებულისა, დიდისა მოწამისა გიორგისა.
დასდებელი, ჴმაჲ დ - მჴნეო შორის მოწამეთა, ღუაწლისა მძლეო გიორგი ...
(103v-104r).
54. თთუჱსა აპრილსა კე წმიდისა მოციქულისა და მახარებელისა მარკოზისა.
ოხითა, ჴმაჲ გ - მოციქულო წმიდაო, მახარებელო მარკოზ ... (104v).
55. თთუჱსა აპრილსა ლ წმიდისა მოციქულისა იაკობისი. ოხითა, ჴმაჲ გ მოციქულო წმიდაო, იაკობ ... (104v).
56. თთუჱსა მაისსა ზ გამოჩინება პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა
ჯუარისა. ამასვე დღესა ღირსისა მამისა ჩუენისა იოანე ზედაძნელისა. ოხითა
ჯუარისა, ჴმაჲ ჱ - ნიში ჯუარისა შენისა, უფალო, უფროს მზისა გამოაბრწყინუჱ აწ
... (105r-v).
57. თთუჱსა მაისსა ჱ წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოციქულისა და
მახარებელისა იოანესი. ოხითა იპაკო სეკტემბერს კვ იძიე (105v).
58. თთუჱსა მაისსა ი წმიდისა მოციქულისა სჳმეონისა. ოხითა ჴმაჲ გ მოციქულო წმიდაო სჳმეონ ... (105v-106r).
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59. თთუჱსა მაისსა კა წმიდათა დიდთა მეფეთა და მოციქულთასწორთა
კოსტანტინე და ელენესი. ოხითა, ჴმაჲ ჱ - ჯუარისა შენისა სახე იხილა ცათა შინა
და ვითარცა პავლე წოდება არა კაცთაგან მიიღო ... (106r).
60. თთუჱსა მაისსა კე თავის პოვნა წმიდისა დიდებულისა და ნათლისმცემელისა
იოანესი. ოხითა, ჴმაჲ დ - ვითარცა სამღთო საუნჯე, დაფარული ქუეყანასა ზედა
... (106r).
61. თთუჱსა ივნისსა ია წმიდათა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა
ბართლომესი და ბარნაბასი. ოხითა, ჴმაჲ გ - მოციქულნო წმიდანო, ევედრენით
... (106v).
62. თთუჱსა ივნისსა ით წმიდისა მოციქულისა იუდასი. ოხითა, ჴმაჲ ა ქრისტეს ნათესავსა იუდა მოციქულსა და მტკიცედ მოღუაწესა ყოველნი სურვილით
ვადიდებდეთ ... (106v).
63. თთუჱსა ივნისსა კდ შობა წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყუელისა,
წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი. დასდებელი ჴმაჲ დ - რაჟამს
მოწყალე ექმნა. საშოსაგან უნაყოფოსა იშევ, განმხსნელი უნაყოფოებისა ...
(107r-108r).
64. თთუჱსა ივნისსა კთ წმიდათა და ყოვლად ქებულთა თავთა მოციქულთა
პეტრესი და პავლესი. ოხითა, ჴმაჲ დ - მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა
მოძღუარნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით ... (108v).
65. თთუჱსა ივლისსა ლ კრება წმიდათა ათორმეტთა მოციქულთა. ოხითა,
იგივე „მოციქულთა თავნო“. იპაკო, ჴმაჲ ბ - კლდესა ქრისტესსა და კლდესა
სიმტკიცისასა, ვაქებდეთ ყოველნი ქრისტეს პირველ მოსაყდრესა ... (108v).
66. თთუჱსა ივნისსა ბ დადება პატიოსნისა სამოსლისა ყოვლად წმიდისისა
ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. ოხითა, ჴმაჲ ჱ
- ღვთისმშობელო ქალწულო, კაცთა მფარუჱლო, სამოსელი და სარტყელი
უხრწნელისა გუამისა შენისა მტკიცედ მცუჱლად მოსცენ ქალაქსა შენსა ... (109r).
67. თთუჱსა ივლისსა ე ღირსისა მამისა ჩუჱნისა დიდისა ათანასისი. ოხითა,
ჴმაჲ გ - ჴორციელი ცხოვრება შენი დაუკჳრდა ანგელოსთა გუნდსა ... (109r-v).
68. თთუჱსა ივლისსა კ წმიდისა წინასწარმეტყველისა ელიასი. ოხითა, ჴმაჲ
დ - ჴორცითა ანგელოსმან და წინასწარმეტყველთა თავმან, ქრისტეს მოსულისა
მეორემან წინამორბედმან ელია ... (109v).
69. თთუჱსა ივლისსა კე მიცუალება წმიდისა ანნასი, დედისა წმიდისა
ღვთისმშობელისა. ოხითა, ჴმაჲ დ - ცხოვრება ჰშევ, რომლისაგან იშუა ცხოვრება
... (110r).
70. თთუჱსა აგჳსტოსა ა გამოჩინება პატიოსნისა ძელისა. ოხითა. აცხოვნე,
უფალო, ერი შენი. იპაკო, რომელი ამაღლდი ნებსით ჯუარსა ზედა. სეკდემბერს
იდ იძიე (110r).
71. თთუჱსა აგჳსტოსა ე წინა დღე ფერისცუალებისა. ოხითა, ჴმაჲ დ - ქრისტეს
ფერისცუალებასა მივეგებოდეთ სურვილით ... (110r-v).
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72. თთუჱსა აგჳსტოსა ვ ფერისცუალება უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა
ჩუენისა იესო ქრისტესი - დიდება, აწ და. ჴმაჲ ე. სიბრძნე. წინასწარ
მომასწავებელად აღდგომისა შენისა, ქრისტე ... (110v-117r).
73. თთუჱსა აგჳსტოსა თ წმიდისა მოციქულისა მატათასი. ოხითა, ჴმაჲ
გ - მოციქულო წმიდაო მატათა, ოქტომბერს ვ იძიეთ. იპაკო, ჴმაჲ გ - ჰბრწყინავ
ვითარცა მზე, რამეთუ განჰჴდა ჴმაჲ შენი ... (117r).
74. თთუჱსა აგჳსტოსა იდ წინადღე მიცუალებისა ყოვლად წმიდისა
ღვთისმშობელისა. ოხითა, ჴმაჲ დ - ერნო, გიხაროდენ, და სარწმუნოებით
აღიტყუჱლენით ჴელნი თქუჱნნი ... (117v).
75. თთუჱსა აგჳსტოსა იე მიცუალება ყოვლად წმიდისა ღვთისმშობელისა და
მარადის ქალწულისა მარიამისა. დასდებელნი, ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული. ეჰა,
დიდებული საკჳრუჱლი წყარო ცხოვრებისა საფლავსა დაიდების ... (117v-124r).
76. თთუჱსა აგჳსტოსა ივ მოტანა ჴელით უქმნელისა ხატისა საქართუჱლოში.
ოხითა, ჴმაჲ ბ - უხრწნელსა ხატსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ, ქუჱლისმოქმედ ...
(124r-v).
77. თთუჱსა აგჳსტოსა ით თავისკუჱთა წმიდისა და დიდებულისა
წინასწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი.
დიდება. რუაჴმანი სძლისპირთაებრ, ჴმაჲ ა - რომელი ჴორცითა გამოსჩნდა.
დღეს უღთოთა სახითა მშობელმან მკულელობისაგან ... (124v-125v).
78. თთუჱსა აგჳსტოსა ლა დადება პატიოსნისა სარტყლისა ყოვლად წმიდისა
ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. ოხითა, ჴმაჲ ბ ღვთისმშობელო ქალწულო, კაცთა. ივლისს ბ იძიე. იპაკო, ჴმაჲ დ - პატიოსნისა
სარტყლისა შენისა დადებასა დღესასწაულობს წმიდა ეკკლესია ... (125v).
III. [მარხვანი]
1. საგალობელნი მარხუათანი, შაბათს მწუხრსა ზედა დასდებელნი
მარხუათანი, ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული. ნუმცა ვილოცავთ фარისეველებრ, ჵ,
ძმანო, რამეთუ რომელმან აღიმაღლოს თავი თჳსი, დამდაბლდეს ... (127r-198v).
2. ბრწყინვალესა კჳრიაკესა პასექისასა, შმედგომად პირველ დაწყებულისა
ვგალობთ დასდებელსა ამას, ჴმაჲ ვ - აღდგომასა შენსა, ქრისტე მაცხოვარ,
ანგელოსნი უგალობენ ცათა შინა ... (201r-227r).
3. ფსალმუნთა წილნი დღესასწაულნი - სეკდენბერსა იდ ფსალმუნთა წილნი
ჯუარის ამაღლებისასა. მუჴლი ა (228r-235r).

ანდერძი:
„შეწევნითა ყოვლად კურთხეულისა ღვთისა სიტყჳსა მტჳრთუჱლისა ქალწულისა
მარიამისითა და ძედ მისა წოდებულისა ქალწულისა მახარებელისა და ღვთის
მქადაგებელისა იოანესითა და მეოხებითა უდაბნოთა მნათობისა ღირსისა მამისა
დავით გარესჯელისათა, მე, ყოვლად უღირსმან იეროდიაკონმან გერონტი
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აღვსწერე წიგნი ესე საგალობო მასვე უდაბნოსა შინა მრავალმთის დავით
გარესჯისასა, რომელიცა მხილველთაგან ცთომისა შენდობასა ვმოქენეობ, რაჲთა
იდიდებოდეს მამა, ძე და სული წმიდა, აწ და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
აღიწერა თთუჱსა ოკდომბრის 18. 1806.8.18“ (236r).

მინაწერები:
მხედრულით, განსხვავებული ხელით:
1. „არხიმანდრიტი გერონტი მიიცუალა იანვრის იბ, წელთა ჩყიგ (1813), დღესა
კჳრიაკესა, პირველ განთიადისა“ (92r, ქვედა არშიაზე).
2. „წმიდის დავით გარესჯის მონასტრის დაწყება იქმნა წელთა ჩყთ (1809),
თთუჱსა ივნისსა იზ, დღესა ოთხშაბათს“ (236v).
3. „დავით გარესჯის მონასტერში მაღლა კლდის სენაკში, კოშკ ქვეშ აწერია
ჩუქურთმაზედ გეონტისაგან(!): ა. „უფალო, აქა დაგუწვენ ცეცხლთა შურისძიებისა
შენისათა და მუნ საუკუნოჲსა შურისძიებისა შენისაგან განგვარინე“. ბ. „ჵ მე, რამეთუ
წარწყმდა განკრძალული ქვეყანით და კაცთა შორის წარმართებული არა არს“.
ეს სენაკი თვით გეონტისაგან(!) არის გამოკვეთილი.
მღ. პ. კარბელაშვილი, ჩყპვ (1886), იანურის კბ (237r).
4. „რუსულში: „ბრძანებული საიდუმლო“. რუსულში: „დაუკვირდა იოსებს“ (157r).

შენიშვნა:
ბოლოში ერთვის წმინდა გიორგი ათონელის მეხუთე ხმის ნოტებზე გადაღებული
ტროპარი: „ფშვის ქვეყანა ქართლისა, სუნნელებითა გამოთარგმანებითა წერილ
თა შენთათა და უმეცრებისა გვალვითა განხმელი ერი ქართველთა. სწავლათა
შენთა წვიმისა სიხშოთა მწყურნებნი შენდავე მომივლტით. ითხოვე ღვთისაგან მშვი
დობა მორწმუნისათვის მეფისა ჩვენისა და ერისა მისისა ხსნა უღლისაგან მტერისა.
1901.21.X. ქ. ტფილისი, ფ. კ.“ (237v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 200.
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ტექნიკური აღწერილობა:
174 ფ. ზომები: ყდა - 167x115, ქაღალდი - 163x105, ტექსტი - 122x62, სისქე - 30,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 3; არშიები: ზედა - 11, ქვედა - 3, მარცხენა - 15,
მარჯვენა - 23. მასალა: ქაღალდი, 119 ფურცლიდან ცისფერი ქაღალდი; მელანი
- შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები
და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; ახლავს ჭვირნიშანი; სტრიქონების
რაოდენობა: 20; აღრიცხვა - გვერდობრივი, აღნიშნულია ასომთავრულით მარცხენა
ზედა არშიაზე და არაბული რიცხვებით მარჯვენა ზედა არშიაზე. განკვეთილობის
ნიშნები: წერტილი, ორწერტილი; [XVIII]. ხელნაწერი ნაკლულია. ყოველი თავის
ბოლოს ასომთავრული ან მხედრული ასოა ანბანის მიხედვით ასომთავრულით
აწყობილი შემდეგი ტექსტი: „დიდება ღმერთსა, დასასრული პირველისა თავისა“.
იცვლება მხოლოდ თავების ნუმერაცია. სულ არის ა (13v), ბ (32r), გ (51r), დ
(69v), ე (88v), ვ (107v), ზ (125r), ჱ (144r), თ (163v) თავები. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. კრებულის შემდგენელი: გაბრიელ მცირე.
გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი წყალწმინდაში სიმონ ქორიძის ბიბლიოთეკის
კუთვნილება იყო (1v). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ღმრთივსგანათლებულნი თხრობანი სულისა ნაყოფიერ მყოფელნი,
რომელსა ეწოდების სამოთხის ყვავილი.
თავი ა. სიმდაბლისათჳს და სიმშჳდისათჳს მსგავსისა. თხრობა სულიერი ა,
სიმდაბლით განათლებულისათჳს - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
ღმერთმან სთქუა: იქმენინ ნათელი და იქმნა ნათელი ... (1აr-13v)
წყდება: თუ ვითარ თუალთშეუდგამი იგი ნათელი ღმრთაებისა განაბრწყინვებს
ხერუვიმთა და სერაфიმთა, ანგელოსთა და მთავარანგელოსთა და იგინი
სამწმიდაარსობით უგალობენ ღმერთსა და ძალნი ცათანი ალლილუიას შესწირვენ
ჴმითა ყოვლად საწადელითა და თუ ვითარ ღმრთივბრწყ[...] (173v).
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თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
თავი ა. სიმდაბლისათჳს და სიმშჳდისათჳს მსგავსისა. თხრობა სულიერი ა,
სიმდაბლით განათლებულისათჳს - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
ღმერთმან სთქუა: იქმენინ ნათელი და იქმნა ნათელი ... (1აr-13v)
თავი ბ, მორჩილებისათჳს იესო ტკბილის უღლისა. თხრობა სულიერი, ია,
მორჩილებისათჳს გჳრგჳნისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
უფალი ჩუენი იესო ქრისტე ჰბრძანებს: გარდამოვხედ ზეცით არა რათა ვჰყო ნება
ჩემი, არამედ ნება მამისა ჩემისა ... (14r-32r).
თავი გ, აღსარებისათჳს და სინანულისა ანგელოსთა მხიარულმყოფლისა.
თხრობა სულიერი, კა, აღსაარებისათჳს ჭეშმარიტისა. თხრობა სულიერი
კა, აღსაარებისათჳს ჭესმარიტისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
აღსაარებისა პატიოსნება პირველვე მოასწავა წინასწარმეტყუჱლმან დავით,
რომელ ჰსთქუა: აღუარო ღმერთსა ბრალი ჩემი და შენ მომიტევე უღმრთოება
გულისა ჩემისა ... (32v-51r).
თავი დ, მოთმინებისათჳს სულთა ჩუენთა მაცხოვრისა. თხრობა სულიერი ლა,
მოთმინებისათჳს კეთილისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო, უფალი
ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს: მოთმინებითა თქუენითა მოიპოვნეთ სულნი თქუენნი
(51v-69v).
თავი ე, მარხჳსათჳს და ლოცჳსა ღმრთისა თანა მის მარხუჱლისა. თხრობა
სულიერი მა, მარხჳსათჳს კეთილისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს: შევედით იწროსაგან ბჭისა, რამეთუ იწრო არს
ბჭე და საჭირველი გზა, რომელი მიიყუანებს ცხოვრებასა ... (70v-88v).
თავი ვ, მოწყალებისათჳს კაცთა ღმრთისა მსგავსმყოფელისა. თხრობა
სულიერი ნა, მოწყალებისათჳს კეთილისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლე
სიისანო, უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს: ნეტარ იყუნენ მოწყალენი, რამეთუ
იგინი შეიწყალნენ ... (89r-107v).
თავი ზ, სიმართლისათჳს სათნოებათა საუნჯესა. თხრობა სულიერი ჲა,
სიმართლისათჳს კეთილისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო, უფალი
ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს: ნეტარ იყუნენ დევნილნი სიმართლისათჳს, რამეთუ
მათი არს სასუფეველი ცათა ... (108r-125r).
თავი ჱ, სიწმიდისათჳს ანგელოსთა მსგავსისა. თხრობა სულიერი ოა, სიწმი
დისათჳს კეთილისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო, უფალი ჩუენი
იესუ ქრისტე ბრძანებს: ნეტარ იყუნენ წმიდანი გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი
იხილონ ... (125v-144r).
თავი თ, სარწმუნოებისათჳს უფლისა სამკჳდრებელისა. თხრობა სულიერი
პა, სარწმუნოებისა მართლისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე იტყჳს მამისა მიმართ: ესე არს ცხოვრება საუკუნო, რათა
გიცოდენ შენ მხოლო ჭეშმარიტი ღმერთი ... (144v-163v).
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თავი ი, სიყუარულისათჳს ღმრთისა თანა შეერთებულისა. თხრობა სულიერი
ჟა, სიყუარულისათჳს მოყუსისა - ღმრთივსულიერნო შჳლნო ეკკლესიისანო,
უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს: იყუარებოდეთ ურთიერთარს, ვითარცა მე
შეგიყუარენ თქუენ ... (164r-173v).

მინაწერები:
1. „ესე არს კვალი საქართუჱლოს მონასტრებს შინა მოღვაწეებისა, ოდესაც
მეფენი მეფობდნენ, ბერნი ბერობდნენ, მღვდელნი მღვდელობდნენ
და ერნი ერობდნენ. ქრისტე, ნუ დაუტევებ ობლათ საქართველოს და
შეგვიწყალენ სიმონ და იოსებ წყალწმიდელნი ჩყჟდ (1894)„ (1v).
2. „Скуратов“ (17v, მარცხენა არშია, ფანქრით)

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 201.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, II,
ასკეტიკა და მისტიკა, თბილისი, 2006, გვ.288.
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ტექნიკური აღწერილობა:
202 ფ. ზომები: ყდა - 214x160, ქაღალდი - 202x154, ტექსტი - 145x100, სისქე
- 35, სტრიქონებს შორის მანძილი: 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 30, მარცხენა
- 25, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული,
ტყავგადაკრული ხის შავი ყდა; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, საზედაო
გრაფემები - მთავრულითა და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 24/25;
აღრიცხვა - რვეულებრივი, ნუსხურად არის მონიშნული ქვედა არშიაზე; რვეულები
ძირითადად 8-8 ფურცლისაგან შედგება, მხოლოდ მე-2 (ბ) და 21-ე რვეულებში
შედის 10-10 ფურცელი, ხოლო მე-9 (კ) რვეულში - 9. სულ ხელნაწერში 25
რვეულია. განკვეთილობის ნიშნები: წერტილი, ,
, ვრცელი პასაჟის ბოლოს
. ხელნაწერი რესტავრირებულია, აკინძული. გადამწერი: მიქაელი (202v).
ხელნაწერი თავდაპირველად დაცული იყო გურიის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის
ტაძარში. ტაძრის ბერს - სიმონ მეგრელიშვილს ხელნაწერი გადაუცია სიმონ
ქორიძისთვის (166r, ყდის უკანა ფრთის შიდა ნაწილი). 1760 (202v). ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ამას წიგნსა ეწოდების მარგალიტი, რომელ არს მრავალთაგან თქმულთა
ოქროპირისათა (1r-202v).
თხზულება შემდეგი თავებისაგან შედგება:
1.
თქმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისათა.
თავი ა. გუაკურთხენ, უფალო - დიდ არს, საყვარელნო, მოთმინებისა
მადლი და სულგრძელებისა და რაჲთა არა სულმოკლე და მოწყინე
ვიქმნებოდეთ ... (1r-v).
2.
თქმულისაგან მკუდართა აღდგომისა (1v-2r).
3.
თქმულისაგან კორინთელთა ეპისტოლისა ცხორებისაგან (2r-3r).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

მესამისა თავისაგან მდიდრისათჳს და გლახაკისა (3r-6v).
თქმული მისივე სინანულისათჳს და სათნოებათა მოგებისათჳს და
ვნებათა სივლტოლისა (6v-7v).
იონა წინასწარმეტყველისა თქმულისაგან (7v-8v).
თარგმანებისაგან მათეს სახარებისა (8v-10v).
მეორისა თავისაგან თეოდორეს მიმართ მიწერილისა, რომელმან
მონაზონება დაუტევა (10v-11r).
თარგმანებისაგან დაბადებისა (11r-13v).
მისივე წმიდისა იოანე ოქროპირისა სწავლა სიყვარულისათჳს
(13v-14v).
თარგმანებისაგან მათეს სახარებისა (14v).
თარგმანებისაგან ჰრომაელთა ეპისტოლისა (14v-18r).
თქმული წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა, რაჲთა
ევლტოდით ცოდვისაგან (18r-19r).
მდიდრისაჲ და ლაზარესთჳს თქმულისაგან (19r-20r).
თარგმანებისაგან ჰრომაელთა ეპისტოლისა (20r-v).
სამთა ყრმათა - დანიელის თქმულისაგან (20v-21r).
თარგმანებისაგან იოანჱს თავისა (21r-v).
თარგმანებისაგან დაბადებისა (21v).
ჴელთქმნილთათჳს თქმულისაგან (21v-22r).
ევსტოლოსის თქმულისაგან (22r-23r).
მოძღვრებისათჳს თქმულისაგან: მოძღვართ მადლო, შემიწყალე მე
(23r-24v).
თქმული მისივე წმიდისა იოანე ოქროპირისა საუკუნოსა სასჯელისათჳს
(24v-25r).
სიტყჳსა მისთჳს, ვითარმედ წარდგომად ვართ წინაშე ქრისტესსა
(25r-27r).
მშჳდობისათჳს და სიწმიდისა (27r-29r).
სწავლა მბ. რაჲა ვიღუაწოთ არა ვნებად, არცა ძჳრის ზრახუად მოყუასთა,
არამედ თავთა თჳსთა განვიკითხჳდეთ (29r-34r).
თქმულისა მისგან მკუდართა აღდგომისათჳს (34r-37r).
თეოდორეს მიმართ მიწერილისაგან (37r-38r).
ბუნებითისა სჯულისათჳს (38r-41v).
თარგმანებისაგან ფილიპელთა ეპისტოლისა (41v-42v).
მისივე წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სიკუდილისათჳს და
რაჲთა არა ზომისა მეტად ვიგლოვდეთ მიცუალებულთათჳს (42v-43v).
თარგმანებისაგან ფსალმუნისა, თავი იბ (43v-44v).
შესუჱნებულთა თქმულისაგან (44v-46r).
თარგმანებისა მისგან თესალონიკელთა ეპისტოვლისა(sic) (46r-v).
თარგმანებისაგან ფილიპელთა ეპისტოლისა (46v-47v).
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

თარგმანებისაგან ფილიპელთა ეპისტოლისა (47v-49r).
თქმული მისივე უმანკოებისათჳს და ძჳრუჴსენებლობისა (49v-51r).
თარგმანებისა მისგან იჭჳსა მისთჳს, რომლისა თანა ედვა ბევრი
ტალანტი (52v-53r).
ლოცჳსათჳს ანდრიანიტელთა თქმულისაგან (53r-v).
ქანანელისათჳს თქმულისაგან ქანანელისაებრ: შემიწყალე, ღმერთო
(53v-55r).
მესამისა თავისაგან ანანიასთჳს თქმულისაგან (55r-56r).
თარგმანებისაგან დაბადებისა (56r-v).
თარგმანებისაგან თესალონიკელთა ეპისტოლისა (56v-57r).
ანდრიანატელთათჳს (57r-v).
სწავლა წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა მარხჳსათჳს და
სიწმიდისა, თარგმანებისაგან დაბადებისა (57v-58v).
ლაზარესთჳს და მდიდრისა თქმულისაგან (58v-59v).
სჯულისათჳს ბუნებითისა თქმისაგან (59v-60v).
თარგმანებისაგან ტიმოთეს ეპისტოლისა (60v-61r).
თქმულისაგან სახარებისა სიტყჳსა მისთჳს: ისწავეთ ჩემგან, რამეთუ
მშჳდ ვარ და მდაბალ, რამეთუ და (61r-v).
სტაგერსოს მიმართ მიწერილისა პირველისა თავისაგან (61v-62v).
მისივე სულისათჳს დაბადებისა (63r).
მათეს თავისა (63r).
ოზიას თქმულისაგან (63r-v).
ტიმოთეს ეპისტოლისა (63v-64r).
მდიდრისათჳს და ლაზარეს თქმულისაგან (64r-v).
სწავლა წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა, რომელსა არა
მივეახლებოდით უღირსად ქრისტეს საიდუმლოთა (64v-65v).
ებრაელთა ეპისტოლისა (65v-66r).
კორინთელთა (66r-67r).
მათეს თავისა (67r-v).
ზიარებისათჳს წმიდათაჲ საიდუმლოთა (67v-70r).
განგებულებით თქმულისაგან (70v).
თარგმენებისაგან ფსალმუნისა (70v-71r).
ფსალმუნი რა (71r-72v).
მდიდრისათჳს და ლაზარეს თქმულისაგან (72v).
მისივე ამპარტავნებისა და ზუაობისათჳს (72v-74r).
დაბადებისა (74r-75v).
კორინთელთა ეპისტოლისა (75v-76r).
შურისათჳს და მტერობისა (76r-77r).
თესალონიკელთა (77r-78v).
დაბადებისა (78v-79r).
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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თარგმანებისაგან (79r-v).
თარგმანებისაგან სახარებისა (79v-80v).
მოწყალებისათჳს, სტაგერსოსის მიმართ (80v-81r).
ფსალმუნისა რ, კდ (81r-82r).
მისივე წმიდისა იოანე ოქროპირისა სწავლათაგან მოწყალებისათჳს
და ჰანგარებისა და სიმდიდრისა, ებრაელთა ებისტოლისა (82r-84r).
მათეს თავისა (84r-85r).
ჰრომაელთა ეპისტოლისა (85r-v).
იოანეს თავისა (85v-86v).
თარგმანებისაგან მათეს სახარებისა (86v-87r).
თარგმანებისაგან კორინთელთა (87r-v).
თარგმანებისაგან სახარებისა (87v-88v).
ევტროპიოს თქმულისაგან (88v-90v).
თარგმანებისაგან კორინთელთა ეპისტოლისა (90v-91r).
თქმული მისივე წმიდისა იოანე ოქროპირისა სიყვარულისათჳს და
მოწყალებისა, თარგმანებისაგან იოანეს სახარებისა (91r-93r).
სინანულისა, თქმულისაგან განკითხჳსათჳს თავისა თჳსისა (93r-94r).
თქმული წმიდისა იოანე ოქროპირისა სინანულისათჳს (94r-97v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა ცხორები
სათჳს მონაზონთასა და მათისა მის მჴედრობისათჳს (98v-100v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა, რაჲთა
ვიქადოდით ჯუარცუმისათჳს ქრისტესისა და საცოდ ჩუენდა გუაქუნდეს
ჯუარი წმიდაჲ მისი და სახიერებისათჳს უფლისაჲ (101r-106v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა მათა
მიმართ, რომელნი იტყჳან თუ შობასა კაცთასა ანუ ვარსკულავთა
ქცევასა შეუდგან საქმენი სოფლისანი (106v-111v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა,
ვითარმედ აწცა წესი მოციქულთა უპყრიეს წინამძღვართა ეკლესიისათა
და სათნოება უაღრეს არს სასწაულთა (111v-116r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა, ვითარმედ
კაცი უფლებული ცოდვისაგან არარაჲთ განყოფილ არს ეშმაკეულისაგან
(116r-119r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლაჲ,
ვითარმედ სიმშჳდით ჯერ არს მხილება და განმართლება ცოდვილთა
და არა რისხჳთაჲ (119r-120v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლაჲ, ჴსენება
შრომათა და მოღვაწებათა წმიდათა მოციქულთა და მოწამეთასა
(120v-126r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლაჲ, რაჲთა
არა უგულებელს ვყოფდეთ მცირეთა ცოდვათა, რამეთუ ეშმაკი მარადის
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მცირეთაგან იწყებს ბრძოლად ჩუენდა და ესრეთ დიდთა ცოდვაჲთა
შთაგუაგდებს (126r-130r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლაჲ
სიმდაბლისათჳს და ამპარტავანებისა (130r-134r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა
სიმდაბლისათჳს და ცხორებისა მონაზონთასა (134r-136r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა ვეცხლის
მოყვარებისათჳს (136r-138v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა ძჳრუჴსე
ნებლობისათჳს (139r-142r).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა ანგჰა
რებისათჳს (142r-144v).
წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა სწავლა ცხორე
ბისათჳს მონაზონთასა, ვითარ პატიოსან არს და უმჯობეს სოფლისა
ამის წარმავალისა (144v-149v).
თარგმანებისაგან დავითის ფსალმუნთასა, სიtყუაჲ ესე (149v-166r).
წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა მაქსიმესი ნეტარისა თალალეს
მიმართ ხუცისა და მამასახლისისა მრავალთა მონაზონთასა სიტყუ
ათათჳს, რომელთა განმარტება ეთხოვა მას ნეტარისა მაქსიმესაგან
(166r-175v).
მისივე წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა მაქსიმე აღმსარებელისა
სიტყჳსგებისათჳს ვნებათასა, მიწერილი მამისა თალალეს მიმართ
(175v-180v).
პირველი თავი ნაყროვანებისათჳს (180v-182v).
[7 სიტყვა] - სიტყვა ა. ღვთისმეტყუჱლება გუასწავა განჴორციელდა
რაჲ სიტყუაჲ ღმრთისაჲ, რამეთუ თავსა შორის თჳსსა აჩუჱნებდა მამასა
და სულსა წმიდასა ... (182v-202v).

ანდერძი, ნუსხურით, გადამწერის ხელით: „სრულ იქმნა სადიდებლად ღმრთისაჲ,
ამინ. ქრისტეს აქეთ ჩღჲ (1760). თვესა ნოენბერსა ვ. ქრისტე, შეიწყალე ცოდვილი
მიქაელ. ამინ“ (202v).

მხედრული მინაწერები:
„მოიხსენე, უფალო, სრულიად საიმერეთოს დედოფალი დადიანის ასული
მარიამ“ (ზედა ყდის შიდა ფრთა).
„ქ. მოიხსენე, უფალო, სრულიად საიმერეთოს დედოფალი, დადიანის ასული
მარიამ. ვინაც აღმოიკითხოთ, შენდობას გიბრძანებდეთ“ (1r).
„ქ. თქმული წმიდისა მამისა ჩუჱნისა იოვანე ოქროპირისა სწავლა, თუ ვითარ
შვენის ღვთისა სათნო ყოფაჲ ყოველთა ქრისტიანეთა, ვითარმედ მოგვითხრობს
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ესევე წიგნი ყოვლითურთსა კეთილობისა მიზეზსა და შვენის მართლმადიდებელთა,
რაჲთა მტკიცედ ეგოს ამა სწავლასა და ჯეროვნად ევლტოდეს, რომელსაცა ესე
აცხად-ნათლებს სამღთოსა სათნოსა საქმესა.
ხოლო რომელიცა შემართავ ესევითარსა, ხამს პყრობაჲ ვითარცა რკინა ანდამატისა
მიმართ მილტობ-რკინ-ჭედილი წბობითა, რაჲთმე შეჭედილ-თხზული. დაღათუ მე,
უმეცარი ალექსანდრეს ძე ბატონიშვილი გოგია ვკითხულობდი მარგალიტად
ხმობილსა ამის წიგნსა, ამისთვის ნუ უგულვებელს მყოფთ, ვითარცა შემოწმებისავე.
მაგ. მოციქული ნუ მრავალი მოძღვრით, რაჲთა უდიდესი სასჯელი მოვიღოთ.
ჵი, ჩემდა, რაჲთა არა ხამს ჩემდა ზემოხსენებული იგი რაობაჲ, მაგრა უგუნურ
მყოფობით და ქარყმაწვილობით ხელ ვჰყავ და ვესავ ნესტვსა ოქროსასა
ხმატკბილად მხმობარესა იოვანეს, მწყემსსა პირმეტყველსა, რაჲთა თქვენცა
გაგოს კეთილმდგომარეობასა შინა, რომელიცა აღმოიკითხავთ წერილსა ამას და
მეცა წარმადგინოს წინაშე სამებისა წმინდისა ურცხვენელად, რაჲთა ვადიდებდე
მისივე მას უკუნისამდე. ამინ.
ვინცა აღმოიკითხოთ, შენდობით მომიხსენეთ, ჵი სატრფონო მამანო და ძმანო.
ქრისტეს აქეთ ჩღჟე (1795) და გიორგი“ (166v).
„ჩყპჲ წ. მე სიმონ ციხელი ვიყავ წამოსლული ქ. თფილისიდამ გურიაში ანდრია
მოციქულის მონასტრის დასაარსებელ ადგილების სარჩევად და სასყიდლად და
მოგზაურობაში მძიმე სალმობიერად ვიქმენ და შევეხიზნე იოანე ნათლისმცემლის
მონასტერში იოსებ ბერის სადგურს და იქ სცხოვრობდა ღირსი და პატიოსანი
ბერი მამა სიმეონ მეგრელისშვილი. ერთხელ ვესტუმრე სენაკსა თვისსა თვესა
დეკემბრის კბ დღ. დავინახე სამი ხელთნაწერი წიგნები სახელწოდებულნი:
სჯულისკანონი, მარგალიტი და სვინაქსარი და შევსთხოვე, რათა მოესყიდა
საფასით და მან მაჩუქა ეს მარგალიტი და სვინაქსარი და სჯულისკანონიზა სთქვა:
ჯერ ვერ მოვშორდებიო და ანდრიას მონასტერს რომ დაარსებო (sic), მაშვინ
ამასაც მოგართმევთო. საუკუნეთ იყოს სახელი მისი. ამინ.“ (166r).
ამავე შინაარსის მინაწერი:
„ქრისტესით ჩყპჱ წ. მე, სიმონ ციხელი, ვიყავ გურიის ნათლისმცემლის
მონასტერში შეფარებული სალმობიერად და იქ სცხოვრობდა ღირსი და პატიოსანი
მღვდელმონაზონი მამა სიმონი მეგრელიშვილი და ვესტუმრე თვესა დეკემბერს,
რიცხვით კბ დღეს, ვნახე ესე ორი წიგნი სახელწოდებით „მარგალიტი“ და
„სჯულისკანონი“ და შევსთხოვე საფასით, რათა მოესყიდა და მან საჩუქრად
მიბოძა ეს წიგნი და ერთიც „სვინაქსარი“ და „სჯულისკანონიზა“ ესე ბრძანა: ჯერ
ვერ მოვშორდები და ოდესაც ანდრია მოციქულის მონასტერს დააარსებთო, მაშვინ
ამასაც შემოგწირავთო, ღმერთმან ჩასწეროს სახელი მისი წიგნსა მას ცხოველთასა,
ამინ“ (ყდის უკანა ფრთა შიდის შიდა ნაწილი).
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ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1.
2.

კრებულში შედის წმიდა იოანე ოქროპირისა და მაქსიმე აღმსარებ
ლების თხზულებების ნაწილი.
როგორც ჩანს, გურიის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში
მოხვედრამდე ხელნაწერი იმერეთის მეფე სოლომონ I-ის ოჯახს
ეკუთვნოდა. ხელნაწერს დართული აქვს ორი განსაკუთრებით საინ
ტერესო, დღემდე უცნობი, მინაწერი: 1. იმერეთის დედოფალ მარიამისა
(ოტია დადიანი ასული, სოლომონ I-ის ცოლი) და ალექსანდრე
ბატონიშვილის უკანონო შვილის - გიორგი ბატონიშვილისა. გიორგი
(გოგია) ბატონიშვილის მინაწერი შესრულებულია 1795 წელს. სწორედ
ამ წელს მოხვდა ის მუხურის ციხეში სოლომონ II-ის ბრძანებით.
სავარაუდოდ, მინაწერი მის დაპატიმრებამდეა შესრულებული.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა
კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის
მიერ, აკად. კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 201202.
2. წმ. იოანე ოქროპირი, განმარტება იოანეს სახარებისა, თარგმანი წმ. ექვთიმე
მთაწმიდელისა, ტექსტი უძველესი ხელნაწერების მიხედვით მოამზადეს
ზ. სარჯველაძემ, ლ. ალექსიძემ, ნ. დობორჯგინიძემ, დ. თვალთვაძემ, მ.
მაჩხანელმა, ლ. ნიჟარაძემ, ნ. შუღლაძემ, თ. ცოფურაშვილმა, ტ.1, 2, თბილისი,
1993.
3. წმ. იოანე ოქროპირი, განმარტება მათეს სახარებისა, თარგმანი წმ. ექვთიმე
მთაწმიდელისა, ტექსტი უძველესი ხელნაწერების მიხედვით მოამზადეს
მ. ბაბუხადიამ, ლ. ბასიალაიამ, ნ. დობორჯგინიძემ, დ. თვალთვაძემ, თ.
კარსანიძემ, მ. მაჩხანელმა, ლ. ნიჟარაძემ, ნ. შარაშენიძემ, თ. ცოფურაშვილმა,
თ. ცქიტიშვილმა, ტ.1, 2, 3, თბილისი, 1996, 1998.
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ტექნიკური აღწერილობა:
139 ფ. ზომები: ყდა - 210x152, ქაღალდი - 198x147, ტექსტი - 148x98, სისქე 50, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 24, ქვედა - 30, მარცხენა
- 17, მარჯვენა - 28. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული,
ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური,
სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
22/23; ხელნაწერში სულ 19 რვეულია, აქედან სრულია მხოლოდ მეორე (ბ),
მესამე (გ), მეოთხე (დ), მეთოთხმეტე (იდ), მეთხუთმეტე (იე), მეთექვსმეტე (ივ)
რვეულები; რვეულების აღრიცხვა მონიშნულია რვეულის დასაწყისის ზედა არშიასა
და დასასრულის ქვედა არშიაზე ნუსხურითა და ასომთავრულით. ხელნაწერი
თავბოლონაკლულია, აკლია შემდეგ გვერდებს შორისაც 46-47, 50-51, 59-60,
70-71, 78-79, 80-81, 85-86, 91-92, 115-116. [XVIII]. დათარიღების საფუძველი პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი სოფელ ცახის ნათლისმცემლის ტაძრის
სადარაჯოში უპოვია სიმონ ქორიძეს; ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: რამეთუ დიდ არიან საქმენი შენნი, უფალო, და ყოველივე სიბრძნით
ჰქმენ. აკურთხევს სული ჩემი უფალსა ... (2r).
[საწინასწარმეტყველო]
სამშაბათსა ა ზ, შუადღე - [...] და წარმავალ ქუეყანასა ზედა, ვითარცა ყოველნი
მამანი [...] ესე ცხორებაჲ ჩუენი უცოდველად ... (2v-8r).
ოთხშაბათსა ა, ზ, შუადღე, ჴმაჲ [...] - შენ უწყი აგებულებაჲ ჩუენი, შენ უწყი
უძლურებაჲ ჩუენი, კაცთმოყურე ... (8r-10r).
ხუთშაბათსა ა [...] - ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან გჳჴსნენ ჩუენ, უფალო,
ნუ სადა თქუან: სადა არს ღმერთი იგი მათი ... (10r-12v).
პარასკევსა ა ზ, ოხითა გ[...] - მრავალ მღელვარეს და შეცოდებულსა ამას
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ცხორებასა ჩემსა და უნანელსა გონებასა მსწრაფლ ეწიენ ... (12v-15v).
ორშაბათსა ბ, ზ შუადღე ოხითაჲ ა გი - რომელმან დაჰბადენ მხოლომან გულნი
ჩუენნი ... (15v-18r).
სამშაბათსა ბ, ზ, შუადღე, ოხითა ბ გი - ღირსად გალობად შენდა ვერ შემძლებელ
ვართ ... (18r-20r).
ოთხშაბათსა ბ შჳდეულისასა შუადღე ოხითა ა გუერდი - ღმერთო მაღალო,
რომელი ცათა შინა მკჳდრ ხარ ... (20r-21v).
ხუთშაბათსა ბ ზ, […] ოხითაჲ ჴმაჲ ა - დაცემულნი ესე აღმადგინ[...] [...]ანი
მომაქციენ ... (21v-24v).
პარასკევსა ბ ზ, შუადღე ოხითა, ჴმაჲ ა - ღამე და დღე შეგივრდებით, უფალო,
რაჲთა მოგუცე შენდობაჲ ცოდვათაჲ ... (24v-26v).
შენიშვნა: პარასკევის მსახურების ბოლოს საიდუმლო მინაწერია
(26v).
ორშაბათსა გ ზ, შუადღე ოხითა, ჴმაჲ დ - რამეთუ უძლურ ვართ ჩუენ და
დაღონებულ ცოდვათა ჩუენთაგან ... (26v-29v).
სამშაბათსა გ, ზ შუადღე ოხითა ბ გუერდი - მაცხოვარი და მჴსნელი ჩუენი შენ
ხარ, უფალო ... (29v-32v).
ოთხშაბათსა გ ზ შუადღე ოხითაჲ დ გუერდი - [... კე]თილთა საქმეთა ჩუენ თანა
... (32v-33v).
ხუთშაბათსა გ ზ შუადღე ოხით ბ გუერდი - უკუეთუ უსჯულოებათა ჩუენთაებრ
მომაგებდე, კაცთმოყუარეო უფალო ... (33v-36r).
პარასკევსა გ ზ შუადღე ოხითა დ გუერდი - სიტყჳთ დაამტკიცენ ყოველნი
დაბადებულნი, ყოვლად ძლიერო ... (36r-38v).
[...] შუამარხვისასა შუადღე ოხითა გ გუერდი - უფალო, ნუ გულისწყრომითა
შენითა მამხილებ ჩუენ ... (38v-41r).
სამშაბათსა შუაჲმარხვისასა ოხითა გ გუერდი - ჯუარსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ,
მეუფეო ... (41r-43r).
ოთხშაბათსა შუა მარხვისასა ოხითა გ გუერდი - ჯუარსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ,
მეუფეო ... (43r-45r).
ოთხშაბათსა მეოთხესა შჳდეულისასა ოხითა - ჯუარსა შენსა თაყუანის-ვსცემთ,
მეუფეო ... (45r-46v).
[...] შუადღე ოხითაჲ, ჴმაჲ გ - ჴელი [...] და არს ღმერთი იაკობისი და ძალ მწე[...]
(47v -50v).
[...] ზ შუადღე ოხითაჲ, ჴმაჲ ა - [... ... ...] შენთანი, რომელნი შენთჳს ის[... ...] [...]
ედრებილად, უფალო და ყოველნი სალმო[...] (50v-52r).
ხუთშაბათსა ე ზ შუადღე ოხითა - [… …] სულგრძელო და მრავალმოწყალეო ...
(52r-55r).
პარასკევსა ე ზ შუადღე ოხითა დ გუერდი - უფროჲსად საგალობელ ხარ შენ,
ქრისტე ღმერთო ჩუენო ... (55r-58r).
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ორშაბაჲთსა ვ ბზობისასა შაუდღე ოხითა ჴმაჲ ა გუერდი - ესე არს დღე საში
ნელი, რომლისა მწუხრსა მიწევნად არა მოველით ... (58r-59v).
ოთხშაბათსა ვ ზ შაუდღე ოხითაჲ ა გუერდი - წყალობაჲ შენი, უფალო, ყავ ჩუენ
ცოდვილთა თანა და ნუ მიმცემ ჩუენ უსჯულოებათა ჩუენთაჲთჳს ... (61v-64v).
შენიშვნა: ოთხშაბათის მსახურების ბოლოს საიდუმლო მინაწერია
(64v).
ხუთშაბათსა ვ ზ შუადღე ოხითაჲ გ გუერდი - ჴმასაჲ მვედრებელთა შენთასა,
უფალო, ნუ დაიდუმებ ... (64v-66v).
[…]ვსა ბზობისასა შუადღე ოხითაჲ ჴმაჲ გ - [...] უფალო, ცოდვილთა ზედა
რისხვაჲ საშინელები[...] - (66v-70v).
ანდერძები: „[...]ჲ ღმერთსა სრულმყოფელსა ყოველთა კეთილ
თასა სრულ იქმ[ნა] [... ...]მეოცთა საწინასწარმეტყველო. ხოლო
სამოციქულო და სახარ[... ...] [...]თ არა მქონდა, აქა ბრძანე.
[... ... ...] [პა]ტრონი მზექალ და თანამეცხედრე [... ... ...] [...]
პოვარი, პატრონი იოათამ და [... ... ...] [...]რძელობითა დაიცვენ“
(70v).
[სამოციქულო]
ყველიერისა კჳრიაკესა - წარდგომაჲ ფსალმუნი: ილოცეთ და მიეცით უფალსა
ღმერთსა ჩვენსა ... (71r-72v).
კჳრიაკესა პირველსა წმიდათა მარხვათასა - ფსალმუნი: კურთხეულ ხარ შენ,
უფალო, ღმერთო მამათა ჩვენთაო, ქებულ და დიდებულ სახელი შენი უკუნისამდე,
ამინ ... (72v-73r).
პირველსა შაბათსა წმიდათა მარხვათასა (73r-74r).
პირველსა კჳრიაკესა მარხვათასა (74r-v).
შაბათსა მეორესა წმიდათა მარხვათასა (74v-75r).
კჳრიაკესა ბ წმიდათა მარხვათასა (75r-76r).
შაბათსა გ წმიდათა მარხვათასა (76r-v).
შაბათსა მესამეს წმიდათა მარხვათასა (76v-77r).
კჳრიაკესა გ წმიდათა მარხვათასა (77r-v).
შაბათსა დ წმიდათა მარხვათასა (77v-78r).
კჳრიაკესა დ წმიდათა მარხვათასა (78r-v).
კჳრიაკესა ე წმიდათა მარხვათასა (79r-v).
შაბათსა ვ წმიდათა მარხვათასა (80r-81r).
წინაჲდღით ბზობისა მწუხრს[...] (81r-82v).
კჳრიაკესა ბზობისასა ცისკრად (82v-84v).
დიდსა ორშაბათსა ცისკრად (84v-88v).
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წმიდასა დიდსა სამშაბათსა (89r-91v).
[...]შაბათსა შუადღე ოხითაჲ ჴმაჲ ა (91v-92v)
წმიდასა დიდსა სამშაბათსა (92v-95r).
წმიდასა დიდსა ოთშაბათსა ცისკრად [...] (95r-v).
[...]დღეოხითაჲ ჴმაჲ ბ (95v-98r).
წმიდასა დიდსა ოთხშაბათსა მწუხრი (98v).
[... ... ... ხუთშა]ბათსა ცისკრად (98v-99r).
წმიდასა დიდსა ხუთშაბათსა განთიად ოხითა ჴმაჲ გ (99r-100v).
წმიდასა დიდსა ხუთშაბათსა მწუხრი (100v-103r).
წმიდასა დიდსა ხუთშაბათსა ჟამისწირვისა (103r-107r).
წმიდასა დიდსა კჳრიაკესა ღამისთევად სახარებანი (107v-120r).
წესი და განგება, რომელი აღესრ[... ...]. სხუაჲ ყოველი განგებაჲ მარხვათა შინა
[...] სამოციქულო და ს[...] (120r-136v).

ანდერძები:
1. უფალო, ადიდე ორსავე ცხორებაჲსა შინა პატრონი მზექალ (38v).
2. ღმერთოჲ და მარხვათ მადლო, ადიდე [...] (120r).

მინაწერები:
1. სხვადასხვა მინაწერი ნუსხურად და მხედრულად, სხვადასხვა ხელით.
ფურცლის ფრაგმენტულობის გამო აზრის გამოტანა შეუძლებელია (1r-v).
2. გვიანდელი ნუსხურით: „[...]სწარმეტყველო იერო[...] [...] ციკვაიძის არის“
(1v). სხვა მინაწერები არ გაირჩევა.
3. მხედრული: „იქნება სთქვას ვინმემ: რათ უნდოდა ესრეთი დაძიძგნილი წიგნის
შენახვა, რად უნდოდაო. მე მოვახსენებ, რომ ყოველივე ძველი ნაშთი ხელოვნებისა
თუ გონებისა, ის ის(sic) უსიტყვოდაც მეტყველია მეცნიერებისათვის და ყრუმუნჯებიც ხმოვანებისანი არიან, რომელნიც მუნჯურადაც კარგათ მოგვითხრობენ
წასულ დროთა ვითარებისა და ხელოვნებასაც. ს. ქორიძე“ (2v).
4. მხედრული: „ეს წიგნი ვნახე ერკეთის საზ. სოფ. ცახის ნათლისმცემლის
ეკლესიის სასამზიროში (სადარაჯო), კუთხეში მიგდებული, მე ამავე სოფელში
დაბადებულმან ს. ლ. ქორიძემ. ჩემი საწყალი მამა და დედა ბარბალე კიკვაძის
ასული მარხია ამავე საყდრის დასავლის ბჭესთან გარეთგან მარჯვენით და ჩემი
უმცროსი დაიც, ქალწულათ მიცვლილი. მიცხოვნე, ღმერთო, ისინი, ამინ. ჩყპგ-სა
(1883) წ.“ (2v).
5. მხედრული: „ჩემი ოთხი წლის გურამბეგი მარხია ხრიალეთის ძველ ეკლესიაში,
რომელიც შეკეთებულია ჩემი ჩშგ-ს (1903)“ (2r, მარცხენა არშიაზე).
6. ნუსხური: „ღმერთო, შეიწყალე და“ (8r, ქვედა არშიაზე).
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7. ნუსხური: „ღმერთო, შეიწყალე ფრიად [...]“ (15r, ქვედა არშიაზე).
9. მხედრულით: „ქ. სწერე, კალამო, [...] მელანო [...] “ (31r, მარჯვენა არშიაზე).
10. მხედრულით: „ქ. ღმერთო, შეიწყალე [...]ჯინაძე [...]“ (31r, ქვედა არშიაზე)
11. მხედრულით: „[...]თქვენცა შეგინდოს ღ[...]“ (31v, ქვედა არშიაზე).
12. მხედრულით: „მ[ა]ლაქია [ა]ბაშიძე [...]“ (33r, ზედა არშიაზე).
13. ასომთავრულით: “უფალო, შეიწყალე ცოდვილი ფრიად […]” (38r, ქვედა
არშიაზე).
14. მხედრულით: „ქ. მალაქია აბაშიძეს“ (38v, ზედა არშიაზე, იხ. ასევე 54v,
78r, 99r, 125r). მალაქიასავე ხელით: „ქ. მაცხოვრის არის“ (70v, ზედა არშიაზე).
სავარაუდოდ, მალაქიასავე ხელით: „ქ. ღმ შ ც.“ (122r, ქვედა არშიაზე).
15. გვიანდელი მხედრულით: „ქ. ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი მალ[...]“ (66r).
16. მხედრულით: „ქ. ღმერთო, შეიწყალენ [...]“ (41r, ქვედა არშიაზე).
17. მხედრულით: „ვედრებითა მისითა და აბრამისითა“ (44r, ზედა არშიაზე).
18. მხედრულით: „ქ. ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი და უღირსი მონა დ[...] [...]
რიელ ჭიჭინაძე [...]“ (48r, მარცხენა და ქვედა არშიაზე).
19. გვიანდელი მხედრულით: „ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი [...]“ (46v, ზედა
არშიაზე).
20. მხედრულით: „ქ. მე, ღმრთისა არის მათაცა იცის, მაგრამ არ სთქვეს წვალებით
მათგან განჴორციე[...]. ქ. ძე ღმრთისა აროს მთა“ (49v, ზედა და მარცხენა არშიაზე).
21. მხედრულით: „[...] იცის, მაგრამ არ [...]“ (49v, ქვედა არშიაზე)
22. მხედრულით: „[...] ისე კალანდაძე სასუფეველსა შინა, ამინ“ (51v, ზედა
არშიაზე, ამავე ხელით არის მინაწერი 53r-ს მარჯვენა არშიაზე).
23. მხედრულით: „[...] და მარადის“ (68v).
24. ნუსხურით: „ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი ლომკაცი დღეს მას განკითხ[ვ]
ისასა“ (69v, ზედა არშიაზე).
25. ნუსხურ წერაში ვარჯიში, მოტანილი აქვს წერის ნიმუში: ტექსტის ნაწყვეტი
და ანბანი (107v).
26. მხედრულით: „[...] ანდრია ცოდვ[...]“ (109r, ზედა არშიაზე).
27. არ გაირჩევა მხედრული მინაწერები შემდეგ გვერდებზე: 70v, 91v, 101v,
126v.
28. ხელრთვები: 1r, 26r, 34r, 61r, 66v, 68r, 69v, 74r, 86r, 124r, 127v.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 202.
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ტექნიკური აღწერილობა:
366 ფ. ცარიელი გვერდები: 2rა, 4vა, 293v, 294r; ზომები: ყდა - 100x70, ქაღალდი
- 94x74, ტექსტი - 65x50, სისქე - 45, სტრიქონებს შორის მანძილი - 15; არშიები:
ზედა - 4, ქვედა - 18, მარცხენა - 14, მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი,
წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; რვეულებრივი
აღრიცხვა იწყება მხოლოდ 39v-დან, წყდება 259v-ზე (კთ რვეულზე) და გრძელდება
309v-დან (ლ რვეულით). სტრიქონების რაოდენობა: 13; 1726 (33r). გადამწერი:
ალექსი (33r-v, 303r). ხელნაწერის შემკულობაა მისივე ანდერძი, რომელიც
თხზული, დეკორირებული და ფერადი ასომთავრულით არის შესრულებული (33v);
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ძლისპირნი და ღვთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა - სულმან
საღმრთომან დაჰბერა მეწამულისა ღელვათა და შერისხვით განჴმნა სიღრმენი
მისნი ... (1r).
წყდება: ლა. სარტყელი ყოვლადწმიდისა, მფარველი სულთა ჩუენთა. ღმრთის
მშობელო ქალწულო. ღმრთის შემწყ[…] (366v).
კრებულის შედგენილობა:
I. ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა - სულმან
საღმრთომან დაჰბერა მეწამულისა ღელვათა და შერისხვით განჴმნა სიღრმენი
მისნი ... (1r-8v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ბ უგალობდეთ უფალსა გალობითა საკჳრველთმოქმედსა, რომელმან იჴსნა
ერი მონებისაგან ... (8v-12v).
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ძლისპირნი [და] ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ გალობითა ახლითა ღირსად უგალობდეთ ჩუენ განწმედილითა სულითა
... (12v-15r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ,
მეოხებითსა - იხილეთ, იხილეთ, რამეთუ მე ვარ ღმერთი, რომელმან
მოვაკუდინი და ვაცხონი ... (15r-17r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა გუერდი
- შეწევნა უცხო იერუსალჱმისა ერმან იხილა, რამეთუ ძალითა საღმრთოთა
... (17r-21r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ბ გუერდი,
მეოხებითსა, განძლიერდასა - მომხედენ, მჴსნელო, ძალსა დაცემულსა,
აღმადგინე ... (21r-23r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ გუერდი
- წმიდაო ღმერთო და დიდებაჲ დიდებულო გამოუთქმელო ... (23r-27v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ გუერდი
- უფალსა ღმერთსა, გალობდეთ, ერნო მქმედსა საკჳრველებათასა ...
(28r-29v).
ცარიელ გვერდზე მინაწერი გადამწერის ხელით: „ესე იგი
არს ქებაჲ უფლისაჲ და გალობაჲ ანუთუ გალობაჲ და ქებაჲ. ი(!)
ღმერთ ხარ მშჳდობისა და მამა მოწყალე და დიდ“ (32r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა სასწაულითა იჴსნა ერი უფალმან და ზღუაჲ მღელვარე სიტყჳთ განაჴმო ...
(34r-65v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ბ - ზღჳსა
ღელვათა მძჳნვარეთა წიაღჴდეს ... (66r-96v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ - უქმი
ქუეყანაჲ, სამკჳდრებელი ზღუათა იხილა მზემან პირველ ... (97r-111r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ იხილვა ჴმელად სიღრმე ღელვათა აღმადუღებელ და განშიშულებულ ...
(111r-149r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა გუერდი
- ეტლთა სიმრავლე მჴედრობითურთ ზეცისა მეწამულსა სიღრმესა
შთაითხინეს ... (149v-159r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ბ გუერდი
- უკვლეველად ზღუაჲ წიაღვლო ისრაელმან, ვითარ ვრცელი ქუეყანაჲ ...
(159r-175v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ გუერდი
- უფსკრულთა ზღჳსათა დაანთქა ეტლებითურთ ფარაო შემმუსრველმან
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ბრძოლათამან ... (175v-187v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ გუერდი
- ეტლთა მფლობელი ფარაო დაანთქა საკჳრველთმოქმედმან კუჱრთხმან
მოსესმან ... (188r-220r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა შენ სიტყუაჲ დაუსაბაჲმო ზეცისა მეუფჱ თანასწორი მამისა სიმდაბლით
გარდამოჰჴედ ... (220r-224r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ
გუერდი - რამეთუ იქებინ ძალთაგან ზეცისათა მეუფჱ ჩუენი ქრისტე ...
(224r-232v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ
გუერდი - ქერუბინთა მიერ ქებული მამისა მიერ მოსრული ზეცით ქუეყანჲდ
... (232v-235r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ ხისა მიერ ადამ შეცთომილი განვარდა სამოთხით ხისა მიერ ჯუარისა ...
(235r-239v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა
გუერდი - რომელი ქებულ ხარ ქერუბინთა მიერ, მეუფე ჩუენი ქრისტე ...
(239v-243r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ
გუერდი - ყოველი სასოებაჲ მათი დადვეს ცათა შინა საუნჯ წარუვალი ...
(243r-245v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ
გუერდი - ამაღლდი ზეცად მხოლოდშობილი იგი, რომელიცა განუშორებელ
იყო მამისაგან ... (245v-247v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ
გუერდი - არა დააკლდა საყდართა მამისა თანა ჯდომასა ... (247v-254v).
საცისკრონი აღდგომისანი აქებდითის ათერთმეტნი დიდებაჲნი ბ
- რაჲსა მწუხარე. წარვიდეს რაჲ მთად მოწაფენი ვითარცა უბრძანა მათ
ღმერთმან ... (255r-262r).
ძლისპირნი მწუხრისანი, რომელნიც დავიწყებულ არიან. უფალო
ღაღადყავსა, ჴმაჲ - გიხაროდენ, მოწამენო ღმრთისა მიერ, რამეთუ
თქუენ ღუაწლი კეთილი მოიღვაწეთ ... (262v-272v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ - გუნდი მარტჳლთა წინააღუ
დგა მძლავრთა და ეტყოდა: ჩუენ ცათა მეუფისა მჴედარნი ვართ ...
(273r-275v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ - ჯუარითა შენითა, ქრისტე,
დაჴსნდა ძალი სიკუდილისა ... (275v-277r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - სამწუხროსა ამას გალობასა
და მსხუჱრპლსა, ქრისტე, შენდა შევსწირავთ ... (277r-279r).
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ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - სუფევს ღმერთი წარმართთა
ზედა, გიხაროდენ ყოველსა ერსა ... (279v-280r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ გუერდი - რომელმან სიბრძნით
მოდრიკნა ცანი სიმდაბლით ქუეყანჲდ მოვიდა ... (280v-282r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ გუერდი - დღე ვნებისა
შესცვალე ღამედ, ქრისტე, ხოლო ღამე აღდგომისა განათლდა ვითარცა
მზე ... (282r-283v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ გუერდი - უფალო, პირველთა
საუკუნეთა სიტყუაჲ, ძე შენი, სოფლად მოავლინე ... (283v-285v).
შენიშვნა: აქედან სტრიქონებს შორის მანძილი და სტრიქონების
რაოდენობა იცვლება.
II. ფერისცვალებისანი ჱ ჴმაჲთა ზედა - ღმერთო, მოხედენ. უპირატესი მზისა და
მთიებისა, ქრისტე მეუფე, ჴორციელად გამოჩნდა ... (286r-287v).
მიცვალებისანი წმიდისა ღმრთისმშობელისა,ჱ - წყალი იჴ. საღმრთოთა
წამისყოფითა ყოვლით კერძო მოციქულნი ღმერთშემოსილნი ... (287v-289r)
წმიდისა იოანე წინასწარმეტყველისა თავისკუჱთა რვათა ჴმათაჲ ზედა რომელი ჴორცთა. დღეს უღმრთოჲთა სახითა მშობელმან მკვლელობისამან
უსჯულოსა ... (289r-291r).
რვა ჴმათანი ქრისტესშობისანი - ბუნებაჲ იგი. სანთელი იგი ზეცისა საღმრთოჲ
დაბაჲდებულთა, განმანათლებელო ... (291r-293r).
სამფსალმუნნი დიდისა ორშაბათისანი, რომელთა თავნი იტყჳან ბერძულად
ორშაბათსა ვგალობ. გალობაჲ ა, ჴმაჲ ბ, უგალობდითსაჲ - რომელმან განაჴმო.
სლვად უჩუჱველისა და მღელვარისა ზღჳსა ... (295r-298v).
ხუჱდრნი დიდსა სამშაბთსა ცისკრად. მეოხებითსა - მივსცეთ, [...].
ლამპრითა ბრწყინვალითა მივეგებოდეთ ქრისტესა ... (298v-299v).
ორფსალმუნნი დიდისა სამშაბათისანი, რომელთა თავნი იტყჳან
ბერძულად სამშაბათსა ვგალობ. აკურთხევდითსა. გალობა ჱ ბრძანებაჲს. ბრძანებაჲსა მას მძლავრებრივსა ღირსნი სამნი ყრმანი
არმრწმუნებელნი, საჴმილსა შეთხეულნი ... (300r-301r).
ოთხშაბათსა სამფსალმუნნი, რომელთა თავნი იტყჳან ოთხშაბაჲთსა
ვგალობ. გალობა - კლდესა მას. ამაოთათჳს შესაკრებელი უსჯულოთა
ჯერჩინებითა შეკრბების სახებოროტებით ... (301r-303r).
გალობაჲნი სინანულისანი თქმულნი წმიდისა ანდრია იერუსალჱმე
ლისა კრიტელისანი. უგალობდითსაჲ. ბ გუერდი - შემწე და მჴსნელ
დამ. ვინა ვიწყო მე გლოვად საქმეთა ცხოვრბისა ჩემთათა ... (303v-351v).
III. გალობაჲ ყოველთა წმიდათანი, რომელნი მოჲტყჳან რიცხუსა ყოველთა
წმიდათასა წესისაებრ ტჳბიკონისა. თუესა სეკდენბერსა აქუს დღე ლ. დღესა
აქუს ჟამი იბ და ღამეთა აქუს ჟამი იბ, უგალობდითსაჲ. ჴმაჲ ბ გუერდი - ზღუაჲ
მეწ. ჟამთა და წელთა ჴელმწიფებითა ღმერთმთავრობით მოქმედო უფალო ...
(352r-366v).
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ანდერძები:
1.
2.

3.

გადამწერის ხელით: „ღმერთო, შეიწყალე ამისი მჩხაბავი“ (29v, ტექსტის
დასასრულს).
თხზული ასომთავრული ასოებით: „უსასოთა სასოო, ქალწულო მარიამ,
შეიწყალე სულით ალექსი ქორონიკონს უიდ“ (33v). წინა გვერდზე
იგივე ტექსტი გადმოწერილი აქვს ვასილ კარბელაშვილს მხედრულით:
„უსასოთა სასოო, ქალწულო მარიამ, შეიწყალე სულით ალექსი
ქორონიკონს უიდ. მღ. პ. კარბელაშვილი. 1895 წ. 18/V. 1726 წ. იხ. 303
გვ.“ (33r).
გადამწერის ხელით: „ღმერთო, შემიწყალე მწერალი ამისი ალექსი“
(303r, ქვედა არშიაზე, გადამწერისავე ხელით).

მინაწერები:
1.
2.
3.
4.

ცარიელ გვერდზე ლათინურად: Grossea Liber (32v).
„Сие книга принадлежит [...]“ (367r).
„Всей книге по Щету 366 листов“ (368r).
მინაჩხაპნები (368v-369r).

თანდართული მასალა:
ხელნაწერს სრულიად განსხვავებული, გვიანდელი ხელით შესრულებული შემდეგი
ტექსტები უძღვის:
1. ნუსხურით: „უფალო ღაღადყავსა ჴმაჲ ა - უფალო, ღაღად ვყავ შენდამი,
ისმინე ჩემი ...“ (1rა-2rა).
2. მხედრულით: „ქ. ზეგარდამო წინასწარმეტყუჱლთა წინათვე მოგასწავეს
შენ ტაკუკად, კუჱრთხად, ფიცრად, კიდობნად, სასანთლედ, ტრაპეზად,
მთად, კლდედ გამოუკუჱთელად, სასაკმევლედ ოქროსა, კარვად
წამებისად, კარად განუვლელად, პალატად და კიბედ და საყდრად
მეუფისა“ (2rა).
3. ნუსხურით: „გალობისთვის ჩამოწერილი ლიტურგიკული შინაარსის
ტექსტი (შიგადაშიგ სიტყვები ხმოვნების წაგრძელებით არის დაწერილი) რათა აუვაააააროთ სახელსააა შეეენსა ...“ (3rა-vა).
4. მხედრულით:
მეფე დემეტრე I-ის ლექსები (4rა):
„აკურთხევდითსაჲ. სამსახიობა სამებისა.
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5.
6.
7.
8.

ა. ღვთისმშობელი და ყოვლადპატიოსანი.
დედა, ქალწული, შუენიერი შროშანი.
მას ახარებდა ანგელოზი ფრთოსანი,
შენგან იშვების მეფე გვირგვინოსანი
და მას მონებდეს მეფე მრავალჴმოსანი.
ბ. ცასა ბეწვითა ეკიდა, ვნახე, კაცი
და მასვე კაცსა შუბის წვერს ეგნეს დარბაზნი.
მუმლსა ზედა ჯდა, მინდორს სდევდა ქურციკთა, და ზღვასა ზედა მოარბევდა ცხენითა,
და ესრეთ ღაღადებდა: ღმერთო, შენ კურთხეულ ხარ“.
ნუსხურით: „წარდგომანი ათორმეტთა [...]“ (30r).
ამავე ხელითა და ნუსხურით: „წარდგომანი ჟამისწირვისანი კჳრიაკი
სათჳს“ (30r).
ამავე ხელითა და ნუსხურით: „ალილუიაჲ ფსალმუნნი ჟამისწირვათანი
რვათა ჴმათა ზედა ...“ (30r).
ამავე ხელითა და ნუსხურით: [წარდგომები] (31r).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1. კრებულის პირველი ნაწილი მთლიანად არის ძლისპირნი და ღვთისმშობლისანი:
4-4 ხმაზე გაწყობილი ძლისპირნი და ღვთისმშობლისანი 7 ნაწილისაგან შედგება.
პირველ 4 ნაწილს ახლავს მცირე ზომის საგალობლები მეტნაკლები სისრულით:
მეოხებითსა, განძლიერდასა, მესმასა, ღამითგანსა, ღაღადყავსა, კურთხეულარსა,
აკურთხევდითსა, ადიდებდითსა. რიგ შემთხვევებში ოდების მხოლოდ სათაურებია
მოტანილი და უშუალოდ საგალობლის ტექსტი არ მოყვება. ბოლო სამი ნაწილი
მოკლეა და არ შედის არც ერთი ოდა.
მეორე ნაწილი სხვადასხვა დიდი დღესასწაულის მსახურებებისაგან შედგება,
ასევე შედის დიდმარხვის მსახურებების ნაწილი და ბოლოში ერთგვარი მოკლე
კალენდარია დართული (სექტემბერი-აგვისტო) ხსენებებითა და შესაბამისი
ტროპრების
დასაწყისებით.
კალენდარში
საქართველოს
ეკლესიასთან
დაკავშირებული დღესასწაულებიდან მხოლოდ წმინდა ნინოსა და წმინდა გიორგის
ხსენებებია. ამათგან წმინდა ნინოს სახელი გვხვება: ძველი სტილით 14 იანვარსა
და 6 ოქტომბერს.
2. ხშირად არშიებსა და ცარიელ გვერდებზე ჩამატებულია ცალკეული ტროპრები
და ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები როგორც ნუსხურად, ისე მხედრულად,
შავი და წითელი მელნით.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 202-203.
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დაუჯდომელი ჯუარისა [XVIII]
1446/222
ტექნიკური აღწერილობა:
26 ფ. ცარიელი ფურცლები: ფფ. 1, 1ა, 1ბ, 1გ, 1დ, 1ე, 1ვ, 26v, 27, 28; ზომები:
ყდა - 85x42, ქაღალდი - 78x48, ტექსტი - 52x33, სისქე - 10, სტრიქონებს შორის
მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 5, ქვედა - 15, მარცხენა - 7, მარჯვენა - 5. მასალა:
ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები
და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნითა და მთავრულით; სტრიქონების რაოდე
ნობა: 9/10; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ტექსტის
დასაწყისში დართულია თავსამკაული. ხელნაწერის გადამწერი, სავარაუდოდ,
უნდა იყოს მარიამ აბაშიძე (26r); ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. დაუჯდომელი ჯუარისა - ზეშთა მბრძოლისა და მოღვაწისა ჩუენისა უძლეველისა
ჯუარისა შენისა, ქრისტე ღმერთო ... (1r-26r).

ანდერძი:
„უფალო ღმერთო, ნუ წაღთენ მარიამს, გიორგი აბაშიძის ქალს, იესუ ქრისტე,
ყოველნო წმიდანო ღმრთისანოჲ“(26r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 203-204.
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ლოცვანი [XIX]
1446/223
ტექნიკური აღწერილობა:
29 ფ. ცარიელი გვერდები: 29v, 30r-v; ზომები: ყდა - 92x57, ქაღალდი - 88x60,
ტექსტი - 55x37, სისქე - 3, სტრიქონებს შორის მანძილი - 3; არშიები: ზედა - 15,
ქვედა - 7, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 5. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; მუყაოს
ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა სხვადასხვა.
[XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ
არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: სახარება ლუკასი - მათ დღეთა შინა აღსდგა მარიამ და წარვიდა
მთად კერძო მსწრაფლ ქალაქად იუდასა …(1r).
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა
ლოცუა

კჳრიაკესა (2r-4v)
ორშაბათსა (4v-7r)
ძილად დაწოლისა ორშაბათისა (7r-9r)
სამშაბათს (9r-11r)
დაძინებისა სამშაბათსა (11v-13v)
ყოვლად წმიდისა მიმართ ოთშაბათსა (13v-16v).
ძილად დაწოლისა ოთშაბათსა (17r-19v)
ხუთშაბათსა (19v-21r)
ხუთშაბათსა დაწოლისა (21v-22r)
პარასკევსა (22r-23v)
დაწოლისა პარასკევსა (24r-27r)
შაბათსა (27r-28r).
დაწოლისა შაბათსა (28r-29r)

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949,
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1446/224
ტექნიკური აღწერილობა:
78 ფ. ცარიელი გვერდები: 3r; ზომები: ყდა - 10x7, ქაღალდი - 98x65, ტექსტი
- 80x45, სისქე - 22, სტრიქონებს შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 9,
ქვედა - 14, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 14. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი,
წითელი; ყდა ლურჯი, ტყავგადაკრული ხე; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური,
მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - მთავრულითა და წითელი
მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 15; ხელნაწერი ბოლონაკლულია. ტექსტი
გვერდგამოშვებით ნაწერია მხედრულ-ნუსხურად; მოხატულია დეკორირებული
საზედაო გრაფემებითა და მცენარეული თუ გეომეტრიული ფიგურებით შემკული
თავსამკაულებით (2r, 20v, 57r). მინიატურები: 1) ყოვლისაღმპყრობელი ქრისტე
მაკურთხეველი მარჯვენითა და სფეროთი მარცხენა ხელში, ასომთავრული
წარწერით „ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე“ (3v), 2) ცალკე ჩაწებებულია ორთავიანი არწივის
გამოსახულება გვირგვინით, შუაში გველეშაპის გამგმირავი წმინდა მხედრის,
ხოლო ბრჭყალებში ხმლის, ხანჯლისა და თოფების გამოსახულებით (8აr), 3)
მთავარანგელოზი მიქაელი ნუსხური წარწერით „მთავარანგელოზი მიხაილ“ (9v),
4) ჩვილედი ღვთისმშობელი ასომთავრული წარწერებით „ყ(ოვლა)დ წ(მიდ)ა და
ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე“ (33v), 5) წმიდა იოანე ნათლისმცემელი შესაბამისი შინაარსის
ნუსხური წარწერით (56v). თარიღი: 1767; გადამწერი: სიონის დეკანოზი ნიკოლოზ.
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. ესე ლოცვა ყოველთა დღეთა უნდა შემდგომად მწუხრის გამოლოცვისა
- კურთხეულ ხარ, მეუფჱო, ღმერთო, ყოვლისამპყრობელო ... (2r-3r).
2. რაჟამს გეგულვებოდის დაძინება, თქუ ესე ლოცვაჲ წმიდისა ანგე
ლოსისა მიმართ სულისა და ჴორცთა მცველისა (3r-5r).
3. ლოცვა ავაზაკისა ერთისა, რომელი მავრიკ მეფემან მიიყვანა ღმრთი
სა. რაჟამს დაწვებოდე, წართქჳ და უფროს, ხოლო ჟამსა სიკუდი
ლისასა სამარადისოდ (5r-6v).
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4. ლოცვა ძილად დაწოლისა, სავედრებელი ყოვლად წმიდისა ღმრთის
მშობელისა მიმართ სამარადისო (6v-8r).
5. ლოცვა ბოროტთა გულისსიტყვათაჲთათჳს სამარადისო (8r-9r).
6. სხუა ლოცვა მისივე (9r).
7. ლოცვა უკუეთუ მღუდელსა დაცემა შეემთხჳოს ძილსა შინა (10r-19v).
8. ლოცვანი ყოველთა შჳდეულთა დღეთანი, რომელიცა ვინ ჰყოფდეს
აღსარებასა თვისთა ცოდვათასა. კვირიაკესა სათქმელი, თეოფანესგან
თქმული (21v-32r).
9. ლოცვა ბოროტთა გულისსიტყუათათჳს, კვირიაკისა (32v-33r).
10. პარაკლისი სავედრებელი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა
მიმართ (33აr-56r).
11. პარაკლისი, სავედრებელი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა
(57r-75v).

შენიშვნა:
1.

ხელნაწერს დასაწყისში დართული აქვს ზანდუკი (1r), ბოლოში - პასქალია
(77r-78v).

ანდერძები:
1.
2.
3.

4.

„იესუ ქრისტე, შეიწყალე უღირსი დეკანოზი ნიკოლოზ, 1767“ (9r,
ტექსტის ბოლოს).
„ყოვლად წმიდაო დედოფალო, შეიწყალე მწერალი, უღირსი მღდელი,
დეკანოზი სიონისა ნიკოლოზ“ (56r, ტექსტის ბოლოს).
„მამანო წმიდანო, მჴედრული და ხუცური ამისთვის აღვწერე, რომელ
რუსულებ შეკრული იყო და აღარ დავშალე. ამისთვის ორსავე გვერდსა
ხუცურათ არ დაიწერებოდა. მცირედ მწერლობაც ვიმუშაკე. ჩღჲზ 1767“.
„წერასა ამისსა ვიქმენ წლისა მზ“ (მხედრულით). დიაკონი სიონისა
ნიკოლოზ ვწერ“ (ასომთავრულით) (76v).

ლოცვანი, 1767 1446/224

მინაწერები:
გადამწერისეული:
1. „აბა, გნახო, კალამო, როგორა სწერ, კალამო. ნიკოლოზ დეკანოზი
ვწერ ქორონიკონს აქეთ ჩღჲზ/1767. ქ. ჭანდარი დავრგე საყდრის კარზე.
ქორონიკონს უოდ. ჩღჲთ“ (1r).
2. „პატარა გაბრიელ დაიბადა ოკდონბერსა იჱ, ჩღჲზ (1767)“ (1r).
3. ცარიელ გვერდზე მხედრულით: „ნიკოლოზ დეკანოზისა“ (20r).
სხვა ხელით:
4. მხედრულით, მინიატურის ქვეშ: „მეოხ ეყავ მღუდელს იოსებს“ (3v, 9v,
33v, 56v).
5. „ქ. ესე წიგნი მე ჩაჩუას შვილმა [...] ვიყიდე ჩემის სულის მეოხად და ვინც
გამ[...] და [ა]ნ მაიპაოს ან [...] სახლის [...], გაუწყრ[ეს] [ღვთის]მშობელი
მარიამ, ი[იოანე] ნათლისმცემელი და წმინდა თევდორე და [...].
თებერვლის კზ, ქორონიკონს უმი“ (1v).
6. „იოანე ნათლისმცემელო, მეწიე და დაიფარე მონა შენი [...] (76v)”.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 204.
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იოანე ოქროპირი, სწავლანი [XVIII]
1446/225
ტექნიკური აღწერილობა:
2 ფ.; ზომები: ყდა - 222x163, ქაღალდი - 215x162, ტექსტი - 172x118, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 26, მარცხენა - 17, მარჯვენა - 28.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების
რაოდენობა: 29. [XVIII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] არა შვიდნი შვილნი შეწირნა ღმრთისაჲ და ეგოდენსა მას ღვაწლსა
ნაშობთა მისთასა არა იძლია მისი გონება ... (1r).
წყდება: ხოლო სასყიდელი შუებისა სხვა არარაჲ არს, გარნა საუკუნო სატანჯველი,
რამეთუ რავდენიცა ჴორცნი იშვებდენ და განისვენებდენ, ეგოდენცა სული უძლურ
და ჭირვეულ იქმნების გამომცა-ვინ-იყვან სული შვებასა და განცხრომასა შინა
ყოფილი და გიჩუენა და იხილემცა იგი უშვერებასა შინა [...] (2v).
1.

თარგმანებისაგან პილიპივლთა(sic) ებისტოლისა - ვინმე იტყოდის
ძლიერებათა შინა: უფალო, რომელმან არა დაფარე პავლე, არამედ
გამოაჩინე ... (1r-v).
შენიშვნა: მთარგმნელი: ექვთიმე ათონელი. იხ. ენრიკო გაბიძა
შვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 4, ბიბ
ლიოლოგია, ეგზეგეტიკა, აპოკრიფები, თბილისი, 2009, გვ. 311.

2.

მისივე წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირისა სიკვდილისათვის და
რათა არა ზომისა მეტად ვიგლოვდეთ მიცვალებულთათვის - მრავალთა
საქმეთა გამოეძიებს გონება ჩვენ, საყვარელნო, ცნობად ... (1v-2r).
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შენიშვნა: მთარგმნელი: ექვთიმე ათონელი. იხ. ენრიკო გაბიძა
შვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3,
ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 351.
3.

ანდრიატელთაგან - რამეთუ უკეთუ გამოიძიოს ღმერთმან უდებება ჩვენი,
რომელი გვაქვს ლოცვასა შინა ... (2v).
შენიშვნა: იხ. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის
ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 74.

4.

სწავლა წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირისა მარხვისათვის და
სიწმინდისა თარგმანებისაგან დაბადებისა - დიდი სამკაული არს სულისა
წმიდისაჲ მარხვა ამისთვისცა წმიდათა მამათა ... (2r-v).
შენიშვნა: მთარგმნელი: ექვთიმე ათონელი. იხ. ენრიკო გაბიძა
შვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3,
ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 220.

5.

ლაზარესთვის და მდიდრისათვის თქმულისაგან - ესოდენსა უკუე დავაჩვი
ენით თავნი ჩვენნი ჭამად ... (2v).
შენიშვნა: იხ. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის
ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 197.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 204.
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აპოკრიფული კრებული [XIX]
1446/226
ტექნიკური აღწერილობა:
6 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 9r; ზომები: ყდა - 200x158, ქაღალდი - 197x158,
ტექსტი - 168x134, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 20, ქვედა 20, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 12. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა
- ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები
- წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 16/17. [XIX]. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. 1874 წელს ხელნაწერი უპოვია მღვდელ
გრიგოლ მეტრეველს (1r); ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბე
ლაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. [პორფირისა და სტავროფორეს კითხვა-მიგება] - [ღ]ირსებით და
სიწმინდით ღმრთისმსახურმან, პატიოსანმან იეროდიაკონმან პორфირი ჰკითხა
ღვთივსულიერსა მამასა თჳსსა, მღუდელმონაზონს სტავროфორეს ... (3r-v).
2. პირი წიგნისა წარვლინებულისა იერუსალიმით ტიბირიოს ეфრატის
მიმართ фუბლიო პუნტოელ ჰურიასტანის მთავრისაგან. მოკლედ ამბავნი
იესო ნაზარეველისანი, ხოლო ეპისტოლე ესე დაიმარხვის რომს ბატონთა
ყარინელთა მონასტერსა შინათა წიგნისა საცავთა, ხოლო ლათინურითგან
ენის გარდმოღებულ фილიპპეს ვისმე ლათინთა ხუცისა - სათნო ყოფად
საძიებელისა თქუენისა მოვახსენებ, ჵ, კეისარო, ვითარმედ არს დროსა ამას
მთავრობისა ჩუჱნისასა სამთავროსა ჩემსა კაცი ვინმე, რომელსა ჰრქჳან იესუ
ქრისტე ... (4r-5v).
3. ეპისტოლე ავგაროზთ მთავრისა ქალაქსა ედესიისასა, რომელი მიეწერა
უფალსა ღმერთსა ჩვენსა იესო ქრისტესა და წარსცა ანანიას მიერ მოციქულისა
იერუსალიმს - ავგაროს მთავარი ედესიისა ქალაქისა უცხოსა იესოს მაცხოვარსა,
სახიერსა გამოცინებულსა ქალაქსა იერუსალიმისასა გახარებ ... (5v-8v).
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შენიშვნა: იხ. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის
ნათარგმნი ძეგლები, 4, ბიბლიოლოგია, ეგზეგეტიკა, აპოკრიფები,
თბილისი, 2009, გვ. 393.

მინაწერები:
1.
2.
3.
4.
5.

„იესო ქრისტეს სამკურნალო ანბავნი ავგარის მეფის კურნებისა, მიწერილი
თვით იესო ქრისტეს მიერ არს ესე“ (1r).
„მღვდლის - გრიგოლ მეტრევ[ელ]ისა. წელსა ჩყოდ-სა (1874) ვიპოვე ეს
წიგნი და დიდად ვისიამოვნე ამის ანბავი“ (1r).
„მარტსა აპრილი მოვი [...] კარგათა ჩემთვის, მღვდელი გარ[...] ჩყპჱ
(1888)“ (1r).
„მღვდელს მაქვს პატივი“ (1r).
მინაწერი ფანქრით, ფანქარი გადასულია და შინაარსის გარჩევა
შეუძლებელია (2r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 206-207.
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ჯვრის პარაკლისი [XVIII-XIX]
1446/227
ტექნიკური აღწერილობა:
6 ფ. ზომები: ყდა - 223x162, ქაღალდი - 212x160, ტექსტი - 145x110, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 28, ქვედა - 38, მარცხენა - 14, მარჯვენა - 36.
მასალა: ცისფერი ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები - ასომთავრულითა და
წითელი მელნით; ორ სვეტად ნაწერი. თითო სვეტში სტრიქონების რაოდენობა:
22. [XVIII-XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
პარაკლისი სავედრებელი ცხოველსმყოფელისა ჯუარისა - მღუდელმან: კურთ
ხეულ არს. და ჩუენ: დიდება შენდა, ღმერთო ... (1r-6v).

მინაწერები:
მხედრულით: „მღუდლის პ. კარბელოვისა. 2 მაისს. 1884 წ.“ (1r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 206.
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წმიდა მარინეს ცხოვრება და მსახურება [XIX]
1446/228
ტექნიკური აღწერილობა:
10 ფ. ზომები: ყდა - 235x183, ქაღალდი - 230x180, ტექსტი - 220x165, სისქე - 3,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 3; არშიები: ზედა - 6, ქვედა - 3, მარცხენა - 11/17,
მარჯვენა - 3/7. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული; შეინიშნება ჭვირნიშანი. სტრიქონების რაოდენობა: 18/21.
[XIX ს.]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი
გარკვეული პერიოდი ეკუთვნოდა ნინა აღსიაშვილს (1r); ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. სახარება მარინა ქალწულმოწამისა - ლუკასაგან წმიდისა სახარებისა
საკითხავი: მას ჟამსა შინა ევედრებოდა ვინმე იესოს ფარისეველთაგანი ...
(1r-v).
2. ქება და წამება წმიდისა ქალწულმოწამისა მარინასი - დასაწყისი
პირველი: წმიდისა ქალწულმოწამისა მარინას წამება. თჳთ მშვენიერი,
ბრწყინვალე, იყო უფლისა ბრძანება ... (1v-9v).
3. წმინდა მარინას ტროპარი - [ტ]არიგი შენი, იესო, მარინა, ხმობდა ხმითა
მაღლითა ... (10r).

ანდერძები:
1. „და ნინას მეოხებავ, მის სახელზე აღვსწერე.
ვისაც ხელს იყოს ეს წიგნი, მას მივსცე ედემს ნათელი.
ქმარ, თავი, შვილი უცოცხლე. რაც ედგას თვალთა ნათელი,
მას მოვარიდო მავნენი და ეშმაკისა საბრთხენი
და თავი და ძმები უცოცხლე, რაც იქმნა მადგან ნაშენნი.
დიდება მას უკუნისამდე, ამინ.
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აქა დასრულდა წმინდის მოწამის ამბავი“ (9v).
2. „იესოვ, ჩვენთვის ჯვარცმულო, მარინა ქალწულმოწამის მეოხებით მეოხ ყავ
მხევალსა შენსა (ნინას) უცოცხლე თავი თვისი, ქმარი, შვილები, დედა, მამა,
ბიძა, ძმები და დამწერსა ამისა სიცოცხლე მიმადლე და უცოცხლე ყოველი
კეთილისმყოფელი, ვითარცა სახიერ ხარ, ღმერო, მოწყალე და კაცთმოყვარე,
ამინ“ (10r-v).

მინაწერები:
„წიგნი ესე არს წმიდის მარინას წამება და ცხოვრება, რომელიცა ეკუთვნის
აღსიაშვილის ასულს ნინას“ (1r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 206.
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ათი მცნების განმარტება [XIX]
1446/229
ტექნიკური აღწერილობა:
3 ფ. ზომები: ყდა - 228x176, ქაღალდი - 220x175, სტრიქონებს შორის მანძილი 4. მასალა: ქაღალდი, ქაღალდი; მელანი - ყავისფერი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული; ტექსტი ორენოვანია, ქართულ-რუსული; ორ სვეტად ნაწერი,
თითო სვეტში სტრიქონების რაოდენობა: 31/26/23; [XIX]. გადამწერი: მღვდელი
პეტრე იმნაძე (3r).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
პატივ ეც მამასა შენსა და დედასა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელ
იყო ქუეყანასა ზედა - პატივი გიცია დედ-მამისა მოხუცე. დად დადგინებულის
მთავრისათვის ... (1r-3r).

მინაწერი:
„მღუდლის პეტრე იმნაძისა. Священника Петра Имнадзе“ (3r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 207.
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ანბანთქება [XIX]
1446/230
ტექნიკური აღწერილობა:
4 ფ. ზომები: ყდა - 226x173, ქაღალდი - 220x168, ტექსტი - 175x128, სისქე 4, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 20, მარცხენა
- 10, მარჯვენა - 15. მასალა: ქაღალდი - ცისფერი, მელანი - შავი და წითელი.
ყდა - ახალი, ლურჯი ფერის კოლენკორგადაკრული მუყაოს ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 20; რესტავრირებული; [XIX]
ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. [ანბანთქება] (1r-v) [...] მშვილდმა ისრისა ძეძვსა უყოს დგინება
ჯღარბსა აკრას ძველი ძარღჳ დაწყვეტით მაშინღა მაშინღა(sic) მართებთ [...] ...
(1r).
შენიშვნა: ტექსტის დასაწყისი (1r) ძალიან მკრთალია და ძნელად
იკითხება.
2. აქა სხვადასხვა ამბათქება იწყებიან დასაწყისი: აჰა, ამბათ აღვამაღლო, აწ ალვისა აღნაგობა
ბეწვ ბნელობა, ბროლ ბადრობა, ბაგეების ბარდახშობა ... (1v-2v).
შენიშვნა: ლექსის ავტორი - ვახტანგ ყაფლანიშვილი (იხ.
1446/396, 19r-20r).
3. ამბათქება ცხრა ლექსად თქმული ღარიბი ანო ავთქვი ჩემი ლხინი, თუცა მზესა გავეყარე,
ბანი, ბორცვნი რომ დაბადენ, ზეცას მისთჳს დაამყარე ... (2v-3v).
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4. ანბანთქება ანო, არვიცი რას სენსა დაუდგამს ჩემთჳს მახეები,
ბან, ბროლი ვარ გათლილი, ვსტირი არ შგებრალები ... (3v-4v).
5. დედოფალ ქეთევანის ანბანთქება ან ამას ჳსტირი, ბან ბნელსა მჯდომი, გან გულთა მდუღრად,
დონ დადაგული, ენ ესრეთ ვება, ვინ ვის მოება ... (4v).
შენიშვნა: ტექსტის ბოლოს მიწერილია ორი სტროფი: “
სიბრძნემან თვისათ თვისითა, სახლი იშენა გებული, მას შვიდნი
სვეტნი შეუდგნა, შვიდივე წმიდა გებული“. იქვე მინაწერია სხვა
ხელით: „იოსებ ბაბათაშვილი (თბილელი)“ (4v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 207.
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მოთხრობათა კრებული [XIX]
1446/231
ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ზომები: ყდა - 234x186, ქაღალდი - 232x180, ტექსტი - 145x120, სისქე 3, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 34, ქვედა - 50, მარცხენა
- 20, მარჯვენა - 30,. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ახალი, ლურჯი ფერის
კოლენკოგადაკრული მუყაოს ახალი ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული,
ნაკლული, ფურცლები - დალაქავებული; სტრიქონების რაოდენობა - 19.
ხელნაწერი აკინძულია, ახალი რესტავრირებული, კარგ მდგომარეობაში. [XIX]
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერის მფლობელი
- დათიკო სამებელაშვილი (6v); ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. [...] მოწამეთა, მოკლულ იქმნა უმიზეზოდ და ფრიად უსამართლოდ ცოდვათათჳს
კაცთა ნათესავისა ... (1r).
2. N308 - ღუთისმოყუარემ ეპისკოპოსმა იანვარმან, რომელსაცა პატივად აღუგეს
ნეაპოლსა შინა ეკკლესიაცა, თქუა ახალსა წელსა ქადაგება ... (1r-2r).
3. N309, შოტლანდიის ლიტონი სალდათი - ღლასკავასა შინა სალდათი
სახელად რიჩარდ მედილტონ, დღესა კვირიაკისასა მივიდა ეკკლესიისა და
მიიტანა თანა ნაცულად ლოცვანისა ერთი ხელი სათამაშო ქაღალდი ... (2r-3v).
4. N 310 - ღეომეტრიკოზ ორღანომან აიყუანა ერთი საწყალი, ობოლი Φერამენ,
რომელსაცა თუმცა ამსახურებდა ნაცულად მსახურისა ... (3v-4r).
5. N 311 - ჟამსა უდიდესი სიყმილისასა ჩქჲდ-სა (1664) წელსა პარიჟსა შინა,
ზაფხულისა დღესა, დროსა მიმწუხრისასა უფალი სალვო დასეირნობდა ... (4r-5r).
6. N 312 - ჟამსა ქრისტიანეთ დევნისასა ქალსა ვისმე ქრისტიანეს უბიწოსა და
ფრიად შუჱნიერსა ალექსანდრიას შინა გაუჩინა ურწმუნომა[ნ] მსაჯულმან სიძვა
სოდომური ... (5r-6r).
7. N 313 - ოდესმე პორტუღალიის ჯარი მივიდოდა ზღვით აღმოსავლეთის
ინდოეთს და შეემთხუა გზასა ხომალდისა დანთქმაჲ ... (6r-v).
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8. N 314 - ქურდი ვინმე პარიჟსა შინა მივიდა მიმწუხრსა ვაჭრისადმი დუქანსა,
სადა იყუნენ დადებულ მრავალნი ვეცხლის სასანთლენი ... (6v-7r).
9. N 315 - ლუდვიღ მეათოთხმეტესა მეფესა Φრანციისასა მოახსენა ერთმა
მისმა ვეზირმა, რომელ ოქროსა და ვეცხლისაგან რაოდენიცა მიუღიესთ Фრანციის
მეფეთაგან შვეიცარიელებსა ... (7r-v).
10. N 313 - ცალთუალი დენაძლევა ორთვალსა, რომელ მე შენზედ მეტსა ვხედაო
და მოუგოცა ამისთჳს, რომელ ცალთვალი ხედავს ამის შინა ორსა თვალსა და იგი
ცალთვალში მხოლოდ ერთს თუალსა (7v).
11. N 318 - კონრად მესამე, აღმორჩეული კეისარი 1138-სა წელსა შემოადგა
ქალაქსა ვეისპერაღს, რომელიცა იყო რიცხუსა შინა წინააღმდეგთასა აღმორჩევასა
შინა კონრადისასა კეისრად ... (7v-8r).
12. N 319 - ეპისკოპოსი შეურაცხჰყოფდა ერთსა ლიტონ სანახავსა და ღარიბსა
ხუცესსა და უთხრა მას: მე ვგონებ, რომელ არა იცოდე შენაო თჳთ პირველნიცა
დასაბამნი კატიხისმოსნი ... (8r-v).
13. N 320 - მეორესა საუკუნესა შინა ინგლისის ღერცოღის მერსისა მეუღლემან
ღოდინამან, რომელიცა იყო ჩინებულ სილამაზითა თჳსითა და ქუჱლისმოქმედე
ბითა, აღმოუჩინა სიყვარული ერს თჳსსა განსხუავებულითა მოქმედებითა ... (8v).

მინაწერები:
„ესე წიგნი ეკუთნის დათიკო სამებელაშვილსა“ (6v, ქვედა არშია, სხვა ხელითა
და მელნით).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
მოთხრობების ნუმერაცია არეულია: 315-ს კვლავ მოყვება 313, ხოლო 313-ს 318.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 207-208.
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მირის ზღაპარი [XIX]
1446/232
ტექნიკური აღწერილობა:
4 ფ. ზომები: ყდა - 226x171, ქაღალდი - 218x168, ტექსტი - 152x124,
სისქე - 3, სტრიქონებს შორის მანძილი -1; არშიები: ზედა - 23, ქვედა - 42,
მარცხენა - 18, მარჯვენა - 22. მასალა: ქაღალდი, მელანი ყავისფერი; ახალი,
ლურჯი ფერის კოლენკორგადაკრული მუყაოს ყდა; დამწერლობის სახეობა მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა - 17; ხელნაწერი თავბოლონაკლულია,
აკინძული, რესტავრირებული; ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] თავს იმართლებდა, რასაც ამბობდა არ ესმოდათ. მერმე იამანის
ხემწიფემ თავისის სასურველის შვილის სიკუდილი რომ შეიტყო, მოიხადა
გვირგვინი, გასტყორცნა, საყელო გარდაიხია და თავს ნაცარი გარდიყარა ... (1r).
წყდება: ... ნისიბის ქვეყნიდამ რომლისამე საქმისათვის ნიქასტარის ხელშეკრული
სამართალში მიყვანა და მათგან ერთმანეთის ცნობა და მრავალი სიხარული. მირი
იყო [...] (4v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 208.
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საგალობეთა კრებულის ფრაგმენტი [XVIII]
1446/233
ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ზომები: ყდა - 233x175, ქაღალდი - 230x170, ტექსტი - 168x122, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 3; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 68, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 28.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით [XVIII].
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ
არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...]ელად ყოველთა, რომელთა უჯეროდ აქუნდა იგი ... (8r).
წყდება: რომელმან აღიაროს, ვითარმედ იესუ არს ძე ღვთისა, ღმერთი, მას თანა
ჰგიეს და იგი ღვთისა თანა და ჩუენ ვჰსცანთ და გურ[...] (7v).
1. საზიარო წმიდათა წინასწარმეტყველთა, რომელთაცა ჴსენებასა აღვასრუ
ლებდეთ. უფალო ღაღადყავსა ზედა დასდებელი, ჴმა ბ - სული ყოვლად წმიდა,
რომელი მამისაგან გამოვალს, იტყოდა ყოფადისა მისთჳს ... (8r-v, 1r-3r).
2. საჴმარნი რვაჴმათაგან კჳრიაკისა მუჴლთაგან დასდებლისა სტიქარონისა
ტროპარისა და წარდგომათაგან აწდანი. უფალო ღაღადყავსა ზედა აწ და. ჴმა
ა - ყოვლისა სოფლისა დიდებასა, კაცთაგან გამოსრულსა და მეუფისა მშობელსა
... (3r-7r).
3. განგება ათორმეტთა მოციქულთა მწუხრად საკითხავი. კათოლიკე ეპის
ტოლე წმიდისა იოანე მოციქული[სა] საკითხავი - საყუარელნო, უკუთეუ გული
ჩუენი არა გგუშობდეს ჩუენ, განცხადებულება გვაქვს ღვთისა მიმართ ... (7v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 208-209.
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დავითნი [XVI-XVII]
1446/234
ტექნიკური აღწერილობა:
12 ფ. ზომები: ყდა - 234x107, ქაღალდი - 142x95, ტექსტი - 108x68, სისქე - 5,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 13, ქვედა - 20, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 28. მასალა: ქაღალდი; მელანი - ყავისფერი, წითელი; ყდა - ახალი;
დამწერლობის სახეობა - ნუსხური; სტრიქონების რაოდენობა: 15. [XVI-XVII].
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: დამკჳდრებულ ცათა შინა. აჰა ესერა, ვითარცა თვალნი მონათანი
ჴელთა მიმართ უფალთა მათთასა ... (5r).
წყდება: მღუდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმიდანი შენნი [...] (4v).
შენიშვნა: ხელნაწერი არეულადაა აკინძული.
ფრაგმენტში არის 122-136 ფსალმუნები.

შემორჩენილ

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 209.
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ნუგეშინისცემის წიგნი [XIX]
1446/235
ტექნიკური აღწერილობა:
4 ფ. ზომები: ყდა - 225x165, ქაღალდი - 210x168, ტექსტი - 182x150, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 5, ქვედა - 20, მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი;
მელანი - შავი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების
რაოდენობა: 15/19/20; [XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული
ნიშნები. ხელნაწერი დაზიანებულია, თავნაკლული. გადამწერი: მღვდელი
ილია ქიტიევი (4v). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
უკუეთუ რომელიმე უბედურებათა შინა საჭირო არს კაცთა თავის ნუგეშინისცემა,
ვგონებ მომატებულად უსაჭიროეს იყოს ნუგესინისცემა უბედურებათა შინა ... (1r-4r).
შენიშვნები:
1. ტექსტი მთავრდება შვიდტაეპიანი ლექსით:
„ნათესავთა და ნაცნობთა და ყოველთ ჩემთ მეგობართა
მე, ნინიკო, მოგახსენებთ უკანასკნელთ საუბართა
თქმა ვითართა საუბართა, თუმცა სრულებ არ მემართა,
მაგრამ რას ვიქმ, ვამაფ(sic) მისთვის, რადგანც ამ დროს ეს
მემართა ...“ (4r-v).
2. ხელნაწერის ტექსტი ეხება ფარნაოზ ბატონიშვილის შვილის
- ნინო ბაგრატიონის ოჯახის ტრაგედიას.
ნინო ბაგრატიონი იყო ფარნაოზ ბატონიშვილის ასული და
ალექსანდრე დადიანის მეუღლე. აღესრულა 1828 წელს,
26 წლის ასაკში. დასაფლავებულია სანქტ-პეტერბურგში,
ალექსანდრე ნეველის ლავრაში თავის მცირეწლოვან შვილთან
ერთად.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 209.
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სადღესასწაულოს ფრაგმენტი [XVIII]
1446/236
ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ზომები: ყდა - 225x165, ქაღალდი - 217x164, ტექსტი - 140x105, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 28, ქვედა - 46, მარცხენა - 20, მარჯვენა
- 37. მასალა: მოცისფრო ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი
მელნით; ორ სვეტად ნაწერი, თითო სვეტში სტრიქონების რაოდენობა: 22; [XVIII].
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ არ
ქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
თუჱსა დეკენბერსა კე ჴორციელი შობა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა
ჩუენისა იესუ ქრისტესი ... - მოვედით, ერნო, მორწმუნენო და ვიხარებდეთ
უფლისა მიმართ ყოველნი ... (1r).
შენიშვნა: ტექსტში მხოლოდ მაცხოვრის შობის მსახურებაა.
ხელნაწერი თავბოლონაკლულია, ამიტომ არ ჩანს მხოლოდ ამ
მსახურებით შემოიფარგლებოდა ტექსტი თუ სხვა მსახურებებიც
შედიოდა.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 210.
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წმინდა იოანე ნათლისმცემლის შობის
ლიტურგიკული მსახურების ფრაგმენტი [XVIII]
1446/237
ტექნიკური აღწერილობა:
6 ფ. ზომები: ყდა - 225x163, ქაღალდი - 215x166, ტექსტი - 147x112, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 3; არშიები: ზედა - 24, ქვედა - 40, მარცხენა - 18, მარჯვენა - 36.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების
რაოდენობა: 22. [XVIII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.
ნაკლული. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშ
ვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
[…] ვითარცა და მე ჴმა ღაღადებისა, რომელმან ქადაგოს იქი ღმრთივ ბრწყინუალედ
ყოველსა სოფელსა: კურთხეულ ხარ შენ შორის დედათა და ყოველთა ტომთა და
ნათესავთა ... (1r-6v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 210.
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წიგნი ქებისა ანუ ფსალტირი [XIX]
1446/238
ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ცარიელი გვერდები: 4v, 5r-v; ზომები: ყდა - 355x208, ქაღალდი - 355x225,
ტექსტი - 320x198, სტრიქონებს შორის მანძილი - 8; არშიები: ზედა - 18, ქვედა
- 18, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი; მელანი - ყავისფერი;
ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა:
28; აღრიცხვა - გვერდობრივი, არაბული ციფრებით ზედა არშიაზე მარჯვენა
კუთხეში [XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
წიგნი ქებისა ანუ ფსალტირი, I, (ფსალმუნი დავითისი) - 1. ნეტარ არს კაცი,
რომელი არა ვალს რჩევასა შინა და არცა სდგას გზა(!) ზედა ცოდვილთასა და
არცა კრებასა შინა განრყვნილთასა ... (1r-4v).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნა:
ნაწერში სულ 9 ფსალმუნია მოტანილი. შიგადაშიგ ახლავს სქოლიოები შესაბამისი
განმარტებებით. ტექსტები არ მისდევს ძველ ქართულ თარგმანებს.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 210.
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ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკური კრებული
[XVIII-XIX]
1446/239
ტექნიკური აღწერილობა:
56 ფ. ცარიელი გვერდი 11v; ზომები: ყდა - 355x224, ქაღალდი - 344x185,
ტექსტი - 288x184, სისქე - 5, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა
- 35, ქვედა - 18, მარცხენა - 25. მასალა: ქაღალდი, ხაზებიანი; მელანი - შავი;
ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა:
სხვადასხვა; [XVII-XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები;
თავნაკლული; ნასწორებია წითელი მელნით. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. საკითხავი წმიდისა კლემენტოსისი, რომელი იყო მოწაფე წმიდისა მოცი
ქულისა პეტრჱსი, რომელიცა-იგი შემდგომად წმიდისა პეტრჱსსა დაჯდა
საყდარსა მისსა ჰრომს. ბრძანებაჲ წმიდათა მოციქულთაჲ კლემენტოსის მიერ
მიძღოვნებოჳლი ყოველთა მიმართ კათოლიკჱ სამოციქულოთა ეკლესიათა:
„სიტყჳსაგან და წამებისა და დღჱსასწაულთათჳს“ - ვითარმედ დღენი დღესას
წაულთა თქოვენთანი დაიცვენით პირველად შობაჲ ოჳფლისა ჩოჳენისა იესუ
ქრისტჱსი ... (1r).
2. წმიდისა გრიგოლისი ღუთისმეტყუველისა ეპისკოპოსისა ნანძიანძორელი
საჲ შობისათჳს უფლისა - რამეთუ გამოჩნდა ღმერთი კაცთა შორის ჴორციელად
შუბილი, რომელი იყო და მარადი არს ... (1r).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ილია აბულაძე, შრომები,
III, თბილისი, 1982, გვ.289; 2. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი
ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა,
თბილისი, 2009, გვ.463.
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3. მისივე ნათლისღებისათჳს სიტყოვაჲ - შობისათჳს, რომელ ჯერ იყო ჩუენდა
დღესასწაოჳლი, აღვსასროჳლეთ ყოვლითა შემკულებითა ... (1r-v).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ილია აბულაძე, შრომები,
III, თბილისი, 1982, გვ.289-290; 2. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი
ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა,
თბილისი, 2009, გვ.293.
4. წმიდისა იოვანე კუსტანტინეპოვლელისა მთავარეპისკოპოსისა შობისათჳს
უფლისა ჩოვენისა იესუ ქრისტჱსა - პირველ ამისსა გამოჳჩინებულ იყო და
შემდგომად მცირედთა წელთა გამოცხადნა ... (1v-2v).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ილია აბულაძე, შრომები,
III, თბილისი, 1982, გვ.80-83; 2. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი
ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა,
თბილისი, 2009, გვ.462.
5. საკითხავი მარტჳლისა შემდგომად დღესა ოთხშაბათსა აღმართებაჲ
პატიოსნისა ჯუარისა მცხეთას - და რაჟამს იყო ჟამი ესე მო-რა-იქცა ყოველი
ქართლი, ზრახვა ყვეს მღუდელთა მათ ... (3r-5r).
შენიშვნა: ტექსტის დასაწყისში მითითებულია: „იხ. ქართ. ცხ. I
ნაწ. გვ.93“ (3r).
6. თქმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა კჳრილჱ მთავარეპისკოპოსისაჲ
აღდგომისათჳს უფლისა - იხარებდინ დღეს ეკლესიაჲ და ნაშობნი თვისნი
გალობდინ ... (5r-6v).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.251-253. ბ. უდაბნოს მრავალთავი, თბი
ლისი, 1994, გვ.254-156; 2. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი
ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა,
თბილისი, 2009, გვ.84; 3. ტექსტი სხვა ხელნაწერებში (ათონის
მრავალთავი, კლარჯული მრავალთავი) შეტანილია იოანე
ოქროპირის სახელით, მ. ვან ესბროკი მას ამ ჰომილიას იოანე
ბოლნელსაც კი მიაკუთვნებდა, რაც არამართებულად მიაჩნდა
თამილა მგალობლიშვილს (იხ.კლარჯული მრავალთავი ... გვ.
55-56).
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7. თქმული წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფრემისი სიკუდილისათჳს და გამოს
ლვისათჳს სულისა ჴორცთაგან - ვაჲ ჩუენდა შენ მიერ, ჵ, სიკუდილო, რამეთუ
თანამდები ხარ უწყალოჲ, რომელი არავის მიუტევებ, მოსესხჱ ხარ სასტიკი,
რომელი არა გარდაიჴდი ... (6v-11r).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ილია აბულაძე, მამა
თა სწავლანი, თბილისი, 1955, გვ.220-227; ბ. კლარჯული
მრავალთავი, თბილისი, 1991, გვ.269-273; 2. ენრიკო გაბი
ძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 3,
ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 351; 2. ენრიკო გაბიძაშვილი,
ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები, 2, ასკეტიკამისტიკა, თბილისი, 2006, გვ. 296-297.
8. თუესა იანვარსა ზ, წამებაჲ წმიდისა მოწამისა ჰაბოჲსი, რომელი იწამა
ქართლსა შინა ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა გამოთქოჳმოჳ
ლი(!) იოვანე, ძისა საბანისთა ბრძანებითა ქრისტჱს მიერ სამოელ ქართლისა
კათალიკოზისაჲთა - ქრისტჱს მიერ ქართლისა კათალიკოზი იოვანეს საბა
ნისძესა სოჳლიერად შვილსა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისასა და საყოვარელსა
ჩუენისა ლოცჳთ უფლისა მიერ გიკითხავ ... (12r-v).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია: ძველი ქართული აგიოგრა
ფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I (V-X სს.), თბილისი,
1968, გვ. 46-81.
9. თქმული წმიდისა დედისა ჩუენისა ნინოჲსა, რომელმან ქადაგა ქრისტჱ
ქართლს შინა შობილი წმიდისა ქალწულისა მარიამისაგან - აწ მოვედით და
ვიხილოთ წესი წინა წარმოღებულისა ამის სიტყჳსაჲ ... (13r-15r).
შენიშვნა: 1. ტექსტი გამოცემულია:
ქართლისა, თბილისი, 2015, გვ. 14-19.

წმიდაჲ

ნინო

ემბაზი

10. თქმული იოვანჱ ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ მღდელთმოძღუართათჳს,
ოდესცა გინდეს - ვინმემცა არა იხარებდა დღეს საჴსენებელსა წმიდათა მღუდელთ
მოძღუართასა ... (15r-16r).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: იხ. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 257-259.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი
ძეგლები, 3, ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 284-285.
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11. თქმული წმიდისა დედისა ჩუენისა ნინოჲსი ნათლისღებისათჳს უფლისა
იესუ ქრისტესი - ნათელი არს ღმერთი, ნათელი არს პირველი და დიდისა
სასყიდლისაჲ ... (16r-19r).
12. თარგმანებანი წმიდათა სახარებათანი, რომელნი წარიკითხვიან წმიდათა
მარხვათა ჴორცთა აღებითგან, ვიდრე ბზობადმდე, თავი რვაჲ (19r-39r).
ჴორცითა აღებასა კჳრიაკესა. სახარებაჲ ლუკას თავისაჲ (19r-21v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 195-201.
მეორესა კჳრიაკესა სამხრად სახარებაჲ მათჱს თავისაჲ: „ეკრძალენით
ქველისსაქმესა საქმესა(!) თქუენსა, რათა“. მწუხრისა ჟამსა, თქმული
იოვანე ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ მისთჳს, ვითარმედ „ეკრძალენით
ქველისსაქმესა თქვენსა“ და საკითხავი ესე (21v-23v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 202-207. ბ. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.203-204.
მესამესა კჳრიაკესა სახარებაჲ ლუკაჲსი ასთა მათ ცხოვართათჳს. თქმული
იოვანე ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ მესამესა კჳრიაკესა მარხვათასა მწუხრისა
ჟამსა ასთა მათ ცხოვართა საკითხავი ესე (24r-25v).
შენიშვნა: ზედა არშიაზე იგივე სათაურია წითელი მელნით
მითითებული და შენიშვნა „- არ არის“. როგორც ჩანს, აქაც
პარხლის მრავალთავს ადარებს (24r).
ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი, თბილისი,
1999, გვ. 207-211. ბ. კლარჯული მრავალთავი, თბილისი, 1991,
გვ.204-207.
მარხვათა მეოთხესა კჳრიაკესა სახარებაჲ ლუკაჲს თავისაჲ „იგავი იგი
ორთა მათ ძეთათჳს“. თარგმანებაჲ სახარებისა, თქმული წმიდისა იოვანჱ
ოქროპირისაჲ უძღებისა მისთჳს შვილისა და საკითხავი ესე (26r-29r).
შენიშვნა: ზედა არშიაზე წითელი მელნით ამავე სათაურის
შესწორებული ვერსიაა მოტანილი. მითითებულია: „ფარხალისაში
არ არის“.
ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი, თბილისი,
1999, გვ. 211-216. ბ. კლარჯული მრავალთავი, თბილისი, 1991,
გვ.208-211.
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მარხვათა მეხუთესა კჳრიაკესა სახარება ლუკაჲს თავისაჲ ფარისეველისა
მისთჳს და მეზუერისა, ხოლო მწუხრისა ჟამსა თქმული იოვანჱ ბოლნელ
ესპისკოპოსისა ფარისეველისა მისთჳს და მეზუერისა და საკითხავი ესე
(29r-31v).
შენიშვნა: 1. სათაური და ტექსტი წითელი მელნით არის ნას
წორები. 2. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 217-221. ბ. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.211-214.
მეექუსჱსა კჳრიაკესა სამხრად სახარებაჲ ლუკაჲს თავისაჲ, რომელი იგი
შევარდა ჴელთა ავაზაკთასა. ხოლო მწუხრისა ჟამსა თქმული იოვანჱ
ბოლნელ ეპისკოპოსისაჲ მისთჳს, რომელი-იგი ჴელთა ავაზაკთასა
დაიწყლა იგი და საკითხავი ესე (31v-34v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 221-226. ბ. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.214-218.
მეშჳდესა კჳრიაკესა სამხრად სახარება ლუკაჲს თავისაჲ მდიდრისათჳს
და ლაზარესთჳს, ხოლო მწუხრისა ჟამსა, თქმული იოვანე ბოლნელ
ეპისკოპოსისაჲ მდიდრისათჳს და ლაზარესთჳს და საკითხავი ესე
(34v-37v).
შენიშვნა: 1. სათაური და ტექსტი წითელი მელნით არის
ნასწორები; 2. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ა. ათონის მრავალთავი,
თბილისი, 1999, გვ. 226-231. ბ. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.218-221.
მერვესა კჳრიაკესა, რომელ არს ბზობაჲ. სახარება მათჱს თავისაჲ
დაჯდომისათჳს უფლისა კიცუსა ზედა და შესლვისათჳს იჱრუსალიმდ და
შესხმისათჳს ყრმათასა და საკითხავი ესე (37v-39r).
შენიშვნა: 1. ახლავს მინაწერი წითელი პასტით: „ეს არ არის
ფარხალისაში“ (37v); 2. ტექსტი გამოცემულია: იხ. ათონის
მრავალთავი, თბილისი, 1999, გვ. 232-243.
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13. [...] წმიდისა ახალკჳრიაკისანი, თქმული იოვანე ბოლნელ ეპისკოპოსისა
ახალკჳრიაკისათჳს თომაჲს ურწმუნოებისათჳს და მერმე კუალად სარწმუნო
ებისათჳს ა, თავი - და ვითარცა აღდგა მკუდრეთით უფალი იესო ქრისტჱ დღესა
მას ერთშაბათისასა ... (39v-41r).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: იხ. კლარჯული მრავალთავი,
თბილისი, 1991, გვ.277-279.
14. თუესა იანვრის ზ-ს წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტესისა
ჰაბოჲსი, რომელი იწამა ქართლსა შინა ქალაქსა ტფილისს ჴელითა
სარკინოზთაჲთა, თქმული იოვანჱ საბანისძისაჲ ბრძანებითა სამოელ ქრისტჱს
მიერ ქართლისა კათალიკოზისაჲთა. თავი ოთხი, პირველი ღუთისმსახურთა
და მარტჳლთმოყუარეთა მათ სწავლაჲ და ახლისა ამის წმიდისა მოწამისა
ჴსენებაჲ - საყუარელნო მამანო და მეგობარნო და მონანო ქრისჱს ძისა ღუთისანო
და სამკჳდრებელნო სულის წმიდისანო ... (41v-53v).
შენიშვნა: ტექსტი გამოცემულია: ძველი ქართული აგიოგრაფიული
ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I (V-X სს.), თბილისი, 1968, გვ.
46-81.
15. როგორც წმიდა სახარება იტყჳს და წამებს, იესო ქრისტე აღდგა
მკუდრეთით დღესა მას ერთშაბათისასა ... (54r).
16. საკითხავი, თქმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოვანჱ
მთავარეპისკოპოსისაჲ კოსტანტინჱპოვლელისაჲ ახალკჳრიაკესათჳს - დღჱ
კჳრიაკჱ დღჱ ნათლისაჲ არს ... (55r-56r).
შენიშვნა: 1. ტექსტს შემდეგი კომენტარი ახლავს: „ეს სიტყუაც
ბოლნელისად მგონია, რომ პირველს თავს მოსდევს მეორე
თავიც, რაჲცა დაცულია ამ წიგნში ზემოდაც ბოლნელ ეპისკ.
ქადაგებათა შორის რიგ-რიგზედ მისდევს და მერვემდის, თუმცა
ფარხალის ჴელთნაწერში ეს რიგი დაცული არ არის. თუ იოვანე
ოქროპირის ქადაგებაშიაც არ აღმოჩნდა, მაშინ რაღა დიდი
ფიქრი უნდა, რომ ბოლნელისა არის. რაკი ეს ჰაზრი დამტკიცდება
ამგვარად, მე ვგონებ, რომ დანარჩენ ქადაგებათაც გაცხრილვა
და შედარება მოუნდებათ, ვინაჲთგან ბოლნელ ეპისკ. მაგივრად
ოქროპირი აწერია ხოლმე. 2 საათია ღამისა, პარასკევსა
დღესა, 12 თებერვ. 1899 წ.“ (55r). 2. ტექსტი გამოცემულია:
იხ. კლარჯული მრავალთავი, თბილისი, 1991, გვ.279-281; 3. ე.
გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები,
3, ჰომილეტიკა, თბილისი, 2009, გვ. 90.
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ხელნაწერთან დაკავშირებული შენიშვნები:
1.

2.

არშიებზე გატანილი შენიშვნების მიხედვით ჩანს, რომ ხელნაწერში
შეტანილი ტექსტები გადმოწერილია პარხლის მრავალთავიდან, სვანეთში
დაცული ხელნაწერიდან ან „ქართლის ცხოვრებიდან“.
ტექსტები წითელი მელნით არის ჩასწორებული და შიგადაშიგ ჩართულია
ინფორმაცია დედნის შესახებ (მაგ. „მოუცხოველებია და გაუფუჭები[ა]“ და
ა.შ.).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 211.
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ვახუშტი ბატონიშვილი, საქართველოს
ისტორია, 1778
1446/240
ტექნიკური აღწერილობა:
252 ფ. ზომები: ყდა - 318x210, ქაღალდი - 312x220, ტექსტი - 223x151, სისქე
- 60, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 33, ქვედა - 51, მარცხენა
- 7, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული,
ტყავგადაკრული ხის ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და
საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 26; აღრიცხვა
- რვეულებრივი, მონიშნულია რვეულის დასაწყისის ქვედა არშიაზე მხედრულით.
სულ 32 რვეულია. აქედან ა, ვ, ზ, ი, იე და ლ რვეულები ნაკლულია, ხოლო ლბ
რვეულში შედის მხოლოდ 7 ფურცელი; თავბოლონაკლული. 1778 (251r).
გადამწერი - მღვდელი იესე (251r). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ტომობა და ჩამომავლობა ქართველ[თა და ცხოვრ]ება მათი, რომელსა
ეწოდების წიგნსა ამას “ცხოვრება ქართლისა” - ნოეს ძის იეფეთის თესლისაგან
ვიდრე ქართლოსისა და ძმათა მისთამდე და განყოფილებანი მათნი და ძეთა
მათთა ... (1r).

ანდერძი:
„ქ. სახელოვნობით განთქმული, ძლიერებით განდიდებული, ჴმააღმატებით
განსმენილი, ყოველთა მტერთა თვისთა ძლიერებით შემმუსვრელი, დიდის
ჴელმწიფის ირაკლის მეფისა ნაზარ-ალი ხანად წოდებულისა ძე ცხებით გვირგ
ვინოსანი მეფეთ მეფე და ჴელმწიფე თეიმურაზ.
აღიწერა და სრულ იქმნა მღვდლის იესესითა აპრილს კდ, ქორონიკონს იჲვ“
(251r).
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ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნა: ტექსტი შიგადაშიგ შემოკლებულია და
სიტყვათა წყობა შეცვლილი; იწყება პირველი თავის („ზნენი და ჩვეულებანი საქარ
თველოსანი“) შუა ფურცლიდან; აკლია ოვსეთის, სამცხე-საათაბაგოს, ეგრისის ანუ
აფხაზეთის ანუ იმერეთის აღწერა.

მინაწერები:
1.
2.
3.
4.
5.

„ამა ქართლის ცხოვრებასა ჰქონან ორას ორმოცდა ათი ფურცელი“
(251v).
„ამა ქართლის ცხოვრებასა აქვს ორას ორმოცდა ათი ფურცელი“ (252r).
„В сей книге [...]“ (252r).
„სახე სახსოვრად ნატვირფი მეორის ერეკლესია,
მეფის თეიმურაზის ძის, ახლისა ღერკულესია“ (252r).
„სულს ბოროტად ჴელოვანსა არა შევ[...] სიბრძნე, არცა დაემკვიდროს
ჴორცსა შინა თანამდებსა ცოდვათასა რ. სული წმინდა განევლთის
განსწავლისა
მზაკვარისასა
და
განშორების
გულისსიტყუათაგან
უგუნურთასა” (252v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 211.
ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, თ. ლომოურისა და ნ. ბერძნიშვილის
რედაქციით, თბილისი, 1941.
გ. ქართველიშვილი, ვახუშტი, საქართველოს ისტორია. ნაწ. I, დ. ბაქრაძის
რედაქტირებით, თბილისი, 1885.
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ტექნიკური აღწერილობა:
160 ფ. ცარიელი გვერდები: 37v, 110r-v; ზომები: ყდა - 422x260, ქაღალდი 394x270, ტექსტი - 315x200, სისქე - 65, სტრიქონებს შორის მანძილი - 4; არშიები:
ზედა - 28, ქვედა - 50, მარცხენა - 35, მარჯვენა - 54. მასალა: ქაღალდი, მელანი
- შავი, წითელი; ყდა: ხის ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; ნაწერი ორ სვეტად;
სტრიქონების რაოდენობა თითო სვეტში: 60; აღრიცხვა - რვეულებრივი, იწყება
კა (21-ე) და მთავრდება ოა (61-ე) რვეულით. ხელნაწერის ახალ ნუმერაციაში
შიგადაშიგ შეცდომებია: სათვეო ნაწილში ფ. 76-ს მოყვება ფ. 78 (ტექსტი სწორად
გრძელდება), ხოლო ფ. 153-ს ფ.156 (აქაც ტექსტი სწორად გრძელდება).
განკვეთილობის ნიშნები: ,
, ; გადამწერები: იესე (78v), მახარებელი (110v);
მომგებელი: ვახტანგ ბატონიშვილი (121v-122r, 160v); [XVIII]. დათარიღების
საფუძველი: ვახტანგ ბატონიშვილის მოღვაწეობის პერიოდი. ხელნაწერი 1862
წლის პირველ იანვარს ელენე ორბელიანს (ზაქარია ერისთავის ქვრივი)
შეუწირავს, სავარაუდოდ, ქაშუეთის ტაძრისთვის (ყდის ზედა ფრთის ფორზაცი);
ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს
(გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...]ცა საჴსენებელსა შენსა და ვითხოვთ ლოცჳთა შენითა, ნეტარო,
ქრისტეს ღმრთისაგან წყალობაჲსა. უგალობდითსაჲ დ გუერდი ... (9r).
1. თუესა მარტსაჲ იზ, წმიდისა მოწამისა მარინოასი და ალექსი კაცისა
ღმრთისაჲ, ძისა ევფემიანესი ჰრომისა და ჴსენებაჲ დიდისა ძრჳსა. კურთხე
ულარსა - შენ, რომელმან ყრ. შენ, რომელმან ადიდე მოღუაწე შენი და ყოველი
სოფელი განანათლე ... (9r).
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2. თუესა მარტსაჲ იჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა კჳრილე იერუსალჱმელ
პატრიაქისა. უფალო ღაღადყავსა. მჴნეონი, დ - ვითარცა მზე აღმობრწყინდი
და სოფელი განანათლე ... (9r-v).
თუესა მარტსაჲ იჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა კჳრილე იჱრუსალიმელ
პატრიაქისა. კურთხეულარსა - ბაჲბილონს. ცეცხლი შიშისა ღმრთისაჲ
ეგზებოდა შენ შორის ... (9v).
3. თუესა მარტსაჲ ით, წმიდათა მოწამეთა ხურისანთე და დარიასი. უფალო
ღაღადყვსა, სამნი მარხუათანი და სამნი ესე. მოგიცემიეს, დ - არა ჴორციელებრი
საჭურველი შეიჭურე შენ ... (9v).
თუესა მარტსაჲ ით, წმიდათა მოწამეთა ხურისანთე და დარიასი.
კურთხეულარსა - საჴუმილსა შინა. ყუავილ მარტჳლთა, ოქროსახე იქმენ,
შენ, მოწამეო ... (9v).
4. თუესა მარტსაჲ კ, წმიდათა მოწამეთა, რომელნი მოისრნეს შავთა მიერ
ლაჲვრასა წმიდისა საბაჲსსა. უფალო ღაღადყავსა. პირველად მარხვათა და
სამნი ესე. მჴნეონნი დ - თავსა მას საწადელთასა ყოვლითურთ შეეზავენით …
(9v-10r).
თუესა მარტსაჲ კ, წმიდათა დედათა მოწამეთა ალექსანდრეა,
კლავდია, ევფრაა, მატრონა, ივლიანა, ევფემია და თევდოსიასი
და წმიდათა მამათა, რომელნი საბაჲს ლაჲვრასა მოსრნეს შავთა
მიერ. კურთხეულარსა - რომელთა ქალ. მრჩობლ განცჳფრდეს ორთავე
წინააღმდგომთა მბრძოლთა სპარაზენნი ... (10r).
5. თუესა მარტსაჲ კა, წმიდისა იაკობ აღმსაარებელისა და ეფისკოპოსისა
და წმიდისა მოციქულისა ბჳრილესი, მოწაფისა წმიდისა პეტრე მოციქულისა,
უფალო ღაღადყავსა, პირველად მარხვათა და წმიდისა. მოგიცემიეს დ სამარადისოსა მას და არასადა წარმავალსა პატივსა იგონებ, ღირსო … (10r-v).
თუესა მარტსაჲ კა, წმიდისა მოწამისა ფილიმონისი და დომნინე
სოლონიკელთაჲ. კურთხეულარსა - ხატისა მის. ხატსა ვნებაჲთა
საცთურისასა არა თაყუანისეც, მამაო ... (10v).
6. თუესა მარტსაჲ კბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ბენეტიკტესი და წმიდისა
მოწამისა ბაჲსილი ხუცისა კჳრინელთა ეკლესიისა. უფალო ღაღადყავსა. ჵ
სასწაული. დ გუერდი - ღირსო მამაო ბენეტიკტე, პოვა სულმან წმიდამან სული
შენი განწმედილი … (10v-11r).
თუესა მარტსაჲ კბ, წმიდისა მოწამისა კალინიკესი და ბაჲსილისი
და წმიდისა მოწამისა კჳრილე კატანელ ეფისკოპოსისა და წმიდისა
თომა კოსტანტინეპოლელ პატრიაქისა. კურთხეულარსა - ქუეყანით
იუდა. ხარისხად სულიერად და სჯულისმდებელად მონაზონთა ჰრომისათა
ქრისტემან მიანიჭა დიდი ბენედიქტე ... (11r).
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7. თუესა მარტსაჲ კგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკონისი და ორასთა მოწაფეთა
მისთა. უფალო ღაღადყავსა. პირველად მარხვათაგან და ესე მჴნეონნი, დ გემოვნებაჲნი ჴორცთანი და ჴორცთა მძლაჲვრი ბრძოლაჲნი ... (11r).
თუესა მარტსაჲ კგ, წმიდისა მოწამისა ნიკანდროსი და წმიდისა მამისა
ჩუენისა ქჳლინელისა. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. უფროს ოქროსა
გამოცდილ იქმენ, მჴნეო, ტანჯვათა მიერ ... (11r-v).
8. თუესა მარტსაჲ კდ, წიანადღე ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი.
უფალო ღაღადყავსა, სამნი მარხვათანი და შემდგომად ესე: ეჰა დიდებული,
ჴმაჲ ა - დღეს წინა ბრწყინვენ სიხარულისა საღმრთოჲსა ელვანი … (11v).
თუესა მარტსაჲ კდ, წინადღე ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა და
წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა, რომელნი იწამნეს კესარიას პალეს
ტინას და წმიდისა დომენტისი და აკჳლაჲ ეპარხოზისაჲ და წმიდათა
დედათა პელაჲგია და თეოდოსიასი. კურთხეულარსა - რომელმან
პირველ. რომელნი ცათანი განკრთებულ, ჵ წმიდაო, რამეთუ საუკუნითგან
უცნაურისა ... (11v-12r).
9. თუესა მარტსაჲ კე, ხარებაჲ ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა, უფალო
ღაღადყავსა, უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ გერსა დღისასა ორგზის
და სხუაჲთა სამთა ძლისპირანთა(!) დღისათავე, და შემდგომად მარხვისათა.
ეჰა დიდებული. ჴმაჲ ა. ბ-ბ ჯერ - ეჰა, დიდებული საკჳრველი, რამეთუ მაღლისა
საყდართაგან გაბრიელ უჴორცო გარდამოჴდა … (12r-13r).
თუესა მარტსაჲ კე, ხარებაჲ უფროსად კურთხეულისა დედოფლისა
ჩუენისა ღმრთისმშობელ. კურთხეულარსა - არა მსახურეს. მთავარან
გელოზთა გაბრიელ ქალაქად ნაზარეთად გარამოჴდა ... (13r).
10. თუესა მარტსაჲ კვ, კრებაჲ გაბრიელ მთავარანგელოზისა. უფალო ღაღად
ყავსა, წმინდანო მარტჳ., ჴმაჲ ა - გაბრიელ დიდებული, გონებითა განათლებული
მარადის ხედავს ნათელსა … (13r-v).
თუესა მარტსაჲ კვ, კრებაჲ გაბრიელ მთავარანგელოზისა და წმიდათა
მოწამეთა, რომელნი გუთეთს იწამნეს ორნი ხუცესნი ბაჲთოი და უირიკა
ორთა ძეთა და ორთა ასულთა თანა მათთა არპლაჲ მონაზონი. ხოლო
ერისკაცნი, რომელნი იწამნეს მათ თანა ესე არს სახელები მათი:
ავიპპა, კოსტა, აგია, უია, ეათრაქს, სიკო, შილაჲ, სიგი, სჳრლაჲ,
სჳმპაჲ, თეთრა, ფლიგაჲ, ხოლო დედანი, რომელნი მათ თანა აღეს
რულნეს: ანნა, ალაჲს, ბაჲრკა, უიკა, მამიკა, უიკო, ანიმასი ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა მანუელ, საბინე, კოდრატე, თევდოსისი
და ჴსენებაჲ სტეფანე ქსჳლინელისა. კურთხეულარსა - არა ჰმს. შენ,
გაბრიელ, პირველ იოანესა შობა ახარე მღუდელსა ზაქარიას ... (13v).
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11. თუესა მარტსაჲ კზ, წმიდისა მატრონა თესალონიკელისა. უფალო ღაღად
ყავსა, სამნი მარხვათაგან და სამნი ესე, მჴნეონნი, დ - შურათა(!) სიბორგილისა
და უწყალოთა სიცბილისაჲ გულისსიტყუაჲ ახოვანი წინაგანაწყუჱ ... (13v).
თუესა მარტსაჲ კზ, წმიდათა მოწამეთა იოანე და ბაჲრუქოს სპარსისა და
წმიდისა მატრონასი. კურთხეულარსა - საჴუმილსა შინა. მხიარულებით
და კადნიერებით მიხუჱდ ჭეშმარიტად სასურველისა შენისა ... (13v-14r).
12. თუესა მარტსაჲ კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა სტეფანე საკჳრველთმოქმედისა
და წმიდისა იპატისი. უფალო ღაღადყავსა, პირველად მარხვათა და შემდ
გომად ესე: ჵ სასწაული, დ გუერდი - ნეტარო მამაო სტეფანე, აგებულებაჲ შენი
ღმრთივშუენიერად შეზღუდე ... (13v-14r).
თუესა მარტსაჲ კჱ, წმიდისა მატრონა თესალონიკელისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოციქულისა ჰეროდიანესი და წმიდისა ევტჳქი
კჳპრელ ეფისკოპოსისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა სტეფანე
საკჳრველთმოქმედისა და წმიდისა იპატისი, ღანგრის ეპისკოპოსისა.
კურთხეულარსა - ყრმათა მათ. მადლმან წმიდისა სამებისამან გპოვა
ჭურად რჩეულად და დაემკჳდრა შენ თანა ... (14r-v).
13. თუესა მარტსაჲ კთ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ილარიონ ახლისა. სამნი
მარხვათაგან და ესე წმიდისანი, მჴნეონი დ - ცეცხლითა მით მარხჳსათა სულად
სულნელად და მსხუჱრპლად მრგულად ... (14v).
თუესა მარტსაჲ კთ, წმიდათა მოწამეთა იოანე და ბაჲრაქიოსი
... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ ილაჲრიონ ახლისა მონასტრისა
არილევკტისაჲ. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. მრავალთა მათგან
შრომათა მოკლულმან ჴორცთა ვნებაჲმან ცხოვლად დაჰმარხენ ძალნი ...
(14v-15r).
14. თუესა მარტსა ლ, წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა იოანე
წინამძღურისა მთისა წმიდისა სინისა, კლემაქსისა აღმწერელისა. უფალო
ღაღადყავსა, სამნი მარხუათაგან და სამნი წმიდისანი, ჵ სასწაული, დ გუერდი
- ღირსო მამაო იოვანე, ჭეშმარიტად მარადის უგალობდი და ადიდებდი ღმერთსა
... (15r).
თუესა მარტსაჲ ლ, წმიდისა მღუდელმოწამისა და აღმსაარებელისა
აკაკი ეფისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა მარკოზ არე
თუსელ ეფისკოპოსისა და კჳრილე დიაკონისა და სხუაჲთა მრავალთა
... ამასვე დღესა ნეტართა მამათა ჩუენთა კჳრიაკოზ ეპისკოპოსისა და
იოანე სინელ მამასახლისისა, რომელმან აღწერა სულთა განმაჲნათ
ლებელი წიგნი, რომელსა კლემაქსი ეწოდების, რომელ არს კიბე.
კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდა. მწუანჳლიანსა შინა ზეცისა სუფჱვისასა
აღზარდე სამწყსო შენი ... (15r-v).
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15. თუესა მარტსაჲ ლა, წმიდისა მღდელმოწამისა მარკოზისა და კჳრილე
დიაკონისა. პირველად მარხვათაგან და ესე წმიდისასნი: ჵ სასწაული, დ
გუერდი - მარკოზ, ნეტარო მღდელთმოძღუარო, მღუდლობისა ნათლითა მღუდელ
მშუჱნიერად ჰბრწყინევდ ... (15v-16r).
თუესა მარტსაჲ ლა, წმიდათა მოწამეთა ავდა ეპფისკოპოსისაჲ და
ბენიამენ დიაკუნისაჲ ... ამასვე დღესა წმიდათა ოცდაათვრამეტთა
მოწამეთაჲ და წმიდისა მოწამისა მენანდროჲსი და წმიდათაჲ მამათა,
რომელნი საბაჲწმიდას დაიწუნეს ბაჲრბაჲროზთაგან და წმიდისა თეო
ფილე მოწამისა. კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდასით. განჰბრწყინდით
თქუენ ნათლითა წმიდისა სამებისათა ... (16r).
16. თუესა აპრილსა ა, წმიდისა დედისა ჩუენისა მარიამ მეგჳპტელისა, ჴმაჲ
ა - ზეცისა განწესებულ. რომელმან იგი შემუსრნა ეგჳპტისა კერპნი ... (17r-v).
თუესა აპრილსა აქუს დღე ლ, დღეთა აქუს ჟამი იგ და ღამეთა ჟი ია.
თუესა აპრილსა ა, წმიდისა დედისაჲ მარიამ მეგჳპტელისა, ესე იყო
პირველ მეძავ ... - სიყუარულითა. რომელმან იგი იორდანისა წყლითა
განბაჲნნა ბრალნი ჩუენნი ... (17v).
17. თუესა აპრილსაჲ ბ, წმიდისა ტიტე საკჳრველთმოქმედისა, ჴმაჲ ბ - რაჟამს
გარდამოჴ. ყოველთა მხედველსა ღმერთსა შეუდეგ ... (17v-18r).
თუესა აპრილა ბ, წმიდათა მოწამეთა ამფიანე და ედესიოს, ძმისა მისი
სა … ამასვე დღესა წმიდისა პოლიკარპო მოწამისა და მის თანათა.
კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდასი. ცოდვათა მწჳრისაგან არა შეისოვლე,
სანატრელო ... (18r).
18. თუესა აპრილსა გ. წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკიტა მიდიკისა წინაძღვრისა.
ჴმაჲ ბ - რაჟამს გარდამოჴ. სიტყჳსა ღმრთისა წინამძღურობითა მნედ და მოღუაწედ
სულთა გამოჩნდი, დიდებულო ... (18r-v).
თუესა აპრილა გ. წმიდათა მოწამეთა აღაპისი, ირინისი და ქონასა
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ლჳკოვი, ვითჳნო და ღირსისა
ლჲრიოსი და ნეტარისა ნიკიტა მღუდლისა, რომელი იყო მამასახლისი
მიდიკისა. კურთხეულარსა - ბრძანებამან. სიმდაბლემან შენმან მიწად
დაამდაბლაჲ მძლაჲვრისა მის ზახებაჲ ... (18v).
19. თუესა აპრილსა დ, წმიდისა მამისა ჩუენისა გიორგი სიმალონისა, ჴმაჲ
ბ - რაჟამს გარდამოჴდ. ყოვლითურთ აპყრობილ იყავ ღმრთისაჲ და ყოვლითურთ
შემსჭუალულ ... (18v-19r).
თუესა აპრილსაჲ დ, წმიდათა მოწამეთა აღათოპო დიაკონისა და თეო
დოლე წიგნისმკითხუჱლისა ... ამასვე დღესა წმიდისა იპატი მკურნა
ლისა. კურთხეულარსა - ხატისა მისთჳს. ძალითა ჯუარისათა განჰმჴნდი
სულითა, მამაო გიორგი ... (19r).
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20. თუესა აპრილსაჲ ე, წმიდათა მოწამეთა თეოდოლე და აღათოპოსი, ჴმაჲ
ა - ზეცისა განწეს. საიდუმლოთა ქირსტესთა გემო იხილეთ, თქუენ და დატკბობილ
იმქნენით ... (19r-v).
თუესა აპრილსაჲ ე, წმიდისა მოწამისა ფერმოთი ქალწულისა და დისა
მისისა და მჴევლისა მისისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ტერენტი,
პომპიანე, მაქსიმე და ზენონისი და წმიდისა მოწამისა თერმოსი და დისა
მისისა და მჴევლისა მისისა. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. სალევიტოთა
კუართითა შემოსილ იყავ, ნეტარო ... (19v).
21. თუესა აპრილსა ვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ევტჳქი კონსტანტინეპოლელ
მთავარეფისკოპოსისა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. იხილე უსხეულო ნათელი საღმრთოჲ,
ჵ ევტჳქი ... (20r).
თუესა აპრილსაჲ ვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ევტჳქი კონსტანტინეპო
ლელ პატრიაქისა ... ამასვე დღესა წმიდათა ასოცთა მოწამეთა,
რომელნი იწამნეს სპარსეთს. კურთხეულარსა - ყრმათა მათ წ. განთოვ
ლებული სული მოიგე, მამაო ... (20r-v).
22. თუესა აპრილსაჲ ზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა გიორგი აღმსაარებელისა
მელეტინელ ეფისკოპოსისა, ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳლ. მამაო გიორგი, ქრისტეს
პატიოსანასა და უხრწნელსა ხატსა ... (20v-21r).
თუესა აპრილსა ზ, წმიდისა მოწამისა კალიოპისი ... ამასვე დღესა წმი
დისა მამისა როფინე დიაკონისა და წმიდისა აკჳლინასი და მის თანა
წამებულთა ორ ათასთა მოწამეთა. კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდა. მად
ლითა სულისათა წინათვე გეუწყა განსლვა შენი ჴორცთაგან ... (21r).
23. თუესა აპრილსაჲ ჱ, წმიდათა მოციქულთა იროდიონ, აგაბოს, როფო
და მათთანათა, ჴმაჲ დ, მჴენონი. - მსგავსად არწივთა ფრთოვათნა მოვლეთ
ყოველი სოფელი ... (21r-v).
თუესა აპრილსაჲ ჱ, წმიდისა მოწამისა პავსულიპისი, რომელი იყო
ჟამთა ანდრიანე მეფისათა ... ამასვე დღესა წმიდისა კელისტინე
ჰრომთა პაპისა, რომელი იყო მცირისა თეოდოსის ზე ... კურთხეულარ
სა - ვითარცა სამთა ყრ. დააფუძნნეს კუალაჲდ საღმრთოჲთა მოციქულთა
სარწმუნოებისა კლდესა ზედა ... (21v).
24. თუესა აპრილსა თ, წმიდისა მოწამისა ევფსჳლი კესარიელისა, ჴმაჲ დ,
მჴეონნი - ღუაწლთა თჳსთა სარგებელი კეთილი სრულ-ყო ... (21v-22r).
თუესა აპრილსა თ, წმიდისა მოწამისა ვადიმი არქიმანდრიტისა ... ამასვე
დღესა ჴსენებაჲ მათი, რომელნი ტყუჱობაჲსა შინა აღესრულნეს ორმეოც
დაათცამეტსა წელსა საბურ მეფისასა ... - ყრმათა ღმრთისმსახურ. გუნდსა
თანა მარტჳლთასა აღირაცხე და კრებულსა უჴორცოთასა შეერთე ... (22r-v).
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25. თუესა აპრილსა ი, წმიდათა ორმეოცთა მოწამეთა აფრიკანოს, მაქსიმე,
ტერენტიოს და პომპიოს და მათთანათა, ჴმაჲ დ, მჴენონი - მრავალსახელმან
ბაჲნაკმან და გუნდმან მოწამეთამან ... (22v).
თუესა აპრილსა ი, წმიდათა მოწამეთა ტერენტი, აფრიკანო, მაქსიმე
და პომპიოსი და სხუაჲთა ლვ-თა, თეოდოსე,ზენონ, ალექსანდრე და

მაკარისი, რომელნი იყუნეს ერთბამად რიცხჳთ ორმეოცნი ნათესავით
აფრიკელნი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოციქულისა და წინასწარმეტ
ყველისა ალფეოსი, რომლისათჳს წერილ არს საქმესა შინა წმიდათა
მოციქულთასა. კურთხეულარსა - ყრმათა ღმრთის. ყურნი მორჩილნი
მოგეგნეს სრულყოფად ... (22v-23r).
26. თუესა აპრილსა ია, წმიდისა მღდელმოწამისა ანტიპასი, რომელი იყო
ეპისკოპოსი პერიამოსი(!), ჴმაჲ ბ - რაჟამს გარდამოჴ. სისხლი შენი პატიოსანი,
ბრძენო, სისხლსა სამეუფოსა შეაზავე ... (23r-v).
თუესა აპრილსა ია, წმიდისა მღდელმოწამისა ანტიპასი, ეპისკოპოსი
პერღამოსა ასიას და მოწაფისა წმიდისა იოანე მახარებელისა - ესე
იყო ჟამთა წმიდათა მოციქულთასა ... - საჴმილსა შინა. სამთა მათ ყრმათა
მიმსგავსებულად, ბრძენო ანტიპა ... (23v).
27. თუესა აპრილსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ბაჲსილი ეფისკოპოსისა და
აღმსაარებელისა, დ გუერდი - ჵ სასწაული. შესხმით იქმების ჴსენებაჲ შენი ...
(23v-24r).
თუესა აპრილსა იბ, წმიდისა არტემონ ხუცისა, რომელი იყო დეოკ
ლიტიანე მეფისა ზე, ხუცესი ლაჲოდიკიელთა ეკლესიისა, მოხუცებული
ჰასაკითა და შემკობილი გონიერებითა ... (24r).
28. თუესა აპრილსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა არტემონისი. ჴმაჲ დ გუერდი
- ედემი. აბრაჰამს და იობს მიემსგავსე უბრალოდ ცხორებითა ... (24r-v)
თუესა აპრილსა იგ, წმიდისა მოწამისა კრისკენტოსი, რომელი იყო
მირონ ქალაქით ლუკიისათ ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა
ეპევთესი სპარსისაჲ და ზოილე ჰრომისა და თევდოსი და გერონტი
და ვასილიდოსი. კურთხეულარსა - ყრმათა ღმრთის მსახ. რომელმან
უცთომელი წინამძღუარი მომადლე უბიწოსა გზისა მავალთა ... (24v)
29. თუესა აპრილსა იდ, წმიდათა მოციქულთა არისტრახოპოდი და
ტროფიმოსი, ჴმაჲ ა, წმიდანო მარტჳ. - საღმრთოჲთა სასწაულითა ერნი უმეცარნი
გამოიჴსნენით ... (24v-25r)
თუესა აპრილსაჲ იდ, წმიდისა მღუდელმოწამისა სიმონ მთავარეფის
კოპოსისა სპარსეთისა და მისთანათა ავდელი მღუდელისა და გუთაზატ
ფუსიკისი და სხუაჲთა რიცხჳთ ასორმეოცდაათთა, რომელნი მის თანა
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იწამნეს ... ამასვე დღესა წმიდათა ათასთა მოწამეთა ... ამასვე დღესა
წმიდისა იაკობ ხუცისა და აზა დიაკონისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მღუდელმოწამისა

კჳრიაკოზისი, რომელმან გამოაჩინა ცხოველმყოფელი
ჯუარი. კურთხეულარსა - ყრმათა მათ წ. უღმრთოებისა საჴმილი დაშრიტეთ
წჳმითა ღმრთისაჲ ქადაგებისათა ... (25r-v).
30. თუესა აპრილსა იე, წმიდისა მოწამისა კრისკენტისი, რომელი იყო მირონ
ქალაქით ლუკიისა, ა - შენ სიტყუაჲ. რომელმან წყალობისათჳს კაცთასა მიიღო
კაცობრივი ბუნებაჲ ... (25v).
თუესა აპრილსაჲ იე, წმიდისა მოწამისა სავატი გუთისაჲ ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა თეოდორე და პავსილიპოსი და ჴსენებაჲ
წმიდათა დედათა მოწესეთა ბაჲსილასი და ანასტასიასი. კურთხე
ულარსა - საჴმილსა შინა. სახედ სამთა მათ ყრმათა, ჵ მოწამეო დიდებულო
... (25v-26r).
31. თუესა აპრილსაჲ ივ, წმიდათა ქალწულთა მოწამეთაჲ ირინი, აღაპი და
პიოსიოსი, ჴმაჲ დ, მჴნეონი - ქალწულებაჲ ყოვლადწმიდაჲ და წამებაჲ საკჳრველი
ღმერთსა შესწირეთ, ყოვლად ქებულნო ... (26r-v).
თუესა აპრილსა ივ, წმიდათა მოწამეთაჲ ლეონიდო, ხარისი, ნუნექია,
ბაჲსილია, ნიკი, ღალნია, კალიდო და თეოდორასი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ირინისი. კურთხეულარსა - ყრმანი ებრ. არა შეშინდეს
ქალწულნი ნეტარნი მჴეცთა მათ ველურთაგან ... (26v).
32. თუესა აპრილსაჲ იზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა და საკჳრველთმოქმედისაჲ
აკაკი მელიტინელ ეფისკოპოსისაჲ. ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესებ. შეიწირე შენ
სიჩჩოჲთგან მსხუჱრპლად სულიერად ცხოველად ქრისტეს ღმრთისაჲ ... (26v-27r).
თუესა აპრილსა იზ, წმიდისა მოწამისა არდალიონ მიმოსისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა აღაპიტი ჰრომთა პაპისა ... - ქუეყანით
იუდასი. მაღლითა წყალობითა განშუჱნებული იღუაწდ გლახაკთა უნაკ
ლულოდ ... (27r).
33. თუესა აპრილსაჲ იჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანესი, რომელი იყო
მოწაფე წმიდისა გრიგოლი დეკაპოლელისა, ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ.
აღტეხასა ჴორცთასა და მწარესა მძლაჲვრებაჲსა მძლე ექმნე შიშისა მიერ
ღმრთისაჲ ... (27r-v).
თუესა აპრილსაჲ იჱ, წმიდათა მოწამეთა ბიკტორ, ზოტიკესი, აკჳნდი
ნესი და სევერიანესი და წმიდისა გიორგი ანტიოქელ პატრიაქისა და
წმიდისა მამისა ჩუენისა ტჳრიფონ კონსტანტინეპოლელ პატრიაქისაჲ.
კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდა. მეორედ მოსლვასა მას საშინელსა
მსაჯულისასა იგონებდი, ბრძენო ... (27v).
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34. თუესა აპრილსა ით, წმიდათა მოწამეთა ლეონტისი, ნიკისი, ხარიესისი,
ნუნეასი, ვასილსი, თეოდორასი და კალინისი კალიდიას, ჴმაჲ ა - ქრისტე
კაცთმოყუარ. მარტჳლნო წმიდანო ნეტარნო, ღმრთად და მაცხოვრად აღიარეთ
თქუენ ღმერთი ... (27v-28r).
თუესა აპრილსაჲ ით, წმიდისა მოწამისა თეოდორესი, რომელი იყო
პერგით პამფილიისათ და წმიდათა მოწამეთა ქრისტეფორე, თეონა
და ანტონინოსი და წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე მონაზონისა ... ვითარცა რაჲ სიო. დიდებაჲსა სწორსა ღირს იქმენით თქუენ ... (28r).
35. თუესა აპრილსა კ, წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდორე ტრიინელისა. ა
გუერდი, გიხაროდენნი - გიხაროდენ გულო წმიდაო, შემკობილო საიდუმლოთა
ხედვითა ... (28r-v)
თუესა აპრილსაჲ კ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ანასტასი მონაზონისა
სინელისა და წმიდისა პაფნოტი მონაზონისა და წმიდისა მეღდელ
მოწამისა ანასტასი ანტიოქელ მთავარეფისკოპოსისაჲ. აკურთხევსა
- საჴუმილად გარდა. ცრემლთა შენთა მდინარითა მწიკული სულისა
განიბაჲნე ... (28v).
36. თუესა აპრილსა კა, წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა თეოდორესი,
რომელი იყო პერგით პამფილიისაჲთ, დ - მოგიცემიეს. უმსჯავროსა საყდარსა,
დიდო მოწამეო თეოდორე, წარსდეგ და განქიქებულ ჰყავ კერპთა უღმრთოებაჲ
...(28v-29r)
თუესა აპრილსა კა, წმიდისა მაქსიმე პატრიაქისა კონსტანტინე
პოლელისა და წმიდისა ზაქე მოციქულისა და წმიდათა მოწამეთა
აპოლო, ისაკ და კოდრატოსი და წმიდისა მოწამისა ალექსანდრა
დედოფლისაჲ. კურთხეულარსა - არა ჰმსახურე. ცუარითა სულისა
წმიდისათა მსგავსად სამთა ყრმათა შეუწუჱლად ეგე ... (29r).
37. თუესა აპრილსა კბ. წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა ნეტარისა მამისა
ჩუენისა თეოდორე სკიოტელისა. ჴმაჲ ა - ეჰა დიდებული. ეჰა, დიდებული
საკჳრველი, რამეთუ ცოდვასა ეკალთაგან აღყუავნა ... (29r-v).
თუესა აპრილსა კბ. წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდორე ანასტასი
აპოლელ ეფისკოპოსისა, სასწაულთა მოქმედისა ... ამასვე დღესა
წმიდისა ნათანაელ მოციქულისა. კურთხეულარსა - აბრამიანთა ყრ.
ვითარცა მღუდელთმოძღუარმან სარწმუნომან შესწირე მსხუჱრპლი უბიწო
... (29v-30r).
38. თუესა აპრილსაჲ კგ, წმიდისა და დიდებულისა მთავარმოწამისა გიორგისი.
ჴმაჲ ა - შენ სიტყვა. აღიტყუჱლენით ჴელნი თქუენნი ყოველთა წარმართთა ...
(30r-31v)
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თუესა აპრილსაჲ კგ, წმიდისა და დიდებულისა მთავარმოწამისაჲ
გიორგისი - ესე იყო ქუეყანით კაბაჲდუკიით, ნათესავით პატიოსანი და
მშობელთა დიდებულთა ... (31v-32v).
39. თუესა აპრილსაჲ კდ, წმიდისა და დიდებულისა მოწამისაჲ საბა სტრა
ტილატისა. ა - ზეცისა განწ. რომელმან საუკუნითგან შემჭამელი იგი სიკუდილისა
მძლაჲვრებაჲ სიკუდილითა თჳსითა დაჰჴსნა ... (32v).
თუესა აპრილსაჲ კდ, წმიდათა მოწამეთა პასიკრატოსი და ვალენ
ტიონისი - ესენი იყუნეს დოროსტოლით და მჴედრობდეს გუნდსა ერთსა
... (32v-33r).
40. თუესა აპრილსა კე, წმიდისა და ყოვლად ქებულისაჲ მარკოზ მოციქულისა
და მახარებელისაჲ. ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. ეჰა, მარკოზ წმიდაო, სადაჲ-იგი
პირველ განმრავლდა უღმრთოებაჲ... (33r-v).
თუესა აპრილსაჲ კე, წმიდისა მოციქულისა და მახარებელისა მარ
კოზისი ... ამასვე დღესა წმიდისა საბაჲ სტრატილაჲტისა ... - სიყუა
რულითა. სლვათა მიერ საღმრთოჲთა ღმრთივ ბრწყინვალე ისართა ნათ
ლისათა ... (33v-34r).
41. თუესა აპრილსაჲ კვ, წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა ბაჲსილეოს
ამასელ ეფისკოპოსისა. ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს, ღმერთო. მოეც მოშიშთა შენთა
ჴელისამპყრობელად, უფალო, ბრძენი შენი მღუდელმთავარი ... (34r-v).
თუესა აპრილსა კვ, წმიდისა მღდელმოწამისა ბაჲსილეოს ამასიელ
ეფისკოპოსისა - დიდებული მოწამე ქრისტესი ბასილეოს იყო ჟამთა
ლიკინოზ მეფისათა ... (34v).
42. თუესა აპრილსაჲ კზ, წმიდისა სჳმეონ მოციქულისა, რომელი იყო თჳსი
უფლისაჲ. ბ - რაჟამს გარდა. რაჟამს ყოველთა დამბაჲდებელმან ჴორცითა
სიკუდილის გემო იხილა ... (34v-35r).
თუესა აპრილსაჲ კზ, წმიდისა იასონ მოციქულისა და წმიდისა პოპლი
ოსი და წმიდისა ევლოგი უცხოთშემწყნარებლისა. კურთხეულარსა აბრამიანთა ყრ. ჴორცნი მისცენ ტანჯვათა ქრისტესთჳს წადიერად ... (35r).
43. თუესა აპრილსაჲ კჱ, წმიდისა იასონ მოციქულისა, რომელი იყო სამეოც
დაათთაგანი. ჴმაჲ დ გუერდი - არა დააკლდ. იასონ ყოვლად ნეტარმან პირი
ყოვლისა სოფლისა სახედ საღმრთოჲსა მდინარისა ... (35r-v).
თუესა აპრილსა კჱ, წმიდათა მოწამეთა მაქსიმოს და დაჲდას და
კუნტილიანესი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოციქულისა სიმონ კანა
ნელისა და პოვნა გუამისა წმიდისა ბასილეოსი, რაჟამს აღმოიღეს იგი
ზღჳთ მოწაფეთა მისთა. ღუაწლი წმიდათა მოწამეთა ვიტალი, ევსევი,
ზენონ, ნეონ და ნეოსტისი და წმიდისა კლიმი გამომეტყუჱლისაჲ.
კურთხეულარსა - ყრმათა ღმრთიმსახ. ჭირთა და შრომათა მოთმინებითა
იჴსნენ ჭირთაგან მორწმუნეთა ერნი ... (35v).
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44. თუესა აპრილსაჲ კთ, წმიდათა ცხრათა მოწამეთა თეოღნი, როფოს,
ანტიპატრო და მათთანათაჲ. დ გუერდი - ჵ სასწაულნი. ქრისტეს მოწამენო
ნეტარნო, რაჟამს იგი დაეპყრა სოფელი კერპთა სიცბილსა ... (35v-36r).
თუესა აპრილსა კთ, წმიდათა მოწამეთა დიოდორო და როდოპანე
დიაკონთა ... ამასვე დღესა წმიდსა მოწამისა კუნტანესი და ატტიკოსი
და კჳზიკოს წამებულთა, წმიდათა ცხრათა მოწამეთა. კურთხეულარსა
- ბაჲბილონს სამ. ექუსთა ყრმათა წმიდათა ერთ სიმჴნე აჩუჱნეს ... (36r-v).
45. თუესა აპრილსა ლ, წმიდისა იაკობ მოციქულისა, ძმისა წმიდისა იოანე
მახარებლისა და ღმრთისმეტყუელისა, დ მჴნეონი - კალმითა მით მადლისათა
უფსკრულით უღმრთოებისათ კაცნი აღმოიყვანენ, ჵ ყოვლად ქებულო ... (36v-37r)
თუესა აპრილსაჲ ლ, წმიდისა და ყოვლადქებულისა იაკობ მოცი
ქულისა, ძისა ზებედესი და ძმისა წმიდისა იოანე მახარებლისა და
ღმრთისმეტყუელისა ... ამასვე დღესა წმიდისა იაკობ ძმისა უფლისაჲ
... - საჴმილსაჲ. დედა ძეთა მათ ზებედესთა პირველ ვნებისა უფლისაჲ
ითხოვდა სასუფეველსა ... (37r).
46. თუესა მაისსა ა, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა იერემიასი, უფალო ღაღად
ყავსა, ჴმაჲ ბ - ღრუბელსა ჴორცთასა ბნელსა ზეშთა ექმენ და სულისა ნათლისა
შესლვად ღირს იქმენ ... (38r).
თუესა მაისსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი იდ და ღამეთა - ჟამი ი.
თუესა მაისსა ა, წმიდისა იერემია წინაწარმეტყუელისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა ვატასი ... ამასვე დღესა წმიდისა ფილიპე
მოციქულისა ერთისა მის შვიდთაგანისა, რომელმან საჭურისსა
ნათელ სცა. კურთხეულარსა - ყრმანი ებრ. შენ აწ აღრღარა(!) სასოებით,
არამედ საქმით ხედავ, წინასწარმეტყველო ... (38r-v).
47. თუესა მაისსა ბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ათანასე ალექსანდრიელისა.
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესებულ. უკუდავი ცხორებაჲ გაქუნდა
და მოქალაქობაჲ ვნებაჲთა სიკუდილითა ყოლადვე განუხრწნელი, ბრძენო ...
(38v-39r).
თუესა მაისსა ბ. წმიდისა მამისა ჩუენისა ათანასე ალექსანდრიელისა
... ამასვე დღესა წმინდათა მოწამეთა ესპარეს და ცოლისა მისისა
ზოაჲსი და შვილთა მათთა კჳრიაკოზ და თევდოლასი ... - სამნი ყრმანი.
გული შენი უტკბილეს თაფლისა გოლეულისა გამოაჩინე სათნოებაჲთა
მიერ ... (39r).
48. თუესა მაისსა გ, წმიდისა ტიმოთესი და მავრასი, უფალო ღაღადყაჲვსა,
ჴმაჲ დ, მჴნეონი. - მჴნეთა შორის მოწამეთა, რომელთა სიმჴნით იღვაწეს და
ქრისტე ღმერთი მხურვალედ შეიყუარეს ... (39r-v).
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თუესა მაისსა გ, წმიდისა ტიმოთესი და მავრასი - ესე ტიმოთე იყო
წიგნისმკითხველი ეკლესიისა ... - ყრმათა მათ. არა აგრძნობდ, ყოვლად
ქებულო ლამპართა მიერ განლევასა ... (39v-40r).
49. თუესა მაისსა დ, წმიდისა პელაგიასი, ჴმაჲ ბ - რაჟამს იგი გრ. უფსკრულსა
შინა პატიოსანითა ღუაწლითა შენთასა, ყოვლად ქებულო პელაგია ... (40r).
თუესა მაისსა დ, წმიდისა და დიდებულისა მღუდელმოწამისა სილო
ვანოს ეპისკოპოსისა, ქალაქისა ღაზისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
ულვანე ეპისკოპოსისა და მოწაფეთა მისთა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მამისა ჩუენისა ნიკიფორესი, მიდიკისა წინამძღურისა და წმიდათა
მოწამეთა აფროდისი, მილდა, მაკროვი, ულერიანე, გორდიანე,
ლეონტი და ანტონისი და სამოცთა მოწამეთა, რომელნი სკჳთაპოლის
იწამნეს. ამასვე დღესა აღმოყვანებაჲ პატიოსანთა ნაწილთა წმიდისა
და ქრისტეს მეგობრისა ლაზარესთა და მარიამ მაგდანელისათა,
რომელი იქმნა ქრისტეს მოყუარისა ლეონ მეფისა ზე და წმიდისა
მამისა ჩუენისა ანდრია კრიტელისა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა
შინა. განჴორციელებულსა ორღანოსა შინა მსგავსად საჴმილსა შვიდ წილ
შემწუჱლისა შეხუჱდ ... (40r-v).
50. თუესა მაისსა ე, წმიდისა მოწამისა ირინისი. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ
ა - წმიდანო მარტვილნო. პორფირი ბრწყინვალე სისხლთა შენთა ... (40v).
თუესა მაისსა ე, წმიდისა დიდებულისა და მოწამისა ირინისი ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა ნეფიტე, გაიო და გაიანოსი და წმიდათა
მოწამეთა ბაჲრბაჲროზ და პელაგიასი. კურთხეულარსაჲ - აბრამიანთა
ყრ. გჳრგჳნითა შემკულ, მეუფჱსა შენსა საყდართა წინაშე მდგომარე ხარ
... (40v-41v).
51. თუესა მაისსა ვ, წმიდისა და ნეტარისა იობ მართლისა. ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს.
მოგვეც მოთმინებისა და სიმჴნისა სახე - მართალი იობ ... (41v).
თუესა მაისსა ვ, წმიდისა იობ მართლისა ჴსენებაჲ, ესე იყო ქუეყანით
ავსიტით ... - რომელმან დაიცუნა ყრ. სჯულისა უწინარეს იყავ, არამედ
განსრულდა შენ თანა შჯულნი და წინასწარმეტყველნი ... (41v-42r).
52. თუესა მაისსა ზ, გამოჩინებაჲ პატიოსნისა და ცხოველმყოფელისა ჯუარი
სა. უფალო ღაღადყაჲვსა, დ, მჴნეონი - ვადიდებდეთ და ვგალობდეთ ჴმითა
ტკბილითა ... (42r-v).
თუესა მაისსა ზ, წმიდისა და ცხოველმყოფელისა ჯუარისა გამოჩი
ნებაჲ, რომელი გამოჩნდა კოსნატნინეს ზე მეფისა, ძისა დიდისა კონს
ტანტინესა ... - რომელმან დაიცუნა ყრ. მზეო სიმართლისაო, ამაღლდი
რაჲ ჯუარსა შუადღე, მზემან ნათელი თჳსი დაიფარა ... (42v).
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53. თუესა მაისსა ჱ, წმიდისა მოციქულისა და მახარებლისა იოანე ღმრთის
მეტყუჱლისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა არსენისი. უფალო ღაღადყავსა,
ა - ზეცასა გან. მხილველმან გამოუთქუმელთა მათ ხილვათამან და მეტყუჱლმან
ზეცისა ღმრთისაჲ საიდუმლოთა ... (42v-43r).
თუესა მაისსა ჱ. წმიდისა მოციქულისა და მახარებლისა იოანე ღმრთის
მეტყუელისა ... ამასვე დღესვე წმიდისა მამისა ჩუენისა არსენისი,
რომელი იქმნა მოძღუარ არკადი და ონორ მეფეთა, ძეთა დიდისა
თეოდოსისთა და მერმე იქმნა მონაზონ და მნათობაჲდ გამოჩნდა
სკიტეს შინა. ამასვე დღესა წმიდისა აკაკი მოწამისა ... - საღმრთოჲსა
შურისათა. წადიერებით განხუჱდ საკრველთა ნივთიერთა ... (43r-v).
54. თუესა მაისსა თ, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ესაიასი და წმიდისა
ქრისტეფორესი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ა - წმიდანო მარტჳ. წინაწარმეტყუელნო
ყოვლად ქებულნო, მეფეთა ამხილებდით უღმრთოება ... (43v-44r).
თუესა მაისსა თ, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ესაიასი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა ქრისტეფორესი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა გორდანესი და წმიდისა ეპიმახოსი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა კოდრატოსი და მისთანათა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა ტრჳფინისი. კურთხეულარსაჲ - აბრაჰამიანთა ყ. მაცხოვრისა
ჩუენისა მოსლვასა ესაია ხედვიდა პირველ მჴსნელად სულისა ... (44r-v).
55. თუესა მაისსა ი, წმიდათა მოწამეთა ალფიოს, ფილადელფოს და
კჳრინესი. უფალო ღაღადყავსა, დ - მოგიცემიეს. ალფიოს, ფილადელფოს და
კჳრილე მჴნენი მარტჳლნი ... (44v-45r).
თუესა მაისსა ი, ჴსენებაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა და მოციქულისა
სჳმეონ მოშურნისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ალფიოს,
ფილადელფოს და კჳრინეოს და მათთანათა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა ისჳქისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა ევსუქი
აღმსარებელისა ... - ვითარცა სამთა ყრ. ვითარცა წამებისა და სიმჴნისა
გჳრგჳნნი ერთობით მოეცა ღმრთისაგან ... (45r-v).
56. თუესა მაისსა ია, სატფურებაჲ კონსტანტინეპოლისა და წმიდისა მღდელ
მოწამისა მუკისი. უფალო ღაღადყავსა, ა - ზეცისა გან. დღეს აღასრულებს
კრებაჲსა სატფურებისასა ... (45v).
თუესა მაისსა ია, წმიდისა მოწამისა მუკიოზ ხუცისა - ესე იყო დეოკ
ლიტიანეს ზე მეფისა და ლაუდიკე ანთჳპატისა ... - კურთხეულარსაჲ.
რომელმან დაიცუნა ყრ. ქალაქი ესე, რომელი აღმართე, დაიცევ, მაცხოვარ,
ყოველთა ამბოხებაჲთაგან, სიყმილისა და სრვისა და ბრძოლისა ...
(45v-46r).
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57. თუესა მაისსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეპიფანე კჳპრელიდს და
წმიდისა გერმანოზისი. უფალო ღაღადყავსაჲ, დ - მოგიცემიეს. შჯული იგი
წიგნისა მსწავლელ გექმნა ქრისტეს მიმართ ... (46r-v).
თუესა მაისსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეპიფანე კჳპრელ მთავარე
პისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა გერმანოს კონსტანტიპოლელ
მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ღლუკერისი
... ამასვე დღესა წმიდისა ნიკიფორესი. კურთხეულარსაჲ - ვითარცა
რაჲ სიონს. მარჯუჱნითა ღმრთისაჲთა შეიწყნარე ... (46v-47r).
58. თუესა მაისსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფთჳმი მთაწმიდელისა ახლისა
ოქროპირისა და წმიდისა მოწამისა ღულიკერისი. უფალო ღაღადყავსა, დ
გუერდი - ჵ სასწაული საკ. მამაო წმიდაო ეფთჳმი, აღიღე შენ სიჩჩოჲთგან ჯუარი
შენი ... (47r-v).
შენიშვნა: მინაწერი გადამწერის ხელით: „ეს სჳნაქსარი დედას
ორჯერ ეწერა ღლუკირიასი, ფურცელი გარდმობრუნე(!) იქ უნდო
და, აქ არ უნდოდა“ (47v, ქვედა არშიაზე გადამწერის ხელით).
თუესა მაისსა იგ, წმიდისა მოწამისა ღლუკერიასი ... ამასვე დღესა წმი
დისა მოწამისა ალექსანდრესი ... ამასვე დღესა წმიდისა და ნეტარისა
მამისა ჩუენისა ეფთჳმე მთარგმნელისა ... - ყრმათა ღმრთისმს. ლავრა
შენი დიდებული ბრწყინვალედ მოქადულ არს შრომითა ... (47v-48v).
59. თუესა მაისსა იდ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ისიდორესი. უფალო ღაღად
ყავსაჲ, დ - მოგიცემიეს. ტანჯვითა და ხუჱტითა ტყავისა იგი სამოსელი განხრწნადი
განიძარცუჱ ... (48v-49r).
თუესა მაისსა იდ, წმიდისა მოწამისა ისიდორესი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა კჳრიაკია ქალწულისა და წმიდისა მაქსიმე ... და წმიდათა მოწა
მეთა ალექსანდრე, აკულუთო და ბაჲრბაჲროასი. კურთხეულარსაჲ - ყრმა
ნი ეგრე. სულისა წმიდისა ბრწყინვალებითა ბრწყინავ აწ, სანატრელო ... (49r).
60. თუესა მაისსა იე, წმიდისა მამისა ჩუენისა პახუმისი. უფალო ღაღადყავსა,
ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. ყოველივე სურვილი შენი ღმრთისა მიმართ დასდევ
... (49r-v).
თუესა მაისსა იე, წმიდისა მამისა ჩუენისა პახუმისი და თეოდორე
განწმედილისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა პეტრე, დიონოსი
და ქრისტინა ქალწულისა და ანდრიასი და პავლესი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ვარქოლასი და ისაკ და სჳმეონისი, რომელნი
იწამნეს სპარსეთს ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ჰერაკლე,
პავლინა და ვენდიდოსი და წმიდისა მოწამისა სოლოქონ და მისთა
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ნათა, რომელნი იწამნეს მაქსიმიანეს ზე მეგჳპტელნი ნათესავით და
წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკოლაოს, კოსტანტინეპოლელ პატრიაქისა.
ლიტნისა. ცრემლითა მდინარ. კურთხეულარსაჲ - ბრძანებაჲმან. ძლი
ერებითა საღმრთოჲსა ძალისათა სახედ მტუჱრისა დაწულილენ, პახუმი ...
(49v-50r).
61. თუესა მაისსა ივ. წმიდისა მამისა ჩუენისა გიორგი მთავარეპისკოპოსისა და
თეოდორე განწმედილისა. უფალო ღაღადყავსა, ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ.
რომელმან იგი დასხნა ღრუბელნი აღსავალად, ღრუბლითა სულმცირითა ... (50r).
თუესა მაისსა ივ, ღირსისა მამისა ჩუენისა გიორგი მთავარეფისკოპო
სისა მიტჳლინელისა და ღირსისა მამისა ჩუენისა თეოდორე გან
წმედილისა ... ამასვე დღესა წმიდისა წინასწარმეტყველისა ზაქარი
ასი, რომელი არს ათექუსმეტთაგანი, ტომისაგან ლევისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოციქულისა იუდასი, ძმისა იაკობისა ... - ბრძანებაჲმან.
ბრწყინვალებისა საუფლოსა ხილვად სურვილით იქმენ მსგავსად მოსესა,
ნეტარო ... (50r-v).
62. თუესა მაისსა იზ, წმიდისა ანდრონიკე მოციქულისა. უფალო ღაღადყავსა,
დ გუერდი - ჵ სასწაული. სიტყჳთ უტყუებაჲ პირუტყური უღმრთოებისა დაეც ... (50v).
თუესა მაისსა იზ, წმიდისა მოციქულისა ანდრონიკე, რომელი იყო
სამეოცდაათთაგანი და წმიდისა მოწამისა სოლოქონ და მისთანათა
... - დასაბაჲმსა. სალმობაჲთა და ყოველსავე სენსა სულთაგან და ჴორცთა
ერთბაჲმად განჰჴდი შენ ... (50v-51r).
63. თუესა მაისსა იჱ, წმიდისა მოწამისა თეო ანკჳრიელისა და წმიდათა
შჳდთა ქალწულთა. უფალო ღაღადყავსა, დ - რომელი მოხუედ. ძღუნად ყოვლად
პატიოსნად ქრისტეს მხსნელისა შესწირეთ ... (51r-v).
თუესა მაისსა იჱ, წმიდისა მოწამისა თეოდოტი აკჳრელისა და
წმიდათა მოწამეთა შჳდთა ქალწულთა და თეოტი მოწამისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოციქულისა ეპაფროდიტესი და წმიდათა მოწამეთა
ივლიანესი და თევდორიტე მღდელისა და წამებაჲ წმიდისა თეოდორე
ჰრომთა პაპისა და წმიდისა მამისა მარტინიანესი. კურთხეულარსაჲ
- ქუეყანით იუდა. მტერთა სიბოროტესა სიბრძნითა სულისათა ამხილე,
მოწამეო ... (51v).
64. თუესა მაისსა ით, წმიდათა მღუდელმოწამეთა პატრიკი და მისთანათა.
უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ მთ. ქრისტეს წინამძღურებითა
ღელვითა ღელვატეხილნი ... (51v-52r).
თუესა მაისსა ით, წმიდისა მღდელმოწამისა პატრიკისი, პროსელ
ეპისკოპოსისა და მის თანა წმიდათა აკაკი და მენანდროჲ და პოლჳე
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ნოსი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა მიღდონისი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ფლორტისი. კურთხეულარსაჲ - რომელთა ქალდ.
დიდებულნი, მარტჳლნი მღდელობისა სამკაულითა ბრწყინვალედ შემ
კობილნი ... (52r).
65. თუესა მაისსა კ, წმიდისა მოწამისა თალელესი. უფალო ღაღადყავსა, დ
- მოგიცემიეს. სისხლთა ნაკადულითა, დიდო მოწამეო თალელე, უღმრთოენისა
საჴმილი დაშრიტე ... (52r-v).
თუესა მაისსა კ, წმიდისა მოწამისა თალელესი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ასკილასი ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა
მარკოზ მეუდაბნოისა და აღათიკე მეუდაბნოისა და წმიდისა თალალე
სი. კურთხეულარსაჲ - აბრამიანთა ყრმათა. სდეგ რაჲ შორის საჴმილსა
განსაცდელთასა, მჴნეო ... (52v).
66. თუესა მაისსა კა, წმიდათა მეფეთა კოსტანტინე და ელენესი. უფალო
ღაღადყავსა, დ - მოგიცემიესნი. მოეც მეფესა ჩუენსა, ქრისტე, საჭურველად ძლე
ვისა ჯუარი შენი ... (52v-53r)
თუესა მაისსა კა, წმიდათა მეფეთა და მოციქულთასწორთა კოსტანტინე
და ელენესი. დიდი მეფეთა შორის კოსტანტინე იყო ძე ელენესი ...
- აბრამიანთა ყრ. განგებაჲდ სამეუფოდ ტომთა და ერთა ზედა მეფობაჲ
შეჰრაცხე, დიდებულო კოსტანტინე ... (53r-v).
67. თუესა მაისსა კბ, წმიდისა მოწამისა ვასილიკოსი. ა - წმიდანო მარტჳ.
ზეცისა შუენიერებასა, ბრძენო ვასილიკო, იქცევი მხიარული ... (53v-54r).
თუესა მაისსა კბ, წმიდისა მოციქულისა იუდა მოშურნისა და წმი
დისა ვასილიკოსსი. ესე იყო მაქსიმიანეს ზე მეფისა ... - ყრმათა
ღმრთის. მარტჳლთა სამკაულად გამოსჩნდი, ღირსო და ზეცისა სავანენი
დაიმკჳდრენ ... (54r).
68. თუესა მაისსა კგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა აღმსაარებელისა მიქაელ სჳნა
დელ ეპისკოპოსისა. დ გუერდი - ჵ სასწაულ. მამაო ნეტარო მიქაელ, ცხორებაჲ
და მსგავსებაჲ ღმრთისაჲ დაჰმარხე ... (54r-v).
თუესა მაისსა კგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა და აღმსაარებელისა
მიქაელ სჳნადელ ეპისკოპოსისა და წმიდათა მოწამეთა მელეტი
სტრატილატისა და იოანე და სტეფანე კომსთა და სიმრავლისა მის,
რომელნი მათ თანა მოსწყდეს რიცხჳთ ბევრნი და ათასნი და ორას
ორმეოცდა ათნი დედათა თანა ყრმათა ... - ბრძანებაჲმან. ვერ უძლო
ტჳრთვად მოძღურებაჲთა შენთა, ბრძენთა სეხნასა მჴეცისასა ... (54v-55r).
69. თუესა მაისსა კდ, წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა სჳმეონ
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საკჳრველთმოქმედისა. უფალო ღაღადყავსა, დ გუერდი - ჵ სასწაულ. ხატად
დაწერილად გაქუნდა შენ სიყრმითგან სათნოებაჲ ... (55r-v).
თუესა მაისსა კდ, ღირსისა მამისა ჩუენისა საკჳრველთმოქმედისა სჳმე
ონისი, რომელი იყო დამკჳდრებულ მთასა საკჳრველსა ... - რომელთა
ქალდ. ახოვნითა სულითა ევლტოდე შფოთთა სოფლისათა ... (55v).
70. თუესა მაისსა კე, მესამე პოვნა თავისა წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა,
დ გუერდი - ჵ სასწაულ. ჵი დიდებულო იოანე, უნათლეს მზისათუალისა ... (55v-56r).
თუესა მაისსა კე, მესამე პოვნა თავისა წმიდისა იოვანე ნათლისმ
ცემელისა. კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდ. იქმენ სანთელ ნათლისა
მზისა მის სიმართლისა, წინამორბედო ... (56r).
71. თუესა მაისსა კვ, წმიდისა კარპო მოციქულისა, რომელი იყო სამეოც
დაათთაგანისა, ბ გუერდი - შენ, რომელი გარ. მოციქულად უფლისად ჭეშმარიტად
და ქადაგად ვნებაჲთა ... (56r-v).
თუესა მაისსა კვ, წმიდისა მოციქულისა ალფესი და ძეთა მისთა ღუაწ
ლი და წმიდათა მოწამეთა აბერკი და ელენესი და წმიდისა კარპო
მოციქულისა, სამეოცდაათთაგანისა, კურთხეულარსა - აბრამიანთა
ყრ. სიტყჳთ სენთა იოტებ და განჰკურნებ ვნებაჲთა ... (56v).
72. თუესა მაისსა კზ, წმიდისა მღდელმოწამისა თერაპონისი. ა - წმიდანო
მარტჳ. საღმრთოჲთა ნათლითა გონებაჲ შენი შემწყნარებელ ჰყავ ... (56v-57r).
თუესა მაისსა კზ, წმიდათა მოწამეთა თევდორაჲსი და დიდიმოსი ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა სერგის და ბაჲქოსი, ალიპი, ევვიოტ, პავლე და
ივლიანა, დისა მისისა და ჴსენებაჲ წმიდისა სტეფანე კოსტანტინეპოლელ
პატრიაქისა და წმიდისა მღუდელმოწამისა ელადისი. კურთხეულარსაჲ ყრმათა მათ წ. ვნებაჲთა ღელვანი დაჲაყუდენ მოღვაწებითა ... (57r).
73. თუესა მაისსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკიტასი ქალკიდონელ ეპის
კოპოსისა, დ, მჴნეონი - სტუმრის მოყუარებაჲსა აბრაჰამისსა ებაძვე იოსების
ღმრთისმოყუარებაჲსა და იაკობის სიწრფელესა ... (57r-v).
თუესა მაისსა კჱ. წმიდისა მოწამისა ელენიკოდისი, რომელი იწამე
გორდიანე და ფილიპე მეფეთა ზე ... - საჴმილსა შინა. ბრძენო მამაო,
მღუდელთმთავართა თანა იქცევი ჭეშმარიტად ... (57v).
74. თუესა მაისსა კთ, წმიდისა მოწამისა თეოდოსიასი, დ გუერდი - ჵ, სასწაული.
ქალწულებითა შემკულებამან, ბრძენო თეოდოსია ... (57v-58r).
თუესა მაისსა კთ, ნეტარისა ალექსანდრე რომთა პაპისა და წმიდისა
მოწამისა თეოდოსიასი და წმიდათა მოწამეთა გორდიანე და ულუბა
ნესი და ჴსენებაჲ ნიკიელთა მამათა ... (58r).
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75. თუესა მაისსა ლ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ისაკ დალმატისა, ა - ზეცისა განწ.
სამოთხისა საშუჱბელი განიცადე, ღირსო ... (58r).
თუესა მაისსა ლ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ისაკ ხუცისა და მონაზონისა
და აღმსაარებელისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ევსევი,
რომანოზ, ტეპტი, ხარამპი და ქრისტინასი და სიმრავლისა მის, რომე
ლნი ნიკომიდიას დაიწუნეს და წმიდისა ერაიდა ქალწულისა. კურთხე
ულარსაჲ - დასაბაჲმსა ქ. საცნაური ვნებაჲთა ბაჲბილოვანი წარსტყუჱნე
ღვაწლთა საჭურველითა ... (58r-v).
76. თუესა მაისსა ლა, წმიდისა მოწამისა ერმისი, ა - შენ სიტყუაჲ. სისხლთა
შენთა მდინარითა საჴუმილი უღმრთოთა დაშრიტე, მოწამეო ... (58v).
თუესა მაისსა ლა, წმიდისა მოწამისა ერმისი. ესე იყო ანტონინე მეფისა
ზე, კომანა ქალაქით ... - ქუეყანით იუდ. გონებითა წმიდითა ღმრთისაჲ
მიმართ ხედევდი მაცხოვარსა ... (58v).
77. თუესა ივნისსა ა, წმიდისა იოსტინე ფილოსოფოსისა და მოწამისა და
სხჳსაცა იოსტინეთვე მოწამისა და მისთანათა. ბ - მამისაგან შობ. რაჟამს მეცნიე
რებისა ზამთარსა დაეპყრა სოფელი ზაკჳთა მტერისათა ... (59r).
მინაწერი: „განსრულდა თუჱ მაისი და იწყო ივნისმან“ (59r, ქვედა
არშიაზე, გადამწერისაგან განსხვავებული ნუსხურით).
თუესა ივნისსა აქუს დღე ლ, დღეთა აქუს ჟამი იე და ღამეთა - ჟამი თ.
თუესა ივნისსა ა, წმიდათა მოწამეთა, რომელნი რიცხჳთ იყუნეს
ბევრ და იწამნეს ანტიოქიას დეკეოზ მეფისა ზე და წმიდისა მოწამისა
იოსტიოს ფილოსოფოსისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა,
რომელნი იწამნეს ანტიოქიას დეკეოზ მეფისა ზე და წმიდათა
მოწამეთა იოსტინე, ხარიტონ, ხარიოს, ეველპი, იერაკო, ლეონ და
ლივერისი, რომელნი იწამნეს ჰრომს როსტიკე ეპარხოზისა მიერ და
შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა წარეკუჱთნეს თავნი მათნი. ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა ერმჳლე და სტრატონიკესი და წმიდისა
იპატი ეპისკოპოსისა. კურთხეულარსაჲ - ხატისა მისთჳს. სიღრმენი
საცთურისანი სისხლითა მდინარითა განაჴმენით, მჴნენო ... (59r-v).
78. თუესა ივნისსა ბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკიფორე კონსტანტინეპოლელ
პატრიაქისა აღმსაარებელისა. უფალო ღაღადყავსა, დ მჴნეონი - ტალანტი იგი
სიბრძნისა განამრავლე, დიდებულო ... (59v).
თუესა ივნისსა ბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკიფორე კონსტანტინეპოლელ
პატრიაქისა და წმიდისა გერასიმესი და წმიდისა მოწამისა აკაკისი
და მისთანათა და წმიდისა ერაზმოსი. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შ.
ტაძრად ცხოველად ღმრთისაჲ ცხოველისა გიცნობთ, მამაო ... (59v).
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79. თუესა ივნისსა გ, წმიდისა ლუკილიანესი და მისთანათა. უფალო ღაღად
ყავსაჲ, ა - წმიდანო მარტჳლნო. ჰურიათა ღმრთისმკულელთა, ბილწთა შურითა
... (59v-60r).
თუესა ივნისსა გ, წმიდისა ლუკილიანესი, პავლინასი და მათთანათა
ჩჩჳლთა კლავდი, იპატი, პავლე და დიონოსოსი - წმიდაჲ მოწამე ლუკი
ლიანე იყო ჟამთა ავრილიანე მეფისათა ... - ქუეყანით იუდას. პავლეს
თანა ღაღადებდ: ვერ განმაშოროს მე სიყუარულსა ქრისტესსა ჭირმან,
იწროებაჲმან, ცეცხლმან და მხჳლმან ... (60r).
80. თუესა ივნისსა დ. წმიდისა მიტროფანე კონსტანტინეპოლელისა პატრი
აქისა. ა, შენ - სიტყუაჲ. მწუალებელთა სიბოროტე მართლუკუნ აქციე და სამებისა
ღმრთისაჲ დიდებაჲ გუასწავე ჩუენ ... (60r-v).
81. თუესა ივნისსა ვ, ღირსისა მამისა ჩუენისა ბესარიონისი და წმიდისა ილა
რიონ ახლისა და ქალწულთა მოწამეთა მართა და მარიამისი და წმიდისა
ზინაიდო მოწამისა. კურთხეულარსა - ქუეყანით ღუ. ზეცისა სუფევისა მწუანვი
ლოვანსა გამოზარდე სამწყსო შენი მამაო ... (61v).
82. თუესა ივნისსა ზ, წმიდისა თეოდოტი მოწამისა ანკჳრელისა, ა - ზეცისა
განწეს. მოხარულითა გულითა და უძლეველითა გონებითა განეწყუჱ ... (61v-62r).
თუესა ივნისსა ზ, წმიდისა მამისა მოწამისა თეოდოტე აკჳრელისა ...
ამასვე დღესა წმიდათა მამათა ჩუენთა ანთიმო ხუცისა და სტეფანესი
და დედისა სებაჲსტანესი. კურთხეულარსა - ყრმათა მათ წ. სისხლთა
შენთა მდინარითა საჴმილი კერპთა დაშრიტე, ქრისტეს მოწამეო ... (62r).
83. თუესა ივნისსა ჱ, წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა თეოდორე სტრატი
ლატისა, ა - ზეცისა გან. ღმრთისმსახურებისა სიმჴნე და დიდებაჲ დიდი მოიგე,
ახოვანო ... (62r-v).
თუესა ივნისსა ჱ, წმიდისა დიდისა მოწამისა თეოდორე სტრატილატისა
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ნიკანდრო და მარკიანესი. კურთ
ხეულარსა - საჴმილსა შინა ღუაწლისა შენისას, ახოვანო, დასწჳ ყოველივე
ნივთი საცთურისა ... (62v-63r).
84. თუესა ივნისსა თ, წმიდათა მოწამეთა ალექსანდრე და ანტონინასი, ა წმიდანო მარტჳ. სამებისა ნათელი ორთა მოწამეთა მდიდრად შეიწყნარეს ... (63r).
თუესა ივნისსა თ, წმიდისა მამისა ჩეუნისა კჳრილე ალექსანდრიელისა და
წმიდათა მოწამეთა ალექსანდრე და ანტონინასი ... ამასვე დღესა წმიდისა
პელაგიასი. კურთხეულარსა - ვითარცა რაჲ პო. უცხო სახედ მოეკუჱთნეს რაჲ
ჴელნი, იჴარებდეს მოწამენი ... (63r-v).
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85. თუესა ივნისსა ი, წმიდისა ტიმოთე მღდელმოწამისა პრუსიელ ეპისკო
პოსისა, დ, მჴნეონი - შრომათა სარბიელითა საქმეთაგან სოფლისათა, ვითარცა
ღრუბელი სულიერი... (63v).
თუესა ივნისსა ი, წმიდისა მღდელმოწამისა ტიმოთე პრუსიელ ეპისკო
პოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ნიკონ და ილიოდორესი და წმიდისა
აპოლო ეპისკოპოსისა. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. საუნჯეთაგან
სათნოებისათა განმდიდრებულად გიხილა რაჲ შემოქმედმან ... (63v-64r).
86. თუესა ივნისსა ია, წმიდისა მოციქულისა ბაჲრთლომესი და ბაჲრნაბაჲსი,
დ, მჴნეონი - ბადითა მოძღურებისათა ღმრთისმეტყუელო მოციქულო, სიღ[რ]
მეთაგან ბნელისათა ... (64r-v),
თუესა ივნისსა ია, წმიდათა მოციქულთა ბართლომე და ბაჲრნაბაჲსი ბართლომე მოციქულმან ჰინდოეთს ქადაგა სახარებაჲ ... - ბრძანებაჲმან.
ჵი, ბართლომეოს, მაღალი საიდუმლო ქრისტეს განკაცებისა ცისკიდეთა
გამოუცხადე ... (64v-65r).
87. თუესა ივნისსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ონოფრესი, ა - წმიდანო მარტჳ.
მამაო ონოფრე, ცრემლითა მორწყე ორნატი გულისა შენისა და გამოიღე ხუავი
სათნოებათაჲ ... (65r).
თუესა ივნისსა იბ, ღირსისა მამისა ჩუენისა ონოფრესი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მამისა ანტონინასი. ამასვე დღესა წმიდისა იოანე მჴედარისა
და წმიდათა ზენონ და ტრჳფილე ეპისკოპოსთა და ივლიანესი. კურ
თხეულარსა - საჴმილად შინა. რომელი იგი მფრინველისა მიერ ზრდიდა
პირველ ელიას, მანვე ანგელოზისა მიერ გამოგზარდა, ონოფრი ... (65r-v).
88. თუესა ივნისსა იგ, წმიდისა მოწამისა აკჳლინასი, დ - მოგიცემიეს. სძლად
წმიდად და უბიწოდ სულისა წმიდისა მადლითა ღმრთივბრწყინვალედ შემკობილად
გიცნობთ შენ ... (65v).
თუესა ივნისსა იგ, წმიდისა მოწამისა აკჳლინასი ... ამასვე დღესა წმი
დისა ევლოგი ალექსანდრიელ მთავარეპისკოპოსისა და ანთიპატრო
ბოსტრელ ეპისკოპოსისა. კურთხეულარსა - ყრმანი ებრაელ. ტანჯვისა
თჳს ჴორცთასა არა ზრუნევდ, რამეთუ განიცდიდი მოსაგებელთა მათ მერ
მეთა ... (65v).
89. თუესა ივნისსა იდ, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ელისესი. დ - ხისა მიერ.
ელისე მიზეზ არს დღისა ამის დღესასწაულისა, ამისთჳს ვადიდებთ მას ... (65v-66r).
თუესა ივნისსა იდ, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ელისესი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მეთოდი კოსტანტინოპოლელ პატრიაქისა. ამასვე
დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა კჳრილე გორტინელ ეპისკოპოსისა.
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ამასვე დღესა მიცვალებაჲ ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოანესი ეფთჳმესი
მამისა, ჭეშმარიტისა მონაზონისა და ქრისტეს ნებისმყოფელისა,
რომელსა პირველ აბულ ჰერით ერქუა ერისმთავრობაჲსა. კურთხე
ულარსაჲ - ყრმათა ბჲბ. ზეგარდამოთა სიბრძნითა აღავსე, ჵ, ღმერთშე
მოსილო ელისე ... (66r-v).
90. თუესა ივნისსა იე, წმიდისა ამოს წინაწარმეტყუელისა, ბ - მამისაგან შობ.
პოვა ბრწყინვალებაჲმან სულისამან სიწმიდე გონებისა შენისა ... (66v).
მინაწერი: „ასე ეწერა მოკლე“ (66v, ქვედა არშიაზე, გადამწერის
ხელით).
თუესა ივნისსა იე, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ამოსისი და წმიდისა
მოწამისა დოლასი ... ამასვე დღესა დღესა წმიდისა მოწამისა
ონიფანტესი. კურთხეულარსა - საჴმილსა რაჲ ცხ. საღმრთოჲ ცხორებაჲ,
რომელი წინათვე ჰქადაგე, გამოჩნდა ... (66v).
91. თუესა ივნისსა ივ, წმიდისა ტჳხონი საკჳრველთმოქმედისა კჳპრელ
ეპისკოპოსისა, დ, მჴნეონი - ვითარცა მსხუჱრპლი უბიწო და საკუმეველი სურნელი
თავი შენი შესწირე ... (66v-67r).
თუესა ივნისსა ივ, წმიდისა ტჳხონ საკჳრველთმოქმედისა ამათუნტელ
ეპისკოპოსისა, რომელ არს ჭალაკსა კჳპრისასა - ნეტარი ტჳხონი იყო
შვილი კეთილადმსახურთა ... ყრმათა ღმრთის. იქმენ პირ ღმრთისაჲ,
ნეტარო მამაო, და უპატიოსაგან პატიოსნად გამოიყუაჲნენ კაცნი ... (67r-v).
92. თუესა ივნისსა იზ, წმიდათა მოწამეთა მანოელ, საბაელ და ისმაელისი,
დ, მჴნეონი - სულისა ბრწყინვალებითა აღვსებულ იქმენ, მანოელ, და სიტყჳთ და
საქმით ამხილე ... (67v).
თუესა ივნისსა იზ, წმიდათა მოწამეთა მანოელ, საბაელ და ისმაელისი
- ესენი იყუნეს სპარსეთით, ხოლო წარმოივლინნეს მოციქულად ვალ
ტანობ სპარსისა მიერ მშჳდობისათჳს ... დასაბაჲმსა. ერთისაგან ნათლისა
სამმნათობნი ნაბერწყალნი ქრისტეს ეკლესიამან ... (67v-68r).
93. თუესა ივნისსა იჱ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა ლეონტისი და მის
თანათა, დ - მოგიცემიეს. ვითარცა რაჲ მართალსა ნათელი აღმოგიბრწყინდა შენ,
ღუაწლისა მძლეო ლეონტი ... (68r).
თუესა ივნისსა იჱ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა ლეონტისი, იპატისა
და თეოდულესი და პოპლიოსი და დომენტიანოსი - წმიდაჲ ლეონტი
იყო მაღალ ჰასაკითა ... - რომელმან დაიცუნა. ლეონტი უძლეველმან
დღეს სიბრძნითა ღმრთივგონიერითა კადნიერად ... (68r-v).
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94. თუესა ივნისსა ით, წმიდისა იუდა მოციქულისა, ძმისა უფლისაჲ, ა - შენ,
სიტყუაჲ. ზეცისა სუფევისათჳს გსუროდა შენ, ნეტარო, შეურაცხ-ჰყავ სოფელი და
ყოველი დიდებაჲ ... (68v).
თუესა ივნისსა ით, წმიდისა მოციქულისა იუდა, ძმისა უფლისაჲ და
წმიდისა მოციქულისა თადეოზისი და წმიდისა მოწამისა ზოსიმესი,
რომელი იყო ტრაიანე მეფისა ზე ... - ვითარცა რაჲ სი. მოსწრაფებით
შეუდეგ მაცხოვარსა, დიდებულო, ვითარცა რაჲ კრავი ... (68v-69r).
95. თუესა ივნისსა კ, წმიდისა მეთოდი პატრონელ ეპისკოპოსისა, დ, მჴნეონი
- ფერჴნი შენნი შუჱნიერნი, მეთოდი მამათმთავარო ... (69r-v).
თუესა ივნისსა კ, წმიდისა მოწამისა ასჳნკრიტესი და მისთანათა და წმი
დისა იოსებ განშორებულისა. კურთხეულარსა - საჴუმილსა რაჲ. მოწამეთა
სისხლითა განწმედილო ბრწყინვალედ ... (69v).
96. თუესა ივნისსა კა, წმიდისა დიდისა მოწამისა ივლიანესი, დ, მჴნეონი
- მზედ და უვალად ბრწყინვალედ სავსებაჲსა სოფლისასა განმანათლებლად ...
(69v).
თუესა ივნისსა კა, წმიდისა მოწამისა ივლიანე ტარსელისა და მის
თანათა - ესე იყო დეოკლიტიანე მეფისა ზე და მარკიანე მთავრისა ... ყრმანი ებრ. მიჰრონსა სულნელსა აღმოაცენებს წმიდაჲ ჴსენებაჲ შენი ...
(69v-70r).
97. თუესა ივნისსა კბ, წმიდისა ევსები სამუსტელისა, დ გუერდი - ვითარმედ
გჴადოდე. რაჲმე სახელ-გდვათ შენ, დიდებულო, მღუდელმთავრად ... (70r-v).
თუესა ივნისსა კბ, წმიდისა ევსევი მღუდელმოწამისა სამუსატელისა
ეკლესიისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ზენონ და ზინასი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა პომპიანე, ღალატიონ, სატრონინე
და ივლიანესი. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებ. მარადის გალობითა და
ლოცვითა დაუცადებელთა დაჰჴსენ ვნებაჲნი ... (70v-71r).
98. თუესა ივნისსა კგ, წმიდისა მოწამისა აღრიპინასი, დ - მოგიცემიეს. ჰრომმან
აღმოგაცენნა, ვითარ ველმან ვარდი სულნელი, აღრიპინა მოწამეო ... (71r).
თუესა ივნისსა კგ, წმიდისა მოწამისა აღრიპინასი და წმიდისა მოწა
მისა არისტოკლეოსი ხუცისა და დიმიტრი დიაკონისა და ათანასე
წიგნისმკითხუჱლისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ევსტუქი ხუცისა და მის
თანათა. ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ორენტისი და ძმათა მისთა,
წმიდაჲ ორენტი და ექუსნი ძმანი მისნი, ეროს, ფარნაკი, ფიროს, ფირ
მინოს, კჳრიაკოს და ლონგინოსი. კურთხეულარსა - რომელმან დაი
ცუნა. მსგავსად ოქროსა ტრედისა შეჭურვილმან ჯუარისა მიერ ... (71r-v).
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99. თუესა ივნისსა კდ, შობაჲ წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა, უფალო
ღაღადყავსა, მწუხრი. შემდგომად აკურთხევსისა. უქცევთ ჱ მუჴლთა ზედა,
ჴმაჲ დ გუერდი - არა დააკლდ. ანგელოზისა ხარებაჲ არა ჰრწმენა ... (71v-73r).
თუესა ივნისსა კდ, შობაჲ წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა. კურთხე
ულარსაჲ - ბაბილონს სამ. ბუნებაჲ, კაცთა ქადაგო, ბნელ იყო პირველ ... (73r).
100. თუესა ივნისსა კე, წმიდისა მოწამისა ფებრონიასი. ბ - მამისაგან. რაჟამს
დაამტკიცე სოფელი ვნებითა შენითა, მაშინ უძლურნი განძლიერდეს ... (73r-v).
თუესა ივნისსა კე, წმიდისა მოწამისა ფებრონიასი ... ამასვე დღესა
გარდაიჴადონ ნათლისმცემლისაცა. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებრა
ელნი. კურნებისა წჳროთა აღმოუცენებ, რომელნი სამარხოსა შენსა მოვ
ლენან სარწმუნოებით ... (73v-74r).
101. თუესა ივნისსა კვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა დავით თესალონიკელისა, დ
გუერდი - ჵ სასწაული. მამაო სანატრელო დავით, განაბრწყინვე გონებაჲ მარხჳთა
და მოძღურებითა ... (74r-v).
თუესა ივნისსა კვ, ღირსისა მამისა ჩუენისა დავით თესალონიკელისა
და წმიდისა იოანე გუთელ ეპისკოპოსისა - ესე იყო ჟამთა კოსტანტინე და
ლეონ ისავროსათა ... ყრმათა ღმრთისმშ. მდგომარე იყავ შეურყეველად,
ღირსო ... (74v).
102. თუესა ივნისსა კზ, წმიდისა სამსონ უცხოთშემწყნარებელისა, ა - წმიდანო
მარტჳლ. ნეტარო მამაო, ჴორცთა აღძრვანი მოღუაწებითა დააჭუნენ ... (74v-75r).
თუესა ივნისსა კზ, ღირსისა მამისა ჩუენისა სამფსონ უცხოთმოყუარისა,
რომელმან აღაშენა დიდი ქსენონი კონსტანტინოპოლს, ხოლო ნაწილ
ნი მისნი დაისხნეს ეკლესიასა წმიდისა მუკისსა. ამასვე დღესა წმიდი
სა მამისა ჩუენისა კჳრილე ალექსანდრიელისა ... - ქუეყანით იუდ. სტუმ
რის მოყუარებითა აბრაჰამისითა განშუჱნდი, ღმერთშემოსილო ... (75r).
103. თუესა ივნისსა კჱ, ნაწილთა პოვნა წმიდათა და საკჳრველთმოქმედთა
კჳროს და იოანესი, დ, მჴნეონი - სარწმუნოებისა ცასა ვარსკულავთაებრ ბრწყინ
ვალეთა გამოჩნდეს ნაწილნი მოწამეთა შენთანი ... (75r-v).
თუესა ივნისსა კჱ, აღმოყვანებაჲ ნაწილთა წმიდათა და საკჳრველ
თმოქმედთა კჳროს და იოანესი და წმიდათა მოწამეთა კარპე ეპის
კოპოსისა და პაპილე დიაკონისა და აღათოდორე და აღათონიკესი
... ამასვე დღესა პოვნა ნაწილთა წმიდათა კჳროს და იოანესთა და
ჴსენებაჲ წმიდისა იპატისი, რომელი იყო ერთი სამასათურამეტთა
წმიდათა მამათაგანი და წმიდისა მამისა ჩუენისა პავლე მკურნალისა.
კურთხეულარსა - ხატისა მისთჳს. სრულითა გონებითა განიშორენით
განხრწნადნი ესე, მჴნენო ... (75v-76r).
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104. თუესა ივნისსა კთ, წმიდათა და ყოვლადქებულთა თავთა მოციქულთა
პეტრესი და პავლესი. ჴმაჲ ბ - თჳთი. ეჰა, გჳრგჳნნო ქებისანო, შემკობილნო,
თქუენ პეტრე და პავლე ... (76r-v).
თუესა ივნისსა კთ, წმიდათა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა პეტრესი და
პავლესი - ხოლო ამათთჳს, რომელიმცა იპოვა კაცთა ბუნებასა შინა ... დასა
ბაჲმსა. რაჲთა საღმრთოჲ ქრისტეს წყალობისა განგებაჲ ისწაო ... (76v-78r).
105. თუესა ივნისსა ლ, წმიდათა ათორმეტთა მოციქულთა, ბ - პირველითგან.
საუფლოსა ამას და ნათლითა შემოსილსა დღესა მორწმუნეთა ერნი ქებაჲდ ... (78r).
თუესა ივნისსა ლ, წმიდათა ათორმეტთა მოციქულთა და სხუაჲთა
ყოველთა: პეტრე, პავლე, იოანე, ანდრია, იაკობ, ფილიპე, თომა,
ბართლომე, მატათე, იაკობ, სიმონ, იუდა, ლუკა, მარკოზ, მათე და
სხუაჲთა ყოველთა, რამეთუ ამას დღესა დააწესნეს ანტიოქიას შინა
მოციქულთა, რაჲთა მოწაფეთა ქრისტეანე ეწოდების, რამეთუ პირველ
ნაზარეველ და გალილეველ ეწოდებოდა. კურთხეულარსა - საჴმილსა
შინა. რომელი ძე ხარ ბუნებითი უხილავისა მამისა შვილად თანამკჳდრად
... (78r-v).
გადამწერის ანდერძი: „დიდებაჲ ღმერთსა(?), ღმერთო, შეიწყა
ლე ცოდვილი იესე“ (78v).
106. თუესა ივლისსა ა, წმიდათა კოზმან და დამიანეთა. უფალო ღაღადყავსა,
ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. სულიერთა სალმობათაგან და ჴორციელთა ყოველთაგან
უქრთამოდ კურნებაჲსა მიჰმადლებთ ... (79r-v).
თუესა ივლისსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი იდ, ღამეთა - ჟამი ი.
თუესა ივლისსა ა, წმიდათა და საკჳრველმოქმედთა უქრთამოთა
მკურნალთა კოზმან და დამიანესი, რომელნი აღესრულნეს რომს შინა
... - ვითარცა სამთა ყრ. ვითარცა რაჲ წყარონი ღმრთივაღმომდინარენი
კურნებაჲსა აღმოაცენებთ ... (79v).
107. თუესა ივლისსა ბ, წმიდისა ღმრთისმშობლის სამოსლის დადებაჲ და
თაყუანისცემა ვლაქერნას. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ.
სამკჳდრებელ წმიდაჲ ღმრთისაჲ იქმენ, მხოლოო, და სამოსელი შენი ტაძარსა
შენსა შინა დაუნჯებული ...(79v-80r).
თუესა ივლისსა ბ, დადებაჲ პატიოსნისა სამოსლისა წმიდისა
ღმრთისმშობელისა, რომელ არს ვლაქერნას. ხოლო ესევითარითა
სახითა იქმნა დადებაჲ მისი ... ამასვე დღესა წმიდისა იობენალისა
იერუსალჱმელ პატრიაქისა. ამასვე დღესა დღესა წმიდისა მოწამისა
კოინტისი. კურთხეულარსაჲ - აბრამეანთა ყრ. აპყრობითა ჴელთათა
ბაჲბილა სულისათა მაღლისა მეუფისა საყდარსა ვადიდებთ ... (80r).
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108. თუესა ივლისსა გ, წმიდისა მოწამისა აკინთისი, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწეს.
საშოსა შინა დედისა შენისასა გიცნა წინასწარმეცნიერმან ყოფადთამან ... (80r-v).
თუესა ივლისსა გ. წმიდათა მოწამეთა მარკოზ და მუკიანესი, რომელ
ნი შეპყრობილ იქმნნეს მაქსიმე ეპარხოზისა მიერ ... ამასვე დღესა
წმიდისა მამისა ჩუენისა ანატოლისი კოსტანტინეპოლელ მთავარეპის
კოპოსისა. ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა თეოდოტე და თეოდოტისი
და აკლიპადო და დიდიმოსი და ევლაჲმპია და გულინდუხტისი და
იაკინთისი. კურთხეულარსაჲ - ქუეყანით იუდა. ლოცვა ლმობიერებით
შესწირე შენ ღმრთისაჲ ყოველთა ჭირვეულთათჳს, იაკინთე ... (80v).
109. თუესა ივლისსა დ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ანდრიასი. ჴმაჲ დ გუერდი ვითარმედ გხადოდით შენ. რაჲმე სახელ-გდვაჲთ, ბრძენო ა[ნ]დრია ... (80v-81r).
თუესა ივლისსა დ. წმიდისა მოწამისა იაკინთესი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მღუდელ კჳრინელისა. ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა
პისტი, ელპიდი და აღაპისი და დედისა მათისა სუფასი. და წმიდისა
მარკოზ მძოვარისა და ანდრეა იერუსალჱმელისა, რომელი იგი იქმნა
კრიტეს ეპისკოპოზ და წმიდათა მოწამეთა თეოდოტი და დონოტისი.
კურთხეულარსაჲ - უფროსად ამღ. წმიდათა ბრწყინვალებისა ხილვად
გსუროდა ანდრეა ... (81r).
110. თუესა ივლისსა ე, წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მართასი, დედისა
სჳმეონ საკჳრველთმოქმედისა. ჴმაჲ დ, მჴნეონი - სიმჴნით, ახოვნებითა და
შრომათა ღუაჲწლისათა ... (81r-v).
თუესა ივლისსა ე, წმიდისა მართასი, დედისა წმიდისა სჳმეონ მესუჱ
ტისა საკჳრველთმოქმედისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა
აღნისი. ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ბასილისი და მისთანათა
სამეოცდაათთა მოწამეთა, რომელნი იწამნეს სკჳთოპოლის ივლიანეს
ზე. ამასვე დღესა ჴსენებაჲ ღირსისა ათანასე ლაჲვრისა მაშენებელისა.
კურთხეულარსაჲ - რომელმან დაიცვა. რაჟამს უკუდავად ცხორებაჲდ
გეგულებოდა მიცვალებაჲ ... (81v).
111. თუესა ივლისსა ვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა სისოსი. ჴმაჲ დ, მოგიცემიეს
- ბრწყინვალედ აღმოსცენდა მსგავსად მზისა სისო უბიწო... (81v-82r)
თუესა ივლისსა ვ, წმიდისა მოწამისა ლუკია ქალწულისა და რიქსი
მოწამისა და სხუაჲთა მარავალთა, რომელნი იწამნეს კამპანიას ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ასტისი დორაქსი ეპისკოპოზისა.
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა არქიპო და ფილიმონისი, ალექსან
დრე, ეპიმახოს და ონისიმესი. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებრ. ლოცვითა
და ვედრებითა შენითა განგუაჲნათლენ, რომელნი აღვასრულებთ დღეს
საჴსენებელსა შენსა, ღირსო ... (82r).
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112. თუესა ივლისსა ზ, წმიდისა თომასი მალეონს. ჴმაჲ ა - ზეცისა გან. ახლაჲდ
მნათობად გიცნობთ შენ, ნეტარო მამაო ... (82r).
თუესა ივლისსა ზ, წმიდათა მოწამეთა ისავრო, ბაჲსილი, ინოკენტო,
ფითექს, ერმიოს და პერიღრინესი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა
პერეღრინე, პომპიოს, ლუკიანე, ისჳქი, ტატიანე, სატორნილე და
გერმანოსი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ევსტათი, პოლიკარ
პო და სისოსი. კურთხეულარსაჲ - ხატისა მისთჳს. ცეცხლი ვნებაჲთა
მოღუაწებისა ცუარითა დაშრიტე, მამაო ... (82r-v).
მინაწერი ერთ-ერთ საგალობელთან, გადამწერის ხელით:
„დედასა ესე ეწერა“ (82r, მარჯვენა არშიაზე წითელი მელნით).
113. თუესა ივლისსა ჱ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა პროკოპისი. ჴმაჲ დ,
მჴნეონი - ქრისტეს მიერ მეუფისა, ვითარცა მოციქულისა ზეცით იქმნა წოდებაჲ ...
(82v-83r).
თუესა ივლისსა ჱ, წმიდისა დიდისა მოწამისა პროკოპისი. ესე დიდი
მოწამეთა შორის პროკოპი იყო ჟამთა დეოკლიტიანე მეფისათა
... - არა ჰმსახურ. რომელმან იჴსნაჲ საჴმილისაგან ღმრთივგონიერნი
აბრაჲმიანნი ყრმანი ... (83r-v).
114. თუესა ივლისსა თ, წმიდისა ბაგრატ მოციქულთასწორისა ტავრომენიელთა
მღდელთმოძღურისა. ჴმაჲ ა - ზეცისა განწეს. რაჟამს თავი მოციქულთა მოჰვლიდა
სოფელსა ... (83r-v).
თუესა ივლისსა თ, წმიდისა მოწამისა ორესტისი ... ამასვე დღესა
წმიდისა კჳრილე კრიტელ მთავარეპისკოპოსისა. ამასვე დღესა წმი
დისა მღუდელმოწამისა ბაჲგრატ მოციქულისა ტავრომენელთა ქალა
ქისა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. ნათელ ეც ერთა წყლისა მიერ
და სულისა, ბაჲგრატ ღირსო ... (83v).
115. თუესა ივლისსა ი, წმიდათა ორმეოცდახუთთა მოწამეთა, რომელნი
ნიკოპოლისს იწამნეს. ჴმაჲ დ, მჴნეონი - ვითარცა წყუდიადსა შინა და უკუნსა
გამობრწყინდის ჟამსა მას უღმრთოებისასა წმიდანი ოერმეოცდახუთნი ... (83v- 84r).
თუესა ივლისსა ი, წმიდათა ორმეოცდახუთთა მოწამეთა, რომელნი
იწამნეს ნიკოპოლის სომხითისსა ჟამთა ლიკინოზ მეფისათა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა აპოლონისი. ამასვე დღესა წმიდათა ბევ
რთა მონაზონთა, რომელნი იყუნეს ქუაჲბთა შინაჲ, რომელნი დაწუნა
თეოფილე ალექსანდრიელმან ისიდორეს თანა, კურთხევაჲ - რომელ
მან პირველ. რაჟამს იხილეს ნათელი ზეგარდამო ... (84r-v).
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116. თუესა ივლისსა ია, წმიდისა ევფემიაჲსი, უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ ა მამისაგან შობ. სიბრძნესა ღმრთისასა მიემსგავსე, მოწამეო ... (84v-85r).
თუესა ივლისსა ია, წმიდისა და ყოვლადქებულისა ევფემიაჲსი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა მარკიანესი. კურთხეულარსაჲ - არა ჰმსახურ.
კეთილად მძლემან მჴევალმან შენმან სულიერი საჭურველი შეიმოსა, ქრისტე
მაცხოვარ ... (85r).
117. თუესა ივლისსა იბ, წმიდათა მოწამეთა პროკლე და ილარიოსი. ჴმაჲ
ა - ზეცისა განწეს. მრავალფერნი სატანჯუჱლნი სიბრძნით თავს-ისხენ ... (85r-v).
თუესა ივლისსა იბ, წმიდათა მოწამეთა პროკლე და ილარიოსი. ესენი
იყუნეს ტრაიანეს ზჱ მეფისა და მაქსიმოს მთავრისა ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ღულინდოხტისი, რომელსა ეწოდა მარიამ ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ანდრეა, პროვო და ვერონიკისი.
კურთხეულარსაჲ - აბრამიანთა ყრმ. ჴორციელისა ღმრთისაჲ მჴურვალეთა
მარტჳლნო ... (85v-86r).
118. თუესა ივლისსა იგ, ყოვლად ბრწყინვალისა გაბრიელ მთავარანგელო
ზისა. ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. გაბრიელ დიდებული, გონებითა განათლებული,
მარადის ხედავს ნათელსა ... (86r).
თუესა ივლისსა იგ, კრებაჲ წმიდისა გაბრიელ მთავარანგელოზისა და
ღუაწლი წმიდისა სერაპიონ მოწამისა, რომელი იყო სევიროს მეფისა
ზე ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა მიროპისი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ანდრეა მჴედრისა, ჰერაკლე, ფავსტე, მინაჲ და
მათ თანა წამებულთა. კურთხეულარსაჲ - არა ჰმსახურეს და. შენ გაბ
რიელ პირველ იოანეს შობაჲ ახარე მართალსა ზაქარიას ... (86r-v).
119. თუესა ივლისსა იდ, წმიდისა მოციქულისა აკჳლაჲსი, ა - ზეცისა განწ.
მნათობმან მორწმუნეთამან - პავლე მოციქულმან ვითარცა მცხინვარებაჲ სივცესა
სოფლისასა მიგფინა ... (86v).
თუესა ივლისსა იდ, წმიდისა მოწამისა იოსტოსი ... ამასვე დღესა წმი
დისა მამისა ჩუენისა ონისიმესი. ამასვე დღესა ჴსენებაჲ ეპიფანესი
კჳპრელ მთავარეპისკოპოსისა და წმიდისა მოციქულისა და მოწამისა
აკჳლაჲსი და წმიდისა მოწამისა ილარიოსა. კურთხეულარსაჲ - ხატისა
მისთჳს. უქსოვე თავსა შენსა უხრწნელი სამოსელი სულითა წმიდითა,
ღირსო აკჳლა ... (86v-87r).
120. თუესა ივლისსა იე, წმიდათა მოწამეთა კჳრიკესი და ივლიტასი. ჴმაჲ დ,
მოგიცემიეს - უსჯულოთა კრებულნი არად შეჰრაცხნეს ორთა ამათ მოწამეთა ...
(87r-v).
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თუესა ივლისსა იე, წმიდათა მოწამეთა კჳრიკესი და ივლიტასი,
დედისა მისისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აუდიმოსი. ამასვე
დღესა წმიდისა იოსებ თესალონიკელ მთავარეპისკოპოსისა. კურთხე
ულარსაჲ - აბრამიანთა. კუჱრთხითა შეჰმუსრევი და ჴორცთა ვერ უძლო
შეწევნითა საღმრთოჲთა ... (87v).
121. თუესა ივლისსა ივ, ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა ქლ, რომელნი შეკრბეს
ქალკიდონს მეოთხესა კრებასა. ჴმაჲ ა გუერდი - გიხაროდენნი. უწინარეს
საუკუნეთა შობილი მამისაგან გამოუკულეველად ბუნებით, თანაარსი და თანას
წორი ბუნებით ... (87v-88r).
თუესა ივლისსა ივ, წმიდისა მოწამისა ანტიოხოსი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა პავლე, უალენტინა და თეასი. ამასვე დღესა
ჴსენებაჲ წმიდისა მეოთხისა კრებისა ექუსასოცდაათთა წმიდათა მამა
თა, რომელნი შეკრბეს ქალკიდონს მადლითა ღმრთისაჲთა და ბრძა
ნებითა ღმრთისმსახურთაჲ მეფეთათა. კურთხეულარსაჲ - არა შეეშინ
დეს. ვითარცა ღრუბელნი ფრთითა სულიერითა შემოგკრიბნა თანაშემწედ
სულმან სახიერმან ... (88r).
122. თუესა ივლისსა იზ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა მარინასი. ჴმაჲ დ,
მჴნეონნი - უფსკრულნი ტანჯვათანი წიაღვლენ და ულტოლველაჲდ ... (88r-v).
თუესა ივლისსა იზ, წმიდისა მღდელმოწამისა ათენაგენი ეპისკოპოსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა მარინასი ... - ყრმათა ბაბილ. შეუხებელმან
ნათელმან განანათლაჲ გონებაჲ შენი მარინაჲ ... (88v).
123. თუესა ივლისსა იჱ, წმიდისა ემმელინესი, დ, მოგიცემიეს - შეჰმოსე,
მეუფეო, მოღუაწესა შენსა წმიდაჲ ძალი ... (88v-89r).
თუესა ივლისსა იჱ, წმიდისა ემმელიანესი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა იაკინთე ამასტრელისა. ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა
მარკელილე და დასისი და მარინასი და წმიდისა იოანე ქალკიდონ
ეპისკოპოსისა. კურთხეულარსაჲ - არა ჰმსახურე. ელვარე მადლითა,
დიდებულო, სულისა წმიდისათა შეხუჱდ საჴმილსა ... (89r).
124. თუესა ივლისსა ით, წმიდისა მაკრინასი, დისა დიდისა ბაჲსილისა. ჴმაჲ
დ - მოგიცემიეს. კურნებაჲთა მადლითა განსმდიდრდი, ნეტარო მაკრინა ... (89r-v).
თუესა ივლისსა ით, წმიდისა მამისა ჩუენისა დიოსი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მაკრინასი. ამასვე დღესა წმიდისა გრიგოლ პანუდელ ეპისკო
პოსისა და წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა საკჳრველ
თმოქმედისა ბარალამ მოღუაჲწისა. კურთხეულარსაჲ - რომელმან
დაიცვნა. ქრისტეს მხოლოსა გსუროდა ... (89v).

159

160

გულანი [XVIII] 1446/241

125. თუესა ივლისსა კ, წმიდისა წინაწარმეტყუელისა ელიასი. ჴმაჲ ა - შენ
სიტყუაჲ. შენ, რომელმან ელია თეზბიტელი ქუეყანით ცეცხლისა ეტლითა ...
(89v-91r).
თუესა ივლისსა კ, ამაღლებაჲ ელიაჲ წინაწარმეტყუელისა ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა გიორგისი და თეოდორესი. კურთხეულარ
საჲ - რომელი მოსეს. რომელმან ცაჲნი წინასწარმეტყველისა ელიას
ენითა ... (91r).
126. თუესა ივლისსა კა, წმიდისა ეზეკია წინაწარმეტყუელისა. ჴმაჲ დ - მოგი
ცემიეს. უდაბნოს მკჳდრ იქმნენით ერთბამად, ყოვლად სანატრელნო ... (91r-v).
თუესა ივლისსა კა, წმიდისა მამისა ჩუენისა სჳმონისი, რომელი იქმნა
ქრისტესთჳს სულელ და ნეტარისა იოანესი მოყუსისა მისისაჲ ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოციქულისა მატათასი და წმიდათა მოწამეთა იოსტო,
ტროფიმე, თეოდილე და მისთანათა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა.
მსგავსად მჴსნელისა სიყუარულითა საღმრთოჲთა აღგზებულმან ... (91v).
127. თუესა ივლისსა კბ, წმიდისა მარიამ მაგდანელისა. ჴმაჲ ბ - მამისგან
შობ. რაჟამს დამბადებელი ყოველთა კაცთმოყუარებით განკაცებული იხილე ...
(91v-92r).
თუესა ივლისსა კბ, ჴსენებაჲ წმიდისა მარიამ მაგდანელისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა ფოკასი. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებრ.
შეწევნითა მოძღურისა შენისათა ... (92r-v).
128. თუესა ივლისსა კგ, წმიდათა მოწამეთა ტროფიმე, თეოფილე და მათ
თანათა. ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳლ. შეხუჱდ სტადიონსა ღუაწლთასა ახოვნად,
მოწამეო, და დაბძარვანი ჴორცთა შენთანი სიმჴნით დაითმინენ ... (92v).
თუესა ივლისსა კგ, წმიდისა მოწამისა ვიტალისი და წმიდისა მოწამისა
ევგენისი და წმიდისა მოწამისა აპოლინარისა და წმიდისა აპოლონ
ჰრომთა პაპისა და წმიდისა ტროფიმე, თეოფილე და მათთანათა.
კურთხეულარსაჲ - ქუეყანით იუ. უმაღლეს საყჳრისა მიუთხრა ყოველთა
დიდებაჲ შენი, უფალო ... (92v).
129. თუესა ივლისსა კდ, წმიდისა მოწამისა ქრისტინასი. ჴმაჲ დ, მჴნეონი ქრისტეს სეხნისა სახელსა ჯეროვნად ღირს-გყო წოდებაჲდ რომელი ყოველსავე
განაგებს ... (92v-93r).
თუესა ივლისსა კდ, წმიდათა მოწამეთა მენო და კაპიტონისი და
წმიდისა მოწამისა ქრისტინასი. ესე იყო ქალაქით ტჳროსით ასული
ორბანოს სტრატილატისა ... - არა ჰმსახურ. ქრისტეს ბრძოლისა მისაგე
ბელი ღირსი მიიღო ბოროტმან მამამან შენმან ... (93r-v).
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130. თუესა ივლისსა კე, დაძინებაჲ წმიდათა და მართალთა იოაკიმ და
ანნასი. ჴმაჲ დ, მჴნეონი. - სამართალთა შჯულისათა დამცველ იქნენით, უბიწოდ
და უბრალოდ ჰმსახურებდით ... (93v).
თუესა ივლისსა კე. წმიდისა ანნა, დედისა წმიდისა ღმრთისმშობელი
სა დაძინებაჲ ... ამასვე დღესა წმიდისა დედისა ევპრაქსიასი ... ამასვე
დღესა წმიდისა და ნეტარისა ულჳმპიასი ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ
წმიდათა ასსამეოცდახუთთა მამათა, რომელნი შეკრბეს წმიდასა
მეხუთესა კრებაჲსა და წმიდისა ერმოგენი მოწამისა. კურთხეულარსაჲ
- აბრამიანთა ყრ. ვითარცა ჭეშმარიტად მშობელი ცხოვრებისა მას საუკუ
ნესა მიხუჱდ ანნა ... (93v-94r).
131. თუესა ივლისსა კვ, წმიდისა მღდელმოწამისა ერმოლოჲსი. ჴმაჲ ბ
გუერდი - ყოველი სასოებ. რაჟმს ღმერთი, ყოველთა შემოქმედი უფალი ცათა და
ქუეყანისა ჰქადაგეთ ... (94r-v).
თუესა ივლისსა კვ. წმიდისა სჳმონ ალაბელისა და წმიდისა ერმოლაოს
და ერმიპპოს და ერმოკრატესი, რომელნი იყუნეს ხუცესნი ნიკომიდიას
... ამასვე დღესა წმიდისა ეგნატი სტირონელისა და წმიდისა ეზეკიელ
წინასწარმეტყველისა. ამასვე დღესა იქმნა ბრძოლაჲ ბორღალეთს და
სიკუდილი ნიკიფორე მეფისა. ამასვე დღესა კრებაჲ გაბრიელ მთავა
რანგელოზისა. კურთხეულარსაჲ - ხატისა მისთჳს, უფალო. ვითარცა
იყავ მსახური საჲდუმლოთა ღმრთისაჲთა, ჵ, ერმოლაოს ... (94v).
132. თუესა ივლისსა კზ, წმიდისა დიდებულისა პანტელეიმონისი. ჴმაჲ ა - შენ,
სიტყუაჲ. მარტჳლთა შორის გამოსჩნდი მკურნალად საკჳრველად ... (94v-95r).
თუესა ივლისსა კზ, წმიდისა დიდებულისა პანტელეიმონ მთავარმო
წამისა. ესე იყო მაქსიმიანეს ზე ქალაქით ნიკომიდიით ... - სიყუარუ
ლითა. ერთსა ნათელსა ჰქადაგებდ, დიდებულო, სამმნათობიერისა ყოვ
ლად წმიდისა სამებისასა ... (95r).
133. თუესა ივლისსა კჱ, წმიდათა მოციქულთა და შჳდთა დიაკონთა პროხორო,
ნიკარონ და პარმენასი და მათთანათა. ჴმაჲ ა - შენ, სიტყუაჲ. საღმრთოჲთა
გამორჩევით პატივს გცემთ თქუენ, ღირსნო ... (95r-v).
თუესა ივლისსა კჱ, წმიდისა მოწამისა ევსტათი ანკჳრიელისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აკაკისი ... ამასვე დღესა წმიდათა
მოციქულთა პროხორე, ნიკანორა, ტიმონადა, პარმენასი, რომელნი
დაიდგინნეს სტეფანეს თანა და წმიდათა მოწამეთა კჳნტინე, მაქსიმე
და კალინიკესი და სატფურებაჲ ღმრთისმშობელისა დიაკონისეს.
კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. შეიყუარეთ თქუენ ყოვლითა გულითა,
ყოვლად ქებულნო ... (95v-96r).
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134. თუესა ივლისსა კთ, წმიდისა მოწამისა კალინიკესი, ჴმაჲ დ, მჴნეონი რაბამ შუჱნიერ არიან ფერჴნი შენნი, კალინიკე ... (96r).
თუესა ივლისსა კთ, წმიდისა მოწამისა კალინიკესი იანგრას, რომელი
იყო კილიკიელი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა თეოდოტისი
და შვილთა მისთა ... ამასვე დღესა წმიდისა დიდისა პელაგიაჲსი.
კურთხეულარსაჲ - ბაბილონს სამ. წარკუჱთე თავი უცხოსა მას მტერისა,
მოწამეო ... (96r-v).
135. თუესა ივლისსა ლ, წმიდათა მოციქულთა შილა და სილოანესი, კრის
კენტი, ეპიენეტოს და მათთანათა. დ - მოგიცემიეს. ბრწყინვალითა საღმრთოჲთა
ელვარებითა, მოციქულნო, ვითარცა არწივთა მოვლეთ სოფელი ... (96v).
თუესა ივლისსა ლ, წმიდისა იოანე მჴედრისა ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოციქულთა შილაჲ და სილოვანესი, კრისკენტი, ეპეპოს და
აპოლონიკესი და წმიდათა მოწამეთა მამა, ვასილისკო, ბენიამენ და
ნეტარისა კოსტანტინეპოლელ პატრიაქისა და ჴსენებაჲ მორწმუნისა
მეფისა თევდოსი ახლისა. კურთხეულარსაჲ - ბრძანებაჲმან. ორთა
სადგურთა სულისა წმიდისათა, რომელთა ჭურნი იგი რისხჳსანი ჭურად
წყალობისად გამოაჩინნეს ... (96v-97r).
136. თუესა ივლისსა ლა, წმიდისა მამისა ჩუენისა და საკჳრველთმოქმედისა
ევდუკიმესი. ჴმაჲ დ, მიგიცემიეს - განბრწყინდი, ევდუკიმე, ნათლითა სათნოება
თაჲთა ... (97r).
თუესა ივლისსა ლა, წმიდისა ანტონინე ალექსანდრიელისა და წმიდისა
ევდუკიმესი და ჴსენებაჲ ნეტარისა იოანე ოქროპირისა, რაჟამს დასუჱს
პატრიაქად და სატფურებაჲ წმიდისა ღმრთისმსობლისა ეკლესიისა
ვლაქერნას და სატფურებაჲ ქალკიდონისა ეკლესიისა. კურთხეულარსაჲ
- ჴორცითა გემოვნებაჲსა ძალითა სხუაჲთა მძიმე ექმენ შენ, დიდებულო
მამაო ... (97r-v).
137. თუესა ივლისსა ლა, ჴსენებაჲ ძელისა ცხოველისა და წმიდისა ხატისა
ოქონისა დასადარისა, რომელი სავსე არს ნაწილთა მიერ წმიდათასა და
წმიდისა ქალწულისა ანსტასიას თავისა და კუალად ხატისა ყოვლადწმიდისა
ღმრთისმშობელისა, რამეთუ ესე ცოდვათა ჩუჱნთა მიზეზითა წარტყუჱნილ
იქმნნეს უღთოთა სარკინოზთა მიერ და აწ კუალად განგებითა ღმრთისაჲთა
ქართლადვე ქალაქსა შინა ტფილისსა ჟამთა მათ ოდეს განაგებდა საქარ
თუელოსა კეთილმსახური და ღმრთივდაცული ბატონიშვილი ვახტანგ. მწუხრი
ღამისთევად, ნეტარ არს კაცი ... - რაჟამს მოწყალე. რაჟამს მოწყალებით ენებაჲ
მეუფჱსა გამოჴსნა ქართველთა ერთა და აღგჳდგინა რქა ცხორებისა მორწმუნეთა
ძირისაგან კეთილისა ... (97v-98v).
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თუესა ივლისსა ლა, მოხუმა პატიოსნისა ხატისა ოქონისსა, ძელისა
ცხოველისა, თავისა ქალწულმოწამისა ანასტასიასი, ხატისა სადარისა
ძელსა შინა არიან ნაწილნი წმიდათანი და ხატთა ყოვლად უბიწოსა
დედისა ღმრთისაჲ კარისა ღმრთისმშობელისა და მეორე ნაწილთაგან
აღვსილი ჟა,თა მათ ოდეს მეფე გიორგი ჰბრძანა ბძანებითა ყაენისათა
ბულუჭთა აღლაჲანთა ინდთა - იყო ესე ღმრთივაღმატებული მეფეთ
მეფე გიორგი, კაცი სახნიერი, მხნე და ძლიერი ... – ბრძანებამან
უსჯ. ჯუარი სამგზის სანატრელი, რომლისა მიერ დაეცემიან მტერნი და
ამაღლდების რქა მორწმუნეთა ... (98v).
138. თუესა აგჳსტოსსა ა, წმიდათა და ღუაწლითშემოსილთა შჳდთა ყრმათა
მაკაბელთა და დედისა მათისა ელიაზარისი, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. შჳდნო
სუჱტნო ბრწყინვალენო ღმრთისა სიბრძნისანო ... (99r).
თუესა აგჳსტოსსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი იგ და ღამეთა - ჟამი ია.
თუესა აგჳსტოსა ა. ღუაწლი წმიდათა მაკაბელთა მოწამეთა და ელიაზარ
მღდელისა და შჳდთა ძმათა და სოლომონისი, დედისა მათისა ... (99r-v).
139. თუესა აგჳსტოსსა ბ, აღმოყვანებაჲ ნაწილთა პირველმოწამისა სტეფა
ნესთა და წმიდათა შჳდთა ყრმათა ეფესელთა, დ, მჴნეონი - სულისა მიერ
წმიდისა განბრწყინდი შენ გონებითა ... (99v-100r).
თუესა აგჳსტოსსა ბ, წმიდისა მღუდელმოწამისა სტეფანე ჰრომთა
პაპისა და მისთანათა... ამასვე დღესა ანგელოზისა მიერ პოვნა ნაწილ
თა წმიდათა მოწამეთა მაქსიმე და კჳნტლიანესი ... ამასვე დღესა წმი
დისა ფოკასი და ჴსენებაჲ მორწმუნისა მეფისა ივსტჳნიანესი და და
ძინებაჲ შჳდთა ყრმათა ეფესოს. და ნაწილთა უკმოყუანებაჲ წმიდისა
პირველმოწამისა სტეფანესთა, რაჟამს მოიყუაჲნეს ზევდას მახლო
ბელაჲდ კოსტანტინისა. კურთხეულარსაჲ - ქუეყანით იუდა. გონებითა
წრფელითა ერჩდით ღმერთსა და სჯულთა საღმრთოჲთა, წმიდანო ...
(100r-v).
140. თუესა აგჳსტოსსა გ, წმიდათა მამათა დალმატისი, ისაკისი და ფავსტოსი.
ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ღმერთშემოსილთა მამათა ვდღესასწაულობდეთ ... (100v).
თუესა აგჳსტოსსა გ, წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა დალმატისი,
ესე წმიდაჲ დალმატი მჴედარი იყო თეოდოსი ზე მეფისა ... (100v-101r).
141. თუესა აგჳსტოსსა დ, წმიდისა ევდუკიასი, გალობანი, უფალო ღაღა
დყავსაჲ და წარდგომაჲ მარტსა ა ბრძანე და ესე გალობანი აქა ბრძანეთ,
უგალობდითსა ... - ზღუაჲ უვ. ბრწყინვალედ აღმობრწყინდა დღესასწაული შენი
წმიდაჲ ... (101r).
თუესა აგჳსტოსსა დ, წმიდათა მოწამეთა თუთაელ და იაჲსი და წმიდისა
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მოწამისა ქრისტინა სპარსისა და წმიდისა მოწამისა ევდუკიასი. კურთ
ხეულარსაჲ - რომელმან დაიცვნა. ღონენი ეშმაკისანი და ძმაცუაჲთა
მისთა სიმრავლენი მარადის ლოცჳთა შენითა და წურთითა საღმრთოჲთა
მოაუძლურენ ... (101r).
142. თუესა აგჳსტოსსა ე, წინადღე ფერისცვალებისა და წმიდისა ევსეღენისი
- ზეცისა გან. ყოვლად განგებულებასა ფერიცვალებისასა წინადღით ვგალობდეთ
ჩუჱნ ... (101r-v).
თუესა აგჳსტოსსა ე, წინადღე ფერისცვალებისა და წმიდისა ევსეღე
ნისი - ესე იყო ანტიოქელი ნათესავით ... - არა ჰმსახურეს. სიმაღლედ
აღყუაჲნებაჲსა დღეს მოწაფეთასა შეუდგეთ მაცხოვარსა ... (101v).
143. თუესა აგჳსტოსსა ვ, ფერისცვალებაჲ უფლისაჲ ჩუენისა იესუს ქრისტესი,
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყჲ. სახიერო, აღ-რა-ვიდეს შენდა პეტრე და
იაკობ ... (102r-103v).
თუესა აგჳსტოსსა ვ, ფერისცვალებაჲ უფლისა და ღმრთისა და მაც
ხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი, კურთხეულარსა ... - ყრმანი ებრაელ.
დღეს ეჩუჱნე მოწაფეთა მთასა თაბორსა უხილაჲვი ღმრთეებაჲ ... (103v).
144. თუესა აგჳსტოსსა ზ. წმიდისა დომენტი სპარსისა და წმიდისა ირინი
დედოფლისა. განგებაჲ დღესასწაულისა. ბ - მამისაგან შობილი. გიხაროდენ
ქრისტეს მოწამეო ახოვანო...(103v-104r).
თუესა აგჳსტოსსა ზ, წმიდისა მამისა დომენტისი ... და ჴსენებაჲ
წმიდისა სოზონ მოწამისა და მორწმუნისა ირინი ... ამასვე დღესა
ჴსენებაჲ ბაჲრბაჲროზთა მოსლვისა რაჟამს მეოხებითა წმიდისა
ღმრთისმშობელისათა შთაცჳვნეს ზღუაჲსა და ჴსენებაჲ წმიდისა
სოზონ მოწამისა და მორწმუნისა ირინი დედოფლისა, რომელმან
დაამტკიცა მართალი სარწმუნოებაჲ და განიოტა ხატთა ბრძოლაჲ.
და ჴსენებაჲ პოლბერიასი მორწმუნისა. ამასვე დღესა წმიდისა იოანე
პატელარიას. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა მათ. ყოვლად ბრწყინვალემან
მადლმან სულისა წმიდისამან განისუჱნა შენ ზედა და საკჳრველთა ძალთა
აღსრულებაჲ მოგმადლაჲ ... (104r).
შენიშვნა: გვერდის ნაწილი დაუწერელია, ქვედა არშიაზე მინაწე
რია ტექსტის ხელით: „დედასა აკლდა“ (104r).
144. თუესა აგჳსტოსსა ჱ, წმიდისა ემმელიანე კჳზიკელ მთავარეპისკოპოსისა
აღმსარებელისა. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - რაჟამს მოწყალე. რომელმან
ბრწყინვალედ პატივ-ეც ხატსა ქრისტესსა ... (104v).
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თუესა აგჳსტოსსა ჱ, წმიდისა მიჰრონ საკჳრველთმოქმედისა ... და
წმიდათა მოწამეთა ელევთერი და ლეონიდისი და შჳლთა მათთა და
სატფურებაჲ წმიდათა პეტრე-პავლესთა ტრიტიქიონს და წმიდისა
იოანე მახარებელისა მარინაკესი. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი სარწ.
იქმენ შუჱნიერებაჲ მღდელთმოძღუართა, მამაო ... (104v-105r).
145. თუესა აგჳსტოსსა თ, წმიდისა მოციქულისა მატათასი - წმიდანო მარტჳ.
მატათა ღირსო, რიცხჳ მოციქულთა აღავსე, რომლისაგან განვარდა იუდაჲ ...
(105r).
თუესა აგჳსტოსსა თ, წმიდისა მოციქულისა მატათასი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ანტონისი ... და წმიდისა კოსტანტინესი კოსტან
ტიპოლელ მთავარეპისკოპოსისა. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებრაელნი.
განაჴმენ საცთურთა მდინარენი საღმრთოჲთა მდინარითა ... (105r-v).
146. თუესა აგჳსტოსსა ი, წმიდისა ლაჲვრენტი დიაკონისა. პირველად
დღესასწაულისა, ჴმაჲ დ. ზეცისა განწ. - ჰმსახურე ქრისტესა ღმერთსა უბრალოდ
წმიდაო ... (105v).
თუესა აგჳსტოსსა ი, წმიდისა მოწამისა ლაჲვრენტისი და ქსჳსტესი და
იპოლიტესი, რომელნი იყუნეს ჟამთა დეკოზ მეფისათა ... - რომელმან
დაიცვნა. მსახურაჲდ საჲდუმლოთა დიაკუნად ქრისტეს ღმრთისაჲ ...
(105v-106r).
147. თუესა აგჳსტოსსა ია, წმიდისა მოწამისა ევპოლო დიაკონისა, განგებაჲ
დღესასწაულისა. ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. ევპოლო დიდებულო, ჯუარითა ქრის
ტესითა შეცვალენ ... (106r).
თუესა აგჳსტოსსა ია, წმიდათა მოწამეთა ევპოლოს და ზენონ, მაკარი,
ნეოფიტე, გაიოს, გაიანე, მარკოზ და მაკარისი, რომელნი იწამნეს
სიკილიას და წმიდისა ელიანოზისი. კურთხეულარსაჲ - ბაბილონს
სამ. დასწუთა რაჲ სისხლი შენი ქუეყანასა, დაშრტა საჴმილი საცთურისა
... (106r).
148. თუესა აგჳსტოსსა იბ, წმიდათა მოწამეთა ფოტი და ანიკიტოსი. პირველად
დღესასწაულისა დ - მოგიცემიეს. ცეცხლმან ვერ შეგაჲძრწუნნა, ვერცა ორღანოთა
... (106r-v).
თუესა აგჳსტოსსა იბ, წმიდათა მოწამეთა ფოტი და ანიკიტოსი,
რომელნი იწამნეს დეოკლიტიანეს ზე - ხოლო იყო წმიდაჲ ფოტი
დისწული ნეტარისა ანიკიტოსი ... - ყრმათა ღმრთის. ძალსა მძლავრთასა
მძლე ექმნენით, მარტჳლნო ... (106v-107r).
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149. თუესა აგჳსტოსსა იგ, წმიდისა მაქსიმე აღმსარებელისა და ორთა
მოწაფეთა მისთა. განგებაჲ ყოველი ფერისცვალებისა. მწუხრი და ცისკრად
და წარგზავნა. ჴმაჲ დ. მჴნეონი - რომელმან სათნო იჩინე ჩუენთჳს განკაცებაჲ
ღმერთმან ორითა ნებითა და ორითა საქმითა ... (107r).
თუესა აგჳსტოსსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა მაქსიმე აღმსარებელისა
-. ესე ნეტარი იყო კონსტანინეს ზჱ, რომელსა ეწოდებოდა ნიკაფდიდი
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა პამფილე, კაპიტონ და წმიდისა
სერგის და სტეფანესი და ჴსენებაჲ ევდუკია დედოფლისა. განგებაჲ
ყოველი ფერისცვალებისა და წარგზავნა. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა
ბაჲბილო. ღმრთისმსახურთა მათ მამათა ემსგავსე და მათ თანა ჰქადაგე,
მამაო ... (107r-v).
150. თუესა აგჳსტოსსა იდ, წინადღესასწაული ღმრთისმშობელისა მიცვა
ლებისა. დ. მჴნეონი - ორღანოსა გალობითა და შესხმითა ჴმაჲტკბილითა ...
(107v-108r).
თუესა აგჳსტოსსა იდ, წინადღესასწაული ღმრთისმშობელისა და
წმიდისა დიდმოწამისა მარკელესი აპამიელ ეპისკოპოსისა და სამეცო
დაათა მოწაფეთა მისთა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ურსიკისი
... ამასვე დღესა წმიდისა მიქაელ მიქელ წინასწარმეტყველისა ...
და წმიდისა მოწამისა ... - ბაბილონს. განჰმარტნა უხრწნელნი წიაღნი
შენგან შობილმან სძალო ... (108r-v).
151. თუესა აგჳსტოსსა იე, მიცვალებაჲ ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა.
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ. ეჰა დიდებული - ეჰა დიდებული საკჳრველთა წყარო
ცხორებისა ... (108v-110r).
თუესა აგჳსტოსსა იე, დაძინებაჲ წმიდისა და უხრწნელისა და უფ
როჲსად კურთხეულისა დედუფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა,
მარადის ქალწულისა მარიამისი. ხოლო უწყებაჲ ჯერ არს: ათხუთმეტსა
ამის თჳსასა აღესრულების საჴსენებელი პატიოსნისა დაძინებისა
დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა
მარიამისი ... - არა ჰმსახურე. ჭაბუკნი ქალწულთა თანა დედისაჲ ღმრთი
საჲ დღესასწაულსა უგალობდეთ დღეს მეფენი და მთავარნი ... (110r-v).
152. თუესა აგჳსტოსსა ივ, ყოვლად ბრწყინვალისა და ღმრთივქმნულისა
ხატისა ედესით კონსტანინეპოლის მოსრლა (!), ა - შენ სიტყუაჲ. იხარებდ სამე
უფოო, ახალო სიონო ... (110v).
თუესა აგჳსტოსსა ივ, წმიდისა მანდილისი და წმიდისა დომიდესი
... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა მიჰრონისი ... ამასვე დღესაჲ
წმიდათა მოწამეთა თჳრსო და ლევკოსი, კორონატო და მოყუაჲსთა
მათთა და წმიდისა ეგლონ განშორებულისა. კურთხეულარსაჲ - არა
ჰმსახ. ახლისა სიონისა თანა დღეს ყოველნი ქალაქნი დღესასწაულობენ
და იხარებენ ... (110v-111r).

გულანი [XVIII] 1446/241

153. თუესა აგჳსტოსსა იზ, წმიდისა მოწამისა მჳრონისი, ბ - მამისაგან შობი.
რაჟამს საჴუმილი უღმრთოებისა ყოველსა სოფელსა მოსწუდა ... (111r).
თუესა აგჳსტოსსა იზ, წმიდათა მოწამეთა პავლე და ივლიანისი, დისა
მისისა და სტრატონიკესი ... ამასვე დღესა სატფურებაჲ ღმრთისმ
შობელისა ამასიას. კურთხეულარსაჲ - ხატისა მისთჳს. გონებაჲ შენი
აღტყინებული სიყუაჲრულითა ღმრთისაჲთა, ბრძენო მჳრონ ... (111r- v).
154. თუესა აგჳსტოსსა იჱ, წმიდათა მოწამეთა ფლორო, ლაჲვროსი და
წმიდისა მოწამისა მაკარისი. პირველად დღესასწაულისა. შენ სიტყუაჲ რომელმან პირველ კიდობანისაგან ქუათა გამოჰკუჱთდე ... (111v-112r).
თუესა აგჳსტოსსა იჱ, წმიდათა მოწამეთა ფლოროს და ლავროსი
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა სტრატონ და ფილიპე და ევს
ტჳქიანესი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ერმო, სარა, პიონ
და პოლენოსი ... ამასვე დღესა წმიდათა მამათა ჩუენთა მთავარე
პისკოპოსთა კოსტანტიპოვლისათა იოანეს და გიორგისი და წმიდისა
მოწამისა იულიანესი. კურთხეულარსაჲ - ღმრთისაჲ გარდამოსლ. ძელ
თა და ქვათა მიერ შექმნილნი უღმრთოთა ღმერთნი დაჰმუსრენ ... (112r).
155. თუესა აგჳსტოსსა ით, წმიდისა ანდიანე სტარტილაჲტისა და მისთანათა.
პირველად დღესასწაული, დ მჴნეონი - ვითარცა მოსახელემან სიმჴნისამან,
ახოვანო, სდევნენ მტერნი და დასცენ წინააღმდგომნი ... (112r-v).
თუესა აგჳსტოსსა ით, წმიდისა და დიდისა მოწამისა ანდია სტრატი
ლაჲტისა და მის თანა აღსრულებულთა ორ ათას ხუთასთა ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა ტიმოთესი, აღაპისი, თეკლაჲსი და მის
თანა აღსრულებულთა ... და წმიდისა მოციქულისა თადეოზისი.
კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა. დათხევითა მით სისხლითა შენთათა წყარო
საკურნებელი ყოველთავე სალმობაჲთა აღმოაცენე, დიდებულო, ნეტარო
ანდრია ... (112v).
156. თუესა აგჳსტოსსა კ, წმიდისა სამოელ წინაწარმეტყუელისა. პირველად
დღესასწაულისა ბ - მამისაგან შობი. მოვედით ერნო, პატივს-ვსცემდეთ ბერწისა
ნაყოფსა ... (113r).
თუესა აგჳსტოსსა კ. წმიდისა წინასწარმეტყველისა სამოელისი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა პავლე ახლისა კოსტანტი
ნეპოლელ მთავარეპისკოპოსისაჲ და წმიდისა მოწამისა ბაჲსილისი და
წმიდისა მოწამისა კოსტანტინესი და სატფურებაჲ ღმრთისმშობელისა
იოსტინიანეს. კურთხეულარსაჲ - მაყუალი მოტყი. წინასწარ უწყებაჲთა
შენთა აღსრულებითა, სამოელ ... (113r-v).
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157. თუესა აგჳსტოსსა კა, წმიდისა მოციქულისა თადეოზისი, უფალო ღაღად
ყავსა. ჴმაჲ დ - ჵ სასწაულნი. ნეტარო მოციქულო თადეოზ, პირველისა ნათლისა
მიახლებითა ... (113r-v).
თუესა აგჳსტოსსა კა, წმიდისა მოწამისა ბაიასისი და სამთა ძეთა მისთა
თეოღნისი, აღაპისი და ბისტოსი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა
ლუკასი ... ამასვე დღესა სატფურებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა
მარკიონს. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთის. საკჳრველებაჲთა აღას
რულებდი ქრისტეს მიერ, მოციქულო თადეოს ... (113v).
158. თუესა აგჳსტოსსა კბ, წმიდისა მოწამისა აღათინიკესი. ჴმაჲ დ - მოგი
ცემიეს - პირველსა სახიერსა სუჱნიერებჲთა ... (114r).
თუესა აგჳსტოსსა კბ, წმიდათა მოწამეთა აღათონიკოსი და ზოტიკოსი
და ზენონისა და აკჳნდინესი და სევერიანესი და თეოპრეპოსი ... ამასვე
დღესა წმიდისა ერინეოს მღუდელმოწამისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
დედისა ანთუსისი და ათანასე ეპისკოპოსისა, რომელმან ნათელ სცა
მას ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ ადრიადნი დედოფლისა. კურთხეულარსაჲ სიყუარულითა ყოველთა. ზეცისა იგი დიდებაჲ დაიმკჳდრე ... (114r).
159. თუესა აგჳსტოსსა კგ, წმიდისა ლუკიოს მოწამისა ... წარდგომაჲ ბ დღესასწაულობს და იხარებს სიმრავლე მორწმუნეთა ...(114v)
თუესა აგჳსტოსსა კგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ევსტათი ანტიოქელ
მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა მელე
ტი მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა
კალინიკე კოსტანტინეპოლელ მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ირინეოს, ორ და ოროფსისი. ამასვე დღესა სატ
ფურებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა ოროვოს მონასტერსა და
წმიდისა ევტუქისი წმიდისა იოანე მახარებელისა მოწაფისა. ამასვე
დღესა წარვგზავნით დღესასწაულსა. კურთხეულარსაჲ - ბრძანებაჲმან
უ. მწთოლეარებაჲმან სისხლთა მათ საღმრთოჲთამან ... (114v-115r).
160. თუესა აგჳსტოსსა კდ, წმიდისა მოწამისა ევტუქისი. ჴმაჲ ბ - მამისაგან
შობილი. რაჟამს-იგი წინაშე საყდართა ღუაწლნი დიდნი აჩუჱნენ... (115r-v).
თუესა აგჳსტოსსა კდ, წმიდისა მოწამისა ტატიანესი, ხოლო ვიეთნიმე
ხატიანედ უწოდენ ამას ... ამასვე დღესა წმიდათა ოცდაათცხრამეტთა
თრაკელთა მოწამეთა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა
გიორგი ლიმნელისა ... და წმიდისა ევტჳქისი, რამეთუ ამას დღესა
არს. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთისმს. განსავლენელად შენდა
მგზებაჲრე საჴმილი ... (115v-116r).
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161. თუესა აგჳსტოსსა კე, წმიდისა მოციქულისა ბაჲრთლომესი. ჴმაჲ დ.
მოგიცემიეს - ცხორებისა წყარომან საღმრთოდ მდინარედ მოგავლინა ... (116r-v).
თუესა აგჳსტოსსა კე, წმიდისა ტიტე მოციქულისა მოწაფისა წმიდისა
პავლე მოციქულისა ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა
გენადი კოსტანტინეპოლელ მთავარეპისკოპოსისა, ეტჳფანე და მი
ნასი, იოანესი კოსტანტინეპოლელთა ... ამასვე დღესა აღმოყუანებაჲ
ნაწილთა წმიდისა ბაჲრთლომე მოციქულისათა. კურთხეულარსაჲ არა ჰმსახურე. ჭეშმარიტად ყოველსა განჰჴდა დიდებული ჴმაჲ სიტყუაჲთა
შენთა ... (116v).
162. თუესა აგჳსტოსსა კვ, წმიდისა მოწამისა ანდრიანე და ნატალიასი. ჴმაჲ
დ. მჴნეონი - ღუაჲწლნი რაჲ იღუაწე ბრწყინვალენი ... (116v-117r).
თუესა აგჳსტოსსა კვ, წმიდისა მოწამისა ანდრიანე და ტალიასი(!) და
ატტიკოსი და მათთანათა ... ამასვე დღესა სხჳსაცა მოწამისა ანდ
რიანესი და წმიდისა მაქსიმე მოწამისა და წმიდისა საბა ასურისა.
კურთხეულარსაჲ - ყრმათა მათ წმიდათა. გოდოლ იქმნენით დაურღუჱველ
... (117r).
163. თუესა აგჳსტოსსა კზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა პიმენისი, უფალო ღაღად
ყავსა. ჴმაჲ ა გუერდი. გიხაროდენთა ზედა - ცეცხლისა სულისათა, ბრძენო,
გული შენი ეგზებოდა ... (117v).
თუესა აგჳსტოსსა კზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ლიბერი ჰრომთა პაპისა
... ამასვე დღესაჲ წმიდათა ოცდაათცამეტთა მოწამეთა, რომელნი
იწამნეს ნიკომიდიას და წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა პიმე
ნისი. კურთხევაჲ - ყრმანი ებრ. ჰხედევდ საღმრთოჲთა ხედვითა მარადის
და ჰბრწყინევდ ნათლითა მით ზეგარდამოთა, პიმენ ... (117v-118r).
164. თუესა აგჳსტოსსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა მოსე შავისა. ჴმაჲ ბ მამისაგან შობ. შიშითა ქრისტესითა, მამაო, განმსჭუალენ ჴორცნი შენნი ... (118r).
თუესა აგჳსტოსსა კჱ, წმიდისა მოწამისა ანთოსი და წმიდისა მამისა
ჩუენისა კოდრატო ეპისკოპოსისა და აღმსარებელისა ... ამასვე
დღესა წმიდათა ორმეოცთა მოწამეთა და წმიდისა ლავრენტისი და
დიიმიდისი და წმიდისა გელაჲსი მოწამისა და წმიდისა ნეტარისა მოსე
შავისა. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი ებრაელნ. გესლისაგან ვნებაჲთასა
გაწმედილი ... (118r).
165. თუესა აგჳსტოსსა კთ, წმიდისა იოვანე ნათლისმცემელისა და წინამორ
ბედისა თავისკუჱთა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ანგელოზად სახელ-გდებთ, შენ წინა
წარმეტყუელო ... (118v-120r).
თუესა აგჳსტოსსა კთ, მოკუჱთა პატიოსნისა თავისა წმიდისა იოვანე
წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა ... - ჵ სასწაული. მთხრებლი
ითხარაჲ ჰეროდე და შთაჴდა მას შინა ... (120r).
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166. თუესა აგჳსტოსსა ლ, წმიდისა მოწამისა ანდრეანესი, ჴმაჲ დ - რომელი
მოხუჱდ. ნეტარო ანდრეანე, ყოვლითურთ აჰმაღლდი ზეცაჲს ... (120r).
თუესა აგჳსტოსსა ლ, წმიდისა მღდელმოწამისა ფილ ეპისკოპოსისა
... ამასვე დღესა წმიდათა მამათა ჩუენთა კოსტანტინეპოლელ
მთავარეპისკოპოსთა ალექსანდრესი, რომლისა ლოცვითა არიოზ
მოიკლა და იოანესი და პავლე ახლისა. ამასვე დღესა წმიდისა
მღუდელმოწამისა ფელიქსისა და მის თანათა იანვარ და სეპტრემინოს
და ფორტონიანოზისი და წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა ფოტი
ნესი. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. წყუდიადსა შინა უღმრთოებისასა
აღმოჰჴედ, მჴნეო ... (120r).
167. თუესა აგჳსტოსსა ლა, დადებაჲ სარტყლისა წმიდისა ღმრთისმშობელისა
ხალკუპრატიას. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ, მჴნეონი - ტაძარი ესე, რომელსა
შინა მდებარე არს წმიდაჲ და უბიწო სარტყელი შენი ... (120v).
თუესა აგჳსტოსსა ლა, დიდებაჲ და თაყუანისცემაჲ პატიოსნისა სარტ
ყლისა ყოვლად დიდებულისა ღმრთისმშობელისა ხალკუპრატისა.
კურთხეულარსა - არა ჰმსახურ. ვერცა დღეთა, ვერცა ჟამთა სიგრძემან
შეუძლეს სარტყელისა შენისა ურიცხუთა ძალთა დაფარვად ... (120v-121r).

მარხვანი
168. იწყებიან წმიდანი მარხვანი მეზუჱრისა და ფარისეველისანი. უფალო
ღაღადყავსა, დასდებელნი აღდგომისანი გ, თჳსნი გ და მარხვათაგან - ეჰა,
დიდებული. ნუმცა ვილოცავთ ფარისეველისაებრ, ჵ ძმანო ... (123r-124r).
169. კჳრიაკესა უძღებისასა, მწუხრი უქცევთ უფალო ღაღადყავთა ათთა
მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ სამთა აღდგომისათა, ჴმისათა და სამთა აღმოსავ
ლურთა და სამთა უძღებისათა, ჴმაჲ ა - სასწაულთა მოქმედი. ქუეყანაჲ წმიდაჲ
ცხორებისა მერწმუნა ... (124r-125v).
170. ჴორციელისა პარასკევსა. მწუხრი. ჴსენებაჲ შესუჱნებულთა ქრისტეანობით
აღსრულებულთა მართლმადიდებელთა. უფალო ღაღადყავსა. დასდებელნი
წმიდათანი სამნი ჴმისანი და შესუჱნებულთანი სამნი. მარხვათაგან სამნი,
დ გუერდი. ედემი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ გ - დიდ არს ძალი მოწამეთა
შენთაჲ, ქრისტე, რამეთუ საფლაჲვსა შინა მდებაჲერ არიან ... (125v-5r).
შენიშვნა: მარხვანის
გაკეთებული.

ნაწილის

საკუთარი

პაგინაცია

აქვს

კჳრიაკესა ჴორცთა აღებჲსა, ჴსენებაჲ მეორედ მოსლვისა. მწუხრი, უფალო
ღაღადყავსა, უქცევთა ათთა ზედა და პირველად ვიტყჳთ აღდგომისათა
ჴმისათა სამთა და აღმოსავლურთა სამთა და მეორედ მოსლვისა სამთა
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ბ გუერდი - ოდეს მოხჳდე დიდებით, მსაჯულო სიმართლისაო და დასჯდე
საყდართა ზედა განსჯად ყოველთავე ... (5r-7v).
შენიშვნა: სერობის გალობასთან შენიშვნა: „თეოდორე
სტუდიელი, თარგმნილი არსენისაგან. მზე თარგმანთა“ (5v).
ჴორციელისა კჳრიაკესა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსა, დასდებელნი სინა
ნულისანი. მსგეფსისაგან ჴმისანი დ-ნი და მარხვათაგან ჴმაჲ ბ - მამისაგან
შობილი. რაბაჲმი დასაბაჲმი სინანულისა შევწიროთ შენდა შემოქმედისა
ჩუენისა ... (7v-8r).
171. ყველიერისა ორშაბათსა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ - მამისაგან
შობილ. რომელნი ესე მოვიწიენით ... ასპარეზსა ყოვლად წმიდათა მარხვათასა ...
(8r).
172. სამშაბათსა ყველიერისასა, ცისკრად ხუჱდრნი, მეოხებითსა, დ გუერდი
- სასწაულად იხილვებო. სარბიელი ესე მარხვისა არედ ცხოველსმყოფელად
მოგუჱცა ... (8r-v).
ყველიერისა სამშაბაჲთსა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ა გუერდი მადლით აღვ. მოწევნაჲსა ამას ყოვლად უბიწოსა ... (8v-9r).
173. ოთხშაბაჲთსა ცისკრად ხუედრნი, განძლიერდასა. ბუნებით ლომებრ. დ
- განიპყრენ რაჲ ჴელნი ჯუარსა ზედა, მოჰკალ სიკუდილითა სიკუდილი ... (9r-v).
ყველიერისა ოთხშაბაჲთსა შუადღე. ოხითა, ჴმაჲ გ - მეუფეო წმიდაო
და ყოვლად ძლიერო, რომლისაგან ძრწიან ყოველნი და ეშინის ყოველთა
... (9v).
ყველიერისა ოთხშაჲბათსა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა გუერდი,
გიხაროდენნი - მწარედ ვგოდებ და მწუხარე ვარ ... (9r-v).
ოთხშაბაჲთსა მწუხრ. წარდგომაჲ. ღმერთო, სახელითა შენი. ღმერთო,
ისმინე ლოცვი. წინასწარმეტყველებაჲ იოველისი საკითხავი ... (9v-10r).
174. ყველიერისა ხუთშაბაჲთსა, ხუედრნი, მესმასა. ბ გუერდი, რაჟამს
წინასწარმეტ. - გამოაბრწყინვე სოფელსა შინა ნათელი ღმრთისმსახურებისა ...
(9v).
ამასვე დღესა ყველიერისა ხუთშაბათსა და მაისსა თ ჴსენებაჲ წმიდისა და
ნეტარისა მამისა ჩუენისა შიოსი. მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, აღვიღებთ
ჴმასა ... დასდებელნი წმიდისა მამისა ჩუენისა შიოსნი. უფალო ღაღადყავსაჲ
- შენ სიტყუაჲ. ზეცისა განწყობილებაჲ იხარებს ჩუენ თანა ... (9v-13r).
ყველიერისა ხუთშაბათსა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, დ გუერდი,
ვითარმედ გხადო. - ხისაგან გემო იხილაჲ ადამ, სამოთხით განიჴადა ...
(13r-v).

171

172

გულანი [XVIII] 1446/241

175. ყველიერისა პარასკევსა, ხუედრნი, ჴმაჲ გ გუერდი, ღამითგანსა სული მაცხოვარებისა. და- რაჲ-ემსჭუალე, მჴსნელო, ჯუარსა ზედა და ლახურითა
განიგუმირაჲ წმიდაჲ გუჱრდი შენი ... (13v-14r).
ყველიერისა პარასკევსა შუადღე, ჴმაჲ ა გუერდი - მოგუჱც შეწევნაჲ
ჭირსა შინა, უფალო ... (13v).
ყველიერისა პარასკევსა, მწუხრი, ჴსენებაჲ წმიდათსა მამათა. უფალო
ღაღადყავსაჲ, უქცევთ ვ-თა მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ სამთა წმიდათა
მარხვათასა, ბ-ბ-ჯერ დ გუერდი, მოვედითნი. - მოვედით, მორწმუნენო,
ყოვლად ქებულთა მამათა გალობით შევასხმიდეთ ... (14r-16r).
176. ყველიერისა კჳრიაკესა ჴსენებაჲ ადამის ექსორიობისა, მწუხრი უქცევთ
ათთა მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ აღდგომისათა და აღმოსავლურთა სამთა,
ადამის ექსორიობისათა სამთა, ჴმაჲ ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. ურჩებაჲმან
სამოთხით განჴადა პირველშექმნული ... (16r-17r).
ყველიერისა კჳრიაკესა, მწუხრი უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა და
ვიტყჳთ დასდებელთა სინანულისათა ჴმასა ზედა მსგეფისასა, ჴმაჲ ა
გუერდი, ზეცისა განწესებ. - მოიწია ჟამი ესე სათნოსა ღუაწლისა ... (17r-v)
შენიშვნა: შეიცავს - „სწავლანი სულიერნი თეოდორე სტუიელ
მამასახლისა თჳსთა მოწაფეთა მიმართ ყველიერისა კჳრიაკითგან
ვიდრე დიდ პარასკევადმდე, რომელნი წარიკითხჳან დიდთა
მარხვათა შემდგომად სერობისა ლოცვისა და ისმენენ ყოველნი
ძმანი ზედგომით და მდუმრიად ყოვლითავე ლმობიერებითა,
გუაკურთხენ მამაო - ძმანო და მამანო, სახიერი ღმერთი ჩუეჱნი
... (17v).
177. პირველსა ორშაბაჲთსა ხუჱდრნი. უგალობდითსა. განაპო სიღრ, ჴმაჲ ბ
- ჵ, ვითარი მე დაწყებაჲ ვყო დღეს გლოვისა ცოდვათა მათ ჩემთასა ... (17v-18r).
ორშაბაჲთსა პირველსაჲ მარხვათასა შუადღედ ოხითა ა გუერდი უფალო, უფალო, რომლისაგან ძრწიან ყოველნივე ... (18r-v).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა. გ გუერდი - მჯდომარე.
ყოვლითა ცოდვითა შევიგინე მედგარი ... (18v-19r).
ორშაბათსა ა, ზ მარხჳსათჳს და უვნებელობისა, რომელი თქუა
დაწყებაჲსა მარხვათასა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო,
მარხვისა ესე ჟამი ... (19r-v).
178. პირველსა სამშაბაჲთსა, ცისკრად ხუჱდრნი, მოიხილესა, ჴმაჲ დ - მომეც
ჩუენ, უფალო, მადლი - განიფრთხვე და განიღჳძე, სულო და სულთითქუჱმდ და
ცრემლოოდი ... (19v-20r).
სამშაბაჲთსა ა, ზ. განთიად. ოხითა, ჴმაჲ ა - რამეთუ მწირ ვართ და
წარმავალ ქვეყანაჲსა ზედა ... (20r).
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სამშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ - მამისაგან შობი. რომელნი
ესე საჭმლისა მიერ განვისხენით სამოთხით ... (20r-v).
სამშაბათსა პირველსა შჳდეულისასა, ჴსენებისათჳს სიკუდილისა და
სიტყჳსგებისა საქმეთა ჩუჱნთასა წინაშე საშინელისა მას სამშჯავროსა,
მამაო გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, ყოველსა ჟამსა და ყოველსა
დღესა ... (20v-21r).
179. ოთხშაბათსა ა, ცისკრად ხუჱდრნი, ჴმაჲ გ, განძლიერდასა - ეჰა ბერწო.
ეჰა, ქრისტეს მოყვარენო, ჯუარს ვაცუნეთ ჴორცნი შენნი ...(21r-21v).
ოთხშაბათსა ა, ზ, განთიად. ოხითა, ჴმაჲ დ - შენ უწყი აგებულებაჲ ჩუენი,
შენ უწყი უძლურებაჲ ჩუენი, კაცთმოყუარე ... (21v).
ოთხშაბათსა ა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ დ, მჴნეონნი
- ყოველივე ცოდვა ვქმენ მე და ყოველტა უმეტესად განგარისხე შენ,
ღმერთო ... (21v-22r).
ოთხშაბათსა ა შჳდეულისასა, მოკუდინებისათჳს ვნებაჲთასა და სამ
კალისათჳს სულიერისა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, მოწევ
ნულ არს ჟამი ესე მარხვისა ... (21r-v).
180. ხუთშაბათსა პირველსა, ცისკრად ხუჱდრნი, მესმასა გ გუერდი - რაჟამს
ესმა. მარხვისა მიერ განათლდი, ჵ სულო ... (21v-23r).
ხუთშაბაჲთსა ა, ზ. განთიად. ოხითა, ჴმაჲ გ - ხილულთა და უხილავთა
მტერთაგან გჳჴსნენ ჩუენ, უფალო ... (23r).
პირველსა ხუთშაბაჲთსა მწუხრი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. გამოგჳბრწყინდა
ჩუენ დღეს მკურნალაჲდ სულთა ჩუენთა მარხვა ... (23r-v).
ხუთშაბაჲთსა ა შჳდეულისასა, განშუჱნებისათჳს უხრწნელისა მის
სამკჳდრებელისა ჩუენისა სათნოებათა სამკაულითა - ძმანო და მამანო,
სოფლისა ამის კაცნი ... (23v).
181. პარასკევსა ა, ხუჱდრნი ბ გუერდი - შენდა აღ. უდბობაჲსა მას ჩემსა ხედავს
მტერი ... (23v-24r).
პარასკევსა ა,ზ განთიად, ოხითა, ჴმაჲ ა გუერდი - მრავალშეცოდებულსა
ამას ცხორებაჲსა ჩუენსა ... (24r-v).
აქვე შედის: პირველსა შაბათსა წმიდათა მარხვათასა, ჴსე
ნებაჲ წმიდისა და დიდებულისა თეოდორე მოწამისა. მწუხ
რისასა ზედა ვფსალმუნებთ ჭირისკანონსა … - მამისაგან
შობილ. შენ ნიჭად განმამდიდრებელად ქრისტემან ღმერთმან
მოგცა სოფლისა, წმიდაო თეოდორე ... (24v-25r).
პარასკევსა მწუხრი, გალობაჲნი წმიდისა თეოდორესნი დ გუერდი ეტლთა მფლო. მძლავრთა მიერ და მდევართა განეწყვე შენ, მოწამეო
თეოდორე ... (25r-v).
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პარასკევსა ა შჳდეულისასა, საღმრთოჲსა მოქალაქობისათჳს, გვა
კურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ყოვლად ჯერ არს ჩუენდა ზრახვად
სულიერისათჳს ... (25v-27r).
182. პირველსა კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა წმიდათა ხატთა. უფალო
ღაღადყავსაჲ, დასდებელნი აღდგომისანი და აღმოსავლურნი და მარხვათანი
ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. ღმრთეებისა ბუნებითა გარეშეუწერელ ხარ შენ, ჵ,
ქრისტე მეუფეო ... (27r-v).
შენიშვნა: ეს თავი შემდეგი შენიშვნით იწყება: „უწყებაჲ ჯერ არს,
ვითარმედ დიდთა მარხვათა მხოლოდ ორგზის ოდენ ვსჭამთ
თევზსა: დღესასაწაულსა ხარებისასა და კჳრიაკესა ბაიობისასა“.
183. შაბაჲთსა ა შჳდეულისასა, რაჲთა მჴნე და მტკიცე ვიყუნეთ მართალსა
ზედა სარწმუნოებაჲსა. გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, წინაჲმდებაჲრე არს
ჩუენდა დღეთა ამათ შინა დღითიდღე მარხვისათჳს ზრახვა ... (27v-29r).
184. კჳრიაკესა მწუხრი არა ვფსალმუნებთ. უფალო ღაღადყავსა, უქცევთ
ათთა მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ ოთხთა დასდებელთაჲ სინანულისათა,
მსგეფსისათა და სამთა მარხვათასა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. მომეც ლმობიერებაჲ
და ბოროტთაგან უცხო ყოფა ... (29r-v).
185. პირველსა კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა, რაჲთა გამოვზარდოთ სული
ხედვისა მიერ სულიერთა მცნებაჲთა, გუაკუთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო,
ვინაჲთაგან ყოველი დასაბამი ძნელ არს ... (29v).
186. მეორესა ორშაბაჲთსა ხუჱდრნი, უგალობდითსა, დ - დაანთქენ ვ. მხოლოო
სახიერ, წყალობისა წყაროო ... (29v-30r)
მეორესა ორშაბაჲთსა შუადღისასა ოხითა, ჴმაჲ გ გუერდი - რომელმან
დაჰბადენ მხოლომან გულნი ჩუენნი ... (30r).
ორშაბაჲთსა ბ, მწუხრი, დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდეთ. ვისმე
ემსგავსე შენ, უბაჲდრუკო და ჴსნილო სულო ჩემო ... (30r-v).
ორშაბათსა ბ შჳდეულისასა, რაჲთა არა გჳყუარდენ სოფლისა ამის
საშუჱბელნი და სურვილისათჳს საუკუნეთა კეთილთასა - ძმანო და
მამანო, სარბიელსა წმიდათა მარხვათასა ... (30v-31r).
187. სამშაბათსა ბ, ცისკრად ხუჱდრნი, მოიხილესა, ბ - ვიხილეთ. სულთქუმით
ცრემლოოდე სულო და ინანდი, რამეთუ მოსლვა ღმრთისაჲ მოახლებულ არს ...
(31r-31v).
მეორესა ზ, სამშაბათსა განთიად, ოხითა ა გუერდი - ღირსად გალობაჲდ
შენდა ვერ შემძლებელ ვართ, არამედ ვედრებით ვითხოვთ შენგან ... (31v).
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სამშაბაჲთსა ბ, მწუხრი, ა - ზეცისა გ. ქრისტე ღმერთო, რომელიცა
მოხუჱდ ცოდვილთათჳს ცხორებაჲდ სინანულით მოქცევად ... (31v-32r).
სამშაბაჲთსა ბ შჳდეულისასა, სულიერებისა დღესასაწაულისათჳს,
რაჲთა შევემთხჳვნეთ სასუფეველსა ცათასა, გუაკურთხენ, მამაო ძმანო და მამანო, ვითარცა სოფელსა შინა იქმნებიან ... (32r-v).
188. ოთხშაბაჲთსა ბ, ცისკრად ხუჱდრნი, განძლიერდასა, დ - უფლისა მიერ
ღმრთისაჲ. ჯუარსა ზედა განიპყრენ ჴელნი შენნი, ქრისტე ... (32v-33v).
ოთხშაბაჲთსა ბ, ზ, შუადღისასა. ოხითა, ჴმაჲ ა, გ გუერდი - ღმერთო
მაღალო, რომელი ცათა შინა დამკჳდრებულ ხარ ... (33v).
ოთხშაბაჲთსა მწუხრი - სუფევს ღმერთი. ვედრებითა მოციქულთათა
ღირს გუყვენ, მაცხოვარ ... (33v-33r).
ოთხშაბაჲთსა ბ შჳდეულისასა, რაჲთა დავიცვათ სული ჩუჱნი განმ
ხრწნელთა ვნებაჲთაგან, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო,
ვიმარხეთ რაჲ პირველი იგი შჳდეული ... (33r-v).
189. ხუთშაბაჲთსა ბ, ცისკრად ხუჱდრნი, მესმასა, დ გუერდი - მესმა,
უფალო, განგებაჲ. მთრვალობაჲ იგი ბოროტი გულისთქუმათა სულთა ჩუენთაგან
განვდევნოთ ... (33v).
ხუთშაბათსა ბ, ზ, ოხითა, ჴმაჲ ა - დაცემულნი ესე აღმადგინენ ჩუენ
შეცთომილნი ესე ... (33v-34r).
ხუთშაბათსა ბ, მწუხრი, დ - მოგიცემიეს. გუერდი შენი, უფალო, ჯუარსა
ზედა რა განგუმირა ... (34r-v).
ხუთშაბათსა ბ შჳდეულისასა, რაჲთა არა აღმოვაცენნეთ ეკალნი და
კუროსთავნი ვნებაჲთა, არამედ რაჲთა ტევანნი სათნოებაჲთანი გამო
ვიხუნეთ, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, რაჲ ვთქუა ანუ რასა
ვიტყოდი უახლესსა წმიდათა მიმართ თქმულისასა ... (34v).
190. პარასკევსა ბ, ხუჱდრნი, ღამითგანსა, ა გუერდი - სხუაჲ შენსა გარეშე.
ნეფსით თჳსით ძელსა მას ზედა ჯუარისასა აჰმაღლდი, ქრისტე ... (34v-35r).
პარასკევსა ბ, ზ, განთიად შუადღისა. ოხითა ა - ღამე და დღე შეგივრდებით
შენ, უფალო ... (35r).
პარასკევსა ბ, მწუხრი. შემდგომად პარასკევთა წმიდათა მარხვათასა
მწუხრი ... - აწ განვიღჳძოთ ჩუენ, ძმანო ... (35r-v).
პარასკევსა მწუხრი, წარდგომა ა. ფსალმუნი ლთ. ჴმაჲ ა. წყალობაჲმან
შენმან და ჭეშმარიტებაჲმან. დასდებელი, თმენით დაუთმე. დაჲბადე
ბისა საკითხავი - და იყო ნოე ხუთასის წლის ... (35v).
პარასკევსა ბ შჳდეულისასა, ერთობისათჳს და სიყუარულისა და მჴნედ
ტჳრთვად ტკივილთა სათონებისათა და მიმთხუჱვად სასუფეველსა
ცათასა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, მიხარის თქუენთჳს
გლახაკსა ამას, რამეთუ ზოგებით სცხონდებით ... (35v-36r).
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191. შაბათსა ბ, ხუედრნი, ოთხფსალმუნნი, ღაღადყავსა, დ გუერდი - ვედ
რებჲსა. მრავალთა მათ ჭირთა მოთმინებათა მოწამეთა ბევრეულნი მბრძოლნი
უშჯულოთანი დასცნეს ... (36r-v).
შაბაჲთსა ბ, წმიდათა მარხვათასა, პავლე ებრაელთა - ძმანო, ეკრ
ძალენით, ნუუკუჱ სადამე იყოს ვისიმე თქუენგანისა ... (36v).
მეორესა შაბაჲთსა მწუხრი - ჩუჱულებისაებრ წესი ღამისთევისა ... (36v).
შაბათსა ბ შჳდეულისასა, მოქალაქობისათჳს კეთილისა და ჴსენები
სათჳს სიკუდილისა და მერმისა მისთჳს მოსაგებელისა, გუაკურთხენ,
მამაო - ძმანო და მამანო, მნებაჲვს უწყებაჲ სიყუარულისა თქუენისაჲ ...
(36v-37v).
192. კჳრიაკესა მეორესა მარხვათასა, ებრაელთა მიმართ ების. - დასაბაჲმსა
შენ, უფალო, ქუეყანაჲ დააფუძნე ... (37v-38r).
კჳრიაკესა ბ, მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ, უქცევთ ათთა მუჴლთა
ზედა და ვიტყჳთ ოთხთა დასდებელთაჲ სინანულისათა, მზგეფსისათა
და სამთა მარხვათაგან, ჴმაჲ ა - გუნდი მარხვათა. მოვედით, ძმანო,
ყოველნი შეუვრდეთ ღმერთსა სინანულით ... (38r).
მეორესა კჳრიაკესა მარხვათასა, რაჲთა მშჳდობით და მყუდროებით
აღვასრულებდეთ დღეთა მარხვათასა, სასოებითა საუკუნოსა ცხორე
ბისათა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, კეთილ არს მარხვაჲ,
უკუეთუ აქუნდეს თჳსებაჲ თჳსი ... (38r-v).
193. მესამესა ორშაბაჲთსა ხუჱდრნი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა გუერდი - ეტლთა
სიმრ. რომელსა ღმრთეებრ მოწყალებაჲ გაქუს, სინანული ჩემი ... (38v).
მესამესა შჳდეულისა ორშაბაჲთსა განთიად. ოხითა, დ - რამეთუ უძლურ
ვართ ჩუენდა დაღონებულ ცოდვათა ჩუენთაგან ... (38v-39r).
მესამესა ორშაბათსა, ხუედრნი, უგალობდითსა, ჴმაჲ ა გუერდი,
ეტლთა სიმრ. - რომელსა ღმრთეებრ მოწყალებაჲ გაქუს...(38v-39r)
ორშაბაჲთსა გ მწუხრი, ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳლ. მარხჳთა ვნებაჲნი
ბოროტნი სულთა ჩუენთაგან განვიოტნეთ, ძმანო ... (39r-v).
ორშაბათსა გ შჳდეულისასა, მადლობისათჳს და მოთმინებისა, გუა
კურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, რომელთა ესე სათნოდ მგზებარედ
გაქუნდეს სიყუარული უფლისაჲ ... (39v).
194. სამშაბაჲთსა გ, ხუჱდრნი, მეოხებითსა გ გუერდი - კლდე განაპო. მიშჳლა
სახიერმან ზეცაჲთა მამამან ემბაჲზისა მიერ ... (39v-40r).
მესამისა შჳდეულისასა სამშაბაჲთსა შუადღე, ოხითა, გ გუერდი - მაც
ხოვარი და მჴსნელი ჩუენი შენ ხარ, უფალო ... (40r-v).
სამშაბათსა გ, ზ, მწუხრი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობი. მადლითა მარხვისათა,
უფალო, სულთა განათლებაჲსა ღირს მყვენ ... (40v).
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სამშაბაჲთსა გ, მარხჳსათჳს არაჭამადთაგან, არამედ ყოველთა ვნე
ბაჲთაგან, გუაკურთხენ - მამანო და ძმანო, განვაგრძევ სწავლჲთა პატიო
სანთა ... (40v-41v).
195. ოთხშაბათსა მესამისა შჳდეულისასა, ხუჱდრნი, განძლიერდასა, ჴმაჲ გ მოსლვასა შენსა. ჯუარს ვეცუნეთ ჩუენთჳს ჯუარცუმულსა თანა ... (41v).
ოთხშაბაჲთსა გ, ზ შუადღე, ოხითა დ გუერდი - არსებაჲ კეთილთა
საქმეთა ჩუენთა არა არს, უფალო ... (41v-42r).
ოთხშაბაჲთსა გ მწუხრი ა გუერდი - სუფევს ღმერთი. მოციქულნო მაც
ხოვრისანო, მნაჲთობნო ყოველთა კაცთანო ... (42r).
ოთხშაბათსა, გ მყისსა შინა ამიერ განსლვისა ჩუენისათჳს, რაჲთა
კრძალულად დავიცვნეთ საცნობელნი და გონებაჲ უჯეროთა გულის
თქუმათაგან, გუაკურთხენ მამაო - ძმანო და მამანო, წმიდისა ამის მამისა
და მოძღურისა ... (42r-v).
196. ხუთშაჲბათსა გ, ზ, ხუჱდრნი, მესმასა, ა გუერდი - სმენა მესმა. მნათობაჲდ
გამოსჩნდით თქუენ ეკლესიისა სამყაროსა ... (42v-43r).
ხუთშაბაჲთსა შუადღედ, ოხითა გ გუერდი - უკუეთუ უშჯულოებაჲთა ჩუენ
თასებრ მომაგებდე, კაცთმოყუარე უფალო ... (43r-v).
ხუთშაბაჲთსა გ შჳდეულისასა, რაჲთა მადლობით მოვითმენდეთ მწუ
ხარებაჲთა მომავალთა ჩუენ ზედა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და
მამანო, საქმეთა ჩემთა ვხედავ, რამეთუ ბოროტ არიან ... (43v-44r).
197. პარასკევსა გ, ხუჱდრნი, ღამითგანსა, დ გუერდი - რომელნი ღამისაგან.
განმკურნე მე, უფალო, ცოდვათა ჩემთაგან მოწყლული მწარედ ... (44r).
პარასკევსა გ, ზ, შუადღედ, ოხითა, ჴმაჲ დ გუერდი - სიტყჳთ დაამტკიცენ
ყოველნი დაჲბადებულნი, ყოვლად ძლიერო ღმერთო ... (44r-v)
პარასკევსა გ, ზ, მწუხრი დ გუერდი - ლახუარსა გ. მსაჯულოჲ ყოველთაო
მოსლვასა შენსა საშინელად ... (44v).
პარასკევსა გ შჳდეულისასა, მოთმინებისათჳს განსაცდელთასაჲ და
მარხვისათჳს, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, გუშინ შფოთმან
მომიცვა ჩუენ და დღეს დაწყნარებამან ... (44v-45r).
198. შაბაჲთსა მესამესა ხუჱდრნი, ოთხფსალმუნნი, ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ შთავვარდი. სისხლთა წუჱთითა მოჰრწყენით გულნი ქრისტეს მორწმუნეთანი ...
(45r-v).
შაბაჲთსა გ მარხვათასა, ებრაელთა მიმართ - ძმანო მოიჴსენებდით
პირველთა მათ დღეთა ... (45v).
მარხვათა მესამესა კჳრიაკესა თაყუანისცემა პატიოსნისა ჯუარისა
- ჩუჱულებისაებრ ფსალმუნებაჲ, უფალო ღაღადყავსა ... - გიხაროდენ,
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ცხოველსმყოფელო, ჯუარო ... (45v).
შაბათსა გ შჳდეულისასა, რაჲთა არა უდებ ვიქმნნეთ თჳსისსა ცხორე
ბისათჳს ვიდრე სიკუდილადმდე, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და
მამანო, მენავეთმოძღურისათჳს არს წარმართებაჲ ... (45v-47r).
199. კჳრიაკესა გ მარხვათასა, ფსალმუნი, ბ გუერდი. აცხოვნე, უფალო,
ერი შენი. დასდებელი, შენდამი, უფალო, ჴმაჲ ვყო, ღმერთო ჩემო. პავლე
ებრაელთა მიმართ ებ - ძმანო მივის ჩუენ მღუდელთმოძღუარი დიდი ... (47r-v).
კჳრიაკესა მესამესა მწუხრ. უფალო ღაღადყავსა, უქცევთ ი-თთა
მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ სინანულისათა ოთხთა მსგეფსით და სამთა
მარხვათასა - უფალო, პირველ საუკუნეთ. უფალო, რომელმან ჯუარსა
ზედა ნებსით წმიდანი ჴელნი შენნი განიპყრენ ... (47v).
კჳრიაკესა მესამესა, რაჲთა განვაგდოთ ჩუენგან ყოველი მოწყინებაჲ
და დავდგათ საქმედ სულიერისა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და
მამანო და შჳლნო, ვითარცა თჳთეულსა თქუენსა თანა-აც ... (47v-48r).
200. ორშაბათსა დ, ხუჱდრნი, უგალობდითსა, დ გუერდი - სიღრმე მეწ. ჯუარისა
აწ ბრწყინვალე და ცხოველსმყოფელი თაყუანისცემა გამოგჳბრწყინდა ... (48r-v).
ორშაბაჲთსა დ, ზ, განთიად შუადღისასა ზედა, ოხითა გ გუერდი უფალო, ნუ გულისწყრომითა შენითა მამხილებ ჩუენ ... (48v).
ორშაბაჲთსა დ, მწუხრი, დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდი. განზოგებაჲსა
ამას მარხვათასა ძალითა ჯუარისათა მოწევნილნი ... (48v-49r).
ორშაბათსა მეოთხესა შჳდეულისასა, რაჲთა განვეკრძალნეთ სწავლა
ჲთაგან და მხილებაჲთა წმიდათა მამათასა, გუაკურთხენ, მამაო
- ძმანო და მამანო, ვინაჲთგან საქმედ ჩემდა და მსახურებად სიტყუაჲ
მოცემულ არს ... (49r).
201. სამშაბაჲთსა დ, ზ, ხუჱდრნი, მეოხებითსა ბ - ვიხილეთ ჩუენ. რომელი
ყოვლისა ქუეყანისა შორის დაითმინე, უფალო ჯუარითა ვნებაჲ ... (49r-v).
სამშაბაჲთსა შუადღედ დ, ზ, შუადღედ ოხითა, ბ გუერდი. ჯუარსა
შენსა თაყუანის-ვსცემთ, ქრისტე, მეუფეო და წმიდასა აღდგომასა
შენსა უგალობთ და ვადიდებთ ... (49v-50r).
სამშაბათსა დ, მწუხრი, ჴმაჲ დ - მოგიცემი. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ
ძელსა ცხორებისა ჩუენისა ... (49აr).
სამშაბაჲთსა შუამარხჳსასა, საშინელისა მისთჳს დღისა საშჯელისა და
მერმისა მისთჳს მოსაგებელისა, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო
და შვილნო, უკუეთუ უნდოსა ამას სწავლისა ჩემისაგან ირგებთ ... (49აr-51r).
202. ოთხშაბაჲთსა დ, ზ, ოხითა ბ გუერდი, ჯუარსაჲ შენსა თაყუანის-ვსცემთ,
ქრისტე მეუფეო და წმიდასა აღდგომასა შენსა უგალობთ და ვადიდებთ.
წარდგომაჲ ა ... (51r).
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ოთხშაბათსა დ, ზ, მწუხრი, ა. წმიდანო მარტჳ. ჩვეულებისაებრ ფსალ
მუნებ. - წყლითა მარხჳსათა სულნი ჩუჱნნი განვიბაჲნნეთ ... (51r-v).
ოთხშაბათსა შუამარხჳსასა, ვითარმედ აღვსებაჲ ესე სახე არს მერმისა
მის და საუკუნოსა აღვსებისა, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო,
აჰა ესერა მარხვანი წარვლენ ... (51v-52r).
203. შუამარხვისა ხუთშაბაჲთსა, უგალობდითსა, ჴმაჲ დ გუერდი - ეტლთა
მფლო. მოვედით, დღეს, მორწმუნენო, გულითა და გონებითა წმიდითა ... (52r-v).
ხუთშაბათსა დ ზ, შუადღედ, ოხითა, ბ გუერდი - ჯუარსა შენსა თაყუანისვსცემთ, მეუფეო და წმიდასა აღდგომასა შენსა უგალობთ და ვადიდებთ ...
(52v-53r).
ხუთშაბათსა დ, მწუხრი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. ყოვლად საწადელისა
ღირს ქმნილნი ესე ამბორისყოფად ჯუარისა შენისა, ქრისტე ... (53r-v).
ხუთშაბათსა შუამარხჳსასა, მადლობისათჳს და წესიერებისა, გუაკურ
თხენ, მამაო - ძმანო და მამანო და შჳლნო, მოგიწოდ თქუენ სწავლაჲდ ...
(53r-v).
204. პარასკევსა დ, ხუჱდრნი, სამგზის სანატრ. ღამითგანსა, დ გუერდი ეტლთა მფლო. განწმედილითა სულითა და ბაგითა ... (53v-54r).
პარასკევსა დ ზ. განთიად, ოხითა, ჴმაჲ ა - რომელნი მაღლით უხილავად
გუბრძუნან ... (54r).
პარასკევსა დ, მწუხრი გ გუერდი - მჯდომარე, რომელნი ღირს ვიქმნენით
თაყუანისცემად ... (54r-v).
პარასკევსა შუამარხჳსასა, ვითარმედ მოკუდინებითა ვნებაჲთათა და
ადგომითა სათნოებაჲთათა იქმნების მარადღე დღესასწაულობაჲ და
ზატიკობაჲ საღმრთო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო აღვსებისა დღე
მოგვეახლების, ვინაჲცა შეწევნითა ... (54v-55r).
205. შაბათსა დ, ხუჱდრნი, ჴმაჲ დ - შთავვარდი. ჴორცთა საზღვარსა ზეშთა
იქმნენით, მარტჳლნო ... (55r).
შაბაჲთსა დ, ებრაელთა მიმართ - ძმანო საყვარელნო, გურწამს თქუენთჳს
უმჯობესი ... (55r-v).
კჳრიაკესა დ წმიდათა მარხვათასა, ავაზაკთა მოწყლულისა, მწუხრი,
შემდგომად ფსალმუნებისა, უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი აღდ
გომისანი და აღმოსავლურნი და მარხვათანი გ გუერდი - მჯდომარე.
ცოდვათა წყლულებითა იგუჱმნეს ბეჭნი ჩემნი ... (55v).
შაბაჲთსა მეოთხესა, ვითარმედ თანა-აც წინამძღუარსა, რაჲთა
ასპარეზსა შინა სათნოებისასა მავალთათჳს ყოველსავე იქმოდის,
რომელი მოსწრაფედ მოიყვანებს, ვითარმედ რაჲთამცა მტერთა
მიმართ ძლევა აღიღონ და გჳრგჳნნი საუკუნონი, ღუაწლისა და მადი
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დებელისა ღმრთისაჲგან მოიხუნენ, მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და
მამანო, ჴორციელად მორბედთა მათ ზედა ... (55v-56v).
206. კჳრიაკესა დ მარხვათასა ფსალმუნი უფალმან ძალი ერსა თჳსსა მოსცეს.
დასდებელი. შესწირევდით უფლისაჲ შჳლნი ღმრთისაჲნი. ებრაელთა მიმართ
- ძმანო, აბრაჰამს აღუთქუა ღმერთმან ... (56v-57r).
კჳრიაკესა დ, მწუხრი, დასდებელნი სინანულისანი ოთხნი, მსგეფ
სისაგან და მარხვათანი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობი. წმიდათა მარხვათა
სარგებელი ესერაჲ განვაზოგეთ ... (57r).
207. მეოთხესა კჳრიაკესა, წარმწყმედელისა კადნიერებისათჳს, რაჲთა
მადლობით თავს-ვისხნეთ სნეულებანი - მამანო და ძმანოჲ ჩემნო, ამისთჳს
შემოგჳყვანნა ჩუენ ღმერთმან სოფელსა ამას ... (57r-v).
208. ორშაბათსა ე, ცისკრად ხუჱდრნი, უგალობდითსა, ბ გუერდი - უკვლველად.
გონებაჲნი ჩუენნი განვიწმიდნეთ, ძმანო ... (57v-58r).
ორშაბაჲთსა ე ზ, შუადღე, ოხითა, ჴმაჲ გ, რამეთუ უსჯულოებაჲნი
ჩუენნი წინააღმიდგეს ჩუენ ... (58r).
ორშბაჲთსა ე, მწუხრი, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. შეცთომილი გზათა მათგან
სათნოებისათა ... (58r-v).
ორშაბაჲთსა ე შჳდეულისასა, საღმრთოსა მოქალაქობისათჳს და შუ
რისა კეთილისა და სათნოებაჲთა წარმართებისათჳს - ძმანო ჩემნო და
შჳლნო სულიერნო, კუალად ვიწყებ მივლინებად თქუენდა ... (58v-59r).
209. სამშაბათსა ე, ხუჱდრნი, მოიხილესა - მოიხილე დღ. სამარადისოდ ლოც
ვითა, მარხჳთა, მოღუაწებითა და ხედვითა ... (59r-v).
სამშაბაჲთსა ე ზ, შუადღე, ოხითა, ჴმაჲ გ - ჴელისმპყრობელ ჩუენდა არს
ღმერთი იაკობისი ... (59v-60r).
სამშაბაჲთსა ე, მწუხრი გ გუერდი - მჯდომარე. განვრდომილ ვიქმენ მე
წრფელთა გზათა შენთაგან ... (60r).
სამშაბათსა ე შჳდეულისასა, რაჲთა წინაშე თუალთა ჩუენთა გუაქუნდეს
ჟამი სიკუდილისა და მას შინა ყოფად სიტყჳსგებაჲ და ვითარმედ
ვერ ღირს არიან აწინდელნი ესე ჭირნი მერმისა მისთჳს სასოებისა,
გუაკურთხენ, მამაო - შვილნო ჩემნო და ძმანო და მამანო, აღვიღო
კეთილად პირი ჩემი ... (60r-61r).
210. ოთხშაბათსა ე, ხუჱდრნი, დ გუერდი, განძლიერდასაჲ - არვინ არს.
დასჯილი ცოდვითა, რომელმან ესე განგარისხე, სახიერ ... (61r).
ოთხშაბათსა ე, ლ, განთიად, ოხითა, ჴმაჲ ა - წყლულებაჲნი იგი წმიდათა
შენთანი ... (61r-v).
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ოთხშაბაჲთსა ე, მწუხრი. უკუეთუ სიწმიდის განახლებაჲ იყოს ... - დას
დევ, უფალო, საცოი პ. რბიოდე შენ, სულო ჩემო, გზასა ამას მარხჳსასა ...
(61v-62v).
ოთხშაბათსა ე შჳდეულისასა, რაჲთა განვიწმიდნეთ თავნი თჳსნი
ყოვლისაგან შეგინებისა სინანულისა მიერ ღმრთივ მონიჭებიულისა
- ძმანო და მამანო შეგაწუხნა თქუენ წყლულებაჲმან ფერჴისა ჩემისამან ...
(62v).
211. ხუთშაბაჲთსა ე ხუჱდრნი, მესმასა დ გუერდი - მესმა, უფალო, გან. მარხუათა
მოქალაქობდეს ღმრთივგანათლებულნი ქრისტეს მოციქულნი ... (62v-63r).
გალობაჲნი სინანულისანი თქმული წმიდისა ანდრია კრიტელ მთავა
რეპისკოპოსისანი, უგალობდითსაჲ ბ გუერდი - შემწე და მმჴსნელ და
მფარველ მეყო მე მაცხოვარებაჲდ ჩემდა ... (63r-66v).
ხუთშაბათსა ე ზ, განთიად, ოხითა, ბ გუერდი - სულგრძელო და მრავალ
მოწყალეო ... (66v).
ხუთშაბაჲთსა ე ზ, მწუხრი, ჴმაჲ ა - რაჟამს ჯუარსა ზედა დაემსჭუალე ...
(66v-67r).
ხუთშაბათსა ე შჳდეულისასა, ვითარმედ ჯერ არს ჩუენდა, რაჲთა ყოვ
ლითა წადიერებითა და გულსმოდგინებითა ვიქმოდეთ ცხორებასა
ჩუენსა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ყოვლისავე საქმისა ჟამი
არს ... (67r-v).
212. პარასკევსა ე, ცისკრად ხუჱდრნი, ჴმაჲ ა, ღამითგანსაჲ - ნაკუჱრცხალი.
ქრისტე, კაცთმოყუარეო, რომელმან განიპყრენ ჩუენთჳს ჯუარსა ზედა ვნებაჲ ...
(67v).
პარასკევსა ე, ზ, შუადღე, ოხითა, დ გუერდი - უფროსად საგალობელ
ხარ შენ ... (67v).
პარასკევსა ე, მწუხრი ა გუერდი - რაჟამს შევიდეს. აჰა ესერაჲ, მოგუჱახ
ლაჲ გამოჴსნისა ჩუენისა ჟამი ... (67v-68r).
პარასკევსა ე შჳდეულისასა, ვითარმედ არა ჯერ არს, რაჲთა განუღოთ
კარი ეშმაკსა შეწყნარებითა ბოროტთა გულისსიტყუაჲთა, გუაკურ
თხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, არა უშრომელად გეტყჳ მცირეთა ამათ
... (68r-v).
პარასკევსა ე ზ, ხუჱდრნი, ღაღადყავსა, ბ გუერდი - სოფლისა ზღ.
მსგავსად ქვათა რჩეულთა გორვიდეს ქუეყანასა ... (68v-71r).
213. შაბათსა ე, მწუხრი, შემდგომად ფსალმუნებისა უფალო ღაღადყავსა,
დასდებელნი აღდგომისანი, აღმოსავლურნი ... შაბაჲთსა ი ზ, რაჲთა
გულსმოდგინედ წინააღუდგეთ ბრძოლაჲსა უკეთურთა ეშმაკთასა, მამაო
გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, ვინაჲთგან დღეთა ამათ მარხჳსათა ... (71r-72r).
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კჳრიაკესა ე, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, პირველად ოთხნი სინანუ
ლისანი და სამნი მარხვათანი, ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. დაჰგლახაკენ
ქრისტე მდიდარი ... (72r).
მეხუთესა კჳრიაკესა კაცთმოყუარებისათჳს ქრისტეს მეუფისა და
სათნოდ წარმართებისათჳს გონებისა გამოუთქუმელთა მათ მიმართ
დაბაჲდებულთა მისთა შუჱნიერებისა, მამაო გუაკურთხენ - ძმანო და
მამანო, მცირედ არიან მსმენელნი ძმანი ვიეთნიმე ... (72r-v).
214. ორშაბათსა ვ, ხუჱდრნი, უგალობდითსა, ჴმაჲ ა - მონობისა მ. ვნებანი
მოაკუდინნეთ, ძმანო, მარხვითა ... (72v).
ორშაბაჲთსა ბზობისასა შუადღე, ოხითა, ა გუერდი - ესე არს დღე საში
ნელი ... (72v-73r).
ორშაბაჲთსა ვ, მწუხრი ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. მრავალთა
ცოდვათაგან და გულისთქუმათა ბოროტთა ... (73r-v).
ორშაბათსა ვ შჳდეულისასა, ვერაგობისათჳს მზაკვარისა მის გუჱლისა
და ვითარმედ ჭეშმარიტითა სიმდაბლითა და გზასა სამუეფოსა სლვ
ითა განვერნეთ მისთა მათ მრავალსახეთა მანქანებაჲთა, გუაკურთხენ
- ძმანო და მამანო, დღეთა ამათ შინა წმიდათა ყოველთავე ... (73v-74r).
215. სამშაბათსა ბზობისასა, შუადღე, ოხითა, ა გუერდი - უძლეველი ზღუდე
მოგიცემიეს მორწმუნეთა ... (74r).
სამშაბაჲთსა ვ, მწუხრი - მამისაგან შობი. მრავალთა მტერისა ბრძო
ლათაგან ვნებული გული ჩემი ... (74r-v).
სამშაბათსა ვ, ზ, სიყუარულისათჳს წმიდისა და უზაკველისა, მორ
ჩილებისა და საშინელისა მისთჳს განკითხჳსა მართლისა მის მიერ
მსაჯულისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, რომელი იგი პირვე
ლსა მას სწავლაჲსა წარმოვთქუ ... (74r-75r).
216. ოთხშაბათსა ბზობისასა, შუადღე, ოხითა, ა გუერდი - წყალობაჲ შენი,
უფალო, ყავ ჩუენ ცოდვილთა თანა ... (75r-v).
ოთშაბაჲთსა ვ, მწუხრი ა გუერდი, გიხაროდენნი - რაჟამს წიაღ იორ
დანესა იქცეოდე ჴორცითა, ქრისტე, მეუფეო ... (75v-76r).
ოთხშაბათსა ვ ზ, ჴსენებისათჳს სიკუდულისა, გუაკურთხენ, მამაო ძმაო და მამანო, რაჲთამცა იყო ესრეთ კეთილ ... (76r-77r).
217. ბზობისა ხუთშაბათსა, შუადღე, ოხითა, გ გუერდი - ჴმასა მვედრებელთა
შენთასა, უფალო, ნუ დაიდუმებ ... (77r).
ხუშაბაჲთსა ბზობისასა მწუხრი - რაჟამს მოწყალე. ორნი მოციქულნი
შენნი ღმრთისმეტყუჱლნი ... (77r-v).
ხუთშაბაჲთსა დიდისა მისთჳს დღისა და გამოჩინებისა დიდისა

გულანი [XVIII] 1446/241

ღმრთისაჲ და მაცხოვრისა ჩუენისა იესუს ქრისტესსა, გუაკურთხენ,
მამაო - ძმაო და მამანო, აჰა ესერა, ორმეოცთა ამათ დღეთა დასასრული
მოიწია ... (77v-78r).
218. პარასკევსა ბზობისასა, შუადღე, ოხითა, გ - მოუთმენელ არს, უფალო,
რისხვა საშინელებისა შენისა ... (78r-v).
პარასკევსა ვ, მწუხრი. შემდგომად ფსალმუნებისა და ჭირისკანონისა,
უფალო ღაღადყავსა ვიტყჳთ დ, გ ზედა და უქცევთ ათთა მუჴლთა
ზედა. გერი დღისა დ გუერდი. არა დააკლ. ბ გზის - სულისა ცხოველს
მყოფელნო ორმეოცნო ... (78v-79v).
პარასკევსა ბზობისასა, ვითარმედ რაჲთა ჭირთა შინა და იწროებათა
აღასრულონ ცხორებაჲ ესე უჭირველითა და გამოუთქმელითა განსუჱ
ნებითა იშუჱბდენ, გუაკურთხენ, მამაო - ძმაო და მამანო, ყოვლისავე
კაცისა დასაჲბამი სიტყჳსათჳს გინა საქმისა დაწყებაჲსა ... (79v -81r).
219. შაბათსა მწუხრი, შემდგომად ფსალუნებისა აღვიღებთ უფალო ღაღად
ყავსა ჴმაჲსა ზედა ა და უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა და ბ-ბ გზის ვიტყჳთ
ხუთთა დასდებელთათა, ჴმაჲ ა - ნათელი ნათლისაგან მოვლინებული, კიცუსა
ზედა მჯდომარჱ, ცათა მეუფჱ ... (81r-82r).
შაბაჲთსა ბზობისასა, ლაზარობაჲდ სარწმუნოებისათჳს და სიყუარუ
ლისა და ქალწულებისა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმაო და მამანო, ორნი
არიან, რომელთა მიერ ცხონდების კაცი ... (82r-83v).
ბზობისა კჳრიაკესა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ, უქცევთ ექუსთა
მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ სამთა გერთა დღისათა ბ-ბ ჯერ, ჴმაჲ დ
გუერდი - იხარებდ ქალაქო ღირსო, სიონ ... (83v-84r).
კჳრიაკესა ბაჲაობისასა, სათნოდ ცხორებისათჳს და ნეტარისა მოქა
ლაქობისათჳს ჩუჱნისა, რომელ ვიჩინენით, მამაო, გუაკურთხენ ძმანო და მამანო, აჰა ესერა აღვასრულენით განჩინებულნი ესე დღენი
(84r-85r).
220. დიდსა ორშაბათსა ცისკრად, ალილუიაჲსა ზედა დ გუერდი - აჰა ესერა,
სიძე მოვალს შუაღამესა ... (85r-v).
დიდსა ორშაბაჲთსა შუადღე, ოხითა გ გუერდი - გულითა მდაბლითა და
სულითა შემუსრვილითა შეგივრდებით შენ ... (85v-86r).
დიდსა ორშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ - სასწაულ
თმოქმ. გუშინ ბაიათა გაქებდეს კრებულნი პურთანი, ქრისტე ... (86r-87r).
ორშაბათსა ვნებისა კჳრიაკისასა ცხოველსმყოფელისა ვნებისათჳს
მაცხოვრისა სწავლაჲ სიმდაბლისა და მოთმინებისათჳს, გუაკურთხენ,
მამაო - ძმანო და მამანო, დღე ესე წმიდა არს და თაყუანისსაცემელ ...
(87r).
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221. წმიდასა დიდსა სამშაბათსა ცისკრად, აჰა ესერაჲ სიძე მოვალს და
ფსალმუნებაჲ გ კანონნი და სამი წიგნის კითხვა თარგმანებისაგან მათეს
სახარებისა. პირველსა კანონსა ზედა. წარდგომა, ა - შენ სიტყუაჲ. ბრძენთა
მათ ქალწულთა იგი მღჳძარებაჲ, მჴსნელო ... (87r-88r).
დიდსა სამშაბათსა შუადღე, ოხითა, დ - რომელნი ესე ურიცხუად
ვსცოდავთ ... (88r).
დიდსა სამშაბაჲთსა მწუხრი, ჴმაჲ ა - შენ სიტყ. განზრახვა ღმრთივშუჱნი
ერი განიზრახა ღირსმან ცოდვილმან დედაკაცმან ... (88r-90r).
სამშაბაჲთსა ვნების კჳრიაკისასა ცხოველსმყოფელისა ვნებისათჳს
ქრისტეს ღმრთისაჲ ჩუენისა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო,
ღმრთისაჲ ჩუენისა იესუს ჴსენებაჲ ყოლადვე ლმობიერებაჲდ მოიყვანებს
საღმრთოსა ... (90r-v).
222. დიდსა ოთხშაბაჲთსა ცისკრად, ალელუჲასა ზედა, აჰა ესერა სიძე. და
ფსალმუნებაჲ გ კანონნი ... - ეზოჲსა კაიაფასსა დღეს შეკრბაჲ კრებული მედგარი
და უსჯულოჲ ... (90v).
დიდსა ოთხშაბაჲთსა ხუჱდრნი. განძლიერდასა, სამფსალმუნნი ცისკ
რისანი, ჴმაჲ ბ, ძლისპირი ბ-ბ-ჯერ ... - ამაოთა შესაკრებელი უსჯულოთა
ჯერჩინებითა შეკრბების სახებოროტებით ... (90v-91r).
დიდსა ოთხშაბაჲთსა შუადღე. ოხითა, ჴმაჲ ბ - დღეს ბოროტი იგი
შეკრბაჲ კრებული და შენ თანა იზრახეს ცუდი ... (91r).
დიდსა ოთხშაბაჲთსა მწუხრი. შემდგომად აკურთხევსისა ჭირისკა
ნონნი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ გუერდი - სასო სარკუჱთილმან ცხოვ
რებისათჳს ... (91r-92r).
ვნების კჳრიაკისა ოთხშაბაჲთსა მიბაჲძვისათჳს ვნებაჲთასა და ჴსე
ნებაჲ მამათა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ვითარცა სურვიელ
ვართ ჭამადისათჳს გუშინ ... (92r-v).
223. დიდსა ხუთშაბაჲთსა ცისკრად, ალელუიაჲ და ზედა დასდებელი, დ გუერდი
- რაჟამს დიდებულნი მოწაფენი საშინელსა მას სერობისასა განათლდებოდეს ...
(92v-93r).
დიდსა ხუთშაბაჲთსა შუადღე ოხითა, გ - რომელმან კაცთა ნათესავის
ათჳს ყურიმლისცემა თავს-იდევ ... (93r-v).
დიდსა ხუთშაბაჲთსა მწუხრი, ვჰრეკთ მერვესა ჟამსა ... - უფსკრულმან
სიბრძნისამან, მოტევებისა წყარომან ... (93v-95r).
წმიდასა დიდსა ხუთშაბაჲთსა, ვითარმედ ჯერ-არს ჴსენებაჲ ქრისტეს
ვნებისა, რაჲთა განკრძალულაჲდ ვეზიარებოდეთ ქრისტეს საიდუმ
ლოთა, გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, რაჲთამცა იყო ესრეთ
სწადელ და შუჱნიერ და სარგებელ სულისა ... (95r-v).
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224. წესი და განგებაჲ წმიდათა ვნებაჲთა უფლისა და მაცხოვრისა ჩუენისა
იესუ ქრისტესათაჲ. წმიდასა დიდსა პარასკევსა ვჰრეკთ მეორესა ჟამსა
ღამისასა და ვიტყჳთ დაწესებულთა და ალილუჲასა დ გ-სა ზედა დასდებელსა
- რაჟამს დიდებულნი მოწაფენი. სამგზის და მეყსეულაჲდ ჴმაჲ-ჰყოფს დიაკონი ...
(95v-99r).
სამფსალმუნნი დიდისა პარასკევისანი, რომელთაჲ თავნი იტყჳან
პირველ შაბაჲთსაცა, ღამითგანსა ბ გუერდი - შენდა აღვიმსთობ მოწყა
ლებისათჳს და დაცემულისა ... (99r-100r).
წესი და განგებაჲ, რომელი აღესრულების წმიდასა და დიდსა პარა
სკევსა - ჟამთა ლოცვისათჳს. და ათორმეტთა თქმისა ... - დღეს ტაძრისა
იგი კრეტსაბმელი სამხილებელად განიპო ... (100r-103r).
დიდასა პარასკევსა სერობაჲდ გალობაჲნი გოდებისანი ბ გუერდი ზღუაჲ მეწამული. დაბაჲდებულთა შენთა ცხორებაჲ ... (103r-104r).
გადამწერის მინაწერი: „რაც აკლია დედას არ ეწერა და ვერსად
ვიშოვე, ვეცადე“ (103r, ქვედა მარჯვენა არშიაზე).
დიდსა პარასკევსა კუალად ჯერ-არს, რაჲთა მარადის ვიჴსნებედეთ
და განვიცდიდეთ საკჳრველებით ვნებათა ქრისტესთა, გუაკურთხენ,
მამაო - ძმანო და მამანო, ვინ არა შეძრწუნდეს ანუ ვის არა უკჳრდეს
სიღრმე განგებულებისა ... (104r).
225. დიდსა შაბათსა ცისკრად, უფალო ღაღადყავსა ზედა ოხითა, შენ, რომელ
მან იოსებ. დიდებაჲ, რაჟამს შთაჴედ. აწდა, მენელსაცხებლ. ნეტარარიანნი,
ალილუჲათა წარდგომა ა - რომლისა წამისყოფითა ჰგიეს ყოველივე ... (104v).
ოთხფსალმუნნი დიდისა შაბაჲთისნი, რომელთა თავნი იტყჳან ამას
შაბაჲთსა ვგალობთ - მუცლად იღო. შეცვულ იქმნა, გარნა არა დაშთა
მჴეცისა მკერდსა იონა ... (104v-105r).
წმიდასა დიდსა შაბაჲთსა მეათესა ჟამსა დღისასა ვჰრეკთ მწუხრისასა.
შეიმოსების მღუდელი სტიხარითა თეთრითა და ფილონითა შავითა
და ვიწყებთ მწუხრისასა, შემდგომად აკურთხევსისა. კუერექსს ჰყოფს
დიაკონი. უფალო ღაღადყავსაჲ, უქცევთ რვათა მუჴლთა ზედა, ჴმაჲ
ა - სამწუხრონი ლოცვანი ჩუენნი შეიწირენ ... (105r-109v).
226. ბრწყინვალესა კჳრიაკესა ცისკრად, უგალობდითსა ჴმაჲ ა - აღდგომისა
დღე არს, განვბრწყინდეთ აწ, ერნო, პასქა უფლისა, პასქა ... (109v-110v).
გადამწერის ანდერძი: „დიდებაჲ ღმერთსა, ყოვლისა მპყრო
ბელსა ცისა და ქუეყანისასა, მათის შეწევნითა ღირს ვიქმენ მე,
ცოდვილი მღდელი მახარებელი დაწერად მარხვანისა ამის. უწყის
ღმერთმან, რაც შევიძელ, სიმართლეს ვეცადე და არა დამიკლია
რა, თუ სადმე ჰპოოთ, ნუ მწყევთ თქუენის მადლისათჳს“ (110v).
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ზატიკი
227. იწყებიან წმიდანი ზატიკნი წმიდით და განმაცხოველებელით ქრისტეს
აღდგომით და სრულ იქმნების კჳრიაკესა ყოველთა წმიდათასა, რვანივე
კჳრიაკენი სრულნი ყოვლითურთ, დიდსა შაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღა
დყავსა, ჴმაჲ ა - სამწუხრონი ლოცვანი ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო უფალო ... (113r).
228. წმიდასა დიდსა კჳრიაკესა ღამისთევად გალობანი ბ გუერდი - რომელმან
დაფარნა. ქრისტე, მჴსნელო ჩუენო, მოკუდავთა ქუაბისა და საფლავსა შინა
შთასლვისა შენისა ... (113r-v).
ბრწყინვალესა კჳრიაკესა ცისკრად გალობაჲნი. უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ
ა - აღდგომისა დღე არს, გავბრწყინდებოდეთ აწ, ერნო ... (113v-114v).
კჳრიაკესა მწუხრი, დასდებელნი აღდგომისანი, ჴმაჲ ბ - პირველ
საუკუნეთა მამისაგან შობილისა ღმრთისა სიტყუაჲსა განჴორციელებულსა
... (114v-115r).
229. ორშაბაჲთსა ცისკრად გალობაჲნი, იბაკოჲ დ გამოავლინე აღვსებისა
ბრძანეთ და აქებდითი და ზედა პასექნი შეუდგინენ, ვითარცა დიდსა კჳრიაკ
ესა სწერიან, მუნით იჴმარენ. ორშაბაჲთსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომის
ანი, ჴმაჲ გ - ჯუარითა შენითა, ქრისტე მაცხოვარ, დაჰჴსნდა ძალი სიკუდილისა ...
(115r-v).
230. სამშაბაჲთსა მწუხრი, დასდებელნი აღდგომისანი, ჴმაჲ დ - ცხოველსამ
ყოფელსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელაჲდ თაყუანის-ვცემ, ქრისტე, და მესამისა
დღისა აღდგომასა შენსა ვადიდებთ ... (115v-116r).
231. ოთხშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, დასდებელნი აღდგომის
ანი, ჴმაჲ ა - პატიოსნისა ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე, ეშმაკი სირცხჳლეულ ჰყავ
... (116r-v).
232. ხუთშაბაჲთსა მწუხრი, დასდებელნი აღდგომისანი, უფალო ღაღადყავსა,
ჴმაჲ ბ გუერდი - ძლევა გაქუნდა, ქრისტე, ქუჱსკნელს ჯოჯოხეთისა და ჯუარსა
ზედა ამაღლდი, რაჲთა ბნელსა სიკუდილისასა მსხდომარენი შენ თანა აღადგინენ
... (116v-117r).
233. პარასკევსა მწუხრი, დასდებელნი აღდგომისანი, უფალო ღაღადყავსა,
ჴმაჲ გ გუერდი - მოვედით, უგალობდით უფალსა, რომელმან შემუსრა სიკუდილისა
ძალი და განანანთლა კაცთა ნათესავი ... (117r-v).
234. დასდებელნი ახალკჳრიაკისანი, უფალო ღაღადყავსა ჴმაჲ ა - რომელი
ბჭეთა ჴშულთა მოწაფეთა კრებულსა თანა შეხუჱდ ... (117v-118r).

გულანი [XVIII] 1446/241

235. ახალკჳრიაკისა მწუხრი, დასდებელნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ
- მოგიცემიეს, ღმერთო. ცანი იხარებენ დღეს, ჰხედვენ რაჲ ყოველსა სოფელსა
ელვარედ განათლებულსა ... (118r-v).
236. კჳრიაკესა მწუხრი, ხუჱდრნი. უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა - მარჯუენა შენი.
ძლევისა გალობითა უგალობდეთ ღმერთსა, მომკლველსა სიკუდილისასა ... (118v).
237. ორშაბაჲთსა ცისკრად გალობაჲნი დ გუერდი - ქუეყანასა მწყუ. დაჰბერეთ
ნესტუსა საღმრთოსა სიონსა შინა ... (118v-119r).
ახალკჳრიაკისა ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ მჴნეონი. აღ-რაჲ-სდეგ საფლავისა, კართა ჴშულთა, წარმოუდეგ მოწაფეთა
მსხდომარეთა ... (119r).
ორშაბაჲთსა მწუხრი ხუჱდრნი - ზეშთა ბუნებისა. უგალობდეთ, ერნო,
ქრისტესა ღმერთსა და უღაღადებდეთ, რომელი ჯუარს ეცუა ... (119r-120r).
238. სამშაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მჴნეონი. შეახე რაჲ
მაცხოვრისა გუჱრდსა, ყოვლად დიდებულო, საწადელთა თავსა აღიწიე ... (120r).
სამშაბაჲთსა მწუხრი, ხუჱდრნი - წინასაუკუნეთა. წმიდაო წმიდათაო,
რაჲთა წმიდაჲ ჰყუნე დაბაჲდებულნი შენნი ... (120r).
239. ახალკჳრიაკისა ოთხშაბაჲთსა მწუხრი, ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ.
დღე ახალკჳრიაკე, დღე ნათლით შემოსილი, დედოფალი დღეთა და ყოველთა
კრებულთა ... (120v-121r).
240. ხუთშაბაჲთსა ცისკრად, წარდგომანი, ჴმაჲ ბ გუერდი - ანგელოზთა დღეს
წინ. თომა ჴმა-ყო დღეს შენდა მომართ, ქრისტე ღმერთო, უფალი ჩემი და ღმერთი
... (121r-v).
ახალკჳრიაკესა ხუთშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა წმიდანო მარტჳლნო. შემდგომად საფლავით შენისა საშინელისა აღდგო
მისა, ქრისტე ... (121v).
ხუთშაბაჲთსა მწუხრი, ხუჱდრნი, უგალობდითსა, ჴმაჲ ა - საცთურთა
შინ. ერმან მედგარმან, ქრისტე, ჯუარსა შეგმსჭუალეს ... (121v).
241. პარასკევსა ცისკრად, წარდგომაჲ, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. გამოჴსნილნი
ეშმაკთაგან ... (121v-122r).
პარასკევსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა და სტიქარონად და შაბათსა
ცისკრად ყოველივე ახალკჳრიაკისა ბრძანე, სერობისად ხუჱდრნი.
ღაღადყავსა - შთაჴდა იონ. აღმადგინნა ჩუენ ჯოჯოხეთით უფალმან ...
(122r-v).

187

188

გულანი [XVIII] 1446/241

242. აღვსებითგან გ კჳრიაკესა მენელსაცხებლე დედათა და იოსებ მართ
ლისა. უფალო ღაღადყავსა, დასდებელნი აღდგომისანი, პასექსი იძიე. მენელსაც
ხებლეთანი ბ - მამისაგან შობილ. გამოგჳჩნდა ნათელი ბრწყინვალე აღმობრწყინ
ვებული საფლავით, ქრისტე ღმერთი ჩუენი ... (122v-123v).
კჳრიაკესსა მენელსაცხებლეთასა მწუხრი - ჵ სასწაულნი საკჳრ. ჵ,
მზრახველო ყოვლად შუჱნიერო შენ, იოსებ ნეტარო ... (123v-124r).
243. ორშაბათსა ცისკარად, წარდგომაჲნი დ გუერდი - ვითარ მე გხ. ვითარ მე
გაქებდე, ბრძენთმთავარო, იოსებ სანატრელო ... (124r).
ორშაბაჲთსა გ, ზ, გალობაჲნი ცისკრაჲდ. უგალობდითსა, ჴმაჲ ბ განაპო სიღრმე. ჯუარცუმასა შენსა პატივსცემდეთ, ქრისტე ... (124r-v).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, დ გუერდი - ჵ, დიდებულო
ბრძენო, დაღაცათუ დაგფარა შენ საფლავმან ... (124v-125r).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, ხუჱდრნი, მოიხილესა, ჴმაჲ ბ - ვიხილეთ ჩუენ
ქრისტე. რომელმან ჴელითა შენითა დაჰბაჲდე ადამი ხატად შენდა, ყოვ
ლად ძლიერო ... (125r).
244. სამშაბაჲთსა ცისკრად, წარდგომაჲნი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილ. ცისკარს
მენელსაცხებლენი მოვიდეს საღმრთოთა ჴორცთა სულნელითა შემურვად ...
(125r).
სამშაბაჲთსა გ, ზ, ცისკრად. უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ - რომელმან წამის
ყოფ. ვითარცა ცხოვრებისა ხესა, ძელსა ზედა დაემსჭუალე, სიტყუაჲო ...
(125r-v).
სამშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ, მჴნეონი - ცა და
ქუეყანაჲ იხარებს ... (125v-126r).
245. ოთხშაბათსა ცისკარად, უგალობდითსაჲ, დ გუერდი, უგალობდეთ უფალ
სა რომელმან. - გამოგჳჩნდა ნათელი აღდგომისა შენისა, მეუფჱო ... (126r-v).
ოთხშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ, მჴნეონი - საფ
ლავსა შენსა, მაცხოვარ, მარიამ მაგდანელი ... (126v).
246. ხუთშაბათსა გ, ზ, ცისკარად, უგალობდითსა, ჴმაჲ დ - გიგალობთ შენ.
გიგალობთ შენ, უფალო ღმერთო ჩუენო, რამეთუ გამოუბრწყინდი შენ მენელთსაც
ხებლეთა ... (126v-127r).
ხუთშაბაჲთსა გ, ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს.
ჯუარცმასა შენსა, ქრისტე, უგალობთ, ყოვლად მოწყალე ... (127r-v).
247. პარასკევსა ცისკრად წარდგომანი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიესნი. კლდე იგი
ცხორებისა კლდისა მის, რაჲ საფლავსა დადვა ... (127v-128r).
პარასკევსა ბ, ზ, მწუხრი ყოველივე კჳრიაკისა უნდა და შაბაჲთსა
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ცისკრად. სერობისაჲდ ხუჱდრნი - ღელვამან ცოდვის. აღმოსცენდეს
ისრაჱლ წმიდისა შენისაგან ... (128r-v).
248. მეოთხესა კჳრიაკესა განრღუეულისა. უფალო ღაღადყავსა, დასდებ
ელნი აღდგომისანი, ჴმაჲ გ, ჯუარითა შენითა. თავს იძიე: უფალო, განრღუჱუ
ლისა, ჴმაჲ დ გუერდი, ჵ სასწაული საკჳ. - ემბაზსა პროვატიკისასა მდებარე
იყავ, კაცო ... (128v-129v).
კჳრიაკესა დ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ, მჴნეონი - კრებაჲ
ყოვლად ღმრთივბრწყინვალე ... (129v-130r).
249. ორშაბათსა დ, ზ, ცისკარად. წარდგომანი - ანგელოზთა დღეს, ჴმაჲ გ
გუერდი. ყოველთა ღმერთი მოხუედ რაჲ სტოვასა შინა სოლომონისსა და იხილე
განრღუჱული იგი ... (130r-v).
ორშაბაჲთსა დ, ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ - მამისაგან
შობილი. წყარო ცხორებისა დღეს, ქრისტე ღმერთი ... (130v).
250. სამშაბაჲთსა დ, ზ, ცისკრად წარდგომანი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. პირველ
პატიოსნისა ჯუარცუმისაგან შენისა, უფალო, აღხუჱდი იერუსალჱმდ ... (130v-131r).
251. ოთხშაბათსა შუაზატიკისასა განზოგება ზატიკთა, სამშაბათსა მწუხრი
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - ნათელმან დაუღამ. წარმოდგა ერგასისთა დღეთა
განზოგება ... (131r-v).
ოთხშაბათსა ცისკარად. წარდგომანი, ჴმაჲ ბ - მესმასა. რომელმან
სიტყუით შეჰქმენ ყოველი, წმიდისა ქალწულისაგან მოხუჱდ ... (131v-132v).
შუაზატიკისა ოთხშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ,
მჴნეონი - იხარებდით დღეს ბრწყინვალედ ცანი ქუეყანისა თანა ... (132v).
252. ხუთშაბათსა შუაზატიკისასა ცისკრად წარდგომანი გ გუერდი, ანგელოზთა
დღეს. - აღდგომისათისათჳს შენისა, ჵ ქრისტე ღმერთო, ელვარექმნულთა დღესას
წაული შევამკუჱთ... (132v-134v).
253. შუაზატიკისა პარასკევსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ, მჴნეონი ბრწყინვალებაჲ და ცოხრებაჲ სიხარულით უკუდავებაჲ, შუჱბაჲ უოხჭნო ... (134v).
254. შაბაჲთსა ცისკრად, წარდგომანი, ჴმაჲ დ - განბრწყინდა დღეს ყოველი
სოფელი ქრისტეს აღდგომითა და შუაზატიკსა შინა უგალობს ქრისტეს პასექად ...
(134v-135v).
255. მეოთხესა კჳრიაკესა სამარიტელისა, უფალო ღაღადყავსა, დასდებელნი
აღდგომისანი ჴმაჲ დ, ცხოველსმყოფელს. თავს ეძიე. განზოგებისანი, ჴმაჲ
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დ გუერდი - ჵ, სასწაული საკჳრვ. ჵ სიღრმე სიბრძნისა შენისა, ქრისტე ყოვლად
ძლიერო ... (135v).
კჳრიაკეს ცისკრაჲდ წარდგომანი, ჴმაჲ დ - ნებსით განზრახჳთ ჯუარცმა
დაითმინე, მაცხოვარ ... (135v-136v).
კჳრიაკესა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიესნი. ესმა
და განიხარა ცხორებაჲ ქრისტეს აღდგომისა ... (136v-137r).
256. ორშაბაჲთსა ე ცისკარად. წარდგომანი, ჴმაჲ დ გუერდი - ვითარმედ გხა
დოდ. შუაზატიკსა დღესასწაულთა განზოგებასა მჴსნელი აღვიდა ტაძრად ... (137r-v).
ორშაბაჲთსა ე, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ გუერდი - ანგე
ლოზთა დღეს. დღეს სამებისა მორწმუნენი სამთა ამათ დღეთა დღესას
წაულთა ... (137v).
257. სამშაბათსა ცისკარად. წარდგომანი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიე. განზოგება წარ
მოდგა, დღესასწაულთა ძუჱლი სჯული ... (137v).
შენიშვნა: აკლია 138-139 ფფ.
258. პარასკევსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა დ, ზემო - კჳრიაკესა სამარი
ტელისასა რაცა სწერია, მუნით ბრძანეთ და შაბაჲთსა ცისკრად გალობაჲნი
მუნითვე და იბაკოჲ და წარდგომა, გუჱრდსა უწერია, სტიქარონი მუნ არა
უწრიან სამარიტელისანი და ესე ბრძანე - ნათელი ნათ. სოფლისა სიხარულო
და ცხორებაჲო, აღდგომაო და მჴსნელო და მაცხოვარო ... (140r).
259. მეექუსესა კჳრიაკესა შობითგან ბრმისა დასდებელნი აღდგომისანი,
ჴმაჲ ა გუერდი. პატიოსნისა ჯუარისა შენი. თავს პასექი იძიე. ბრმისანი.
გიხაროდენნი. ჴმაჲ დ გუერდი - უფალო, შობითგან ბრმა იგი ესრეთ ეტყოდა
მწუხარებით თავსა თჳსსა ... (140r-v).
კჳრიაკესა ცისკრად, წარდგომანი აღდგომისანი ა გუერდი - ჯუარსა
უფლისასა შევასხმიდეთ და საფლავსა წმიდასა გალობით პატივ-ცემდეთ
... (140v-141v).
კჳრიაკესა მეექუსესა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ გუერდი - ჵ
სასწაული. ჵ სასწაული დიდებული, რამეთუ ვინ იხილა შობითგან ბრმისა
მხედველობაჲ ... (141v-142r).
260. ორშაბათსა ცისკარად. წარდგომაჲ, ჴმაჲ ა - უფალო ღმერთო ჩუენო,
კაცთმოყუარეო, რომელი განჰკაცენ ჩუენთჳს ... (142r-v).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიე. წიაღ
იორდანისათ საცხორებელისა ვნებისა ... (142v).
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261. სამშაბაჲთსა ცისკრად წარდგომანი, ჴმაჲ დ გუერდი - ნეტარი იგი ბრმა
ვითარცა უბრძანე, წარვიდა სილოამდ ... (142v-143r).
სამშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა. პირველად პასექი შუენი
ერი. ზემოთ ჰპოვე. აღვსებისა წინადღით და მერმე ესე - მოვედით,
აღვიდეთ მთასა წმიდასა ზეთისხილთასა ... (143r-v).
262. ოთხშაბათსა ცისკრად, წარდგომანი, გ გუერდი, მჯდომარე - მოვედით,
ერნო, ქრისტეს მორწმუნენო ... (143v-144r).
263. მეექუსესა ხუთშაბათსა ამაღლებაჲ უფლისა ჩუჱნისა იესუს ქრისტესი,
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ გუერდი - უფალი ამაღლდა ზეცად, რაჲთა მოგ
ჳვლინოს ნუგეშინისმცემელ ... (144r-146r).
264. პარასკევსა ცისკარად წარდგომანი, ბ გუერდი, ანგელოზ. - ამაღლებასა
შენსა, ქრსიტე მეუფეო, ზეცისა ძალნი ღაღადებდეს მოციქულთა მიმართ ...
(146r-147r).
265. შაბათსა ცისკარად წარდგომანი, ანგელოზ. ბ გუერდი - გხედვიდეს რაჲ
შენ უზეშთაეს ქერობინთა ძალნი ცათანი ... (147r-v).
266. კჳრიაკესა ზ სამასთვრამეტთა წმიდათა მამათა ნიკიელთა. დასდებელნი
აღდგომისანი, ჴმაჲ გ გუერდი. რომელიცა გაქუნდა, ქრისტე, ქუჱსკნელ. პასექ
შ. იძიე. ამაღლებისანი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობი. რაჟმსა აღვიდა ზეთისხილთა
მთასა ყოველთა აღმავსებელი ... (147v-149r).
ნიკიელთა კჳრიაკესა, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ. მჴნეონი
- უფალი ამაღლდა ზეცად, რაჲთა მოგჳვლინოს სული ნუგეშინისმცემელი
... (149r-v).
267. ორშაბაჲთსა ცისკარად წარდგომანი, ჴმაჲ ბ გუერდი - ეტყოდეს მჴსნელსა
ჩუენსა აღმავალნი ძალნი, ქრიეტე ღმერთო ... (149v).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. აღ
ვიდა დღეს ჴორცითა ქრისტე ზეცას მამისა თანა ... (149v-150r).
268. სამშაბაჲთსა ცისკრად წარდგომანი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიესნი. დღესა მეორ
მოცესა, შემდგომად აღდგომისა მჴსნელი ... (150r-v).
სამშაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ გუერდი - ჵ, სასწაული
საკჳრვ. ჵ, დიდებულო, საკჳრველი განგებისა შენისა, იესუ ღმერთო და
კაცო სრულო ... (150v-151r).
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269. ოთხშაბათსა ზ მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ გუერდი - ანგელოზთა.
აღხუჱდ მამისა გუნდითა ანგელოზთათა, ჵ ქრისტე ღმერთო ... (151r-v).
270. ხუთშაბათსა ცისკრად წარდგომანი, ჴმაჲ დ გუერდი - არარაჲ არს სახედ
შენდა, ღმერთო დიდებისაო ... (151v).
ხუთშაბაჲთსა ზ მწუხრი და პარასკევსა ცისკრად ყოველივე თჳთ
თავადისა დღესასწაულისა უნდა ვით ზემო სწერია, ყოველივე იგი
ითქუას და წარიგზავნოს დღესაწაული პარასკევსა. ხუთშაბათსა მწუხრი,
სერობისად ხუჱდრნი, ღამითგანსა - შენდა აღვ. მძლავრი სიკუდილი
საღმრთო ძალითა მოჰკალ მეუფჱ ... (151v-152r).
271. პირველსა მარტჳლიისა შაბაჲთსა ჴსენებაჲ ყოველთა სულთა,
პარასკევსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა დასდებელნი წმიდათანი, ჴმაჲ ბ
გუერდი - რომელთა წამეს შენთჳს, ქრისტე, მრავალი ტანჯვა დაითმინეს ... (152rv).
შაბაჲთსა ცისკრად წარდგომანი ბ გუერდი - წმიდათა. ნათელი მართალ
თა, სამებისაო, რამეთუ წმიდანი შენ მიერ განათლებულნი ... (152v-153r).
272. კჳრიაკესა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა სამნი. უფალო, მოსლვანი ზემოთ სწერია და სამნი ესე - ქრისტე კაცთ. სული ყოვლადწმიდაჲ, რომელი
მამისაგან გამოვალს...(153r-v).
273. ორშაბაჲთსა მარტჳლიისასა წარდგომანი, ჴმაჲ დ გუერდი - მეერგასესა
ამას წმიდასა მოციქულთა მოჰფინა ქრისტემან სული ცხოველი ... (153v-156r).
ორშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ გუერდი - გიხაროდენნი.
დღესასწაულაჲდ ყოველთა სულმან წმიდამან აღახუნა მოციქულნი ენითა ...
(156r-v).
274. სამშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, დ გუერდი - ჵ, სასწაული.
ჵ, სასწაული დიდებული სიონს შინა ხილული, ყოველთა ტომთა და ენათაგან ...
(156v-157r).
274ა. ოთხშაჲბათსა ცისკრად წარდგომანი ბ გუერდი - ანგელოზთა დღეს.
აღსრულებჲსა დღისა მეერგასისა სიონს, ქორსა მას ზედა იქმნა გარდამოსლვა
სულისა ... (157r).
ოთხშაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ბ გუერდი - აღეშენა რაჲ
[...] გოდოლი უმეცრებისა ... (157r-v).
275. ხუთშაბაჲთსა ცისკრად წარდგომანი. ანგელოზთა დღესა. ბ გუერდი დღეს წმიდაჲ იქმნა ცაჲ და ქუეყანაჲ ... (157v-158r).
ხუთშაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიც. დიდი და
ღმრთივბრწყინვალე საკჳრველებაჲ იხილვა დღეს ... (158r-v).
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276. პარასკევსა ცისკრად, წარდგომანი, დ გუერდი - წინასწარმეტყუელნი
დიდებულნი პირველ აღავსნა სულმან წმიდამან ... (158v-159r).
პარასკევსა მწუხრი და შაბაჲთსა ცისკრაჲდ, უფალო ღაღადყავ. სტიქა
რონნი, წარდგომანი, გალობაჲნი და ყოველივე თჳთ თავადისა დღესას
წაულისა უნდა და წარგზავნა. სერობისად ხუჱდრნი. ღაღადყავსა. სოფლისა
ზღ. ბ გუერდი - პირველად ანგელოზთა მოანიჭე სიწმინდე და ელვარე ჰყავ
იგინი ... (159r).
277. კჳრიაკესა ყოველთა წმიდათასა, შაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა,
დასდებელნი აღდგომისანი, ჴმაჲ დ გუერდი - მწუხრისა გალობაჲსა და სიტყჳერსა
მსხუერპლსა შენდა, ქრისტე, შევწირავთ ... (159r-v).
კჳრიაკესა ცისკრად წარდგომანი აღდგომისანი - აღსდეგ მკუდრეთით,
ცხორებაო ყოველთაო, ანგელოზი ნათლისა ... (159v-160r).

ანდერძ-მინაწერები:
მომგებლის ანდერძი:
ლამაზი თხზული ასომთავრულით: „ჩუენ, საქართველოს გამგემან, ბატონის
შვილმან ვახტანგ აღვაწერინე გულანი ესე, რათა წერილმან ამათ შინა წმიდათამან
გვიოხოს დღესა მას განსჯისასა მეუღლით, ძით და ასულით, ამინ“ (121v-122r,
სათვეო ნაწილის ბოლოს).

მინაწერები:
1. მხედრული: „ქ. მეოხ ეყავ, ყოვლად წმიდაო ღმრთისმშობელო, ვახტანგს
ბატონისშვილს“ (160v) (ოდნავ ქვემოთ იგივე მინაწერია გამეორებული
სხვა ხელითა და ყავისფერი მელნით).
2. მხედრული: „1862 წელს იანვრის 1 დღეს შემოსწირა გულანი ესე თავადი
პოლკოვნიკის ზაქარია ერისთოვის ქვრივმა კნეინა ელენე ლუარსაბ
ორბელიანის ასულმა მოსახსენებელად მისა და გარდაცვალებულთა
მათა დღეს(?). ტფილისის ქაშუეთის ეკკლესიის დეკანოზი გრიგოლ ჭრე
ლაშვილი“ (ყდის ზედა ფრთის ფორზაცი).

შენიშვნები:
1. ხელნაწერს შიგადაშიგ ახლავს გვიანდელი, XX საუკუნის პირველი ნახევ
რის ხელით შესრულებული შენიშვნები (12v, 13r, 13v, 14r, 110v …).
2. მარხვა-ზატიკის ნაწილში არშიებზე ხშირად გატანილია საგალობლების

193

194

გულანი [XVIII] 1446/241

ავტორების სახელები: სტეფანე (124r), თეოფანე (5r), ანდრია (5r),
თეოდორე სტუდიელი - თარგმნი არსენისაგან, მზე თარგმანთა (5v),
იოსები (7v, 8r, 17r, 23r, 33v, 34v, 38r …), თეოდორე (7v, 8r, 9r, 10r,
18r, 23r, 34v, 38r, 40r, 40v), ბასილი კათალიკოსი (11r), ნიკოლოზ
კათალიკოსი (11r, 12v), არსენი ქართლის კათალიკოსი (11r, 12r,
36v), ქრისტეფორე (16v) …
3. ხელნაწერი იწყება მარტის თვის მსახურებით.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლე
ქციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის
მიერ, აკად. კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949,
გვ. 212.
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ტექნიკური აღწერილობა:
276 ფ. ზომები: ყდა - 404x270, ქაღალდი - 390x266, ტექსტი - 320x205,
სისქე - 72, სტრიქონებს შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 38, ქვედა - 30,
მარცხენა - 28, მარჯვენა - 14. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა
- ახალი; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები
- ასომთავრულითა და წითელი მელნით; ორ სვეტად ნაწერი; სტრიქონების
რაოდენობა თითო სვეტში: 50/60; აღრიცხვა - რვეულებრივი, მონიშნულია რვეუ
ლის დასაწყისში ზედა და დასასრულს - ქვედა არშიებზე ნუსხურით. თვენსა და
პარაკლიტონს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი რვეულებრივი აღრიცხვა აქვს,
პარაკლიტონიდან აღრიცხვა თავიდან იწყება. თვენი შედგება 20 რვეულისაგან,
ხოლო პარაკლიტონი - 16 რვეულისაგან. პარაკლიტონიდან ჩნდება კიდევ
ერთი, პარალელური რვეულებრივი აღრიცხვა, რომელიც იწყება 37-ით (ლზ),
მიყვება ხელნაწერს ბოლომდე და სრულდება 52 (ნბ) რვეულით. საერთო ჯამში
36 რვეულია. თითო რვეული 8 ფურცლისაგან შედგება, იშვიათად შეიძლება იყოს
6 ან 7. 1706 (276r). მომგებელი: ვახტანგ ბატონიშვილი (42v, 150r, 276r),
ანდერძებში ორი გადამწერია მითითებული, რომელთაგან პირველის ვინაობა
ანდერძიდან საგანგებოდ არის ამოშლილი (103v), ხეოლო მეორე გადამწერია
ფიტარეთის წინამძღვარი იობ (226v, 256v), გადაწერის ადგილი: სავარაუდოდ,
ფიტარეთის მონასტერი (226v, 256v). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. თვესა სეკდენბერსა ა, გჳრგჳნი წელიწადისა და დაწყებაჲ ინდიკტიონისა და
ჴსენებაჲ წმიდისა სჳმეონისა. უფალო ღაღადყავსა. დაწყებაჲ ინდიკტიონისა
და წმიდისაჲ სჳმეონისნი ... - თავადისა ქრისტეს ღმრთისაჲ მოძღურებისა მიერ
ლოცვა გჳსწავიეს ჩუენ ყოველთა დღეთა ესრეთ ... (1r-2r).
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თუესა სეკდენბერსა აქუს დღე ლ, დღეთა აქუს ჟამი იბ და ღამეთა
ჟამი იბ.
თუესა სეკდენბერსა ა გჳრგჳნი წელიწადისა და დაწყებაჲ ინდიკტი
ონისა და ჴსენებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა მასიანეს შინა და
წამებაჲ წმიდათა ორმეოცთა დედათაჲ მოწესეთა და მონაზონთა,
რომელნი იყუნეს ერთსა მონასტერსა შინა და იწამნეს და მათ თანა
იწამაჲ ამონაცა დიაკონი და აითალაჲ, ხოლო იყუნეს ანდრიანოპოლი
თ
მაკედონისა ქუეყანასა აღესრულნეს ლიკინიოზ ზე მეფისა და ვავდოს
მთავრისა და ჴსენებაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა სჳმეონ მესუჱტისა,
რომელი იყო მონასტერსა მანდაროსასა ... ამასვე დღესა აღსრულებაჲ
ისო ნავესი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა აღათოკლია, კალი
სტოს, ევვოდო და ერმოგენისი - კურთხეულარსაჲ. ყრმათა მათ წ. განა
ნათლენ დაბნელებულნი, ღირსო და განუხუჱნ მათ კარნი წჳმისანი ... (2r).
2. თუესა სეკდენბერსა ბ, წმიდისა მოწამისა მამაჲსი და იოანე მმარხუჱლისა.
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა დ გუერდი - ჵ სასწაული საკჳ. სისხლთა შენთა
წუჱთითა, მამაჲ, ქრისტესა ცხოველისა შეიწირე, რომელმანცა დასთხია სისხლი
შენთჳს ... (2r-v).
თუესა სეკდენბერსა ბ, წმიდისა მოწამისა მამასი, რომელი იყო ქუე
ყანით ქალაქით ღანგრით ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ წმიდისა მამისა
ჩუენისა იოანე კოსტანტინეპოლელ მთავარეპისკოპოსისა, რომელსა
ეწოდა მმარხუჱლ ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აითალაჲ, ივლი
ანე, ფილიპე და თეოდოტესი, რომელი იწამნეს ავრილიანეს ზე და
ჴსენებაჲ ელიაზარ და ფინეზ მღუდელთა და წმიდისა მამისა ჩუენისა
პავლე კოსტანტინეპოლელისა ახლისა. კურთხეულარსაჲ - რომელ
მან პირველ ალი. თუალნი გულისა შენისანი, ნეტარო, მთათა მიმართ
საღმრთოჲთა აღხილენ შეიწრებულმან სტადიონსა მას შინა ... (2v).
3. თუესა სეკდენბერსაჲ გ, წმიდისა ანთიმოსი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ა დ
გუერდი - ჵ სასწაულნი. ჵ სიმჴნესა შენსა, ნეტარო, მღუდელთმოძღუარო ქრისტესო
... (2v-3r).
თუესა სეკდენბერსა გ, წმიდისა მღუდელმოწამისა ანთიმოს ნიკომი
დიელ ეპისკოპოსისა, რომელმან იღუაჲწა მაქსიმიანე მეფისა ზე ...
ამასვე დღესა წმიდისაჲ ქალწულისა ბაჲსილაისი, რომელი იწამა
ნიკომიდიასვე. ამასვე დღესა წმიდისა არისტიონ ალექსანდრიელ
მთავარეპისკოპოსისა და წმიდისა თეოკთისტესი და მოყუასისა დიდისა
ეფთჳმესი და წმიდისა სტეფანე ტრიღლელისა და ღმრთისმსახურისა
ნეტარისა კოსტანტინე მეფისა ახლისა - კურთხეულარსაჲ. ქუეყანით
იუდა. ვითარ კეთილ და პოხილ იპოვა მსხუჱრპლი შენი, სანატრელო
ანთიმოს ... (3r).
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4. თუესა სეკდენბერსა დ, წმიდისა ბაბილასი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ
ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. სამღუდელო კუართი შენი სისხლითა შეჰღებე,
ღირსოჲ ... (3r-4r).
თუესა სეკდენბერსა დ, წმიდისა ბაბილაჲსი ანტიოქიელ მამათმთავრ
ისა და მის თანა ჩჩჳლთა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთაჲ ლუკი
ანე, თეოდორე, ამიანე და ივლიანესი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა ერმიონისი, ასულისა ფილიპე მოციქულისა შჳდთაგანისა ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა პეტრონისი, ხარიტონისი და ევტჳ
ქისი და ჴსენებაჲ წმიდისა მოსე წინასწარმეტყველისა და შჯულისმდე
ბელისა ... - ყრმათა მათ წ. ზეცისა მჴედრობაჲთა რაჟამს იხილეს დიდე
ბული ბაჲბილაჲ ... (4r).
5. თუესა სეკდენბერსა ე, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ზაქარიასი, მამისა
წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისაჲ. მწუხრსა და ცისკრად ყოველივე ზაქა
რიასი ითქუაჲს დ - მოგიცემიეს, ღმერთო. ცხებული საცხებელითა სამღდელოთა
და შემოსილი სამოსლითა მით წმიდითა ... (4r-v).
თუესა სეკდენბერსა ე წმიდისა ზაქარია წინასწარმეტყველისა, მამისა
წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ზაქარია
წინასწარმეტყველისავე, რომელი იყო იერუსალჱმით, ძე იუდაე მღუდ
ლისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა ავდოსი, რომელი
იყო სპარსეთით ეპისკოპოსი ერიულ ქალაჲქისა ... - ყრმანი ებრ. რაჟამს
ჴმაჲ ღაღადებისა ბერწისა საშოთ გამოჩნდებოდა, მაშინ საკრველნი ენისა
შენისანი განიჴსნნეს ... (4v-5r).
6. თუესა სეკდენბერსა ვ, დიდებულისა მიქაელ მთავარანგელოზისა, ჴმაჲ ა წმიდანო მარტჳ. მიქაელ, დიდებულო ღმრთისაჲ ყოველთასა საღმრთოჲ მსახური
ხარ ... (5r-v).
თუესა სეკდენბერსა ვ, წმიდათა მოწამეთა ევდუქსიოს, ჰრომილოს,
პრეპოსიტე, ზენონ და მაკარისი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწა
მეთა ფავსტო ხუცისა, აბიბოს დიაკონისა და მონაზონისა დიონოსი
წიგნისმკითხუჱლისა, ანდრონიკე მჴედრისა, თეოქტისტე მენავეთმოძ
ღურისა, მაკარი მოქალაჲქისა, ანდრია კრისტორისა, სარაპამვო გან
მზრახისა და კჳრიაკოს ერისკაცისა და პელაჲგია და თეკლა ქალწულ
თა და დაჲთა და კლეოდასი, რომელი იყო მეუღლე კჳრიაკოსი,
მიდგომილი ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ სასწაულისა მის, რომელი
იქმნა ხონაჲს დიდებულისა მიქაელ მთავარანგელოზისა მიერ. კურთ
ხეულარსაჲ - ქუეყანით იუდას. სცა ოდესმე კლდესა მას მოსე კუჱრთხითა
და გამოეცნეს წყალნი ფრიად ... (5v-6r).
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7. თუესა სეკდენბერსა ზ, წინა დღე ღმრთისმშობლის შობისაჲ. მწუხრი, უფალო
ღაღადყავსა თქუნენ, დასდებელნი წინადღისანი და წმიდისანი, ჴმაჲ ა - ზეცისა
განწესე. სოფელსა აღმოუბრწყინდეს ყოვლისა სოფლისა სიხარულსა იგი ... (6r-v).
თუესა სეკდენბერსა ზ, წმიდისა სოზონ მოწამისა ... ამასვე დღესა წმი
დისა მოწამისა ევსუქისი, სევერიანესი და ხარიტონისი ... - სამნი ყრმა
ნი შ. მეოხებითა, ღმერთო, მშჳდობაჲ ყავ ცხოვრებისათჳს ჩუენისა ... (6v).
8. თუესა სეკდენბერსა ჱ, შობაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა. უფალო ღაღად
ყავსა. ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული საკჳრველი. წყარო ცხორებისა ბერწისაგან იშუჱბის
და მადლი ნაყოფისა გამომღებელ იქმნების ... (6v-7v).
თუესა სეკდენბერსა ჱ, ცხორებისმომცემელი შობაჲ წმიდისა ღმრთის
მშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისი. კურთხეულარსაჲ მაყუალი მოტყინარე. პირველ სჯულისა დამდებელი ევედრებოდა სიტყჳთა
ნივთიერითა, რაჲთა გულისჴმაჲ ყოს საიდუმლო ქალწულებისა შენისა ...
(7v-8v).
9. თუესა სეკდენბერსა თ, წმიდათა მართალთა იოაკიმ და ანნასი, ჴმაჲ დ - მო
გიცემიეს. მოვედით სიხარულით, დღესასწაულის მოყუაჲრენო, და ვდღესასწაულო
ბდეთ ჩუენ და სარწმუნოებით პატივს ვსცემდეთ ჴსენებაჲსა იოაკიმ და ანნასა ... (8v).
თუესა სეკდენბერსა თ, ჴსენებაჲ წმიდათა და მართალთა იოვაკიმ და
ანნაჲსი და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა სევირიანესი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მამათა, რომელნი შეკრბეს ეფესოს და უსჯულო ნისტორ
დაამჴუჱს და წმიდისა მოწამისა ხარიტონისი. კურთხეულარსა - ბრძანე
ბაჲმან უსჯ. ორთა წმიდათა მეუღლეთა ნეტართა აღმოაცენეს კუჱრთხი
საღმრთოჲ ძირისაგან დავითისა ... (8v-9r).
10. თუესა სეკდენბერსა ი, წმიდათა სამთა ქალწულთა - მინადორა, მიტ
რადორა და ნჳმფოდორასი. დასდებელნი დღესასწაულისა და წმიდათანი.
უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - სისხლთა მიერ თქუენთა, ღირსნო,
თავნი თქუენნი შეამკუჱნით, ქალწულნო ... (9r).
თუესა სეკდენბერსა ი, თაყუანისცემაჲ პატიოსნისა ჯუარისა და წამე
ბაჲ წმიდისა ვარიფსავსი … ამასვე დღესა წმიდათა ქალწულთა მინა
დორა, მიტროდორა და ნჳმფოდორასი ... - აბრამიანთა ყრ. გიბრძანებდა
მონებაჲდ ბრმათა და უტყუთა კერპთა ურჯულო იგი მძლავრი ... (9r-v).
11. თუესა სეკდენბერსა ია, წმიდისა დედისა თეოდორასი. პირველად
დღესასწაულისა და წმიდისაჲ, ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - გუაჲმითა მით უძლურითა
დედაჲთათა, სანატრელო, ხოლო სახითა მამაკაცობრივითა სრბაჲ კეთილი აღას
რულე შენ ... (9v).
თუესა სეკდენბერსა ია, თაყუანისცემა პატიოსნისა ჯუარისა და წამებაჲ
წმიდათა მოწამეთა დიოდორესი და დიდიმოსი, რომელნი იყუნეს
ლაჲვდიკიათ ასურეთისათ ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა იასი ...
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ამასვე დღესა წმიდისა თეოდორასი, რომელი იყო ალექსანდრიას და
წმიდისა მამისა ჩუენისა და აღმსარებელისა პეტრე ნიკიელ მთავარე
პისკოპოზისა და წმიდისა მღუდელმოწამისა დიმიტრისი და მეუღლისა
მისისა ევანთიასი და ძისა მისისა დიმიტრიანესი. კურთხეულარსაჲ
- შენ სიტყუაჲ გ. წყლულებითა მრავლითა გგუჱმაჲ ოცნებით მტერმან
უკეთურმან ... (9v-10r).
12. თუესა სეკდენბერსა იბ, წმიდისა ავტონომოს იტალიელ ეპისკოპოსისა.
პირველად დღესასწაულისა, დ, მჴნეონი - მოთმინებითა სრულ ქმნილი და
სიწმიდითა შემკული, მღუდელთმოძღუარ, ღმერთშემოსილ იქმენ, ნეტარო ... (10r).
თუესა სეკდენბერსა იბ, თაყუანისცემა პატიოსნისა ჯუარისა და წმი
დისა მღუდელმოწამისა ავტონომო იტალიელ ეპისკოპოსსა ... ამასვე
დღესაჲ წმიდისა მღუდელმოწამისა კურნუტესი ... ამასვე დღესა წმი

დისა თეოდორე ალექსანდრიელისა ... - ქუეყანით იუდა. განათლებულნი
იგი სიტყჳთა შენითა ერთად შეჰკრიბენ, ღირსო მამაო ავტონომე ... (10r-v).
13. თუესა სეკდენბერსა იგ, სატფურებაჲ წმიდისაჲ ქრისტეს აღსადგომელისა.
უფალო ღაღადყავსა. დასდებელნი. ღმრთისმშობელისანი და სატფურების
ანი, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ და. ზეცისა გამნწყობილებაჲ დღესასწაულობს დღეს
ქუეყანისათა თანა დღესასწაულსა ამას ... (10v-11r).
თუესა სეკდენბერსა იგ, თაყუანისცემაჲ პატიოსნიოსა ჯუარისა და
წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა მაკროვო, გორდიანე, ილი, ზოტიკე,
ლუკიანე და ვალერიანესი ... ამასვე დღესა სატფურებაჲ იერუსალ
ჱმისა და წმიდისა ივლიანე ხუცისა და ულუმპიადორა მოწამისა და
წარგზავნა დღესასწაულისა ღმრთისმშობლის შობისა. კურთხეულარ
საჲ - საჴმილსა შინა. რამეთუ პირველ გამოუჩნდა საჴმილსა მას, ხოლო
დღეს ტაძარსა სული წმიდაჲ სახედ ცეცხლისა მოსცემს მადლსა ... (11r).
14. თუესა სეკდენბერსა იდ, ამაღლებაჲ პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა
ჯუარისა. წინადღით მწუხრი. თქუაჲნ ნეტარ არს კაცი. უფალო ღაღადყავსა.
ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ბრწყინვალედ შუჱნიერ არს ჩუენდა კრებაჲ ესე, დღეს იხარებს
უბიწო სძალი იგი ქრისტესი ... (11r-12v).
თუესა სეკდენბერსა იდ ამაღლებაჲ პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა
ჯუარისა და დაძინებაჲ წმიდისა იოანე ოქროპირისა, რამეთუ ამას
დღესა აღესრულაჲ იგი, ხოლო ვინათგან დღესასწაული ესე საუფლო
იყო და დიდი, არა ეგებოდა მისისა დღესასწაულისა გარდაჴდა აქა.
ამისთჳს დააწესეს მამათა ნოენბერსა იგ-სა, რაჟამს ექსორია იქმნა,
რაჲთა მუნ აღესრულებოდის ჴსენებაჲ მისი. ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა პაპასი ... - ბრძანებაჲმან მზეკ. ხისაგან გემო იხილაჲ ადაჲმ
პირველ შექმნილმან კაცმან ... (12r-v).

199

200

გულანი, 1706 1446/242

15. თუესა სეკდენბერსა იე, თუალთა ახილვა წმიდისა პავლე მოციქულისა
და წმიდისა მოწამისა ნიკიტასი. მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა. დასდებელნი
ჯუარისანი და წმიდისანი. სტიქარონნი ჯუარისანი, ჴმაჲ დ გუერდი - მოწაფეო
მაცხოვრი. მდევარი და მგმობარი ეკლესიისა იქმენ შემწე მისისაჲ, უძლეველო
სანატრელო პავლე ... (13r).
თუესა სეკდენბერსა იე, წმიდისა მოწამისა ნიკიტასი ... ამასვე დღესა
პოვნა ნაწილთა წმიდისა პირველმოწამისა სტეფანესთა და ჴსენებაჲ
წმიდათა მამათა, რომელნი შეკრბეს წმიდასა სოფიას მეექუსესა
კრებაჲსა ღმრთივდაცულსა სამეუფოსა ქალაქსა კეთილადმოჴსე
ნებულისა და ღმრთისმსახურისა კოსტანტინე მეფისა ზე და წმიდისა
მამისა ჩუენისა აკაკი მელიტინელ ეპისკოპოსისა და წმიდისა მოწამისა
აკაკისი. ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა მაქსიმე, თეოდოტე და
აკლილიპიდოსი ... - ყრმანი ებრ. სავანედ სიტკბოებისა იხილვა დღეს
იწოდე რაჲ აჩრდილით სჯულსად ... (13r).
16. თუესა სეკდენბერსა ივ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა ევფემიასი.
უფალო ღაღადყავსა, პრველად ჯუარისაჲ და წმიდისა, ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - ქალ
წულებისა ნათლითა და წამებისა სისხლითა სული შენი განაბრწყინვე, დიდებულო
... (13r-v).
თუესა სეკდენბერსა ივ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოწამისა
ევფემიასი ... ამასვე დღესა წმიდისა და ნეტარისა მარტინე ჰრომთა
პაპისა, რომელი იყო კოსტანტინეს ძე ნიკაფდიდისა, ძისა ჰერაკლე
მეფისა ... ამასვე დღესა წმიდისა სევასტიანესი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მელიტინისი ... - ქუეყანით იუდა. ბუნებაჲთა უაჲღრეს განდიდნეს
სიმჴნენი მოწამეთანი, რამეთუ შემოქმედი დაამორჩილებს ბუნებაჲთა
დაბაჲდებულთასა ... (13v).
17. თუესა სეკდენბერსა იზ, სოფიასა და მისთანათა. ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს.
ქალწულთა უბიწოთა რჩულითა მით ბუნებისათა შეკრულთა, ქრისტეს ძალითა და
სიყუარულითა განმტკიცებულთა ... (13v-14r).
თუესა სეკდენბერსა იზ, წმიდათა მოწამეთა ხარალაჲმპისი, პანტო
ლეონისი და მისთანათა და წმიდისა აღათოკლიასი ... ამასვე დღესა
წმიდისა ლუკა ქურვისა და წმიდისა მოწამისა გემნანე სულიერისა ძისა
მისისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მღუდელმოწამეთა მიჰრონისი და
ირაკლისი, ტამუსუ, კჳპრისა ეპისკოპოსისა და წმიდათა დედათაჲთა
სოფასი და ირინასი. კურთხეულარსაჲ - შენ ცოცხლად ს. ნათლითა სამ
ნათობიერითა სამებისა ღმრთისაჲთა განბრწყინდეს და ეშმაკთა სიბნელე
განაქარვეს ... (14r).
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18. თუესა სეკდენბერსა იჱ, წმიდისა ევმენი მთავარე ... ... განგებაჲ ჯუარისაჲ
და წმიდათა. მწუხრად და ცისკრად. ჴმაჲ დ გუერდი - ცხორებისმომცემელო.
წმიდაჲ ჰყავ სული და ჴორცნი ვნებაჲთაგან და ტაძარ წმიდისა სულისა იქმენ,
ღირსო მამაო ... (14r-v).
თუესა სეკდენბერსა იჱ, წმიდისა მოწამისა არიადნისი ... ამასვე
დღესა წმიდისა ევმენი სასწაულთმოქმედისა გორტინელ ეპსკოპოსისა
და წმიდათა მოწამეთა კასტორ და თეოდორასი. კურთხეულარსაჲ დასაბაჲმსა ქ. სიბერისა შენისა ჟამსა არა უდებ იქმენ წარსლვად შორთა
მათ გზათა განათლებაჲდ მორწმუნეთა მიერ ... (14v).
19. თუესა სეკდენბერსა ით, წმიდათა მოწამეთა ტროფიმე, დორმენდო და
სვატისი. პირველად ჯუარისა და წმიდისა, დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდეთ.
შუჱბისა უოხჭნოსა გსუროდა დამკჳდრებაჲდ, წმიდაო ტროფიმე ... (14v-15r).
თუესა სეკდენბერსა ით, წმიდათა მოწამეთა ტროფიმე, დორმენტიონ
და სვატისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა იანვარისა ვენივენ
დოსა ეპისკოპოსისა და მის თანა სოსე და პროკლე დიაკონთა ...
ამასვე დღესა წმიდათა ას ორმეოცდა ათთა მოწამეთა, რომელთა
თავნი იყუნეს აპლეონ და ნალოჲ და პატერმოთოს და ელიაჲ ... ამასვე
დღესა ჴსენებაჲ ისო ნავესი. კურთხეულარსაჲ - ღმრთისა გარდამო.
ყოვლითურთ ღმრთისაჲ მიმართ წამისყოფითა მით მოტყინარე იყავ აწ
შემწველთა ისართაჲ ... (15r).
20. თუესა სეკდენბერსა კ, წმიდისა მოწამისა ევსტათისი. უფალო ღაღადყავსა.
დასდებელნი ჯუარისანი და წმიდისანი. სტიქარონნი წმიდისანი. ჴმაჲ ა - შენ
სიტყუაჲ. ყოველივე ქუეყანისა დიდებაჲ განძარცუჱ, მოწამეო ევსტათი და ზეცისა
შუებაჲსა ღირს იქმენ მიმთხუჱვად ... (15r-v).
თუესა სეკდენბერსა კ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა ევსტათისი და
ძეთა მისთა აღაპისი და თეოპისტისი და თეოპისტია, ცოლისა მისისა
... ამასვე დღესა წმიდისა თალელესი და არტემიდორესი. კურთხე
ულარსაჲ - რომელმან დაიცვნა. სიბრძნით განმგებელმან ღმერთმან
ვითარცა წინასწარ დაიცვა წმიდაჲ დანიელ მჴეცთაგან, ეგრეთვე ძენი
შენნი დაიცვნა მჴეცთაგან ... (15v).
21. თუესა სეკდენბერსა კა, წმიდისა იონაჲ წინასწარმეტყუველისა და წმიდისა
იონაჲ ხუცესმონაზონისა. მწუხრი ცისკრად და სამხრად ... - მოგიცემიეს. ნათლითა
განბრწყინდი შენ საჲმგუამოვნისა ღმრთაებისათა, იონაჲ ყოვლად ქებულო ... (16r).
თუესა სეკდენბერსა კა, წმიდისა მოწამისა თეოდორესი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოციქულისა და მღუდელთმოძღურისა კოდრატოსი,
რომელი იყო მაღნისიას და წმიდისა მღუდელმოწამისა ისააკ კჳპრელ
ეპისკოპოსისა. მასვე დღესა მსგეფსი ჯუარისა. კურთხეულარსაჲ ხატისა მისთჳს, უფალო. გიხილაჲ რაჲ შენ მწუხარებით მეუფემან შეპყრო
ბილი საკჳრველებით ... (16r).
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22. თუესა სეკდენბერსა კბ, წმიდისა მღუდელმოწამისა ფოკაჲსი, უფალო
ღაღადყავსა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. სიტყუაჲთა შენთა ძალითა დაამჴუ, სანატრელო,
კერპთა ამაოებაჲ ... (16r-v).
თუესა სეკდენბერსა კბ, წმიდისა მოწამისა ფოკასი ... ამასვე დღესა
წმიდისა წინასწარმეტყველისა იონაჲსი ... ამასვე დღესაჲ წმიდისა
იონაჲ ხუცისა საბაჲწმიდელისა ... - რომელმან დაიცვენ. დათრგუნე
ვეშაპისა მის თავი იგი შეგინებული ახოვნად, ნეტარო ფოკა ... (16v).
23. თუესა სეკდენბერსა კგ, ზაქარიას დადუმებაჲ. უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ
დ - რაჟამს მოწყალ. მღუდელობდა რაჲ საღმრთოჲ, ზაქარია, სიწმიდით და შევიდა
წმიდასა მას ტაძარსა შინა ... (16v-17r).
თუესა სეკდენბერსა კგ, დადუმებაჲ ზაქარიასი და მუცლადღებაჲ იოანე
ნათლისმცემელისა. ამასვე დღესა ირაიდი ქალწულისა ... ამასვე
დღესა წმიდათა დედაჲთა ქსანთიპესი და პოლიქსენისი, დისა მისისა
... - ყრმათა მათ წ. სარწმუნოებისათჳს სიტყუათა ჩემთაჲსა უტყუჱბაჲ მიიღე
განცხადებული ... (17r-v).
24. თუესა სეკდენბერსა კდ წმიდისა დიდებულისა ღმრთისაჲ მოწამისა
თეკლასი. უფალო ღაღადყავსა. დასდებელნი და სტიქარონნი მსგეფსისანი
და წმიდისანი. ჴმაჲ დ - რაჟამს მოწყ. ღმერთშემოსილმან წმიდამან ქალწულმან
თეკლაჲ, რაჟამს სოფლისა დიდებაჲ სიმჴნით დათრგუნა ... (17v-18r).
თუესა სეკდენბერსა კდ, წმიდისა დედათა შორის პირველმოწამისა
თეკლაჲსი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა პერსისი. კურთხე
ულარსაჲ - არა ჰმსახურეს. მსგავსად დანიელისსა დაუყუჱნ პირნი
ლომთანი, მოწამეო თეკლაჲ ... (18r).
25. თუესა სეკდენბერსა კე, წმიდათა მოწამეთა საბიანე, პავლე და ტატისი და
წმიდისა დედისა ევფროსინესი და პაფნოტისი. ჴმაჲ დ გუერდი - არა დააკლდი.
ნათლაჲდ ყოვლისა სოფლისაჲ სასწაულთა ბრწყინვალებითა აღმობრწყინდეს
სამყაროსა შინა ... (18r-v).
თუესა სეკდენბერსა კე, წმიდისა პაფნოტი მონაზონისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა იასი ... ამასვე დღესაჲ წმიდათა მოწამეთა
საბიანე, პავლე და ტატისი ... - უფროსად ამ. ნათელი გამოგიბრწყინდა
და სიხარული ზეცისა, რამეთუ სული შენი წმიდაჲ ჰყავ ვნებაჲთაგან ... (18v).
26. თუესა სეკდენბერსა კვ, მიცვალებაჲ წმიდისა და ყოვლად ქებულისა
მახარებელისა და ღმრთისმეტყველისა იოანესი. უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ
ა - ზეცისა განწეს. მოციქულსა ქრისტესსა, მოვედით ერნო, დღეს პატივს ვსცემდეთ
სიწმიდით გალობითა საღმრთოჲთა ქადაგსა წმიდასა ... (18v-19v).
თუესა სეკდენბერსა, კვ მიცვალებაჲ წმიდისა და ყოვლად ქებულისა
მახარებელისა და ღმრთისმეტყუელისა იოანესი. კურთხეულარსაჲ ყრმანი სარწმუნ. უღმრთობისა ბნელი განაქარვე ღმრთისმეცნიერებისა
ქადაგებითა, მოციქულო ... (19v-20r).
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27. თუესა სეკდენბერსა კზ, წმიდისა კალისტრატესი და მოყუასთა მისთა.
მწუხრი და ცისკრად მახარებელისა თქუაჲნ და წარგზავნონ, ჴმაჲ ა - წმიდასა
გან. დიდებულო მოწამეო, რომელი წინაშე სდგაჲ, ნეტარო კალისტრატე, კრებულსა
შენსაჲ თანა მჴნეთა მოწამეთა ... (20r).
თუესა სეკდენბერსა კზ, წმიდათა მოწამეთა ეპიხარო, გაიანე და მათ
თანათათა(!) ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა კალისტრატესი და
მის თანა ორმეოცდაცხრათა მჴედართა ... ამასვე დღესა მახარებელისა
და წმიდისა კალისტრატესი. კურთხეულარსაჲ - ყოველმან, რომელმან
ყრმანი. განჰბრწყინდინ შენ ვითარცა ოქრო ცეცხლითა სატანჯველთათა
და ქრისტეს ვნებაჲთა სახე ექმენ ... (20r-v).
28. თუესა სეკდენბერსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ხარიტონ აღმსარებელი
სა, ჴმაჲ დ. - მოგიცემიეს. აღძრვანი ვნებაჲთანი მოღუაჲწებითა უჩინო ჰყუჱნ და
ლოცჳთა განაქარვენ ... (20v).
თუესა სეკდენბერსა კჱ, წმიდათა მოწამეთა ალფისი, ალექსანდრესი,
ზოსიმესი და ნიკონისი, ნეონ ილიუდორე და მარკოზისი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა ხარიტონ აღმსარებელისა ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა ევსტათისი, რომანოზისი და მოყუაჲსთა
მისთა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. ყრმათა აბრამეანთა შურსა
მიემსგავსე, ნეტარო ... (20v-21r).
29. თუესა სეკდენბერსა კთ, წმიდისა კჳრაკოზისი. უფალო ღაღადყავსა. დ
გუერდი - ვითარმედ გხადო. კრძალულებისა აღვირითა მით მოაკუდინენ ვნებაჲნი
ჴორცთანი, საკჳრველთმოქმედო მამაო ... (21r-v).
თუესა სეკდენბერსა კთ, წმიდისა კჳრიაკოზ განშორებულისა ... ამასვე
დღესა წამებაჲ წმიდათა ორმეოცთა ათთაჲ მოწამეთა პალესტინელთა
და წმიდათა მოწამეთა ტურიფონ, ტროფიმე და დორიმენდონ და
სავატისი და წმიდისა ანასტასია მოწესისაჲ და პეტრონა მოწამისა.
კურთხეულრსაჲ - ყრმანი ებრაელნი, სიტყუაჲნი ღმრთივსულიერნი და
სწავლაჲნი უფროს თფილისა ტკბილ იყვნეს ... (21v).
30. თუესა სეკდენბერსა ლ, წმიდისა გრიგოლი პართეველისა, ჴმაჲ ბ გუერდი
- ყოველი სასოებაჲ. წმიდაჲ ზოსტერი შენი სისხლითა წამებისათა შეჰღებე,
სანატრელოჲ ... (21v-22r).
თუესა სეკდენბერსა ლ, წმიდისა გრიგოლი ეპისკოპოსისა დიდისა
სომხეთისა და გაჲანესი და რიფსიმესი და მათ თანათა ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა მორდონისი, მიღდონისი, გორგონისი,
თეოდორესი და ინდოსი და სტრატონიკოსი და მათ თანათა და
წმიდათა ოცდაათცხრამეტთა ქალწულთა მოწამეთა. კურთხეულარსაჲ
- აბრამეანთ ყრმ. სატანჯუჱლნი მრავალნი დაითმინენ, ნეტარო, და განა
რინენ ურიცხუნი სულნი ტანჯვათაგან ... (22r-v).
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31. თუესა ოკდონბერსა ა, წმიდისა ანანია მოციქულისა და წმიდისა რომანოზ
მგალობელისა. უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ზეცისა მადლითა
ნათლითა განბრწყინვებულ იქმენ ... (22v-23r).
თუესა ოკდონბერსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი ია და ღამეთა
ჟამი იგ.
თუესა ოკდონბერსა ა, წმიდისა მოციქულისა ანანიაჲსი დამასკელ
ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესაჲ წმიდისა რომანოზ მგალობელისა
... ამასვე დღესა წმიდისა აბრაჲმ მოღუაჲწისა და წამებაჲ წმიდისა
მიქაელ მამასახლისისა ზოვლს და მის თანა მონაზონთა საზღუაჲრთა
სევასტოპოლისათა ... - ქუეყანით იუდა. ღმრთივწოდებული სამწყსო
ნესტჳთა ჴმაჲტკბილითა ქადაგებდენ ჴმაჲმაღლად მწყემსისაჲ მის თჳსისა
ანანისა ღუაჲწლთა ... (23r).
32. თუესა ოკდონბერსა ბ, წმიდისა კჳპრიანესი და იოსტინასი. მწუხრი,
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - დიდი მღუდელთმოძღუარი დიდებით დიდებაჲსა
აღწევნილი გონებითა აღვიდა მწუჱრვალთა მათ ზეცისათა ... (23r-v).
თუესა ოკდონბერსა ბ, წმიდისა მღუდელმოწამისა კჳპრიანესი და იოს
ტინასი ... - საჴმილსა. მღუდელთმოძღუარ იქმენ, მღუდელ შუჱნიერ და
კანონ მღუდელთმოძღურებისა, მღუდელთმთავარო, მთავარო კჳპრიანე
... (24r).
33. თუესა ოკდონბერსა გ, წმიდისა დიონოსი არიოპაგელისა - ქრისტე, კაცთ
მოყუარე. სამჭედურითა მით საღმრთოჲსა მადლისათა პავლე მოგინადირა შენ,
სანატრელო და მადლით შემოსილო ... (24r-v).
თუესა ოკდონბერსა გ, წმიდისა მღუდელმოწამისა დიონოსი არიოპა
გელისა და ათინელთ ეპისკოპოსისა ... - საღმრთოჲსა შური. ვითარცა
ცუაჲრი ცისა ქუეყანასა მას წყურიელსა, ეგრეთვე სწავლაჲნი შენნი გულსა
მორწმუნეთასა მხიარულ ჰყვენ, ნეტარო ... (24v).
34. თუესა ოკდონბერსა დ, წმიდისა მღუდელმოწამისა იეროთეოსი, ჴმაჲ ა
- წმიდანო მარტჳლნ. ნათლით შემოსილმან ქრისტეს სიყუაჲრულმან სული შენი
წმიდაჲ ყო ... (25r).
თუესა ოკდონბერსა დ, წმიდისა იეროთესი ათინელთა მთავარეპის
კოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა პეტრე კაპეტო
ლელისა და წმიდათა აკეფსიმა და ლეონ და ისიდორე და წმიდათა
მოწამეთა ნეოფიტე, გაიოზ, გაიანე და წმიდისა მღუდელმოწამისა
თეოტეკნო, დიობენი და დომენტისი. კურთხეულარსაჲ - საღმრთოჲსა
შურისა. წმიდასა წმიდათასა ისწრაფე მიწევნად, ნეტარო მამაო, საქმეთა
სიწმიდისათა და უმანკობითა გონიერებისათა ... (25r-v).
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35. თუესა ოკდონბერსა ე, წმიდისა მოწამისა ხარიტინისი, ჴმაჲ დ, მჴნეონნი
- ვითარცა სეხნა საღმრთოჲსა სიხარულისა, შეხუჱდი სასძლოსა მას ზეცათასა,
ყოვლად სანატრელო ... (25v).
თუესა ოკდონბერსა ე, წმიდისა მოწამისა მამელთესი ... ამასვე დღე
სა წამებაჲ წმიდისა საბინე მცირის ეპისკოპოსისა და იერაიდოსი,
რომელნი იყუნეს ქალაქით მემფოთ და ჴსენებაჲ წმიდისა თეოდორე
ეფესოსა მთავარეპისკოპოსისა და ჴსენებაჲ წმიდათა დედათა ხარი
ტინისი და მალფეტასი, რომელნი იყნეს სპარსეთს. კურთხეულარსაჲ
- საჴმილსა შინა. რომელმან ყრმანი საჴმილისაგან განარინნა, გიჴსნნა შენ
ურმისთუალისა მისგან ცეცხლებრ შემწველისა ... (25v-26r).
მინაწერი ნუსხურით: „ჴმაჲ არ ეწერა“ (26r, მარჯვენა არშიაზე).
36. თუესა ოკდონბერსა ვ, წმიდისა თომაჲ მოციქულისა. უფალო ღაღადყავ
საჲ, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. ვითარცა მარგაჲლიტი, უფსკრულისაგან აღმოგიღო
სოფლისა სიბნელისაგან ქრისტემან კაცთმოყუარემან ... (26r-v).
თუესა ოკდონბერსა ვ, წმიდისა ყოვლად ქებულისა მოციქულისა თო
მაჲსი ... - საჴმილსა შინა. ზეცისა წესთა თანა შეერთებული და განწყობილი,
მხიარულ ხარ ცათა შინა ... (26v).
37. თუესა ოკდონბერსა ზ, წმიდათა მოწამეთა სერგის და ბაგქოსი, ჴმაჲ ა
- წმიდანო მარტჳ. წმიდანო მარტჳლნო, მძლავრთა იგი მძჳნვარე გულისწყრომა
რისხჳთ გულისსიტყუაჲსა თქუენსა ვერ შესცვალებდა ... (26v-27r).
თუესა ოკდონბერსა ზ, წმიდათა მოწამეთა სერგის და ბაჲქოსი ... ვითარცა რაჲ სიო. გიხაროდენ, ორნო ღუაწლისა მძლენო, გიხაროდენ
ახოვანნო, რომელთა სძლეთ უსჯულოთა ... (27r).
38. თუესა ოკდონბერსა ჱ, წმიდისა მოწამისა პელაგიასი, უფალო ღაღად
ყავსა. ჴმაჲ დ - ცეცხლსა მას. წმიდაჲ მოქალაქობაჲ შენი სახე სინათლისა
სულიერისა იქმნა ყოველთა, სანატრელო ... (27r-v).
თუესა ოკდონბერსა ჱ, წმიდისა პელაჲგია მოწამისა ... ამასვე დღესა
სხჳსავე პელაჲგიასი ... ამასვე დღესა წმიდისა ტასია მეგჳპტელისა და
წმიდისა არტემონ ხუცისა აღმსარებელისა და წმიდათა მოწამეთა ანა
და ელისაბედისი და მათ თანათა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა.
უფსკრული საღმრთოჲთა სათნოებაჲთა გამოსჩნდი, ნეტარო პელაგია ...
(27v).
39. თუესა ოკდონბერსა თ, წმიდისა მოციქლუსა იაკობ ალფესა. უფალო
ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს, ღმერთო. განბრწყინდი, მოციქულო, ელვარედ,
ვითარცა მზის თუალი ... (27v-28r).
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თუესა ოკდონბერსა თ, წმიდისა მოციქულისა იაკობ ალფესი და წმი
დათა მოწამეთა იოვენტინესი და მაქსიმესი ... ამასვე დღესა წმიდისა
მღუდელმოწამისა დორეთე ტჳრელ მთავარეპისკოპოსისა და ჴსენებაჲ
წმიდისა აბრაჰამ მამათმთავრისა და ლოთ ძმისწულისა მისისა და
წმიდისა იასონ დამასკელ ეპისკოპოსისა და წმიდისა პოპლია დედათ
დიაკონისა ... - არა შეშინდეს. ნათლითა და ბრწყინვალებითა საღმრ
თოჲთა განათლებულაჲდ სიმრავლე წარმართთა მოძღურად საღმრთოჲდ
შენ სახელ გდებს ... (28r-v).
40. თუესა ოკდონბერსა ი, წმიდათა მოწამეთა ევლაჲმპი და ევლაჲმპიასი.
უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - განბრწყინვებული სულითა წმიდითა,
ყოვლად ქებულნოჲ ... (28v).
თუესა ოკდონბერსა ი, წმიდათა მოწამეთა ევლამპისი და დისა მისისა
ევლამპიასი ... ამასვე დღესა წამებაჲ წმიდისა მოწამისა აკეფსიმასი
და წმიდისა მამისა ჩუენისა ვასანე მონაზონისა. კურთხეულარსაჲ საჴმილსა შინა. გონიერებაჲ საღმრთოჲ მდიდრად შეგემოსა, მოწამეო
ევლაჲმპი, ყოვლად ქებულო ... (28v-29r).
41. თუესა ოკდონბერსა ია, წმიდისა ფილიპე მოციქულისაჲ, ჴმაჲ დ - რაჟამს
მოწყალ. შჳდთა დიაკონთა თანა აღირაცხე ვითარცა სავსე სიბრძნითა საღმრ
თოჲთა, ღირსო ... (29r-v).
თუესა ოკდონბერსა ია, ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა, რომელნი შეკრბეს
ნიკიას მეორედ წმიდასა მსოფლიოსა მეშჳდესა კრებაჲსა კეთილაჲდ
მსახურთა და ღმრთისმოყუარეთა მეფეთა ზე კოსტანტინე და ირინესი,
დედისა მისისასა ... ამასვე დღესა წმიდათა მამათა ჩუენთა კოსტან
ტინეპოვლელ მთავარეპისკოპოსისა ნეკტარისი, არსაკისი, ატტიკოსი
და სისინისი და წმიდისა სინადოსი და ფილონიდასი, დისა მისისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოფანესი, ნიკიელ მთავარე
პისკოპოსისა და აღმსარებელისა და გამომეტყუჱლისა ... - ყრმათა
მათ წმიდათ. გავლინა შენ ვითარცა ჰუნე ზღუაჲსა ზედა წარმართთასა,
ფილიპე ნეტარო, ქრისტემან ღმერთმან ... (29v).
42. თუესა ოკდონბერსა იბ, წმიდათა ტარახო, პროვო და ანდრონიკესა. უფა
ლო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ახოვანთა მოწამეთა სამთა მადლი იგი
სამებისა წმიდისა ბრწყინვალედ შეიმოსეს ... (29v-30r).
თუესა ოკდონბერსა იბ, წმიდათა მოწამეთა ტარახოჲ, პროვო და
ანდრონიკესი ... ამასვე დღესა წმიდისა ანასტასია ქალწულისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა დომნინასი ... და წმიდათა მოწამეთა
დიოდორე და ანდრომახოსი. კურთხეულარსაჲ - საღმრთოჲსა შურისა.
ყურთა შენთა დაკუჱთა თავს იდევ, ტარახოს დიდებულო ... (30r-v).
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43. თუესა ოკდონბერსა იგ, წმიდათა მოწამეთა კარპო და პაპლესი, ჴმაჲ ა წმიდანო მარტჳ. ნაყოფნი შესწირენ ღმრთისაჲ მოძღურებითა შენითა, სანატრელო
... (30v).
თუესა ოკდონბერსა იგ, წმიდათა მოწამეთა კარპო და პაპლოსი და
მათ თანათა ... - ვითარცა რაჲ სიონს შინა. ცხოვნებით ცეცხლი იგი ვნებაჲ
თა ცუაჲრითა მით მარხჳსათა დაშრიტეთ პირველ ... (30v-31r).
44. თუესა ოკდონბერსა იდ, წმიდათა მოწამეთა ნაზარისი, გერვასისი, პროტა
სისი და კელსისი, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - ქრისტეს ღმრთისაჲ მოწამეთა ღუაწლთა
განშუჱნებულთა და ძლევისა გჳრგჳნითა ბრწყინვალედ შემკულთა ... (31r-v).
თუესა ოკდონბერსა იდ, წმიდათა მოწამეთა ნაზარისი, გერვასისი,
პროტასისი და კელსისი ... - არა ჰმსახურეს. კლდესა ზედა ღმრთისმსახუ
რებისასა დააფუძნენით გონებაჲნი თქუენნი ... (31v).
45. თუესა ოკდონბერსა იე, წმიდისა მღუდელმოწამისა ლუკიანესი. უფალო
ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. საღმრთოჲთა მით სიბრძნითა განმსდიდრდი
სარწმუნოებითა ... (31v-32r).
თუესა ოკდონბერსა იე, წმიდისა ლუკიანე ხუცესმოწამისა ... - ამასვე
დღესა საბინე ეპისკოპოსისა. კურთხეულარსაჲ - რომელმან დაიცვნა
ყრმანი. მოძღურებაჲთა შენთა სიბრძნე ვერ თავს იდვა უღმრთომან მძლავ
რმან ... (32r).
46. თუესა ოკდონბერსა ივ, წმიდისა მოწამისა ლონგინოზ ასისთავისა, ჴმაჲ
დ. მჴნეონნი - რომელი განჰკაცნა ჩუენთჳს და ჯუარითა ივნო ნებსით, იხილეს რაჲ
მნათობთა, დაიფარეს ბრწყინვალებაჲ ... (32r-v).
თუესა ოკდონბერსა ივ, წმიდისა მოწამისა ლონგინოს ასისთავისა და
მის თანა აღსრულებულთა ორთა მჴედართა ... ამასვე დღესა წმიდათა
მოწამეთა ლეონტი, ტერენტი და დომნინესი და წმიდისა საკჳრველ
თმოქმედისა მალოსი და წმიდისა თეოფანესი და წმიდისა ანტიოღონო
მოწამისა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. ახოვნებითა სულისათა
შჯულიერად იღუაჲწე, მოწამეო, და არცხჳნე უსჯულოთა ზრახვასა ... (32v).
47. თუესა ოკდონბერსა იზ, წმიდისა ოსე წინასწარმეტყველისა, ჴმაჲ ა - წმიდა
ნო მარტჳ. სული ყოვლად წმიდაჲ, რომელი მამისაგან გამოვალს, იტყოდა ყოფა
დისა მისთჳს აღსასრულსა ჟამთასა ... (32v-33r).
თუესა ოკდონბერსა იზ, კრებაჲ გაჲბრიელ მთავარანგელოზისა და
წმიდათა მოწამეთა ხურისანთო და დარიასი ... ამასვე დღესა წმიდისა
ოსე წინასწარმეტყველისა ... ამასვე დღესა წმიდისა კალინიკესი. კურ
თხეულარსაჲ - აბრამიანთა ყრ. საღმრთოჲთა მით ნათლითა განბრწყინვე
ბულსა გონებითა ოსეს ყოფადნი გეუწყნეს ღმრთისაჲ საიდუმლონი ... (33r).
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48. თუესა ოკდონბერსა იჱ, წმიდისა ლუკაჲ მახარებელისა. უფალო ღაღად
ყავსა. დასდებელნი მოციქულისანი, სტიქარონად მსგეფსისანი. ჴმაჲ ა - შენ
სიტყუაჲ. სიტყუაჲთა შენთა ბაჲდითა საცთურისა სიღრმით აღმოიყვანენ კაცნი ...
(33r-v).
თუესა ოკდონბერსა იჱ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოციქულისა
და მახარებელისა ლუკაჲსი ... - ყრმათა ღმრთისმსახურ. მხილველ
გამოუთქმელთა საჲდუმლოთა ქრისტეს ღმრთისაჲთა იქმენ სარწმუნო ...
(33v-34r).
49. თუესა ოკდონბერსა ით, წმიდისა წინასწარმეტყველისა იოველისი დ
გუერდი - ჵ სასწაული. სული საღმრთოჲ მოეფინა ჩუენ ზედა მორწმუნეთა ... (34r).
თუესა ოკდონბერსა ით, წმიდისა მღუდელმოწამისა სადუთ ეპისკო
პოსისა და მის თანა აღსრულებულთა ასორმეოცდაათთა წმიდათა
სპარსეთს ... და წმიდისა მღუდელმოწამისა მინასონ კჳპრელ ეპის
კოპოსისა და წმიდისა მოდისტოს იერუსალჱმ ეპისკოპოსისა და წმი
დისა ანდრია კრიტელისა. ამასვე დღესა ჴსენებაჲ წმიდისა მამისა
ჩუენისა ამფილოქე იკონიელისა ... ამასვე დღესა წმიდისა წინასწარ
მეტყველისა იოველისა ... რომელი დაემკჳდრე. გამომავალი სახლით
ღმრთისაჲთ წყარო იგი, ვითარ წინასწარ სთქუ ... (34r-v).
50. თუესა ოკდონბერსა კ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა არტემისა. დ. მჴნე
ონნი - თითოფერითა სატანჯუჱლითა და წყლულებაჲთა მათ ძნელთა ... (34v-35r).
თუესა ოკდონბერსა კ, წმიდისა მოწამისა კორნილიოს ასისთავისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა არტემისა ... ამასვე დღესა წმიდათა
ახლაჲდგამოჩინებულთა მოწამეთა ანდრია, სტეფანე, პეტრე და
პავლესი და მათთანათა. კურთხეულარსი - აბრამეანთა ყრ. უძლეველი
გონებაჲ, მიუდრეკელი სული მოთმინებითა მოიგე, მჴნეო ... (35r-v).
51. თუესა ოკდონბერსა კა, წმიდისა ილაჲრიონ დიდისა. უფალო ღაღადყავ
სა. დასდებელნი წმიდისანი. სტიქარონად მსგეფსისანი და წმიდისა. ჴმაჲ ბ
გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. შეევედრე უფალსა, სანატრელო ილაჲრიონ ... (35v).
თუესა ოკდონბერსა კა, წმიდისა მამისა ჩუენისა ილაჲრიონისი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა დასისი, გაიოსი და ზოტიკოსი ...
- რომელმან პირველ. ჴმაჲ სიტყუაჲთა მათ შენთა და სასწაულთა მადლი
საღმრთოჲ განჴდა ყოველსა ქუეყანასა, ყოვლად ნეტარო ... (35v-36r).
52. თუესა ოკდონბერსა კბ, წმიდისა აბერკისი მოციქულთასწორისა, ჴმაჲ ბ
- მამისაგან შობი. საღმრთოჲთა მათ სწავლაჲთა ელვითა დაჰჴსენ ღამე უღმრთო
ებისა, ღმერთშემოსილო მამაო აბერკი ... (36r-v).
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თუესა ოკდონბერსა კბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა
აბერკი ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ალექ
სანდრე ეპისკოპოსისა და ჰერაკლე მოწამისა და ანაჲ, თეოდოტე,
ელისაბედ და ღულიკერისი. კურთხეულარსაჲ - ღმრთისაჲ გარადა
მოსვლ. ღმრთისაჲ მორჩილებითა სჯულთათჳს საღმრთოჲთა, ყრმანო
ღმერთშემოსილნო ... (36v-37r).
53. თუესა ოკდონბერსა კგ წმიდისა იაკობ ძმისა უფლისაჲ. ჴმაჲ დ - მოგიცემი
ეს, ღმერთო. მოვედით, ჴსენებაჲსა იაკობ ძმისა უფლისასა შევამკობდეთ, მორწმუნ
ენო ... (37r).
თუესა ოკდონბერსა კგ, წმიდისა იაკობ მოციქულისა, ძმისა უფლისაჲ
... ამასვე დღესა წმიდისა ზაქარია მღუდელთმოძღურისა და სჳმიონ
მართლისა და წმიდისა სოკრატი მღუდლისა და თევდოტი მოწამისა ...
ამასვე დღესა წმიდათა შჳდთა ყრმათა ეფესოს, რომელთა სახელები
ესე არს: მაქსიმილიანე ძე ეპარხოზისა პრეტორისა, იამბლიქე, მარ
ტინინოს, დიონისი, კოსტანტინე და ანტონინე ... ამასვე დღესა წმი
დისა ეკნატი(!) კოსტანტინეპოლელ პატრიარქისა. კურთხეულარსა
- საჴმილსა შინა. ვითარცა ელვა განჰბრწყინდა სულისა წმიდისა მიერ ...
(37r-v).
54. თუესა ოკდონბერსა კდ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა არეთასი და მის
თანა წამებულთა, ჴმაჲ ა - ქრისტე, კაცთმოყუარე. ჰურიათა უგბილთა სიმჴნით
წინააღუდეგ, წმიდაო არეთა ... (37v-38r).
თუესა ოკდონბერსა კდ, წმიდისა მოწამისაჲ არეთასი და მის თანა
ოთხ ათას ორასორმეოცდაათცამეტთა წმიდათა ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა მარკოს, სოტირიხოს და უალენტინესი ... ამასვე
დღესა წმიდისა ღლუკერია და წმიდისა პროკლე კოსტანტინეპოლელ
მთავარეპისკოპოსისა. კურთხეულარსაჲ - საღმრთოჲსა შურისათჳს. სის
ხლისა მდინარენი მოწამეთა შენთანი აღმოუცენებენ კურნებაჲსა უხუჱბით
... (38r).
55. თუესა ოკდონბერსა კე, წმიდათა მწიგნობართა და მოწამეთა მარკიანე
და მარტჳრისი, ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - სრბაჲ კეთილი აღასრულეს, სარწმუნოებაჲ
დაჰმარხეს და წამებაჲსა გჳრგჳნი ბრწყინვალე შეიმოსეს ... (38r-v).
თუესა ოკდონბერსა კე, წმიდათა მოწამეთა აღმსარებელთა მარკი
ანესი და მარტჳრისი მწიგნობაჲრთა და წიგნისმკითხველთა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა ვაროზისი და მის თანა შჳდთა წმიდათა ...
ამასვე დღესა წმიდისა ნესტორ მოწამისა, რომელი იწამა თესალონი
კეს - მწყემსისა კეთილისა კუაჲლსა შეუდეგით თქუენ, მართლმადიდებ
ლობით შემკულნო ... (38v-39r).
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56. თუესა ოკდონბერსა კვ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა დიმიტრისი და
ჴსენებაჲ დიდისა მის ძრვისა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ბრწყინვალესა მას კრებაჲსა
დიმიტრის მჴნისასა ვიჴარებდეთ ყოველნი ... (39r-v).
თუესა ოკდონბერსა კვ, წმიდისა დიდებულისა მოწამისა დიმიტრისი
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ბაჲსილისი, არტემიდორესი და
ლუკინესი. ამასვე დღესა ჴსენებაჲ დიდისა მის ძრვისა, რომლისაგან
გარეგან გჳჴსნნა ღმერთმან ... - ღმრთისაჲ გარდამოსვლას. სისხლთა
შენთა ცეცხლითა ქარქუჱტი საცთურთა დასწჳ, მოწამეოჲ ... (39v-40r).
57. თუესა ოკდონბერსა კზ, წმიდისა ნესტორ მოწამისა. განგებაჲ სამწუხრო
და გალობაჲ დიმიტრისივე ითქუაჲს ... - ჵ სასწაული. ნესტორ მოწამეო, ნეტარო,
საჭურველი ქრისტესი შეიმოსე ... (40r-v).
თუესა ოკდონბერსა კზ, წმიდისა მოწამისა კაპეტოლინესი და ეროდი
ტესი, მჴევლისა მისისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა არტემიდო
რესი. კურთხეულარსაჲ - ვითარცა სამთა ყრ. რომელმან განაბრწყინვენ
გულნი მორწმუნეთანი ნათლითა, ნესტორ ... (40v).
58. თუესა ოკდონბერსა კჱ, წმიდათა მოწამეთა ტერენტი, ნიონილა და შვილ
თა მათთა დ. მჴნეონნი - მრავალფერნი სატანჯუჱლნი ახოვნად თავს ისხენით
თქუენ და მტერისა ამპარტავნებაჲ დაეცით ... (40v-41r).
თუესა ოკდონბერსა კჱ, წმიდისა მოწამისა დომნინე თესალონიკელისა
... ამასვე დღესაჲ წმიდისა იოანე ქოზიბელისა ... ამასვე დღესა
წმიდისა მამისა ჩუენისა სტეფანე საბაჲწმიდელისა, რომელი იყო
დისწული იოანე დამასკელისა და წმიდისა მოწამისა რომანოზისი
და წმიდისა მოწამისა დიომიდისი ლეოვჰკოპოლისი და წმიდისა
მოწამისა ფირმილიანე კესარია-კაჲბადუკიელ მთავარეპისკოპოსისა
და მელქიონ ფილოსოფოსისა და ხუცისა ანტიოქელისა, რამეთუ ამათ
ორთა დაამჴუჱს პავლე სამუსატელი და წმიდათა მოწამეთა ტერენტი
ნეონილაჲსი და შჳლთა მათთა ნიტა, მარვილ, თეოდულე, იერაქს,
ვლი, ფოტი და ევნიკისი. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. საჴმილსა
შინა ტანჯვათასა შეითხივნეს მოწამენი, ხოლო მოთმინებისა ცუარითა
ზეგარდამო შეიცურვნეს ... (41r).
59. თუესა ოკდონბერსა კთ, წმიდისა აბრაჰამ მონაზონისა და წმიდისა
ანასტასია ჰრომისა. დ გუერდი - ჵ სასწაული. მამაო წმიდაო აბრაჰამ, მსგავსად
აბრაჰამისასა წოდებულ იქმენ სულითა და უცხო იქმენ ქუეყანათაგან ... (41r-v).
თუესა ოკდონბერსა კთ, წმიდათა მოწამეთა ტროფიმო, დორიმენდონ,
კოზმა, დამიანე და წმიდისა ვასისის და მათ თანათა და წმიდისა მო
წამისა საბაჲ სტრატილაჲტისა და წმიდისა პავლე თებაჲდელისა და პირ
ველისა მონაზონისაჲ და წმიდათა მოწამეთა მინი და მინეოსი და წმი
დისა მოციქულისა კლეოპასი და წმიდისა ანასტასია ჰრომისა. ამასვე
დღესა წმიდისა აბრაჰამ მონაზონისა ... - ყრმათა ღმრთისმსახურ. სადა
იგი არს ოხრა დღესასწაულთა განმხიარულებული იშუჱბ, ნეტარო ... (41v).
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60. თუესა ოკდონბერსა ლ, წმიდისა მღუდელმოწამისა ზინობის და დისა
მისისა ზინობიასი ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - მარტჳლობისა სისხლითა, ზინობი ღმერთ
შემოსილო, სამოსელი შენი სამღუდელო მეწამულ ჰყავ ... (41v-42r).
თუესა ოკდონბერსა ლ, წმიდისა მოწამისა ზინობისა და ზინობიასი,
დისა მისისაჲ ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა კლავდიოს, ასტერი,
ნეონ, და თეონილასი. და წმიდისა კჳრიაკო კოსტანტინოპოლელ
მთავარეპისკოპოსისაჲ და წმიდისა მარკიანე მთავარეპისკოპოსისა
სურაკოსისა, რომელ არს სიკილიას. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა
ღმრთისმს. მდინარეთა სისხლთა შენთათა დაშრიტეთ, ყოვლად ქებულო,
ცეცხლი უღმრთობისა ... (42r).
61. თუესა ოკდონბერსა ლა, წმიდათა მოციქულთა სტაქოს, ამპლია, ორბაჲ
ნოს, აპელილე და მისთანათა ა - წმიდანო მარტჳ. ყოველსა სოფელსა განისმა
ცხორებისა ჴმაჲ თქუენი, მოციქულნო ... (42r-v).
თუესა ოკდონბერსა ლა, წმიდისა მოწამისა ეპიმახოსი და ჰერაკლესი
... და წმიდისა ლეონტი ფილოსოფოსისა. კურთხეულარსაჲ - ვითარცა
რაჲ სიო. განსაცდელთა მოთმინებითა, ღირსნო, განსაცდელთაგან გჳჴს
ნენით მტერისა განსაცდელისათა ... (42v).
ანდერძი: „ღმერთო ყოვლად დიდებულო, ცხორებისა ცხორე
ბაჲო და სიკუდილისა სიკუდილოჲ, ქრისტე! შენმიერითა შეწევ
ნითა აღიწერა სეკდენბერი და ოკდონბერი ბრძანებითა ზეშთა
ამაღლებულისა ძირთაგან იესესთა აღმომრჩეველისა და შენ
მიერვე თჳსტომობით წოდებულისა, სრულიად ერანის მდივან
ბეგის დიდის ლეონის ძისა საქართველოს ტახტგჳრგჳნთა და
სკიპტრა მეფობის მპყრობელის პატრონისა ბაჲტონისშვილს
ვახტანგისითა. მრავალმცა არიან წელნი ცხორებისა მისისანი
თანამემცხედრით და ძეებითურთ, ამინ“ (42v).
62. თუესა ნოენბერსა ა, წმიდათა და სასწაულთმოქმედთა უქრთამოთა მკურ
ნალთა კოზმან და დამიანესი ა - შენ სიტყუაჲ. სულიერთა სალმობაჲთა და
ჴორციელთაგან ყოველთავე უქრთამოდ კურნებასა მიჰმადლებთ ... (43r-v).
თუესა ნოენბერსა აქუს დღე ლ, დღეთა აქუს ჟამი ი და ღამეთა ჟამი იდ.
თუესა ნოენბერსა ა. წმიდათა და დიდებულთა სასწაულთმოქმედთა
უვეცხლოთა მკურნალთა კოზმან და დამიანესი, ძეთა თეოდოტისთა
... ამასვე დღესა, წმიდისა მოწამისა კჳპრიანესი .. ამასვე დღესა
წმიდისა იოანე ეპისკოპოსისა და იაკობ ხუცისა, რომელსა ეწოდა
მოშურნე ... - ვითარცა რაჲ. იქმნენით თქუენ, ღმერთშემოსილნო ღირსნო,
სამკჳდრებელ ღმერთეებისა ... (43v).

211

212

გულანი, 1706 1446/242

63. თუესა ნოენბერსა ბ, წმიდათა მოწამეთა აკჳნდინე, აღასი, აფთონიე,
ელპიდიფორე და ანეპოდისტოსი, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - ხუთრიცხუჱდი განწესებაჲ,
ხუთმწყობრი მოწამეთა გალობითა საღმრთოჲთა ვადიდოთ, მორწემუნენო ...
(43v-44r).
თუესა ნოენბერსა ბ, წმიდათა მოწამეთა აკჳნდინესი, პიღასისი, აფთო
ნისი, ელპიდიფორესი და ანემპოდისტოსი და მათ თანა წამებულთა
შჳდათას ოცდარვათა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ატტიკო,
ევდუქსია, აღაპი, მარინო, უკეანო, ევსტრატი, კარტერი, ნიკოპოლი,
სტჳრაკი ტო[...] და მოყუასთა მათთა ... - რომელმან დაიცვნა ყრმანი.
ვითარცა იჴსენ საჴმილით სამნი ყრმანი ღმერთშემოსილნი ... (44r-v).
64. თუესა ნოენბერსა გ, სატფურებაჲ წმიდისა გიორგისი ლუდიას წმიდისა
ტაძრისა მისისა და წმიდათა აკეფსიმა, იოსებ და აითალასი და წმიდისა მამისა
ჩუენისა იოვანიკე ულუმბოელისა. ბ - მამისაგან. მოვედით, ერნო, დიდებულსა
საჴსენებელსა მოღუაწისასა ვდღესასწაულობდეთ ... (44v-45v).
თუესა ნოენბერსა გ, წმიდათა მღუდელმოწამეთა აკეფსიმა ეპისკოპო
სისა, იოსებ ხუცისა და აითალა დიაკონისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მამისა ჩუენისა იოვანიკი ულუმბოელისა ... - უზეშთაეს საკჳ. ყავ შემტკი
ცებულ გონებითა მით წარმავალითა და სიკუდილი, თანამდები ყოველთა,
ჰყავ იგი პატიოსან დაკლვითა შენითა ... (45v-46v).
65. თუესა ნოენბერსა დ წმიდისა ნიკანდრო მღუდელმოწამისა, მიჰრონისა
ეპისკოპოსისა და ერმეოს მღუდლისა, ჴმაჲ დ გუერდი - კრებული უჴ. ვენაჴსა
კეთილსა ემსგავსე შენ, ნიკანდრე, და გუასუ ჩუენ ღვინო სინანულისა ... (46v).
თუესა ნოენბერსა დ, წმიდისა პორფირი მოწამისა ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ნიკანდრო ეპისკოპოსისა მირონ ქალაქისა ... აბრამიანთა. სამღუდელო კვართი შენი შეჰღებე შუჱნიერად მეწამულითა
სისხლითა შენითა, ნიკანდრე ... (46v-47r).
66. თუესა ნოენბერსა ე, წმიდათა მოციქულთა პატრობაჲნ, ერმოს და აინონს
და მათ თანათა - წმიდანო მარტჳლნო. ყოვლად წმიდითა ნათლითა ქადაგებისა
თქუენისათა სულნი ბნელისანი ბნელისა მისგან საცთურისა იჴსნენით ... (47r-v).
თუესა ნოენბერსა ე, წმიდათა მოწამეთა ღალაკტიონ და ეპისტიმესი
და წმიდისა დომნინესი, რომელი იწამა კესარიას პალესტინისასა და
წმიდისა აღაპი ანგელოზისა და კასტორ ეპისკოპოსისა. კურთხეულარ
საჲ - ვითარცა სამთა. სიტყჳთა უსწავლელნი და საღმრთოჲთა სიბრძნითა
მწიგნობართა და ფილოსოფოსთა პირთა დამყოფელნი ... (47v-48r).
67. თუესა ნოენბერსა ვ, წმიდისა პავლე აღმსაჲრებელისა, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს.
პავლე ყოვლად ქებულმან მობაჲძავად თჳსად გაკურთხა სეხნად მისა ... (48r-v).
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თუესა ნოენბერსა ვ, წმიდისა პავლე ამსაარებელისა კოსტანტინე
პოვლელ მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ კაცთმო
ყუარებითა ღმრთისათა სამხილებელად ჩუენდა გარდამოსრულსა მის
მტუჱრისა, რომელი იქმნა ლეონტი მეფისა ზე ... - არა მსახურეს. აჰ
მაღლდი ზეცისა ტალავართა ნათლით შემოსილთა, პავლე სანატრელო ...
(48v-49r).
68. თუესა ნოენბერსა ზ, წმიდათა ოცდაათცამეტთა მოწამეთა, რომელნი იწამ
ნეს მელიტინს, დ. მჴნეონი - ღმრთივწოდებული კრებული პატიოსანი ბაჲნაკი,
გუნდი რჩეული, მწყობრი წმიდაჲ ... (49r).
თუესა ნოენბერსა ზ, წმიდისა ანტონი მოწამისა და მშობელთა მისთა
მელასიპე და კასინისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ათინოდორესი,
ძმისა წმიდისა გრიგოლი საკჳრველთმოქმედისა და წმიდათა ლგთა მოწამეთა, რომელნი იწამნეს მელიტინეს და წმიდათა მოწამეთა
ავკტუ და ტავრიანესი და თესალონიკისა. კურთხეულარსაჲ - ხატისა
მისთჳს. ლომთა შუანი არა შეეხნეს ასოთა დანიელისათა, არცა სიკუდილი
მოწამეთა ... (49r-50v).
69. თუესა ნოენბერსა ჱ, კრებაჲ წმიდათა მთავარანგელოზთა ა - შენ სიტყუაჲ.
ანგელოზებრ მორწმუნენო, ვდღესასწულობდეთ და საყდართა მათ ზედა მაღალთა
მჯდომარესა ღმერთსა უგალობდეთ ... (50v).
თუესა ნოენბერსა ჱ, კრებაჲ დიდებულისა მიქაელ მთავარანგელოზისა
და წმიდისა მატრონასი ... ამასვე დღესა წმიდათა დედათა მარუნასი
და ბერინასი და კარტერისოსი და მავრასი და არტემონისი. კურთხევაჲ
- ბაბილოს ყ. ოდეს იერუსალჱმს სენაქერემის ზე ას ოთხმეოცდახუთი ათასი
ბრძოლითა მოსრა დიდმან მთავარანგელოზმან ... (50v-51r).
70. თუესა ნოენბერსა თ, წმიდათა მოწამეთა ონისიფორე და პორფირისი ჵ სასწაული. ღვაწლით შემოსილო მოწამეო ონისიფორე მჴნეო, ქრისტე ღმერთი
აღიარე და იღვაწე წინაშე საყდარსა მას უშჯულოსა ... (51r-52r).
თუესა ნოენბერსა თ, წმიდისა მოწამისა ევსტოლიასი და წმიდათა
მოწამეთა ონისიფორე, პორფირი, ქრისტეფორე, მავრა და წმიდისა
ტიმოთესი და არტემონ და ნარსისი და წმიდისა თეოსტირიკტე ხუცისა
და მონაზონისა და წმიდისა მოწამისა ალექსანდრესი. ხოლო ამასცა
დღესა თქუნენ ყოველივე მთავარანგელოზისა. სამხრად ითქუაჲს და
წარიგზავნოს მთავარანგელოზისა. კურთხეულარსაჲ - აბრამიანთა ჴრ.
აზნაურებაჲ იგი ახოვნისა სულისა შენისა აჩუჱნე, ონისიფორე ... (51r).
71. თუესა ნოენბერსა ი, წმიდათა მოციქულთა ერასტო, ულჳმპია, სოსიპატრე,
ტერენტიოს, როდონ და კურატოსი, და წმიდის გიორგის ურმისთვალს შესლვა.
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ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳლნო. სოფლისა სავსებაჲ ვითარცა არწივთა მფრინველთა
მოვლეთ თქუენ, ქრისტეს ქადაგნო, სიმჴნით ... (51r).
შენიშვნა: წმიდა გიორგი მთაწმიდელისეული ჩანართი:
„წმიდანო მამანო, ამას დღესა და[ღ]აცათუ ბერძენნი არა დიდად
დღესასწაულობენ არარაჲ არს ჩენებაჲ, რაჲთა ჩუენ ვდღესას
წაულობდეთ, რამეთუ ჩუენ პირველითგან ესრეთ გვაქუს ჩუჱუ
ლებაჲ“ (51r).
თუესა ნოენბერსა ი, წმიდისა მოწამისა ანტონისი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ნირვონ კალიეოპი და ორესტისი და ჴსენებაჲ
თევდოსი დიდისა მეფისა და წმიდისა გიორგისი ურმისთუალსა შესლვა
რაჟამს-იგი დააკრეს ურმისთუალსა და ნეტარისა თეოკტისტესი ლევ
ზას. კურთხეულარსაჲ - ვითარცა რაჲ. განმგებელად ქრისტეს ეკლესიისა
იერუსალჱმისაგან გიწოდა პავლე ორესტი ... (52r).
72. თუესა ნოენბერსა ია, წმიდისა თეოდორე სტოდიელისა დ გუერდი - ნესტუსა
და. [...] საღმრთოჲ შენთა სათნოებაჲთა და სიმტკიცე მოღვაწებაჲთა შენთა დღეს
ყოველთა მოუწოდს გალობაჲდ შენდა ... (52r-v).
თუესა ნოენბერსა ია, წმიდათა მოწამეთა მინასი, ბიკტორისა და
ბიკენტისი და სტეფანიდასი ... ამასვე დღესა წმიდისა თეოდორე აღმ
სარებელისა სტოდიელთა წინამძღვრისა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა
შინა. ვითარ მჴედარმან ძლიერმან ძალითა საღმრთოჲთა უწყალოდ მტანჯ
ველნი შენნი დაბრმობილნი ბრწყინვალითა ლოცვითა შენითა კუალად
განანათლენ ... (52v-53r).
73. თუესა ნოენბერსა იბ, წმიდისა იოანე მოწყალისა, დ - მოგიცემიეს ღ. განაბ
ნიე და მოეც პური შენი უღონოთა მათ თეოდორე საკჳრველო ... (53r-v).
თუესა ნოენბერსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე მოწყალისა,
მთავარეფისკოპოსისა ალექსანდრიელისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მარტინე ფრანგეთისა ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა
ჩუენისა ნილო დაყუდებულისა, რომელი იყო აკჳრელი და დაეყუდა
რაითს და წმიდათა მამათა ჩუენთა კოსტანტინეპოლელ მთავარეპი
სკოპოსისა ფლაბიანე და ლეონტისი და წმიდისა მამისა ჩუენისა
არსაკისი. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთისმ. სიტყუანი ქრისტესნი
საქმით დაამტკიცენ და იქმენ მოწყალე და წმიდაჲ გულითა ... (53v).
74. თუესა ნოენბერსა იგ, წმიდისა იოანე ოქროპირისა, დ. მჴნეონი - უქროვანსა
ორღანოსა და სულიერსა ებაჲნსა, უფსკრულსა მას მოძღურებისასა მიუწდომელსა
... (53v-54r).
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მინაწერი ქვედა არშიაზე გადამწერის ხელით: „სამწუხრო და
საკითხავი ამის მეტი დედანს არ ეწერა“ (54r).
თუესა ნოენბერსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა,
კოსტანტინეპოვლელ მთავარეპისკოპოსისა. ხოლო ესე დღესასწაული
აღესრულების ნაცვლად დღესასწაულისა მისისა, რამეთუ მიცვალებაჲ
მისი იქმნა სეკდენბერს კდ დღესასწაულთა ჯუართა აპყრობისასა ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა მილი ეპისკოპოსისა და მოწაფეთა
მისთა, ევორი, პაპა და სენოი დიაკონისა ... ამასვე დღესა წმიდათა
მოწამეთა ანტონინე, ნიკიფორე, ლევინა, გერმანოს და მანათასი ...
- შჳდწილ აღ. რომელნი გულისჴმისყოფით ვიწურთით სიტყუაჲთა შენთა,
ოქროპირო, ღმრთისმეტყველებისა შენისა მადლსა ... (54r-v).
75. თუესა ნოენბერსა იდ, წმიდისა ფილიპე მოციქულისა, დ გუერდი - ჵ
სასწაული დიდებული საიდუმლო: რომელი იგი იყო თევზთა მონადირე პირველ,
კაცთა იქმნა მონადირე მოციქული ფილიპე ... (54v-55r).
თუესა ნოენბერსა იდ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოციქულისა
ფილიპესი ... ამასვე დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა იპატისი ...
და ჴსენებაჲ წმიდისა თომა პატრიაქისა და იუსტჳნიანე და თეოდორა
მორწმუნეთა მეფჱთა. კურთხეულარსაჲ - არა შეგინდნეს. ვითარცა ელვა
წარივლინე სახედ ისართა ცეცხლისათა და ვითარცა შანთნი ნათლისანი
განანათლებ, რომელნი ჴმობენ: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო ... (55r-v).
76. თუესა ნოენბერსა იე, წმიდათა აღმსარებელთა გურა, სამონა და აბიბოსი,
დ - მოგიცემიეს. აბიბოს ყოვლად ბრძენმან და სამონა ღმერთშემოსილმან და
გურა დიდებულმან ზოგად მწყობრი განაწყვე მორწმუნეთა ... (55v-56r).
თუესა ნოენბერსა იე, წმიდათა მoწამეთა და აღმსაჲრებელთა გურია,
სამონა და აბიბოს ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა დიმიტრისი
და პოპლიოსი ... და წმიდისა მოწამისა აზისი და ღირსისა ბარუქისი
და წმიდისა იაკობ მოციქულისა, ძისა ზებედესი. დაწყებაჲ მარხვათა
ქრისტეს შობისათა ... - საჴმილსა შინა. რომელმან იჴსნნა აბრამიანი
ყრმანი საჴმილისაგან, მანვე უცხო იგი ქალი მწირისა მის ტყუჱობისაგან
გამოიჴსნა ... (56r).
77. თუესა ნოენბერსა ივ, წმიდისა მათე მახარებელისა, დ - რაჟამს მოწყალე.
რომელი განიკითხავს გულსა კაცთასა, ოდეს-იგი საღმრთოჲ შენი წადიერებაჲ,
მახარობელო, საღმრთოჲთა მით წინასწარ ცნობითა იხილა ... (56r-v).
თუესა ნოენბერსა ივ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოციქულისა
და მახარებელისა მათესი - ამან ებრაელებრითა სიტყჳთა აღწერილი
დაგჳტევა სახარებაჲ თჳსი ... - არა მსახურს. იწოდე საღმრთოჲსა დიდებისა
საღმრთოჲდ ბრწყინვალებაჲდ ვითრაცა მოწაფე ... (56v-57r).
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78. თუესა ნოენბერსა იზ, წმიდისა გრიგოლი საკჳრველთმოქმედისა, დ გუერ
დი - ვითარმედ გხადოდეთ. რაჲმე სახელგდვათ შენ, ბრძენო გრიგოლი, სასწაულ
თა მოქმედად, რომელნი სენნი განსდევნენ ... (57r-v).
თუესა ნოენბერსა იზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა გრიგოლი საკჳრველთ
მოქმედისა მთავარეფისკოპოსისა - ესე იყო ივლიანე მეფისა ზე ... საღმრთოჲსა შურ. მამათა სიქადულად და მოძღუართა მწყემსად და
შუჱნიერებაჲდ ნათლად ეკლესიისა და ღმრთისმსახურებისა სუჱტად და
სიმტკიცედ გამოსჩნდი შენ ... (57v).
79. თუესა ნოენბერსა იჱ, წმიდისა მოწამისა პლატონისი, დ გუერდი - ჵ სას
წაული. სავსემან სიმჴნითა სულისათა ჴორცთა შენთა დაბძარვა და დაჭრა ასოთა
შენთა, ცეცხლი საშინელი და სიყმილი ახოვნითა გონებითა მოითმინე ... (57v-58r).
თუესა ნოენბერსა იჱ, წმიდისა მოწამისა პლატონისი, რომელი იყო
ანკჳრიით გალატიისათ ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა რომანო
ზისი და ჩჩჳლისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ზაქარიასი ალ
ფესი და ზაქესი ... - საღმრთოჲსა შურის. შჯულიერი მოღვაწე და მტერთა
უხილავთა დამთრგუნველი სიბრძნით ძლევისა გჳრგჳნითა ... (58r-v).
80. თუესა ნოენბერსა ით, წმიდისა წინასწარმეტყველისა აბდიასი, ა - წმიდანო
მარტჳ. საუნჯე სულისა ბრწყინვალე იქმენ და მის მიერ განანათლებ ღმრთივ
გონიერად ... (58v).
თუესა ნოენბერსა ით, წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა აზისი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ანთიმო, თალელე, ქრისტეფორე,
ევფემია და შვილთა მათთა და წმიდათა მოწამეთა ნეოფიტე და სიოს,
არქიპოს და ფილიმონისი და წმიდისა მამისა ჩუენისა ილარიონ
ქართველისა. ცისკრად იკითხონ ცხორებაჲ წმიდისა ილარიონისი.
კურთხეულარსაჲ - რომელმან იჴსნნა. უაღრეს ბუნებაჲთა არს წინასწარ
მეტყველთა შენთა დიდებაჲ ჭეშმარიტად ... (58v).
81. თუესა ნოენბერსა კ, წმიდისა პროკლე კონსტანტინეპოლელ მთავარეპის
კოპოსისა, დ - მოგიცემიესნი. საღმრთოჲთა მოძღურებითა და ცხორებისა ელვა
რებითა შუჱნიერად განაშუჱნნე, ნეტარო ... (58v-59r).
თუესა ნოენბერსა კ, წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა დასისი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა სპარსეთს აღსრულებულთა - ნირსა
ეპისკოპოსისა და იოსებ მოწაფისა მისისა და მათთანათა ... და ჴსენე
ბაჲ წმიდათა მამათა ჩუენთა კოსტანტინეპოლელ მთავარეპისკოპ
ოსთა მაქსიმე, ალექსანდრე, გენადი, ანატოლი და პროკლესი და
წინადღე წმიდისა ღმრთისმშობელისა ტაძრად მიყვანებისა ... - ვითარ
ცა რაჲ. სული შენი და ჴორცნი და გონებაჲ განვიწმიდენ ვნებაჲთაგან,
მღუდელთმთავარო ბრძენო პროკლე ... (59r-v).
82. თუესა ნოენბერსა კა, ტაძრად მიყვანებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა,
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ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული. დღეს განსცხრებოდეთ თქუენ, მორწმუნენო, გალობით
შესხმითა ვადიდებდეთ ქრისტესა ... (59v-60v).
თუესა ნოენბერსა კა, წმიდისა ღმრთისმშობელისა და მარადის
ქალწულისა მარიამისა, რაჟამს მიიყვანეს მშობელთა მისთა ტაძრად
უფლისაჲ სამისა წლისა. კურთხეულარსაჲ - არა მსახურეს დაბ. დღეს
გამოუბრწყინდა ცისკიდეთა ზაფხული მზისა, რომელი განანათლებს
ზეგარდამოთა მადლითა ... (60v-61r).
83. თუესა ნოენბერსა კბ, წმიდისა მოციქულისა ფილიმონისა და მისთანათა,
ბ - მამისაგან შობ. ვენაჴისა ცხოელისა ვაზ იქმენ, დიდებულო ფილიმონ ... (61r-v).
თუესა ნოენბერსა, კბ, წმიდათა მოწამეთა მარკოზისი და სტეფანესი
... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აღაპისი, რომელი იწამა კესარიას
პალესტინისასა და ზატიკი ტაძრად მიყვანებისა ... - ხატისა მისთჳს.
შუჱნიერ იქმნნეს პატიოსანნი ფერჴნი შენნი ღირსო ფილიმონ ... (61v).
84. თუესა ნოენბერსა კგ, წმიდისა ამფილოქე იკონიელ [...] დ - მოგიცემიეს.
გონებაჲ თჳთმფლობელი და გულისსიტყჳაჲ თჳთმპყრობელი ვნებაჲთა განკურნე
შენ, ნეტარო ... (61v-62r).
თუესა ნოენბერსა კგ, წმიდათა მოწამეთა არქიპო და ფილიმონისა
... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა სისონისი და მენიღონისი და
წმიდისა მოწამისად პროკოპისი, რომელი იწამა სპარსეთს და წმიდისა
მიროპისი და ჴსენებაჲ წმიდისა ამფილოქე იკონელ ეპისკოპოსისა
... - საჴმილსა. საიდუმლოთა მოძღურებაჲთა შენთა მიერ განსწავლულნი
არიოზის განყოფასა შევაჩუჱნებთ ... (62r-v).
85. თუესა ნოენბერსა კდ, წმიდისა მოწამისა ეკატირინასი, ა - შენ სიტყუაჲ.
დღეს განაშუჱნებდეს ქალაქი ალექსანდრიელთა, მოწამეო ... (62v-63r).
თუესა ნოენბერსა კდ, წმიდისა მამისა ჩუენისა გრიგოლი აკრაკან
ტელისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა კიკლია და ვალერიანე და ტივო
რტისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ევგენისი, ქრისტეფორესი,
ფლომენისა და წმიდათა მამათა ჩუენთა ერმოგენი და გრიგოლი
აკრაკანტისა ეპისკოპოსთა და პროკოპი მოწამისა, ქრისტეფორესი ...
- საღმრთოსა შურისათჳს. მოწამეთა სიქადულ და ღმრთისმეცნიერებისა
იქმენ მოწამე და გუნდი მოწამეთა სიძისა შენისა ბრწყინვალისა ქრისტესა
... (63r-v).
86. თუესა ნოენბერსა კე, წმიდისა კლემენტოს ჰრომთა პაპისა. მწუხრი,
უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი წმიდისა კლემენტოსნი, წმიდისა პეტრეს
ნი, სტიქარონად წმიდისა მერკჳრისნი. ლიტანიაჲ. საქმით მიემსგავსე, ბ. მამისაგან შობილმან. ვაზად ვენაჴისა ცხოელისა, მღუდელთმოძღუარო, გამოსჩნდი
... (63v-64r).
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თუესა ნოენბერსა კე, წმიდისა კლემენტოს ჰრომთა პაპისა და პეტრე
მოციქულისა მოწაფისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა
პეტრე ალექსანდრიელ ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
მოწამისა მერკჳლესი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ეკატირინასი
... - ყრმათა ღმრთისმსახურ. ვითარცა ცისკარი აღმობრწყინდი შენ და
განანათლენ კლდენი სოფლისანი ... (64r-v).
87. თუესა ნოენბერსა კვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ალჳპი მესვეტისა, ა წმიდანო მარტჳლნო. ნეტარო ალჳპი, ცხორებაჲ შენი შეჰვედრე ქრისტესა ღმერთსა
... (64v).
თუესა ნოენბერსა კვ, წმიდათა მოწამეთა კოზმასა და დამიანესი ...
ამასვე დღესა წმიდისა ალჳპი მესვეტისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
ბილა კორინთელ ეპისკოპოსისა ... - უფროსად. ახოვანმან და მტკიცემან
და უძლეველმან ალჳპი ... (64v-65r).
88. თუესა ნოენბერსა კზ, წმიდისა იაკობ დაჭრილისა, ბ - მამისაგან შობ. სოფ
ლისა ამის სიმდიდრენი საშუჱბელნი ერნი და ნათესავნი დაუტევენ, იაკობ ... (65r-v).
თუესა ნოენბერსა კზ, წმიდისა იაკობ დაჭრილისა, რომელი იყო
ჟამთა თეოდოსი და ონორი ... - ხატისა მისთ. სიმტკიცითა სულისათა და
ახოვნებითა გონებისათა დაჭრასა ჴორცთა შენთასა უქცეველად და შეუძ
რველად დაადგერ ... (65v).
89. თუესა ნოენბერსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა სტეფანე ახლისა აღმსა
რებელისა. მჴნეონი, დ - ვითარ მე გიგალობდე შენ, მონაზონთა სამკაულო ...
(65v-66r).
თუესა ნოენბერსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა და აღმსარებელისა
სტეფანე ახლისა და წმიდისა პეტრესი და წმიდისა ანდრიასი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მოწამისა ირინარხოჲსი ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ
მორწმუნეთა მეფეთა კოსტანტინე და მავრიკისი და შვილთა მათთა
და თეოდორე ეპისკოპოსისა ... - ყრმათა მათ წმიდათა. გვეუწყა ჩვენ
აღსასრული შენი წამისყოფითა უფლისაჲთა ... (66r-v).
90. თუესა ნოენბერსა კთ, წმიდისა პარამონისი, დ - რომელი იწოდა. ნათლითა
საღმრთოჲთა ჭეშმარიტად განბრწყინდი, ყოვლად ნეტარო პარამონ ... (66v).
თუესა ნოენბერსა კთ, წმიდისა მოწამისა ფილიმონისი ... ამასვე დღესა
წმიდისა იოანე დამასკელისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მღუდელმო
წამეთა იოანე სპარსისა, ორბაჲნოს ეპისკოპოსისა კორინთისა და
წმიდისა პარამონ მოწამისა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. კურნე
ბაჲთა და საკჳრველებაჲთა მადლითა, ბრძენო ... (66v-67r).
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91. თუესა ნოენბერსა ლ, წმიდისა მოციქულისა ანდრიასი. მწუხრი უფალო
ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი წმიდისა ანდრიასნი. ეგრეთვე სიტყჳერნი, ა - შენ
სიტყუაჲ. ბეთსაიდაო, იხარებდ, რამეთუ შენ შორის აღმოსცენდეს ყვავილნი სულ
ნელნი ... (67r-v).
თუესა ნოენბერსა ლ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა ანდრია მოციქუ
ლისა, ძმისა წმიდისა მოციქულთა თავისა პეტრესი. ამან ქადაგა
ყოველთა ზღჳსკიდისა სოფელთა ... – საღმრთოჲსა სუ. სულისა წმიდისა
ცეცხლი ზეგარდამო მოიღე, ქრისტეს მოციქულო ... (67v-68r).
92. თუესა დეკენბერსა ა, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ნაომისი. უფალო
ღაღადყაჳჲსა. ჴმაჲ გ - ქერაბინთა. მოვედით, სულისა წმიდისა დაემკჳდრა შენ
თანა, წინასწარმეტყველო ... (68r).
თუესა დეკენბერსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი თ და ღამეთა ჟამი იე.
თუესა დეკენბერსა ა, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ნაომისი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ანანიასი ... ამასვე დღესა წმიდათა
მამათა ონისიმე და სოლომონისი ეფსელთ მთავარეპისკოპოსისა და
წმიდისა მოწამისა თეოდორესი. კურთხეულარსაჲ - უფროსად. რამეთუ
ღმრთის მხილველი წინასწარმეტყველი გვაქუ წინამძღვრად ... (68r-v).
93. თუესა დეკენბერსა ბ, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ამბაჲკომისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ. მჴნეონი, დ - ბრწყინვალე მადლი სულისა შეიწყნარა დიდებულმან
ამბაჲკომ ... (68v).
თუესა დეკენბერსა ბ, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ამბაჲკომისი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აგაბოსი, რომელი იყო დიაკონი ... და
ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა მეგჳპტელთა მუდაბნოეთა - იოანე, ანდრია,
ირაკლიმონ და თეოფილესი და წმიდისა მოსე აღმსარებელისა. კურთ
ხეულარსა - აბრამიანთა ყ. მოგემადლა, ნეტარო, ზეშთა სიტყჳსა სიბრძნე
და მრავალბრწყინვალე წინასწარ ცნობაჲ ... (68v-69r).
94. თუესა დეკენბერსა გ, წმიდისა სოფონია წინასწარმეტყველისა, ჴმაჲ
დ - რაჟამს მოწყალე. რაჟამს შარავანდედნი საღმრთოჲსა მის ბრწყინვალებისა
შეიწყნარე გულსა წმიდასა ... (69r).
თუესა დეკენბერსა გ, წმიდისა თეოდორე აღმსარებელისა - ალექსან
დრიელ მთავარეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა
ჩუენისა თეოდულე კჳპრელისა ... ამასვე დღესა წმიდისა წინასწარ
მეტყველისა სოფონიასი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ინდისი,
დომნასი, სელევკო, აღაპი, მამა და ღვლიკერისი და კრებულისა
მათისა და საკჳრველთმოქმედთა კოზმან და დამიანესი და წმიდათა
ორმეოცთა სუფიანეს. კურთხეულარსაჲ - ბრმათა მათ. აღმოუბრწყინდა
ყოველსა სოფელსა ჴსენებაჲ შენი ვითარცა მზისთუალი სავსე ნათლითა
წინასწარმეტყველებისათა ... (69r-v).
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95. თუესა დეკენბერსა დ, წმიდისა მოწამისა ბაჲრბაჲრასი და წმიდისა მამისა
ჩუენისა იოანე დამასკელისა. მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა ... - რაჟამს გარ
დამო. იხილა სამსჯავროსა მას საშინელსა ივლია მოწამე ბაჲრბაჲრა ... (69v-70r).
თუესა დეკენბერსა დ, წმიდისა მოწამისა ბაჲრბაჲრასა ... ამას
ვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე დამასკელისა და წმიდათა
მოწამეთა ხრისტოდოლე, მიროპი და წმიდისა გრიგოლი ეპისკოპოსი
სა და ხრისტოდოლე მოწამისა. ცისკრად იკითხონ წამებაჲ წმიდა
თა. კურთხეულარსაჲ - ბრძანებაჲ მან უშჯ. მთავარი, რომელი სილაღით
იქადოდა ქუეყანისა შემუსრვად და ამათ ზღუაჲთა განჴმობაჲდ, დათრგუნ
ვილ იქმნა ფერჴთა ქუჱშე ბაჲრბაჲრაისათა ... (70r-71r).
შენიშვნა: „საკითახავი შობ. წინა კჳრიაკესა იძიე“ (71r).
96. თუესა დეკენბერსა ე, წმიდისა მამისა ჩუენისა საბაჲსი, ჴმაჲ ა გუერდი
- საბა ნეტარო, ანგელოზთა თანაზიარო, თანამყოფო და თანამზრახუჱლო
წინასწარმეტყველთა, წმიდათა, მოციქულთა და მოწამეთა ... (71r-v).
თუესა დეკენბერსა ე, წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა
საბაჲსი, რომელი იყო ნათესავით კაბაჲდუკიელი, შვილი მშობელთა
ქრისტეანეთა ... - ქუეყანით იუდას. ქართა სასტიკებაჲსა უვნებელმან
განვლე შენ ღელვა ამის სოფლისა ... (71v-72v).
მინაწერი: „[სა]კითხავი [...]ნვარს ია იძიე“ (71r).
97. თუესა დეკენბერსა ვ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მღუდელთ
მთავარისა ლუკიისა მირონისა, ჴმაჲ ბ - რაჟამს გარდამო. მირონ ქალაქსა
დაემკჳდრე, ჭეშმარიტად მირონად გამოსჩნდი, წმიდაო ნიკოლოზ ... (72v-73r).
თუესა დეკენბერსა ვ, წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა მამისა
ჩუენისა ნიკოლოზისი, მთავარეპისკოპოსისა მირონ ქალაქისა, რომე
ლი იყო ჟამთა დიდისა კოსტანტინესთა ... - რომელმან პირველ მახჳლით
მით განსაცდელთა მწარედ ვიწვართებ და მწარედ განვილევი უწყალოდ
... (73r-v).
98. თუესა დეკენბერსა ზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ამბროსი მედიოლანელ
ეპისკოპოსისა. უფალო ღაღადყაჲვსა. წმიდისა ნიკოლოზისნი და წმიდისა
ამბროსისნი. სტიქარონად მსგეფსისანი და წმიდისა ნიკოლოზისნი ა - ზეცისა
განწესებულთა. შეამკუჱ სათნოებითა მთავრობისა წესი ... (73v-74r).
თუესა დეკენბერსა ზ, წმიდისა ამბროსი მედიოლანელ ეპისკოპოსისა
... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა არისკო, მარტინე და ნიკოლაჲსი
... ამასვე დღესა შემდგომად დღესასწაულისა წმიდისა ნიკოლოზისა
და ჴსენებაჲ წმიდისა ამბროსისა. ცისკრად თქუაჲ კანონნი ... საჴმილსა შინა. საყჳრი საღმრთოჲ მოძღურებაჲთა შენთა, ბრძენო მამაო,
ვითარცა ელვა განბრწყინდი ... (74r-v).
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99. თუესა დეკენბერსა ჱ, წინადღე წმიდისა ღმრთისმშობელისა მუცლადღებ
ისა და წმიდისა პატაპისი. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - ზღვისა განვი. სამოთ
ხესა შინა ანნა ზეშთა ბუნებისა კაცთა სახარებაჲ მოიღო შობისათჳს დედისა
უფლისაჲ ... (74v-75v).
თუესა დეკენბერსა ჱ, წმიდისა იოანე შეყენებულისა და ეპისკოპოსისა
კოლონისა ... ამასვე დღესა წმიდისა სოფრონ ეპისკოპოსისა კოს
ტანტა კჳპრიისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა პატაპი თებაჲდელისა
და წინადღე წმიდის ღმრთისმშობელისა მუცლადღებისა. განგებაჲ
მამათა აღასრულენ. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი სარწ. ყოველთა მეუფესა
[...] ყუჱდრებაჲსა და ჴსნად ევედრებოდა ანნა ... (75v-76r).
100. თუესა დეკენბერსა თ, მუცლადღებაჲ წმიდისა ანნასი. უფალო ღაღად
ყავსა. დასდებელნი მუცლადღებისანი ... - იხარებენ ზეცისანი, იშუჱბენი(!)
ქუეყანისანი, რამეთუ დღეს წმიდისაგან დედისა აღმოსცენდების ნაყოფად დედა
უფლისაჲ ... (76r-v).
თუესა დეკენბერსა თ, მუცლადღებაჲ წმიდისა ანნასი ... და წამებაჲ
წმიდათა მოწამეთა სოსითეო, ნარსი და ისაკისი და წმიდისა პატაპისი
... - ყრმანი სარწმ. მაყუალი მოტყინარე, რომელი იხილა მოსე სინას
პირველ, ანნა მუცლად იღო საშოსა ... (76v-77r-v).
101. თუესა დეკენბერსა ი, წმიდათა მოწამეთა მინა, ერმოგენი და ევღრაფოსი.
უფალო ღაღადყაჲვსა ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. მოწამეო მჴნეო მინა, გვემანი იგი
მოუთმენელნი, რომელთა აღმოჴდა და ენისა მოკუჱთა ახოვნად თავსისხენ ... (77r-v).
თუესა დეკენბერსა ი, წმიდათა მოწამეთა მინასი, ერმოგენისი და
ევღრაფოსი ... ამასვე დღესა ევგენისი და წმიდისა მოწამისა მარი
ნოსი კესარიას შინა და წმიდისა მოწამისა რუთაელისი და დისა მისისა
ვევეასი. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი სარწმუნოებით. სადა იგი ჴმატკბილი
და ბრწყინვალებაჲ ზატიკობაჲ ისმის განმხიარულებულნი სულითა დამკჳდ
რებულ ხართ, მოწამენო ... (77v-78r).
102. თუესა დეკენბერსა ია, წმიდისა მამისა ჩუენისა დანიელ მესვეტისა,
უფალო ღაღაჲდყავსა, ჴმაჲ დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდეთ. ვითარმედ
სახელგდვათ შენ, დანიელ, მოღუაწედ უძლეველად ... (78r-v).
თუესა დეკენბერსა ია, წმიდათა მოწამეთა აითალა და აკეფსესი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ტერენტი, ვიკტი და ემელიანესი და
პეტრე [...] და აკეფსიმა სპარსეთს წამებულთა. ამასვე დღესა წმიდისა
დანიელ მესვეტისა ... და ჴსენებაჲ ნიკიფორე მორწმუნისა მეფისა.
კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთის მე. მონაზონებითა ღვაწლითა, ღირსო
დანიელ, განშუჱნდი და ანგელოზთა კრებულს შორის განშუჱნებულ ხარ ...
(78v).
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103. თუესა დეკენბერსა იბ, წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა მამისა ჩუენისა
სფირიდონისი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ ა - ზეცისა განწეს. სულისა ბრწყინვა
ლებითა ყოვლად ბრწყინვალემან ბრძენმან მამათმთავარმან არიოზ მზაკუვარისა
გმობაჲ უჩინო ყო ... (79r-v).
თუესა დეკენბერსა იბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა და საკჳრველთმოქ
მედისა სფირიდონისი, რომელი იქმნა ესპიკოპოს ტრიმითუნტას ...
- ბრძანებამან უჯ. სიმშჳდე მოსესი და უმანკოებაჲ დავითისი მოიგე და
უშურველობაჲ იობისი ... (79v-80r).
104. თუესა დეკენბერსა იგ, წმიდათა მოწამეთა ევსტრატი, ავქსენტი, ორესტი,
მარდარი და ევგენისი და წმიდისა მოწამისა ლუკასი. უფალო ღაღადყაჲვსა,
ჴმაჲ ა - წესისა განწე. საკჳრველი ევსტრატი დღეს ღუაწლითშემოსილი მოგვიწოდს
ჩუენ გალობაჲდ დღესასწაულსა თჳსსა ... (80r-v).
თუესა დეკენბერსა იგ, წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა ევსტრატისი,
ავქსენტისი, მარდარი და ორესტესი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწა
მისა კჳრინესი და წმიდისა მოწამისა ლუკა ქალწულისა ... - საჴმილსა
შინა. გონებაჲ შენი უცვალებელ იყო აღსარებაჲსა ღმრთისაჲ, სამებით
ცნობილისა ერთბუნებაჲდ ... (80v-81r).
105. თუესა დეკენბერსა იდ, წმიდათა მოწამეთა თჳრსო, ლევკი და კალინიკესი.
უფალო ღაღადყავსაჲ დ - თჳრსო, მჴნეო მოწამეო, ფარი უღმრთოთა შეჰმუსრე
... (81r-v).
თუესა დეკენბერსა იდ, წმიდათა მოწამეთა თჳრსო, ლუვკი და კალი
ნიკესი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ფილიმონისი, აპოლონ
ისი, იპატისი და მათთანათა ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ დიდისა
ძრვისა. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა მათთჳს. წმიდათა მათ საღმრთოჲთა
და ბოროტთ საჴმილი მრავალ ღმრთაებისა, დიდებულნო, და აღეგზნენით
სურვილითა ქრისტესითა ... (81v-82r).
106. თუესა დეკენბერსა იე, წმიდისა მღუდელმოწამისა ელევთერისი. უფალო
ღაღადყავსაჲ დ - მოგიცემიეს. ჭურ პატიოსან იქმენ სულისა წმიდისა, მამაო, და
სული შენი განსწმიდე ... (82r-83r).
თუესა დეკენბერსა იე, წმიდისა მღუდელმოწამისა ელევთერისი, ესე
იყო ქალქსა ჰრომისა ნათესავითა წინასწარჩინებულთა, ყრმა ჰასაკითა ...
- ყრმანი სარწ. ჰღაღადებ, დიდებულო სატანჯველთა შინა თითოსახეთა ...
(83r-v).
107. თუესა დეკენბერსა ივ, წმიდისა წინასწარმეტყველისა ანგეასი დ გუერდი
- ვითარმედ გხადოდეთ. იქმენ შენ სამკჳდრებელ ღმრთისაჲ და ტაძარ სამეუფო
ცხორებითა ბრწყინვალითა ... (83v).
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თუესა დეკენბერსა ივ, წმიდისა მოწამისა მარინოასი ... ამასვე
დღესა წმიდისა ბაჲქოსი ... ამასვე დღესა წმიდათა მამათა პროვოსი,
ილარიონის და მათთა და ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა ჩუენთა მემნონ
მთავარეპისკოპოსისა ეფესოს და მოდისტოს იერუსალჱმელისა ...
და თეოფანე საკჳრველთმოქმედისა და წმიდათა მოწამეთა პროვო
და ილარიონის წამებაჲ. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. განსწმიდე
სული შენი და შეიწყნარე ელვა სულისა, წინასწარმეტყველო ნეტარო ...
(83v-84r).
108. თუესა დეკენბერსა იზ, წმიდისა წინასწარმეტყველისა დანიელისი და
წმიდათა სამთა ყრმათა ანანია, აზარია და მისაელისი, დ, მჴნეონი - დანიელ
ღმერთშემოსილმან გული უბიწო მოიგო და ყო იგი სავანედ წმიდად სულისა ...
(84r-v).
თუესა დეკენბერსა იზ, წმიდათა სამთა ყრმათა ანანია, აზარია და მისა
ელისი და დანიელ წინასწარმეტყველისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
პატრემუთისი(sic) და კოპრესი და ალექსანდრესი, რომელნი იწამნეს
ივლიანეს ზე განდგომილისა. კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთისმს.
შეზღუდვილმან შჯულითა საუფლოთა არა თავს იდვა უშჯულო შეგინებაჲ
... (84v-86v).
ქრისტესშობისა წინა კჳრიაკესა ჴსენებაჲ წმიდათა მამათმთა
ვართა. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი პირველად აღგ
დომისანი, ჴმაჲ ა გუერდი. გიხაროდენნი - აღაღე ბრწყინვალედ
ჴმა შენი, სიონ, საღმრთოჲო ქალაქო ღმრთისაჲო ... (85r-86r).
მეორესა კჳრიაკეს ქრისტესშობისა წმიდათა მამათა და სამთა
ყრმათა და დანიელისი. უფალო ღაღადყავსაჲ ... - ყოველი
სასოებაჲ. გამოსჩნდა დიდებული მამათმთავართა ჴსენებაჲ, აღვ
სებული ნათლითა და ბრწყინვალებითა გარდაფენილი ... (86r-v).

109. თუესა დეკენბერსა იჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა აღმსარებელისა […], დ
- მოგიცემიეს. ცისკრად აღმოგვიბრწყინდი აღმოსავალით აღმოსრულად, ღმერთ
შემოსილო მამაო ... (86v-87r).
თუესა დეკენბერსა იჱ, წმიდისა ფლოროსი ამასიელ ეპისკოპოსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ვონიფანტესი და ერმილოსი და სატ
ფურებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა ხალკჳპატიას. კურთხეულარ
საჲ - ხატისა მისთჳს ოქ. განაბრწყინვე სული, ნეტარო, ნათლითა მოღუ
აწებისათა ... (87r).
110. თუესა დეკენბერსა ით, წმიდისა მოწამისა ვონიფანტესი, დ - მოგიცემიეს.
გსუროდა დიდებისა საუკუნოსა, დიდებულო ვონიფანტე ... (87r-v).
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თუესა დეკენბერსა ით, წმიდათა მოწამეთა პრომოსი და არეოსი და
ელიასი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ტიმოთე დიაკონისა და
პოლიევკტოსი ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ევტუქისი და თესა
ლონიკესი და მათ თანა ორასთა მამათა და სამეოცდაათთა დედათა,
რომელნი იწამნეს თესალონიკეს და წმიდათა მოწამეთა ვონიფანტე
და ერმოლაოჲსი. კურთხეულარსაჲ - აბრამიანთა. არა უზორე კერპთა,
არამედ განსაცდელთა საჴმილსა მძაფრსა შეითხიე შენ ... (87v).
111. თუესა დეკენბერსა კ, წინადღე ქრისტეს შობისა და წმიდისა ეგნატი
ღმერთშემოსილისა. უფალო ღაღადყავსა ბ გუერდი - ანგელოსთა დღ. რომელი
პირველ მზისა იშვა მამისაგან, აწ ქალწულისა დედისაგან იშვების ... (88r-89r).
თუესა დეკენბერსა კ, წმიდისა მღუდელმოწამისა ეგნატი ღმერთშემო
სილისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ევგენისი და მაკარისი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა მიქაელ სჳნიკილისა. მწუხრის
ლოცუაჲსა ... - ბრძანებაჲმან. რომელმან დასცნა ღრუბელნი აღსავალად
... (89r).
112. თუესა დეკენბერსა კა, წინდღე ქრისტესშობისა და წმიდისა ივლიანისი.
უფალო ღაღადყავსა ბ გუერდი - ანგელოზთა დღ. დღესასწაულობს ყოველი
დაჲბადებული და ზეცისანი ჩუენ თანავე იხარებენ ... (89r-90r).
თუესა დეკენბერსა კა, წმიდისა მოწამისა ივლიანასი ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა თემიტოკლეოსი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწა
მისა ევვიოტისი და პოლიევკტო მოწამისა ... - ბაბილონს სამ. ვითარ
დაგიტიოს ქვაბმან მომავალი ჩუენთჳს შობაჲდ ... (90r-v).
113. თუესა დეკენბერსა კბ, წინადღე ქრისტეს შობისა და წმიდისა ანასტასი
ასი ბ გუერდი - ანგელოზთა დღეს. აჰა ესერა კრავი ღმრთისაჲ, ამღებელი სოფ
ლისა ბრალთა ბაჲგასა მიიწვინების ... (90v-91r).
თუესა დეკენბერსა კბ, წამებაჲ წმიდისა მოწამისა ანასტასიასი ...
ამასვე დღესა წმიდისა კაპიტონ ქერსოვნეთის ეპისკოპოსისა ... - ჵი,
სასწაული. ვითარმე ქუაბმან კნინმან დაგიტიოს, სიტყუაჲო ... (91r-v).
114. თუესა დეკენბერსა კგ, წინადღე ქრისტეშობისა და წმიდათა ათთა
კრიტელთა, ბ გუერდი - ანგელოზთა დღ. ნეფსით მოსდრიკენ ცანი და გარდამოჴედ
და ქალწულებრივი საშო გამოუკულეველად დაიმკჳდრე ... (91v-92v).
თუესა დეკენბერსა კგ, წმიდათა ათთა მოწამეთა, რომელნი იწამნეს
კრიტს ... ამასვე დღესა სატფურებაჲ დიდისა ეკლესიისა სოფიაწ
მიდისა ... - ვითარცა სამთა ყრმათა. მოიწია ჴსენებაჲ მოწამეთა ქებად
დღესასწაულსა შობისა ქრისტეს მჴსნელისასა ... (92v).
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115. თუესა დეკენბერსა კდ, წინადღე ქრისტეს შობისა, ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული
საკჳრველი, რამეთუ მეფჱ ყოველთა და უფალი პირველ საუკუნეთა მამისაგან
შობილი დღეს ქუეყანასა ზედა ვითარცა კაცი ბეთლემს ქალწულსა შობაჲდ მოჰყავს
... (92v-93v).
თუესა დეკენბერსა კდ, წინადღე ქრისტეს შობისა და წმიდისა
მოწამისა ევგენიასი, რომელი იყო კომოდ მეფისა ზე, ასული ფილიპე
ჰრომისა ეპარხოზისა და წმიდათა მოწამეთა აქაიკისი და სქინონისი.
კურთხეულარსაჲ - ყრმათა ღმრთის. მწყემსნი ველს მდგომარენი იტ
ყოდეს: განვიდეთ ბეთლემზე და ვიხილოთ საკჳრველებაჲ ესე, რომელი
გუვეუწყა ანგელოზთაგან ... (93v-95v).
116. თუესა დეკენბერსა კე, განმაცხოველებელი შობაჲ უფლისაჲ ჩუენისა
იესუ ქრისტესი, ჴმაჲ ა - შენ სიტყაჲ. მოვედით და მივიწინეთ ყოველნი დღეს
ბეთლემს და ვისმინოთ ჴმა იგი ტკბილი და უცხო ... (95v-97v).
თუესა დეკენბერსა კე, დღესასწაული შობაჲ უფლისაჲ ჩუენისა იესუ
ქრისტესი ჴორცითა წმიდისაგან უხრწნელისა უფროჲსად კურთხეულ
ისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა მიერ დღეს ქალწულისა
მარიამისაგან. კურთხეულარსაჲ - ყრმანი სარწმუნოებით. მწყემსთა
უდაბნოსათა ვითარცა გამოუბრწყინდა ნათელი, განკჳრვებულნი ხედ
ვიდეს ... (97v).
შენიშვნა: სხვა საგალობლებს შორის ჩართულია შემდეგი
აკროსტიხით გაწყობილი იამბიკო: „ქებითა და გალობითა ყოლად
წმიდითა ქრისტეს ღმრთისა ჴორციელად ზეშთა ცნობისა ბრწყინ
ვალესა შობასა ყო[ვ]ელი სოფელი იხარებს და ანგელოზთა თანა
წყალობათა მისთა ადიდებს და შეასხამს დღეს“ (97r-98v).

117. თუესა დეკენბერსა კვ, კრებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჴსენებაჲ
წმიდათა მართალთა და ღმრთისაჲ მამისა იოსებ მართლისა და იაკობ
ძმისა უფლისაჲ. უფალო ღაღადყაჲვსა, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - საღმრთოჲსა ამას
ჴსენებაჲსა განკაცებაჲსა ქრისტესსა დასაბაჲმსა სოფლისა ამის სიხარულისასა ...
(98v-99r).
თუესა დეკენბერსა კვ, კრებაჲ ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა.
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა, რომელნი დაიწუნეს ნიკომიდიას
და წმიდისა მოწამისა ეფთჳმისა სარდელ მთავარეპისკოპოსისა. ამან
იღუაწა თეოფილეს ზე მეფისა პატიოსნისა ხატთათჳს. კურთხეულარ
საჲ - აბრამიანთა. მწყემსნი ბეთლემს შობილსა ქალწულისაგან ღმერთსა
თაყუანსსცემენ ... (99r).
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118. თუესა დეკენბერსა კზ, წმიდისა პირველმოწამისა სტეფანესი, ჴმაჲ დ.
მჴნეონი - სულისა მიერ წმიდისა აღვსებულ იქმენ, სტეფანე ... (99r-v).
თუესა დეკენბერსა კზ, წმიდისა მოწამისა და პირველდიაკონისა
სტეფანესი და წმიდისა თეოდორესი საბაჲწმიდელის ხუცისა და აღმ
სარებელისა, ძმისა წმიდისა თეოფანე გამომეტყჳელისა და აღმსა
არებელისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა, რომელნი რაითას
მოისრნეს აგარეანთა მიერ რიცხჳთ ორმეოცნი. კურთხეულარსა
- უფროსად ამღ. მოკლვად მოსწრაფეთა მათ შჯულისა გარდამავალთა
მოკლეს პირველმოწამე მჴეცთაებრ მძჳნვარეთა ... (99v).
119. თუესა დეკენბერსა კჱ, წმიდისა თეოდორე [...]ნდელისა ხუცისა და აღმ
სარებელისა, ძმისა თეოფანე გამომთქმელისა და აღმსარებელისა, რომელთა
პირთა ზედა ესევითარი [...]რი დაწერეს მართლისა სარწმუნოებისათჳს
ბრძანებითა თეოფილე მეფისა მწვალებელისათა წერტით ... ამასვე დღესა
წმიდათა ორთა ბევრთა მოწამეთა, რომელნი ნიკომიდიას დაიწუნეს, დ. მჴნე
ონი - ქრისტეს მჴსნელისა ძალითა განსძლიერდით, ახოვანნო (99v-100v).
მინაწერი: „ესე ეწერა“ (100r).
თუესა დეკენბერსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდორე კოსტან
ტინეპოლელ მთავარეპისკოპოსისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა თეო
დორე საკჳრველთმოქმედისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა მარკიანესი
და წმიდათა ორთა ბევრთა. კურთხეულარსაჲ - საჴმილსა შინა. განბრ
წყინვებულმან მართლმადიდებლობისა შურითა, ბრძენო, გმობაჲ და ჭმადი
ბილწი წყალობისა წადიერად განსთხიენ ... (100v).
120. თუესა დეკენბერსა კთ, წმიდათა ჩჩჳლთა ყრმათა და წმიდისა მარკელ
ესი, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - საუნჯესა დაფარულსა ეძიებდა უღმრთო იგი, ვინაცა
უმანკონი ყრმანი მოსწყჳდნა დღეს ... (100v-101r).
თუესა დეკენბერსა კთ, წმიდათა ჩჩჳლთა ყრმათა, რომელნი მოსრნა
ჰეროდე უშჯულომან ბეთლემს და ყოველთა საზღვართა მისთა და
ჴსენებაჲ ყოველთა ქრისტეანეთა და ძმათა ჩუენთა სიყმილითა დაწ
ყურვილითა და მყჳსლითა და ყინელითა აღსრულებულთა და წმიდი
სა მამისა ჩუენისა მარკელესი დაუძინებელთა მონასტრისა მამასახ
ლისისა ... - საჴმილსა რაჲ ცხ. კთა ბუნებაჲმან ყუავილი და თბე შენდა
შეწირა, რომელმან შეიმოსე იგი ... (101r-v).
121. თუესა დეკენბერსა ლ, წმიდისა მოწამისა ანუსიასი, დ. მჴნეონი - ქალ
წულებისა ნათლითა განბრწყინდი, ყოვლად ქებულო ანუსია და კუალად წამებითა
შეიმკუჱ ... (101v).
თუესა დეკენბერსა ლ, წმიდისა მოწამისა ანუსიასი ... ამასვე დღესა
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წმიდისა ლეონტი ჰრომისა არქიმანდრიტისა. კურთხეულარსაჲ საჴმილსა შინა. დაგემყარა შენ სახლი სულისა შენისა, მოწამეო, მართლ
აღსარებაჲსა ზედა ... მასვე დღესა წმიდისა ზოტიკე ხუცისა ობოლთა
მზრდელისა (101v-102v).
122. თუესა დეკენბერსა ლა, წმიდათა ორთა ბევრთა ნიკომიდიას დამწუართა,
ჴმაჲ დ. მოგიცემიეს - მზისა მის სიმართლისა სურვიელ იქმნენით, წმიდანო,
რომელი მოვიდა სოფლად ... (102v-103r).
თუესა დეკენბერსა ლა, წმიდისა მამისა ჩუენისა ზოტიკოს ხუცისა,
ობოლთა მზრდელისა და წმიდათა მოწამეთა ინდისი და დომნასი და
სიმრავლისა მის, რომელნი ნიკომიდიას დაიწუნენ ეკლესიასა შინა
... - ყრმანი სარწ. მოწამენო ნეტარნო, საუკუნესა მას შუჱბაჲსა შეხუჱდით
ძალითა ღმრთისაჲთა ... (103r-v).
ანდერძი: „ღმერთო, შეიწყალე ფრიად ცოდვილი [...] შვილი [...]
რომელმან აღსწერა ორი თავი ესე ქორონიკონს ტჟგ“ (103v).
შენიშვნა: ანდერძში გადამწერის სახელი საგანგებოდ არის
ამოშლილი.
აქვე მინაწერი მხედრულით: „ჰე, გზა იწრო და საჭირველი და
მიწიე სივრცესა სამოთხისასა და სადა იგი არს ოხა დღესასწაულთა,
სადა იგი არს ძელი ცხოვრებისა. ჩვენთვის მარადის ოხასა ნუ
დაიდუმებ დაძინებისა შენისა შემსხმელთა“; ნუსხურით: „ბეჭთა
ზედა ქერაბინთასა“ (103v).
123. თუესა იანვარსა ა, წინადაცვეთა უფლისაჲ ჩუენისა იესუ ქრისტესი და
წმიდისა მამისა ჩუენისა ბაჲსილისა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ჴორცითა რაჲ იშევ
ჩუენთჳს, ქრისტე მეუფეო ... (104r).
თუესა იანვარსა აქუს დღე ლა, დღეთა აქუს ჟამი ი და ღამეთა - ჟამი იდ.
თუესა იანვარსა ა, უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი მერვისა დღისა
წინადაცუჱთა და საუფლო დიდებული დღესასწაული და წმიდისა
მამისა ჩუენისა დიდისა ბაჲსილისი კესარიელ-კაბადუკიელ მთავა
რეპისკ
 ოპოსისა … - ხატისა მის. ბრწყინვალე არს დღეს მსგეფსი შობისა
უფლისაჲ ... (104v-105r).
124. თუესა იანვარსა ბ, წინადღე განცხადებისა და წმიდისა მამისა ჩუენისა
სილიბისტრო ჰრომთა პაპისა გ გუერდი - ანგელოზთა დღეს წინაუვიდოდეს
ძალნი ბეთლემით გამო მდინარედ იორდანისად ... (105r-v).
თუესა იანვარსა ბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა სილიჳსტროს ჰრომთა
პაპისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ბაჲსილისი ... - ხატისა მის.
რაჲთა სამოსელი შემმოსო განშიშულებულსა ამას, ქრისტე მაცხოვარ ...
(105v-106r).
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125. თუესა იანვარსა გ, წინადღე განცხადებისა და წმიდისა წინასწარმეტ
ყველისა მალაქიასი - ანგელოზთა დღეს. დღეს საიდუმლოდ იშუჱბდინ ცაჲ და
ქუეყანა და განსცხრებოდენ მთანი წინასწარ თქმულთაებრ ... (106r-v).
თუესა იანვარსა გ, წმიდისა მოწამისა გორდისი, რომელი იყო კესარიაკაბაჲდუკიასა ... ამასვე დღესა წმიდისაჲ თეოგენოს ეპისკოპოსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა წინასწარმეტყველისა მალაჲქიასი ... ამასვე
დღესა წმიდისა თომაიდასი. კურთხეულარსა - ბრძანებამან. ცეცხლი
სულისა იორდანესა შინა მძაფრად აღატკინა ... (106v-107r).
126. თუესა იანვარსა დ, წინადღე განცხადებისა და წმიდათა მოციქულთა,
ა - ზეცისა განწეს. ზეცისა უსხეულონი განკჳრვებულ იქმნეს იხილეს რაჲ სიმდაბლე
შენი, ქრისტე მაცხოვარ ... (107r-v).
თუესა იანვარსა დ, წმიდისა თეოპემტო ეპისკოპოსისა და თეონა მოწა
მისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ზოსიმე მონაზონისა და მოწამისა და
ათანასე კომენტარისა ... ამასვე დღესა ნეტარისა სჳნკლიტიკესი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოქტისტე საკჳრველთმოქ
მედისა. კურთხეულარსა - არა ჰმსახურ. წყუდიადსა შინა გარდასლჳსასა
მდებაჲრე და ბრალთა მიერ გამუსრვილი ესე, სახიერ ... (107v-108r).
127. თუესა იანვარსა ე, წინადღე განცხადებისაჲ, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწ. წარმართ
თა ეკლესიაო, ბრწყინვალედ შეიმკუჱ, ქრისტე მოახლებულ არს ... (108r-v).
თუესა იანვარსა ე, წმიდისა პავლე თებაჲდელისა და წმიდისა
გრიგოლი აკრაკანტელისა და წმიდისა აპოლინარისა და წინადღე
განცხადებისა. კურთხეულარსა - ყრმანი სარწ. ქრისტე მაცხოვარი დღეს
განცხადნა ნათლისა მომნიჭებელად ... (108v-110v).
128. თუესა იანვარსა ვ, წმიდაჲ ღმრთისაჲ გამოცხადებაჲ უფლისაჲ ჩუენისა
იესუ ქრისტესი, ჴმაჲ ა - ნათელი ნათლისაგან გამოუჩნდა სოფელსა, ქრისტე,
მაცხოვარი ჩუენი ... (110v-112r).
თუესა იანვარსა ვ, წმიდაჲ ნათლისღებაჲ ღმრთისაჲ უფლისაჲ ჩუენისა
იესუ ქრისტესი. ცისკრად ... კურთხეულარსა - ყრმანი წმიდანი. ძალნი
ცათანი განკჳრვებულნი შიშით მდგომარენი ჰჴედჳდეს შენსა მიუწდომელ
საჲ სიმდაბლესა ... (112r-113v).
შენიშვნა: ჩართულია შემდეგი აკროსტიხით გაწყობილი იამბიკო:
„დღეს იორდანეს ქრისტეს ნათლისღებასა ყოველი სოფელი
განათლდა და სამებისა წმიდისა თაყუანისცემაი განცხადნა, იხა
რებენ ერთბამად ანგელოზნი და კაცნი“ (112v-113r).
129. თუესა იანვარსა ზ, კრებაჲ წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისაჲ და წამე
ბაჲ წმიდისა აბოსი ქალაქსა შინა ტფილისსა, ა - წმიდანო მარტჳლნო. წინამორ
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ბედმან რაჲ გიხილაჲ ნათლისღებაჲდ მისსა მომავალი, ქრისტე ... (113v-114r).
თუესა იანვარსა ზ, კრებაჲ წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა და
წმიდისა მოცქულისა აპოლოსი და წმიდისა მოწამისა აბოსი, რომელი
იწამა ქალაქსა ტფილისისსა (sic) ქართლს. საგალობელი წმიდისა
აბოსი - ეტლთა სიმრ. დაღაცათუ დამბაჲდებელმან სიტყუამან ღმერთმან
შეიმოსა კაცებაჲ ... (114r-v).
130. თუესა იანვარსა ჱ, წმიდისა დედისა დომნიკასი, დ - მოგიცემიესნი. დასავ
ლით აღმოჰჴედ ვითარცა ვასკულავი ბრწყინვალე და ნათლითა ელვარითა შენთა
მათ კეთილთა საქმეთათა ... (114v).
თუესა იანვარსა ჱ, წმიდათა მოწამეთა თეოფილე დიაკონისა და ელი
აჲდი ერისკაცისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ზოტიკე ხუცისა, ობოლთა
მზრდელისა და წმიდისა ევგენისი და წმიდისა ტატიანესი. მწუხრსა
და ცისკრად განხცადებისა და წმიდისა. კურთხეულარსა - ბრძანებამან
უ. გონებაჲ შენი განაღმრთო ღმრთისაჲ მიმართ წამისყოფამან, ღირსო ...
(114v-115r).
131. თუესა იანვარსა თ, წმიდისა მოწამისა პოლიევქტოსი და წმიდისა ევსტ
რატი მკურნალისა, ა - ზეცისა განწე. სიტყჳსაებრ დავითისა აღმოგიყვანა შენ
მღჳმით გლახაკობისათ ... (115r).
თუესა იანვარსა თ, წმიდისა მოწამისა პოლიევკტოსი ... ამასვე დღესა
წმიდისა წინასწარმეტყველისა აქიასი ... - ყრმათა ღმრთისმსახურ.
უჩუენე, მეუფეო, მსახურსა შენსა ძლიერებაჲ შენი ... (115r-v).

132. თუესა იანვარსა ი, წმიდისა გრიგოლი ნოსელისა და წმიდისაჲ მარ
კიანესი, ა - წმიდანო მარტჳ. მამაო გრიგოლი, საფლავმან, რომელ არს მიზეზი
დავიწყებისა, ვერ დაადუმნა ბაჲგენი შენნი ... (115v-116r).
თუესა იანვარსა ი, წმიდისა მამისა ჩუენისა გრიგოლი ნოსელ ეპის
კოპოსისა, რომელი იყო ძმა დიდისა ბაჲსილისი ... ამასვე დღესაჲ
წმიდისა მამისა ჩუენისა დომენტიანოს მელენტინელ მთავარეფისკო
პოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მარკიანე ხუცისა და იკონომოსისა
დიდისა ეკლესიას სოფიაწმიდას ... ამასვე დღესა წმიდისა დომნიკასი
... - უფროსად ამღ. მარადის ნათელსა თჳსსა უბრწყინვალეს მოგუფენდა
ღმერთი უფროსად დიდებული, სანატრელო გრიგოლი ... (116r).
133. თუესა იანვარსა ია, წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდოსისი, ა გუერდი.
გიხაროდენი - გოდოლი მაღალი სათნოებაჲთა აღაშენე თავი შენი თეოდორე ...
(116r-117r).
თუესა იანვარსა ია, წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდოსისი ... ამასვე
დღესა წმიდისა პეტრე მოწამისა ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ იოანე
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მორწმუნისა მეფისა. მწუხრი და ცისკრად დღესასწაულისა და წმიდისა.
ცხორებაჲ წმიდისა. კურთხეულარსა - ბრძანებამან. რომელმან ყუნა
წყალნი იორანისანი შემწუჱლად ცოდჳსა ... (117r).
134. თუესა იანვარსა იბ, წმიდისა მოწამისა ტატიანესი, ბ - მამისაგან შობი.
რაჟამს ნათლითაჲ სულისათა მდიდრად განბრწყინვებულმან სიმდიდრე მოიძულე
... (117r-v).
თუესა იანვარსა იბ, წმიდისა დიდისა ტატიანა მოწამისა ... ამასვე დღე
სა წმიდისა მოწამისა მეორტისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოციქულისა
მარკოზისი, რომელსა ეწოდა იოანე. განგებაჲ დღესასწაულისა და
წმიდისა. კურთხეულარსა - ხატისა მის. ჴრმლითა რაჲ დაიჭრებოდე,
მოკუჱთა ძუძუთა სიმჴნით თავს იდევ ... (117v).
135. თუესა იანვარსა იგ, წმიდისა მოწამისა ერმჳლესი და სტრატონიკესი და
წმიდისა დომენტიანე მელეტინელ ეფისკოპოსისა, ა - ზეცისა განწ. ერმჳლეს და
სტრატონიკეს ღუაწლით შემოსილთა საჴსენებელსა, ერნო ... (117v-118r).
თუესა იანვარსა იგ, წმიდათა მოწამეთა ერმჳლე და სტრატონიკოსი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ევგენიასი და მისთანათა ... - ყრმათა
ღმრთისმს. ოფლგარდამომდინარეთა სიტყუაჲთა შენთა უდბებისა სიმწარე
სტრატონიკესი ... (118r-v).
136. თუესა იანვარსა იდ, მსგეფსი განცხადებისა და წმიდათა მამათა სინელ
თა და რაჲთელთაჲ და წმიდისა მოციქულისა ნინოსი ქართველთა განმა
ნათლებელისა დ გუერდი - ვითარმედ გხადო. ძლიერად იღვაწეთ თქუენ, წმიდანო,
და ახოვნად დაუთმეთ ბარბაროზთა სიმედგრესა ... (118v).
თუესა იანვარსა იდ, წმიდათა მამათა, რომელნი სინას მოისრნეს
ბარბაჲროზთაგან ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა სტეფანესი ... ყრმათა ღმრთის. ვნებაჲთა ცეცხლითა არა შეიწვენით, არამედ ცვარითა
მოღუაწებისათა სულნი თქუენნი განაპოხენით ... (118v-119v).
137. თუესა იანვარსა იე, წმიდისა პავლე თებაჲდელისა და იოანე გლახაკისა
და პანსოფი მოწამისა, ა - წმიდანო მარტჳ. პავლე დიდებულო, ჯუარითა ქრისტეს
მაცხოვრისათა განიოტე ... (119v).
თუესა იანვარსა იე, წმიდისა მამისა ჩუენისა ამპა პავლე თებაჲდელისა
... ამასვე დღესა წმიდისა იოანე გლახაკისა ... ამასვე დღესა წმიდისა
ხარიტინისი ... ამასვე დღესა წმიდისა ელპიდი მღუდელმოწამისა
და მისთანათა და ჴსენებაჲ ლეონ დიდისა მეფისა. კურთხეულარსა
- ვითარცა რაჲ სიონ. […]ედჳსაგან და გულისთქუმათა ბილწთა განაშორე
თავი შენი ... (119v-120r).
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138. თუესა იანვარსა ივ, თაყუანისცემა ჯაჭუთა პეტრე მოციქულისათა, ბ მამისაგან შობ. მოვედით, გამოვკრბეთ, მორწმუნენო, და გალობით შევასხმიდეთ
ნეტარსა პეტრეს ... (120r-v).
თუესა იანვარსა ივ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა მოციქულისა
პეტრეს ჯაჭუთ თაყუანისცემა ... ამასვე დღესა წმიდისა დიდისა
მოწამისა პანსოფისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა დანაკტო
წიგნისმკითხუჱლისა ... - რომელმან პირველ. იწოდე წყაროდ წყალთა
ცხორებისათა გამომავალ სახელისაგან ღმრთისაჲ ჩუენისა ... (120v).
139. თუესა იანვარსა იზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა დიდისა ანტონისი, დ,
მჴნეონნი - მოღუაწებითა კუჱრთხითა განაპე სიღრმე ვნებაჲთაჲ და გზა უყავ მონა
ზონობისა ალაგთა ... (120v-121v).
თუესა იანვარსა იზ, წმიდისა მამისა ანტონისი ... ამასვე დღესა წმიდ
ათა სამთა ყრმათა მოწამეთა: სევსიპპო, ელაჲსიპო და მელაჲსიპოსი
... - აბრამიანთა ყრ. მიჰრონისა საღმრთოჲსა საუნჯე იქმნა პირი შენი,
უბიწოო ღირსო ანტონი ... (121v).
140. თუესა იანვარსა იჱ, წმიდისა დიდისა ათანასესი, დ მჴნეონნი - სწავლათა
მათ შენთა ველმან უკუდავებისა ყუავილნი, ათანასი ნეტარო, აღმოაცენნა ...
(121v-122r).
თუესა იანვარსა იჱ, ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა ჩუენთა ალექსანდრი
ელ მთავარეპისკოპოსთა ათანასესი და კჳრილესი და ალექსანდრესი
... - საღმრთოჲსა შური. სახელმოდგმობითა უკუდავებისა სეხნაო ათანასე,
ჰქადაგე სიტყუაჲ ღმრთისაჲ თანასწორად დაუსაბამოსა მამისა და სული
წმიდაჲ თანამოქმედ და თანაარს მშობელისა და ძისა განუყოფელ
ღმრთეებითა ... (122r).
141. თუესა იანვარსა ით, დიდისა მაკარი მეგჳპტელისა და წმიდისა თეოდოტე
მღუდელთმოძღურისა, ა - შენ სიტყუაჲ. მოვედით, დღეს, მორწმუნენო და
შევასხმიდეთ ჩუენ სათნოებაჲთა მიერ შემკობილსა მაკარის ... (122v).
თუესა იანვარსა ით, წმიდისა მღუდელმოწამისა თეოდოტე კჳრინელ
ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ევპრაქსისი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ლუკიანესი, პავლესი და მათ თანა
ჩჩჳლთა კლაჲვდისი, ჳპატისი, პავლესი და დიოდოსისი და წმიდისა
მამისა ჩუენისა მაკარი მეგჳპტელისა. კურთხეულარსა - ვითარცა
სამთა ყრ. ნათელღებული იგი მო-რა-ვიდა შენ ზედა სიმდაბლითა შენითა
საღმრთოჲთა ... (122v-123r).
142. თუესა იანვარსა კ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფთჳმისი, ა - წმიდანო მარტჳ.
მამაო ეფთჳმი, შობაჲსა შენსა მოივლინა ანგელოზი მაუწყებელად ... (123r-v).
თუესა იანვარსა კ, წმიდისა მამისა ჩუენისა დიდისა ეფთჳმესი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ევგენი ტრაპიზონტელისა და მის
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თანა უალერიანე, კანდიდოსი და აკჳლაჲსი ... ამასვე დღესა წმიდათა
მოწამეთა ბაჲსოსი, ევსევი, ევტჳქი და ვასილიდოსი ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ინნა, რიმმა და პინნასი ... - საღმრთოჲსა შური.
ასპარეზად შრომათა და სიწმიდისა მოძღურად გამოაჩინე საღმრთოჲ
ცხოვრება შენ ... (123v-124r).
143. თუესა იანვარსა კა, წმიდისა მაქსიმე აღმსარებელისა და წმიდისა
ნეოფიტესი და წმიდისა აღნისი, ჴმაჲ ა - წმიდანო მარტჳ. მართალო მაქსიმე
ღირსო, სარწმუნოებისათჳს მოღუაწეო, ვნებაჲნი დაითმინენ შენ ვითარცა მჴნემან
მოწამემან ... (124r-v).
თუესა იანვარსა კა, წმიდისა მამისა ჩუენისა მაქსიმე აღმსარებელისა
და წმიდისა მოწამისა ნეოფიტესი ... ამასვე დღესა წმიდისა ზოსიმე
სჳრეკოზელ ეპისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აღნისი,
რომელი იწამა ჰრომეს შინა. კურთხეულარსა - ქუეყანით იუდა. სამება
ერთბუნებაჲდ, ერთნებაჲდ და ერთჴელმწიფებაჲდ ჰქადაგე ... (124v).
144. თუესა იანვარსა კბ, წმიდისა ტიმოთე მოციქულისა და წმიდისა ანასტასი
სპარსისა, ა - წმიდანო მარტჳ. სულისა ნათლითა ელვარედ განბრწყინდი, ჵ
ღმრთის მხილველო ტიმოთე ... (124v-125r).
თუესა იანვარსა კბ, წმიდისა მოციქულისა ტიმოთესი, მოწაფისა
წმიდისა პავლესი ... ამასვე დღესა წმიდისა ვიკენტი დიაკონისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა ანასტასი სპარსისა ... - ყრმანი სარწ. ზეცისა
მჴედრობაჲთა თანა ჯეროვნად შეერთე, ტიმოთე და იშუჱბ ბრწყინვალე
ბითა ... (125r-v).
145. თუესა იანვარსა კგ, წმიდისა დიდებულისა კლიმი ანკჳრიელისა და აღა
თანგელოზისი, დ. მჴნეონი - საღმრთოჲსა შურისა ცეცხლი აღეტყინა გულსაშენსა,
ახოანო კლიმი ... (125v-126r).
თუესა იანვარსა კგ, წმიდისა მღუდელმოწამისა კლიმი ანკჳრიელ
ეფისკოპოსისა და წმიდისა აღათანგელოზ მოწამისა ... - ვითარცა სამ
თა ყრ. სასწაულთა შენთა ნათლითა სოფელი განანათლე, სანატრელო
მამაო კლიმი ... (126r).
146. თუესა იანვარსა კდ, წმიდისა და საკჳრველთმოქმედისა ქსენისი, დ
გუერდი - ვითარმედ გხადოდი. იწყო საღმრთოჲთა ტრფიალებითა და იჯმენ სოფ
ლისაგან და მსოფლიოთა საქმეთა ... (126r-v).
თუესა იანვარსა კდ, წმიდათა მოწამეთა პავლე და პავსირისი და
თეოდოტისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა თეოდულესი ...
ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ერმოგინე და ფილიმონ კარპათელ
ეპისკოპოსისა, წმიდათა მოწამეთა ხჳრსოპოლოკისი და ევსებიასი ...
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- საღმრთოჲსა შურ. მხუჱველთა შენთათჳს სამართლად იქადის ჰრომი ...
(126v-127r).
147. თუესა იანვარსა კე, წმიდისა გრიგოლი ღმრთისმეტყუჱლისა, დ, მჴნეონნი
- ღმრთისა ხილჳსა სიმაღლედ აღჴედ, ნეტარო გრიგოლი და იხილენ დაფარულნი
გამოუთქუმელნი ... (127r-v).
თუესა იანვარსა კე, წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლი
ღმრთისმეტყუჱლისა კოსტანტინეპოვლელ მთავარეფისკოპოსისა ვინათგან დიდი გრიგოლი ღმრთისმეტყუჱლი თჳთ თავადი იქმნა მოძღუარ
(127v).
148. თუესა იანვარსა კვ, წმიდისა ქსენეფორესი, შჳლთა და მეუღლისა მისისა,
ბ - მამისაგან შობი. ბრწყინვალედ პატივთაგან სულიერთა და მოწყალებითა და
სარწმუნოებითა სული შენი განაბრწყინვე ... (127v-128r).
თუესა იანვარსა კვ, წმიდისა ქსენეფორესი და ცოლისა მისისა და
შჳლთა მისთა არკადისი და იოანესი ... ამასვე დღესა წმიდათა
მამათა ჩუენთა დომენტისი და პაფნოტისი და ჴსენებაჲ დიდისა მის
ძრჳსა, რომელი იქმნა დასასრულსა მცირისა თეოდოსის მეფისასა,
ძისა არკადის და ევდუქსიასსა ... - ბრძანებამან. გონებისა უბიწოებითა
ვითარცა მამა იგი ღმერთშემოსილი ერთად შეკრებაჲსა შენსა ხედჳდა ...
(128r).
149. თუესა იანვარსა კზ, ნაწილთ აღმოყუანებაჲ წმიდისა იოანე ოქროპირისა,
ა - ზეცისა განწე. ღმრთივსულიერთა წერილთა ქნარსა ღმრთივაღძრულსა, რომელ
მან დაითმინა მრავალნი განსაცდელნი ... (128r-v).
თუესა იანვარსა კზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა
ნაწილთ აღმოყუანებაჲ კომანით სომხითისათ ... ამასვე დღესა
წმიდათა მოწამეთა ანანია ხუცისა და პეტრე მეჭურჭლისა და სხუაჲთა
შჳდთა მჴედართა ... ამასვე დღესა ჴსენებაჲ ღმრთისმოყუარისა
დედოფლისა მარკიანესი ... - აბრამიანთა. ქრისტეს ეკლესიისა საჭენი
ღმრთისაჲ მიერ მიიხუჱნ, მამაო ... (128v-129r).
150. თუესა იანვარსა კჱ, წმიდისა ეფრემ ასურისა, ა - ზეცისა განწ. სამოთხისა
სიკეთესა განიცდიდი, ღირსო და მდიდრაჲდ საშუჱბელსა უდაბნოსა აღჰყუავენ ...
(129r-v).
თუესა იანვარსა კჱ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფრემ ასურისა ... ამასვე
დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა იაკობ დაყუდებულისა ... - ხატისა
მისთჳს. სიყუარულითა სულიერითა საგალობელი ეფრემ მოსწრაფე იქმნა
... (129v).
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151. თუესა იანვარსა კთ, წმიდისა ეგნატის ნაწილთ უკმოყუანებაჲ, დ. მჴნეონ
ნი - ღმრთისმეტყუელთა თავისა მის მოსაყდრედ იწოდე, ღირსო ... (129v-130r).
თუესა იანვარსა კთ, წმიდისა ეგნატი ღმერთშემოსილისა პატიოსანთა
ნაწილთა უკმოყუანებაჲ და წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა ზარბილისი,
და დისა მისისა ვევეასი ... - საჴმილსა შინა. რომელმან საჭურველად
სიმჴნისა და მოთმინებისა, მამაო, უპყრე ქრისტეს სამწყსოთა ... (130r).
152. თუესა იანვარსა ლ, წმიდისა იპოლიტე ჰრომთა პაპისა ა - ზეცისა განწ.
მადლი მოძღურებისა შენ მიითუალე, მამაო ... (130r-v).
თუესა იანვარსა ლ, წმიდისა ვარსიმე ედესელ ეფისკოპოსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა თეოფილე ახლისა ... - რომელმან დაიცვნა.
მღუდელმოწამეო ნეტარო, წამებისა ბრწყინვალებითაჲ და მღუდელთმოძ
ღურებისა ნათლითა განანათლებ მადიდებელთა შენთა ... (130v).
153. თუესა იანვარსა ლა, წმიდათა მოწამეთა კჳროს და იოანესი და მათ
თანა წმიდათა ქალწულთა მოწამეთა ა - ზეცისა განწ. ზეცისა მჴედრობაჲთა თანა
ვდღესასწაულობდეთ ჩუენ საჴსენებელსა თქუენსა ... (130v-131r).
თუესა იანვარსა ლა, წმიდათა და საკჳრველთმოქმედთა კჳროს და
იოანესი და წმიდათა სამთა ქალწულთა თეოდოტი, თეოკტისტი და
ევდუქსიასი და დედისა მათისა ათანასიასი ... ამასვე დღესა წმიდათა
მოწამეთა უიკტორიონ, უიკტოროს, ნიკიფორე, კლაჲვდიოს, სერაპიონ
და პაპანესი ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ტჳრიფენისი ... საჴმილსა შინა. შიში მძლავრისა მოწამეთა ქრისტესთა შეურაცხყუჱს ...
(131r-v).
154. თუესა ფებერვალსა ა, წინადღე მიგებებისა და წმიდისა მოწამისა ტჳრი
ფონისი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობი. აჩრდილნი უჩინო იქმნნეს და სიტყუაჲნი თანა
წარგჳჴდეს ... (132r-v).
თუესა ფებერვალსა აქუს დღე სამ წელ ოცდარვაჲ და მეოთხესა - კთ,
დღეთა აქუს ჟამი ი და ღამეთა - ჟამი იგ.
თუესა ფებერვალსა ა, წმიდისა ტჳრიფონ მოწამისა ... ამასვე დღესა
წმიდისა ბენდინიმიანესი, რომელი დაემოწაფა წმიდასა აქვსენტის ...
- გჳრგჳნოსანი იშუჱბ კრებულსა თანა მოწამეთასა, ღირსო ტჳრიფონ ...
(132v).
155. თუესა ფებერვალსა ბ, მიგებებაჲ უფლისაჲ ჩუენისა იესუ ქრისტესი, ჴმაჲ
ა - შენ სიტყუაჲ. ქალწულისაგან შობილი ცხორებაჲდ სოფლისა წიაღთა რაჲ მიიქუა
სჳმიონ ... (132v-133v).
თუესა ფებერვალსა ბ, მიგებებაჲ უფლისაჲ ჩუენისა იესუ ქრისტესი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა პერპეტუასი და მის თანათა, სატჳრო,
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რევკატი, სატრონილო, სეკუნდი და ფილიკტატისი ... - ღმრთისაჲ
სიტყუაჲ. სჳმეონ მართლამან ღაღადყო მსწრაფლ: წარვიდე ჯოჯოხეთად
და ვახარო ადამს ... (133v-134r).
156. თუესა ფებერვალსა გ, სჳმიონ მართლისა და ანნასი, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს.
წერილთა სჯულისათა აღსრულებისათჳს უფალი დღეს ტაძრად შეიყუანების ...
(134r-v).
თუესა ფებერვალსა გ, წმიდისა სიმონ მართლისა და წმიდისა ანნა
წინასწარმეტყველისა და წმიდისა მოწამისა ანდრიანესი, რომელი
იწამა კესარიას. კურთხეულარსა - არა მსახურეს. სჯულიერად და სიწმი
დით ჰმსახურე ღმერთსა და უბრალოდ სჯულისა წესითა, ღმრთივ სანატ
რელო ... (134v).
157. თუესა ფებერვალსა დ, წმიდისა ისიდორე პლოსელისა, დ, მჴნეონი - და
ხედჳთა და საქმითა აჰმაღლდი შენ ღმრთისაჲ მიმართ ... (134v-135r).
თუესა ფებერვალსა დ, წმიდათა მოწამეთა პაპა, დიოდორე და კლაჲვ
დისი ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა ისიდორესი პლუსე
ლისა და ნეტარისა კლავდიოსი. კურთხეულარსა - ყრმათა მათ წმიდაჲ.
სამყაროსა სარწმუნოებისასა აღმოუბრწყინვა ვითარცა მზისთუალი, ღირ
სო მამაო ... (135r).
158. თუესა ფებერვალსა ე, წმიდისა მოწამისა აღათისი ა გუერდი - გიხარო
დენი. გიხაროდენ ყოვლად ქებულო აღათი, რომელმან შეიყუარე წყარო კეთილთა
... (135r-v).
თუესა ფებერვალსა ე, წმიდისა მღუდელმოწამისა აბრამ სპარსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა აღათისი ... ამასვე დღესა აზარია
წინასწარმეტყველსისა ... - ხატისა მისთჳს. სიბრძნით და გონიერად
ზრახჳთა მძლავრნი განაცჳბრენ აღათი ... (135v).
159. თუესა ფებერვალსა ვ, წმიდისა ვკოლე ზმირნელ ეფისკოპოსისა, რომელი
იყო მოწაფე წმიდისა იოანე მახარებელისა და ტიმოთე აღმსარებელისა, ა ზეცისა განწ. ნათლითა ღმრთივბრწყინვალითა ქრისტეს მცნებაჲთათა ჰბრწყინევდ
შენ ვკოლე ... (135v-136r).
თუესა ფებერვალსა ვ, წმიდისა ივლიანე ემეწელსა ... ამასვე დღესა
წმიდისა მოწამისა ფავსტოსი, ევლაჲსიოსი და მაქსიმინოჲსი ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა ფავსტო და ბასილისი და სილოვანესი
და წმიდისა მამისა ჩუენისა ბაჲრსანოფისი და წმიდისა ფოტისი
კოსტანტინეპოლელ მთავარეფისკოპოსისა. კურთხეულარსა - ყრმათა
მათ წმიდაჲ. გონიერ ჰყოფდ უგუნურთა და ამტკიცებდ შერყეულთა და
მოაქცევდ შეცთომილთაჲ ... (136r-v).
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160. თუესა ფებერვალსა ზ, წმიდისა პართენი ლაჲმფსაკელ ეფისკოპოსისა ა
- წმიდანო მარტჳ. ნეტარო პართენი, გეცხო შენ მირონი საღმრთოჲსა საცხებელისა
და იქმენ მღუდელთმოძღუარ, მოქმედ სასწაულთა ... (136v).
თუესა ფებერვალსა ზ, წმიდათა ათასთა მოწამეთა, რომელნი ნიკო
მიდიას იწამნეს ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა პართენი
ლამფსაკელ ეფისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მამისა ჩუენისა
აჰრიონოს კჳპრელ ეფისკოპოსისა და წმიდისა მოწამისა თეოპემპტოსი
და მის თანათა. კურთხეულარსა - ბრძანებამან. მადლმან საღმრთოჲმან,
დადგრომილმან შენ ზედა წინასწარ მცნობელ გყო შენ ... (136v-137r).
161. თუესა ფებერვალსა ჱ, წმიდისა მთავარმოწამისა თეოდორე სტრატი
ლატისაჲ ა - ზეცისა განწ. ღმრთისმსახურებისა სიმჴნე და დიდებაჲ დიდი მოიგე,
ახოვანო, ღუაწლითა მით მრავლითა ... (137r-v).
თუესა ფებერვალსა ჱ, წმიდათა მოწამეთა მართასი და მარიამისი
და ლუკარიონ მონაზონისა ... ამასვე დღესა წმიდაჲთა მოწამეთა
ფილადელფო და პოლიკარპოსი და წმიდისა მაკარი პაფოასი ეფის
კოპოსისა კჳპრეს და წმიდისა თეოდოსიასი. ამასვე დღესა წარგზავნონ
დღესასწაული. ცისკრად და სამხრად ყოველივე მიგებებისაჲ. კურთხე
ულარსა - არა მსახურ. კადნიერად აღიარე ქრისტე, ღუაწლით შემოსილო
ახოანო თეოდორე ... (137v).
162. თუესა ფებერვალსა თ, წმიდისა მოწამისა ნიკიფორესი - ზეცისა განწ.
შეყუარებულ იქმენ, მჴნეო, ქრისტეს მჴსნელისაგან, რამეთუ იგი მხოლო შეიყუარე
მჴურვალედ ... (137v-138r).
თუესა ფებერვალსა თ, წმიდისა მოწამისა ნიკიფორესი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მარკელესი აფილღარელ კჳპრელ ეფისკოპოსისა.
კურთხეულარსა - საღმრთოჲსა შუ. სიკუდილი შენი იქმნა, ყოვლად
ქებულო, აღმყუანებელ ქუეყანით ზეცისა ტალაჲვართა ... (138r-v).
163. თუესა ფებერვალსა ი, წმიდისა მოწამისა ხალაირამპისი ბ გუერდი ყოველი სასოებაჲ. ყოვლითურთ სიყრმითგანვე შეწირულ იქმენ უფლისაჲ, მისა
მიმართ გსუროდა ... (138v).
თუესა ფებერვალსა ი, წმიდათა მოწამეთა ხალაჲრამპი(!), პორფირი
და ვაკტო, თეოკტისტე და წმიდათა სამთა დედათა და წმიდისა ანას
ტასი სპარსისა და ჴსენებაჲ ანასტასი პატრიაქისა. კურთხეულარსა ყრმათა მათ. სატანჯველთა მიერ გუჱმული და ცეცხლისა მიერ წოდებული,
მოწამეო, მსგავსად ოქროსა უბრწყინვალეს ელვარე იქმენ ... (138v-139r).
164. თუესა ფებერვალსა ია, წმიდისა მღუდელმოწამისა ვლაჲსისი დ. მჴნეონი
- მადლითა ზეგარდამოთა შეჭურჳლ იქმენ, მამაო და უდაბნოთა შინა ეწყუჱბოდე
მტერსა მას უჩინოსა ... (139r-v).

გულანი, 1706 1446/242

თუესა ფებერვალსა ია, წმიდისა მღუდელმოწამისა ვლაჲსი, სებასტიელ
ეფისკოპოსისა და მის თანა წამებულთა დედათა ... ამასვე დღესა
პოვნა პატიოსანთა ნაწილთა ზაქარია ნათლისმცემელისა მამისათა.
კურთხეულარსა - საჴმილსა რაჲ. დავითის გალობაჲსა გიღაღადებთ შენ,
ნეტარო ვლაჲსი, რამეთუ იქმენ მობაჲძავ მაცხოვრისა ... (139v).
165. თუესა ფებერვალსა იბ, წმიდისა მელეტი ანტიოქელ მამათმთავრისა, დ.
მჴნეონი - იწურთიდი შენ, მღუდელმთავარო ყოვლად ნეტარო მელეტი, სჯულსა
ცხორებისასა ... (139v-140r).
თუესა ფებერვალსა იბ, წმიდათა მოწამეთა პლუტინესი და სატრნინესი
და ჴსენებაჲ ნეტარისა მარიამისი, რომელმან უწოდა თავსა თჳსსა
დარინოს ... ამასვე დღესა ანტონი, კოსტანტინეპოლელ პატრიაქისა
და მელეტი ეფისკოპოსისა ანტიოქელისა. კურთხეულარსა - ღმრთისა
გარდამ. წინამძღურად აქუნდი, ღირსო, წმიდასა კრებაჲსა, რომელი
გამოკრიბაჲ სულმან ყოვლად წმიდამან ... (140r).
166. თუესა ფებერვალსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა მარტინიანესი ბ მამისაგან შობი. ვითარცა ველისა ჴუვილთაგან და სამოთხისა გჳრგჳნითა ვარდო
ვანთა გალობაჲთა მიერ გჳრგჳნოსან ვყოთ ... (140r-v).
თუესა ფებერვალსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა მარტინიანესი ... და
წმიდისა პალოგი ალექსანდრიელ ეფისკოპოსისა. კურთხეულარსა
- საჴმილსა შინა. იონას სახედ შთააგდე თავი შენი სიღრმესა ზღჳსასა,
ხოლო ჴელითა ღმრთისაჲთა დაცულ იქმენ, მამაო წმიდაო ... (140v-141r).
167. თუესა ფებერვალსა იდ, წმიდისა მამისა ჩუენისა აქვსენტისი დ - მოგი
ცემიეს. შრომათა განვრცომითა, ყოვლად დიდებულო აქვსენტი, განვრცომა მად
ლთა საღმრთოჲთა ღმრთისაჲ მიერ მოიღე ... (141r).
თუესა ფებერვალსა იდ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ავქსენტი საკჳრველ
თმოქმედისა ... ამასვე დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა ფილიმონისი
ღაზელ ეფისკოპოსისა. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. მოწყლულ
იქმენ შენ სიყუარულითა საღმრთოჲთა, მამაო და ყოველი წამისყოფა
გონებისა შენისა მის მიმართ იყო ... (141r-v).
168. თუესა ფებერვალსა იე, წმიდისა მოციქულის აონისიმესი, პავლე მოციქუ
ლის მოწაფისა დ, მჴნეონნი - მდინარისა მიმოსლვანი საღმრთოჲსა ქადაგისანი
ვითარცა ქალაქსა ღმრთისაჲსა პირმეტყუჱლსა ... (141v).
თუესა ფებერვალსა იე, წმიდისა მღუდელმოწამისა ონისიმესი, მოწა
ფისა წმიდისა პავლე მოციქულისა, რომელი მონა იყო ფილიმონისი,
კაცისა ჰრომისა ... ამასვე დღესა ნეტარისა ევფროსინესი და მამისა
მისისა პაფნოტისი. კურთხეულარსა - ყრმათა მათ. სანატრელი და
საწადელი აღსასრული მიითუალე, ჵ ონისიმე ... (141v-142r).
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169. თუესა ფებერვალსა ივ, წმიდათა ათორმეტთა მოწამეთა პამფილესი და
მისთანათა. მჴნეონნი - სწორ მოციქულთა რიცხჳსა იქმნენით თქუენ, მოწამენო ...
(142r).
თუესა ფებერვალსა ივ, წმიდათა მოწამეთა ამფილე, უალენტი,
პავლე, პორფირი, სელევკო, თეოდულე, ივლიანე და ხუთთა მეგჳპ
ტელთა, ელია, იერემია, ესაია, სამოელ და დანიელისი ... ამასვე
დღესა წმიდათა მოწამეთა, რომელნი არიან მარტჳლოპოლს და
წმიდისა მარუთასი, რომელმან აღაშენა ქალაქი იგი ... - საჴმილსა
შინა. ღმრთივბრწყინვალითა პირითა და გონებითა წმიდითა საუკუნეთა
კეთილთა განიცდიდი, ყოვლად სანატრელო პორფირი ... (142r-v).
170. თუესა ფებერვალსა იზ, წმიდისა მთავარმოწამისა თეოდორე ტირონისა
ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობი. შენ ნიჭად განმდიდრებულად ქრისტემან ღმერთმან მოგცა
სოფელსა, წმიდაო თეოდორე, სისხლნი შენნი პატიოსანნი მისთჳს დასთხიენ ...
(142v-143r).
თუესა ფებერვალსა იზ, წმიდისა მოწამისა თეოდორე ტირონისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა ავქსივი კჳპრელ ეპისკოპოსისა და ღირსისა
თესტირიკტოსი და წმიდისა მოწამისა მარმონისი, დისა წმიდისა
ფილიპე მოციქულისაჲ და ლეონტი ჰრომთა პაპისა და მორწმუნეთა
მეფეთა მარკიანე და პულბერიასი ... - ქუეყანით იუდასით. ტანჯვათა
ჴორცთა თავს იდევ მისთჳს, რომელი გუჱმა ჴორცითა ჩუენთჳს ... (143r).
171. თუესა ფებერვალსა იჱ, წმიდისა ლეონ ჰრომთა პაპისა ა - წმიდანო
მარტჳ. სიბრძნითა და გონიერად ვნებაჲთა თჳთმპყრობელმან გამოაჩინე, ლეონ
... (143r-v).
თუესა ფებერვალსა იჱ, წმიდისა აღაპიტოსი სჳნაელ ეპისკოპოსსა
და წმიდათა მამათა კოსტანტინეპოლელ ეპისკოპოსისათა თეოდორე
მმარხუჱლისა და თომასი. კურთხეულარსა - ყრმანი ებრ. არა ეც ძილი
თუალთა შენთა, მამაო, ვიდრემდის ყოვლით კერძო განჰფხუარ ძირითურთ
წვალებაჲ ევტუქი ბორგნეულისა ... (143v).
172. თუესა ფებერვალსა ით, წმიდისა არქიპოსი მოციქულისა პავლეს
მოწაფისა, დ გუერდი - ჵ სასწაული. ნათლითა სიტყუაჲთათა არქიპოს წარმართნი
განანათლნა და უმეცრებისაგან იჴსნნა ... (143v-144r).
თუესა ფებერვალსა ით, წმიდათა მოწამეთა მაქსიმესი, თეოდოტისი,
ევსუქისი და ასკილპადოსი და ჴსენ[ებაჲ] წმიდისა სოფრონ ეფის
კოპოსისა და ტიმოთე კესარიელისა. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა.
ღმრთისმეტყუჱლებაჲ ღმრთივგანბრძნობილი იჴუმიე, ნეტარო ... (144r).

გულანი, 1706 1446/242

173. თუესა ფებერვალსა კ, წმიდისა ლიონ კატანელ ეფისკოპოსისა საკჳრ
ველთმოქმედისა ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. ყოვლითურთ წმიდაჲ იქმენ
ჴორცთა შეგინებისაგან მოღუაწებაჲთა მიერ ... (144r-v).
თუესა ფებერვალსა კ, წმიდისა სადუკ მღუდელმოწამისა, რომელ იყო
ეპისკოპოსი სპარსეთს ... - კურთხეულარსა. ბაჲბილონს სმ. მარხჳთა და
ლოცჳთა ძლიერითა, მორწმუნენო ... (144v).
174. თუესა ფებერვალსა კა, წმიდისა ტიმოთე საკჳრველთმოქმედისა, დ
გუერდი - ჵ სასწაულნი. მამაო დიდებულო ტიმოთე, დიდად მიწყობითა და მჴურ
ვალედ ვედრებითა ვნებაჲთა აღძრვანი სრულიად მოაკუდინენ ... (144v-145r).
თუესა ფებერვალსა კა, წმიდისა მამისა ჩუენისა დიდისა ევსტათი
ანტიოქელ ეფისკოპოსისა და იაონესი და ტიმოთესი და ზაქარია
იერუსალჱმელისა და წმიდისა მოწამისა ანათოსი და ორთა მონათაჲ
მისთა. კურთხეულარსა - შენ, რომელმან ყრ. ცვარითა ცრემლთათა
დაშრიტენ ვნებაჲნი და მადლნი კურნებათანი ... (145r).
175. თუესა ფებერვალსა კბ, პოვნა ნაწილთა წმიდისა მოწამისა ევგენიასი, გ
გუერდი - მჯდომარე. მრავალსახეთა მათ ტანჯვათა მიერ, ღირსნო, განიძარცუჱთ
თქუენ ტყავისა სამოსელი, დიდებულნო მარტჳლნო ... (145r-v).
თუესა ფებერვალსა კბ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ანასტასი და ათანასი
აღმსარებელისა და წმიდისა მღუდელმოწამისა ტელესფორე ჰრომთა
პაპისა და წმიდისა სჳნეტო მოწამისა და ვლათ ეფისკოპოსისა და
თომა კოსტანტინეპოლელ ეფისკოპოსისა. კურთხეულარსა - ღმრთისაჲ
გარდამო. ღმრთისაჲ მიერ ხილულ და ცნობილ იყუჱნით თქუენ ყოვლადვე,
მარტჳლნო ... (145v).
176. თუესა ფებერვალსა კგ, წმიდისა პოლიკარპო ზმირნელ ეფისკოპოსისა ბ
- მამისაგან შობი. რაჟამს ძელსა ზედა ჯუარისასა დამოეკიდა ვენაჴი იგი ჭეშმარიტი
... (145v-146r).
თუესა ფებერვალსა კგ, წმიდისა მღუდელმოწამისა პოლიკარპო
ზმირნელ ეფისკოპოზისა ... - ხატისა მისთჳს. მტკიცითა გულისსიტყჳთა
შეჰკადრე შესლვა საჴმილსა მგზებაჲრესა ... (146r).
177. თუესა ფებერვალსა კდ, პოვნა პატიოსნისა თავისა წმიდისა ოანე ნათლის
მცემელისა, ჴმაჲ დ. მჴნეონნი - დასაბაჲმ სახარებისა იწოდე, წინამორბედო და
მაუწყებელნი ნათელსა მას ცხორებისასა ... (146v-147r).
თუესა ფებერვალსა კდ, პოვნა თავისა წმიდისა იოანე ნათლისმ
ცემელისა, რომლისა პატიოსანი თავი იპოვა ნიშითა და გამოჩინებითა
წინამორბედისათა ორთა ვიეთმე მონაზონთა მიერ საყოფელთა შინა
ჰეროდესთა ... - ყრმათა მათ წმიდაჲ. ყუავილმან ქალწულისამან წამა
შენთჳს დედათა ნაშობთა უფროსობაჲ, ნათლისმცემელო ... (147r).
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178. თუესა ფებერვალსა კე, წმიდისა ტარასი კოსტანტინეპოვლელ მთავარე
პისკოპოსისა ბ - მამისაგან შობი. მოვედით, სულიერნო სტუმარნო და მოსურნენო
საღმრთოჲსა ტრაპეზისანო ... (147r-v).
თუესა ფებერვალსა კე, წმიდისა ტარასი კოსტანტნეპოლელ მთავა
რეფისკოპოსისა ... ამასვე დღესა წმიდისა ალექსანდრესი ... ამასვე
დღესა წმიდისა მღუდელმოწამისა მარკელე კჳპრელ ეფისკოპოსისა
და წმიდისა მღუდელმოწამისა რიგინისი და ანტონი მოწამისა და
წმიდისა მამისა ჩუენისა თეოდორე სალოსისაჲ. კურთხეულარსა ყრმათა მათ წ. საუკუნეთა მათ კეთილთა უქადაგებსი სამწყსოთა შენთა,
ღირსო ... (147v).
179. თუესა ფებერვალსა კვ, წმიდისა პორფირი ღაზელისა ა - ზეცისა განწ.
ცრემლთა შენთა მდინარითა, ნეტარო პორფირი, განსწმიდე სული შენი და დაშრიტე
საჴუმილ ვნებაჲთა შემწუჱლი ... (148r).
თუესა ფებერვალსა კვ, წმიდისა პორფირი ღაზელისაჲ და წმიდისა
სტეფანეს, რომელმან აღაშენა სასნეულო არმატისსა და წმიდისა
მამისა ჩუენისა და აღმსარებელისა პროკოპი დეკაპოლელისაჲ და
წმიდისა მოწამისა თეოდორესი. კურთხეულარსა - საჴმილსა. წინააღმ
დგომთაჲ ქართა და ღელვათა მიერ შერყეული ქრისტეს ღმრთისაჲ ეკლე
სია დაამტკიცე, პორფირი ... (148r).
180. თუესა ფებერვალსა კზ, წმიდისა პროკოპი დეკაპოლელისა და წმიდა
თა მოწამეთა ნესტორ მღუდელმოწამისა და ტრივიმისი დ - მოგიცემიეს. მოღუ
აწებაჲთა მიერ დაჰჴსნენ ვნებაჲთა სიბორგილენი, ღმერთშემოსილო პროკოპი ...
(148r).
თუესა ფებერვალსა კზ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ბასილი აღმსარებე
ლისა და წმიდისა ღმერთშემოსილისა მარკიანესი. კურთხეულარსა
- ყრმათა მათ წმიდაჲ. ბრწყინვალე იქმნა ცხორება შენი, ღმრთივგანბრძ
ნობილო ... (148r-149r).
181. თუესა ფებერვალსა კჱ, წმიდისა ბაჲსილისი და წმიდისა მამისა ჩუენისა
დიდისა კასიანესი, დ - მოგიცემიეს. ნეტარებისა მისთჳს გონებაჲთა უაღრესისა
შეჰრაცხე, ღმერთშემოსილო ... (149r-v).
თუესა ფებერვალსა კჱ წმიდისა მოწამისა ნესტორ ეფისკოპოსისა ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ამბერკისი და წმიდათა მოციქულთა
ევულოს და ნჳმფასი. კურთხეულარსა - საჴმილსა შინა. მოღუაწებითა
ნაყოფიერ ქმნილი და განწმედილი ღვაწლთა წამებისათა ღმრთივბრწ
ყინვალედ ... (149v).
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182. თუესა ფებერვალსა კთ, წმიდისა პროტერი ალექსანდრიელ მამათმ
თავრისა და მღუდელმოწამისა ა - ეჰა, დიდებული. ეჰა, სათნოებანი და შრო
მანი შენნი, მღუდელმთავარო, რამეთუ მოღუაწებით სცხონდებოდე პირველად ...
(149v).

[პარაკლიტონი]
183. დასდებელნი ყოვლად ბრწყინვალისა აღდგომისანი, უფალო ღაღად
ყავსაჲ, ჴმაჲ ა - სამწუხრონი ლოცვანი ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო ღმერთო და
მოგუმადლე ჩუენ მოტევებაჲ ცოდვათა ... (151r).
გალობაჲნი წმიდისა და ერთარსისა სამებისანი და წმიდისა ღმრთისმ
შობელისანი წართულნი. უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა - მარჯუენაჲ შენი უძლ.
ერთსა დასაბაჲმსა დაუსაბაჲმოსა სამარადისოსა მიუწდომელსა სამგვა
მოვანსა, შემოქმედსა ყოველთასა ... (151r-152v).
კჳრიაკესა გალობაჲნი აღდგომისანი, ჴმაჲ ა - სასწაულითა. რომელმან
დაჰქუსი სიმრგულე ცისა, სიტყუაო ... (152v-153r).
კჳრიაკესა გალობანი ღმრთისმშობელისანი - მონებისა მისგან. ქრის
ტემან ღმერთ მყო ჴორცთშესხმითა, ქრისტემან აღმამაღლა დამდაბლე
ბითა, ქრისტემან ვნებითა უვნებელ მყო ... (153r).
კჳრიაკესა სხუაჲნი გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი მარჯუენე შენი. რომელი ჯეროვანი გალობაჲ შეწიროს უძლურებაჲმან
ჩუენმან ... (153r-v).
184. დღე ორშაბათი, წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა, ჴმაჲ ა
- შენ სიტყუაჲ. ზეცისა განწესებულთა უჴორცოთა ძალთა, ანგელოზთა მთავარნო,
მიქაელ და გაბრიელ ... (153v-154r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - სასწაულითა.
სიტყუაჲ, რომელი გჳშევ ღმრთისაჲ დედაო, რომელმან იგი ჴორცნი შეისხა
ჩუენთჳს ... (154r-v).
ორშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისა და წმიდათანი - სასწა
ულითა. მოწყალებითა შენითა, ქრისტე ღმერთო, ცოდვანი ჩემნი აჴოცენ
[...] ... (154v-155r).
ორშაბათსავე გალობაჲნი მთავარანგელოზთანი - მარჯუენე შენი. წი
ნაშე საყდართა ღმრთისათა ბრწყინვალედ მდგომარენო, ყოვლად წმი
დანო ... (155r-156r).
185. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისათა წმიდათა - შენ
სიტყუაჲ. ზეცისა ძალთა უფლისაჲ ქრისტეს მაცხოვრისა, ნათლისმცემელო ღირსო
იოანე ნეტარო ... (156r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უგალობდეთ
უფალსა. წმიდაო უბიწოო ქალწულო ღმრთისმშობელო, სძალო მამისაო
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და სიტყჳსა დედაო ... (156r-v).
სამშაბათსა გალობაჲნი სინანულისა და წმიდათანი - მარჯუენე შენი.
ბოროტთა მათ ვნებაჲთაგან დამონებული შეგივრდები შენ, უფალო ...
(156v-157r).
სხუაჲნი გალობანი ნათლისმცემელისანი - მხილველი. ჴმაჲ ექმენ შენ
სიტყუაჲსა ღმრთისასა, წინამორბედო და ნათლის,ცემელო ... (157r-158r).
186. დღე ოთხშაბათი ჯუარისა და ღმრთისმშობელისა - ჯუარი აღემართა თხე
მისა ადგილსა, რომლისაგან აღმოგჳცენდა ჩუენ უკუდავებაჲ წყაროსაგან ... (158r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უგალობდეთ
უფალსა, რომელმან. ვნებაჲთა ზღუაჲსა შინა და გემოთა უფსკრულსა
ვიღელვები მძჳნვარედ ... (158r-v).
ოთხშაბათსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - მონებისა მისგან.
ჯუარსა ზედა რაჲ ამაღლდი, ქრისტე და აღამაღლე კაცი იგი დაცემული ...
(158v-159v).
მასვე დღესა სხუანი გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი მხილველი ღმრთისაჲ. მშობელო სიტყჳსაო, რომელმან არარაჲსაგან
შექმნა ყოველი ... (159v-160r).
187. დღე ხუთშაბათი, წმიდათა მოციქულთა - ზეცისა გან. მეოხებითა, უფალო,
მოციქულთა შენთათა მშჳდობაჲ შენი მომეც, რომელი-ესე ვიტყჳ: მომიჴსენე,
მჴსნელო ... (160r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - მარჯუენე
შენი. ტაძრად წმიდად გპოვა შენ სიტყუაჲმან დაუსაბამოჲმან, ყოვლად
უხრწნელო ... (160r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი მარჯუენე შენი. ვინ შემძლებელ არს მითხრობაჲდ დაბაჲდებულთა შენთა,
ჵ ღმრთისა დედაო ... (160v-161r).
სხუანი გალობაჲნი მოციქულთანი - სასწაულითა. განათლებულნი სამმ
ნათობიერისა სამებისა ბრწყინვალებითა დიდებულნო ... (161r-162r).
188. დღე პარასკევი ჯუარისა. უფალო ღაღადყავსა - ზეცისა განწ. ბრწყინვა
ლედ შუჱნიერ არს ჩუენდა კრებაჲ ესე დღეს ... (162r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - სასწაულითა.
კაცობრივისა ენისაგან გალობაჲ შენი ჯეროვანი შეუძლებელ არს ... (162r-v).
პარასკევსა ცისკრად გალობანი ჯუარისანი და წმიდათანი - სასწაუ
ლითა. ჩუენთჳს თავს იდევ სიკუდილი, მეუფჱო, რომელი ეგე ბუნებით
უვნებელ ხარ ... (162v-163r).
სხუანი გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - სასწაულითა. შემდ
გომად ღმრთისა შენ გიცით მჴსნელად ჩუენდა და შენ შეგვედრებთა თავთა
ჩუენთა (163r-v).
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189. დღე შაბათი, წმიდათა და სულისა - შენ სიტყუაჲ. განუშორებელ იყვენით
ბჭეთა სიონისა და ცრემლთა მდინარითა ევედრებოდეთ ღმერთსა ... (163v-164r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - მონებისა მის.
კაცთმოყუარებისა შენისა გარდამატებული იგი სიმდიდრე, ქრისტე, აჩუჱნე
... (164r-v).
შაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სულისანი - სასწაულითა. რომელმან
ბჭენი და მოქლონნი მტკიცენი სიკუდილისანი შეჰმუსრენ ... (164v-165v).
სხუაჲნი გალობაჲნი წმიდათანი - მხილველი ღმრთისაჲ. რომელმან ქმნა
ნიშები და სასწაულები მოსეს მიერ ეგჳპტეს ... (165v-166r).
190. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ პირველ საუკუნეთა მამისაგან შობილსა ღმრთისაჲ სიტყუაჲსა განჴორციელებულისა
ქალწულისა ... (166r).
გალობაჲნი წმიდისა და ერთარსისა სამებისანი და წმიდისა ღმრთისმ
შობელისანი წართულნი - ღელვათა დაანთქ. სამებაჲსა ერთღმრთეებაჲსა
ქებით უღაღადებდეთ ... (166r-167r).
წარდგომანი ღმრთისმშობელისანი - მამისაგან შობ. სასო, შემწე და
მფარველი ჩუენი ქრისტეანეთა შენ ხარ, დედაო ღმრთისაო ... (167r-v).
ცისკრად წარდგომა პირველსა კანონსა ზედა - ლოდი საფლავისა
დაბეჭდვად არა დააყენე და კლდე სარწმუნოებისა აღდგომითა ყოველთა
მოგუმადლე ... (167v).
სხუაჲ წარდგომაჲ მეორესა კანონსა ზედა - მენელსაცხებლეთა ცისკარს
მსთუად აღიმსთუჱს და საფლავი ცალიერი იხილეს ... (167v).
გალობაჲნი სამძლისპირნი: ორნი აღდგომისანი და ერთი ღმრთისმ
შობელისანი, ჴმაჲ ბ - ღელვათა დაანთქ. მთავარი იგი ამის სოფლისა,
რომელმან დამიმონნა ჩუენ გარდასლვითა მცნებაჲთა შენთათა, ღმერთო
... (167v-169r).
191. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა - თჳთი ბ.
მთავრობაჲთა ცისათა გონიერთა კრებულთა სულიერად მგალობელთა წინამძღუ
რად გამოაჩინენ შენ, მეუფჱო ... (169r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღელუათა.
აღმოჴდა შენგან მზე ბრწყინვალე, რომელი წინასაუკუნეთა იშვა მამისაგან
ნათლისა ... (169v-170r).
წარდგომანი სინანულისანი პირველსა კანონსა - ვითარცა წყალნი
ზღჳსანი აღდგეს ჩემ ზედა უსჯულოებაჲნი ჩემნი ... (170r).
წარდგომანი მესამესა კანონსა ზედა - შემიწყალე მე, ღმერთო, შემიწ
ყალე მე ორისა ცოდჳსათჳს - დავით გოდებდა ... (170r).
გალობაჲნი ორნი შეწყობილნი სინანულისა და მთავარანგელოზ
თანი - ზღჳსა ღელ. რომელი ეგე იშევ ქალწულისაგან და ვითარცა სთქუ
არამრავალთა მოხუჱდ წოდებაჲდ, ქრისტე ... (170r-171r).
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192. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა - შენ წინასწარმეტყვ
ელო და ქრისტეს ღმრთისაჲ მომასწავებელო, ერსა მას ურჩსა და უნაყოფოსა
ჰყოფ სინანულითა ... (171r-v).
გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი სერობისად განაპო სიღ. ვითარცა უწყი ბუნებისა ჩუენისა უძლურებაჲ, ქრისტე, კაცთ
მოყუარე ... (171v-172r).
გალობაჲნი სინანულისანი წმიდათანი და ნათლისმცემელისანი განაპო სიღ. ვსტიროდით ჩუენ, ძმანო, თავთა თჳსთა პირველ ამიერ განს
ლვისა მწარედ ... (172r-173v).
193. დღე ოთხშაბათი ჯუარისა და ღმრთისმშობელისა, უფალო ღაღადყავსაჲ,
ჴმაჲ ბ - მაცხოვნე მე, ქრისტე მაცხოვარ, რომლითა ჯუარისათა ვითარცა იჴსენ
პეტრე ... (173v).
სერობისად გალობანი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა - ზღჳსა
ღელ. შემსგავსებული სიწმიდისა შენისა შესხმა არა მაქუს ... (173v-174r).
ოთხშაბათსა გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთისმშობე
ლისანი - ზღჳსა ღელვ. რაჟამს გარდაჰჴდა მცნებაჲსა მჴსნელისასა
პირველ შექმნილი ხისაგან ცნობაჲდისა ... (174r-175r).
194. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა, ჴმაჲ ბ - დიდებულ ჰყავ, ქრისტე
მაცხოვარ, სოფელსა შინა თავთა მათ მოციქულთა სახელები ... (175r-v).
სერობისად გალობანი ღმრთისმსობელისანი, რომელთა თავნი იტყ
ჳან: „რომელნი მოივლტიან შენდა, იჴსნენ ქალწულო“ - მოვედით,
ერნო. რომელნი ღირსად ღმრთისმშობელად უბიწოდ აღგიარებენ სული
ერთა და ჴორციელთა ჭირთა და სალმობაჲთა ... (175v-176r).
ხუთშაბათსა გალობანი ღმრთისმშობელისანი და წმიდათა მოციქუ
ლთანი - რომელმან განაჴმო. შესხმათა გჳრგჳნსა ბრწყინვალესა შეგითხ
ზნავს ეკლესია სულითა ... (176r-177v).
195. დღე პარასკევი ჯუარისა, უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ - ჯუარცუმასა ღაღა
დებდეს რომელნი შენთა კეთილთაგან მარადის იშუჱბდეს და ძჳრისმოქმედსა მას
... (177v).
სერობისად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი განაპო. ჵ, ყოველთა ჭირვეულთა შემწეო და მფარველო ქრისტეანეთაო
და მწუხარეთა ნათელო, ღმრთისმშობელო ... (177v-178r).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთისმშობელი
სანი - ზღჳსა ღელ. ჯუარცუმა თავს იდევ და სამსჭუალთა განწონა შეურა
ცხებით ჯუარსა ზედა, სიტყუაჲო ... (178r-179v).
196. დღე შაბათი წმიდათა და სულისა, უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ - რომელთა
ქუეყანისა საშუჱბელი არა ინებეს, ღუაწლისა მძლენი ზეცისა კეთილთა ღირს
იქმნეს ... (179v).
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სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღელვათა
დაა. ქალწულო ყოვლად უბიწოო, ურჩებითა ღმრთისათა წყევასა შთავრ
დომილი ბუნებაჲ კაცთა ... (179v-180r).
შაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდათანი სულისანი და წინასწარმე
ტყველთანი - უგალობდეთ უფალსა, რომელმან წარუ. შენ გიგალობთ,
უფალო და გევედრებით: საჴსენებელსა მოწამეთასა მეოხებითა მათითა
მოჰმადლე ერსა შენსა მოტევებაჲ ცოდვათა ... (180r-181v).
197. კჳრიაკესა, დასდებელნი აღდგომისანი, უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ გ ჯუარითა შენითა, ქრისტე მაცხოვარ, დაჴსნდა, რომელი სიკუდილისა და ეშმაკისა
საცთური განქარდა ... (181v-182r).
გალობაჲნი ორნი სამებისა და ღმრთისმშობელისანი - რომელმან წა
მისყოფი. მხოლოო სახიერო, უფალთ მთავარო და ერთო სამებისა ღმერთ
მთავრობაჲო ... (182r-183r).
წარდგომანი ღმრთისმშობელისანი - ვითარცა იგი პირველადვე. გიხა
როდენ, წყაროო, რომელმან უკუდავებისა წყალი მორწმუნეთა აღმოუცენე
... (183r).
წარდგომანი აღდგომისანი, ჴმაჲ გ - ქრისტე აღდგა მკუდრეთით, პირ
ველი იგი შესუჱნებულთა, პირმშო დაბადებულთა ... (183r).
წარდგომა მეორესა კანონსა ზედა - განაკრთობდა ხილვითა და შეაცუ
რევდა სიტყჳთა ელვარე იგი ანგელოზი ... (183r).
კჳრიაკესა ცისკრად გალობაჲნი ორნი აღდგომისანი და ყოვლად
წმიდისანი წართ. - რომელმან წამისყოფით. რომელმან საგუჱმელად
ჰრქუაჲ ქუეყანასა გამოღებად ეკალი ურჩთა მათთჳს ... (183r-184r).
კჳრიაკესა მომიჴსენენი - ქერაბინთა მიერ. შეურაცხ ყო რაჲ მცნებაჲ შენი
ადამ, უფალო, სამოთხით ექსორია ჰყავ ... (184r-v).
198. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა, ჴმაჲ გ
- მწუხრისა გალობაჲსა შევსწირავთ შენდა, ქრისტე, საკმეველითა და შესხმითა
სულიერითა გიღაღადებთ ... (184v).
ორშაბათსა სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმსობელისანი რომელმან წამისყოფით. საცნაურმან ღრუბელმან ზეცისა იგი ბრწყინვალე
ბისა შარავანდედნი ... (184v-185r).
წარდგომანი სინანულისანი - ვიდრე ესე მწირ ხარ ქუეყანასა ზედა,
შეინანე, სულო ჩემო ... (185r).
ორშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი წმიდათანი და მთავა
რანგელოზთანი - ღმერთსა, რომელმან იჴსნა. ბევრეულთა ბრალთაგან
მიჴსენ, ჵ, უცოდველო, რომელნი იგი ვქმენ მე უგნურებით ... (185r-186v).
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199. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა, ჴმაჲ გ - შენ, უფალო,
ძალ. რომელსა მოუდრეკენ ყოველნი მუჴლთა შიშით ზეცისა და ქუეყანისანი ...
(186v).
სერობისად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი რომელმან წამის. მთად ჩრდილოდ გიხილა შენ სულითა პირველ წინას
წარმეტყველმან ამბაკომ, სძალო ... (186v-187r).
სამშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი წმიდათანი და ნათლის
მცემელისანი - რომელმან წამისყოფით. პირველ აღსასრულისა, ჵ,
მორწმუნენო, ვსტიროდეთ გულსმოდგინედ თავთა ჩუენთა ... (187r-188v).
სამშაბათსა მომიჴსენენი - ქერაბინთა. სოფლისა ამის გემოთაგან შევა
გინე სული ჩემი საწყალობელი ... (188v).
200. დღე ოთხშაბათი ჯუარისა და ღმრთისმშობელისანი - დიდ არს ძალი
ჯუარისა შენისა, უფალო, რამეთუ აღემართა გოლგოთას ზედა ... (188v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი, რომელთა
თავნი იტყჳან: „წყალობა შენი, ღმრთისმშობელო, მომმადლე მე“.
უგალობდითსაჲ - რომელმან წამისყოფით. წარწყმედული ვნებაჲთა და
გულსითქუმითა ბოროტთაგან სული ჩემი, დედაო ... (188v-189v).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი, წმიდათანი და ღმრთის
მშობელისანი - რომელმან წამისყოფით. მრავალ სალმობიერნი ვნებაჲნი
დაჰჴსნენ ვნებითა წმიდითა ჴორცთა შენთათა ... (189v-190v).
ოთხშაბათსა მომიჴსენენი - ქერაბინთა. ჯუარს ეცუ და გუერდით მოიწყალ,
ქრისტე, და ორნი მდინარენი ცხორებისანი აღმომიცენენ ... (190v-191r).
201. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა, უფალო ღაღადყავსაჲ - ყოველსა
ქუეყანასა განჴდა ჴმა თქუენი, წმიდანო მოციქულნო, კერპთა საცთური დაჰჴსნენით
... (191r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უქმი ქუეყანაჲ
სამკ. სარწმუნოებით დედად ღმრთისად უბიწოდ აღგიარეთ, ქალწულო და
ანგელოზთა თანა მიგიძღუანებთ გიხაროდენსა ... (191r-v).
შემდგომად წარდგომა - მოციქულნო წმიდანო, ევედრენით მოწყალესა
ღმერთსა, რაჲთა ცოდვათა შენდომაჲ მოგუანიჭოს და სულთა ჩუენთა
დიდი წყალობაჲ ... (191v).
ხუთშაბთსა ცისკრად გალობანი ღმრთისმშობელისანი და მოციქულ
თანი. უგალობდითსა - ღმერთსა, რომელმან იჴსნ. ქრისტე, ღმრთისაჲ
სიტყუაო, მომეც სიტყუაჲ სიბრძნისა, რაჲთა შევამკო ღირსად დღესასწაული
... (191v-192v).
202. დღე პარასკევი ჯუარისა. უფალო ღაღადყავსაჲ გ - თჳთი. მოვედით,
ტჳრთმძიმენო და შეურდეთ ცოდვათა ჩუენთა წყლულებისა მკურნალსა ...
(192v-193r).
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სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - რომელმან
წამისყოფ. ზღუდე შეურყეველი შევედრებულთა, შესავედრებელი ღელვა
გუჱმულთა და მჴურვალე ჴელისამპყრობელი ჭირვეულთა ... (193r-v).
პარასკევსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთის
მშობელისანი - უქმი ქუეყანა. ზღჳსა ღელვანი კუჱრთხითა მით აღზღუდენ
და განიყვანე ერი და გამოსახე ჯუარი შენი ... (193v-195r).
პარასკევსა მომიჴსენენი - ქერუბი. გხედვიდა რაჲ ჯუარსა ზედა, მზეო
დაუვალო, მზე ბნელად გარდაიქცა ... (195r).
203. დღე შაბათი წმიდათა და სულისანი - დიდ არს ძალი მოწამეთა შენთა,
ქრისტე, რამეთუ საფლავსა შინა მდებაჲრე არიან და სულთა უკეთურთა განსდევ
ნიან ... (195r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა და ღმრთისმშობელისანი - უქმი ქუეყ.
ღმრთისა მამისა ჯერჩინებითა და სულისა წმიდისა მადლითა ჭეშმარიტად
დედასა ღმრთისასა საღმრთოთ გალობითა მორწმუნენი გჳრგჳნოსან
გყოფთ, სძალო ღმრთისაჲო ... (195r-196r).
შაბათსა ცისკრად გალობანი წმიდათანი და სულისანი - ღმერთსა,
რომელმან იჴსნ. რომელმან განადიდა დღეს სოფელსა შინა ღუაწლით
შემოსილთა მათ საჴსენებელი ... (196r-197r).
204. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ დ
- ცხოველსმყოფელსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელად თაყუანისვსცემთ, ქრისტე ...
(197r-v).
გალობანი ორნი წმიდისა და ერთარსისა სამებისანი და ღმრთისმშო
ბელისანი წართულნი, ჴმაჲ დ - ზღჳსა მის მეწ. სამებაჲსა სამგუამოვნებით
ღმერთსა ღმერთთასა ვადიდებდეთ, ერთსა ბუნებასა, ერთარსებით თანა
სამარადისოსა ... (197v-198v).
წარდგომანი ღმრთისმშობელისა - მოგიცემიეს. შენ, ყოვლად უბიწოსა
პალატსა მეფისასა გევედრები, დიდებულო ... (198v).
წარდგომანი აღდგომისანი, დ - ნებსით განზრახვით ჯურაცმა დაითმინე,
მაცხოვარ და კაცთა მოკუდავთა საფლავსა დაგდვეს ... (198v).
სხუანი წარდგომანი - დიდებულისა და საკჳრველისა აღდგომისა შენისა
წინამსრბოლად წარავლინნეს დედანი და მოციქულთა უქადაგეს, ვითარ
მედ აღდგა უფალი ... (198v-199r).
გალობაჲნი წარდგომისანი ორნი და ერთი ღმრთისმშობელისა წარ
თულნი, უგალობდითსა, დ - ზღჳსა მის მეწამ. აჰმაღლდი შენ ჯუარსა ზედა,
მაღალო, ძელსა უბიწოსა და აღამაღლე დაცემა ჩუენი ... (199r-200r).
კჳრიაკესა მომიჴსენენი - ხისა მიერ ადამ შეცთომილი განვარდა სამოთ
ხით, ხისა მიერ ჯუარისა ავაზაკი შევიდა სამოთხედ ... (200r).
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205. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისანი დ,
მჴნეონნი - რომელმან შეჰქმენინ პირველად ანგელოზნი შენნი სულად და მსახურ
ნი შენნი, ღმერთო, ალად ცეცხლისა (200r-v).
სტიქარონნი სინანულისანი - მინდა ცრემლთა მიერ აჴოცა შეცოდებაჲთა
ჩემთა ... (200v).
გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი სერობისად - ზღჳსა მის მეწ.
ვითარცა ხარ უწმიდესი ყოველთა დაბადებულთა, სძალო ... (200v-201r).
ორშაბათსა წარდგომანი - დაღონებულსა ამას და მოუძლურებულსა
სულსა ჩემსა ზედა მოიხილე, ღმერთო და შემიწყალე მე ... (200v-201r).
ორშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისანი წმიდათანი და მთავა
რანგელოზთანი. უგალობდითსაჲ - დაანთქენ. მჴსნელო ჩემო, ქრისტე,
რომელმანცა აცხოვნე უძღები იგი და მეზუჱრე ... (201r-202v).
206. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა და სინანულისა.
მჴნეონი დ - ჴმაო სიტყჳსა ღმრთისაო, ნათლისმცემელო ქრისტესო და სანთელო
საღმრთოსა მის ნათლისაო ... (202v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - დაანთქენ. ვინ
შეუძლოს, სძალო, მითხრობაჲდ საიდუმლო შობისა შენისა გამოუკულევე
ლისა ... (202v-203r).
სამშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი წმიდათანი და ნათლის
მცემელისანი - საღმრთომან ნისლ. ვიქმ მე საქმეთა ბნელისათა ფარუ
ლად, რომელთათჳს იგი ნუ მამხილებ ცხადად, სახიერ ... (203r-204v).
207. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა, მჴნეონნი მოვისწრაფოთ, მორწმუნენო, ტაძრად დედისა ღმრთისაჲ ... (204v).
სერობისად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი დაანთქენ. ჭირთა და ურვათა და განსაცდელთა მიერ შეიწრებული შენდა
მოვივლტვი ... (204v-205r).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთის
მშობელისანი - ზღჳსა მის მის. რომელმან გარდაართხენ ცანი, განიპყრენ
ჴელნი ჯუარსა ზედა ... (205r-206v).
208. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა დ. მჴნეონნი - ვითარცა თუალით
მხილველთა და მოწაფეთა სიტყჳსა განჴორციელებულისა გნატრით თქუენ ...
(206v-207r).
სერობისა გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - გიგა
ლობთ შენ, უფალო. შენ უზეშთაეს სიტყჳსაჲ შეიწყნარე საშოსა, ღმრთის
მშობელო ... (207r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობე
ლისანი და მოციქულთანი - დაანთქენ. შენ მხოლო გამოსჩნდი კეთილთა
მომატყუჱბელ კაცთა ნათესავისა ... (207v-208v).
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მომიჴსენენი ხუთშაბათსა - ხისა მიერ. მწყემსისა და კრავისა, სიტყჳერნო
ცხოვარნო და კრავნო, მის მიერ მგელთა შორის ვითარცა კრავნი წარვივ
ლინენით ... (208v).
209. დღე პარასკევი ჯუარისა, უფალო ღაღადყავსაჲ - მოგიცემიეს, ღმერთო,
სასწაულად მოშიშთა შენთა, ჯუარი შენი უძლეველი, რომლითა განაქარვე მთავ
რობაჲ ბნელისა ... (208v).
სერობისად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელ. - საღმრ
თომან ნისლმ. ჭეშმარიტად და უცვალებელად ჰშევ შენ ღმერთი და უფალი
ჭეშმარიტებით შენ მხოლოჲ ღმრთისაჲ დედად იწოდე ... (208v-209r).
პარასკევსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთის
მშობელისანი - ზღუაჲ უვალი, რომელი. ჯუარსა ზედა განიპყრენ საღმ
რთონი მკლავნი მეუფჱო ... (209r-210v).
210. დღე შაბათი წმიდათა და სულისა - განკურნენ წყლულებაჲნი სულისა ჩემი
სანი, სახიერ, და განანათლე გონებაჲ ჩემი ... (210v-211v).
შაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სულისანი და წმიდათანი - გიგალობთ
შენ, უფალო. ჵ, ჰბაძევდით ვნებაჲთა მჴსნელისათა თქუენ, ყოვლად საგა
ლობელნო, მჴნენო მოწამენო ... (211v-212v).
211. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი, ჴმაჲ ა, გუერდი - პატიოსნისა
ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე, ეშმაკი სირცხჳლეულ ჰყავ ... (212v-213r).
გალობაჲნი სამებისანი და ღმრთისმშობელისანი წართულნი - ეტლთა
სიმრავ. სიმტკიცესა სამგუამოვანსა ერთღმრთეებისასა უგალობთ და
ვღაღადებთ ... (213r-v).
წარდგომანი ღმრთისმშობელისა - ჴელთა აღვიპყრობ შენდა მომართ
და მწიკულევანთა ბაგეთა აღვახუამ ... (213v).
წარდგომანი აღდგომისანი, ა გუერდი - ჯუარსა უფლისასა შევასხმიდეთ
და საფლავსა თანა გალობით პატივსცემდეთ ... (213v).
წარდგომანი შემდგომნი - ანგელოზისა ხილვითა გონებითა განკჳრვე
ბულნი და ღმრთისაჲ აღდგომისათჳს ... (213v-214r).
გალობაჲნი აღდგომისანი ორნი და ერთი ღმრთისმშობელისანი წარ
თულნი - ეტლთა სიმრავლე. ერმან ჰურიათამან, ეკლის გამომღებელმან,
თავი შენი, სახიერ, ეკლითა გჳრგჳნოსან ყვეს ... (214r-215r).
212. დღე ორშაბათი სინანულისა და წმიდათა მთავრანგელოზთა, ა გუერდი
- თჳთი. უფალო, შიშისა შენისაგან მეშინის და ბოროტისა საქმედ არა დავსცხრები
... (215r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა სიმრ.
ნათელი, რომელი მკჳდრ იქმნა შენ თანა, ქალწულო ... (215v-216r).
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ორშაბაჲთსა გალობაჲნი სინანულისანი წმიდათანი და მთავარანგე
ლოზთანი წართულნი - მჴსნელსა ჩუენსა. მრავალთა საცთურთა მტერი
სათა ძლეული და შთავრდომილი ... (216r-217v).
213. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა და სინანულისა, ა
გუერდი - ბერწისა საშოსა უქმისა აღმოსცენდი ნერგი ყოვლად შუენიერი ... (217v).
სერობისად გალობანი წმიდისა ღმრთისმსობელისანი - მჴსნელსა
ჩუენს. მხოლოსა უხრწნელსა საცნაურსა ღრუბელსა და საღმრთოსა მის
სულისა წმიდისა ცუარსა ... (217v-218r).
სამშაბათსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - ეტლთა სიმ.
შემინდვენ ძჳრნი, რომელნი ვქმენ, ქრისტე და მილხინე პირველ სოფლით
განსლვადმდე ... (218r-219r).
214. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა - სუფევს ღმერ
თი. მარიამ მჴევალი და დედა და ყოვლად უბიწო ქალწული ... (219r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა სიმრ.
ვაქებდეთ, ერნო, შესხმითა სულიერითა ღირსად დღესასწაულსა ამას
დედოფლისა ჩუენისასა ... (219v-220r).
წარდგომანი ჯუარისანი - თხემისა ადგილი გამოჩნდა, რომელსა ზედა
მხოლო აღემართა ძელი ჯუარისა ... (220r).
წარდგომა შემდგომნი - თაყუანისვსცემთ ადგილსა მას, რომელსა ზედა
დასდებ, უფალო და სახეთა მათ სამსჭუალთა ... (220r).
ოთხშაბათსა გალობანი ჯუარისანი წმიდათანი და ღმრთისმშობელი
სანი წართულნი - ეტლთა სიმრ. მიუწდომელი იგი სიღრმე ღმრთისაჲ
განგებისა, რომელი ჴორცთა მიერ აჩუჱნა ნებსით უფალმან ... (220r-221r).

215. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა - გიხაროდენნი. რაჟამს მოხედვა ყო
წყალობით დაბადებულთა თჳსთა ზედა ღმრთისაჲ სიტყუაჲმან ... (221r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა სიმრ.
დედასა ღმრთისასა ყოველნი მორწმუნეთა ერნი ერთობით ვადიდებდეთ
... (221v-222r).
წარდგომანი მოციქულთანი - ვითარცა თუალით მხილველთა და მსახურ
თა სიტყჳსათა ყოვლად ბრძენთა მოციქულთა შევასხმიდეთ, ერნო ... (222r).
წარდგომა შემდგომნი - პირველ უსწავლელთა, ხოლო აწ მნათობთა
ბრწყინვალეთა, ბრძენთა მოციქულთა შევასხმიდეთ ... (222r).
ხუთშაბათსა გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი, რომელთა
თავნი იტყჳან: „წმიდაო დედოფალო, წყალობით მომხედენ“ - მჴსნელ
სა ჩუენს. წარწყმედულსა ამას ვნებაჲთაგან ბოროტთა და მწიკულევანთა
გულისსიტყუათაგან, დედაო მჴსნელისაო ... (222r-v).
ხუთშაბათსა გალობანი მოციქულთანი - ეტლთა სიმრავლ. კაცთა
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ჴორცითა მოსრულისა ნათლისა ელვითა დიდად განმდიდრებულნო ...
(222v-223r).
216. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა. უფალო ღაღადყავსა, ა გუერდი
- გიხაროდენნი. გიხაროდენ, ცხოველსმყოფელო ჯუარო, ქრისტეანეთა შესავედ
რებელო, ზეცისა ნიჭთა მომატყუჱბელო ... (223r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - მჴსნელსა
ჩუენ. მჴსნელსა ჩუენსა ღმერთსა, ჴორციელ ქმნულსა შენგან, ევედრე
ჩუენთჳს, ქალწულო წმიდაო ... (223v).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათა და ღმრთისმშობე
ლისანი წართ. - მჴსნელსა ჩუენსა. ვნებაჲთა მომკლველი ვნებაჲ თავს
იდევ, ქრისტე ... (223v-224v).
217. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა - რომელი ქებულ ხარ. რომელსა გნებაჲვს
მოქცევა შეცთომილთა სინანულითა, მჴსნელო ... (224v-225r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა
სიმრავ. განუძღომელად წადილთა, დედაო ღმრთისაო ... (225r-v).
წარდგომანი წმიდათანი - უფალო, სასუმელსა ვნებისა შენისასა ღუაწლით
შემოსილნი შენნი მოშურნე გექმნეს ... (225v).
სხუანი წარდგომანი წმიდათანი და სულთანი - წმიდათა მოწამეთა
მოღუაწებაჲნი ზეცისა ძალთა დაუკჳრდეს ... (225v).
შაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდათანი და სულისანი - მჴსნელსა
ჩუენ. უგალობდეთ ღმერთსა, რომელმან განადიდა საჴსენებელი ღუაწლით
შემოსილთა ... (225v-226v).
ანდერძი: „ქრისტე, შეიწყალე მწერალი
ფიტარეთის წინამძღვარი იობ“ (226v).

ამისი

ცოდვილი

218. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ბ
გუერდი - ძლევა გაქუნდა, ქრისტე, ქუჱსკნელს ჯოჯოხეთისა ... (227r).
გალობაჲნი წმიდისა სამებისანი და ღმრთისმშობელისანი წართულნი,
ბ გუერდი - უკულეველად. სამებაჲსა სამგუამოვნებით უგალობთ ერთითა
ბუნებითა უცვალებელსა ხატსა სახიერსა, კაცთმოყუარესა ... (227r-228r).
წარდგომანი ღმრთისმშობელ. - სასოწარკუჱ. კაცთმოყუარებისა შენისა
უფსკრული და მოწყალებისა შენისა სიღრმე ... (228r).
წარდგომანი აღდგომისანი - საფლავისა აღებაჲსა და ჯოჯოხეთისა
გოდებაჲსა მარიამ ღაღადებდა ... (228r).
წარდგომანი ბ კანონსა - ნებსით სიკუდილითა შენითა ცხოველსმყოფე
ლითა ბჭენი ჯოჯოხეთისანი შემუსრენ, ქრისტე ღმერთო ... (228r).
გალობაჲნი აღდგომისანი ორნი და ერთი ღმრთისმშობელისანი - უკუ
ლეველად. გან-რა-იპყრენ ჴელნი თჳსნი ჯუარსა ზედა, იესუ სახიერო ...
(228r-229v).
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219. დღე ორშაბათი მთავარანგელოზთა და სინანულისა - ყოველი სასოებაჲ.
პირველ დაბაჲდებისა ყოველთა დაბადებულთასა დამბადებელმან ღმერთმან დაჰ
ბადნა ანგელოზნი ალად ცეცხლისა ... (229v-230r).
სტიქარონნი სინანულ. - სინანული არა მაქუს მე და კუალად არცა ცრემ
ლნი ... (230r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - რომელმან
ზღუაჲსა მეწამ. ნათელსა შინა ქალწულებისა შენისასა მკჳდრ იქმნა მზე
ღმრთეებისა ... (230r-v).
წარდგომანი სინანულისანი - გულისჴმა ვყოფ დღესა მას საშინელსა
სჯულისასა ... (230v).
წარდგომა ბ კანონისა - მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ,
რამეთუ ყოვლისავე სიტყჳსმიცემისაგან უღონო ვართ ... (230v).
ორშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი და მთავარან
გელოზთა წართულნი - უკულეველად. შთავრდომილი ჴელთა შინა
ავაზაკთა ბოროტთასა, უფალო ... (230v-232r).
220. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა - ნაცვლად. ნაშობთა
ყოველთა უფროს წოდებულო, ღირსო წინამორბედო ... (232r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უკულეველად.
ხისა მისგან ურჩებისა მო-რა-იღო წყევა, მოგვატყუა ევა ... (232r-v).
სამშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისანი წმიდათანი და
ნათლისმცემელისანი - ზღუაჲ მეწამ. მჴსნელო იესუ, ვითარცა იჴსენ
ბრალთა მრავალთაგან მეძავი იგი ... (232v-234r).
221. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა - ყოველი
სასოებაჲ. ყოველნი ნათესავნი გადიდებენ, ღმრთისმშობელო, კრებულნი ზეცათანი
... (234r).
სტიქარონნი ჯუარისანი - ჯუარმან შენმან, უფალო, სამოთხე განუღო
ნათესავსა კაცთასა ... (234r).
ოთხშაბათსა გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი სერობისად - უკულე
ველად. რისხვა ღმრთისაჲ მსჯავრითა სიმართლისათა ჩუენდა მომართ
აღძრული დააცხრვე, ღმრთისმშობელო ... (234r-v).
წარდგომანი ჯუარისანი - დღეს საწინასწარმეტყველო იგი სიტყუაჲ
აღესრულა, რამეთუ, აჰა ესერა, თაყუანისვსცემთ ადგილსა, რომელსა
დადგეს ფერჴნი შენნი ... (234v).
შემდგომნი - უფალო, სიკუდიდ დაგსაჯეს შენ ჰურიათა, ცხორებაჲ ეგე
ყოველთა ... (234v).
ოთხშაბათსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი და ღმრთისმშო
ბელისანი - უკულეველად. ჯუარსა ზედა განიპყრენ შენ, მეუფჱო, უხრწ
ნელნი მკლავნი შენნი ... (234v-236r).
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222. დღე ხუთშაბათი წმიდათა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა - ყოველი
სასოებაჲ. გულსმოდგინედ ხედვითა მოწევნადი დიდებაჲ დღეს აღსრულებაჲდ
იხილეთ, ღმრთივგანბრშნობილნო ბრძენნო ... (236r).
ხუთშაბათსა სერობისად გალობაჲნი ყოვლად წმიდისა ღმრთის
მშობელისანი - ზღუაჲ მეწამული. შეგინებულთა ბაგეთა მიერ შეთხზული
ესე ქებაჲ მიიღე, სძალო ... (236v-237r).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი და
წმიდათა მოციქულთანი წართულნი - რომელმან ზღუაჲსა მე. რომელმან
ჰშევ ღმერთი ჴორცითა ცხორებად კაცთა ნათესავისა, ქალწულო ...
(237r-238r).
223. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა - ყოველი სასოებაჲ. დღეს ჯუარი
ამაღლდების და მას ზედა ჯუარცუმულისა ქრისტეს ღმრთისაჲ ვნებაჲთა გალობად
მომეწოდს, ჵ, მორწმუნენო ... (238r).
პარასკევსა სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი უკულეველად. სიმრავლითა ურცხუთა ცოდვათა განფრდილსა ცხორებაჲსა
ჩემსა ვითარ ვგოდებდე ... (238r-v).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი და ღმრთისმშობელისანი წართულ
ნი - რომელმან დაფარა. ვნებითა შენითა პატიოსნითა, ქრისტე, ცოდვითა
დასჯილი კაცებაჲ ადიდე ... (238v-240r).
224. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა - შენ, რომელი გარდ. გამობრწყინდეს
ღუაწლითშემოსილნი მოწამენი ქრისტესნი, რომელთა განანათლნეს ქრისტეს
მორწმუნენი ... (240r).
შაბათი სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უკუ
ლეველად. ბოროტითა განზრახვითა მტერისათა დედამან ჩემმან ევა
მოგუატყუა ჩუენ ... (240r-v).
შაბათსა გალობაჲნი ორნი - წმიდათანი და სულისანი - რომელმან
ზღუაჲსა. რომელმან მძლედ გამოაჩინნა წმიდანი მოწამენი ღუაწლსა
მტერისასა და მათ მიერ სოფელი შეამკო ... (240v-241v).
225. კჳრიაკესა დასდებელნი ყოვლად ბრწყინვალისა აღდგომისანი, უფალო
ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ გ გუერდი - მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, რომელმან
შემუსრა სიკუდილისა ძალი ... (241v-242r).
გალობანი წმიდისა სამებისანი და ღმრთისმშობელისანი წართულნი.
გ გუერდი - წამისყოფითა. წამისყოფითა, ღმერთო, აღაღე გულისა ჩემისა
პირი საცნაური ... (242r-243r)
გალობანი აღდგომისანი ორნი და ერთი წმიდისა ღმრთისმშობელისა
წართულნი, გ გუერდი - წამისყოფითა. დაისაჯა სიკუდილი, რაჟამს
დაისაჯე, ქრისტე, სიკუდილითა ჯუარსა ზედა ... (243r-244v).
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226. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა - ამაღლდა
ზეცად. ამაღლდა ზეცად ბუნებაჲ კაცობრივი, რომელიცა დაცემულ იყო ზაკვითა
მტერისათა ... (244v-245r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - წამისყოფითა.
რომელმან ჰშევ უფსკრული მოწყალებაჲთა, ქალწულო, სული ჩემი განა
ნათლე ნათლითა შენითა ... (245r-v).
ორშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათა მთავა
რანგელოზთანი წართულნი - ღმერთსა, რომელმან დაანთქ. უფსკრულით
ბრალთათ ვღაღადებ შენდა მომართ ... (245v-247r).
227. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა - წიაღნი მამისანი.
წამებულსა ქრისტესგან უმეტესსა ყოველთა ნაშობთა დედათასა ... (247r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღმერთსა,
რომელმან დაანთქა. ცხორებისა ჩუენისა მიზეზსა გიგალობთ, დედაო
მჴსნელისაო, ყოვლად საგალობელო ... (247r-v).
სამშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და იოანე ნათლისმცემელი
სანი წართულნი - წამისყოფითა. მარადღე ვსცოდავ, ქრისტე, და
სულგრძელებით დროებაჲსა შენსა სინანულისა მოლოდებითა დავსტკებნი
... (247v-248v).
228. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა, უფალო
ღაღადყავსაჲ - მოღუაწეო კაცთაო და ნავთსაყუდელო ღელვაგუჱმულთაო,
უბიწოო ქალწულო მარიამ - (248v-249r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - წამისყოფითა.
რომელმან ჴორცთა ჩუენთა უძლურებაჲ, ქრისტე, გჳჴსნენ ჭირთაგან შობისა
შენისა შემსხმელნი ... (249r-v).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და ღმრთისმშობელი
სანი - ღმერთსა, რომელმან დაანთქ. ქრისტე ამაღლდა ჯუარსა ზედა და
ყოველნი მორწმუნენი აცხოვნნა და მტერი წარმწყმედელი დააკუჱთა ...
(249v-250v).
229. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა, უფალო ღაღადყავსაჲ - დღეს
აღდგა. ჴმა წმიდათა მოციქულთა შენთა განჴდა, უფალო, და განეფინა კიდეთა
სოფლისათა ... (250v-251r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღმერთსა,
რომელმან დაან. შთავრდომილი ურჩებითა ხრწნილებაჲსა პირველ შექმ
ნილი ... (251r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი
და წმიდათა მოციქულთანი წართულნი - წამისყოფითა. მედგრობისა
შესხმად დიდებისა შენისა, რაჲთა შეგითხზნა გჳრგჳნი ყუავილთა მიერ ...
(251v-252v).
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230. დღე პარასკევი ჯუარისა, უფალო ღაღადყავსაჲ გ გუერდი - ძელო
ცხოველსმყოფელო, სულთა სიწმიდეო, რომელიცა სხურებულ იქმენ უბიწოთა მით
სისხლითა ღმრთისაჲ სიტყჳსათა ... (252v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - წამისყოფითა,
ღმერთო. აჰმაღლდი უზეშთაეს ზეცისა ანგელოზთასა, ჰშევ რაჲ ღმერთი,
დამბადებელი ანგელოზთა ... (252v-253r).
პარასკევსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და ღმრთისმშობელისანი
წართულნი - წამისყოფითა. ჯუარსა დამოკიდებაჲ, ყუჱდრებით თავს იდვა
მჴსნელმან ... (253r-254v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღმერთსა,
რომელმან დაან. ცხორებისა ჩუენისა მიზეზსა გიგალობთ, დედაო მჴსნე
ლისაო ... (254v-255r).
შაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდათანი და სულისანი წართულნი ღმერთსა, რომელმან დაან. ღმერთსა, რომელმან ადიდნა უძლეველნი და
ღუაწლითშემოსილნი წმიდანი მოწამენი, უგალობდეთ ... (255r-256v).
ანდერძი: „ქრისტე, შეიწყალე მწერალი, ფიტარეთის წინამძ
ღუარი იობ გლახაკი“ (256v).
231. კჳრიაკესა დასდებელნი ყოვლად ბრწყინვალისა აღდგომისანი, ჴმაჲ
დ გუერდი - მწუხრისა გალობაჲსა და სიტყჳერსა მსხუჱრპლსა შენდა, ქრისტე,
შევსწირავთ ... (256v-257r).
გალობაჲნი სამებისანი და ღმრთისმშობელისანი წართულნი - ეტლთა
მფლობელი. სამბრწყინვალესა მეუფჱსა და სიბრძნით განმგებელსა
ყოველთასა, რომელსა მხოლოსა აქუს ბუნებით სახიერებაჲ ... (257r-258r).
გალობაჲნი აღდგომისანი ორნი და ღმრთისმშობელისანი წართულნი
- ეტლთა მფლობ. ვის არა უკჳრდეს ღმრთეებაჲ ქრისტესი და ძლერებაჲ
მისი ... (258r-259v).
232. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა - მოვე
დითნი. მოვედით, მორწმუნენო, დიდთა მთავარანგელოზთა და ზეცისა ერისთავთა
... (259v-260r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უგალობდეთ
უფალსა. ღმრთისმშობელო ქალწულო, მტჳრთველო სიტყჳსა მის საღმ
რთოჲსაო, ცხორებისა მიზეზო ... (260r-v).
ორშაბათსა გალობაჲნი სნანულისანი და მთავარანგელოზთანი წარ
თულნი - ქუეყანასა [...]. მიჴსენ ცეცხლისაგან, რომელი განუმზადე სულსა
ჩემსა, მჴსნელო საქმეთა მიერ უჯეროთა ... (260v-262r).
233. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა და სინანულისა
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- ჵ სასწაული. შუჱნის ეკლესიასა დღესასწაულობაჲ, შუჱნის ერსა ღმრთისასა
მოქალაქობაჲ ... (262r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ქუეყანასა
მოწყინარ. უხრწნელო ღმრთისმშობელო, რომელმან სიტყუაჲ დაუსაბამჲო
და ღმრთეებით მიუწუდომელი უაღრეს ბუნებისა განჴორციელებული გჳშევ
... (262r-v).
სამშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი და ნათლისმ
ცემელისანი - ქუეყანასა [...]. აღავსე გული ჩემი სინანულითა, ქრისტე,
რაჲთა შევიდე ლმობიერებით საყოფელთა შენთა ... (262v-263v).
234. დღე ოთხშაბათი ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა - ჵ სასწაული. დიდებული
საიდუმლო, რამეთუ შვა ქალწულმან ძე უთესლოდ მუცლადღებული ... (263v-264r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - გალობაჲ
შევსწ. გონებითა ლმობიერითა და გულითა შემუსრვილითა შეგივრდები,
ღირსო ... (264r-v).
ოთხშაბათსა გალობაჲნი ჯუარისანი, წმიდათანი და ღმრთისმშობე
ლისანი - ეტლთა მფლობელ. მომკუდარი გემოსხილვითა ხისათა, რაჟამს
მოჰკუჱდ ჯუარსა ზედა ... (264v-266r).
235. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა - ლახუარსა განმი. ნათელმან
მამისამან გიწოდნა თქუენ ნათლად სოფლისა, ღირსნო მოციქულნო ... (266r).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი თქმული იოანე
დამასკელისანი სარწმუნოებიანნი - ეტლთა მფლობელი. ანგელოზი
ღმრთივბრწყინვალე ტომით დავითისით აღმოსრულისა ქალწულისა
მომართ მოივლინა ... (266r-267r).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი წართულნი
- ქუეყანასა მწყურნებ, გარემოცული მრავალთა განსაცდელთაგან შენდა
მოვივლტი, ჵ დედოფალო ... (267r-268r).
236. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა - ჵ, სასწაული. ჵ, სასწაული საკ
ჳრველთა, რამეთუ ძელი იგი ცხორებისმომცემელი სიმაღლესა ცათასა გამობრ
წყინდების ... (268r-v).
სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა მფლ.
სიტყუაჲ მამისა უჴორცო განკაცებული გჳშევ, ღმრთისმშობელო ... (268v).
პარასკევსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და ღმრთისმშობელისანი
წართულნი - ეტლთა მფლობელო. განიპყრენ შენ ჯუარსა ზედა მკლავნი
შენნი, ქრიტე ღმერთო ... (268v-270v).
237. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა - კრებული. წმიდათა შენთა საჴსენებელსა,
მაცხოვარ, მონანი შენნი გევედრებით ... (270v).
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სერობისად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა
მფლობელი. დიდებულნი ითქუნეს შენთჳს, დიდებულო ქალწულო უბიწოო
... (270v-271v).
შაბათსა გალობაჲნი ორნი: წმიდათანი და სულისანი - ეტლთა მფლობ.
ვნებითა ვნებაჲთა ქრისტესთა და სიკუდილითა სიკუდილსა დიდებულსა
მიმესგავსნეს მჴნენი ... (271v-273r).
238. სახარებანი და გამოავლინენი საცისკრონი აღდგომისანი და აქებდითა
დიდებაჲნი ათერთმეტთა სახარებაჲთანი, სახარებაჲ მათესი - მას ჟამსა შინა
ხოლო ათერთმეტნი იგი მოწაფენი წარვიდეს გალილიას მთასა მას, სადაცა უბრძანა
მათ იესუ ... (273r-275r).
კჳრიაკესა ცისკრად შუაღამისად მღუდელმან თქუას: კურთხეულ არს
ღმერთი ჩუენი ... - სასოო და შესავედრებელო ქრისტიანეთაო ... (275r-v).
და შემდგომად ნეტარარიანთა ესე მუჴლი ითქუას, ჴმაჲ ა გუერდი გუნდნი ანგელოზთანი განკჳრდეს, რაჟამს გიხილეს შენ მკუდართა თანა
... (275v-276r).

ანდერძი:
„ჩუენ, საქართველოსა განმგემან ბატონისშვილმან პატრონმან ვახტანგ
დავაწერინეთ გულაჲნი ესე სრული და უკლებელი, რაჲთა მეუღლით, ძით და
ასულით წერილმან ამათ შინა წმიდათამან გჳცოდოს, ოდეს დაჯდეს ძე ღმრთისაჲ
განსჯად ადამიანთა და მიაგებს კაცად კაცადსა ქმნილთა თჳსთაებრ. მაშინ რაჲთა
არა მოგუაჲგოს ბოროტთა ჩუენთა ქმნილებაჲთა ნაცვალი, არამედ ღირს გვყუნეს
ხილვასა ნათლისა მისისასა, ამინ. დაიწერა განმგეობაჲსა ჩუენსა ინდიკტიონსა
წელსა მეორესა, თუესა ივლისსა, ქორონიკონსა ტჟდ, ქრისტეს აქათ ჩღვ“ (276r).

მინაწერები:
გვიანდელი მხერულით: „თთუჱნი და პარაკლიტონი. სეკტემბერი, ოკტონბერი,
ნოენბერი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი“ (1r, ზედა არშიაზე).
იმავე ხელით: „პარაკლიტონი“ (151r).
გაკრული ნუსხურით: „ჯერეთ ... არს“ (22r).
კალიგრაფიული მხედრულით: „ყოვლად წმიდაო, მეოხ ეყავ ბატონისშვილს
ვახტანგს“ (150r). აქვე გადამწერის ხელით სხვადასხვა მინაწერია წითელი და შავი
მელნით, ტექსტიდან ამოღებული ნაწილები (სავარაუდოდ, გავარჯიშება წერაში).
ქართული ანბანი ასომთავრულით (275v, ქვედა არშიაზე).
შიგადაშიგ არშიებზე XX საუკუნის პირველი ნახევრის მხედრულით გამოტანილია
იმ წმინდანების სახელები, რომელთა ხსენებებიც არის ტექსტის კონკრეტულ
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მონაკვეთში (34r, 36r-v, 41r, 44v, 48v, 65v, 67r, 71v, 76v, 78r, 81r, 83r-v, 87v,
99r-v, 106v, 107v, 113v, 114r, 118v, 119r-v, 120v …).

ტექსტთან დაკავშირებული შენიშვნები:
გულანი თვენისა და პრაკლიტონისაგან შედგება. თავის მხრივ თვენიც პირობითად
ორ ნაწილს შეიცავს: უშუალოდ თვენი (საგალობლები) და სვინაქსარი. სვინაქ
სარულ ნაწილში შედის წმინდანების გარკვეული ნაწილის სვინაქსარული ცხოვ
რებები. სულ ოთხი თვის საკითხავები, საგალობლები და მსახურებებია: სექტემ
ბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი. პარაკლიტონშიც მხოლოდ ოთხი ხმის
მსახურებაა შეტანილი.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 212-213.
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ტექნიკური აღწერილობა:
35 ფ. ზომები: ყდა - 429x280, ქაღალდი - 410x277, ტექსტი - 70x88, სისქე 10, სტრიქონებს შორის მანძილი - 4; არშიები: ზედა - 70, ქვედა - 88, მარცხენა
- 35, მარჯვენა - 65. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი;
დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი
მელნით; ნაწერი ორ სვეტად; სტრიქონების რაოდენობა თითო სვეტში: 31.
განკვეთილობის ნიშნები: , ; [XVII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული
ნიშნები. ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...]ხარ მელოდე მე უძლურსა და უღირსსა სასოებისათჳს, რომელი
გაქუს ეგოდენთა მაგათ ტკივილთა შენთა მოსაგებელად დადეგ და ზიარ ყავ
ლოცვისა და კურთხევისა შენისა ბერი ღმრთისაჲთჳს, რომელი არაოდეს მოიძაგებს
არავის ... (1r-3v).
ხელნაწერი ფრაგმენტებისაგან შედგება. ფრაგმენტებს შორის გაირჩევა მარიამ
ეგვიპტელის (1r-3v, 12r-v, 17 r-v), ორმოც მოწამეთა წამება (4r-v).

შემორჩენილია მხოლოდ ორი საკითხავის დასაწყისი:
1. წმიდისა მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა კოსტანტინეპოლელ მთავა
რებისკოპოსისა სიტყუაჲ ვნებისათჳს მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა, ძისა
ღმრთისაჲ და ვითარმედ დღესა, რომელსა განვიდა ადამ სამოთხით, მასვე
დღესა შევიდა ავაზაკი სამოთხედ. მამაო გუაკურთხენ - გუშინ აღთქმულსა მას
ვალსა დღეს მნებაჲვს აღსრულებად, საყუარელნო, და ვეძებ თუ სადა დავებეჭდეთ
... (23v).
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2. წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა ანდრია იერუსალჱმელისა, კრიტელ
მთავარეპისკოპოსისა, სიტყუაჲ ბზობისათჳს და იერუსალჱმდ შესლვისა უფ
ლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა, მამაო გუაკურთხენ - გუშინ მეუფისა თანა ლაზა
რე მისტუმრნა ჩუენ სერობაჲდ წინა დაგჳგოჲ მის ზედა ქმნილი იგი საკჳრველებაჲ,
ხოლო დღეს თჳთ თავადი ღმერთი და სიტყუაჲ ღმრთისაჲ სანოვაგე ჰყოფს სიტ
ყუაჲსა ჩუენსა და წინადაგიგებს თქუენ დღესასწაულის მოყარეთა ... (24v).
შენიშვნა: ხელნაწერი ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკური და ლი
ტურგიკული შინაარსის ტექსტებს შეიცავდა.

მინაწერები:
გვიანდელი, უწიგნური მხედრულით: „ღირსო, [...] ძმაო ესტეტე, გილოცამ ქორ
წილს, ღმერთმა კეთილათ მოხიგდინოთ(!)” (21r).
ტექსტის არათანადროული მხედრულით: „ქ. ეს მეტაფრასი სამთავისის ეკლესიისა,
ვინც გამოწიროს, მასამც რისხამს ღთაება და ყოველნი წმინდანი მისნი“ (25r). აქვე
იმავე ხელით: „ეს მეტაფრასი მღვთაებისა ეკელისისა(!)“.
ხელნაწერის ბოლოს, დაუწერელ გვერდზე, ხელრთვებს შორის, ნახსენებია
გიორგი ამილახვარი (35v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 213.
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ტექნიკური აღწერილობა:
247 ფ. ცარიელი გვერდები 128v, 216v; ზომები: ყდა - 413x277, ქაღალდი 402x268, ტექსტი - 304x200, სისქე - 70, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები:
ზედა - 30, ქვედა - 68, მარცხენა - 35, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი; მელანი
- შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და
საზედაო გრაფემები - ასომთავრულითა და წითელი მელნით; ორ სვეტად ნაწერი;
სტრიქონების რაოდენობა თითოეულ სვეტზე: 52. 1714 (214v). განკვეთილობის
ნიშნები: , ,
; მომგებელი: სიმონ ბატონიშვილი (214v), გადამწერები: ზაქარია
და გაბრიელი (213r, 214v). გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა იოანე
იშხნელს (242r). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).
ხელნაწერს ახლავს მინიატურები: 1. ძველი აღთქმის მამები ნუსხური მინა
წერით „მამათ კვირა“ (14r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 2. სულთმოფენობა,
ნუსხური მინაწერით „სულის წმიდის მოსვლა“ (20r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე).
3. „ყოველთა წმიდათა კვირა“ (36v, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 4. საიდუმლო
სერობა, 12 მოციქულიდან 6 მაგიდასთან ზის, ხოლო 6 - იატაკზე ფეხმორთხმით
(182r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 5. იერუსალიმში შესვლა დიდებით (190r,
ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 6. ჯვარცმა, მარჯვნივ და მარცხნივ - ღვთისმშობელი
და წმიდა იოანე ღვთისმეტყველი (206r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 7. ჯოჯოხეთის
წარმოტყვევნა ნუსხური მინაწერით „აღდგომა“ (217r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე).
8. თომას ურწმუნოება ნუსხური მინაწერით: „თომას გვერდის განხილვა“ (221r,
ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 9. მენელსაცხებლე დედების მიერ მაცხოვრის საფ
ლავის მოხილვა ნუსხური მინაწერით „საფლავად მივიდეს მენელსაცხებლენი
დედანი“ (226r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 10. განრღვეულის განკურნება ნუსხური
მინაწერით „განრღვეული აღადგინა“ (231r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 11.
მაცხოვარი და სამარიტელი დედაკაცი ნუსხური მინაწერით „სამარიტელი მოვიდა“
(238r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 12. შობითგან ბრმის განკურნება ნუსხური
მინაწერით „შობითგან ბრმა განკურნა“ (242r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 13.
ამაღლება ნუსხური მინაწერით ამაღლება (245r, ქვედა, მარჯვენა არშიაზე). 14.
ლაზარეს აღდგინება (247r).
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შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ - ჴმაჲ ა.
სამწუხრონი ლოცვანი ჩუენნი შეწირენ, წმიდაო ღმერთო და მოგუმადლენ მიტევებაჲ
ცოდვათა ... (1r-3r).
წყდება: ვაჲმე, რამეთუ აწ წარვწყმდი ჭეშმარიტად, ჴმობდა სიმწარით ქუჱსკნელი
ჯოჯოხეთი და ეტყოდა საკუდილსა: აჰა, ნაზარეველმან განაპო გული ჩემი და
შემმუსრაჲ მე და მკუდარი უჴმო წოდებ [...].

ტექსტის შედგენილობა:
1. დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ ა - სამწუხრონი
ლოცვანი ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო ღმერთო, და მოგუმადლენ მოტევებაჲ ცოდვათა
... (1r-3r).
2. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა. უფალო, ღაღადყავსა ჴმაჲ
ა - შენ სიტყ. ზეცისა განწესებულთა უჴორცოთა ძალთა, ანგელოზთა მთავარნო,
მიქაელ და გაბრიელ გჳთხოვეთ ღმრთისაჲგან ... (3r-4r).
ორშაბთსა გალობაჲნი ცისკრად [...] და წმიდათანი. უგალობდითსა
ა - სასწაულითა. მოწყალებითა შენითა, ქრისტე ღმერთო, ცოდვანი ჩემნი
აჴოცენ, გევედრები და გულისსიტყუაჲ მოქცევისა მომმადლე ... (4r-v).
ორშაბათსავე სხუაჲნი გალობაჲნი მთავარანგელოზთანი. უგალობ
დითსა - მარჯვენა შენი. წინაშე საყდართა ღმრთისაჲთა ბრწყინვალედ
მდგომარენო, ყოვლად წმიდანო მთავარანგელოზნო ... (4v).
ორშაბათსა მწუხრი დასდებელნი ნათლსიმცემელისანი. უფალო
ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესე. ზეცისა ძალთაო, ქრისტეს მაცხოვ
რისა ნათლისმცემელო, ღირსო იოანე ნეტარო ... (4v-5r).
3. სამშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი - მარჯვენა შენი.
ბოროტთა მათ ვნებაჲთაგან შეგივრდები შენ, უფალო ... (5r-v).
სამშაბათსა სხუაჲნი გალობაჲნი ნათლისმცემელისანი. უგალობდით
საჲ - მხილველი. ჴმაჲ. ექმენ შენ სიტყუაჲსა ღმრთისასა, წინამორბედო და
ნათლისმცემელო ... (5v-).
სამშაბათსა [...] დასდებელნი ჯუარისანი და წმიდისა ღმრთისმ
შობელისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ ა - მარტჳ. ჯუარსა ზედა ნებსით
განიპყრენ უხრწნელნი ... (6r-v),
4. ოთხშაბათსავე ცისკრად სხუაჲნი გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი. უგა
ლობდითსაჲ - სასწაულითა. სიტყუაჲ, რომელი გჳშევ, ღმრთისაჲ დედაო, რომელ
მან იგი ჴორცნი შეისხნა ... (7v).
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5. პარასკევსა ბზობისასა, ვითარმედ რომელთა ჭირთა შინა და იწროებაჲთა
აღასრულონ ცხორებაჲ ესე, უჭირველითა და გამოუთქუმელითა განსუჱნებითა
იშუჱბდენ. მამაო გუაკურთხენ - წმიდანო მამანო, ყოვლისავე კაცისა დასაბამი
სიტყჳსათჳს, გინა საქმისა დაწყებაჲსა ჭირით და ურვით იქმნების ... (8r-v).
შაბაჲთსა ბზობისასა ლაზარობაჲდ სარწმუნოებისათჳს და სიყუარული
სა და ქალწულებისა. გუაკურთხენ, მამაო - წმიდანო მამანო, ორნი არიან,
რომელთა მიერ ცხოვნდების კაცი: საქმე და გულისჴმისყოფაჲ ... (8v).
6. წმიდასა და დიდსა ხუთშაბაჲთსა ვითარმედ ჯერ არს ჴსენებაჲ ქრისტეს
ვნებისა, რაჲთა განკრძალულაჲდ ვეზიარებოჲდეთ ქრისტეს საიდუმლოთა
- წმიდანო მამანო, რაჲთამცა იყო ესოდენ საწადელ და შუჱნიერ და სარგებელ
სულისა ... (9r-v).
7. დიდსა პარასკევსა ვითარმედ ჯერ არს, რაჲთა მარადის ვიჴსენებდეთ და
განვიცდიდეთ საკჳრველებით ვნებაჲთა ქრისტესთა - ძმანო და მამანო, ვინ არა
შეძრწუნდეს ანუ ვის არა დაუკჳრდეს სიღ[...] (9v).
8. ყუჱლიერისა კჳრიაკესა მწუხრი ესე წარიკითხვის და ყოველნი ძმანი ზედ
გომით ისმენდეს. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, სახიერი ღმერთი ჩვენი,
რომელი მომცემს ჩუენ ცხორებაჲსა და წლითი წლად მომიყვანებს ... (10r-v).
9. ორშაბაჲთსა ა, ზ. მარხვისათჳს და უვნებელობისა, რომელი ითქუა
დაწყებაჲსა მარხვათასა. მამაო გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, მარხვისა ესე
ჟამი, ყოველსავე შინა წელიწადსა შეერთებული, მსგავს არს ნავთსაყუდელისა
რაჲსამე ... (10v).
10. სამშაბათსა ა. ზ. ჴსენებისათჳს [...]თჳს საქმეთა ჩუენთასა წინაშე
საშინელისა მის სამსჯავროჲსა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ყოველსა
ჟამსა და ყოველსა დღესა სარგებელ არს ჴსენებაჲ სიკუდილისა ... (10v-11r).
11. ოთხშაბაჲთსა ა, ზ. მოკუდინებისათჳს ვნებათაჲსა და სამკაულისათჳს
სულიერისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, მოწევნილი ესე ჟამი, მარხ
ვისა ჟამი არს შრომათა და ოფლთა ჴორციელთა ... (11r-v).
12. ხუთშაბაჲთსა ა, ზ განშუჱნებისათჳს უხრწნელისა სამკჳდრებელისა ჩუე
ნისა სათნოებითა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, სოფლისა ამის კაცნი
რაჟამს სახლთა მრავალსასყიდლისათა აღმართებდენ, განსუენებაჲსა არა სცემ
დენ თავთა თჳსთა ... (11v-12r).
13. პარასკევსა ა. ზ. საღმრთოსა მოქალაქობისათჳს. გუაკურთხენ, მამაო
- ძმანო და მამანო, ყოვლადვე ჯერ არს ჩუენდა ზრაჲხვად სულიერთათჳს და
მოჴსენებაჲდ თქუენდა ... (12r-v).
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შაბაჲთსა ა. ზ. რაჲთა მჴნე და მტკიცე ვიყუნეთ მართალსა შინა სარწმუნოებასა.
გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, წინამდებაჲრე არს ჩუენდა დღითი დღე
ამათ შინა მარხვისათჳს ზრაჲხვად ... (12v).
14. კჳრიაკესა ა. წმიდათა მარხვათასა, რაჲთა გამოვზარდოთ სული ხედვათა
მათ სულიერთა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ვინათგან ყოველი
დასაბაჲმი ძნელ არს, დაწყებაჲცა მარხვისა შეცვალებისათჳს ჭამადთასა და მოსწ
რაფებაჲთასა სიფიცხესა და სიმყჳრტესა შეიქმს ... (12v-13r).
15. ორშაბათსა ბ ზ, რაჲთა არა გჳყუარდენ სოფლისა ამის ზრუნვანი და საშუ
ებელნი სურვილისათჳს საუკუნეთა კეთილთასა - ძმანო და მამანო, სარგებელსა
წმიდათა მარხვათასა წინამდებაჲრედ აქუს ღუაწლი, რომლისა მიერ განჰკაფთ
ჴორცთა თქუენთა ... (13r).
16. სამაბაჲთსა ბ ზ, საღმრთოსა დღესასწაულისათჳს და რაჲთა მივემთხჳვნეთ
სასუფეველსა ცათასა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, ვითარცა სოფელ
სა შინა იქმნებიან კრებაჲნი იქი და აქა წლითი წლად ... (13r-v).
17. ოთხშაბაჲთსა ბ ზ, რაჲთა დავიცვათ სული განმხრწნელთა ვნებაჲთაგან ძმანო და მამანო, ვიმარხეთ რაჲ პირველი იგი შჳდეული, სხუჱბრ რაჲმე აღუჩნდით
ურთიერთას ... (13v).
18. ხუთშაბაჲთსა ბ ზ, რაჲთა არა აღმოვაცენნეთ ეკალნი და კუროსთავნი
ვნებაჲთანი, არამედ რაჲთა ტევანნი სათნოებაჲთანი გამოვიხუნეთ. გუაკურ
თხენ - ძმანო და მამანო, რაჲ ვთქუაჲ, ანუ რაჲსა ვიტყოდი უახლესსა წმიდათა მათ
თქმულისა დღითიდღე ... (13v).
19. ამაღლებისა და მამათა წართულნი - სასწაულითა ი. და უწყებული ძე რაჲ
ჴორცითა ჰშევ, ბუნებაჲ ადამიანთა შეიმოსე ... (14r-v).
20. ნიკელთა კჳრიაკესა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ. მჴნეონი - უფალი
ამაღლდა ზეცად, რაჲთა მოგჳვლინოს სული ნუგეშინისმცემელი ... (14v-15v).
21. ორშაბაჲთსა ზ, მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ - მოგიცემიესა. აღვიდა დღეს
ჴორცითა, ქრისტე, ზეცას მამისა თანა, იხარებდით ჵ, წარმართნო ... (15v-16r).
22. სამშაბათსა ზ მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ გუერდი - ჵ სასწაული საუკ.
ჵ, დიდებული საკჳრველი განგებისა შენისა, იესუ ღმერთო ... (16r-17r).
23. ოთხშაბაჲთსა ზ, მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ - ანგელოზთა დღეს ბ გუერ
დი. აღხუჱდ მამისა გუნდთა ანგელოზთათა, ჵ, ქრისტე ღმერთო ... (17r-v).
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24. ხუთშაბაჲთსა მწუხრი სერობისად. ხუედრნი ბ გუერდი - შენდა აღვიმს.
მძლავრი სიკუდილი სღმრთოთა ძალითა მოჰკალ, მეუფეო ... (17v-18r).
25. პირველსა მარტჳლისა შაბაჲთსა ჴსენებაჲ ყოველთა სულთა. პარასკევსა
მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი წმიდათანი ბ გუერდი - რომელთა
წამეს შენთჳს, ქრისტე, მრავალი ტანჯვა დაითმინეს ... (18r-19v).
შედის: სერობისად ხუჱდრნი (19r), იკოსი (19r).
26. კჳრიაკესა, მეერგასესა დღესა, მოსულა სულისა წმიდისა მოციქულთა
ზედა. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი ა - ნათელი ნათლის. მეერგაჲსესა
დღესა ვდღესასწაულობთ დამოსულაჲსა სულისა ცხოველისასა ... (19v-21r).
27. [...] უფალო ღაღადყავსაჲ, პირველად სამნი. უფალო მოსულაჲნი [...] მოგიცემიეს. დღეს დანერგვა სულისა ყოვლად წმიდისა გარდამოჴდა შეწევნითა
მამისათა ... (21r-v).
28. ორშაბაჲთსა ჱ, მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. გიხაროდენნი. ა გუერდი დღეს დღესასწაულაჲდ ყოველთა სულმან წმიდამან ... (21v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება. ამ მომდევნო გვერდის v-ზე
მხოლოდ სამი ხაზია გადასული. დანარჩენი გვერდი ცარიელია.
29. კჳრიაკესა შემდგომად ლაზარობისა ბზობაჲდ წარიკითხვის საღმრთოდ
ცხორებისათჳს და ნეტარისა მის მოქალაქობისათჳს ჩუენისა, რომლითა ვიჩი
ნენით - ძმანო და მამანო, აჰა ესერაჲ აღვასრულენით ესე დღენი განსაწმედელაჲდ
სულთა და ჴორცთა ჩუენთა ... (24r-25r).
30. დიდსა ორშაბაჲთსა სიტყვაჲ წმიდისა თეოდორესი სიმდაბლისათჳს. მამაო
- ძმანო და მამანო, დღე ესე წმიდაჲ არს და თაყუანისსაცემელ, რამეთუ ამიერითგან
იწყებს უფალი ჯუარისაჲ მიერ ჩუენთჳს ვნებაჲთა შეწყნარებაჲდ ... (25r).
31. დიდსა სამშაბაჲთსა სწავლაჲ ცხოველსმყოფელთა ვნებაჲთათჳს უფლისა
ჩუენისა იესუ ქრისტესთა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, უფლისაჲ
ჩუენისა იესუს ქრისტეს ვნებაჲთა ჴსენებაჲ ყოვლადვე ლმობიერებაჲდ მოიყვანებს
სულსა ... (25r-v).
32. დიდსა ოთხშაბაჲთსა მიბაძვებისათჳს ქრისტეს ვნებაჲთასა. მამაო [გუა
კურთხენ] - ძმანო და მამანო, ვითარცა სურვიელ ვართ ფრიად ჭამადისათჳს
გუშიან რაჲ და წყურიელ ვართ სასმენელისათჳს ... (25v).
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ოთხშაბაჲთსა [...] [...]თანი. უფალო ღაღადყავსაჲ - ზეცისა გან. მეო
ხებითა, უფალო, მოციქულთა შენთათა მშჳდობაჲ შენი მომეც, რომელი ესე
ვიტყჳ: მომიჴსენე, მჴსნელო და ნუ დამსჯი საქმეთა ჩემთაებრ ... (26r-v).
33. ხუთშაბათსა ცისკრად წარდგომანი მოციქულთანი ა, ა კანონსა ზედა მწყობრი სულიერი მოციქულთა სოფლად წარავლინა საიდუმლოდ ღმრთისაჲ მაღ
ლისა მიერ და მკურნალად სნეულად გამოჩნდეს ... (26v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
34. ორშაბათსა გ ზ, მადლობისათჳს და მოთმინებისა. გუაკურთხენ, მამაო
- ძმანო და მამანო, რომელთა ესე სანთლაჲდ მგზებაჲრედ გუაქუს სიყუარული
ქრისტესი ... (27r-v).
35. სამშაბაჲთსა გ ზ, მარხვათასა არა ხოლო ჭამადთაგან, არამედ ყოველთა
ვნებაჲთაგან განვეყენნეთ. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, განვაგრძვე
სიწმიდეთა პატიოსანთა მიმართ სასმენელთა თქუენთა ... (27v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
36. ოთხშაბათსა ე ზ, რაჲთა განვიწმიდნეთ თავნი თჳსნი ყოვლისაგან შეგინე
ბისა სინანულითა. მამაო გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, შეგაწუხნა უძლურე
ბაჲმან ჩემმან და არა უჯეროდ, რამეთუ თანაზიარ ხართ ჩემდა სიხარულისაცა ...
(28r).
37. ხუთშაბაჲთსა ე ზ, ვითარმედ ჯერ არს ჩუენდა, რაჲთა ყოვლითა წადიე
რებჲთა და გულსმოდგინებითა ვიქმოდით ცხორებაჲსა ჩუენსა - ძმანო და
მამანო, ყოვლისავე საქმისა ჟამი არს მსგავსად წერილისა, ხოლო ჟამი ქმნად
ცხორებაჲსა ჩუენისა ყოვლადვე ... (28r-v).
38. პარასკევსა ე ზ, ვითარმედ არა ჯერ არს, რაჲთა განუღოთ კარი ეშმაკსა
შეწყნარებაჲდ ბოროტთა გულისსიტყუაჲთა მიერ. გუაკურთხენ - ძმანო და
მამანო, არა უშრომელაჲდ გეტყჳ თქუენ მცირეთა ამათ და უნდოთა სიტყუაჲთა ...
(28v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
39. ოთხშაბაჲთსა გ ზ, მყისსა შინა ამიერ განსლვისა ჩუენისათჳს და რაჲთა
კრძალულად დავიცვნეთ საცნობელნი და გონებაჲ უჯეროთა გულისსიტყუ
ათაგან. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, წმიდისა ამის მამისა და მოძღუ
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რისა აქა ყოფაჲსა არა ჯერ არს ჩუენდა ზრაჲხვად ... (29r).
40. ხუთშაბათსა გ ზ, რაჲთა მადლობით მოვითმენდეთ მწუხარებაჲთა მომა
ვალთა ჩუენ ზედა. გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, საქმეთა ჩემთა ვხედავ,
რამეთუ ბოროტ [ა]რნ ... (29r-v).
41. პარასკევსა გ ზ, მოთმინებისათჳს განსაცდელთასა და მარხვისათჳს
- ძმანო და მამანო, გუშინ შფოთმან მომიცვნა ჩუენ და დღეს დაწყნარებაჲმან ...
(29r-30r).
42. შაბაჲთსა გ ზ, რაჲთა არა უდებ ვიქმნნეთ თჳსისა ცხოვრებაჲსათჳს ვიდრე
სიკუდილაჲდმდე. მამაო გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, მენავეთმოძღურისა
თჳსი არს წარმართებაჲ ნავისა წინამდებაჲრისა მიმართ სლვისა ... (30r-v).
43. კჳრიაკესა გ რაჲთა განვაგდოთ ჩუენგან ყოველი მოწყინებაჲ და აღვდგეთ
საქმედ სულისად. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო და შვილნო, ვითარცა
თჳთეულსა თქუენსა თანა აც თჳსისა მსახურებისა საქმე ... (30v).
44. ორშაბაჲთსა დ, ზ. რაჲთა განვეკრძალნეთ სწავლათაგან და მხილებაჲთა
წმიდათა მამათა. გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო, ვინაჲთგან ჩუენდა საქმედ და
მსახურებაჲდ სიტყუაჲ მოცემულ არს სწავლისა ... (30v-31r).
45. სამშაბაჲთსა შუაჲმარხვისასა საშინელისა მის დღისა და სასჯელისა და
მერმისა მისთჳს მისაგებელისა - ძმანო და მამანო და შვილნო, უკუეთუ უნდოსა
ამის სწავლისა ჩემისაგან ირგებთ რაჲს თქუენ ... (31r-v).
46. ოთხშაბაჲთსა შუამარხვისასა, ვითარმედ აღვსებაჲ ესე სახე არს მის
საუკუნოჲსა აღვსებისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, აჰა ესერაჲ,
მარხვანი წარვლენ და უხარის სულსა მოწევნისათჳს აღვსებისა ... (31v-32r).
47. ხუთშაბაჲთსა შუამარხვისასა მშჳდობისათჳს და წესიერებისა. გუაკურთხენ
- ძმანო და მამანო და შვილნო, მოგიწოდ თქუენ სწავლაჲდ და მნებავს, რაჲთამცა
მრავალსახედ თჳთოფერი სიტყუაჲ მაქუნდა ... (32r-v).
48. პარასკევსა შუამარხვისასა, ვითარმედ მოკუდინებითა ვნებაჲთათა იქმ
ნების დღესასწაულობაჲ და ზატიკობაჲ - ძმანო და მამანო, აღვსებისა დღე მოგუ
ჱახლების, ვინცა შეწევნითა ღმრთისაჲთა განზოგებაჲ განვლეთ ... (32v).
49. შაბათსა დ ზ, ვითარმედ თანა აც წინამძღუარსა, რაჲთა ასპარეზსა შინა
სათნოებისასა მავალთათჳს ყოველსავე იქმოდის, რომელი მოსწრაფებაჲდ
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მოიყვანებს, რაჲთა მტერთა მიმართ ძლევა აღიღონ და გჳრგჳნნი საუკუნონი
ღუაწლის დამდებელისა ღმრთისაგან მიიხუნენ. მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო
და მამანო, ჴორციელთა მათ მორბედთა ზედა მდგომელნი რაჲმე არიან, რომელნი
ასწავლიან ღუაწლთა მიმართ ... (32v-33r).
50. კჳრიაკესა დ, რაჲთა მადლობით თავს ვისხნეთ სალმობაჲნი და წარმწყ
მედელისა კადნიერებისათჳს. გუაკურთხენ, მამაო - მამანო და ძმანო ჩემნო,
ამისთჳს შემოგჳყვანნა ჩუენ ღმერთმან სოფელსა ამას, რაჲთა საქმეთა შინა
კეთილთა ვჰმონებდეთ მას ... (33r-v).
51. ორშაბაჲთსა ე ზ, საღმრთოსა მიერ მოქალაქობისათჳს და შურისა კეთი
ლისა და სათნოებაჲთა წარმართთათჳს. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო
და შვილნო სულიერნო, კუალად ვიწყებ მოვლნებაჲდ თქუენდა ჩუჱულებისაებრ
სიტყუაჲთა სიმდაბლისა ჩემისათა ... (33v-34v).
52. სამშაბაჲთსა ე ზ, რაჲთა წინაშე თუალთა ჩუენთა გუაქუნდეს ჟამი სიკუ
დილისა და მას შინა ყოფაჲდისა სიტყჳსგებისათჳს და ვითარმედ ვერ ღირს
არიან აწინდელნი ესე ჭირნი მერმისა მისთჳს სასოებისა. გუაკურთხენ - შვილ
ნო ჩემნო და ძმანო და მამანო, აღვაღო კუალად პირი ჩუენი და მიგცე თქუენ
სიტყუაჲ წინამძღურობისა, რომლისა უღირსად მერწმუნა ქონებაჲდ ... (34v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
53. კჳრიაკესა მეშჳდესა სამასათრვამეტთა წმიდათა მამათა ნიკეისთა. დას
დებელნი აღდგომისანი. ჴმაჲ ბ გუერდი - ძლევა გაქუნდა, ქრისტე, ქუჱსკნელს
ჯოჯოხეთისა და ჯუარსა ზედა ამაღლდი ... (35v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
54. პარასკევსა ჴორციელისასა მარხვისათჳს და წინამდებაჲრისა მის ჩუენდა
მოწევნადისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, აწინდელთა ამათ დღეთა
მრავალნი კაცთაგანნი დღესასწალაჲდ უწოდენ ... (36r).
55. ორშაბაჲთსა ყუჱლიერისასა ზრახვისათჳს და წინამდებაჲრისა მის ჩუენდა
მოწევნადისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, სჯული არს კათოლიკე
დღენდელსა ამას დღესა განყენებაჲს სოფლიოთა ჭამადთაგან ჴორციელთა ...
(36r-v).
55ა. ოთხშაბაჲთსა ყუჱლიერისასა მარხვისათჳს და წინამდებაჲრისა მის
ჩუენდა მოწევნადისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, წინამდებაჲრე
არს ჩუენდა დღეს მარხვისათჳს სიტყუაჲდ ... (36v).
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56. ყუჱლიერისა პარასკევსა მარხვისათჳს და წინამდებაჲრისა მის ჩუენდა
მოწევნადისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, მრავალგზის ვნატრი ცხო
რებაჲსა თქუენსა და ამას არათუ სათნო ყოფითა პირისათა გეტყჳ თქუენ ... (36v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
57. კჳრიაკესა ყოველთა წმიდათასა შაბაჲთსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ.
დასდებელნი აღდგომისანი დ გუერდი - მწუხრისა გალობაჲსა სიტყჳერსა მსხუჱ
რპლსა შენდა, ქრისტე, შევსწირავთ, რამეთუ სათნო იჩინე შეწყალებაჲ ჩუენი ...
(37r-v).
58. სამშაბაჲთსა ჱ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ - ჵ, სასწაული. ჵ, სასწაული
დიდებული სიონს შინა ხილული ტომთა და ენათაგან მობერვა სულისა ... (38v).
შედის: სერობისად ხუჱდრნი (38v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
59. პარასკევსა ბ ზ, ერთობისათჳს და სიყუარულისა და მჴნედ ტჳრთვ[... ...]
სათნოებისათა და მიმთხუჱვად სასუფეველსა ცათასა. გუაკურთხენ - ძმანო და
მამანო, მიხარის თქუენთჳს გლახაკსა ამას, რამეთუ ზოგებით სცხონდებით ... (39r).
60. შაბაჲთსა მოქალაქობისათჳს კეთილისა და ჴსენებისათჳს სიკუდილისა
და მერმისა მისთჳს მოსაგებელისა. გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო,
მნებაჲვს უწყებაჲ სიყუარულისა თქუენისა ... (39r-v).
61. მეორესა კჳრიაკესა მარხვათასა, რაჲთა მშჳდობით და მყუდროებით
აღვასრულებდეთ დღეთა მარხვისათა სასოებითა საუკუნოჲსა ცხორებისათჳს.
გუაკურთხენ, მამაო - ძმანო და მამანო, კეთილ არს მარხვა უკუეთუ აქუნდეს
თჳსებაჲ თჳსი ... (39v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
62. ოთხშაბაჲთსა ჱ მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ - ყოველი სასოებაჲ. აღეშენა
რაჲ სენრს გოდოლი უმეცრებისა, გარდამოჴდა მაღალი, მხილველი მოძაგებულთა
და შეურივნა ენანი სამართლად განთესვითა მიდამო ... (40r).
შედის: სერობისად ხუჱდრნი (40v-41r).
63. ხუთშაბაჲთსა ჱ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ - მოგიცემიეს. დიდი და
ღმრთივბრწყინვალე საკჳრველებაჲ იხილვა დღეს სიონს შინა გარდამოსულა
სულისა ... (41r-v).

269

270

გულანი, 1714 1446/244

შედის: სერობისად ხუჱდრნი (41r-v).
64. პარასკევსა ჱ, მწუხრი და ცისკრად დღესასწაულისა უნდა და წარგზავნოს.
სერობისად ხუჱდრნი. ღაღადყავსაჲ - სოფლისა ზღუაჲ. პირველად ანგელოზთა
მიანიჭე სახე და ელვარე ჰყუჱნ იგინი ... (41v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
65. ბზობისა სამშაბაჲთსა სწავლაჲ საშინელისა მისთჳს დღისა. გუაკურთხენ ძმანო და მამანო, რომელი-იგი პირველსა მას სწავლაჲსა შინა წარმოვთქჳ ... (42r).
66. ოთხშაბაჲთსა ვ ზ, ჴსენებისათჳს სიკუდილისა. მამაო გაკურთხენ - ძმანო
და მამანო, რაჲთამცა იყო ესრეთ კეთილ და სარგებელ სულისა ... (42r-v).
67. ხუთშაბაჲთსა ვ ზ, დიდისა მისთჳს დღისა და გამოჩინებისა ღმრთისაჲ და
მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა. მამაო, გუაკურთხენ - ძმანო და მამანო,
აჰა ესერაჲ ორმეოცთა დღეთა დასასრული მოიწია ... (42v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
ხუთშაბათს სხუანი გალობაჲნი წმიდათა მოციქულთანი - სწავლითა.
განათლებულნი სამმნათობიერისა სამებისა ბრწყინვალებითა, დიდებულ
ნო ... (43r-v).
ხუთშაბათს [...] დასდებელნი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ა - წმიდისა გან
წე. ბრწყინვალედ შუჱნიერ [ა]რს ჩუენდა კრებაჲ ესე დღეს, იხარებს უბიწო
სძალი იგი ქრისტესი ... (43v-44r).
68. პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი. უგალობდითსაჲ - სასწა
ულითა. ჩუენთჳს თავს იდევ სიკუდილი, მეუფჱო, რომელი ეგე ბუნებით უვნებელ
ხარ ... (44r-v).
პარასკევსავე სხუანი გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობლისანი. უგა
ლობდითსა - სასწაულითა. კაცობრივისა ენისაგან გალობაჲ შენი ჯეროვანი
შეუძლებელ არს ... (44v-45r).
პარასკევსა მწუხრი დასდებელნი წმიდათა [...] - შენ სიტყუაჲ. განუშო
რებელ იყვენით ბჭეთა სიონისათა და ცრემლთა მდინარითა ევედრებოდით
ღმერთსა ... (45r-46v).
69. შაბათსავე სხუანი გალობაჲნი მოწამეთანი. უგალობდითსა - მხილველი.
რომელმან ქმნნა ნიშები და სასწაულები მოსეს მიერ ეგჳპტეს ...
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70. კჳრიაკესა დასდებელნი, უფალო ღაღადყავსაჲ ჴმაჲ ბ - პირველ საუკუნეთა
მამისაგან შობილისა ღმრთისაჲ სიტყვაჲსა, განჴორციელებულსა ქალწულისა
მარიამისაგან მოვედით თაყვანისვცეთ ... (46v-47r).
71. ორშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი - ზეცისა
ღელ. რომელი-ეგე იშევ ქალწულისაგან და ვითარცა სთქუ: არა მართალთა
მოხუჱდ წოდებად, ქრისტე ... (49v-50r).
ორშაბათსავე სხუაჲნი გალობაჲნი მთავარანგელოზთანი - მოვედით,
ერნო. ნაკუჱრცხლად საღმრთოჲდ მოტყინარედ ცეცხლითა ღმრთაებ
ისაჲთა ... (50r-51r).
72. სამშაბაჲთსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი. უგალობდითსაჲ განაპო საღ. ვსტიროდით ჩუენ, ძმანო, თავთა თჳსთა პირველ ამიერ განსლვასა
მცირედ ... (51r-v).
სამშაბათსავე სხუანი გალობაჲნი ნათლისმცემელისანი - ღელვათა და. ნათლის
მცემელო მჱუფისაო, ჴორციელთა გემოთა შინა დანთქმული გონებაჲ ჩუენი იჴსენ
... (51v-52v).
73. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა. უფალო ღაღად
ყავსაჲ ბ. - მამისაგან შობ. გიხაროდენ, უქორწინებელო, რომელმან გამოუთქუ
მელად ჰშევ ღმერთი ყოველთა ... (52r).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - ზღჳსა
ღე. რაჟამს გარდამოჴდა მცნებაჲსა მჴსნელისასა პირველ შექმნილი ხისა
გან ცნობადისა ... (52v-53r).
ოთხშაბათსავე სხუაჲნი გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲნი
რომელთა თავნი იტყჳიან: რომელნი მოივლტიან შენდა, იჴსნენ, ქალ
წულო - მოვედით, ერნო. რომელნი ღირსად ღმრთისმშობლად უბიწოდ
აღგიარებენ სულიერთა და ჴორციელთა ჭირთა ... (53r-v).
74. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - მამისაგან
შობი. მოსცა ძალი და ჴელმწიფებაჲ ქრისტემან ათორმეტთა მათ თჳსთა მოწაფეთა
... (53v-54v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი უგალობთ უფალსა. უგალობთ უფალსა, რომელმან მოგუცა მეოხად მშო
ბელი თჳსი ... (54v).
ხუთშაბათსავე სხუანი გალობაჲნი მოციქულთანი - ზღჳსა ღელ. განათ
ლებულნო უფლისაჲ მოციქულნო, ბრწყინვალებისა საუფლოსა ელვანო ...
(54v-55r).
75. დღე პარასკევი ჯუარისა [...] ყოველიბ. - თჳთი. ძელი ჯუარისა შენისა,
ქრისტე ღმერთო, ძელად ცხორებისად მომანიჭე ჩუენ ... (55r-v).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - ზღჳსა ღე. ჯუარცმა
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თავს-იდევ და სამსჭვალითა განწონა შეურაცხებითი ჯუარსა ზედა, სიტ
ყუაჲო ... (55v-56r).
პარასკევსავე გალობანი ღმრთისმშობელისანი - ზღჳსა ღელ. ვითარ
ბრწყინვალე და ყოვლად შუჱნიერი გამოგირჩია შორის დედათაჲ ღმერ
თმან და დაემკჳდრა შენ შორის ... (56r-57r).
76. დღე შაბათი წმიდათა და სულისა. უფალო ღაღადყავსაჲ ბ - რომელი იქები.
შენ, კაცთმოყუარეო და მრავალმოწყალეო მამაო სახიერო, მომეც სინანული, გან
მწმიდე მე ცოდვათაგან ... (56v).
შაბათსა ცისკრად გალობანი წმიდათანი. ჴმაჲ ბ - შენ, რომელმან
შეიმოსენ ცანი ღრუბლითა, შეგიმოსიეს წმიდათა სოფელსა შინა ... (57r).
შაბათსა ცისკრად გალობანი წმიდათანი - უგალობდეთ უფალსა. შენ გი
გალობთ, უფალო, და გევედრებით საჴსენებელსა მოწამეთასა ... (57r-v).
შაბათსავე სხუანი გალობანი სულისანი და წმიდათანი - რომელმან
განაჴმ. სიკუდილი დასთრგუნე სიკუდილითა შენითა და საღმრთოჲსა
ცხორებისა უკუდავებაჲ მოგუმადლე ... (57v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
77. დღედ პარასკევი ჯუარისა. უფალო ღაღადყავსაჲ გ - მოვედით თქუენ.
მოვედით, ტჳრთმძიმენო, და შეუვრდეთ ცოდვათა ჩუენთა წყლულებისა მკურნალსა
... (58r).
პარასკევსა ცისკრად გალობანი ჯუარისანი და წმიდათანი - უქმი ქუეყა
ნა. ზღჳსა ღელვანი კუჱრთხითა მით აღზღუდენ და განიყვანე ერი ... (58v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
78. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა. უფალო ღაღადყავსაჲ გ
- ქერუბინთა. მოვედით, ერნო მორწმუნენო, და მეუფჱსა შეუვრდეთ სინანულით,
რომელი შეცთომილთა მოაქცევს და განჰკურნებს ... (60r-v).
ორშაბათსა ცისკრად წმიდაარსნი გ - სამებაო ერთარსებაჲო და განუყო
ფელო, ერთარსებაო სამგვამოვანო და თანასამარადისოო ... (60v).
ორშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი - ღმერთსა,
რომელმან იჴ. ბევრეულთა ბრალთაგან მიჴსენ, ჵ უცოდველო, რომელნიიგი ვქმენ მე ... (60v-61r).
ორშაბათსავე გალობანი მთავარნგელოზთანი - რომელმან წამისყოფით.
რომელი ფრთეთა ზედა ქართასა ღმრთეებრ იქცევი ... (61r-v).
შედის: აღვივსენითი ღმრთისმშობელისა (61v), სამჴრად მომიჴსენენი (61v).
79. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა და სინანულისა.
უფალო ღაღადყავსაჲ. გ - თჳთი. რომელსა მოუდრეკენ ყოველნი მუჴლთა შიშით
ზეცისა და ქუეყანისანი ... (61v-62r).
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80. სამშაბათსა [...] - ჩუენ წამისყოფ. პირველ აღსასრულისა, ჵ მორწმუნენო,
ვსტიროდეთ გულსმოდგინედ თავთა ჩუენთა ... (62r-v).
81. სამშაბათსავე გალობაჲნი ნათლისმცემლისანი - რომელმან წამისყოფ.
ბერწისაგან მუცლისა სულნელებითა სავსეო ნაყოფო, ნაყოფიერ ყავ აწ უნაყოფო
სული ჩუენი ... (62v-63v).
82. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისაჲ. უფალო
ღაღადყავსაჲ გ - შენ, უფალო, ძალ. რაჟამს იგი ენებაჲ მოწყალებითა ჴსნა ჩუენი
სიბრძნით დამბადებელსა ჩუენსა ... (64r-v).
83. ოთხშბათ[...] ჯუარისანი და წმიდათანი - რომელმან წამისყოფით. მრავალ
სალმობიერნი ვნებაჲნი დაჴსნენ ვნებითა წმიდათა ჴორცთა შენთათა ... (63v-64r).
84. ოთხშაბათსავე გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - უქმი ქუეყანა.
სარწმუნოებით დედად ღმრთისად უბიწოდ აღგიარებთ, ქალწულო ... (64r-v).
85. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა [...] - ქერუბინთა. ქერუბინთა ზედა
მჯდომარე მამისა თანა მოსაყდრე ძე უჟამო, ქალწულისაგან განკაცებული უქადა
გეთ თქვენ ყოველთა, მოციქულნო ... (64v-65r).
86. ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - ღმერ
თსა, რომელმან იჴსნა. ქრისტე, ღმრთისაჲ სიტყუაჲო, მომეც სიტყუაჲ სიბრძნისა ...
(65r-v).
87. ხუთშაბათსავე გალობანი წმიდათა მოციქულთანი - რომელმან წამისყოფ.
ეკლესიისა სუჱტთა და საფუძველთა სარწმუნოებით დამტკიცებულთა და ყოველთა
მორწმუნეთა განმამტკიცებელთა ... (65v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
88. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ ჴმაჲ გ ჯუარითა შენითა, ქრისტე ღმერთო, დაჴსნდა ძალი სიკუდილისაჲ ... (66r).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
89. პარასკევსა გალობანი ღმრთისმშობელისანი. უგალობდითსა - ღმერთსა,
რომელმან იჴსნ. ცთომილთა მათ ჴელთა კურნებაჲდ განჰმარტენ სიმჴნით ჴელნი
შენნი საღმრთონი ძელისა ჯუარსა ზედა ... (67r-v)
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90. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ გ - თჳთი. დიდ არს
ძალი მოწამეთა შენთა, ქრისტე, რამეთუ სოფელსა შინა მდებარე არიან და სულთა
უკეთურთა განსდევნიან ... (67v-68r).
91. შაბათსა ცისკრად წარდგომანი წმიდათანი გ - ღაწლით შემოსილთა შენთა
საჴსენებელი, უფალო, უფროს განაბრწყინვე ვითარცა ყოვლად ძლიერმან ... (68r).
92. შაბათსა ცისკრად გალობანი წმიდათაჲნი და სულისანი - რომელმან
წამისყოფ. რომელმან სიკუდილითა შენითა, ქრისტე, მძლავრებაჲ სიკუდილისა
შემუსრე ... (68r-v).
93. შაბათსავე გალობაჲნი წმიდათა მოწამეთანი - ღმერთსა, რომელმან
იჴ.რომელმან განადიდა დღეს სოფელსა შინა ღუაწლით შემოსილთა მათ საჴსე
ნებელი ... (68v-71v).
94. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინაულისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ დ - მჴნეონი. რომელმან შეჰქმნენ პირველად ანგელოზნი შენნი
სულად ... (71v-72r).
ორშაბათსა ცისკრად წმიდაარსნი, ჴმაჲ დ - დაუსაბამოსა შენსა მამასა
და შენ, ქრისტე ღმერთო და ყოვლად წმიდასა სულსა შენსა ... (72r).
ორშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - დაან
თქენ. მჴსნელო ჩემო, ქრისტე, რომელმანცა აცხოვნენ უძღები იგი და
მეზუჱრე ... (72r-v).
ორშაბათსავე გალობაჲნი წმიდათაჲ მთავარანგელოზთანი - უგალობ
დითსა - ზღუაჲ უვალი. საღმრთოსაგან ნათლისა თჳნიერ შუამდგომელისა
აღივსებიან დიდნი სერაბინ-ქერაბინნი ... (72v-73r).
შედის: გამოავლინე (73r), აღვივსენითი ღმრთისმშობელისა
(73r), სამხრად მომიჴსენენი (73r).
95. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა. უფალო ღაღადყავ
საჲ დ - მჴნეონნი. თანასწორად უჴორცოთა თანამოდაჲსედ წმიდათა წინასწარ
მეტყველთასა გამოსჩნდი, ღირსო ... (73r-v).
სამშაბათსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - სოლომონ ნისლ.
ვიქმ მე საქმეთა ბნელისათა ფარულად, რომელთათჳს-იგი ნუ მამხილებ
ცხადად, სახიერ ... (73v-74r).
სამშაბათსავე გალობანი წმიდისა ნათლისმცემელისანი - დაანთქენ.
ვითარცა რაჲ დიდი მთიები ჰრბიოდე შენ წინაშე მზისა და განანათლე
ქუეყანა ... (74r-v).
შედის: აღვივსენითი ღმრთიმშობელისა (74v), სამხრად მომიჴ
სენენი (74v).
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96. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - ხისა მიერ. ჴელითწერილი იგი პირველისა ცოდვისა ჩუენისა ჯუარ
სა ზედა ლახურითა განხეთქე, ქრისტე ... (74v-75r).
ოთხშაბათსა ცისკრად [...] დ - მომიყიდენ ჩუენ, მაცხოვარ, წყევისაგან
სჯულისა ... (75r).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - ზღჳსა
მის. რომელმან გარდაართხენ ცანი, განიპყრენ ჴელნი ჯუარსა ზედა ...
(75r-v).
ოთხშაბათსა სხვანი გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - დაან
თქენ. ჭირთა და ურვათა და განსაცდელთა მიერ შეიწრებული მოვივლტი
მჴურვალედ ... (75v-76r).
97. დღე ხუთშაბათი მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - მჴნეონნი. ვითარცა
თუალით მხილველთა და მოწაფეთა სიტყჳსა განჴორციელებისათა გნატრით თქუენ
... (76r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობანი ღმრთისმშობელისანი - დაანთქენ.
შენ მხოლო გამოსჩნდი კეთილთა მომატყუჱბელ კაცთა ნათესავისა ...
(76v-77r).
ხუთშბათსავე გალობაჲნი მოციქულთანი - ზღუაჲ უვ. ორღანოთა ჴმაჲ
ტკბილთა სულისა ყოვლად წმიდისათა მობერვითა მისითა გუასწავეს ჩუენ
გალობაჲ ... (77r-v).
98. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა. უფალო ღაღადყავსაჲ დ - მოგიცემიეს,
ღმერთო, სასწაულად მოშიშთა შენთა ჯუარი შენი უძლეველი, რომლითა განაქარვე
მთავრობაჲ ბნელისა ... (77v-78r).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარსიანი და წმიდათანი - ზღუაჲ უვა. ჯუარსა
ზედა განიპყრენ საღმრთონი მკლავნი, მეუფჱო ... (78r-v).
პარასკევსავე გალობანი ღმრთისმშობელისანი - საღმრთომან ნისლ.
ჭეშმარიტად და უცვალებელად ჰშევ შენ და შენ მხოლო ღმრთისაჲ დედად
იწოდე, სძალო ... (78v-79r).
99. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - მჴნეონნი.
მოვედით, ერნო, მოსწრაფედ პატივსცემდეთ მოწამეთა და კურნებაჲსა მათსა
ქებით აღვასრულებდეთ ... (79r-v).
შაბათსა გალობაჲნი წმიდათა მოწამეთანი - გიგალობთ შენ. მიჰბაძევდით
ვნებათა მჴსნელისათა თქუენ, ყოვლად საგალობელნო, მჴნენო მოწამენო
... (79v-80r).
შაბათსავე გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - ზღუაჲ უვ. უპყარ
ჴელი მარჯუენე მონათა შენთა მეუფჱო და წარუძეღუ ცხორებად საუკუნოდ
უკუდავად ... (80r-v).
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100. კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ ჴმაჲ ა
გუერდი - პატიოსნისა ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე, ეშმაკი სირცხჳლეულ ყავ ...
(80v-82v).
შედის: გალობაჲნი სამებისანი და ღმრთისმშობელისანი ორნივე
წართულნი (81r-v), წარდგომანი აღდგომისანი (81v), სხუაჲნი
წარდგომანი (81v), აღსავალნი - გალობაჲ ა, ბ, გ (81v), გალობაჲნი
აღდგომისანი ორნი და ერთნი ღმრთისმშობელისანი წართულნი
(82v), სამხრად მომიჴსენენი (82v).
101. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა. უფალო
ღაღადყ. ა გუერდი - გიხაროდენღა. გიხაროდენ, რომელი ჰმსთავრობთ ბევრის
ბევრეულთა ზეცისა უჴორცოთა მიქაელ და გაბრიელ ... (82v-83r).
ორშაბათსა ცისკრად წირვისანი ა გუერდი - გალობისა ჟამსა და
ლოცვისა ჟამსა ვედრებით უწოდოთ მხოლოსა ღმერთსა ჩუენსა ... (83r).
ორშაბათსა წარდგომანი სინანულისანი ა გუერდი - აურაცხელთა
ცოდვათა ჩემთაგან უბადრუკი ესე გონებითა ვიღელვები ზღუაჲსა ამას შინა
სოფლისასა ... (83r).
გალობაჲნი და სინანულისანი და წმიდათანი ორშაბათსა ცისკრად.
უგალობდითსა - მჴსნელსა ჩუენ. მრავალთაგან საცთურთა მტერისათა
ძლეული და შთავრდომილი მხევალთა მათ მისთა ... (83r-v).
ორშაბათსავე გალობაჲნი მთავარანგელოზთანი - ეტლთა სიმ. ქადაგნო
ღმერთმთავრობისანო, ანგელოზთა ძალნო და ნათლითა მისითა ბრწყი
ნვალედ განათლებულნო ... (83v-84r).
102. დღე სამშაბათი წმიდისა ნათლისმცემლისა და სინანულისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - ქადაგო და წინამორბედო და მეგობარო სიძისა უკუდავისაო ...
(84r-v).
სამშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი
- ეტლთა სიმ. შემინდვენ ძჳრნი, რომელნი ვქმენ, ქრისტე, და მილხინე
პირველ სოფლით განსლვადმდე ... (84v-85r).
სამშაბათსავე გალობაჲნი ნათლისმცემელისანი - ეტლთა სიმ.
ცხორებაჲ წმიდაჲ და უნივთო ნივთიერითა მით ჴორცითა აჩუჱნე შენ,
დიდო წინასწარმეტყველო ... (85r-v).
103. დღე ოთხშაბაჲთი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ ა გუერდი - სუფევს უფალი. მარიამ - მჴევალი და დედა და ყოვლად
უბიწო ქალწული, წმიდაჲ მხოლო კიბე ღმრთისაჲ ... (85v-86r).
104. ოთხშაბათსა ცისკრად ჯუარისანი და წმიდათანი. უგალობდითსა - ეტლთა
სიმ. მიუწდომელი იგი სიღრმე ღმრთისა განგებისა, რომელი ჴორცთა მიერ აქუნდა
... (86r-v).
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105. ოთხშაბათსავე ცისკრად გალობანი ღმრთისმშობელისანი - ეტლთა
სი. სიტყუაჲნი შესხმისანი გალობით ვედრებაჲ და ლოცვა უღირსთაგან ბაგეთა
შეიწირე, ღმრთისმშობელო ... (86v-87r).
106. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ. ა გუერდი
- გიხაროდენი. რაჟამს მოხედვა ყო წყალობით დაბადებულთა თჳსთა ზედა
ღმრთისაჲ სიტყუჲმან სიბრძნითა ... (87r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი, რომელთა
თავნი იტყჳან: წმიდაო დედოფალო, წყალობით მომხედენ მე - მჴსნელ
სა ჩუენ. წარწყმედულსა ამას ვნებაჲთაგან ბოროტთა და მწიკულევანთა
გულისსიტყუაჲთაგან, დედაო ... (87v-88r).
ხუთშაბათსავე გალობაჲნი მოციქულთანი - ეტლთა სი. კაცთა ჴორცითა
მოსრულისა ნათლისა ელვითა დიდაჲდ განმდიდრებულნო დიდებულნო
მოციქულნო ... (88r-v).
107. პარასკევსავე გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი. უგალობდითსა - ეტლთა
სიმ. ქალწულო, სძალო კურთხეულო, მგალობელნი შენნი იჴსნენ განსაცდელთაგან
... (88v, 90r).
შენიშვნა: გვერდების დანომრვისას შეცდომაა, 88-დან გადადის
90-ზე.
108. დღე შაბათი წმიდათა და სულერთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - რომელი ქებულ.
რომელსა გნებაჲვს მოქცევა შეცთომილთა სინანულითა, მჴსნელო ... (90r-v).
შაბაჲსა ცისკრად წარდგომანი წმიდათანი - უფალო, სასმელსა ვნებისა
შენისასა ღუაწლით შემოსილნი შენნი მოშურნე გექმნნეს ... (90v).
შაბათსავე გალობაჲნი წმიდაჲთანი სულისანი - ეტლთა სი. საღმრთოჲთა
მით სიყუარულითა ქრისტეს მოწამეთა მძლავრთა მათ განდგომილთა ...
(90v-92r).
109. კჳრიაკესა ცისკრად წარდგომანი. ჴმაჲ ბ გუერდი - საფლავსა აღებაჲსა
და ჯოჯოხეთისა გოდებაჲსა მარიამ ღაღადებდა დამალულთა მოციქულთა მიმართ
... (92r-93v).
110. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისასა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - ყოველი სასოებაჲ. პირველ დაბადებისა ყოველთა დაბადებულთა
სა დამბადებელმან ღმერთმან დაჰბადნა ანგელოზნი ... (93v-94r).
ორშაბაჲთსა გალობანი ღმრთისმშობელისანი სერობისად - რომელმან
ზღუაჲსა. ნათელსა შინა ქალწულებისა შენისასა ... (94r).
ორშაბათსა ცისკრად წირვისანი ჴმაჲ ბ გუერდი - უჴორცოთა პირებითა
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დაუცხრომელითა დიდებისმეტყველებითა ექუს-ექუს ფრთენი გიგალობენ
შენ ... (94r-v).
ორშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - უკლვე
ლად. შთავრდომილი ჴელსა შინა ავაზაკთა ბოროტთასა, უფალო, და
სულითა მოწყლული წყალობითა შენითა ზეთითა განმკურნე ... (94v-95r).
ორშაბათსავე გალობანი წმიდათა მთავარანგელოზთანი - უკლველად.
მახლობელად დამბადებელისა ღმრთისაჲ პირველად მწყობრად სდგათ
თქუენ ... (95r-v).
111. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლსიმცემელისა. უფალო ღაღად
ყავსაჲ ბ გუერდი - ნაცვლად. ნაშობთა ყოველთა უფროს წოდებულო, ღირსო
წინამორბედო, რომელი ღირს იქმენ ნათლისცემად უფლისაჲ ... (95v).
სამშაბათსა გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი სერობისად - უკვლევე
ლად. ხისა მისგან ურჩებისა მო-რა-იღო წყევა ... (95v-96r).
სამშაბათსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - ზღუაჲ მეწამ.
მჴსნელო იესუ, ვითარცა იჴსენ ბრალთა მრავალთაგან მეძავი იგი ... (96r-v).
სამშაბათსავე გალობაჲნი ნათლისმცემელისანი - რომელმან ზღუაჲსა.
ანგელოზთა მთავარმან ახარა შობაჲ შენი, ქადაგო უფლისაო ... (96v-97r).
112. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა. უფალო ღაღად
ყავსაჲ - თჳთი. უფალო, ჯუარი შენი პატიოსანი მოგვეც მორწმუნეთა დღეს ... (97r).
ოთხშაბათსა გალობანი ღმრთისმშობელისანი სერობისად - უკლვე
ლად. რისხვა უფლისაჲ მსჯავრითა სიმრავლისათა ჩუენდა მომართ აღძ
რული ... (97r-v).
ოთხშაბათსა ცისკრად წარდგომანი ჯუარისანი - დღეს საწინასწარმე
ტყველო იგი სიტყუაჲ აღესრულა, რამეთუ, აჰა ესერა, თაყუანისვსცემთ
ადგილსა, რომელსა დადგეს ფერჴნი შენნი, ძლიერო ... (97v).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - უკლ
ველად. ჯუარსა ზედა განიპყრენ შენ, მეუფჱო, უხრწნელნი მკლავნი შენნი
... (97v-98r).
ოთხშაბათსავე გალობაჲნი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი ცისკრად ზღუაჲ მეწამ. შიშით და ძრწოლით გიხაროდენსა იგი ღაღადებ, ყოვლად
წმიდაო დედოფალო ... (98r-v).
113. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - ყოველი
სასოებაჲ. გულსმოდგინედ ხედვითა მოწევნადი დიდებაჲ თქუენი მოწევნად
იხილეთ, ღმრთივბრწყინვალენო ბრძენნო ... (98v).
ხუთშაბათსა გალობანი ღმრთისმშობელისანი სერობისად - ზღუაჲ
მეწამ. შეგინებულთა ბაგეთა მიერ შეთხზული ესე ქებაჲ მიიღე, სძალო, და
ნუ მრისხავ კადნიერებისათჳს ... (98v-99r).
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ხუთშაბათსა ცისკრად წარდგომანი მოციქულთანი - მოწაფენი შენნი,
უფალო, კიდითა ქუეყანისათა წარავლინენ და წარმართთა კრებულნი
ვითარცა თევზნი მოინადირნეს ... (99r).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი - რომელმან
ზღუაჲსა. რომელმან ჰშევ ღმერთი ხორცითა ცხორებაჲ კაცთა ნათესავისა,
ქალწულო ... (99r-v).
ხუთშაბათსავე გალობაჲნი წმიდათა მოციქულთანი - ზღუაჲ მეწ. ნათე
ლად სოფლისად გამოსჩნდით, ღირსნო ღმრთისმეტყველნო, წმიდანო
მოციქულნო, ნათლითა თქუენითა ... (99v-100r).
114. დღე პარასკევი ჯუარისაჲ და წმიდათა. უფალო ღაღადყავსაჲ - ყოველი
სასოებაჲ. დღეს ჯუარი ამაღლდების და მას ზედა ჯუარცუმულისა ქრისტეს ღმრთისაჲ
ვნებათა გალობაჲდ მომიწოდს, ჵ მორწმუნენო ... (100r-v).
პარასკევსა გალობანი ჯუაჲრისანი და წმიდათანი - რომელმან დაფარა.
ვნებითა შენითა პატიოსნითა, ქრისტე, ცოდვითა დასჯილი კაცებაჲ ადიდე
... (100v-101r).
პარასკევსა გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - რომელმან
ზღუაჲსა მეწ. მთად ჩრდილოდ გიწოდა ამბაკომ და ბჭედ და კუჱრთხად
კიდობნად და ტაკუკად მანანასა ტკბილსა ... (101r-v).
115. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - შენ, რომელი
გარდამოჴ. გამობრწყინდეს ღუაწლით შემოსილნი მოწამენი ქრისტესნი, რომელთა
განანათლნეს ქრისტეს მორწმუნენი ... (101v).
შაბათსა სერობისად გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი - უკლველად.
ბოროტითა განზრახვითა მტერისათა დედამან ჩუენმან ევა მოგვუატყუა ...
(101v-102r).
შაბათსა ცისკრად წარდგომანი - ნათელი მართალთა სამარადისო,
რამეთუ წმიდანი, შენ მიერ განათლებულნი მარადის ბრწყინვენ ... (102r).
შაბათსა ცისკრად გალობანი წმიდათა მოწამეთანი - რომელმან
ზღუაჲსა. რომელმან მძლედ გამოაჩინნა წმიდანი მოწამენი ღუაწლსა
მტერისასა და მათ მიერ სოფელი შეამკო ... (102r-v).
შაბათსავე გალობაჲნი წმიდათანი და სულისანი - უკვლეველად. საში
ნელ არს სიკუდილისა მოჴსენებაჲ და უფროს საზარელ არს ცეცხლი გეჰე
ნიისა ... (102v-103r).
116. კჳრიაკესა ყოვლად ბრწყინვალესა დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო
ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ გ გუერდი - მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, რომელმან
შემუსრა სიკუდილისა ძალი ... (103r-v).
კჳრიაკესა ცისკრად წარდგომანი ა. კანონსა ზედა ჴმაჲ გ გუერდი
- ცხორებაჲ საფლავსა შინაჲ მდებარე იყო და ბეჭედნი ლოდსა ზედა
დაგებულ იყუნეს ... (103v-105r).

279

280

გულანი, 1714 1446/244

117. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - ამაღლდა ზეც. ამაღლდა ზეცად ბუნებაჲ კაცობრივი, რომელიცა
დაცემულ იყო ზაკვითა მტერისათა ... (105r-v).
ორშაბათსა ცისკრად წარდგომანი. ჴმაჲ ა გ გუერდი - მიუწდომელისა
ღმრთეებისა ერთარსებისა სამებისა სერაბინთაებრ სამგზის წმიდასა
გალობაჲსა შევსწირვიდეთ ... (105v).
ორშაბათსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - ღმერთსა,
რომელმან და. უფსკრულით ბრალთათ ვღაღადებ შენდა მომართ ...
(105v-106r).
ორშაბათსავე გალობაჲნი წმიდათა მთავარანგელოზთანი - წამისყო
ფითა. შენ შეჰქმენინ სულად მსახურნი შენნი ანგელოზნი ... (106r-v).
118. დღე სამშაბათი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა. უფალო ღაღადყავსაჲ
- წიაღნი მამულნი. წამებულსა ქრისტესგან უმეტესსა ყოველთა ნაშობთა დედათასა
იოანეს ვევედრნეთ ... (106v-107v).
სამშაბათსა ცისკრად გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი წამისყოფითაჲ. მარადღე ვცოდე, ქრისტე, და სულგრძელებით დროებაჲსა
შენსა სინანულისა მოლოდებითა დავსტტკბნე ... (107r-v).
სამშაბათსავე გალობაჲნი ნათლისმცემელისანი - წამისყოფითა. გამოს
ჩნდი სამკაულად ბრწყინვალედ ეკლესიისა, წინამორბედო ... (107v-108r).
119. დღე ოთხშაბათი წმიდისა ღმრთისმშობელისა და ჯუარისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ. გ გუერდი - თჳთი. მოღუაწეო კაცთაო და ნავთსაყუდელო ღელვა
გუჱმულთაო ... (108r-v).
ოთხშაბათსა ცისკრად წარდგომანი ჯუარისანი ა კანონსა - ცეცხლისა
უბრწყინვალეს ყავ, ალისა უძლიერეს ყავ ძელი ჯუარისა შენისა, უფალო
... (108v).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობანი ჯუარისანი წმიდათანი - ღმერთსა,
რომელმან და. ქრისტე ამაღლდა ჯუარსა ზედა და ყოველნი მორწმუნენი
აცხოვნნა ... (108v-109r).
ოთხშაბათსავე გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი. უგალობ
დითსა - წამისყოფითა. შუამდგომელად მტკიცედ შორის ღმრთისაჲ და
კაცთასა ... (109r-v).
120. დღე ხუთშაბათი წმიდათა მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - მოღუაწენო.
თანასწორი მამისა და თანამფლობელი სულისა მის ცხოველსმყოფელისა, რომელი
განკაცნა ცხორებისათჳს სოფლისა ... (109v-110r).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობანი ღმრთისმშობელისანი - ღმერთსა,
რომელმან დაან. შთავრდომილი ურჩებითა ხრწნილებაჲსა პირველქმნილი
ადამ ... (110r-v).
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ხუთშაბათსავე გალობანი წმიდათა მოციქულთანი - წამისყოფითა.
ღმრთივშუჱნიერ იქმნენით ღმრთისაჲ მიმართ წამისყოფითა და საღმრთოდ
სურვილად აღსძართ ყოველი სოფელი ... (110v-111r).
121. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა. უფალო ღაღადყავსაჲ - მოღუაწენო.
რომელმანცა მოდრიკნა ცათა სამყარონი და სიმდაბლით გარდამოჴდა ქუეყანად
კაცთმოყუარებით ცხორებაჲდ ... (111r-v).
პარასკევსა გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი ცისკრად - წამის
ყოფითა. ჯუარსა დამოკიდებაჲ ყუჱდრებით თავს იდვა მჴსნელმან ...
(111v-112r).
პარასკევსავე გალობაჲნი ჯუარისანი წმიდათანი - წამისყოფითა.
ამაღლდი უზეშთაეს ზეცისა ანგელოზთასა, ჰშევ რაჲ ღმერთი, დამბადებელი
ანგელოზთა ... (112r-v).
122. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ - დღე ვნები.
წარმავალი სოფლისა საშუჱბელი განაგდეთ თქვენ, მოწამენო ... (112v-113r).
შაბათსა ცისკრად წარდგომანი წმიდათა მოწამეთანი - წმიდათა შენთა,
უფალო, ვინაცა გჳრგჳნოსან იქმნნეს შენ მიერ ... (113r).
შაბათსა ცსკრად გალობაჲნი წმიდათაჲ მოწამეთანი - ღმერთსა,
რომელმან დაა. ღმერთსა, რომელმან ადიდნა უძლეველნი და ღუაწლით
შემოსილნი წმიდანი მოწამენი (113r).
შაბათსავე გალობანი წმიდათანი და სულისანი - წამისყოფითა, უფალო.
სამკაულად შემკულად სათნოებაჲთა ფერითა და პირად-პირადად განშუჱ
ნებულსა გჳრგჳნად ქრისტეს სარწმუნოებისა შეიწირენით ... (113r-v).
123. კჳრიაკესა მწუხრის დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ.
ჴმაჲ დ გუერდი - მწუხრისა გალობაჲსა და სიტყჳერსა მსხუერპლსა შენდა, ქრისტე,
შევსწირავთ ... (114r-116r).
124. დღე ორშაბათი წმიდათა მთავარანგელოზთა და სინანულისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - მოვედითნი. მოვედით, მორწმუნენო, დიდთა მთავარანგელოზთა
და ზეცისა ერისთავთა ... (116r-v).
ორშაბათსა ცისკრად წირვისანი, დ გუერდი - ზეცას გულნი გუქონედ და
ანგელოზთასა მივემსგავსნეთ წესსა, შიშით თუალუხუავსა შეუვრდეთ ...
(116v).
ორშაბათსა გალობანი სინანულისანი და წმიდათანი - ქუეყანასა მწე.
მიჴსენ ცეცხლისაგან, რომელი განუმზადე სულსა ჩემსა, მჴსნელო ...
(116v-117r).
ორშაბათსავე გალობანი წმიდათა მთავარანგელოზთანი - ეტლთა მ.
წინაშე საყდართა ღმრთისათა ბრწყინვალედ მდგომარენო ანგელოზნო
და სამბრწყინვალისა სამებისა ელვარებითა აღვსებულნო ... (117r-v).
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125. დღე სამშაბათი წმიდისა ნათლისმცემელისა და სინანულისა. უფალო
ღაღადყავსა დ გუერდი - ჵ სასწაული. შუჱნის ეკლესიასა დღესასწაულობაჲ,
შუჱნის ერსა ღმრთისასა მოქალაქობაჲ სულიერი... (117v-118r).
სამშაბათსა გალობაჲნი სინანულისანი და წმიდათანი - ქუეყანასა მწყ.
აღავსე სინანულითა გული ჩემი, ქრისტე ... (118r-v).
სამშაბათსავე გალობაჲნი წმიდისა ნათლისმცემელისანი - იერუსალჱმი
მონ. წინამორბედო ქრისტესო, რომელმან გჳქადაგე სინანული ...
(118v-119r).
126. დღე ოთხშაბათი ჯუარისა და წმიდისა ღმრთისმშობელისა. უფალო
ღაღადყავსაჲ - ჵ სასწაული. დიდებული საიდუმლო, რამეთუ შვა ქალწულმან ძე
უთესლოდ მუცლად ღებული ... (119r-v).
ოთხშაბათსა ცისკრად გალობანი ჯუარისანი და წმიდათანი - ეტლთა
მფ. მომკუდარი გემოსხილვითა ხისათა რაჟამს მოჰკუჱდ ჯუარსა ზედა ...
(119v-120v).
ოთხშაბათსავე გალობაჲნი ღმრთისმშობელისანი. უგალობდითსაჲ ეტლთა მფ. სულისა ტკივნეულისა სიტყუაჲნი და სულთქუმანი ყურად იხუჱნ,
დედაო ღმრთისაო ... (120v-121r).
127. დღე ხუთშაბაჲთი წმიდათა მოციქულთა. უფალო ღაღადყავსაჲ ლახვარსა. ნათელმან მამისამან გიწოდნა თქუენ ნათელად სოფლისა, ღირსნო
მოციქულნო ... (121r-v).
ხუთშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი მოციქულთანი - ქუეყანასა მწყ.
გარემოცვული მრავალთა განსაცდელთაგან შენდა მოვივლტი, ჵ
დედოფალო ... (121v-122r).
ხუთშაბათსავე
გალობაჲნი
მოციქულთანი
ქუეყანასა
მწყ.
ღმრთივბრწყინვალენო გუნდნო მოციქულთანო, დიდისა მის ნათლისა
წინაშე მდგომარენო ... (122r-v).
128. დღე პარასკევი ჯუარისა და წმიდათა. უფალო ღაღადყავსაჲ - ჵ სასწაული.
ჵ სასწაული საკჳრველთა, რამეთუ ძელი იგი ცხორებისმომცემელი სიმაღლესა
ცათასა გამობრწყინდების ... (122v-123r).
პარასკევსა ცისკრად გალობაჲნი ჯუარისანი და წმიდათანი - ეტლთა
მფ. გან-რა-იპყრენ ჯუარსა ზედა მკლავნი შენნი, ქრისტე ღმერთო ... (123rv).
პარასკევსავე გალობანი წმიდისა ღმრთისმშობელისანი - სიღრმე მეწ.
სული ჩემი გლახაკი გულისთქმათა მიერ სოფლისათა დაბნელებული ...
(123v-124r).
129. დღე შაბათი წმიდათა და სულთა. უფალო ღაღადყავსა. დ გუერდი კრებული უჴ. წმიდათა შენთა საჴსენებელსა, მაცხოვარ, მონანი შენნი ... (124r-125r).
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შაბათსა ცისკრად წარდგომანი წმიდათანი - ნათლითა ზეგარდამოთა
ბრწყინავს დღეს კარავი მოწამეთა ... (125r-v).
შაბათსავე სხუაჲნი გალობაჲნი სულისანი - გალობაჲ შე. რაჟამს-იგი
დასჯდე ყოფად სასჯელსა მას სიმართლისასა ... (125v-126r).
130. ათერთმეტნი სახარებაჲნი გამოავლინნა და აქებდითის დიდებაჲნი
აღდგომისანი. სახარებაჲ მათესი - ხოლო ათერთმეტნი იგი მოწაფენი წარვიდეს
გალილიასა ... (126r-128r).
131. კჳრიაკესა შუაღამისად შემდგომად კურთხეულარსისა თქუან: მეუფჱო
ზეცათაო ... და მეყსეულად ვიტყჳთ სამებიანისა წმიდისა სამებისასა
რომელიცა ჴმაჲ იყოს და შემდგომად [...] ვიტყჳთ მუჴლთა ამათ - ღირსად და
შეშმარიტად უმეტესად აქებდეთ ღმრთაებაჲსა სამებით ... (128r).

იწყებიან მარხვანი
132. მეზვერისა და ფარისეველისანი, კჳრიაკით და სრულ იქმნების დიდსა
შაბაჲთს მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი აღდგომის ჴმისანი
და მეზუჱრისა და ფარისეველისანი, ჴმაჲ ა ბ-გზის - ეჰა, დიდებული. ნუმცა
ვილოცავთ ფარისეველებრ, ჵ ძმანო, რამეთუ რომელმან აღიმაღლოს ჴმაჲ თჳსი,
დამდაბლდეს ... (129r-131r).
133. ჴორციელისა პარასკევსა მწუხრი, ჴსენებაჲ შესუენებულთა. უფალო
ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი წმიდათანი სამნი ჴმისანი და შესუენებულთანი
სამნი მარხვანთაგან. ედემი დ გუერდი - საუკუნითგან დაძინებულთა და
მართლმადიდებლობით აღსრულებულთა საჴსენებელსა დღეს აღვასრულებდეთ,
მორწმუნენო ... (131r-132v).
134. კჳრიაკესა ჴორცთა აღებაჲსა ჴსენებაჲ მეორედ მოსლვისა. შაბაჲთსა
მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ი მუჴლთა ზედა და პირველად ვიტყჳთ
აღდგომის ჴმისათა ვ-თა და მეორედ მოსლვისათა გ-თა. პირველი ბ-გზის ყოველი სასოებაჲ. ოდეს მოხჳდე დიდებით, მსაჯულო სიმართლისაო და დასჯდე
საყდართა ზედა განსჯად ყოველთავე ... (132v-135r).
135. ყუჱლიერისა ორშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ბ მამისაგან შო. რომელმან ესე მოვიწიენით ასპარეზსა ყოვლად წმიდათა მარხვათასა
... (135r).
136. სამშაბათსა ყუჱლიერისასა [...] დ გუერდი - სასწაულაჲდ იხილ. სარბიელი
ესე მარხვისა არედ ცხოველსმყოფელაჲდ მოგუჱცა, ვინცა, ძმანო, სარწმუნოებით
შევიტკბოთ ... (135r-v).
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137. ყუჱლიერისა სამშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ა გუერდი მოვედით აღვი. მოწევნასა ამას ყოვლად უბიწოსა მარხვისასა გევედრებით, სახიერ
... (135v).
138. ოთხშაბაჲთსა ცისკრად ხუჱდრნი. განძლიერდასა. ჴმაჲ დ - ბუნებით
ლმობ. განიპყრენ რაჲ ჴელნი ჯუარსა ზედა, მოჰკალ სიკუდილითა შენითა წყევა …
(135v-136r).
ყუჱლიერისა ოთხშაბაჲთსა შუადღე ჴმაჲ გ. მგალობელმან. ოხითა მეუფჱო ყოვლად ძლიერო და ყოვლად წმიდაო, რომლისაგან ძრწიან და
ეშინის ყოველთა დიდებუჲლთა ... (136r-v).
ყველიერისა ოთხშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ა გუერდი
- გიხაროდენნი. მწარედ ვგოდებ და მწუხარე ვარ საშინელისა მისთჳს
სამსჯავროსა ... (136v).
139. ხუთშაბაჲთსა ცისკრად ხუჱდრნი. მესმასა ბ გუერდი - რაჟამს წინასწარ
მეტყველი. გამოაბრწყინვეს სოფელსა შინა ნათელი ღმრთისმეცნიერებისა მოწა
ფეთა შენთა, ქრისტე ... (136v-137r).
ყველიერის ხუთშაბაჲთსა მწუხრი დ გუერდი - ვითარმედ გხადო. ხისაგან
გემოსხილვითა ადამ სამოთხით განიჴადა და კუალად ხისა მიერ ჯუარისა
ავაზაკი ღმრთისმეცნიერი შევიდა სამოთხეს ... (137r-v).
140. პარასკევსა ცისკრად ალილუიაჲ წირვისანი, წარდგომაჲ ა. კანონსა ზედა
გ გუერდი - მჯდომარე ბ გზის. პატიოსანო ჯუარო ქრისტეს მჴსნელისაო ... (137r-v).
პარასკევსა ცისკრად ხუჱდრნი. გ გუერდი - სული მაცხოვარ. და რაჲ
ემსჭვალე, მჴსნელო, ჯუარსა ზედა ... (137v-138r).
ყუჱლიერისა პარასკევსა შუადღე. ოხითა ა გუერდი - მოგუჱც შეწევნა
ჭირსა შინა, უფალო და გუაცხოვნენ ჩუენ ... (138r).
ყველიერისა პარასკევსა მწუხრი, ჴსენებაჲ წმიდათა მამათა. უფალო
ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ვ მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ სამთა წმიდათა
მარხვათასა ორ-ორჯერ დ გუერდი - მოვედითნი. მოვედით, მორწმუნე
ნო, ყოვლად ქებულთა მამათა გალობით შევასხმიდეთ ანტონის მჴნედ მო
ღუაწესა და მამაჲსა ... (138r-140r).
141. ყველიერისა კჳრიაკესა ადამის ექსორიობაჲ. შაბაჲთსა მწუხ. უფალო
ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ი მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ აღდგომისათა ... ყოველი
სასოებაჲ - ურჩებაჲმან სამოთხით განჴადა პირველ შექმნილი და ფუფუნებისაგან
დაკლებულ იქმნა იგი ... (140r-141r).
ყველიერისა კჳრიაკესა მწუხრი. არა ვფსალმუნებთ. შემდგომად აკურ
თხევსისა უფალო ღაღადყავსაჲ ვიტყჳთ ჴმასა ზედა მსგეფსისასა ... მამისაგან შობილ. განვეყენნეთ ჩუენ ბოროტისაგან და შევიდეთ ასპარეზსა
წმიდათა მარხვათასა ... (141r).
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142. პირველსა ორშაბაჲთსა მარხვათასა ცისკრად ხუჱდრნი. უგალობდითსაჲ.
ჴმაჲ ბ - განაპო სიღ. ჵ ვითარიმე დაწყებაჲ ვყო დღეს გლოისა(!) ცოდვათა მათ
ჩემთათჳს ... (141r-v).
ორშაბაჲთსა ა შვიდეულისასა. ოხითა ა გუერდი - უფალო, ღმერთო,
რომლისაგან ძრწიან ყოველნივე და ეშინის პირისაგან ძლიერებისა შენისა
... (141v-142r).
ორშაბაჲთსა ა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ გ გუერდი - მჯდომარე.
ყოვლითა ცოდვითა შევიგინე მედგარი ყოველთა უღმრთოთა ... (142r-v).
143. პირველსა სამშაბაჲთსა მწუხრად ხუჱდრნი. მეოხებითსა - მომეც ჩუენ,
უფალო. განიფრთხვე და განიღჳძე, სულო, და სულთითქუჱმდ ... (142v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
144. ორშაბაჲთსა ვ ცისკრად ხუჱდრნი - მონებისა მ. ვნებაჲნი მოვაკუდინნეთ,
ძმანო, მარხვათა და სული განვაცხოველოთ ლოცვითა ... (143r).
ორშაბაჲთსა ვ შუადღე ოხითა ჴმაჲ გ - ესე არს დღე საშინელი, რომლისა
მწუხრსა მიწევნად არა მოველით ... (143r-v).
ორშაბაჲთსა ვ. მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ბ გუერდი - ყოველი სა
სოებაჲ. მრავალთა ცოდვათაგან და გულისთქუმათა ბოროტთა ... (143v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
145. ოთხშაბათსა ა შჳდეულისასა. ოხითა ჴმაჲ დ - შენ უწყი აგებულებაჲ ჩუენი,
შენ უწყი უძლურებაჲ ჩუენი, კაცთმოყუარე ... (144r).
ორშაბაჲთსა ა ზ. მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ გ გუერდი - მჯდომარე.
მზემან სიმართლისამან, მსგავსად ელვათა, ყოველსა სოფელსა წარგავ
ლინნა თქუენ, წმიდანო მოციქულნო ... (144r-v).
146. ხუთშაბაჲთსა ცისკრად ალილუიაჲ წირვისანი. წარდგომაჲ ა. კანონსა
ზედა. მსგეფსისა ბ. კანონსა ზედა ბ გზის - მამისაგან შ. ჵ, კრებულნო წმიდათა
მოციქულთანო, ათორმეტ რიცხუნო ... (144v-145r).
ხუთშაბათსა ა ზ. შუადღე. ოხითა. ჴმაჲ გ. - ხილულთა და უხილავთა
მტერთაგან გჳჴსნენ ჩუენ, უფალო ... (145r).
ხუთშაბათისა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ - მჯდომარე. ვითარცა
ვენაჴმან ძელსა ზედა განრთხმულმან ღვინო უკუდავებისა უწოდე სოფელსა
... (145r-v).
147. პარასკევსა ცისკრად ალილუიაჲ, წარდგომაჲსნი. წარდგომაჲ ა. კანონსა
ზედა. მსგეფსის ბ. კანონსა ზედა. წარდგომაჲ - მამისაგან შ. რომელმან ვნებაჲთა
შენთა მიერ უვნებელობაჲ მოეც ყოველთა, ქრისტე ღმერთო ... (145v).
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პარასკევსა ხუჱდრნი. უგალობდითსაჲ. ბ გუერდი - შენდა აღვ. უდებო
ბაჲსა მას ჩემსა ხედავს მტერი, ისწრაფის წარწყმედად სულისა ამის ჩემისა
... (145v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
148. პარასკევსა ცისკრად. ალილუიაჲ. წარდგომისანი. წარდგომაჲ ა. კანონ
სა ზედა მსგეფსისა ბ. კანონსა. წარდგომაჲ - მჯდომ გ გზის. ჟამსა ამას წმიდასა
მარხვისასა წმიდაჲ მყოფელაჲდ ჯუარი გამობრწყინდა, ძმანო ... (146r-v).
პარასკევსა დ ზ. შუადღე. ოხითა ჴმაჲ ა - რომელნი მაღლით უხილავად
გუბრძვანან ჩუენ, შემუსრენ მკლავნი მათნი უკეთურნი ... (146v).
პარასკევსა დ ზ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ - არა და დაკლდი ბ
გზის. დავამონე მე ვნებაჲთა სულისა აზნაურებაჲ მსგავსად პირუტყუთასა
და ვერ ვიკადრებ ახილვად თუალთა შენდა მომართ, მაღალო ... (146v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
პარასკევსა გალობაჲნი წმიდაჲთანი. მწუხრი დ გუერდი - ეტლთა
მფლობელ. მძლავრთა მიმართ და მდევართა ეწყუე შენ, მოწამეო თეო
დორე ... (146v-148v).
149. პირველსა კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა დასდებელნი წმიდათა ხატ
თანი. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი აღდგომისანი და აღმოსავლურნი
და მარხვათანი ბ გუერდი - ყოველი სასოებაჲ. ღმრთეებისა ბუნებითა გარეშეუწ
ერელ ხარ შენ, ჵ, ქრისტე მეუფჱო ... (148v-150r).
კჳრიაკესა მწუხრი. არა ვფსალმუნებთ. უფალო ღაღადტავსაჲ ი მუჴლ
თა ზედა ... - მოგიცემიეს დ. მომეც ლმობიერებაჲ და ბოროტთაგან უც
ხოყოფაჲ და სრულიად მოქცევა ... (150r).
150. მეორესა ორშაბაჲთსა ცისკრად ალილუიაჲ. წარდგომანი ა. კანონსა
ზედა. წარდგომაჲ მსგეფსისა ბ. კანონსა ზედა. წარდგომაჲ ბ გზ - მჯდომარე.
ურჩებისა ნაყოფითა მომკუდარი სული ჩემი ჭეშმარიტითა მარხვითა და სინანულითა
ცხოველ ყავ, ქრისტე ღმერთო ... (150r-v).
ორშაბაჲთსა ბ ზ. ცისკრაჲდ ხუჱდრნი. უგალობდითსაჲ ჴმაჲ დ - დაან
თქენ ვნ. მხოლოო სახიერ, წყალობისა წყაროო, ტარიგო ღმრთისაჲო,
ამღებელო ცოდვათა სოფლისათა ... (150v).
ორშაბაჲთსა ბ შუადღე. ოხითა ა გუერდი - რომელმან დაჰბაჲდენ
მხოლომან გულნი ჩუენნი, მოიჴსენენ, რამეთუ მიწანი ვართ ... (150v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
151. მესამესა ორშაბაჲთსა ხუჱდრნი. უგალობდითსაჲ - ეტლთა სიმრავლე.
ა გუერდი. რომელსა ღმერთეებრ მოწყალებაჲ გუაქუს, სინანული ჩუენი შეიწირე,
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რომელმან უძღებებითა წარვაგე ცხორებაჲ ჩემი ... (151r).
ორშაბაჲთსა გზ. შუადღე. ოხითა ჴმაჲ დ - რამეთუ უძლურ ვართ და
დაღონებულ, ცოდვათაგან განკურნე შემუსრვილებაჲ ჩუენი ... (151r-v).
ორშაბაჲთსა მესამესა. მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ - წმიდანო მარტჳ.
ა. მარხვითა ვნებაჲნი ბოროტნი სულთა ჩუენთაგან განვიოტნეთ, ძმანო ...
(151v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
152. სამშაბაჲთა შუადღე. ოხითა ბ გუერდი - ღირსად გალობაჲდ შენდა ვერშემ
ძლებელ ვართ, არამედ ვედრებით ვითხოვთ შენგან ... (152r).
სამშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ა - წმიდანო მარტჳ.
ჯუარსა ზედა განიპყრენ უხრწნელნი ჴელნი შენნი, ყოველთა მეუფჱო ...
(152r-152v).
153. ოთხშაბაჲთსა ბ ზ. ხუჱდრნი. განძლიერდასა - უფლისა მიმართ ღმრთისაჲ.
და ჯუარსა ზედა განიპყრენ ჴელნი შენნი, ქრისტე ... (152v).
ოთხშაბაჲთსა ბ ზ. შუადღე. ოხითა ა გუერდი - ღმერთო მაღალო,
რომელი ცათა შინა მკჳდრ ხარ, რომელმან აღადგინნა ყოველნი სულნი
... (152v-153r).
ოთხშაბათსა ბ [...] - სუფევს ღმერთი. ვედრებითა მოციქულთათა ღირს
მყვენ, მაცხოვარ, აღსრულებაჲდ მარხვისა ... (153r).
154. ხუთშაბაჲთსა ბ ხუჱდრნი. მესმასა დ გუერდი - მესმა, უფალო, გ. მთრვა
ლობაჲ იგი ბოროტი გულისთქუმათა სულთა ჩუენთაგან განვდევნოთ ... (153r-v).
ხუთშბაჲთსა ბ შუადღე. ოხითა, ჴმაჲ ა - დაცემულნი ესე აღგუდგინენ
ჩუენ, შეცთომილნი მოგუაქციენ ... (153v).
ხუთშაბაჲთსა ბ ზ. მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ დ - მოგიცემ.
გუჱრდი შენი, უბიწო, ჯუარსა ზედა რაჲ განიგმირაჲ, ცხორებაჲ აღმომიცენაჲ
... (153v-154v).
155. პარასკევსა ცისკრად ხუჱდრნი. ღამითგანსაჲ დ გუერდი - რამეთუ სხუაჲ
შეუნდვნეს. ნებსით თჳსით ძელსა მას ზედა ჯუარისასა ამაღლდი, ქრისტე ... (154v).
პარასკევსა შუადღე. ოხითა ა - ღამე და დღე შეგივრდები შენ, უფალო
... (154v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
156. ხუთშაბათსა გ შუადღე. ოხითაჲ გ - უკუეთუ უსჯულოებათაჲ ჩუენთაებრ
მომაგებდე, კაცთმოყუარეო, უფალო ... (155r).
ხუთშბაჲთსა გ, მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ - გიხაროდენნი ა გუერდი.
ჭეშმარიტო სიტკბოებაჲო, რომელმან ოდესმე მერრანს წყალნი მწარენი
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დაატკბენ ... (155r-v).
პარასკევსა გ. ხუჱდრნი წართულნი. ღამითგანსაჲ დ გუერდი - რომელ
მან ღამისაგან. განმკურნე მე, უფალო, ცოდვათა ჩემთა მიერ მოწყლული
მცირედ ... (155v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
157. მეორესა შაბაჲთსა მწუხრი. ჩუჱულებისაებრ. წესი ღამისთევისა. ყოვე
ლივე აღდგომისა ითქუაჲს. და ესე გ გუერდი - მჯდომარე. ქრისტე ღმერთო,
მესამესა ამას მსგეფსსა ყოვლად უბიწოთა წმიდათა მარხვათასა ... (156r-v).
158. კჳრიაკესა გ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ი მუჴლთა და ვიტყჳთ
ოთხთა დასდებელთა სინანულისათა. მსგეფსისაგან და სამთა მარხვანთაგან.
გ გუერდი - მჯდომარე. ურცხუაჲდ შეგცოდე, სახიერო უფალო, და ურცხუთა
ტანჯვათა მოველი უბადრუკი ... (156v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
159. ორშაბაჲთსა ბ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ვითარმედ გხადოდ - ვისმე
ემსგავსე შენ, უბაჲდრუკო, დაჴსნილო სულო ჩემო ... (157r-v).
160. სამშაბაჲთსა ბ ცისკრად ხუჱდრნი. მეოხებითსა - ვიხილეთ ჩ. სულთქმით
ცრემლოოდე, სულო და ინანდი, რამეთუ მოსულა ღმრთისაჲ მოახლებულ არს ...
(157v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
სამშაბათსა გ. ცისკრად ხუჱდრნი. მეოხებითსა. გ გუერდი - კლდე
განაპო ქრისტემან. მიშვილა სახიერმან ზეცათა მამამან ემბაჲზისა მიერ და
შემამკო კეთილაჲდ ... (158r-v).
სამშაბაჲთსა გ შუადღე. ოხითა ბ გუერდი - მაცხოვარი და მხსნელი ჩუენი
შენ ხარ, უფალო ... (158v).
სამშბაჲთსა გ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ბ - მამისაგან
შობილ. მადლითა მარხვისათა, უფალო, სულთა განათლებაჲსა ღირს
მყვენ მორწმუნენი ... (158v-159r).
161. ოთხშაბაჲთსა გ ცისკრად ხუჱდრნი, განძლიერდასა, ჴმაჲ გ - მოსავთა
შენთა. ჯუარს ვეცვნეთ ჩუენთჳს ჯუარცუმულისა თანა და ჴორცთა ვნებაჲნი მოვა
კუდინეთ ჩუენ მოღუაწებითა ... (159r).
ოთხშაბაჲთსა გ შუადღე დ გუერდი - ოხითა. არსებაჲ კეთილთა საქმეთა
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ჩუენთა არა არს, უფალო, ხოლო შენ მოწყალე ხარ და კაცთმოყვარე ...
(159r-v).
ოთხშაბაჲთსა გ მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ - ყოველი სასოებაჲ.
მზისა მის სიმართლისა საცნაურისა მხილველნო, რჩეულნო მოციქულნო,
ითხოვეთ განათლებაჲ სულთა ჩუენთათჳს ... (159v).
162. ხუთშაბაჲთსა ცისკრაჲდ ხუჱდრნი. მესმასა ა გუერდი - სმენა მესმაჲ.
მნათობაჲდ გამოსჩნდით თქუენ ეკლესიისა სამყაროსა, მოციქულნო ... (159v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
163. პარასკევსა ბ ზ. მწუხრი. შემდგომად პარასკევთა წმიდათა მარხვათასა
მწუხრი ... უფალო ღაღადყავსაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. აწ განვიღჳძოთ ჩუენ, ძმანო,
ძილისაგან მძიმისა და წარვდგეთ ჩუენ ვედრებაჲდ წინაშე ქრისტეს ღმრთისაჲ ...
(160r).
164. შაბაჲთსა ბ ცისკრად ხუჱდრნი. ღაღადყავსა დ გუერდი - ვედრებაჲსა
ჩემსა გან. მრავალთა ნიჭთა მოთმინებითა მოწამეთა ბევრეულნი მბრძოლნი
უსჯულოთანი დასცნეს ... (160r-v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
165. პარასკევსა გ ზ. შუადღე. ოხითა დ გუერდი - სიტყჳთ დაამტკიცენ ყოველნი
დაბაჲდებულნი, ყოვლად ძლიერო და არარაჲსაგან არსად მომიყვანენ ჩუენ ... (161r).
პარასკევსა გ ზ. მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ. მწუხრსა. დ გუერდი
- მსაჯულო ყოველთაო მოსლვასა შენსა საშინლაჲდ რაჟამს-იგი წარდგენ
ყოველნი შენ წინაშე ... (161r-v).
166. შაბაჲთსა გ, ცისკრად ხუჱდრნი. ღაღადყავსა ჴმაჲ დ - შთავარდი მე.
სისხლთა წუჱთითა მორწყენით გულნი ქრისტეს მორწმუნეთანი ... (161v-162r).
167ა. მესამესა კჳრიაკესა წმიდ[...] [...] [...]თასა თაყუანისცემა პატიოსნისა
ჯუარისა [...] ჩუეულებრივი. ფსალმუნი. უფალო ღაღადყავსაჲ. უქცევთ
ათთა მუჴლთა ზედა ... - გიხაროდენ, ცხოველსმყოფელო ჯუარო, ქრისტიანეთა
შესავედრებელო ... (162r-163r).
167. კჳრიაკესა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა
და ვიტყჳთ სინანულისათა დ. მსგეფსისაგან და სამთა მარხვათასა. თჳთი. დ
გუერდი - უფალო, რომელმან ჯუარსა ზედა ნებსით წმიდანი ჴელნი შენნი განჰყრენ
... (163r-v).
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168. ორშაბაჲთსა დ, ცისკრად ხუჱდრნი ორნი წართულნი. უგალობდითსაჲ. დ
გუერდი - სიღრმე მეწ. ჯუარისა აწ ბრწყინვალე და ცხოველსმყოფელი თაყუანისცემა
გამობრწყინდა და ყოველთა ზედა მოგუჱფინა ... (163v).
169. ორშაბაჲთსა დ შუადღე. ოხითა გ გუერდი - უფალო, ნუ გულისწყრომითა
შენითა მამხილებ ჩუენ, ცოდვილთა ამათ ... (163v-164r).
ორშაბაჲთსა დ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ - ვითარმედ გხადოდ.
განზოგებაჲსა ამას მარხვათასა ძალითა ჯუარისაჲთა მოწევნილნი დღეს
ქრისტესა, დამსჭუალულსა მას ზედა ... (164r).
170. სამშაბაჲთსა დ ზ, ცისკრად. ალილუიაჲ წირვისანი. წარდგომაჲ ა.
კანონსა ზედა. მსგეფსი ბ. კანონსა ზედა. წარდგომაჲ - მჯდომარე ბ გზ. ვითარცა
ცხორებაჲსა დაბაჲდებულთასა ჯუარსა შენსა წინამდებაჲრესა, მჴსნელო ... (164r).
სამშაბაჲთსა დ. ცისკრაჲდ ხუჱდრნი. მეოხებითსა. ჴმაჲ ბ - ვიხილეთ
ჩუენ. რომელი ყოვლისა ქუეყანისა შორის დაითმინე, უფალო, ჯუარითა
ვნებაჲ ... (164v-165r).
სამშაბაჲთსა დ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. მოგიცემიეს დ - მოვე
დით, თაყუანისვსცეთ ძელსა ცხორებისა ჩუენისასა, მომატყუჱბელსა
მჴურვალედ ჯუარსა ქრისტეს ღმრთისასა ... (165r-166r).
171. ოთხშაბაჲთსა დ ზ, შუადღე. ოხითა ბ გუერდი - ჯუარსა შენსა თაყუანის
ვსცემთ, მეუფჱო და წმიდასა აღდგომასა შენსა ... (166r-v).
ოთხშაბაჲთსა დ ზ, მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. გერი. სიბრძნე.
უკუეთუ განახლებაჲ არა იყოს, ესე სტიქარონაჲდ ითქუაჲს - კეთილ
თა მიზეზმან მარხვამან თჳსი წმიდაჲ განზოგებაჲ აწ ესერაჲ ღმრთივბრ
წყინვალედ მოიყვანა ... (166v).
172. ხუთშაბაჲთსა დ ცისკრაჲდ ალილუიაჲ. წირვისანი. ა. კანონსა ზედა.
წარდგომაჲ მსგეფსისა ბ კანონსა. წარდგომაჲ - მჯდომარე გ გზის. ძლიერებითა
საუფლოსა ჯუარისაჲთა განმტკიცებულთა ყოველივე საცთური მტერისა დაარღჳეთ
... (166v-167r).
მასვე დღესა სხუანი გალობაჲნი. უგალობდითსაჲ დ გუერდი - ეტლთა
მფლო. მოვედით, დღეს, მორწმუნენო, გულითა და გონებითა წიაღთა და
უფლისაჲ ჯუარსა წადიერებით თაყუანის ვსცეთ ... (167r-v).
ხუთშაბაჲთსა დ შუადღე. ოხითა ბ გუერდი - ჯუარსა შენსა თაყუანის
ვსცემთ, მეუფჱო და წმიდასა აღდგომასა შენსა ... (167v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
173. შაბაჲთსა დ. ცისკრაჲდ. ალილუიაჲსა ზედა ... - ჴორცთა საზღვართა
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ზეშთა ექმნენით, მარტჳლნო უძლეველნო, ურიცხუთა ტანჯვათა მოთმინებითა ...
(168r-169v).
174. კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა ავაზაკთა მოწყლულისა. შაბაჲთსა მწუხ.
უფალო ღაღადყავსაჲ. აღდგომისანი და მარხვათანი გ გუერდი - მჯდომარე.
ცოდვათა წყლულებითა გუჱმნეს ბეჭნი ჩემნი და ავაზაკთა მიერ უჴორცოთა
ბოროტთა ... (169v-170r).
კჳრიაკესა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი სინანულისანი
დ-ნი. მსგეფსისაგან და მარხვათანი სამნი - ზეცისა განწ. ჟამი ესე
ღმრთივბრწყინვალე წმიდათა მარხვათა ესერაჲ განვაზოგეთ ... (170r-v).
175. ორშაბაჲთსა ე ზ, შუადღე. ოხითა ჴმაჲ გ - რამეთუ უსჯულოებაჲნი ჩუენნი
წინააღმიდგეს ჩუენ. აღდეგ, უფალო ... (170v-171r).
ორშაბაჲთსა ე მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ა - ზეცას განწესებ.
შეცთომილი გზათა მათგან სათნოებისათა, შთავრდომილი ცხორებაჲსა
პირუტყუებრივსა ... (171r-v).
176. სამშაბაჲთსა ე შუადღე. ოხითა, ჴმაჲ გ - ჴელისამპყრობელ ჩუენდა არს
ღმერთი იაკობისი ... (171v-172r).
სამშაბათსა ე მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ გუერდი - ვითარმედ
გხადო. სიყუარული ჭამადად ვ[ი]ჴუმიოთ და მარხვა ვნებაჲთაგან შევიკ
რძალოთ ... (172r).
177. ოთხშაბაჲთ. ე ცისკრად. ალილუიაჲ წარდგომისანი. კანონსა ა ზედა
წარდგომაჲ მსგეფსისა ბ კანონსა ზედა წარდგომაჲ - მჯდომარე ბ გზის. ხისა რაჲ
მცნობელისა გემო იხილაჲ ადამ სიხარბისა ნაყოფნი ... (172r-v).
ოთხშაბათსა ე შუადღე, ჴმაჲ ა - წყალობაჲნი იგი წმიდათა შენთანი,
რომელნი შენთჳს თავს ისხნეს ... (172v).
ოთხშაბაჲთსა ე, მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ, შემდგომად ფსალმუ
ნებისა ვიტყჳთ უფალო ღაღადყაჲვსა სრულიად დ გუერდი და ზედა
დასდებელთა - უფალო, დაღაცათუ. უფალო, წმიდანი მოწაფენი შენნი
[...] გამოაჩინენ, რათა იგი ვედრებითა მიჴსენ სოფლისა ვნებაჲთაგან ...
(172v-173v).
178. ხუთშაბაჲთსა ე ცისკრად ალილუიაჲ და ზედა დასდებელი. მიწყალენ
ჩუენ, უფალო ... - მნათობნო ღმრთივბრწყინვალენო, მჴსნელისა თუალით მხილ
ველნო ... (173v).
გალობაჲნი სინანულისანი თქმული ანდრია კრიტელისაგან იერუსალ
ჱმელ მთავარებისკოპოზისაგან. არსენი თარგმნა. უგალობდითსაჲ
ბ გუერდი - შემწე და მჴ. ვინა ვიწყო მე გალოვად საქმეთა ცხორებისა
ჩემისათა ... (173v-176v).
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ამასვე დღესა ხუჱდრნი, მესმასა დ გუერდი - მესმა, უფალო გ. მარ
ხვითა მოქალაქობდეს ღმრთივგანბრძბობილნი ქრისტეს მოციქულნი ...
(176v-177v).
ხუთშბაჲთსა ე ზ. შუადღე. ოხითა. ჴმაჲ ბ გუერდი - სულგრძელო და
მრავალმოწყალეო და ყოვლისამპყრობელო უფალო ... (177v-177r).
179. პარასკევსა ე ცისკრად ალილუიაჲ წირვისანი. წარდგომაჲ ა კანონსა
ზედა მსგეფსისა, ბ კანონსა ზედა წარდგომაჲ - მამისაგან შობილი. ბ, ორგზის.
განიპყრენ მკლავნი ჯუარსა ზედა განკურნებაჲდ წყლულებაჲთა მათ ადამისთა ...
(177r-178v).
პარასკევსა ე შუადღე. ოხითა დ გუერდი - უფროსად საგალობელ ხარ
შენ, ქრისტე ღმერთო ჩუენო ... (178v).
პარასკევსა ე მწუხრი. უფალო ღაღადყაჲვსა - რაჟამს შევიდაჲ, ა გუერდი.
თჳთი. აჰა ესერაჲ მოგუეახლა გამოჴსნისა ჩუენისა ჟამი ... (178v-179r).
180. შაბაჲთსა ე ცისკრაჲდ. ალილუიაჲ და ზედა ოხითა დღისა ... შაბაჲთსა
ე ხუჱდრნი - სოფლისა ზღუაჲ. ბ გუერდი. მსგავსად ქვათა რჩეულთა გორვიდეს
ქუეყანაჲსა, იღვწიდეს რაჲ მარტჳლნი ... (179r-v).
181. ხარებისა წინა შაბათსა დასდებელნი დაუჯდომელთანი. პარასკევსა
მწუხრი. შემდგომად ფსალმუნებისა უქცევთ უფალო ღაღადყავსაჲ ... - ყოვე
ლი სასოებაჲ. წინასაუკუნეთა განზრახვისა განცხაჲდებაჲდ გაბრიელ მოიწია ...
(179v-181r).
შაბაჲთსა ე მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. შემდგომად ფსალმუნებისა
... - მივემსგავსე სიმდიდრითა გემოთათა მდიდარსა მას, რომელი დღი
თიდღე იხარებდა შუჱბითა ... (181r-v).
182. კჳრიაკესა ე მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი. ოთხნი სინა
ნულისანი და სამნი ესე მარხვანი, დ გუერდი - რომელი დაგლახაკენ კაცთა
შორის, ჵ მრავალმოწყალეო, და განამდიდრე ... (181v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
183. დიდსა ხუთშაბაჲთსა შუადღე ოხითა ბ - რომელმან კაცთა ნათესავისათჳს
ყურიმლისცემა თავს იდევ და არა განრისხენ ხრწნილებისაგან ... (181v).
ხუთშაბაჲთსა მწუხრი. ვრეკთ მერვესა ჯუარსა და შემდგომად აკურ
თხევსისა ... - უფსკრულმან სიბრძნისამან, მოტევებისა წყარომან, ხატითა
მონისათა ფერჴთა საბანელსა მას წყალი შთაისხა ... (181v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
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184. სამშაბათსა ვ ცისკრად ხუჱდრნი. მეოხებითსა დ გუერდი - სასწაულაჲდ
იცი. რომელი ჩუენთჳს დაგლახაკენ, მდიდრო ღმრთეებითა ... (183r-v).
სამშაბაჲთსა ვ შუადღე. ოხითა გ გუერდი - უძლეველი ზღუდე მოგიცემიეს
მორწმუნეთა და უბიწო იგი დედა შენი ქალწული, ქრისტე ... (183v).
სამშაბათსა ვ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობ.
მრავალთა მტერისა ბრძოლათაგან ვნებული გული ჩემი მკუდარ იქმნა ...
(183v-184r).
185. ოთხშაბათ. ვ ცისკრად ხუჱდ. განძლიერდასა - ბუნებით ლმობიე. ჴმაჲ დ.
მადლითა შენითა, კაცთმოყუარე, განანათლე გონებაჲ ჩუენი ... (184r-v).
ოთხშაბაჲთს ვ. შუადღე. ოხითა ა გუერდი - წყალობაჲ შენი, უფალო, ყავ
ჩუენ ცოდვილთა თანა ... (184v).
ოთხშაბათსა ვ მწუხრი. გიხაროდენნი ა გუერდი - რაჟამს წიაღ იორდა
ნესა იქცეოდე ჴორცითა, ქრისტე მეუფჱო ... (184v-185r).
186. ხუთშაბაჲთს ვ ცისკრაჲდ, ალილუიაჲ წირვისანი, წარდგომაჲ ა კანონსა.
მსგეფსისა ბ კანონსა ზედა - მჯდომარე გ გზის. საქმე და ხედვა შევაერთნეთ,
მორწმუნენო, და ქრისტეს მჴსნელისა მვედრებელაჲდ მივავლინნეთ ... (185r).
ხუთშაბათსა ვ ცისკრად ხუჱდრი. მესმასა ა - პირველ აუწყ. აჩრდილთა
შინა სიკუდილისათა მყოფი შეცოდებაჲთა ჩემთაგან სული ჩემი განანათლე
და აღადგინე, სახიერ ... (185r-v).
ხუთშაბათს ვ შუადღე. ოხითა გ გუერდი. ჴმა - მვედრებელთა შენთასა,
უფალო, ნუ დაიდუმებ ... (185v).
ხუთშაბათ. ვ. მწუხრი. რაჟამს მოწყალ. ჴმაჲ დ - ორნი მოციქულნი შენნი
ღმრთისმეტყველნი, რომელნი ერთად სამებისად აღგიარებდეს ... (185v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
187. პარასკევსა ა [...] ოხითა ა გუერდი - მრავალშეცოდებულსა ამას ცხორე
ბაჲსა ჩემსა და უნანელსა გონებაჲსა ... (186r-v).
188. პირველსა შაბაჲთსა წმიდათა მარხვათასა ჴსენებაჲ წმიდისა და დიდე
ბულისა თეოდორესი. მწუხრსა ზედა ვფსალმუნებთ, პირველად ჭირის კანონი
... - ნათლითა საღმრთოთა, ღირსო, კერპთა სამსახურებელნი დასცენ ... (186v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
189. პარასკევსა ვ ცისკრაჲდ. ალილუიაჲ წირვისანი ა კანონსა ზედა. წარდ
გომაჲ. მსგავსისა ბ. კანონსა ზედა. წარდგომაჲ დ გუერდი - არა დაკლდი გ
გზის - წარივლინებიან ორნი მოწაფენი მოყვანებაჲდ კიცუსა ვითარცა წერილ არს
... (187r).
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პარასკევსა ვ ცისკრად ხუჱდრნი. ღაღადყავსა - შენდა აღვ. რომელიეგე ცხორებაჲ ხარ ტკბილი, ქრისტე მაცხოვარო ... (187r-v).
პარასკევსა ვ შუადღე. ოხითა ჴმაჲ გ - მოუთმენელ არს, უფალო, ცოდ
ვილთა ზედა რისხვა საშინელებისა შენისა ... (187v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
190. შაბაჲთსა მწუხრი. შემდგომად ფსალმუნებისა აღვიღებთ. უფალო
ღაღადყავსა. ჴმასა ზედა პირველსა. და უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა და ბბგზის ვიტყჳთ ხუთთა დასდებელთა. ჴმაჲ ა - ნათელი ნათლისაგან მოვლინებული
კიცუსა ზედა მჯდომარე, ცათა მეუფჱ ... (189v-192r).
191. დიდსა ორშაბაჲთსა ცისკრად. ალილუიასა ზედა დ გუერდი. აჰა ესერაჲ
სიძე მოვ. ხოლო ვიტყჳთ დიდითა ჴმითა ნელიად ... - შენ სიტყუაჲ. ჵ, მსაჯულო
უხილავო, ჴორცითა იხილვე და მოხუალ უსჯულოთა მიერ დასჯად ... (192r).
192. სამფსალმუნნი დიდისა ორშაბაჲთისანი. გალობაჲ ა - სლვად უჩუეველისა
და მღელვარისა ზღჳსა საღმრთოთა ბრძანებითა თჳსითა განმაჴმობელსა ... (192r-v).
193. დიდსა ორშაბაჲთსა შუადღე. ოხითა გ გუერდი - გულითა მდაბლითა და
სულითა შემუსრვილითა შეგივრდებით შენ ... (192v-193r).
დიდსა ორშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ ა. სასწაულთა
მოქ - გუშინ ბაიათა გაქებდეს კრებულნი ჰურიათანი, ქრისტე ... (193r-194r).
194. წმიდასა დიდსა სამშაბაჲთსა. ცისკრად. ალილუიასა ზედა. აჰა ესერა,
სიძე და ფსალმუნებაჲ გ კანონნი გ და გ. წიგნის კითხვაჲ, თარგმანებისაგან
მათეს სახარებისა. წარდგომა - შენ სიტყუაჲ. ბრძენთა მათ ქალწულთა იგი მღჳძა
რებაჲ, მჴსნელო, მომანიჭე ... (194r-v).
დიდსა სამშაბაჲთსა შუადღე. ოხითა დ - რომელნი-ესე ურცხუად ვცო
დავთ მდიდრად, შეგჳნდვენ, მაცხოვარ ... (194v).
დიდსა სამშაბაჲთსა მწუხრი ა. შენ სიტყუაჲ - განზრახვა ღმრთივშუჱნიერი
განიზრახა ღირსმან ცოდვილმან დედაკაცმან ... (194v-196r).
195. დიდსა ოთხშაბაჲთსა ცისკრად. ალილუიასა ზედა. ალილუია, ესერაჲ სიძე
და ფსალმუნებაჲ. კანონი გ და წიგნის კითხვაჲ გ. მათეს თარგმანებისაგან.
წარდგომაჲ - შენ სიტყუაჲ. ეზოსა კაიაფასსა დღეს შეკრებაჲ კრებული მედგარი და
უსჯულო ... (196r).
დიდსა ოთხშაბაჲთსა ხუჱდრი. სამფსალმუნნი ცისკრად. ძლისპირი ბბ
ჯერ. დასდებელი დ დ ჯერ ჴმაჲ ბ - ამაოთათჳს შესაკრებელი უსჯულოთა
ჯერჩინებითა შეკრბების სახე ბოროტებით ... (196r-v).
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დიდსა ოთხშაბაჲთსა შუადღე. ოხითა ბ - დღეს ბოროტი იგი შეკრებაჲ
კრებული და შენთჳს ცუდი ... (196v).
ოთხშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ბ გუერდი - სასოწარ
კუჱთილმან ცხორებისათჳს და შეწყალებულმან მოქცევისათჳს აღიღო
ნელსაცხებელი, მოვიდა და გეტყოდა ... (196v-197v).
196. დიდსა ხუთშაბაჲთსა ცისკრაჲდ. ალილუიაჲ დ ი და ზედა დასდებელი - რაჟამს
დიდებულნი მოწაფენი საბაჲნელსა მას სერობისასა განათლდებოდეს ... (197v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
197. სამშაბათსა ა ზ, შუადღე. ოხითა ა - რამეთუ მწირ ვარ და წარმავალ ქუეყა
ნასა ზედა ... (198r).
სამშაბათსა ა ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა - მამისაგან შობ. რომელნი
ესე საჭმელისა მიერ განვისხენით სამოთხით ... (198r).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
198. წესი და განგება წმიდათა ვნებაჲთა უფლისაჲ და მაცხოვრისა ჩუენისა
იესუ ქრისტესთა. წმიდასა დიდსა პარასკევსა ვრეკთ მეორესა ჟამსა ღამისასა
და ვიტყჳთ დაწესებულთა და ალილუიაჲსა წარდგომაჲსა დასდებელსა,
რაჟამს დიდებულნი, სამგზის და მეყესულაჲდ ჴმაჲ ჰყოფს დიაკონი. ღირსყოფ
- სახარებაჲ იოანესი ანდერძი - და ვითარცა განვიდა იუდა ... (198v-204r).
199. სამფსალმუნნი დიდისა პარასკევისანი, რომელთა თავნი იტყჳან პირველ
შაბაჲთისაცა ბ გუერდი - შენდა აღვიმსთობ მოწყალებისათჳს და დაცემულისა და
დაცარიელებულისა ... (204r-205r).
200. წესი და განგებაჲ, რომელი აღესრულების წმიდასა დიდსა პარასკევსა
(205r-v).
201. შემდგომად მცირედისა ჰრეკონ და ილოცონ შუადღისა და ცხრაჲ ჟამისა
... - მოვედით, ქრისტეს შემოსილნო ერნო და ვიხილოჲთ რაჲ იგი იზრაჲხა იუდა ...
(205v-208r).
202. დიდსა პარასკევსა სერობისად გალობაჲნი გოდებისანი ბ გუერდი - ზღუაჲ
მეწ. დაბაჲდებულთა შენთა ცხორებაჲ ინებე, მაცხოვარო ჩემო ... (208r-v).
203. დიდსა შაბაჲთსა ცისკრად ღმერთი უფალსა ზედა ოხითა. შუჱნიერმან
იოსებ. ... - მისგან შ. უხრწნელნი ჴორცნი შენნი, მაცხოვარ, საფლავსა შინა
დასხნეს ... (208v-209r).
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204. ოთხფსალმუნნი დიდისა შაბაჲთისანი, რომელთა თავნი იტყჳან ამას
შაბაჲთსა ვგალობ - მუცლად იღო. შეცულ იქმნა, გარნა არა დაშთა მჴეცისა
მკერდსა იონა ... (209r-v).
205. წმიდასა და დიდსა შაბაჲთსა მეათესა ჟამსა დღისასა ვჰრეკთ მწუხრ.
შეიმოსების მღდელი სტიხრითა თეთრითა და ფილონითა შავითა და ვიწყებთ
მწუხრისასა. შემდგომად აკურთხევდითისა კვერექს ყოფს დიაკონი. უფალო
ღაღადყავსა უქცევთ რვათა მუჴლთა ზედა. ჴმაჲ ა - სამწუხრონი ლოცვანი
ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო ღმერთო და მოგუმადლე ჩუენ მოტევებაჲ ცოდუათა ...
(209v-214r).
206. [...] წმიდანი ზატიკნი წმიდით და განმაცხოველებელით ქრისტეს
აღდგომით და სრულ იქმნების კჳრიაკესა ყოველთა წმიდათასა რვანივე
კჳრიაკენი სრულად ყოვლითურთ. დიდსა შაბათსა მწუხრი, უფალო
ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ ა - სამწუხრონი ლოცვანი ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო ღმერთო
და მოგუმადლე ჩუენ მიტევება ცოდვათა ... (217r).
207. წმიდასა და დიდსა კჳრიაკესა ღამისთევად. უგალობდითსაჲ ბ გუერდი
- რომელმან დაფარა. ქრისტე, მჴსნელო ჩემო, მოკუდავთა ქებაჲსა და საფლავსა
შინა შთასლვასა შენსა გალობაჲსა გიგალობ ... (217r-v).
208. ბრწყინვალესა კჳრიაკესა ცისკრად გალობაჲნი. უგალობდითსა ა - აღდ
გომისა დღე არს განვბრწყინდებოდეთ აწ, ერნო ... (217v-218v).
კჳრიაკესა დასდებელნი აღდგომისანი ჴმაჲ ბ - პირველ საუკუნეთა მამი
საგან შობილისა ღმრთისაჲ სიტყვაჲსა განჴორციელებულსა ქალწულისა
მარიამისაგან ... (218v-219r).
209. ორშაბაჲთსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომისანი. ჴმაჲ გ - ჯუარითა შენი
თა, ქრისტე მაცხოვარ, დაჴსნდა ძალი სიკუდილისა ... (219r-v).
210. სამშაბათსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომისანი ჴმაჲ დ - ცხოველსმყოფე
ლსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელად თაყუანის ვსცემთ, ქრისტე ... (219v).
211. ოთხშაბათსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ
ჴმაჲ გ გუერდი - პატიოსანისა ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე, ეშმაკი სირცხჳლეულ
ყავ ... (219v-220r).
212. ხუთშაბათსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ
ჴმაჲ გ გუერდი - ძლეულ გაქუნდა, ქრისტე, ქუესკნელს ჯოჯოხეთისა და ჯუარსა
ზედა ამაღლდი ... (220r-v).
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213. პარასკევსა მწუხრი დასდებელნი აღდგომისანი, უფალო ღაღადყავსაჲ
ჴმაჲ გ გუერდი - მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, რომელმან შემუსრა სიკუდილისა
ძალი ... (220v-221r).
214. დასდებელნი ახალკჳრიაკისანი. უფალო ღაღადყავსაჲ, ჴმაჲ ა - რომელი
ბჭეთა ჴშულთა მოწაფეთა კრებულსა თანა შეხუჱდი ... (221-222r).
215. ახალკჳრიაკესა მწუხრი, დასდებელნი უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ დ მოგიცემიეს. ცანი იხარებენ დღეს, ხედვენ რაჲ ყოველსა სოფელსა ელვარედ ...
(222r).
216. [...] მწუხრი ხუჱდრნი. უგალობდითსა ა - მარჯვენა შენი. ძლევისა
გალობითა უგალობთ ღმერთსა ... (222r-v).
217. ორშაბათსა ცისკრად გალობაჲნი. უგალობდითსა დ გუერდი - ქუეყანასა
მწყ. დაჰბერეთ ნესტუსა საღმრთოჲსა სიონს შინა და უგალობდით გალობითა
ღმრთივშუჱნიერითა დღეს ... (222v).
ახალკჳრიაკისა ორშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ.
მჴნეონნი - აღ-რა-სდეგ საფლავისაგან კართა ჴშულთა ... (222v-223r).
ორშაბათსა მწუხრი, ხუჱდრნი ა - ზეშთა ბუნებისა. უგალობთ, ერნო,
ქრისტესა ღმერთსა და უღაღადებთ, რომელი ჯუარს ეცუა ... (223r-v).
218. სამშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ. მჴნეონნი - შეახე რაჲ
მაცხოვრისა გუჱრდსა, ყოვლად დიდებულო ... (223v).
სამშაბათსა მწუხრი ხუჱდრნი - წინა საუკუნ. წმიდაო წმიდათაო, რაჲთა
წმიდაჲ ჰყვნე დიდებულნი შენნი ... (223v-224r).
219. ორშაბათსა ცისკრად წარდგომაჲ დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდით.
დედოფალი დღეთა შუჱნიერი დღე ახალკჳრიაკე, ამდლითა განათლებული და
გჳრგჳნშემოსილი, პირველი დღეთა მთავარი ... (224r).
220. ახალკჳრიაკესა ოთხშაბათსა უფალო ღაღადყავსაჲ. ბ გუერდი - ყოველი
სასოებაჲ. დღე ახალკჳრიაკე, დღე ნათლით შემოსილი, დედოფალი დღეთა ...
(224r-v).
221. ხუთშაბათსა ცისკრად. წარდგომაჲ ბ გუერდი - ანგელოზთა. თომა ჴმაჲ ყო
დღეს შენდა მომართ, ქრისტე ღმერთო ... (224v-225r).
ახალკჳრიაკისა ხუთშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ა - წმი
დანო მარტჳლ. შემდგომად საფლავით შენისა საშინელისა აღდგომისა,
ქრისტე, ვითარცა იგი ბეჭედნი არა დაჴსენ ... (225r).
ხუთშაბათსა მწუხრი ხუჱდრნი. ღამითგანსა - საცთურთა შენ. ერმან მედ
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გარმან ჰურიათამან, ქრისტე, ჯუარსა შეგმსჭუალეს, მსგავსა ძჳრისმოქ
მედთა ... (225r).
222. პარასკევსა ცისკრად წარდგომაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. გამოჴსნილნი ეშმაკთაგან
ყოვლად შუჱნიერისა ძლევისა გალობაჲსა დღესა ამას წმიდასა შინა გიგალობთ
შენ ... (225r-v).
პარასკევსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ და სტიქარონად. და შაბათ
სა ცისკრად ყოველივე ახალკჳრიაკესა ბრძანეთ სერობისა ხუჱდრნი.
ღაღადყავსა - შთაჴდა პო. აღმადგინნა ჩუენ ჯოჯოხეთით უფალმან და
არღარაჲ ვართ შესჭმელ სიკუდილისა ... (225v).
223. აღვსებითგან გ. კჳრიაკესა მენელსაცხებლეთა დედათა და იოსებ მარ
თლისა. უფალო ღაღადყავსაჲ. აღდგომისანი ჴმაჲ ბ - პირველ საუკუნეთა
მამისაგან შობილსა ღმრთისაჲ სიტყუაჲსა განხრწნილებასა ქალწულისა მარიამ
ისაგან, მოვედით, თაყუანი ვსცეთ ... (225v-226v).
224. კჳრიაკესა მენელსაცხებლეთასა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ
გუერდი - ჵ სასწაული. ჵ, მზრახველო ყოვლად შუჱნიერო, შენ, იოსებ ნეტარო,
რომელმან შიში განაგდე და იკადრე და შეხუჱდ წინაშე პილატესსა ... (226v-227r).
225. ორშაბათსა ცისკრად წარდგომაჲ დ გუერდი - ვითარმედ გხადოდე. ვითარ
მე გქადაგე, ბრძენო მთავარო, იოსებ სანატრელო, რომელი ქერაბინთა ემსგავსე
... (227r).
ორშაბათსა ცისკრად უგალობდითსა - განაპო სულ. ჯუარცმასა შენ
სა პატივს ვსცემთ, ქრისტე და დაფლვასა შენსა თაყუანის ვსცემთ ...
(227r-228r).
ორშაბათსა გ ზ, მწუხრი უფალო ღაღადყავსაჲ დ გუერდი - ჵ, დიდე
ბულო ბრძენო, დაღაცათუ დაგფარა შენ საფლავმან ბუნებისა მისებრ
კაცობრივისა ... (228r).
ორშაბათსა მწუხრი, ხუჱდრნი. მეოხებითსა ბ - ვიხილეთ ჩუენ ქრისტე.
რომელმან ჴელითა შენითა დაჰბადე ადამი ხატად შენდა, ყოვლად
ძლიერო ... (228r).
226. სამშაბათსა გ ზ, ცისკრად უგალობდითსა გ - რომელმან წამისყოფით.
ვითარცა ცხორებისა ხე, ძელსა ზედა დაემსჭვალე, სიტყუაჲო მხოლოდშობილო ...
(228r-v).
სამშაბათსა გ ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ. მჴნეონნი - ცაჲ
და ქუეყანა იხარებს და ყოველი აგებული ძნობს დიდებისმეტყველებით
დღესასწაულსა ... (228v-229r).
სერობისად ხუჱდრნი. განძლიერდასა. აღყუავილნა - გიხილეს რაჲ
ნებსით ვნებაჲდ დაბადებულთა ჯუარითა, შეძრწუნდეს ... (229r-v).
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227. ოთხშაბათსა გ ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ. მჴნეონი - საფლავსა
შენსა, მაცხოვარ, მარიამ მაგდალინელი სხუაჲთა მათ თანა დედათა მი-რა-იწია
ცისკარს ... (229v).
228. ხუთშაბათსა გ, ცისკრად, უგალობდითსა დ - გიგალობთ შენ. გიგალობთ
შენ, უფალო ღმერთო ჩუენო, რამეთუ გამოუბრწყინდი შენ მენელსაცხებლეთა
დედათა ... (229v-230r).
ხუთშბათსა გ ზ, მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ - მოგიცემიეს. ჯურაც
მასა შენსა, ქრისტე, უგალობთ, ყოვლად მოწყალეო და თაყუანის ვცემ
დაფლვასა ... (230r-v).
229. პარასკევსა გ ზ, ცისკრად წარდგომაჲ დ - მოგიცემიეს. კლდე იგი ცხორებისა
კლდისა მის რაჲ საფლავსა დაიდევ, ყოვლად ქებულმან იოსებ ... (230v).
პარასკევსა გ ზ, მწუხრი ყოველივე კჳრიაკესა უნდა და შაბათსა
ცისკრად. სერობისად ხუჱდრნი. ღაღადყავსა - ღელვამან ცოდ. აღმოს
ცენდეს ისრაჱლ წიაღისა შენისაგან, მჴსნელო, ათორმეტნი მამათმთავარნი
... (230v-231r).
230. მეოთხესა კჳრიაკესა [...] დასდებელნი აღდგომისანი. ჴმაჲ ა - ჯუარითა
შენითა, ქრისტე ღმერთო, დაჴსნდა ძალი სიკუდილისა და ეშმკისა საცთური
განქარდა ... (231r-232r).
231. კჳრიაკესა დ მწუხრი, უფალო ღაღადყავსაჲ დ - მჴნეონნი. კრებაჲ
ყოვლად ღმრთივბრწყინვალე და პასექი შუჱნიერი, უკუდამყოფელი სულთა ჩუენთა
გამოგჳბრწყინდა მადლი დღეს ... (232r-v).
232. ორშაბათსა [...] ბ გუერდი - ანგელოზთა და. ყოველთა ღმერთი მოხუჱდ
რაჲ სტოვასა შინა სოლომონისსა და იხილე განრღუჱული ... (232v).
ორშაბათსა დ ზ. მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ ბ - მამისაგან შობი. წყა
რო ცხორებისა დღეს, ქრისტე ღმერთი აღვიდა იერუსალჱმდ და საბანელ
სა საბანელსა ცხოვართასა მიიწია ... (232v-233v).
233. ოთხშაბათსა შუაზატიკისასა განზოგებაჲ ზატიკთა. [...]. მწუხრი, უფალო
ღაღადყავსაჲ დ - ნათელმან დაუღ. წარმოდგა ერგასისთა დღეთა განზოგებაჲ,
რომელსა შინა ქრისტემან კნინ ოდენ გამოაცხადა ღმერთეებისა ბრწყინვალებაჲ
... (233v-234r).
234. ოთხშაბათსა მწუხრი, წარდგომაჲ ბ - მამისაგან. რომელმან სიტყჳთ შეჰქმენ
ყოველი წმიდისა ქალწულისაგან, გამოხუჱდ განკაცებული და განზოგებაჲსა დღე
სასწაულისასა დღეს ... (234r-v).
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235. შუაზატიკისა ოთხშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსა დ. მჴნეონი იხარებდით დღეს ბრწყინვალედ ცანი ქუეყანისათა თანა, რამეთუ ქრისტე გამობ
რწყინდა ჴორცითა ... (234v-235v).
236. ხუთშაბათსა შუაზატიკისასა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ მჴნეონი
- აღდგომისა ბრწყინვალისა და სულისა მოფენისა განზოგებისა დღეთასა
სახარულევანთა დღესასწაული წარმოგჳდგა ... (235v-236v).
237. შუაზატიკისა [...] დ. მჴნეონი - ბრწყინვალებაჲ და ცხორებაჲ, სიხარული,
უკუდავებაჲ, შუჱბაჲ უოხჭნო და სიხარული, წარუვალი სიმდიდრე შენ ხარ ყოველთა
მორწმუნეთა. მეუფჱო უკუდავო ... (236v-237v).
238. მეხუთესა [...] უფალო ღაღადყავსაჲ. დასდებელნი [...] ჴმაჲ დ ცხოველსმყოფელსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელად თაყუანისვსცემთ, ქრისტე ...
(237v-238v).
239. [...] ე [...] დ - მოგიცემიეს. ესმა და განიხარა ხარება ქრისტეს აღდგომისა
სიონმან ... (238v-239r).
240. ორშაბათსა ე [...] ბ გუერდი - ანგელოზთა დღეს. დღეს სამებისა მორწმუნენი,
სამთა ამათ დღესასწაულთა მგალობელნი, სულიერად აღდგომასა ქრისტესსა და
ამაღლებასა მისსა და ყოვლად წმიდისა სულისასა ... (239r-v).
241. სამშაბათსა ე ცისკრად წარდგომა ა დ - მოგიცემიეს. განზოგებაჲ წარმოდგა
დღესასწაულთა ძუჱლი სჯული, რომელსა შინა ქრისტემან უძლურნი განკურნნა ...
(239v-240r).
242. [...] ე [...] დ - არა სიბრძ. აჰჴედ, მაცხოვარ, ჯუარად, რაჲთა ცხორებაჲდ
აღმიყვანო და გუჱრდით მოიწყალ ... (240r).
243. ოთხშაბათსა ე [...] დ გუერდი - ჵ სასწაული. ჵ სასწაული საკჳრველთა,
რამეთუ ქერაბინთა საყდართა ზედა მჯდომარე სიტყუაჲ ღმრთისაჲ, ქუეყანად
მოსრული სიმაშურლესა თავს იდებს ... (240r).
244. ხუთშაბათსა ე [...] დ გუერდი - რომელმან ცანი შექმნნა სიტყჳთა და
ქუეყანა ბრძანებით და მდინარენი და ზღუაჲნი ერთსა შინა შესაკრებელსა შეაყენნა
... (240r-v).
ხუთშაბათსა ე [...] ბ - მამისაგან შობი. აღდგომა და ცხორებაჲ ჩუენი,
ქრისტე ღმერთო, რომელი აღსასრულსა ჟამთასა მოხუჱდ ჩუენთჳს ...
(240v-241r).
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245. პარასკევსა ცისკრად წარდგომანი ა - შენ სიტყუაჲ. აღდგომასა შენსა,
ქრისტე, ქადაგად ღირს იქმნნეს სანატრელნი დედანი ... (241r-v).
პარასკევსა [...] პირველ ზემო [... ...] ჴმაჲ ა - ნათელი ნათ. სოფლისა
სიხარულო და აღდგომაო, ცხოვრებაო და მჴსნელო და მაცხოვარო,
რომელმან აღადგინე კაცებაჲ მკუდრეთით ... (241v).
246. მეექუსესა კჳრიაკესა [...] უქცევთ ათთა მუჴლთა ზედა და ვიტყჳთ შჳდთა
აღდგომისათა და სამთა ბრმისათა - პატიოსნისა ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე,
ეშმაკი სირცხჳლეულ ჰყავ ... (241v-242v).
247. კჳრიაკესა ვ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ დ გუერდი - ჵ, სასწაული საკჳრ.
ჵ, სასწაული დიდებული, რამეთუ ვინ იხილა შობითგან ბრმისა მხედველობაჲ,
რომელი ესე იხილეს ბილწთა ჰურიათა ... (242v-243v).
248. ორშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ - მოგიცემიეს დ. წიაღ იორდა
ნისათ საცხოვრებელისა ვნებისა მომავალი ქრისტე ღმერთი შობითგან ბრმათა
განჰკურნებს ... (243v-244r).
249. სამშაბაჲთსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. პირველად. პასექნი
შუჱნიერნი ა გუერდი - მოვედით, აღვიდეთ მთასა წმიდასა ზეთისხილთასა,
თავმოდრეკით ვისმინოთ ჴმაჲ იგი საღმრთოჲ ... (244r-v).
250. გალობანი დღისანი შემდგომად პასექთა ესე. უგალობდითსა - წამის
ყოფითა. აღვალს ქრისტე მამისა და შესწირავს მისსა ჴორცთა განღმრთობილთა
... (244v-245r).
251. მეექუსესა ხუთშაბაჲთსა ამაღლებაჲ უფლისაჲ ჩუენისა იესუ ქრისტესი.
უფალო ღაღადყავსაჲ. ჴმაჲ ბ გუერდი - უფალი ამაღლდა ზეცად, რაჲთა
მოგჳვლინოს ნუგეშინისმცემელი ცათა ... (245r-246v).
252. ამაღლებისა ხუთშაბათსა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. გიხაროდენნი
- სიტყჳსა განკაცებულისა ზეცას აღსლვისა ანგელოზნი განკჳრვებულ იყუნეს დღეს
... (246v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
253. პარასკევსა ვ მწუხრი. უფალო ღაღადყავსაჲ. უქცევთ ი მუჴლთა ზედა და
ვიტყჳთ დ გუერდი ... - უფალო, ლაზარეს საფლავსა გენებაჲ ხილვად, რომელსა
გეგულებოდა განზრახვით საფლავსა შინა ყოფაჲ ... (247r-v).
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ანდერძები:
1. „უფალო, აცხოვნე ამ მარხვნისა(!) და ექუსის თვის დამწერი ზაქარია“ (213r).
2. „აღიწერა და სრულ იქმნა გულანი ესე ბრძანებითა და საფასეთა წარსაგებელითა
სახელოვანის ქართლის განმგებლის ბატონისშვილის სვიმონისათა, რომელმან
აღგვაწერინა ფრიადითა გულსმოდგინებითა და სურვილითა ჩუენ ფრიად
მდაბალთა და უღირსთა მდგომარეთა და მყოფთა ტაძარსა წმიდისა სიონისასა
დეკანოზის ძეთა ზაქარიას და გაბრიელს, რომელთა დიდად ვიხარკეთ და
ვიღუაწეთ უკლებელად აღწერისა ამისთჳს და არც სხჳს ჴელი ვისიმე ურევია თჳნიერ
ჩუენსა და თუ რამე შეცთომილი ნახოთ, ნუ გვწყევთ, რამეთუ ესოდენთა წიგნთა შინა
ორი-სამი შეცთომილებაჲ უკანონოა და უმეტესი ნუმცა პოვნილ არს, არამედ ვინც
წარიკითხევდეთ და იხილვიდეთ ყოვლად ღმრთისმოყუარესა პატრონსა ამისსა,
დღეგრძელობით მოიჴსენებდეთ და მერმე ჩუენ, ფრიად მშრომელთა, ქრისტეს
სიყუარულისათჳს შენდობაჲს გჳბრძანებდეთ. დასაბამითგან აქამომდე. ჴსკბ
ქრისტეს აქეთ ჩღიდ (1714), ინდიკტიონსა ზ ქორონიკონსა ობ. თუესა სეკდენბერსა
ა“ (214v).
3. თხზული ასომთავრული ასოებით: „უფალო, მშვიდობაში მოახმარე გულანი ესე
ბატონისშვილს სიმონ. ამინ“ (214v).

მინაწერები:
გვინადელი მხედრულით:
1. „[... ...]ითი რიცხვით განიყოფებიან სამნი [...] რამეთუ [...]“ (159v, მარცხენა
არშიაზე).
2. „ია ივნისს ჩყმე წელსა იმერეთის და თარის სახლობაზედ ესე იგი [...] ზედა
მოთოვა“ (213r, ქვედა არშიაზე).
3. „გმადლობ შენ, ღმერთო ჩემო, რათა მასწავო კეთილად მონასა შენსა კოს
ტანტილეს შენდა სადიდებელად, შენდა თაყვანისსაცემელად, ვთქვით [...]“
(215r). აქვე იმავე შინაარსის ტექსტია გაუმართავი რუსულით.
4. „ეს მარხვანი ეკუთვნის ივანე იშხნელს“ (242r, მარჯვენა არშიაზე).
5. „დავითს მათს მაღალკეთილშობილებას, მამას ბატონს მგალობელს, თქვენი
უმსახურო შვილი იოსებ მდაბლად მოკითხვას მოგახსენებ“ (უკანა ყდის ფორზაცი).
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სადღესასწაულო [XV]
1446/245
ტექნიკური აღწერილობა:
192 ფ. ზომები: ყდა - 282x210, ეტრატი - 267x190, ტექსტი - 190x125, სისქე 70, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 25, ქვედა - 55, მარცხენა
- 10, მარჯვენა - 45. მასალა: ეტრატი; მელანი - ყავისფერი, შავი, წითელი; ყდა
- ახალი; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 24/25; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
აღინიშნება რვეულის თავში, მარჯვენა და ბოლოში - მარცხენა არშიებზე ასომ
თავრულით. გვერდობრივი აღნიშნვის მაუწყებელი გრაფემები ჩასმულია ოთხი
ვე მხარეს რამდენიმე ხაზით გაწყობილ ჩარჩოში. სულ გაირჩევა ე, ვ, ზ, ჱ
(არასრული), ია (არასრული), იე (არასრული), ივ, იზ, იჱ, ით, კ, კა, კბ, კგ, კდ, კე,
კვ, კზ, კჱ, კთ, ლ რვეულები. ხელნაწერი ნაკლულია (აკლია თავშიც, ბოლოშიც და
შუაშიც), დაზიანებული. გვერდები შიგადაშიგ გადალეულია და ძნელად იკითხება,
ზოგან ტექსტი გაცხოველებულია. გადამწერი: ბასილი (117v, 139v, 164v). [XV].
დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ
არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. […] უბიწოთა ღმრთისა მიმართ მშობელთა [...] - ჩუენ სამკჳდრებელი
ნათლისაჲ ... (1r-2v).
შენიშვნა: პირველი გვერდი გადალეულია, თითქმის არ იკითხება.
2. თუესა სეკდენბერსა იგ სატფურებაჲ ქრისტეს აღსადგომელისაჲ. უ[ფალო
ღაღადყავსა], ჴ[მაჲ] - სულმან მან წინასწარმეტყველმან სამართლად პატივ სცა
[...], რაჟამს იდიდა დღეს სატფური ეკლესიისა ... (2v, 182r-v).
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წყდება: სატფურებისა კრებასა ტაძრისა შენისასა, კაცთმოყუარე
[...] (182v).
3. [წმიდისა კორნელი ასისთავისა] […] - უგალობთ საღმრთოსა და საშინელსა
სახელსა შენსა, მხოლოდშობილო სიტყუაო ღმრთისაო ... (3r).
4. თუესა სეკდენბერსა იდ ამაღლებაჲ პატიოსნისა და ცხოველმყოფელისა
ჯუარისაჲ. უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ ბ - სასოწარკუჱ. რაჟამს აღემართა ძელი
ჯუარისაჲ, მაშინ მოუძლურდა ძალი მტერისაჲ ... (3r-5v, 183r-v, 6r-v).
5. მასვე დღესა მიცვალებაჲ წმიდისა იოანე ოქროპირისაჲ ბ - დღეს ქრისტე
იშ. დღეს ქრისტეს მღუდელთმთავარი დიდებით და პატივით მიიცვალების, დღეს
დიდთა მათ შრომათაგან განისუჱნებს და ღუაწლთა დაასრულებს ... (6v-10r).
6. თუესა სეკდენბერსა კვ მიცვალებაჲ წმიდისა და ყოვლად ქებულისა
მახარებელისა და ღმრთისმეტყუელისა იოანესი. უფალო ღაღადყავსა - ზეცისა
განწ. მოციქულსა ქრისტესსა მოვედით, ერნო, დღეს პატივსცემდეთ სიწმიდით
გალობითა საღმრთოჲთა ... (10r-14r).
7. თუესა სეკდენბერსა კვ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა დიმიტრისა
ბ - მამისგან შობი. ვითარცა რაჲ მთიები ჰბრწყნავ შენ მამულსა შენსა, მოწამეო
დიმიტრი ... (14r-18v).
8. თუესა ნოენბერსა ჱ წმიდათა მთავარანგელოთაჲ [ჴმაჲ] ა - წმიდანო მარტჳ.
მთავარანგელოზო მიქაელ, ღმრთისა საღმრთო წესთა მთავარო, მსახურად მისს
გამოჩინებულო ... (18v-22v).
9. თუესა ნოენბერსა კა ტაძრად მიყვანებაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისა ჴმაჲ
ა - ეჰა, დიდებული. დღეს განსცხრებოდეთ თქუენ, მორწმუნენო, გალობით შესხმით
ქრისტესა ... (22v-29v).
10. თუესა დეკენბერსა დ წმიდისა მოწამისა ბარბარაჲსი და იოანე დამას
კელისაჲ. ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილ. რაჟამს იხილა სამჯავროსა(!) მას საშინელსა
ივლია მოწამე ბარბარა წარდგომილი მოღუაწედ ... (29v-34r).
11. თუესა დეკენბერსა ვ წმიდისა მამისა ჩუენისა საბაჲსი, ჴმაჲ ა გუერდი საბა ნეტარო, ანგელოზთა თანაზიარო, თანამყოფო და თანამზრახველო წინასწარ
მეტყველთა, წმიდათა მოციქულთა და მოწამეთა ... (34v-37v).
წყდება: მოიჴსენე სამწყსოჲ შენი, სანატრელო საბა, შორომით(!)
შეკრებული და სულიერად შობილი და იღუწიდ მათთჳს სულიერად
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წინაშე ქრისტესა ჴსნად განსაცდელთაგან, რომელნი უგალობთ
მარადის დაუცხრომელად სამებისა წინაშე უკუნისამდე. ცხორებისა
ს. ადიდებდითსა [...] (37v).
12. [ნათლისღება] - [...] რომელსა გან[...] [...]თესავთა სიმრავლე მოსავთა
შენთა გჳთხ[...] წყალობაჲ (38r-41v).
შენიშვნა: 1. პირველი სამი ფურცელი ძლიერ დაზიანებულია.
2. ტექსტში ჩართულია ნათლისღების საგალობელი, გაწყობილი
შემდეგი აკროსტიხით: „დღეს იორდანეს ქრისტეს ნათლისღებასა
ყოველი სოფელი განნათ[... ....]ა და სამებისა წმიდისა
თაყუანუსცემაი განცხადნა. იხარებენ ერთბამად ან[...]“ (39v,
40r-41v).
13. [პეტრეს ჯაჭვთა თაყვანისცემა] - [...]ბულთა ამათ, რაჲთა ვიპოვოთ დიდი
წყალობაჲ. აწ. ღმრთისმ. სტიქარონი რვაჴმისანი დ - აღვიმაღლენით საცნობელნი.
დაბად ესე. ყუავილითა შესხმათაჲთა დღეს გჳრგჳნოსან ვყოთ ჩუენ თავი ქრისტეს
მოციქულთა თავისაჲ ... (42r-44v).
14. თუესა იანვარსა იზ წმიდისა მამისა ჩუენისა დიდისა ანტონისი. უფალო
ღაღადყავსა ა გუერდი - გიხაროდენ ნი. გიხაროდენ თანაზიარო ანგელოზთა
მათთა შინა, ანტონი, რამეთუ ამათი ცხორებაჲ ქუეყანასა ზედა მოიგე, მამაო
ტკბილო ... (44v-46v, 176r-v).
15. თვესა იანვარსა კზ, ნაწილთა მოყვანებაჲ წმიდისა იოანე ოქროპირისაჲ,
ჴმაჲ ა გუერდი - ზეცისა განწეს. ღმრთივსულიერთა წერილთა, ქნარსა ღმრთივაღ
ძრულსა, რომელმან დაითმინნა მრავალნი განსაცდელნი ... (176v, 47r-51r)
16. თვესა ფებერვალსა ბ მიგებებაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი რაჟამს მ
დღესა ტაძარად მიიყვანა ყოვლად წმიდამან ღმრთისმშობელმან. ჴმაჲ ა - ეჰა,
დიდებული. ეჰა, დიდებული საკჳრველი, რამეთუ სიმონ ქრისტესა მიიქუამს დღეს
ჩჩჳლებრ წიაღთა თჳსთა ... (51v-54v).
17. ჴორციელისა შაბათსა ჴსენებაჲ ყოველთა სულთაჲ. ჴმაჲ ა - შენ. ხატად
შენდა დამბადენ ჩუენ, ქრისტე, და პატივ გუჱც თჳთ მფლობელობითა ... (55r-57v).
18. თუესა ფებერვალსა ჱ. წმიდისა თეოდორე სტრატილატისაჲ.
ფებერვალსა იზ. წმიდისა დიდებულისა მოწამისა თეოდორე ტირონისაჲ.
რვასაცა თქჳდა პირველსა. შაბათსა მარხვათასა ესევე უნდა. უფალო ღაღად
ყავსა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ღმრთისმსახურებისა სიმჴნე, დიდებაჲ დიდი მოიგე,
ახოვანო ... (57v-61r).
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19. თუესა ფებერვალსა კდ, პოვნაჲ პატიოსნისა თავისაჲ წმიდისა იოანე ნათ
ლისმცემელისაჲ, ჴმაჲ ა, გიხაროდენნი - გიხაროდენ, თავო შუენიერო, ანგე
ლოზთაგან პატივცემულო ... (61r-64v).
20. თუესა მარტსა თ წმიდათა ყოვლად ქებულთა ორმეოცთაჲ. ა გუერდი.
გიხაროდენნი - გიხაროდენ, შეერთებულნო ახოვანნო და ძლიერნო, ბრძოლასა
შინა, გოდოლნო ღმრთისმსახურებისანო ... (64v-69r).
21. თუესა მარტსა კე, ხარებაჲ ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲ,
გაბრიელ მთავარანგელოსისაგან, ჴმაჲ ა - ეჰა, დიდებული საკჳრველი, რამეთუ
მაღლისა საყდართაგან გაბრიელ უჴორცოჲ გარდამოჴდა ... (69r-77v).
22. მეექუსესა პარასკევსა მწუხრი დასდებელნი ლაზარეს აღდგომისანი.
უფალო ღაღადყავსა ა - ზეცისა განწ. დღეს მოხუჱდ, მჴსნელო, წყალობით ბეთა
ნიად, სადა მომკუდარ იყო ლაზარე ... (77v-80r).
23. შაბათსა მწუხრი ბზობასა, ჴმაჲ ა - ნათელი ნათლისაგან მოვლინებული
კიცუსა ზედა მჯდომარე, ცათა მეფე დღეს შემოვალს დიდებით ... (80r-86v).
24. ბზობასა კჳრიაკესა მწუხრი, ჴმაჲ დ - რაჟამს მოწაფ. შესაკრებელო ბოროტო
და მემრუშეო, რომელმან ქველისმოქმედსა შენსა ბოროტი მიაგე კეთილთა ნაც
ვლად ... (86v-88v).
25. დიდსა ორშაბათსა ცისკრად ალილუიასა ზედა დ გუერდი - აჰა ესერა სიძე
მოვალს შუაღამესა და ნეტარ არს მონისა მისი ... (88v-90r).
26. დიდსა ორშაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ა - სასწაულთა მოქმედ.
გუშინ ბაჲაჲთა გაქებდეს კრებულნი ჰურიათანი, ქრისტე ... (90r-93r).
27. დიდსა სამშაბათსა მწუხრი ა - შენ სიტყუაჲ. განზრახვაჲ ღმრთივშუენიერი
განიზრახა ღირსმან ცოდვილმან დედაკაცმან, მჴსნელო ... (93r-96v).
28. წმიდასა და დიდსა ოთხშაბათსა. მწუხრი ა - შენ სიტყუაჲ. დღეს იუდა, ერთი
იგი ათორმეტთაგანი განმცემელად გამოჩნდ მაცხოვრისა ჩუენისა ... (96v-107v).
29. დიდსა პარასკევსა, მწუხრი. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობ.
რაჟამს გარდამოჴსნა ძელისაგან არიმათიელმან მაცხოვარი ყოველთაჲ მსგავსად
მკუდრისა შემურვად ... (107v-113r).
30. დიდსა შაბათსა მწუხრი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. მეუფე
და თჳთ მფლობელი და კრებაჲ კრებათაჲ არს მოწევნული ესე ... (113r-118r).
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31. ახალკჳრიაკესა მწუხრი. უფალო ღაღადყავსა. ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ყოველი
დღესასწაულთა უდიდებულესი ბრწყინვალედ შუჱნიერი და გჳრგჳნშემოსილი
ახალკჳრიაკე ... (118r-121v).
შენიშვნა: გვერდების აღრიცხვაში შეცდომაა, ფ. 121 ორჯერ მეორდება.
32. მესამესა კჳრიაკესა აღვსებითგან წმიდათა მენელსაცხებლეთა დედათა
და იოსებისი, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილ. გამოჩნდა ნათელი ბრწყინვალე
აღმობრწყინვებული საფლავით, ქრისტე ღმერთი ჩვენი ... (121rა-124r).
33. მეოთხესა კჳრიაკესა განრღუჱულისასა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. აღხუჱდ რაჲ
ქრისტე ქალაქად იერუსალჱმდ, მიიწიე წყალსა მას ცხოვართა საბანელსა ... (124rv, 132r-v, 126r-127v).
34. ოთხშაბათსა შუა ზატიკისასა განზოგებაჲ ზატიკთაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. რომელი
პირველ მთასა ზედა სინასა ეტყოდა ღრუბლითა და ნისლითა სჯულისმდებელსა
მოსეს ... (127v-130v).
35. მეხუთესა კჳრიაკესა სამარიტელისაჲ დ - მჴნეონი. ქრისტე ღმერთი ეს
რეთ ეტყჳს სამარიტელსა, ვითარმედ უკუჱთუმცა იცოდი შენ ნიჭი ღმრთისაჲ ...
(130v-131v, 125r-v, 133r ).
36. მეექუსესა კჳრიაკესა შობითგან ბრმისა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. რომელი
ქალწულისაგან ჴორცთა განჰკაცნა, ქრისტე კაცთმოყუარე და მოჰმადლე ნათელი
შობითგან ბრმასა ... (133v-136r).
37. მეექუსესა ხუთშაბათსა ამაღლებაჲ უფლისა ჩუენისაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. მთა
ვარნი ანგელოზთანი განკვირვებულ იყვნეს უცხოსა მას აღსლვასა შენსა, ქრისტე,
ჴორცითა ... (136r-139v).
38. მეშჳდესა კჳრიაკესა ტიჱ-თა მამათა ნიკიელთა, ჴმაჲ ბ გუერდი - ყოვე
ლი სასოებაჲ. ყოველივე სულისა გონიერებაჲ შეკრბეს და სულითა წმიდითა
განათლებულთა წმიდაჲ სარწმუნოებაჲ მართალი აღმოთქუეს ... (139v-142v).
39. პირველსა მარტჳლიისა შაბათსა ჴსენებაჲ ყოველთა სულთაჲ. ყოველი
ჴორციელისა შაბათსა ჰპოო მუნით იტყოდი - მეერგასესა დღესა მოსლვაჲ
სულისა წმიდისაჲ წმიდათა მოციქულთა ზედა ... (142v-149v).
40. თუესა ივნისს კდ შობაჲ იოანე ნათლისმცემელისაჲ დ - მჴნეო. დაუსაბამოჲსა
ღმრთისა სიტყჳსა მქადაგებელსა დასაბამსა სოფლისა სიხარულისასა ...
(149v-155r).
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41. თუესა აგჳსტოსა ვ ფერისცვალებაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი ა შენ სიტყუაჲ. საჴიერო, აღ-რაჲ-ვიდეს შენ თანა პეტრე და იაკობ, იოანე მთასა
წმიდასა თაბორს ... (155r-158r).
42. თუესა აგჳსტოსა იე მიცვალებაჲ ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲ
ა - ეჰა, დიდებული საკჳრველთაჲ წყაროჲ ცხორებისაჲ საფლავსა დაჲდების ...
(158r-161r).
43. თუესა აგჳსტოსა კთ წმიდისა იოანე წინამორბედისა თავისკუჱთაჲ დ თანასწორნი. რომელიცა განამზადებდა გზათა ქრისტესთა პირველად უმეტესი
ნაშობთა შორის დედათაჲსა ... (161r-164v).
44. თუესა ნოენბერსა ა წმიდათა უვეცხლოთა კოზმან დამიანესი, ჴმაჲ ა ყოველი სასოებაჲ მათი დადვეს ცათა შინა საუნჯე წარუვალი თავთა თჳსთა მოუგეს
... (164v-168r).
45. თუესა დეკენბერსა წინადღე ქრისტეშობისაჲ და წმიდისა ეგნატისი. ბ
გუერდი - ანგელოზთა დღეს. რომელი პირველ მათსა იშვა მამისაგან, აწ ქალწუ
ლისა დედისაგან იშვების მზე ჴორცითა ქუაბსა შინა ... (168r-176v).
46. თუესა იანვარსა კზ, ნაწილთა მოყვანებაჲ წმიდისა იოანე ოქროპირისათაჲ,
ჴმაჲ ა […] (176v).
47. [პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა თაყვანისცემა] - ზეცისა განწეს. ქრისტეს
ღმრთისათჳს შეკრულმან და დილეგსა შეწყვდეულმან, დიდებულო მოციქულო ...
(177r-178v).
48. თუესა დეკენბერსა კე განმაცხოველებელი შობაჲ უფლისა ჩუენისა იესუს
ქრისტესი წმიდისა ქალწულისაგან, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. მოვედით და მივიწივ
ნეთ ყოველნი დღეს ბეთლემს და ვისმინოთ ჴმაჲ იგი ტკბილი ... (178v-181r-v,
184r-188v).
49. თუესა იანვარსა ბ წინა დღე განცხადებისაჲ, ხოლო იგალობების ვიდრე
ხუთამდე. უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - მჴნეონი. წინა დღესასწაულისა გალობაჲ
ნათლისღებისაჲ სარწმუნოებით შევსწიროთ ჩუენ ღმრთისა ჩუენისა ... (188v).
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ანდერძი:
„სახელითა ღმრთისაჲთა და მეოხებითა წმიდისა სამებისაჲთა და ყოველთა სათნო
ყოფილთა მისთაჲთა და ღმრთისმშობელისაჲთა, ღირს ვიქმენ არაღირსი ბასილი
აღწერად წმიდისა ამის წიგნისა. ღმერთმან იცის, რომელ ჩემისა უმეცრებისაგან
ეგებოდა, მომიჭირვებია. აწ ვინცა აღმოიკითხვიდეთ და იჴმარებდეთ, შენდობასა
ღირს მყავით, რაჲთა ღმერთმან თქუენცა ღირს გყვნეს, რამეთუ ნაშრომი ჰგიეს და
მშრომელი წარვალ. გლახ, ვაჲმე და დიდად ვაჲმე, რომელი ვთესე ამას ცხორებასა,
სამკალად მზაჲ არს საუკუნოსა.
ესე წიგნი მე ბასილმა ბასილათა შვილმან დავწერე და დავდევ წმიდასა სამებასა
წინაშე პირველ სულისა ჩემისა სალოცველად და მერმე მშობელთა და გარდაც
ვალებულთა და ყოველთა მომავალთა ჩემთათჳს ჩემაჲთა აჰლითა“ (164v).

მინაწერები:
გადამწერისეული ხელით, ნუსხურით:
1. „მე ბევროს დავწერე“ (20v, მარცხენა არშიაზე).
2. “ამის მწერალსა ბასილსა ღმერთმან” (117v).
3. „ამის მწერლისა დედასა შეუნდვენ ღმერთმან“ (139v).
გვიანდელი მხედრულით:
1. „ღმერთო, ადღეგრძელე ერისთავი შანშე. მე [...] ვწერე, ამინ“ (1r, ქვედა არშიაზე).
2. „შეწევნითა ღმრთისათა ეს სადღესასწაულო გავათავე ამილახვარის და გ.
ეკატირინამ ა სეკტემბრიდამ მოყოლე კ სეკტემბრის-მდინ“ (23r, მხედრულით,
ქვედა არშიაზე).
3. „ქ. სახელითა ღმრთისათა მამისა, ძისათა და სულისა წმიდისათა, მეოხებითა
წმიდისა [იოვანე] ნათლისმცემელისათა, იოანე მახარებელისათა, ესე წიგნი
გიბოძე მე ერისთავმან ვიძე შენსა გაყრილსა ნიადაგ მგლოვარეს ესე [... ...] და
[...] არა ვიცოდი წერა, შემინდევ, ვინცა წაიკითხოთ, სიჩქარე [...]“ (47r).
4. „ღმერთო და ლაზარეს აღდგინებისა მადლო [...]“ (77v, ქვედა არშიაზე
მხედრულით).
5. „ქ. ღმერთო, მოიხსენე ცოდვილი დიაკონი გრიგოლ“ (86r, მარჯვენა არშიაზე).
6. „ღმერთო, შეწიე გაბრიელს“ (151v, მხედრულით ზედა არშიაზე).
7. „[...]ნი ეკატირინე. ამინ, უფალო. ესე მე დავწერე მამუკამა, პატრონო“ (190r).
8. „შენ ს[...] განანათლენ მოსლვითა შენითა [...] განწმიდე [...] ქუეყანისაგან
ჯუარითა შენითა [...]“ (111r, მარჯვენა არშიაზე მხედრულით).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 214.
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ტექნიკური აღწერილობა:
83 ფ. ცარიელი გვერდები: 1აr, 1ბr, 68v, 82r, 83r; ზომები: ყდა - 173x105,
ქაღალდი - 168x100, ტექსტი - 123x63, სისქე - 20, სტრიქონებს შორის მანძილი 5; არშიები: ზედა - 13, ქვედა - 28, მარცხენა - 12, მარჯვენა - 23. მასალა: ცისფერი
ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი
ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 18/19; აღრიცხვა - გვერდობრივი
და რვეულებრივი. გვერდობრივი აღნიშნულია არაბული რიცხვებით, ხოლო რვეუ
ლებრივი - მხედრულით ქვედა არშიებზე. 1809. გადამწერი: დიმიტრი. XIX საუკუნის
მეორე ნახევრიდან გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა ფილიმონ
კარბელაშვილს (2r). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴამა(!) ა, გალობა ა - სასწაულითა იჴსნა ერი უფალ
მან და ზღუა მღელვარე სიტყვით განახმო ... (1r-11r).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ბ, გალობა ა - ზღვისა ღელვათა მძვინვარეთა
წიახდეს(!) დაულტოლველად ისრაილნი პირველად ... (11r-19r).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ გ, გალობა ა - უქმი ქუეყანა, სამკჳდრებელი
ზღუათა, იხილნა მზემან პირველ ... (19v-23r).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ დ, გალობა ა - იხილვა ჴმელად სიღრმე ღელ
ვათა აღმადუღებელი ... (23v-33v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ე, გალობა ა - ეტლთა სიმრავლე მხედრებითურთ,
ზღუასა მეწამულსა, სიღრმესა შთაითხივნეს ... (33v-36v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ვ, გალობა ა - უკულეველად ზღუა წიაღვლო
ისრაელმან, ვითარ ვრცელი ქუეყანა ... (36v-42r).
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სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ზ, გალობა ა - უფსკრულთა ზღვისათა დაანთქა
ეტლებითურთ ... (42r-45v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ჱ, გალობა ა - ეტლთა მფლობელი ფარაო
დაანთქა საკჳრველთმოქმედმან კუჱრთხმან მოსესმან ... (45v-54r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ა - შენ სიტყვა დაუ
საბამო ზეცისა მეუფე, თანასწორი მამისა ... (54v-55v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ბ - რომელი იქნებინ
ძალთაგან ზეცისათა მეუფე ჩუენი ქრისტე ... (55v-58r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა გ - ქერაბინთა მიერ
ქებული მამისა მიერ მოსრული ზეცით ქუეყანად ... (58r-v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა დ - ხია მიერ ადამ
შეცთომილი განვარდა სამოთხით ... (58v-59r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ე - რომელი ქებულ
ხარ ქერაბინთა მიერ, მეუფე ჩუენი ქრისტე ... (59r-60r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ვ - ყოველი სასოება
მათი დასდვეს ცათა შინა, წაუნჯე წარუვალი ... (60r-61r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ზ - ამაღლდა ზეცად
მხოლოდშობილი იგი, რომელიცა განუშორებელ იყო მამისაგან ... (61r-v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, უფალო ღაღადყავსა ზედა, ჴმა ჱ - არა დააკლდა
საყდართა მამისა თანა ჯდომასა მოსდრიკენ, ქრისტე, ცანი ... (61v-63v).
თთუჱსა აგვისტოსა ვ, რვა ჴმა ფერისცვალებისა, ჴმა ა - უპირატესი მზისა და
მთიებისა ქრისტე მეუფე ჴორციელად გამოჩნდა ... (63v-64v).
თთუჱსა აგვისტოსა ივ, რვა ჴმა, ღმრთისმშობლის მიცუალებისა - სამღთოთა
წამისყოფითა ყოვლით კერძო მოციქულნი, ღმერთშემოსილნი, დიდებულნი ...
(64v-65r).
თთუჱსა აგვისტოსა კთ, რვა ჴმა, ნათლისმცემლის თავისკუჱთისა - დღეს უღმ
თოთა სახითა, მშობელმან მკულელობისამან ... (65v-66r).
წმინდასა და დიდსა პარასკევსა ცისკრად ალილუია, ჴმასა ზედა და ოხითა:
რაჟამს დიდებულნი, გ გზის, შემდგომად ამისა სახარება ა, იოანესი ... - დამცეს
მე საჭმელად ჩემდა ნავღელი და წყურვილსა ჩემსა მასვეს მე ძმარი ... (69r-81v).

ანდერძი:
„აღუწერე ძლისპირი ესე საცისკრო და სამწუხრო შეხვეტილიანით უნაკლულოდ. მე,
უღირსმან ბერმან დიმიტრი, სარწმუნოსა მეგობარსა ჩემსა და ძმასა საყუარელსა
მგალობელს პეტრეს, წელსა ჩყთ - 1809, ქორონიკონს უჟზ“ (81v).
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სძლისპირნი საცისკრონი და სამწუხრონი, 1809 1446/246

მინაწერები:
1. „ესე წიგნი ეკუთვნის ფილიმონ კარბელაშვილს“ (2r).
2. „იხარებს სული შენი უფლისა მიმართ, რომელმან შთაგაცუა შენ სამოსელი
ცხოვრებისა და კუართი სიხარულისა შეგმოსა და ვითარცა სიძესა დაგადგა
გვირგვინი და სძალი შეგამკო შენ - პ. კარბელაშვილი, 1882 წ. 11/12“ (67r).
3. „ვითარ არ იმწუხრო, სულო ჩემო, ოდესცა იხილო დავარდნა ყურთათჳს
სასიამოვნოჲსა გასაგონისა ქართულის გალობისა და ნეტარ ხართ, კაცნო,
რომელნი თუმცა არა განსძეხით სმენითა მისითა, არამედ ისმინეთ მაინცა წყობაჲ
და სისრულე ძვირად დასაკარგავისა ქართულისა გალობისა. მიეცეს მაგიერი არა
მსურველსა შენსა, ტკბილო საზდოვ სულისაო, გალობავ, ჩყნთ (1859) - ფ. კ“ (68r).

შენიშვნა:
ხელნაწერის თავსა და ბოლოში დართულია ჩანაწერები (1r-v) და ნოტები (84r,
85r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 215.
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წმიდა მამათა სწავლანი, [XVIII-XIX]
1446/247
ტექნიკური აღწერილობა:
75 ფ. ზომები: ყდა - 175x112, ქაღალდი - 166x102, ტექსტი - 110x60, სისქე - 14;
არშიები: ზედა - 25, ქვედა - 30, მარცხენა - 14, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი,
მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალ ყდაზე დაკრულია ძველის ფრაგმენტი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა თითო სვეტში:
19/20; [XVIII-XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვ
ნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურ
ჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: […]სხენ, რამეთუ ესე არს ჭეშმარიტი და სრული სიბრძნე, ვითარცა
იტყვის უფალი ... (1r).
1. [სწავლანი გრიგორისნი] - […]სხენ, რამეთუ ესე არს ჭეშმარიტი და სრული
სიბრძნე, ვითარცა იტყვის უფალი ... (1r-28r).
2. სწავლანი სულიერი წმიდისა მამისა ჩუენისა დიდისა ვასილისნი - ლოცვა
უბნობა არს ღმრთისა მიმართ, აწ უკუჱ გულისჴმა ვჰყოთ, ძმანო თუ ვითარი საზომი
უხმს გონებასა მას ... (28v-52r).
3. სწავლანი სულიერნი წმიდისა მამისა ჩუენისა მაქსიმე აღმსარებელისანი
- პირველი უვნებელობა არს, რათა კაცი საქმეთაგან ცოდვისათა უცხო იქმნეს ...
(52v-75r).
4. […]ნი და მოვალს სულსა მას ზედა წყალობა ... (75აr).
ანდერძი ასომთავრულითა და წითელი მელნით: „სრულ იქმნა სამასეული სადი
დებელად სამებისა წმიდისა“ (76).
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მინაწერები:
1. „Из Книг Давида Григорьева“ (1r).
2. „ჭირი გაჩნდა აგვისტოს ქორონიკონს უპე“ (75v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 215-216.
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ძლისპირები, 1786
1446/248
ტექნიკური აღწერილობა:
421 ფ. ზომები: ყდა - 135x100, ქაღალდი - 128x94, ტექსტი - 76x55, სისქე - 60,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 30, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 22. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის ყავისფერი,
ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და
საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 12; აღრიცხვა რვეულებრივი და გვერდობრივი. რვეულებრივი აღრიცხვა მონიშნულია ნუსხურით
ქვედა არშიებზე, ხოლო გვერდობრივი - ზედა მარჯვენა და მარხცენა კუთხეებში.
თითო რვეულში ფურცლების სხვადასხვა რაოდენობაა. განკვეთილობის ნიშნები:
,
; გადამწერი: „დიაკონ-მონაზონი“ გერონტი სოლოღაშვილი (17v, 371v).
გადაწერის ადგილი: გარეჯის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი (17v,
371v). 1786; ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბე
ლაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
თუესა სეკდენბერსა აქუს დღე ლ - ა, დაწყება ინდიკტიონისა და ჴსენება სჳმეონ
მესვეტისა (1r-9v).
შენიშვნა: ერთგვარი საეკლესიო კალენდარი, მითითებულია
მთელი წლის საეკლესიო დღესასწაულებისა და წმინდანების
ხსენების დღეები.
აღდგომის ქორონიკონი (12r-21v).
ახლავს შემდეგი გადამწერისეული შენიშვნა: „ას ორმოცის წლის აღდ
გომის ქორონიკონი სწერია, უკეთუ ცთომილება ჰპოოთ რაჲმე წიგნსა ამას
შინა, შემინდევით მცნებისათჳს უფლისაჲ, უფალნო ჩემნო“ (22r).
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[საცისკრო და სამწუხრო სძლისპირნი]
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ, გალობაჲ ა. სძლისპირი - სასწაულითა იჴსნა ერი
უფალმან და ზღუაჲ მღელვარე სიტყჳთ განაჴმო ... (24r-131v).
თუესა აგჳსტოსა ვ, რვა ჴმაჲ ფერიცვალებისა ა - ღმერთო, მოხედე. უპირატესი
მზისა და მთიებისა, ქრისტე მეუფჱ ... (132r-133v).
თუესა აგჳსტოსა იე, რვა ჴმაჲ, ღმრთისმშობლის მიცვალებისა, ჴმაჲ ა საღმრთოთა წამისყოფითა ყოვლით კერძო ... (134r-135v).
თუესა აგჳსტოსა კთ რვა ჴმაჲ, ნათლსიმცემლის თავისკვეთის, ჴმაჲ ა
(135v-136v).
სძლისპირნი ქრისტესშობისანი, ჴმაჲ ა (136v-141v).
სძლისპირნი ნათლისღებისანი (141v-145r).
სძლისპირნი ბზობისანი, ჴმაჲ დ (145r-147v).
სძლისპირნი სვეტის ცხოველისანი (147v-151r).
სძლისპირნი ჯუარისა ამაღლებისანი (151r-152r).
თუესა დეკენბერსა კ, სერობასა ზედა სამსაგალობელი ჴმისაჲ ბ, გალობა ა,
სძლისპირი (152r-155v).
დეკენბერსა კა, სერობასა ზედა სამსაგალობელი, ჴმაჲ ბ, გალობაჲ ბ
სძლისპირი (155v-164v).
დეკენბერსა კგ, სერობასა ზედა სამსაგალობელი, ჴმაჲ ვ, გალობაჲ ე
სძლისპირი (164v-167r).
დეკენბერსა კდ, სერობასა ზედა კანონი (167r-176v).
თუესა იანვარსა ბ, სერობასა ზედა სამსაგალობელი, ჴმაჲ ბ, გალობაჲ ა,
სძლისპირი (176v-190v).
იანვარსა ე, სერობასა ზედა კანონი ვ, გალობაჲ ა, სძლისპირი (190v-198r).
დიდნი გალობანი, თქმული ანდრია კრიტელისა ხუთშაბათსა მეხუთესა
მარხვათასა, ჴმაჲ ვ, გალობაჲ ა (198r-254r).
შაბათსა ლაზარობისასა ცისკრად, შემდგომად ფსალმუნებისა წარდგომაჲ,
ჴმაჲ ა (254-282r).
კჳრიაკესა ბაიაობისასა ცისკრად, შემდგომად ალილუიას ფსალმუნებისა,
წარდგომაჲ, ჴმაჲ ზ (282r-295r).
წმიდასა და დიდსა ორშაბათსა ცისკრად წარდგომაჲ შემდგომად ალილუიას
ფსალმუნებისა, ჴმაჲ ა (295r-303v).
წმიდასა და დიდსა სამშაბათსა ცისკრად შემდგომად ა ფსალმუნებისა,
წარდგომაჲ, ჴმაჲ ბ (303v-311r).
წმიდასა დიდსა ოთხშაბათსა ცისკრად წარდგომა ა ფსალმუნებისა, ჴმაჲ გ
(311v-396v).
წმიდასა და დიდსა ხუთშაბათსა სერობასა ზედა სამსაგალობელისა, ჴმაჲ ჱ,
გალობაჲ ე, სძლისპირი (397r-334v).
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წმიდასა და დიდსა პარასკევსა ცისკრად ალილუიაჲ, ჴმასა ზედა ჱ და ოხითა
... (334v-362r).
წმიდასა და დიდსა შაბათსა ცისკრად შემდგომად ნეტარარიანისა (362r-371v).
გალობა ყოველთა წმიდათა (372r-377v).
შენიშვნა: წმინდანებისა და დღესასწაულების ხსენებები პირდა
პირ არის ჩაყრილი, მითითებულია მხოლოდ თვეები.
თუესა სეკდენბერსა ოხითა იბაკონი ყოველთა დღესასწაულთანი (317v-414v).
ოხითა იბაკონი მარხვათანი და ზადიკოანი მეზვერისა და ფარისევლის
კჳრიაკითგან, ნაცვლად მოციქულთა ვედრებისა ამათ სამთა მუჴლთა, ვიდრე
ბზობადმდე ... (414v-445r).
ოხითა, იბაკო მსგეფსისა (445r-448v).
ოხითანი ღმრთისმშობელისანი (448v-457v).
ოხითა იბაკონი ქართველთა წმიდათანი (457v-463v).
ოხითანი საზოგადოთა წმიდათანი (463v-471v).

ანდერძები:
1. „აღვწერე წიგნი ესე, რომელსა შინა წერილ არს სძლისპირი საცისკრო
და სამწუხრო სრულიად, რაოდენიცა მგალობელს ესაჭიროებოდა: ახალნი
სძლისპირნი შობისა და ნათლისღების ხუჱდრნი სრულიად. ვნებათ კჳრა სრულიად
რვა. წელიწადში წმიდაჲ მოიჴსენება, რომელიც პირველი არს. ოხითა, იბაკო,
რომელსაც დიდებაჲ მაღალი გრძლად აქუს სრულიად ქართველთ წმიდაჲთ, ოხითა
იბაკო საზოგადო წმიდაჲთ ოხითა, იბაკო, მცირე ოხითანი, ღმრთისმშობელისანი
სრულიადვე დღეში სათქმელი ლაზარობის, ბზობისა დაუჯდომელებისა, აღდგომისა
და ანდრიას საგალობელი და ზოგიერთი საჩინოთა დღეთა იკოსნი, რომელი
ედემზე იყო.
მე, ფრიად ცოდვილმან და უღირსმან იეროდიაკონმან [...] სოლოღაშჳლმან
გერონტი უდაბნოსა გარესჯისასა და მონასტერსა შინა დიდებულისა ნათლის
მცემელის იოანესსა გერასიმეს მიერ უსასყიდლოდ აღზრდილმან და მისმან
უკანასკნელმან მოწაფემან გერონტიმან, მეფობასა ირაკლი მეორისასა. წელთა
დასაბამითგან ჴსჟდ, ქრისტეს აქეთ ჩღპვ (1786). თუჱსა ივნისსა კ. სადიდებელად
მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, ბუნებით შეყოფილისა. ხოლო პირებით
განყოფილისა, აწდაჲ მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
ღმერთო, მრავალჟამიერ ჰყავ სულიუერი მამა ჩუენი არხიმანდრიტი ევთჳმი,
რომლისა ლოცჳთა საქმე ესე წარმემართა“ (16v-17v).
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2. „აღვწერე წიგნი ესე სძლისპირ-გალობანი მე, ფრიად ცოდჳლმან გერასიმეს
აღზრდილმან და უკანასკნელმან მოწაფემან სოლოღაშჳლმან დიაკონ-მონა
ზონმან გერონტი მრავალმთის ნათლისმცემლის მონასტერსა შინა არხიმან
დრიტობასა ღირსისა სულიერისა მამისა და უფლისაჲ ჩუენისა ევთჳმისსა მეფო
ბასა მეორესა ირაკლისასა, ივნისსა კ, დასაბამითგან წელთა ჴსჟდ, ქრისტეს აქეთ
ჩღპვ (1786), ქორონიკონს უოდ“ (371v).

მინაწერი:
გვიანდელი მხედრულით: „მარტის ცხრას, ჩყჲზ წელსა ყარაიაზედ აჴალქმნილ
არხზედ მტკვარი გამოუშვეს, რომელიც აკურთხა ექსარქოსმა, არხ. ევსევმა,
სადაცა იყო დიდი მთავარი მიხეილ“ (5v, მარცხენა და ქვედა არშიებზე).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 216-217.
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ტექნიკური აღწერილობა:
736 ფ. ცარიელი გვერდები: 344v, 505r, 506r; ზომები: ყდა - 180x135, ქაღალდი 170x126, ტექსტი - 126x85, სისქე - 72, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები:
ზედა - 18, ქვედა - 24, მარცხენა - 13, მარჯვენა - 28. მასალა: ქაღალდი, მელანი
- შავი, წითელი; ტყავგადაკრული ხის ყდა; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური,
სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
18; აღრიცხვა - რვეულებრივი, იწყება არასრული ა (პირველი) და მთავრდება
არასრული ჲე (65-ე) რვეულით. განკვეთილობის ნიშნები: , ,
; გადამწერები:
დიაკონ-მონაზონი გერონტი სოლაღასშვილი (503v, 504r); გადაწერის ადგილი:
გარეჯი, მრავალმთის ნათლისმცემლის მონასტერი (503v). 1788 (503v,
504r). ხელნაწერს ახლავს თავსამკაულები: კონკრეტული ტექსტის დასაწყისში
- მცენარეული ორნამენტებით გაწყობილი აყვავებული ჯვარი (56r, 127r, 184r),
ხოლო შიდა თავების დასაწყისში მხოლოდ მცენარეული ორნამენტები (1v, 21v,
71r, 90r, 160v, 205r, 238r). გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა ფილი
მონ ქორიძეს (506v). ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშ
ვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [სეკდენბერსა] [...]მისა სძლისპირითა დ და ღმრთისმშობელისა ბ და
ინდიკტიონისა დ და წმიდისა დ ... (1r).
1. თუესა სეკდენბერსა ჱ შობა ყოვლად წმინდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთის
მშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. მცირესა მწუხრსა ზედა უფალო
ღაღადყავსა ზე, დასდებელნი დ, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესებულ. იოაკიმ და ანნა
დღეს დღესასწაულობენ, რომელთა ჰშუჱნის სიმტკიცე ცხორებისა ჩუენისა ... (1v-20v).
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შენიშვნა: ფ. 21v ნაკლულია, მხოლოდ ნახევარია შემორჩენილი.
2. [სეკდენბერსა იგ] [...]მათ და შენგან ქმნულსა ეკუდერსა მას დამარხნეს ...
(21r-v).
3. თუესა სეკდენბერსა იდ, მსოფლიო ამაღლება პატიოსნისა და
ცხოველსმყოფელისა ჯუარისა. მცირესა მწუხრსა ზედა დასდებელნი, მუჴლი
დ, ჴმაჲ ა - ჯუარი ამაღლდების და ეშმაკნი იდევნებიან, ავაზაკსა ედემისა უკუჱ
ბჭენი განეხმიან ... (21v-37v).
4. თუესა სეკდენბერსა კვ, მიცვალებაჲ ყოვლად წმიდისა და ყოვლად ქებულ
ისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე ღმრთისმეტყუჱლისა. მცირესა
მწუხრსა ზედა, უფალო, ღაღადყაჲვსა ზედა, მუჴლი დ, ჴმაჲ ე - ერნო, მოვედით,
მიიღეთ დღეს ნათელი ღმრთისმეცნიერებისა მდიდრად ... (38r-55v).
5. თუესა ნოენბერსა ჱ, კრება წმიდისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და
სხუაჲთა უჴორცოთა ძალთა. მცირეს მწუხრსა ზედა, უფალო, ღაღადყავსა ზე
და, მუჴლი დ, ჴმაჲ ა - ყოვლად ქებულნო მოწამენო. უჴორცონო ანგელოზნო,
წინაშე საყდრისა ღმრთისაჲ მდგომარენო და მისმიერითა ნათლითა შემოსილნო
... (56r-71r).
6. თუესა ნოენბერსა იგ, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა იოანე ოქროპირისა
კოსტანტინეპოვლელ პატრიარხისა. მცირესა მწუხრსა ზედა დასდებელნი,
მუჴლი დ, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ნათლისმცემელთა ემსგავსე მარხჳთა, მამაო ...
(71r-90r).
7. თუესა ნოენბერსა კა, ტაძრად მიყვანებაჲ ყოვლად წმიდისა დედოფლისა
ჩუენისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. მცირეს
მწუხრსა ზედა, უფალო ღაღადყაჲვსა ზედა, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესებულთა.
უფლისაჲ მიერ მოიღეს ნაყოფი აღთქმისა იოაკიმ და ანნა, ღმრთისაჲ ჩუენისა ...
(90r-110v).
ტექსტის ბოლოს მინაწერი გადამწერის ხელით: „ღმერთო,
შეიწყალე ცოდვილი გერონტი“ (110v).
8. თუესა დეკენბერსა ე, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ღირსისა საბა განწ
მედილისა ვგალობთ: ნეტარ არს კაცსა უფლისა დიდებაჲსასა. უფალო ღა
ღადყაჲვსა ზედა, დასდებელი, მუჴლი ჱ, ჴმაჲ ე - საბა ნეტარო, ანგელოზთა
თანაზიარო, თანამყოფო და თანამზრახუჱლო ... (111r-118v).
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9. თუესა დეკენბერსა ვ წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა და საკჳრველთმოქმე
დისა ნიკოლოზ მირონლუკიის არხიებისკოპოსისა. მწუხრად ვგალობთ ნეტარ
არს კაცსა, პირველსა აღსავალსა. უფალო ღაღადყავსაჲ ზედა დასდებელი,
მუჴლი ჱ, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილი. მირონ ქალაქსა დაემკჳდრე და ჭეშმარიტად
მირონად გამოსჩნდი ნიკოლაოს ... (118v-126v).
10. თუესა დეკენბერსა კ, წინადღე ქრისტესშობისა და წმიდისა მღუდელმოწამისა
ეგნატი ღმერთშემოსილისა. მწუხრი ტიბიკონისაებრ წინა დღისა და წმიდისა
თანჩართვით და შემდგომად აწ განმიტევესა და სამწმიდისა. ოხითა, წმიდისა
ჴმაჲ დ - საქმით მიემსგავსე მოციქულთა და საყდარსა მათსა ღირს იქმენ, საქმე
მოიგე, ნეტარო, აღმყვანებელი ხედავდ ... (127r-130r).
11. თუესა დეკენბერსა კა, წინადღე ქრისტეს შობისა და წმიდისა მოწამისა
ივლიანისი ნიკომიდიელისა. მწუხრი, ვითარცა გუშინ, ეგრეთვე მსგავსად.
შემდგ
 ომად აწ განმიტევესა, ოხითა წმიდისა, ჴმაჲ დ - ტარიგი შენი, იესუ, ივლი
ანა, ჴმობდა ჴმითა მაღლითა ... (130r-132r).
12. თუესა დეკენბერსა კბ, წინადღესასწაული ქრისტეს შობისა და წმიდისა
მოწამისა ანასტასიასი მწამლველობათა(!) დამჴსნელისა. მწუხრი [...]
ბისაებრ. შემდგომად აწ განმიტევესა ოხითა წმიდისა - ტარიგი შენი, იესუ გუშინდელი. დიდებაჲ, აწ დაჲ. განემზადე, ბეთლემო, ოცს ამასვე თვეს ჰპოოთ
შემდგომად ვ გალობისა. იბაკო წმიდისა, ჴმაჲ ბ - განსაცდელთა და ჭირთა შინა
მყოფნი ტაძრისა შენისა მომართ მომსრბოლნი მოვიღებთ სენთა კურნებასა ...
(132r-136r).
13. თუესა დეკენბერსა კგ წინადღესასწაული ქრისტეს შობისა და წმიდათა
ათთა მოწამეთა კრიტელთა. მწუხრი და ცისკარი ვითარცა ზემოთ უჩუნებს
ოცდა ერთს. ოხითა წმიდათა, ჴმაჲ დ - მოწამეთა შენთა, უფალო, ღვაწლსა შინა
თჳსსა გჳრგჳნი მოუგეს უხრწნელებისა ... (136r-138r).
14. თუესა დეკენბერსა კდ, წინადღე ქრისტეს შობისა და წმიდისა ღირსისა
მოწამისა ევგენიასი. მწუხრი ვითარცა ოცს ამ თვეს, ეგრეთვე აწ ოხითა წინა
დღისა, ჴმაჲ დ - აღიწერებოდა ოდესმე მოხუცებულისა იოსების თანა ვითარცა
თესლისაგან დავითისა ... (138r-160v).
15. თუესა დეკენბერსა კე, ჴორციელი შობა უფლისაჲ ღმრთისაჲ და მაცხოვ
რისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა ... - მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, მორწმუნენო,
და ვიხარებდეთ უფლისაჲ მიმართ ... (160v-183r).
შენიშვნა: ერთ-ერთ საგალობელზე მელნით არის დართული
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ნევმები (177r).
16. თუესა იანუარსა ა, ჴორცითა წინადაცუჱთა უფლისაჲ ჩუენისაჲ და მაც
ხოვრისა იესუს ქრისტესი და ჴსენება წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა დიდისა
ვასილისა კესარიელ-კაბადუკიელის არხიეპისკოპოსისა ... - მაცხოვარმან
წყალობისათჳს კაცთა ნათესავისა სათნო იჩინა სახუჱველითა წარგრაგნა ...
(183v-204r).
17. თუესა იანუარსა ბ, წინადღესასწაული ნათლისღებისა და ჴსენება წმიდათა
შორის მამისა ჩუენისა სილიბისტრო ჰრომთა პაპისა. უფალო ღაღადყაჲვსა
ზედა დასდებელი წინა დღისა და წმიდისა ტიბიკონისაებრ. ოხითა წმიდისა,
ჴმაჲ დ - კანონად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშჳდისა და მოძღვრად მარხჳსად
გყო შენ ქრისტემან ... (204v-207v).
18. თუსა იანუარსა გ, წინადღესასწაული განცხადებისა და წმიდისა წინას
წარმეტყველისა მალაქიასი და წმიდისა მოწამისა გორდისი. მწუხრი ჩუჱულე
ბისაებრ ოხითა მოწამისა ... - კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა დამამტკიცე და
განავრცე პირი ჩემი ... (207v-211v).
19. თუესა იანუარსა დ, წინადღესასწაული განცხადებისა. და ღირსისა მამისა
ჩუენისა თეოკტისტესი და კრება სამეოცდაათთა მოციქულთა ... - მოკუჱთილი
ჰკუჱთს მეწამულსა და ... (211v-216v).
20. თუესა იანუარსა ე, წინადღე განცხადებისა და წმიდათა მოწამეთა
თეოპემპტოსი და ლეონსი და ღირსისა სჳნკლიტიკესი. მწუხრი ჩუჱულებისაებრ
და ოხითა წინადღისა, ჴმაჲ დ - უკონ(!) იქცეოდა ოდესმე იორდანე მდინარე ...
(216v-237v).
21. თუესა იანუარსა ვ, წმიდაჲ განცხადებაჲ უფლისაჲ ღმრთისაჲ და მაც
ხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი. ჟამსა ე დღისასა ვრეკთ და შევკრბებით
... - სასოწარკუჱთილი. განმანათლებელი ჩუენი, რომელმან განამღრთნა(!) ...
(237v-265v).
22. თუესა იანუარსა იდ, მიცუალება დედისა ჩუენისა წმიდისა მოციქულისა,
ქართველთა განმანათლებელისა ქალწულისა ნინასი. მწუხრსა ზედა დიდსა
ვფსალმუნებთ. ნეტარ არს კაცსა, პირველსა ა დიდებაჲსა. ყფალო ღაღად
ყავსა ზედა დასდებელნი, ჴმაჲ დ მუჴლი ჱ - მჴნეო შორის მოწამეთა. აღზრდილი
უბიწოებით მტკიცე სარწმუნოებითა, მოძღუარი ქართლისა, სანატრელი ნინა ...
(265v-280v).
შენიშვნა: ერთ-ერთ საგალობელზე მელნით არის დართული
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ნევმები (279v).
23. თუესა იანვარსა იზ, ღირსისა და ღმერთშემოსილისა დიდისა ანტონისა.
მწუხრად ვფსალმუნებთ. ნეტარ არს კაცსა ... - მჴნეო, შორის მოწ. მოღუაწებათა
კუჱრთხითა განაპე სიღრმე ვნებათა ... (280v-291v).
24. თუესა იანუარსა ლ, წმიდისა მღუდელმოწამისა იპოლიტე ჰრომთა პაპისა
და წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა და დიდთა მღუდელთმთავართა ვასილი
დიდისა, გრიგორი ღმრთისმეტყველისა და იოანე ოქროპირისა. მცირესა
მწუხრსა ზედა დასდებელი. მუჴლი დ, ჴმაჲ დ. მჴნეონი - აღჴედ სიმაღლესა ზედა
ქრისტეს სიყუაჲრულისასა, ვასილი, და იხილენ გამოუთქმელნი ... (291v-321r).
მინაწერი გადამწერისავე ხელით: ამ დიდისა მწუხრის ბოლოს სწერია მცირე
მწუხრი. აწ ვპოვე და დავსწერე, წმიდანო მამანო ... (321v).
25. თუესა ფებერვალსა ბ, მიგებება უფლისაჲ ღმრთისაჲ და მაცხოვრისა
ჩუენისა იესუ ქრისტესი. მცირესა მწუხრსა ზედა დასდებელი ... - ნათელი
ნათლისაგან. გჳთხარ მოხუცებულო, ღირსო სჳმეონ ... (321v-342v).
26. თუესა მარტსა კე, ხარება ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა და
მარადის ქალწულისა მარიამისა, რომელი ახარა მთავარანგელოზმან გაბრი
ელსა. დაიწყება ხუთშაბათითგან გ ... - ყოველი სასოება. წინასაუკუნეთა განზ
რახჳსა განცხადებად გაბრიილ მოიწია ... (343r-359r).
27. თუესა აპრილსა კგ, წმიდისა დიდებულისა და დიდისა მოწამისა გიორ
გისაჲ. მწუხრად, უფალო ღაღადყავსა ზედა ... - მჴნეო შორის მოწამეთა ღვაწ
ლისა მძლეო გიორგი ... (359r-373r).
28. თუესა მაისსა იგ, წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფთჳმი მთარგმნელისა. მწუხ
რად ნეტარ არს კაცი ... - მამაო წმიდაო ევთჳმი, აღიღე შენ სიჩჩოითგან ჯუარი
შენი მჴართა შენთა და ... (373r-385r).
29. თუესა იუნისსა კდ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა წინასწარმეტყუჱლისა
და წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი შობა. მცირესა მწუხრსა
ზედა დასდებელი, მუჴლი დ - რომელი იწოდე. საშოსაგან უნაყოფოსა იშევ
განმჴსნელი უნაყოფოებისა გულთა ჩუენთასა ... (385r-404r).
გადამწერის მინაწერები:
1. „რომელმან დაადგინა ეს კი ვერ დავწერე. ამისთჳს შენდობასა
ვითხოვ, მამანო წმიდანო. ნურას იდრტჳნებთ სხუაჲრიგად, ნუვინ
ჩამომართმევთ მცონარების მეტს. მიზეზი ესე იყო.
ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი გერონტი და მტვერი წიგნისა ამის“
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(397r).
2. „ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი გერონტი“ (404r, ტექსტის
ბოლოს).
30. თუესა იუნისსა კთ, წმიდათა და ყოვლად ქებულთა და თავთა მოცი
ქულთათა პეტრესი და პავლესი. ვჰყოფთ ღამისთევასა, მცირესა მზუხრსა
ზედა, დასდებელი, მუჴლი დ, ჴმაჲ დ - მოგიცემიეს. მოსცენ სიქადულად დღეს
ეკლესიათა შენთა, ქრისტე ...(404v-429r).
31. თუესა ივლისსა კ, წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა ილიასი თ
ვფსალმუნებთ ნეტარ არს კაცსა ... - შენ სიტყუაჲ. შენ, რომელმან ელია თეზბი
ტელი ქუეყანით ცეცხლისა ეტლითა მით, მოწყალეო, მისცვალე ... (429r-445r).
32. თუესა აგჳსტოსა ვ, ფერისცვალება ჴორცითა უფლისაჲ ღმრთისაჲ და
მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი. მცირესა მწუხრსა ზედა დასდებელი,
მუჴლი დ, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწე. რომელი ძუჱლ ოდესმე იტყოდა მოსეს თანა
სახეთა მიერ მეტყველი ... (445v-467r).
33. თუესა იე, მიცვალება ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა, დედოფლისა
ჩუენისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. მცირესა მწუხრსა ზედა დასდე
ბელი, მუჴლი დ, ჴმაჲ ა - ზეცისა განწესებულ. უკუდავითა დაძინებითა ღმრთისაჲ
დედისათა ანგელოზთა კრებული იხარებს ... (467r-485r).
34. თუესა აგჳსტოსა კთ, თავისკუჱთა წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტ
ყველისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანესი. მცირესა მწუხრსა
ზედა ყოველივე დიდის მწუხრისა იხმარეთ ... - შობისა დღენი რა აღესრულე
ბოდეს ყოვლად უსახურისა იროდისი ... (485v-503r).
35. წჲგნი სამოციქულოსნი რვაჴმა, ჴმაჲ ა. იყავნ, უფალო წყალობაჲ შენი
ჩუენ ზედა ვითარცა ჩუენ შენ გესავთ ... (504r-v).

ანდერძი:
„განვასრულე ძალითა და შეწევნითა ქრისტეს ღმრთისათა წიგნი ესე - მცირე
სადღესასწაულო უდაბნოსა გარესჯისასა და მონასტერსა მრავალმთის ნათ
ლისმცემლისასა არხიმანდრიტობასა სულიერისა მამისა და მოძღურისა ჩემისა
ევთჳმესსა, ქართველთა ზედა მეფობასა მისის უმაღლესობის მეორესა ირაკ
ლისასა, ხოლო პატრიარხი უწმინდესი და უნეტარესი ანტონი გარდაიცვალა
ამიერ სოფლით. აღვწერე ფრიად ცოდჳთა დაბნელებულმან დიაკონ-მონაზონმან
სოლაღასშვილმან გერონტი სადიდებელად ყოვლად წმიდისა სამებისა - მამისა და
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ძისა და წმიდისა სულისა, რომელსა ჰშუჱნის დიდებაჲ და პატივი და თაყუანისცემაჲ
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
თუჱსა მარტსა იე, დასაბამითგან წელთა ჴსჟვ, ქრისტეს აქათ ჩღპჱ (1788),
ქორონიკონს უოვ. რაოდენიცა რა ცთომა ჰპოოთ, მომიტევეთ და შენდობა
მიბრძანეთ, წმიდაჲნო მამანო, რომელთა ჴელად მიიღოთ წიგნი ესე ჟამსა ამას,
ვქმენ წელიწადისა ლა.
ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი ბერი გერონტი“ (503v-504r).

მინაწერები:
გვიანდელი მხედრულით:
1. „სადღესასწაულო ესე სრულ არს და შემკობილ ყოვლითავე, მაგრა პირველსა
თთუჱსა შინა მესამე თთუჱ აკლს, რომელ არს ნოენბერი“ (506v).
2. „ესე სადღესასწაულო ეკუთნის ფილიმონ კარბელოვსა, სხვას ხელი არავისა
აქვს“, აქვე ამავე შინაარსის მინაწერია რუსულად (506v).
3. „პოლიევკტოს ჩყჲთ-სა(?)“ (238r, ქვედა არშიაზე)
რუსული მინაწერი:
“1868-го, 13-го октября [...] Карбелов” (199r, მარჯვენა არშიაზე).
„[...] Карбелов 1870, 26-го Июля“ (372v, მარცხენა არშიაზე).

შენიშვნა:
ხელნაწერს ბოლოში დართული აქვს წერილის ფრაგმენტი. ფრაგმენტიდან ირკვევა,
რომ წერილის ავტორს არაერთი მხედრული ხელნაწერი აქვს გადაწერილი და ჯერ
მათგან საფასური არ მიუღია; მორიდებით ითხოვს ამ პრობლემის მოგვარებას.
ამავე გვერდზე განსხვავებული მხედრულით მეორე წერილის ფარგმენტიცაა.
ფრაგმენტიდან მხოლოდ ის გაირჩევა, რომ წერილის ავტორი ნათლისმცემლის
ტაძრის მღვდელია და საუბარია ვინმე პოლკოვნიკზე, რომელმაც მღვდელს
გარკვეული დაპირება მისცა. წერილს მარჯვენა არშიაზე გასდევს ფანქრით
შესრულებული მხედრული მინაწერი (507v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 217.
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ტექნიკური აღწერილობა:
28 ფ. ზომები: ყდა - 180x114, ქაღალდი - 170x112, ტექსტი - 143x90, სისქე 5, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 12, მარცხენა
- 10, მარჯვენა - 14. მასალა: ცისფერი ქაღალდი, მელანი - ყავისფერი; ყდა:
ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 17/19;
[XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები. ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
კითხუანი და მიგებანი ლოღიკისანი - კი. რაოდენნი არიან გუარნი კაცობრივისა
ზედმიწევნილებისა ... (2r-28r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 218.
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ტექნიკური აღწერილობა:
105 ფ. ზომები: ყდა - 145x192, ქაღალდი - 130x80, ტექსტი - 83x55, სისქე - 2,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 18, ქვედა - 30, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 18. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის ტყავგადაკრული,
შავი, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო
გრაფემები წითელი მელნითა და ასომთავრულით; განკვეთილობის ნიშნები: ,
, ; [XVIII ს.]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები. გარკვეული
პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა სტეფანე ბერიძეს (1r); ეროვნულ არქივში შემო
სულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმა ა, გალობა ა, სძლისპირი - სასწაულითა იჴსნა
ერი უფალმან და ზღუა მღელუარე სიტყჳთ განაჴმო პირველ ... (2r-15v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმა ბ, გალობა ა, სძლისპირი - ზღჳსა ღელუათა მძჳ
ნუარეთა წიაღ ჰჴდეს (15v-28v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმა გ, გალობა ა, სძლისპირი - უქმი ქუეყანა სამკჳ
დრებელი ზღუათა იხილა მზემან პირველ ... (28v-35r).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ დ, გალობა ა, სძლისპირი - იხილუა ჴმელად
სიღრმე ღელუათა აღმადუღებელი ... (35r-50v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ე, გალობა ა, სძლისპირი - ეტლთა სიმრავლე
მჴედრებითურთ ზღუასა მეწამულსა, სიღრმესა შთათხივნეს სიმტკიცითა მკლავისათა
... (51r-55v).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ვ, გალობა ა, სძლისპირი - უკულეველად ზღუა
წიაღვლო ისრაილმან, ვითარ ვრცელი ქუეყანა ... (55v-64r).
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სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ზ, გალობა ა, სძლისპირი - უფსკრულთა ზღჳსა
თა დაანთქა ეტლებითურთ ... (64r-69r).
სძლისპირნი საცისკრონი, ჴმაჲ ჱ, გალობა ა, სძლისპირი - ეტლთა მფლობელი
ფარაო დაანთქა საკჳრუჱლთმოქმედმან კუჱრთხმან მოსესმან ... (69r-81v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ა, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - შენ სიტყუა დაუ
საბამო, ზეცისა მეუფე, თანასწორი მამისა ... (82r-83v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ბ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - რომელი იქებინ
ძალთაგან ზეცისათა, მეუფე ჩუენი ქრისტე ... (83v-87r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა გ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - ხერუვიმთა მიერ
ქებული, მამისა მიერ მოსრული ზეცით ... (87r-88v).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა დ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - ხისა მიერ ადამ
შეცთომილი განვარდა სამოთხით, ხისა მიერ ჯუარისა ავაზაკი შევიდა სამოთხედ
... (88v-90r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ე, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - რომელი ქებულ
ხარ ხერუვიმთა მიერ, მეუფე ჩუენი ქრისტე ... (90r-91r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ვ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - ყოველი სასოება
მათი დადუჱს ცათა შინა საუნჯეწარუვალი ... (91r-92r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ზ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - ამაღლდა ზეცად
მხოლოდშობილი იგი, რომელიცა განუშორებელ იყო მამისაგან ... (92v-93r).
სძლისპირნი სამწუხრონი, ჴმა ჱ, უფალო ღაღადყავსსა ზედა - არა დააკლდი
საყდართა მამისათა ჯდომასა, მოსდრიკენ, ქრისტე, ცანი ... (93r-95r).
ნათელმან დაუღამებელმან დაბადებულთა ცხოვრებისა მთავარმან ... (95v-96v).
შენიშვნა: სულ რამდენიმე საგალობელია მოტანილი.
წმიდათა ორმეოცთა, მესმასა კჳრიაკესა ჯუარის თაყუანისცემისა ცისკრად
კატავასია - წინათვე გამოსახა დიდმან ღმრთისმხილუჱლმან მოსე ... (97r-98r).
თთუჱსა აგჳსტოსა ვ რუა ჴმა ა - უპირატესი მზისა და მთიებისა, ქრისტე მეუფე ...
(98v-99v).
თთუჱსა აგჳსტოსა იე, რუა ჴმა ღმრთისმშობლის მიცუალებისა, ჴმა ა - საღმრ
თოთა წამისყოფითა ყოვლით კერძო მოციქულნი ღმერთშემოსილნი ... (100r-101r).
თთუჱსა აგჳსტოსა კთ რუა ჴმა, თავისკუჱთა, ჴმა ა - დღეს უღმრთოთა სახითა
მშობელმან მკულელობისამან ... (101v-103r).
ჴმა ე - გიხაროდენ, ცხოველსმყოფელო ჯუარო, ქრისტეანეთა შესავედრებელო ...
(103r-104r).
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გადამწერისაგან განსხვავებული მხედრულით:
1. „ოდეს ნაჭარმაგევსა შვიდნი მეფენი სუფრასა ზედა დამესხნეს,
რუსნი, სპარსნი და არაბნი საზღვარსა ზედა დამესხნეს,
თევზნი ამერთა წყლისაგან იმერთა შინა შთამესხნეს
და მე ასე ამის ქმნელსა ჴელნი გულზედა დამესხნეს“ (103v-104r ქვედა არშიებზე).
2. ამავე ხელით ხელნაწერის წინ დართულია საგალობელი: „ელისაბედ მუც
ლად იღო წინამორბედი, ხოლო ქალწულმან - უფალი დიდებისა ... “ (1v).

შენიშვნა:
ბოლოში დართულია კარაბადინის ფრაგმენტი:
შირიმის წამალი: კანაფის თესლი და ატმის კურკის გული ერთად დანაყე და იმის
ზეთი გამოხადე ... (104v).

მინაწერები:
1. „საგალობელი ესე ეკუთნის სტეფანე ბერიძე. ნურავინ იკადრებს წარპარვად
[...] პატიოსან“ (1r, ზედა და მარჯვენა არშიებზე).
2. ამავე ხელით: „გალობითა უგალობთ მრავალი“ (1r, ქვედა არშიაზე).
3. ხელნაწერს ახლავს ყოფითი შინაარსის ქართული და სომხური მინაწერები,
რომლებიც გადახაზულია (ყდის ზედა ფრთის ფორზაცი, 1r, 105r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 218.
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დავით გარეჯელის ცხოვრება, 1737
1446/252

ტექნიკური აღწერილობა:
24 ფ. ცარიელი გვერდები: 24r; ზომები: ყდა - 148x112, ქაღალდი - 141x112,
ტექსტი - 93x73, სისქე - 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 28, მარცხენა - 20, მარჯვენა
- 17. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა: ხის ტყავგადაკრული, ყავისფერი,
ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური; სტრიქონების რაოდენობა: 21;
აღრიცხვა - რვეულებრივი, თუმცა ფურცლების რაოდენობა რვეულებში არის სხვა
დასხვა. განკვეთილობის ნიშნები: , ,
; გადამწერები: რომანოზ ეპისკოპოსი
(23v); 1737. ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან
1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ცხორებაჲ წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა დავით გარესჯე
ლისა, მეუდაბნოესი, გუაკურთხენ, მამაო - ვინათგან ყოვლისა დასაწყი(!) და
დასაბამი და ყოვლისა მყოფისა არსისა და უვარსოსა ... (1r-23r).

ანდერძი:
„წმიდაო ღმერთშემოსილო დავით გარესჯელო, შენი ცხორების მეტაფ
რასი მქონდა და სურვიელცა ვიყავ ცხორებისა შენისა სმენად და მრავალჯელ
აღმომეკითხა, ვითარმედ ზეპირითცა ვიცოდი, ვითარმედ არა ხოლო თუ წინგნი,
არამედ მრავალ წელ ვიყოფოდი უდაბნოსა და თჳთ საფლავსა ზედა შენსა
მონასტერსა, ზოგიცა მუნ დამკჳდრებულთა ძმათა მამათაგან მესმა და ადგილნიცა
თუალითა ვიხილე ამისთჳს, ვითარცა პირველი ცხორებაჲ ჭეშმარიტებით აღვსწერე
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ცხორებაჲ შენი მაღლად და უნაკლულოდ. ვისცა ენებოს, ისმინოს და ვისაც არ
მოაშუნდენ, უზრუნველმცა არს.
ათასშვიდას ოცდა ჩვიდმეტს წელსა ქრისტეს აქეთ იქმნა ფრიადი და საშინელი
წვა, რომ სრულიად მოსკო სამეუფო ქალაქი დაიწუა, რომე მცირედ უბნები დარჩა.
არაოდეს არნახულთა ეგევითარი არცაღა ანდერძად აღურიცხველი სქონელი(!)
სრულიად მონასტერნი და ყოველნი ეკლესიანი. მაშინ დამეწო ყოველი საცხოვ
რებელი ჩემი. მე, ფრიად ცოდვილმან მთავარეფისკოპოსმან რომანოზ, ლოცვათა
შინა თქუენთა ჴსენებასა ჩემსა ნუ დაივიწყებთ მიმთხუეველნი ამის წიგნისანი“ (23r-v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 218-219.
2. თეონა გელაშვილი, რომანოზ მიტროპოლიტის ცხოვრება და შემოქმედება.
კრებულში: ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, XII-XIII, თბილისი,
2012/2013, გვ. 494-505.
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ანტონ კათალიკოსი, კატეხიზმო, 1767
1446/253

ტექნიკური აღწერილობა:
96 ფ. ზომები: ზომები: ყდა - 210x160, ქაღალდი - 204x155, ტექსტი - 147x105,
სისქე - 22, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 35,
მარცხენა - 18, მარჯვენა - 28. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა:
ხის ტყავგადაკრული, ყავისფერი, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - მხედ
რული, სათაურები და საზედაო გრაფემები ასომთავრულითა და წითელი მელნით;
სტრიქონების რაოდენობა: 18; განკვეთილობის ნიშნები: , , ; 1767 (2r, 83r).
გადამწერი: ტრიფილე (83r). ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბე
ლაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
წიგნი კატეხიზმოს ანუ მოწოდება, რომელიცა თანა არს ქრისტეანეთა კეთილ
მსახურთა აღსარებად და შეწყნარებად, რომლისა შორის სიმვოლიონ აღიჴს
ნების 123 შინა კითხჳსა მიგებათა - I კითხვა: რაჲ არს სათანადო ქრისტეანეჲსა
მიმართ, რათა ჰრწმენეს ... (1r-83r).
შენიშვნა: კატეხიზმოს წინ უძღვის „შეყუანილება ანუ წინასი
ტყუაობაჲ“ (1აr-v), ხოლო ბოლოში ერთვის „პინაქსსიტყუაობაჲ“
(84r-96v).
ანტონ კათალიკოსის წინასიტყვაობიდან: „სადიდებელად ცხოველსმყოფელისა
თანაარსისა და განუყოფელისა სამებისა - მამისა და ძისა და სულისა წმიდისა
ანტონის მიერ არხიეპისკოპოსისა, ზემოჲსა საქართუჱლოჲსა დავითიან-ბაგრა
ტოვანისა წიგნი კატეხისმო, რომელ არს მოწოდება თჳსთა მოწაფეთა ჭეშმარიტისა
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მიმართ სარწმუნოებისა და საქმისა, რომელიცა სათანადოსა ქრისტეანეთასა
აღმოჩინებისათჳს მეტყუჱლებითა და ფილოსოფოსობითითა იპყრობს თჳს შორის
კითხუა-მიგებითად. დროსა უკეთილმსახურესისა და უმაღლესისა ირაკლი მეორისა,
მეფისა ყოვლისა საქართუჱლოჲსასა და მამათმთავრობისა თჳსისასა ყოველთა
ქართუჱლთა ზედა წელსა დასაბამითგან სოფლისა 7275 წელსა, განჴორციელე
ბითგან სიტყჳსა ღმრთისა 1757. თთუჱსა მეხუთესა, რიცხუსა ა” (2r).

ანდერძი:
„წელსა 1767, თთუჱსა აპრილსა 4, ტრიфილესგან“ (83r).

მინაწერები:
1. გვიანდელი მხედრულით: „დიდად პატივცემულს მამა ვასილს დავით კაბიევი
საგან“ (1v).
2. სხვა ხელით: „1895 წ. 20 ნოემბერსა“ (1v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 219-220.
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ქეთევან დედოფლის წამება [XVIII-XIX]
1446/254

ტექნიკური აღწერილობა:
5 ფ. ზომები: ზომები: ყდა - 225x168, ქაღალდი - 214x161, ტექსტი - 155x98,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 18, ქვედა - 40, მარცხენა
- 20, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი
მელნით; სტრიქონების რაოდენობა თითო სვეტში: 22; განკვეთილობის ნიშნები:
,
; თავბოლონაკლული. [XVIII]. ავტორი: თეიმურაზ I, დათარიღების საფუძ
ველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ კარბე
ლაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
წამება ქეთევან დედოფლისა [შაჰ]-აბაზისაგან ღმერთო, ცისა და ქვეყნისა საბრუნავითა მაქცეო,
ზე აღმართულთა ყოველთა დამცემო გარდამაქცეო ... (1r).
წყდება: სულო, გაუშვი ადგილი, თვალო, დააგდენ ბუდენი,
გულო, საძრკვლით აღმოხენ, მოირღვენ გარე ზღუდენი;
ტანო, ზე ნუღარ მართიხარ, გადის ქვე ზღვანი უდენი;
და ქარო, სად მიხვდე, მიიღე ამბავნი არ სიმრუდენი [...] (5v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 220.
2. მეფე თეიმურაზი, წამებაჲ ქეთევან დედოფლისა, ახალი გამოცემისათვის ტექსტი
მოამზადა, შესავალი და კომენტარები დაურთო თეა ქართველიშვილმა, თბილისი,
2017.
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ეფუთი (ნაწყვეტი) [XVIII]
1446/255

ტექნიკური აღწერილობა
16 ფ. ზომები: ყდა - 227x177, ქაღალდი - 221x168, ტექსტი - 190x125, სისქე - 4,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 14, ქვედა - 16, მარცხენა - 21,
მარჯვენა - 17; მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული; შეიმჩნევა განკანონების ხაზები და ჭვირნიშანი; ხელნაწერის
მდგომარეობა: აკინძული, რესტავრირებული, ნაკლული. სტრიქონების რაოდენობა
- 28. [XVIII]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი
ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ... N 65 და ქოროს(!) ქარი დასავლეთისკენ იწვიმებს; კგ მამლის ყივი
ლისას ისარი მასკვლავი გამოჩნდების ამ დღეს უკან თვის ბოლომდე კეთილია ზე
თისხილის დანერგვა, ვაზისა, ტირიფისა, სატაცურისა და სხვას სამარხოთა ... (1r).
წყდება: ... ღმერთი კეთილს მოგცემს, რომელსაც ნატრობ ნახო. თუ ავად გახდე,
მორჩე, რაც დაგიკარგავს იპოვო, თუ სა […]დე ნუ გააკეთბ მიწის საქმ[…] კარგია,
უფთხილდი მოსეს წილისყრითა ... (16v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 220.
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ანტონ I, ქართული გრამატიკა [XVIII]
1446/256

ტექნიკური აღწერილობა:
39 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r,13r-14v, 38v-39v; ზომები: ყდა - 223x174, ქაღალდი
- 219x171, ტექსტი - 165x125, სისქე - 11, სტრიქონებს შორის მანძილი - 6; არშიები:
ზედა - 21, ქვედა - 35, მარცხენა - 34, მარჯვენა - 18. მასალა: ცისფერი ქაღალდი,
მელანი - შავი; მუყაოს ყდა, გადაკრული აქვს ძველი, გაცრეცილი შავი ტილოს
ნაჭერი; დამწერლობის სახეობა: მხედრული, სათაურები საზედაო გრაფემები
ასომთავრულით. სტრიქონების რაოდენობა: 20/24. შეემჩნევა ჭვირნიშანი. განკვე
თილობის ნიშნები: წერტილი და მძიმე. ხელნაწერის მდგომარეობა: აკინძული,
ფურცლები ზოგან დაზიანებული და დალაქულია; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი
- პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ქართული ღრამატიკა &1 - ღრამმატიკა არს სწავლა ჴელთმძღუანუჱლი კანონიერ
უბნობისა და მართლწერისადმი. ღრამმატიკა განიყოფების სამთა ზედა ნაწილთა:
ეტიმოლოღიასა, ესე იგი ლექსთ წარმოებასა ზედა; სინტაქსსა ზედა, ესე-იგი ლექსთ
თხზულებასა; ორთოღრაΦიასა ზედა, ესე-იგი მართლწერასა ... (1აr-38r).

შენიშვნები:
1. „გრამატიკის“გადაწერა შეჩერებულია თავი 14-ზე „ კავშირისათჳს ...“ (38r).
ტექსტის სრული ვერსია იხ. 1446/300.
2. ტექსტი ანტონ კათალიკოსის გრამატიკის მეორე რედაქციაა.

ანტონ I, ქართული გრამატიკა [XVIII] 1446/256

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა
კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგო
შიძის მიერ, აკად. კ. კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 221.
2. ე. ბაბუნაშვილი, თ. უთურგაიძე, ანტონ პირველის „ქართული ღრამატიკა“
და მისი ეროვნულ-ისტორიული მნიშვნელობა, თბ. 1991.
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ქორწინების კანონი, 1816
1446/257

ტექნიკური აღწერილობა:
38 ფ. ცარიელი გვერდები: 28r-v, 29v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v; ზომები:
ყდა - 197x120, ქაღალდი - 195x118, ტექსტი - 140x85, სისქე - 10, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 25, ქვედა - 44, მარცხენა - 13, მარჯვენა - 30.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ყავისფერი, ხის ტყავგადაკრული,
ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრა
ფემები ასომთავრულითა და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა თითო
სვეტში: 17; აღრიცხვა - რვეულებრივი. სულ ხუთი რვეულია (ა-ე). პირველი და
ბოლო რვეულები 6-6 ფურცლისაგან შედგება, ხოლო დანარჩენებში 8-8 ფურცე
ლია. 1816 (36r). გადამწერი: უდაბნოს მრავალმთის ბერდიაკონი გერონტი
(36r); გადაწერის ადგილი: გარეჯა, უდაბნოს მრავალმთის მონასტერი (36r);
ხელნაწერი მცენარეული ორნამენტებით შემკული თაღოვანი თავსამკაულით (1r),
საგანგებოდ არის შემკული ქორწინების მაგალითები ფრინველებით, სხვადასხვა
სახის ორნამენტებით, მითიური ცხოველებით (16v-27v). მომაკვდინებელი ცოდვე
ბის საილუსტრაციოდ შვიდივე სხვადასხვა ცხოველისა თუ ფრინველის სახით არის
წარმოდგენილი: შური (30r), მრისხანება (31r), მცონარება (32r), ანგარება (33r),
ნაყროვანება (34r), არაწმიდება (35r). ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევ
ქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ქორწინებისა თავისათჳს ზჟა. მატთესი - ხარისხნი ქორწინებისანი ამად, ვიდრემე
იწოდებიან ხარისხად, რამეთუ ვითარ იგი კიბეთა ზედა აღვლენ ხარისხად და
შთამოვლენ, ეგრეთუჱ არს ნათესაობაჲცა ხარისხად ... (1r-35r).

ქორწინების კანონი, 1816 1446/257

ანდერძი:
„დაიწერა წიგნი ესე უდაბნოსა მრავალმთის დავით გარესჯისასა, ჴელითა
უღირსის ბერის იეროდიაკონის გერონტისათა. თთუჱსა ნოენბერსა 16, წელსა
1816. მხილუჱლთაგან ლოცჳსა მოქენე“ (36r).

მინაწერი:
„ოდეს ნაჭარმაგევსა შვიდნი მეფენი სუფრასა ზედა დამესხნეს,
რუსნი, სპარსნი და არაბნი საზღუარსა ზედა გამეხსნეს,
თევზნი ამერთა წყლისაგან იმერთა შინა შთამესხნეს
და მე ასე ამის ქმნელსა ჴელნუ გულზედა დამესხნეს“ (უკანა ყდის ფრთის ფორზაცი).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 221-222.
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კრებული, 1762 1446/258

კრებული, 1762
1446/258

ტექნიკური აღწერილობა:
93 ფ. ცარიელი გვერდები: 88r, 90r-92v; ზომები: ყდა - 152x108, ქაღალდი 145x101, ტექსტი - 110x77, სისქე - 15, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები:
ზედა - 14, ქვედა - 21, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 14. მასალა: ქაღალდი, თეთრი
და ცისფერი; მელანი - შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი
ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით, ორი სხვადასხვა ხელი გაირჩევა (8r-67v, 69r-89v); სტრიქონების
რაოდენობა: 13/17; აღრიცხვა: რვეულებრივი, აღნიშნულია მხედრულით ქვედა
არშიაზე (1-67) და გვერდობრივი არაბული რიცხვებით ზედა მარჯვენა არშიაზე
(57-87). განკვეთილობის ნიშნები: , , . ხელნაწერის მდგომარეობა: აკინძული,
რესტავრირებული, კარგ მდგომარეობაში; ტექსტების ერთი ნაწილის გადამწერი:
ნიკოლოზ მაღალაძე (31v, 67r).
ხელნაწერში ჩართულია შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვის - ამპარტავნება (21v),
არაწმიდება (22აr), ნაყროვანება (23v), მცონარება (25r), მრისხანება (26v), შური
(28r), ანგარება (29v), მათი საწინააღმდეგო შვიდი მადლის - სიმდაბლე (57r),
სიწმიდე (58r), მარხვა (59v), სიმჴნე (61r), სიმშვიდე (62v), სიყვარული (64r),
მოწყალება (65v), ასევე - შვიდი საიდუმლოს (32v) და ზოდიაქოებით გაწყობილი
ცხრილები - (33r). ხელნაწერი გარკვეული პერიოდი ეკუთვნოდა ათანასე ამილახ
ვრის შვილს (93r). 1762 (31v). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

კრებული, 1762 1446/258

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. სარწმუნოება შემოკლებით კითხვა: რა არის სჯული?
მიგება: მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, რომელმან გამოგიყვანე ეგვიპტით ... (8r-13v)
2. შვიდთა საიდუმლოთათჳს კითხვა: რომელნი არიან შვიდნი საიდუმლონი იგი?
ნათლისღება, ქრისტვნა, ზიარება ... (14r-18v).
3. შვიდნი მადლნი ჴორციელნი კითხვა: რაოდენნი არიან მოწყალებანი ჴორციელნი?
მიგება: შვიდნი ესე - ჭმევა მშიერთა, სმევა მწყურვალთა ... (19r-20r).
4. შვიდნი იგი მომაკვდინებელნი ცოდვანი კითხვა: რაოდენნი არიან ცოდვანი იგი მომაკვდინებელნი?
მიგება: რომელნიცა მცნებათა ღვთისათა დაჴსნიან და კაცთა სიყვარულსა
წინააღუდგებიან ... (20v-31v).
5. ამ შვიდს მომაკვდინებელს ცოდვაზე ლექსი ამპარტავნება ფაშამანგს, დათვს ნაყროვნებით მჭერალსა,
შური ვამსგავსე კაცის ძაღლს, მკბენარს მუდამად მღრენელსა ... (31v).
6. ეს არის კაცთა შორის უნდა შეიმეცნოს фილოსოფოსობა, ღრამმატიკოსობა, რიტორობა, მკურნალობა ქვეყნის მზეობეობა
... (32r).
7. ლოცვა შესანდობელი, მოძღვრისა მიერ წასაკითხავი აღმსარებელისა
მიმართ სახიერმან და კაცთმოყვარემან ღმერთმან ჩვენმან, რომელი ჩვენთვის კაც იქმნა
და ყოვლისა სოფლისა ცოდვანი აიხვნა ... (33v-34r).
8. მახარებელთა შესხმა იოანე პეტრიწისა პირველი ესე ერთ ოთხნი, ორ აკლს იოანე, სამ მარკოზ ...“ (34v).
9. იოანე ფილასოფოსისა პეტრიწისა მიერ თქმული (35r-42v).
ლოცვამან ანნა რომ კორიკორი, ღალატ ეფეს ფილიპე,
კოლას თესალო, თესალო ტიმოთეოს ... (35r)
შენიშვნა: ნაწერია ქართული ასოებით.
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10. საქართველოს მეფის დიმიტრისაგან თქმულნი იამბიკონი, მუჴლი ათორ
მეტი (43r-v).
• წმიდის შიოს მღვიმელისა შენის დაფნისა აშიოებს ასურსა,
ისავსებს ქართლი ნაკადულთებრ ...
• ცასა ბეწვითა ეკიდა, ვნახე, კაცი,
და მასვე კაცსა შუბის წვერს დარბაზი ედგა ...
• ღვთისმშობელი და ყოვლადპატიოსანი,
დედა, ქალწული, შვენიერი შროშანი ...
• შენ ხარ ვენაჴი, ახლადაღყვავებული,
მორჩი, კეთილი, ედემს დანერგული ...
შენიშვნა: გვიანდელი ხელით, ფანქრით ჩმატებულია „შინა“.
• ნაშრომი საშრომ, მშრომელი უშრომ,
მეფეთაგან მცნობი, აწ ვერსაცნობი,
ვიშევ ვისდავე, შევედ მისდავე.
11. თამარ მეფემ, რომ ხალიფაზე გაიმარჯვა, ხახულისა ღთისმშობელს დრო
შა და მანიაკი მიართო, ეს იამბიკო ხუთეულ ოცდახუთ ლექსად თქმული ცასა ცათასა დამწყები ღმერთმთავრობაჲ,
ძე საუკუნოდ პირველ და კვალად ... (44r-v).
12. იამბიკონი წმიდათა მოციქულთანი აღსრულებულისათჳს, თქმული იოანე
მონაზონისა (44v-45v).
ჯუარს აცუამს პეტრეს თავდმოღმართ ჰრომს ნერონ,
არ მკუდარი სცოცხლებს მომკვდარი იოანე ... (44v).
13. თარგმანება წმიდათა მოციქულთა სახელთა - პეტრე გამჴსნელად, ანუ
მცნობელად, ანუ მსმენელად; ეწოდა პეტრეს ქრისტესგან კეფა, რომელ არს კლდე
... (44r-v).
14. მრავლისმეტყველებისა და დუმილისათჳს, ია დუმილის მეყური, ესე იგი არს მიცილებით მიახლების ღვთისა ... (46v-47r).
ტყუილისათჳს, იბ არ უწყის ჩჩვილმან ტყუილი, არცა სულმან
სიბოროტისა სულთა მდევნელისამან ... (47r).
ყოვლად განთქმულისათჳს და დედუფლისა ბოროტისა მუცლისა ნაყროვანება არს [...] შემოქმედ,
საზრდელ სიმაძღრე, სიძვისა დედა, ხოლო ... (47r-v).
უხრწნლისათჳს, გახრწნადთა შორის ბრმათაგან და ოფლთა სიწმდი
სათჳს და მრავალ ცნობისა -
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ვიეთმე ნატრეს ბუნებით საჭურისთა,
ვითარ სასჯელის, მძლავრებისაგან ჴსნილთა ... (47v-48v).
ცუდ დიდებულობისათჳს, კბ ნუ შეიწყნარებ მომაგონებელსა მას,
წინამძღრობისა ეპისკოპოსობისა ... (49r-50r).
ვნებათა წარმწყმედელისა წარმწყმედელისა მაღლისა მდაბალმზრახ
ვალობისათჳს უხილავითა გრძნობითა ღელე არს სული დამდაბლებული, შორის
ყრმისა მთათა და სათნოებათა ... (50r-v).
განჯისათჳს გულისსიტყვათა და ვნებათა და სათნოებათასა, კვ ზესთ სახიერი მეუფე და უფალი,
რაჟამს მრავალგზის ვიეთ უმცონარესთა ... (51r-v)
ქუჱეყანის ზედასთჳს წმიდისა ღვთისმსგავსისა უვნებელობისა და სის
რულისა და აღდგომისათჳს სულისა, პირველ ზოგადისა აღდგომისა,
კთ არ შემტკიცნების დიადიმა სამეფოჲ,
ერთისა მიერ კაცისა და არ იქმნების ... (51v-52r).
თანშემკურელისათჳს საათნოებიანისა სამობის სათნოებათა შინა, ლ მნებებელმან თქმად ღვთის სიყუარულისათჳს,
ღვთისათჳს ჴელ ყო თქმად, რამეთუ ღვთისათჳს ... (52r-v).
მისივე მწყემსისა მიმართ მკურნალთა შორის ნეტარ ანავსიაჲ,
წინამდგომელთა შორის უვნებელობაჲ ... (52v-54r).
ზესთმჩენობისათჳს უკუეთუ სხჳსა ვნებისა რასმე თჳნიერ,
ამის ძლით ხოლო მხოლოსა შთამოვარდა ... (54r-55r).
სიმშჳდისათჳს და სიმარტივისა და უმანკოებისა და სიბოროტისა, კდ ისწავეთ ჩემგან, იტყვის: მშვიდ ვარ,
მდაბლად გულითა და ჰპოვოთ განსვენება … (55r-56v).
15. პეტრე აჰა, შენთაცა, დიდო იქართლეს კვალად,
კიბე ხარისხთა ცად მყვანთა იოანნი ... (56r).
შენიშვნა: იოანე სინელის „კლემაქსის“ პროზაული თარგმანის იამბური
ანდერძი.
ირღუნენ საცემნი ორფეჳს ჴმათ დამჴსნელი,
ნათელმყოფელო ალთა გულისათა ... (56r).
ბუნებითთა მათ აღძრვათათ ესე, აჰა, წამებრ ღვაწლთა,
ელვა მე დღესე თჳთ ნათელ იყო თვალთა თუ ნამდჳვლ ... (56r-v).
ნათელთა შორის [...]
დაუალისა მზისა ელვარებითა ... (56v).
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16. შჳდთა მათ მადლთა უპირველეს ესე არს, რომლისაგან აღმოიფხვრების ხე
იგი ამპარტავნებისა ძირითურთ - სიმდაბლე. სიმდაბლე, ეს არის - კაცი კეთილს
რომ ირჯებოდეს, გული არ აღიმაღლოს და თავისი თავი ყოვლისა კაცისაგან უდა
რესად მიაჩნდეს ... (57r-58r).
17. რამეთუ აღსაარება ფრიად და დიდ საჭირო არს სულისა ცხოვრებისათჳს
- უკეთუ ამისთჳს წამება საღმთოთა წერილთაგან მოვიღოთ ძუჱლისა და ახლისა
აღთქმისაგან ... (69r-87v).
18. ნაწყვეტი ზიარების წინა ლოცვებიდან - მეუფეო, უფალო იესუ ქრისტე,
ღმერთო, რომელსა გაქუს ხელმწიფება მიტევებად ცოდვათა ... (89r-v).

ანდერძები:
1. „მაღალაძისა პროტაპაპ მდივნის ნიკოლოზისა, ჩღჲბ (1762)“ (31v).
2. „ეს შვიდნი წამალნი მომაკვდინებელთა მათ სენთა განმაუკვდავნი ტფილელ
მიტროპოლიტს ნიკოლოზ ორბელიანს აღეწერა და იმისგან მხატვრის იოანეს
ძეს იღუმენს მიხაილს გადმოეწერა. ღმერთმან მიცვალებულიცა და აწ ცოცხალიც
ღირს ყოს სანატრელსა მას, ცხოვრებასა და განსვენებასა და კეთილ სუფევა
მრჩობლედად მიანიჭოს უფალმან.
და მე, უღირსისა და მდაბლისა და ყოველთა კაცთა უნარჩევესისა პროტაპაპ
მდივან ნიკოლოზ მაღალაძისათჳს, შენდობა ბრძანეთ, ვინც იხილვიდეთ ამათგან
ნაბიჭევად გადმონაწერსა ამას“ (67r-v).

მხედრული მინაწერები:
1. გვიანდელი ხელით: „ეს კარგი მოთხრობა ეკუთნის მიხეილს მეტრეველს,
ვერავინ იკადროს წარპარვად“ (2r)
2. სხვა გვიანდელი ხელით: „წელსა ჩყჲბ-სა (1862) დაიბადა თბერვლის ით-სა
დღესა შვიდ სათა ზედა, ყრმა მიხაილი მთავრის შვილი, პირველსა დიდმარხვას
[...]“ (3r).
3. „მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ(sic) სახელი შენი,
მოვედი(sic) სუფევა შენი“ (7v, ხელი იხ. მინაწ. 3r).
4. „ეს საღმრთო და ყოვლად მშვენიერი წიგნი სულით გლახაკის ბერის,
მღვდელმონაზონის ათანასი ამილახვარის შვილისა არის და რომელმანაც
მიიმძლავროს ან მოიპაროს, რისხავსმცა ღმერთი და ყოველნი მისნი წმინდანი.
ჩყიდ (1814) წელსა“ (93r).
შენიშვნა: ამავე ხელით არის მცირე ჩასწორებები 14r-ზე.
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თანდართული მასალა:
ხელნაწერს წინ წამძღვარებული აქვს:
1. მოკლე ლოცვა განსხვავებული, კალიგრაფიული მხედრულით: „აცხოვნე, უფა
ლო, მონა, გინა მხევალი შენი (სახელი), რაოდენიცა გცოდა, ყოველთა დღეთა
ცხოვრებისა თჳსისათა ...“ (2v).
2. ლოცვები (სახარება, კვერექსი, ზიარების წინა ლოცვა) - ღირსყოფად ჩვენდა
სმენად წმინდისა სახარების ... (3v-5v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კ.
კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 222-224.
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ტექნიკური აღწერილობა:
152 ფ. ცარიელი გვერდები: 14v, 147r-v, 149v, 140r-v; ზომები: ყდა - 160x104,
ქაღალდი - 152x93, ტექსტი - 95x64, სისქე - 20; არშიები: ზედა - 25, ქვედა - 30,
მარცხენა - 7, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის
წითელი ტყავგადაკრული, ტვიფრული, მოოქრული. შუაში საეკლესიო სიმბოლოებით
დატვირთული ოვალური ჩარჩო ირგვლივ რუსული წარწერით; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები ასომთავრულითა და
წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 20; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
აღნიშნულია ქვედა არშიებზე მთავრულით. პირველ ნაწილში სულ 12 რვეულია.
მეორე ნაწილში ათვლა თავიდან იწყება და კიდევ ხუთი რვეული ემატება. სულ 17
რვეულია. განკვეთილობის ნიშნები: , ; გადამწერი: ხუცესმონაზონი იოანე გაბა
ონელი (97v, 106v); მომგებელი: ნინოწმინდელი მიტროპოლიტი საბა (106v);
გადაწერის ადგილი: ნათლისმცემლის მრავალმთის მონასტერი (106v); 1779
(97v). ხელნაწერი შემკულია ყვავილოვანი და გეომეტრიული ორნამენტებით
გაწყობილი თავსამკაულებით (2r, 4r, 29r, 54r, 63v). ეროვნულ არქივში შემოსულია
პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ა უგალობდითსა - სასწაულითა
იჴსნა ერი უფალმან და ზღუა მღელვარე სიტყჳთ განაჴმო პირველ ... (2r-13v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ბ უგალობდითსაჲ - ზღჳსა ღელუ
ათა მძჳნვარეთა წიაღვლეს და ულტოლველად ... (14r-23v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ გ უგალობდითსა - უქმი ქუეყანა,
სამკჳდრებელი ზღუათა იხილა მზემან პირველ ... (24r-28v).

კრებული, 1779 1446/259

სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უგალობდითსა, ჴმაჲ დ - იხილვა ჴმე
ლად სიღრმე ღელუათ აღმადუღებელი და განშიშულებულ იქმნა ძირი ... (29r-41v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ე უგალობდითსაჲ - ეტლთა სიმ
რავლე მჴედრებითურთ ზღუასა მეწამულსა სიღრმესა შთაითხინეს ... (42r-44v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ვ უგალობდითსაჲ - უკულეველად
ზღუა წიაღვლო ისრაილმან ვითარ ვრცელი ქუეყანა ... (45r-49r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ზ უგალობდითსაჲ - წამისყოფითა,
ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუდედ აღამაღლენ ... (49v-53v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, ჴმაჲ ჱ უგალობდითსაჲ - ეტლთა მფლო
ბელი ფარაო დაანთქა საკჳრველთმოქმედმან კუჱრთხმან მოსესმან ... (54r-63r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ ა შენ სიტყუა დაუსაბამო, ზეცისა მეფჱ თანასწორი მამისა ... (63v-65r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ ბ რომელი იქებინ ძალთაგან ზეცისათა მეფჱ ჩუენი ქრისტე ... (65v-69v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ გ ქერობინთა მიერ ქებული მამისა მიერ, მოსრული ზეცით ქუეყანად ... (70r-71r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ
დ - სამწუხროსა ამას გალობასა და მსხუჱრპლსა შენდა, ქრისტე შევსწირავთ ...
(71v-73v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ ე რომელი ქებულ ხარ ქერაბინთა მიერ მეფჱ ჩუენი ქრისტე ... (74r-75v).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ ვ ყოველი სასოება მათი დადვეს ცათა შინა, საუნჯე წარუალი ... (76r-78r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ
ზ - წიაღნი მამისანი არა დააცალიერენ მოსლჳთა შენითა ქუეყანად, ქრისტე ...
(78v-79r).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობელისანი, უფალო, ღაღადყავსა ზედა, ჴმაჲ ჱ - კრე
ბული უჴორცოთა და ძალნი ცათანი შენ, ღმერთსა ჩუენსა გიგალობენ ... (79v-82r).
ოხითა იბაკონი, საუფლოთა დღეთანი და წინადღეთა და რომელთამე დღესას
წაულთა, ოხითა სეკდენბერს ზ, ჴმაჲ დ - ძირისაგან იესესა და წყჳლთაგან
დავითისა ... (83r-97v).
შენიშვნა: სხვებს შორის შედის დოდო და დავით გარეჯელების,
ასევე შიო მღვიმელი საგალობლები
იოანესაგან სინელისა სამ-ათნი, გვარნი კიბისა, აღსავალთაებრ თქმულნი.
ვინცა აღსრულ ხარ სისრულედ მიწევნილ ხარ. ესენი თჳთო თავისაგან ათ
მუჴლად. მე, იოანე, დავლექსენ პირისპირად -
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გნებავს გამოხვალ, არსსა ვით ხედავ,
მარადის მხედი, უწყით მუნ აღვალს ... (109r-149v).
შენიშვნა: ტექსტი „კლემაქსის“ თარგმანის იონე პეტრიწისეული
გალექსილი ვერსიაა.

ანდერძები:
1. „აღესრულა შეწევნითა ღმრთისათა თთუჱსა იანვარსა თ, ქორონიკონს 1779
იოანეს მიერ ხუცეს-მონაზონისა გაბაონელისათა“ (97v).
2. „სადიდებელად თანაარსისა და ცხოველსმყოფელისა სამებისა, ბრძანებითა
დიდისა უფლისა ათორთა უდაბნოთა მაკურთხეველისა ნინოწმიდელ მიტროპო
ლიტისა საბა არქიმანდრიტელისათა, მე, ყოველთა უნარჩევესმან უღირსმან
ხუცესმონაზონმან იოანე, აღვსწერე ნათლისმცემლის მრავალმთის მონას
ტერში. მხილველთა შენდობას ვექენები“ (106v).

მინაწერები გვიანდელი მხედრულით:
1. „სიყვარულისათვის უძღვნი ჩემს მოძღვარს და პატიოსანს მგალობელს გრი
გორის მოსახსენებელად ჩემ ცოდვილისა მისისა იოანე ბერძენოვისა, ჩყჲდ
წელს“ (1v).
2. „არხიმანდრიტი იოანე“ (2r, ქვედა არშიაზე).

შენიშვნა:
ტექსტი თავდაპირველად დაწყებულია და შეწყვეტილი. მომდევნო გვერდებზე
თავიდან იწყება (2r-v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კ.
კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 224-225.
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ტექნიკური აღწერილობა:
99 ფ. ზომები: ყდა - 198x140, ქაღალდი - 187x127, ტექსტი - 128x90, სისქე - 20,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 22, ქვედა - 36, მარცხენა - 18,
მარჯვენა - 21. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის ყავისფერი
ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და
საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 14; აღრიცხვა
- რვეულებრივი. განკვეთილობის ნიშნები:
, ,
; [XVIII]. დათარიღების
საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ხელნაწერის ფურცლები შიგადაშიგ არე
ულია, ნაკლული. ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვი
ლისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. განგებაჲ საღმრთოჲთა წირვათა ვითარ იქმნების მღუდელთა და დიაკონთა
მიერ ანუ რაჲ წეს არს - ოდეს ეგულებოდეს მღუდელსა წმიდისაჲ ჟამისწირვისა
ქმნა ... (1r-43v).
2. წესი და განგება საღმრთოჲსა სიწმინდის განახლებისა, რომელი აღესრუ
ლების წმიდათა დიდთა მარხბათა შინა - უკუეთუ ენებოს მღუდელსა სიწმიდისაჲ
განახლება წმიდათა დიდთა მარხვათა შინა - რაჟამს კჳრიაკესა დღესა ჰკუჱთდეს
საუფლოსა მსხუჱრპლსა ... (44r-62v).
3. საღმრთოჲ ჟამისწირვა წმიდისა დიდისა ბაჲსილისი - ოდეს აღასრულონ
წესი წინადაგებისა და კუჱთისა ვიტარცა განწესებულ არს წესი იოანე ოქროპირისა,
გამოვიდენ მღუდლნი ... (63r-97v).
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4. ოდეს მიახლო(!) რაჲ სულსა საღმრთოჲსა საიდუმლოსა, ამას იტყოდე ესერაჲ მივეახლები საღმრთოჲსა ზიარებაჲსა, შემოქმედო ... (98r-99v).

მინაწერები გვიანდელი მხედრულით:
1. „ქ. ღმერთო, შეიწყალე, მოიხსენე ზურაბი სასუფეველსა“ (20r, ზედა არშიაზე).
2. „მოიხსენე, უფალო, მხევალი [... ...] შენსა თანა მეუღლე ბერი“ (32r, ზედა
არშიაზე).
3. „ქ. მოიხსენე, უფალო, მონა შენი დათა, მზექალა სასუფეველს შენსა“ (33v,
ქვედა არშიაზე).
4. „ქ. მოიხსენე, უფალო, მოგელი და თანამეცხედრე ელენე სასუფეველსა შენსა
უფ.“ (34v, ზედა არშიაზე).
5. „[...]იხსენე უ[ფალ]ო, მონა შე[ნი] [...]ვაზ და [...]ლი მნა[...] ქეთევა[ნ] [...]ა
მათი ანა [... სასუ] ფეველსა (34v, მარცხენა არშიაზე).
6. „მოიხსენე, უფალო, იოსებ სასუფეველსა შენსა. მოიხსენე, უფალო მონა ღვთისა
ნიკოლოზ, სასუფეველსა შენსა“ (34v, ქვედა არშიაზე).
7. „ქ. ღმერთო, მხევალი ქალთამზე სასუფე“ (35r, ზედა არშიაზე).
8. „ქ. ღმერთო, მოიხსენე მხევალი ქეთევან სასუფეველს შენსა“ (35r, მარცხენა
არშიაზე).
9. „ქ. ღმერთო და მიქელა მთავარანგელოზო, მოიხსენე ანტრაფელის ქალი თინა
თინ. მიქელ-გაბრიელო, მოიხსენე [...]” (35v, ქვედა არშიაზე).
10. „ღმერთო, მოიხსენე რამზა სასუფეველსა, უფალო. მოიხსენე, უფალო, მონა
ღთისა პატარქალი სასუფეველსა“ (73v).
11. გვერდი ჩამოჭრილია და აზრი ვერ გაირჩევა (35r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კ.
კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 225.
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ტექნიკური აღწერილობა:
131 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 2აr-v, 135r; ზომები: ყდა - 178x115, ქაღალდი 168x110, ტექსტი - 123x70, სისქე - 35, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები:
ზედა - 20, ქვედა - 27, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 25. მასალა: ქაღალდი, მელანი
- შავი, წითელი; ყდა: ხის ყავისფერი ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის
სახეობა - ნუსხური, მხედრული. სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელ
ნით; სტრიქონების რაოდენობა: 17/18/19; აღრიცხვა - რვეულებრივი, სულ არის
17 რვეული (18-ე რვეულიდან მხოლოდ ერთი ფურცელია, შემდეგ ტექსტი სრულ
დება). განკვეთილობის ნიშნები: , ,
; გადამწერები: იეროდიაკონი მაკარიოსი
(111r, 135v); 1779 (135v). ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარ
ბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] ვითარცა ღმერთი არცა ერთი არს ყოველთაგანი და ყოველივე
ღმრთისაჲ არს. რაჲ არიან საცნაურნი ძალნი და ვითარ სული აღპყრობილ იქმნების
ღმრთისა მიმართ ... (1r).
სწავლა იოანე ოქროპირისა - უფალო იესუ ქრისტე, განმიხუჱნ მე თვალნი გულისა
ჩემისანი ... (2r-v)
1. ხუთშაბათსა მეხუთესა წმინდათასა ორმეოცთასა ცისკრად კანონი დიდი,
თქმული წმიდისა მამისა ჩუენისა ანდრეა კრიტელ-იერუსალემელისა, ჴმაჲ ვ,
გალობა ა, სძლისპირი - შემწე და ხსნელ(!) და მფარველ მეყავ მე მაცხოვარებად
ჩემდა ... (3v-57v).
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შენიშვნა, წინ შემდეგი ლოცვა უძღვის: „ღირსო მამაო ანდრია
შემეწიე, რათა სრულ ვყო თქმულთაგან შენთა გალობისა აღწერად
სადიდებელად სამებისა წმიდისა, მამისა და ძისა და წმიდისა
სულისა, აწ დაჲ მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ“ (3r).
2. შაბათსა ლაზარობისასა ცისკრად, შემდგომად პირველსა წარდგომასა
ზედა, ჴმაჲ ა - ქრისტე, კაცთმოყუარე. ლოდი რა აღიღეს, მკუდარი ოთხისა დღისა
- ლაზარე სიტყჳთ აღადგინე, მჴსნელო ... (58r-65r).
3. კჳრიაკესა ბაიობისასა შემდგომადა ფსალმუნებისა, წარდგომა, ჴმაჲ ზ,
მჯდომარე - რტოებითა საცნაურად განწმედილნი სულითა ვითარცა ყრმანი ქრის
ტესა შევასხმიდეთ ... (65r-71v).
4. წმიდასა და დიდსა სამშაბათსა ცისკრად შემდგომად ფსალმუნებისა
წარდგომაჲ - მამისაგან შობი. სასძლო იგი, ძმანო, შევიყუაროთ და ლამპარნი
სულთა ჩუენთანი გავაბრწყინვენით ... (71v-73r).
5. წმიდასა დიდსა შაბათსა ცისკრად შემდგომად ა-ის ფსალმუნებისა - მეძავი
მოგიხდა და მირონსა ცრემლითურთ დამსხმელი ფერხთა შენთა, მრავალმოწყალე
... (73r-75v).
6. წმიდასა და დიდსა ხუთშაბათსა ცისკრად კანონი, ჴმაჲ ვ, გალობაჲ ა,
სძლისპირი - მოკუჱთილი ჰკუჱთს მეწამულსა ... (75v-84r).
7. სერობის გალობა - ვაკურთხევთ მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა უფალსა ჵ, გამოუთქმელსა წარმოცალიერებასა ... (84v-86v).
8. წმიდასა დიდსა პარასკევსა, იგივე ჴმა ე - მოვედით და აღვიდეთ. საცნობელნი
ჩუენნი, ჵ მორწმუნენო ... (87r-89v).
9. შეხუჱტილიანი (89v-102v).
10. სერობისა გალობა - ზღუა მეწამული. მოკუჱთილი ჰკუჱთს მეწამულსა და
ღელვათა მზრდელი ზღჳსა ... (103r-111v).
11. წმიდასა დიდსა შაბათსა ცისკრად, ჴმაჲ ე. კურთხეულ ხარ შენ, უფალო,
მასწავენ მე სიმართლენ(!) შენნი - გუნდნი ანგელოსთანი განკჳრდეს, რაჟამს
გიხილეს შენ ... (111v-121v).
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12. თქმული იოანე მონაზონისა, ჴმა ა - რომელი შუჱბა სოფლისა დაადგრების
თჳნიერ მწუხარებისა ... (121v-135r).

ანდერძები:
1. „ღმერთო, შეიწყალე ცოდჳლი ბერი მაკარიოს და შენდობა მიმადლე შეცო
დებათა მისთა. დაიწერა ქორონიკონს ჩღჟო (179?), ქართული ქ[ორონი]კონი იყო
ოპლ, უკანონო წერისათჳს შენდობას ვითხოვ, უფალნო ჩემნო, ბერიკაცი ვიყავ
თუალთ ნაკლე“ (57v).
2. „ღმერთო, აცხოვნე უღირსი ბერი მაკარიოს. წმინდანო მამანო, გევედრები,
თქუჱნის ღვთის სიყუარულისათჳს შენდობას მიბძანებდეთ ცოდვისა, რაჲთა თქვე[ნ]
ცა მიიღოთ შენდობა. ქორონიკონი იყო ქრისტეს აქეთ ჩღჟთ (1799), ქართული
ქორონიკონი იყო ოზ. ფრიად თულკლებულ(!) ვიყავ, თუ რამ ცდომილება პოოთ,
შენდობას ვითხოვ, უფალნო ჩემნო“ (111r).
3. „წიგნი ეს საგალობელი მარხვათა ჩემ უღირსის ბერისა იეროდიაკონისა დიო
ნოსისა არის და არა ვისამე აქუს ცილობა და სალაპარაკოჲ, მაისის იგ-სა, ჩყკგ-სა
(1823) წელსა“ (135v).

მინაწერი:
„ჩყბე-სა (18?) მივიღე მღუდელმა გრიგოლ კარბელოვმა წიგნი ესე საგალობელი
არხიმანდრიტის დიონოსესგან სახსოვრად და მოსახსენებლად მისსა“ (135v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 225-226.
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ტექნიკური აღწერილობა:
46 ფ. ზომები: ზომები: ყდა - 192x138, ქაღალდი - 185x135, ტექსტი - 133x87,
სისქე - 10, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 18, ქვედა - 33,
მარცხენა - 14, მარჯვენა - 34. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა:
ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები
ასომთავრულითა და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 16; აღრიცხვა რვეულებრივი, სულ ზ (7) რვეულია. ბოლო რვეული არასრულია. განკვეთილობის
ნიშნები: , ; [XVII-XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები.
ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურ
ჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] მეუფეო, უფალო ყოვლისამპყრობელო, რომელმან განჰკურნენ
ყოველნი სენნი და უძლურებანი კაცთანი ... (1r).
1. კურთხევა მცირისა აიაზმისა. მღუდელმან თქუას კურთხეულარსი . მოვედით,
თაყუანის ვჰსცეთ გ გზის და ფსალმუნი: უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისა. ესრეთ:
ღმერთი უფალი, ჴმა დ ... (3r-19r).
2. წესი და განგება პანაშვიდისა, რომელსა აღვასრულებთ მიცვალებულსა
ზედა. მღუდელმან: კურთხეულარსი ... (19v-35r).

კურთხევანის ნაწყვეტი [XVII-XVIII] 1446/262

3. ლოცვა თესლსა ზედა დასათესავად - უფალო ღმერთო ჩვენო, რომელმან
უხრწნელითა და ყოვლად მდიდრითა ბრჭალითა შენითა განამრავლე თესლი ესე
... (35r-36r).
4. ლოცვა კალოსი - უფლისა მიმართ ვილოცოთ. უფალო ღმერთო ჩვენო, წყაროო
სახიერებისაო ... (36r).
5. ლოცვა პირველისა ხილისა. უფლისა მიმართ ვილოცოთ - მეუფეო უფალო,
ღმერთო ჩვენო, შენნი შენთაგან შენდა მოგიღებთ ... (36v).
6. კურთხევა ყურძნისა. ეკლესიასა შინა უფლისა მიმართ ვილოცოთ - აკურთხე,
უფალო, ახალი ესე ნაყოფი ... (37r).
7. ლოცვა დანერგვისა ვენახისასა. უფლისა მიმართ ვილოცოთ - უფალო, იესუ
ქრისტე, შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი ... (37v-38r).
8. ლოცვა სთლობასა ვენახისასა. უფლისა მიმართ ვილოცოთ - ღმერთო,
მაცხოვარო ჩუჱნო, რომელმან სათნო იყავ ... (38r-v).
9. კურთხევა ახლისა ღვინისა, ოდეს იხმიონ პირველად. უფლისა მიმართ
ვილოცოთ - უფალო ღმერთო ჩუჱნო, სახიერო დ კაცთმოყვარეო ... (39r).
10. კურთხევა მარილისა. უფლისა მიმართ ვილოცოთ - ყოველთა ზედა
ჴელმწიფეო და კაცთმოყუარეო ... (39v).
11. კურთხევა წანდილისა. პირველსა შაბათსა მარხუათასა ... (40r-41r).
12. კურთხევა ყუჱლისა და კუჱრცხისა. მღუდელმან: კურთხეულარსი. ქრისტე
აღჰსდგა გ. უფლის მიმართ ვილოცოთ - მეუფეო, უფალო, ღმერთო ჩუჱნო ...
(41r-v).
13. კურთხევა განჴსნისა ჴორცისასა - წმიდასა კჳრიაკესა აღდგომისასა ...
(41v-42r).
14. ლოცვა, რაჟამს მოვიდეს ყრმა ჰსწავლად წიგნისა. უფლისა მიმართ
ვილოცოთ - ღმერთო, ღმერთო, რომელმან შენითა ხატებითა ... (42r-43r).
15. წესი და განგება ხატის კურთხევისა. კურთხეულ არს, მეუფეო ზეცათაო ...
(43r-44v).
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ბოლოში ახლავს სხვადასხვა შინაარსის მინაწერები (44v-47r):
„ჩყლვ (1836) წელსა ოკდობრის იბ დღეს დამებადა ღთის მოწყალებით ილია
მთვარის კე დღესა, ნიკოლოზ ღდელს თუმანოვს მოინათლა ფე(!) თებერვალს
იდ დღეს.
დაიბადა ილია ოკდობრის იბ დღეს, ჩყლვ-ს (1836) წელსა მთვალის(!) თოთხმეტს.
ღთით დაიბადა [... ... ...].
ღთით პატარა ზაქარია დაიბადა ლუალსაბისა ვაჟი თუმანოვის ჩყთს-ს (1839)
წელსა დეკენბრის ით დღეს.
ღთით პატარა ასული სოფიო დაიბადა აგვისტოსა [...] მთვარის ე დღეს, ჩყლა
(1831) წელსა, სოფიო თავად ნიკოლოზ თუმანოვის.
პატარა ილია დამებადა ოკდობრის იბ დღესა, ჩყლი-ს (1840) წელსა მთვალის
თოთხმეტსა დღესა, მოინათლა თებერვის(!) იე დღესა ღრუნზის(?).
ღთით შეწევნითა და [...] ვიქორწინე მე ანანაზე იოვანეს ასულზე დიაროვის.
თავადი ნიკოლოზე თუმანოვი ჩყკჱ (1828) წელს აპრილის ჱ დღეს წამავიყვანე
ქალაქიდან, ხერთუბანში მოვყვანე ჩყლდ (1834) წელს ოკდომბრის თ დღეს.
დაიბადა ჩყლა (1831) წელს აგვისტოს ა დღეს, მთოვალის ვ დღეს, მოინათლა
გიორგობის იბ დღეს [...].
დაიბადა ილია ოკდომბრის იბ დღეს, ჩყლვ (1836) წელსა, მთვალის იდ დღეს
მოინათლა, ფებერვლის იე დღესა.
დაიბადა დარია თებერვლის ჱ დღესა ჩყლთ (1839) წელს, მთვალის ვ დღესა.
მოვნათლეთ იჱ დღესა თებერვალს.
ჩყმა წელს დაიბადა ვასილი იანვრის ლა დღესა მთვალისვა დღესა მოვნათლეთ
თებერვლის ჱ დღესა. ამის ნათლია იყო მოსე გახოკიძე, სოადაგის პრიჩეტნიკი.
ჩყმა (1841) წელსა იანვრის ა დღესა.
ჩყმგ-ს (1843) წელს ივნისის ჱ დღესა დაიბადა მარიამ. მოვნათლეთ მთვალის [...]
იე დღესა, აგვისტოს ივ დღე.
დამებადა აგვისტოს ა დღესა,, ხუთს მთვალეს ჩყლა (1831) წელს [...], მოინათლა
გიორგობის იბ დღესა.
დამებდა ილია ოკდობრის იბ დღესა, მთვალის კე დღესა, ჩყლვ (1836) წელსა.
თოთხმეტს დღესა მთვალისასა მოინათლა.
თოთხმეტს ფებერვალს ღრუნზისკის ღარნდესკის პოლკის ჩი (!) ჩერთვერტის
ღარანდსკი როტის ფერთებელი ივან პეტროვ მიმრქმელი იყო.
ჩყლთ (1839) წელსა დამებადა დარია თებერვლის ჱ დღესა, მთვალის ექვს დღესა
და მოვნათლეთ თრამეტს თებერვალსა დღესა და მიმქმელი იყო მოსე გახოკიძე
პრიჩეტნიკი.
დაიბადა პატარა ვასილი იანვრის ოცდათერთმეტს დღესა მკი მთვრალის
ოცდაერთს, მოინათლა ფებერვლის [...] დღეს, მიმქმერი იყო მოსე გახოკიძე
პრიჩეტნივი.
ჩყლა (1831) წელსა აგვისტ[... ...]დამებადა სოფიო ხუდო[...] [...]სასა. მოვნათლე
გიორგობის იბ დღეს, მიმრქმელი იყო ალექსანდრე [...].
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ჩყლვ (1836) წელს ოკდობრის იბ დღეს დაიბადა ილია, იდ დღეს მოვანთლეთ იე
თებერვალსა. [...] მიმქუემელი იყო ღრუზინსკის ღარნდესკის პოლკის ჩეთვერთი
როტის ფერთებელი ივანე პეტროვი.
ჩყმე (1845) წელსა ივლისის ლა დღესა დამებადა ნატარია მთვალისას ი დღესა,
მოვნათლეთ აგვისტოს იზ დღესა, მიმრქმელი იყო დავით აზმენოვი [...] [...]
პრიჩეტიკი“.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 226-227.
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ტექნიკური აღწერილობა:
60 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r; ზომები: ყდა - 165x103, ქაღალდი - 157x95, ტექსტი
- 120x67, სისქე - 15, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 18, ქვედა 20, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 23. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა:
ხის ყავისფერი ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - მხედრული,
სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
18. განკვეთილობის ნიშნები: ,
, ; ახლავს თავსამკაულები: აყვავებული ჯვარი
ყვავილოვანი ორნამენტებით (1აr, 39r). 1799 (60v). ხელნაწერი კარკვეული პერი
ოდი ეკუთვნოდა პოლიევქტოს კარბელაშვილს (44v, 60v). ეროვნულ არქივში
შემოსულია ბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ოხითა და იბაკონი ყოველთა დღესასწაულთანი თუჱსა სეკდენბერსა ა. ოხითა
ინდიკტიონისა, ჴმაჲ ბ - ყოვლისა დაბადებულისა შემოქმედო ჟამთა და წელთა
თჳსითა ჴელმწიფებითა დამსხმელო ... (1აr-60v).

შენიშვნები:
1. ხელნაწერში თავმოყრილია მთელი წლის კალენდარზე გაწყობილი მცირე ზომის
საგალობლები - ტროპრები, იბაკოები, ოხითები, ასევე მარხვან-ზატიკისა.
2. ყდის ზედა ფრთის ფორზაცზე განსხვავებული მხედრულით ჯვრის ამაღლების
ტროპარია მოტანილი: ჯუარის ამაღლება, ჴმაჲ დ, ცამდე აღიტაცა და სამოთხედა
და სიტყუანი და საღთონი ესმნეს უთქმელნი, რომლისა უჯერო იყო ...
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ანდერძი:
„აღიწერა და სრულ იქმნა აგვისტოს ლ, ქორონიკონს უპო, ჩღჟთ (1799)“ (60v).

მინაწერები:
1. „პოლიევქტოს გრიგორის ძე კარბელოვი, 1878 წ. 18.VIII“ (44v, მარცხენა
არშიაზე, ამავე შინაარსის მინაწერი 60v, მარჯვენა არშიაზე ფანქრით)“.
2. „ქ. ესერა წიგნისა ამის ჴელ ვყავ აღწერად ცოდვილმან უნარჩევესმან დ დვილ(!)“
(61r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 227.
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ტექნიკური აღწერილობა:
258 ფ. ცარიელი გვერდები: 3r, 4v, 6r, 7v, 9r, 11r, 12v, 14v, 16r, 18r, 19v,
21v, 23v, 26v-29r, 48v, 50v, 54v-55v, 74v-76r, 77v, 126v, 167v, 170v-171v,
203r-204v, 233r-v, 257r-v; ზომები: ყდა - 160x98, ქაღალდი - 155x95, ტექსტი
- 105x70, სისქე - 15, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 18,
ქვედა - 350, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 15. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი,
წითელი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და
საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 19; აღრიცხვა ფურცლობრივი. განკვეთილობის ნიშნები: , ,
; გადამწერები და შემდგენელი:
ტფილელი მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ორბელისშვილი (სულხან-საბა ორბე
ლიანის ძმა) (26r); გადაწერის ადგილი: მოსკოვი (26r). [XVIII საუკუნის I მეოთ
ხედი]. დათარიღების საფუძველი: ტფილელი მიტროპოლიტის - ნიკოლოზ ორ
ბელისშვილის მოღვაწეობის პერიოდი; ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ
კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. ესე არს შვიდთა მათ მომაკუდინებელთა ცოდვათა უპირველესი, რომელ
წერილ არს ხესა მას ზედა პირველსა - ამპარტავანებაჲ. ამპარტავანება, ეს არის
რომელსაც თავისი ნაქმარი და ნათქუამი დიდად მოსწონდეს ... (2r-26r).
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შენიშვნა: მოტანილია შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა და ამ
ცოდვების საპირისპირო შვიდი მადლი დაწვრილებითი განმარტე
ბებით.
2. წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა
მუჴლები იამბვიკოჲ. სასწავლოჲსა წილ წარმართთასა, რომლისაგან განაყენ
ნა ქრისტიანენი ივლიანე განდგომილმან. ზედა წარწერილი თვით მისივე გრიგოლის ვარ მე ტკივილით ნამუშაკევი, ოთხმუჴლედისა ჰინდურისა დამცველ
ვარ ... (30r-40v).
მინაწერი გადამწერის ხელით: „ეს იამბიკონი ას მუჴლედნი
დიდისა ღმრთისმეტყველისა წმიდისა გრიგოლისა მიერ თქმულ
არიან“ (40v).
3. საქართველოს მეფის დიმიტრისაგან თქმულნი იამვიკონი, მუჴლი თორმეტი
(41r-42r).
წმიდის შიო მღვიმელისა - შენის დაფნისა აშიოებს აშიოებს ასურსა, ისავსებს
ქართლი ...
სამოციქულო - ჰრომ კარო, კარო, ეფეს ფილიპე კოლას თესალო ...
ღმრთისმშობელისა - ღმრთისმშობელი და ყოვლად პატიოსანი ...
ღმრთისმშობელისა - შენ ხარ ვენაჴი, ახლადაყვავებული ...
შენიშვნა: ოთხი იამბიკოს მხოლოდ სათაურებია მოტანილი და
ადგილებია გამოტოვებული: წმიდა გიორგის, წმიდა დიმიტრის
წმიდა იოანესა და თამარ მეფის იამბიკოებისთვის.
4. ამფილოქეს იამვიკონნი სელევკოსის მიმართ - არამედ უფროჲს ამისი
სწავლაჲ შენდა საჴმარ, ვითარმედ არა ყოველნი წიგნნი უცთომელ, არცა რაოდენ
საქებელ .., (42v-44v).
5. გრიგოლი ღმრთისმეტყულისაჲ განუზომელთაგან სიტყუაჲ - რათა უცხოთა
არ მოგიპარონ წიგნთა რიცხუსა გაუწყებ ჩუენთასა, მეგობარნო ... (44v-45r).
6. დავითისანი - ძნობდი, ისრაილ, დაცემულთა შენთათვის, რომელნი იგი დაეც
ნეს წყლულებითა რაბამ ძლიერნი ... (45r-47r).
7. ნიკოლოზ ტფილელ მიტროპოლიტი ორბელიანის ძისა მიერ მიწერილი
პეტრებრუხს აშთარხნიდამ მეფე ვახტანგს ლევანის შვილის [...]
ბაგრატიონთან. იამბიკონი თუალნი ვერ მხედი შენი არ ნათლიან მაქუსა ... (47v-48r).
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8. ჴელთისა, მზის მოქცევისა დიდის მცხრალისათვის დადეგისა განმარტებით
აღწერილი სწავლება, სულხან-ყოფილის საბა ორბელიანისაგან თქმული
და აქა ძმის მის საბასივე ესპისკოპოსისა ნიკოლაოზის ჴელით დაწერილი,
რომელსა ნებავს სწავლა მზის მოქცევისა ზეპირად, ანუ ცხრილ-ცხავთა შინა
ესრეთ ჯერ არს უწყოდეთ, რამეთუ მზის მოქცევა ოცდარვასა წელიწადსა
შინა მოიქცევის ოდეს სრულ იქმნას ოცდარვაჲ. რვეულისავე თავსა იწყე
რომელსამე ნიშანი მზის მოქცევისა ესრეთ დაუნიშნავნ ... - ხოლო სწავლება
ამისი აღწეროთ ანუ კითხვით ესრეთ ჯერ არს: დახაზე სიგრძით ოცდარვაჲ ცხრილი
... (56r-77r).
შენიშვნა: ტექსტში ჩართულია ხელთის ცხრილები და საძიებლები
(58r, 59r, 60 r-v, 63r, 64r, 70r-73r). ცხრილებს შემდეგი
მინაწერები ახლავს:
1. „ოდეს ეს დაეწერა ჩემსა პირველ, მაშინ ქრონიკონი ყოფილიყო
ჳლა, გამოთარგმანებით არს ოთხას ოცდა ათერთმეტი და მე რომ
დავწერე ქრისტეს აქათ იყო ათას შვიდას ოცდარვა. დასაბამითგან
იყო შვიდი ათას ორას ოცდა თექუსმეტი. ქართული ჯდებოდა
ოთხას თექუსმეტი, დეკემბრის იზ“ (72v).
2. „მეორე ძველს რვეულზედ ესეები არ ეწერა. მეც დავწერე,
მაგრამ ბოლო აღარ იყო [თ]ორემ ბევრი კარგი ყოფილიყო.
ამის მეტი აღარა იპოებოდა. ვინც ნახოთ, შეასრულეთ, ღთის
სიყვარულისათვის“ (73r).
აქვეა მთვარის ამოსვლისა და ჩასვლის ცხრილი (76v-77r).
9. აღსარებაჲ და უწყებაჲ და სასწაული მართლისა სარწმუნოებისაჲ და წმიდა
თა კრებათათვის, რომელთა დაამტკიცეს მართალი სარწმუნოებაჲ, რომელი
ესე ჯერ-არს ყოველთა ქრისტიანეთათვის, რომელნი კეთილად და გამოწვ
ლილვით მეცნიერ იყვნენ - მრწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი,
შემოქმედი ცათაჲ და ქვეყანისაჲ ... (78r).
შენიშვნა: 1. ტექსტი წმიდა გიორგი მთაწმინდელის მოხსენიებით
იწყება: „იესო ქრისტე, ადიდე სული წმიდისა მამისა გიორგისი,
რომელმან თარგმნა წმიდა ესე წიგნი. საუკუნო იყავნ ჴსენება
მისი, ამინ“ (78r); 2. შეიცავს: ა) წმიდისა ფოტი პატრიაქისა
აღწერილი - ესრეთ მრწამს და აღვიარებ კათოლიკედ და
სამოციქულო ეკლესიასა შინა ... (78v-86v); ბ) ესე უკუჱ კრებანი
იქმნნეს უწინარეს ნიკიისა კრებისა - პირველ ანტიოქიას ჟამთა
ავრილიანე ჰრომთა მეფისათა ... (86v-91v)
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10. განჩინებაჲ სარწმუნოებისა დიდებულისაჲ იოანეს მიერ ღმრთისმეტყუე
ლისაჲ გამოცხადებით საკვირველთმოქმედისა გრიგოლის მიმართ, ვითარცა
ხუაიშნებითა ღმრთისმშობელისათა - და ესე იგი სარწმუნოებაჲ არს, რომლი
სათვის გრიგოლ საკვირველთმოქმედმან ილოცა ... (91v-92v).
შენიშვნა: იხ. კორნელი კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული
ლიტერატურის ისტორიიდან, V, 1957, გვ. 25.
11. მიქაელ სვინკელისა იერუსალჱმელისაჲ მართლისა სარწმუნოებისა
წარმოთქუმაჲ - მრწამს ერთი ღმერთი, მამაჲ უშობელი და ერთი ძე შობილი ...
(92v-97r).
შენიშვნა: იხ. კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 101.
12. აღსარებაჲ წმიდისაჲ და უბიწოსა ქრისტეანეთა სარწმუნოებისაჲ, თქმული
წმიდისა ათანასე ალექსანდრიელისაჲ, მუჴლ-მუჴლი - უკუეთუ ვისნე ჰნებავს
ცხორებაჲ, პირველ ყოვლისა ჯერ არს, რათა აქუნდეს მართალი სარწმუნოებაჲ
(97v-99v).
შენიშვნა: იხ. კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 8.
13. ტექსტის ბოლოს ერთვის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ანდერძი და
ნიკოლოზ ორბელისშვილის კომენტარი: „ესე მართლისა სარწმუნოებისა აღსა
რებაჲ ჰრომთა წიგნისაგან გარდმოვწერე. ვინ აღმოიკითხოთ, ლოცვა ყავთ გლახა
კისა გიორგისთვის, რომელმან ესე ვთარგმნე“ - „ერთი სამოციქულო ვნახე გიორგი
მთაწმიდელისა თვალით მხილველისა და ჴელით მსახურისა, მეორე გიორგის
ჴელით დაწერილი იყო და იმაში ეს მართლმადიდებლობის სარწმუნოებაები
როგორც ეწერა, ჭეშმარიტად მეც ისე გარდმოვწერე“. (99v).
14. თქმული წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა ათანასი ალექ
სანდრიელ მთავარეპისკოპოსისა ქალწულებისათჳს - დასაბამი სიტყვისა ცხო
რებისა ქალწულებისა მიმართ ... (100r-101v).
ტექსტის ბოლოს მინაწერი: „ესე ზემოთ მიქაელ სვინკელისა
თქმული სარწმუნოებაჲ ნეტარისა მამისა მამისა ჩვენისა ეფთვიმის
თარგმნილი არს და სხვაჲ ყოველი წმიდისა მამისა გიორგისაგან,
ვითა ამას წიგნსა სწერია“ (101v).
შენიშვნა: იხ. კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 8.
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15. თქმული წმიდისა მამისა ჩუენისა ეფთვიმესა მთაწმიდელისა, რომელი
იყო ნათესავი ქართველი, რომელმან იგი მრავალნი წიგნნი საღმრთონი
თარგმნნა ბერძულისაგან ენისა ქართველთა ენასა, რამეთუ გამოიტყოდა იგი
ენათა მადლითა სულისა წმიდისათა და ესე მცირედი კითხვაჲ-მიგებაჲ მოსცა
თევდორე ხუცესსა საბაწმიდელსა, რამეთუ იყო იგიცა მღდელი კეთილი
ქართველივე - კითხვა: გევედრები შენ, ღმერთშემოსილო მამაო, მაუწყე თუ
რომელნი წიგნნი არიან, რომელთა იგი კათოლიკე ეკლესია არა შეიწყნარებს ...
(102r-108r).
16. ესეც ძველის კარგის წიგნიდამ გამოვწერე, დიაღ ბევრი კარგი ეწერა მოვიდა ღმერთი ქუეყანად დღეთა მათ ზაქარია იოანეს მამისა მღუდელობასა და
ჰეროდეს მეფობასა იერუსალიმს (108v-110r).
მინაწერი ტექსტის ბოლოს: „ეს ეფთვიმი ქართველისაგან
ნათქვამი კითხვა-მიგებაჲ ერთ ძველს ჴელით დაწერილს მეფის
არჩილისაგან წაღებულს კურთხევანში ეწერა. იქიდამ გამოვწერე.
ის კურთხევანი ქართლს რუისის ღუთაებისა იყო. ავალიშვილის
მროველისაგან დაგდებული“ (108r).
შენიშვნა: ხელნაწერის ამ ტომს ბოლოში ერთვის პასქალია
(110v), რომელიც გადანაწილებულია ჯაჭვებით შეკრულ 12
რგოლში და ცხრილები (111r-125r). პასქალიას მინაწერი
ახლავს: „ერთს ძველს წიგნში ეწერა. ზეიდამაც ამისთანა
ყოფილიყო, ამოეჭრათ. დავწერე, მაგრამ არად საჴმარი მგონია.
ეგების გამოიყენოთ, მაგრამ ტყუილიც მგონია“ (110v). ხოლო
ცხრილების ბოლოს შემდეგი მინაწერია: „ვისაც ღმერთმან
ბოლოს გასვლა დაგაცალოს, კუალად თავსავე ვიწყევით“ (125r).
17. იოანესაგან სინელისა სამ-ათნი გუარნი კიბისა აღსავალთაებრ თქმულნი.
ვინცა აღსრულ ხართ, სისრულედ მიწევნულ ხარ. ესენი თვითო თავისაგან
ათ მუჴლად მე, იოანე დავლექსენ გნებავს გამოხვალ, არსსა ვით ჰხედავ ...
(127r-170r).
18. უწყება ჯერ-არს ჟამთა და წელთათვის - არიან თთუენი წელიწდისანი
ათორმეტნი, კვირიაკენი ორმეოცდაათორმეტნი, დღენი სამასსამოცდახუთნი და
ნაოთხალი დღისაჲ, რომელ არს სამი ჟამი და ამის მიერ იქმნების ნაკი. ჟამნი
დღეთანი არიან ოთხიათას სამას ოთხმეოცი ... (172r-177r).
მინაწერი მარჯვენა არშიაზე: „ეს უცხო ამბავი ერთის, დიაღ,
ძველის წიგნიდამ გამოვწერე. კარგის კაცის დაწერილისაგან,
მაგრამ“ (172r).
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19. უწყება დიდისა მცხრალისაჲ თუ რაჲთ დაიყენების დრო იგი პასექი და
ცხოელსმყოფელი აღდგომაჲ - ვინადგან იმით სათუალავითა განძლიერდების
ცოდნაჲ (177r-198r).
შენიშვნა: ნიკოლოზ ორბელიშვილის განმარტება: „ამა ქვემოთი
ეს ცოტა რამე ამის მწერლის დაწერილი არ იყო, მაგრამ ასე
ეწერა და მეც ასე დავწერე: მეძიებელო კვიკლოსისა რიცხვისაო,
დაგავიწყდეს თუ მსწრაფლ, იპყარ ქორონიკონი იმის წლისამდე,
ვინაჲ მდგომარე იყო და ათორმეტი გამოიღე და ნეშტი
ოცდარვეულად განუტევე. რომელ დარჩეს, ეგოდენი იყოს მის
წლისა მასწავებელნი და ყოველნი კვიკლოსნი“ (198r-v).
20. [ასურული კინკლოსი] - ხოლო კვიკლოსისა ამის ასურულისა კითხვაჲ ესრეთ
უწყოდეთ: რომელსაცა წელსა ეძიებდე, მოიძიე მის წლისა მოქცევა მზისა ამას
ცხრილსა შინა ... (199r).
შენიშვნა: წინ უძღვის კვინკლოსის ცხრილი (199r-202v). ხოლო
ბოლოში ნიკოლოზ ორბელიშვილის შემდეგი განმარტება:
„ესე ასურულისა კვიკლოსისა საძიებელი და მასწავებელი
იამბვიკონად თქმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოანე
შავთელისაგან თქმული(!) ამისთვს დავწერე, რომელ ზემოსა
საუწყებელსა შინა მეჴსენა. ამას კვიკლოსსა თანა ქრონიკონსაცა
დაუწერენ. დიდსა წინამდებარესა წელთასა. უკეთუ ჯავთაგად ვინმე
დასწერდეს, ვინაიდგან ერთი მეორისა მოწამე არს. იმას ზემოსა
ქრონიკონსა მივანდვენ და თანა აღარა დაუწერე. და ესე რიცხ
ვნი შავთელისა იამბვიკონთა ქვემოჲთ მოსაკიდებელი იყო და
პირველ მას ხოლე წაიკითხევდით და მერმე ამას. მწერალმან მუნ
სხუაჲ რაჲმე მომიკიდა და ესე აღარ დაიწერებოდა. ერთის ძველის
წიგნიდამ გარდმოვწერე და თავს ეწერა და სადაცა დამწერს ებძანა
იამბვიკონთან უნდაო, მე იქ დავწერე. მისი მცნება აღვასრულე. მე,
ორბელისშვილს ნიკოლოზს ტფილელ მიტროპოლიტს შენდო[ბა]
ს მიბძანებდეთ ღმრთის სიყუარულისათვის.
ფრთხილ განმგონე ესევითარი ესე სულმცირედ აღწერილი
პიტაკის სახე და არა დიდთა შინა ნაწერთა მდებარე სიტყვისა
ნაბიჭევი რაოდენთავე მიზეზთათვის და საქებელ გაქუნდინ
და მადლის მიმრთმელ მუშაკობისათვის. რამეთუ მოგებაჲ
ნაწერისა დიდისაჲ მძიმე არს და საიშვითო მომგებელთათვის
და ადგილითი ადგილად თანა ქონებაჲ მოგზაურთათვის,
ხოლო ესე თხოვის საციქველ და ფარგითა სატვირთველ ვერ
საცნობე წარწყმდეს თუ გინდა აღიჴოცოს, არად სატკივარ.
და ეგოს თუ ვიეთთ ვისმე არა ყოვლად უჴმარ. რამეთუ სადაცა
მოუწოდოს რაჲ ვისმე ჟამმან გარეგან ეკლესიისა და ეკითხოს
მუნ დადგინებაჲ მარხვისაჲ, არამედ ნუუკვე და საცილობელიცა
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იყოს და ურთიერთას მბრძოლობაჲ ქრონიკონისაჲ ქართულთა
ცთომილად აღწერისაგან. მზად ყოვლისა მის აქუნდეს უცთომელი
განმარტებაჲ სიტყუათა ამათ მიერ და სახეთა. ვინაჲთგან კვიკლოსი
ყოველსა შინა უცთომელ არს, ხოლო ქართულიცა ესე მცირედი
და ჟამთა თვისთა ქრონიკონი ახლად მოსწავლექმნილთათვის
კვიკლოსისათა, რეცა მძევლად რაჲმე და გზის მასწავლელად
აღვსწერე მუჴლებისავე თანა იამვოთასა(!)“ (202r-v).
21. სეკდემბერისა დღეთა ათოცობასა სთორმეტ-სთორმეტობს ჟამები დღე და
ღამეთა - ინდიკტიონსასა დასაბამსა დღენდელი ესე იგი არს აწსა თავად თვისადსა
... (205r-232v).
დედნისეული მინაწერი და ნიკოლოზ ორბელისშვილის
კომენტარი: ესე იამბიკონი ხუთთა თუჱთა მეტნი არ იყუნენ ქნასა
ქართულსა და ესე ოთხთა თთუჱთანი არსენი ბულმაისის ძის
საქართველოს კათოლიკოზისა მიერ ითქუა ჩემითა შეხუწნითა დიაღ, ძველის წიგნიდამ გარდმოვწერე და ასე ეწერა და მეც
ისე დავწერე (234r).
22. თებერვალმან რაჲ ნაკ ყოს ცხრა-ოც და აწ რვა მღამთა ათ ერთობს,
მთენთაჲ სა და ათ ჟამ - ტუვრიფონს ჰშვენიან ყრმასა კამსადოს ღრღედნი ...
(234r-256v).
მინაწერი
ტექსტის
ბოლოს:
„ღმერთმან
სასუფეველი
დაუმკვიდროს ამ ცხრას თვის იამბიკონად მთქმელსა და ვინც ეს
ცხრა-თორმეტად შეასრულოს, იმასაც შენდობა უბძანოთ. დიაღ,
კარგად ნათქვამი არის“ (256v).

ანდერძები:
1. „ესენი არიან შვიდნი იგი ცოდვანი, მომაკუდინებელნი სულთანი და მათ ცოდვათა
დამარღვეველნი მადლნი და მოტევებისა და კურნებისა წამალნი და იგი ცოდვანი
და მადლნი, რომელნიცა რომელთა მშობელ არიან, მათ ყოველთა სახელები
თვითოეულად რტოთა მათვე ხეთასა ხილთა ზედა აღწერილ არიან. არამედ
დასაბამნი მათ ცოდვათა, გინა მადლთა აღმოცენება ქვეშე ძირთა მათვე ხეთასა
წერილ არს და მათვე ძირთაგან აღმოცენებულისა მის ხისა ნაყოფნი განეფინების
რტოთა ზედა მათვე ხეთასა. ხოლო მათ ყოველთა ხეთა ზედა წერილისა დამარ
ღვეველნი იგი სახელნი ზეშთა თავთა მათვე ხეთასა წერილ არს და ამათ ყოველთა
ცოდვათა და მადლთა სახელნი ყოველთათჳს საცნაურად გამოთარგმ
 ანებით
მათთავე თანა ხეთასა შემდგომად აღვწერე.
გევედრები ყოველთა მხილველთა მოქმედი ამის მცირისა შრომისა მროველ
ეპისკოპოსი და აწ ტფილელ მიტროპოლიტად სახელდებული და ორისავე დიდად
შორს მყოფი ნიკოლოზ ორბელისშვილი შენდობას მიბრძანებდეთ ქრისტეს
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სიყვარულისათვის, რამეთუ ფრიად შემძლებელ არს ლოცვა მართლისა შეწევნად
და თუ ვინმე გარდასწერდეთ ან ღმერთმან ინებოს და სტამბა გაჩნდეს და იმაში
გამოიღოთ ვინმე, ქრისტეს ჯვარცმის გულისათვის და წმიდის ღვთისმშობლის
სიყვარულის გულსათვის, ჩემს სახელსა და ამაზედ ჭირნახულს ნუ დააგდებთ.
ეგების შენდობა მითხრას ვინმე. 1730, აგვისტოს კა. ნაშრომი - საშრომ, მშრომელი
- უშრომ“ (26r, ბოლო წინადადება წითელი მელნით წერია).
2. „აღვწერე დიდსა სამეუფოსა ქალაქსა შინა მოსკოს, მეფობასა კურთხევით
ჴსენებულისა მეფეთმეფაჲს ანნა იოვანეს ასულისასა. უფალმან განაგრძოს დღე
მისი სვესვიანობით.
მეფეთგან მცნობი, აწ ვერ საცნობი, ვიშევ ვისადვე, შევედ მისადვე“ (26r).
3. „ღმერთო, შეიწყალე ნიკოლოზ ორბელიანი“ (139r).

შენიშვნები:
1. ხელნაწერი თავის დროზე ორად იყო გაყოფილი და არქივში შემოტანისას
ორი სხვადასხვა ნომრით გაფორმდა. ხელნაწერთა პირველი აღწერების შემდეგ
დადგინდა, რომ, ერთი ხელნაწერია და, შესაბამისად, აღწერაც მხოლოდ ერთგან
- აქ - იქნება.
2. გარდა აღწერაში მოტანილია, ხელნაწერში კიდევ რამდენიმე ცხრილია ჩართული:
1. ესე არს უწყება თთვეთა, რომელსა დღესა რომელი დადგების (49v). 2. პასექის
ცხრილი (76v). 3. “რომელიც თთვე რომელს დღეს დადგების. იპყარ მზის მოქცევა
მის წლისა და იმის სისწორედ მართალ გამოძიებით სწორებით გაუწყოს რომელი
რომელს დადგების” (51r-52r). ხოლო ცხრილებამდე დაუსრულებელი ჩანახატია
(49r). გადამწერის ანდერძის მიხედვით (26r) ხელნაწერი მოხატული უნდა ყოფილი
შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვის საილუსტრაციო შვიდი მინიატურით. ადგილები ამ
მინიატურებისთვის გამოყოფილია, თუმცა, როგორც ჩანს, შემდეგ მოხატვა ვეღრა
მოხერხდა.
3. ნიკოლოზ ორბელიშვილის ზედმიწევნით აკადემიური მიდგომის გამო შესაძლე
ბელია მის დედნების დადგენაც NN9-1212 და N14 ტექსტები მას გადმოწერილი უნდა
ჰქონდეს 1083 წელს გიორგი ხიცესმონაზონის მიერ გადაწერილი ხელნაწერიდან
(A584), იხ. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის
კოლექციისა, ტ. II1, თბ. 2014, გვ. 212-216). ვფიქრობთ, შესაძლოა სხვა ცალკეულ
ტექსტების დედნების მიგნებაც (იმ შემთხვევაში, თუკი ამ ხელნაწერებმა ჩვენამდე
მოაღწია).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 227.
ქართული მოხატული ხელნაწერები და ისტორიული საბუთები (საქართველოს
ეროვნულ არქივში დაცული მასალა), თბილისი, 2016, გვ.98-99.
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ტექნიკური აღწერილობა:
178 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 165v, 176, 178v-179r-v; ზომები: ყდა - 105x80,
ქაღალდი - 96x72, ტექსტი - 70x46, სისქე - 27, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5;
არშიები: ზედა - 10, ქვედა - 15, მარცხენა - 12, მარჯვენა - 15. მასალა: ქაღალდი,
მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის ყავისფერი, ტყავგადაკრული, ტვიფრული;
დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, მხედრული; სათაურები და საზედაო გრაფემები
წითელი მელნითა და შიგადაშიგ ასომთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 16;
აღრიცხვა - რვეულებრივი. განკვეთილობის ნიშნები: ,
, ; გადამწერები: იოანე
(131r); [XVIII ს.]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ
არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).
სძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - სასწა
ულითა იჴსნა ერი უფალმან და ზღუაჲ მღელვარე სიტყჳთ განაჴმო ... (2r-23v).
ძლისპირნი ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ბ - ზღჳსა ღელვაჲთ
მძჳnვარესა წიაღჴდეს ... (23v-45v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ - უქმი ქუეყანა,
სამკჳდრებელი ზღვათა იხილა მზემან პირველ ... (45v-54r).
ძლისპირნი ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ - იხილვა ჴმელმან
სიღრმე ღელვათა აღმადუღებელი ... (54r-81r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა გუერდი - ეტლთა
სიმრავლე მჴედრებითურთ ზღუაჲსა მეწამულსა ... (81v-87v).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ ა გუერდი უკულეველად ზღუაჲ წიაღვლო ... (87v-101r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ გ გუერდი - წამის
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ყოფითა, ღმერთო ... (101r-109r).
ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, უგალობდითსაჲ, ჴმაჲ დ გუერდი - ეტლთა
მფლობელი ფარაო დაანთქა საკჳრველთმოქმედმან მოსესმან ... (109r-131r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ დაუსაბამო ზეცისა მეუფჱ,
თანასწორი მამისა ... (131r-138r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ ბ - რომელი იქებინ ძალთაგან ზეცისათა,
მეუფჱ ჩუენი ქრისტე, ქერაბინნი გაქებენ, სერაბინთაგან იდიდები (138r-142v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ გ - სერაბინთა მიერ ქებული მამისა მიერ
მოსრული ზეცით ... (142v-144v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსა, ჴმაჲ დ - სამწუხროსა ამას გალობაჲსა ...
(144r-148v).
შენიშვნა: 144v-ს შემდეგ ტექსტი ნაკლულია.
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსაჲ, ა გუერდი - რომელი ქებით ხარ ქერაბინთა
მიერ მეუფჱ ჩუენი ქრისტე ... (148v-151v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსაჲ, ბ გუერდი - ჯუარითა შენითა, ქრისტე, ვიქა
დით ... (151v-154r).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსაჲ, გ გუერდი - მჯდომარე, ეტლთა ქერაბინთაჲ,
მეუფჱ ... (154r-155v).
ძლისპირნი, უფალო ღაღადყავსაჲ, დ გუერდი - არა დააკლდი საყდართა, მამი
სა თანა ჯდომასა მოსდრიკენ, ქრისტე, ცანი ... (155v-160v).
რვაჴმაჲნი ფერისცვალებისანი, ჴმაჲ ა - ღმერთო, მოხედენ. უპირატესი მზისა და
მთიებისა, ქრისტე მეუფჱ ... (161r-162v).
რვაჴმაჲნი თავის კუჱთისანი, ჴმაჲ ბ - რომელი ჴორცითა. დღეს უღმრთოჲთა
სახითა მშობელმან მკლველობისამან ... (162v-164r).
სამფსალმუნნი დიდისა ორშაბათისანი, ჴმაჲ ბ - რომელმან განაჴმო ზღუაჲ.
სლვად უჩუჱველისა და მღელვარისა ზღვსა ... (166r-168v).
სამფსალმუნნი დიდისა სამშაბათისანი, მეოხებითსაჲ - მივსცეთ, ერნო, დიდებაჲ
დღეს უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ... (168v-170v).
სამფსალმუნნი დიდისა ოთხშაბათისანი, მეოხებითსაჲ, ძლისპირნი ბბ-ჯერ ...
- ამაოთათჳს შესაკრებელი უსჯულოთა ჯერჩინებითა შეკრბების სახებოროტებით
... (171r-172v).
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ჴმაჲ ა, სძლისპირი, მეშვიდე - ხატსა მას მონებდეს სახიობითა ... (173r-175v).
რვაჴმანი, რომელნიც ზემოთ თავის ადგილს აკლია, ჴმაჲ ვ, ფერისცვალებისა
- ვინაცა ღრუბელი სახედ კარვისა აგრილობდა ... (176v-177r).
თთუჱსა აგჳსტოსა იე, რვაჴმანი, ღმრთისმშობლის მიცვალებისა, ჴმაჲ ა
- სამღთოთა წამისყოფითა ყოვლით კერძო მოციქულნი ღმერთშემოსილნი ...
(177v-178r).

ანდერძი:
„ღმერთო, შეიწყალე ცოდვილი იოანე“ (131r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 233-234.
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მკურნალი შვიდი მადლი [XVIII]
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ტექნიკური აღწერილობა:
18 ფ. ზომები: ყდა - 166x110, ქაღალდი - 160x104, ტექსტი - 116x67, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 10, ქვედა - 20, მარცხენა - 15, მარჯვენა
- 18. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნითა და
ნუსხურით; სტრიქონების რაოდენობა: 14/15; განკვეთილობის ნიშნები: , ; [XVIII
ს.]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში
შემოსულია პოლიევქტოს კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).
აწ უკუე არიან შვიდნი მომაკუდინებელნი ცოდუანი, რომელთაგანი პირუჱლი
ამპარტავანება არს - ამპარტავანება, ეს არის რომელსაცა თავისი ნაქმარ და ნათ
ქუამი დიად მოსწონდეს ... (1r-18v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 218.
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ტექნიკური აღწერილობა:
91 ფ. ზომები: ყდა - 88x56, ქაღალდი - 85x52, ტექსტი - 66x37, სისქე - 20,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 8, ქვედა - 18, მარცხენა - 5,
მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი და წითელი. ყდა - ყავისფერი,
ტვიფრული ტყავგადაკრული ხის ყდა, კიდეებში გადაქექილი და დაზიანებული.
დამწერლობის სახეობა - ნუსხური. საზედაო გრაფემები მთავრულით. სტრიქონების
რაოდენობა - 9. აღრიცხვა - რვეულებრივი. აღნიშნულია ნუსხურით ქვედა არშიაზე.
რვეულების დანომრვისას ი რვეულს მოსდევა არა ია, არამედ კ, ხოლო კ-ს ლ,
შესაბამისად ხელნაწერში არის არა ლ (30) რვეული, არამედ - 13 (ი, კ, ლ). ზ
რვეულში მხოლოდ 5 ფურცელია. თუმცა, ტექსტი შინაარსობრივად გამართულია
და მიყვება აზრს. განკვეთილობის ნიშნები• ;, :, ;, ჻. მდგომარეობა - ნაკლული;
პირველ გვერდზე ტექსტი გადალეულია, ძნელად იკითხება. [XVIII]. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: ა[ღს]არების თქ[მი]ს რიგი შვიდ[...] მომაკვდინებელს ც[ოდვა]ზე
და ათს მ[ცნება]ზე ამ რიგით - მღუდელმან და დაასუენოს ხატი მაცხოვრისა და
სახარება ... (1r).
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ტექსტის შედგენილობა:
1. ა[ღს]არების თქ[მი]ს რიგი შვიდ[...] მომაკვდინებელს ც[...] ზე და ათს
მ[...] ზე ამ რიგით ... - კურთხეულ არს ღმერთი, რომელსა ნებავს ყოველთა

ცხოვრებაჲ და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა მოსლვა ... (1r-8v).

2. მითხარ, შვილო, უკეთუ გიქმნიეს ღმრთის ბრძ[ა]ნების [წინ]ა აღმდ[ეგნი]

ან შვიდნი მომაკვდინებელნი ცოდვანი აღსარება ლ მომაკვდინებელს

ცოდვ[ა]ზე. ტყუილისათვის - კაცი მოგიტუებია რომ დაჰპირებოდე და აღარ

მიგეცეს ან რასაც საქმეში სტყუვოდე და არ ერიდებოდე ან ღვთის სახელი
დაგიფიცია ტყუილზე თუ მართალზე? ... (8v-24r).
•

ზრახვისათვის - ან კაცი მოგიყივნებია, რომ ქვეყანაში ავი სახელი
დაგეგდოს ან სამღვდელო კაცისათვის გიძრახავს ... (9v-10v).

•

ამპარტავნებისათვის - ან შენის თავის დიდება და ქება გდომია, ან

შენს ამხანაგზე შენი თავი მოგიწონია და ღ[ირ]ს[ად] არათ ჩაგიგდია ...
(10v-12v).
•

ანგარებისათვის - ან მუდამ გულისთქმა გქონია საქონლისა და

სიმდიდრისა ან საბრალოსი მოგიპარავს და წაგირთმევია რამე ...
(12v-15r).

•

მრისხანებისთვის - ან გულისწყრომა დაუპყრობელი გქონ[ი]ა ან
დაგიწყევლია და გიგინებია ვისთვისმე ... (15r-16r).

•

მცონარებისათვის - ან კეთილის საქმეზე დაზარებული ყოფილხარ ან
ლოცვა დაგიკლია რაც განწესებული გქონია ... (16v-17v).

•

შურისათვის - ან კეთილი სჭირდეს ვისმე და შეგშურებოდეს ან სხვის
საქონელი და საყოლი შენთვის გდომოდეს ... (18v-19v).

•

ნაყროვანებისთვის - ან ასე გისვამს, გიჭამია, რომ აღარ გდომოდეს ან
ისე დამთვრალ ხარ ვეღარა გაგეგოს რა ... (19v-20r).

•

არაწმინდებისთვის

-

ან

ნებიერობაჲ

ხორცისა

განუძღომელად

გჭირვებია ან მრუშება გიქნია ქმრიან დედაკაცთან ... (20r-22v).
•

კაცის კვლისათვის - ან ძმის მკვლელობა გიძეს გულში ან ნებსით კაცი
მოგიკლავს ან უნებლიეთ მოგიკლავს ... (22r-23v).

•

კერპთმსახურებისთვის - ან გრძნეულთა და მისანთა და მექერეთა

არ გირწმუნებია ან თუ არ გიკითხვინებია ან სიზმარი დაგიჯერებია ...
(23v-24r).
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3. ამის იქით სხვაჲ აღსარება არის ათ მცნებაზე გამართული, რაჲცა გენებოს
ის ბძ[ა]ნეთ. მითხარ მე, შვილო, უკუეთუ გიქმნიეს უფლის ბრძანების

წინააღმდეგნი საქმენი. პირველი ბრძანების წინააღმდეგნი ეს არიან.
პირველი მცნება, ა - მითხარ, შვილო, იჭვი თუ არა გქონია რა სარწმუნოებაზე

ან სხვაჲ რამე დიდად არ მიგიჩნევია ან უფლის სახელი ცუდად დაგიფიცავს ...
(24r-42v).
•

ესე არს მეორის ბრძანების წინაღმდეგნი. მეორე, ბ - ან ღმრთის

სახელისათვის და წმინდაებისათვის შეგიგინებია? როგორ, რაჲ სიტყვა
და რა გინება გითქომს ... (28r-29r).
•

ეს არის მესამის ღმრთის წინააღმდეგნი. მესამე, გ - ან კვირა და უქმი

თუ არ გაგიტეხია ან სხვაჲ გიმუშავებია ან სულმთლიანი წირვა არ მოგეს

მინოს ... (29r-31r).
•

ეს არის ღმრთის მეოთხის წინააღმდეგი მრძანებისა. მეოთხე, დ - ან

შენი დედ-მამა და უფროსი გაგილახავს და შეგიცოდებია და [ა]ნ შეგი
წყენია რამე საქმით და სიტყვითა ... (31r-32r).

•

ესენი არიან მეხუთის ღმრთის ბრძანების წინააღმდეგნი. მეხუთე, ე

- ან შეგძულებია ვინმე ასე, რომე მაგიერის ქმნა მოგენდომებინოს ან რამ

დენს ხანს ამ სიძულილში დაგიყვია? ... (32r-34v).
•

ესე არს მექვსე ღმრთის ბრძანების წინააღმდეგი. მეექვსე, ვ - ან

მოგიპარავს რამე: წმინდაჲ რამე ან წმიდის ადგილისა ან სხვისა შეგინა
ხავს რამე და აღარ გდომია მიცემა ... (34v-36r).

•

ესენი არიან ღმრთის მეშვიდის ბრძანების წინააღმდეგნი. მეშვიდე,
ზ - ან პირუტყვთან დაცემულხარ ან მამათმავლობა გიქნია ან ნათესავ

თან დაცემულხარ ... (36v-39r).
•

ესენი არიან მერვე ღმრთის ბრძანების წინააღმდეგნი. მერვე, ჱ - ან
ტყუილი მოწმობა გიქმნია მოსამართლის წინ ან სხჳსთჳს გიქნევინებია
ან ტყუილის თქმით ზიანი ვისთჳსმე მიგიცია ... (39v-40v).

•

ესენი არიან მეცხრე ღმრთის ბრძანების წინააღმდეგნი. მეცხრე,
თ - ან სხვის ქალი ან ცოლი მოგინდომებია და ან შეგიყუარვებია ან

შენი ან სხვის ნაქნარი ცოდვა რამე ნებით და სიამოვნით მოგიგონია ...
(40v-41r).
•

ესენი არიან ღმრთის მეათის ბრძანების წინააღმდეგნი. მეათე, ი ან სხჳს საქონელი მოგინდომებია ან სხვის მადლი შეგიშურებია და მისთ
ვის გიწვენია ... (41r-42v).

4. ღვთის ბრძანების შემდგომად სხვაჲ ბრძანებაჲ არიან წმიდათა კაც

თა მიერ - ა. ან მღვდელთა კარგის საქციელის მაგივრად ავი საქმე და საქ
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ციელი გიჩვენებია ერისკაცთათჳს ან უფლის სამსახურზე დაზარებულხარ? ...
(42v-46r).

5. შენდობის წიგნის წაკითხვა. მოწაფე თავს მოიდრეკს და მღვდელი

წაიკითხავს - უფალმან, ღმერთმან ჩუენმან, იესუ ქრისტემან, მადლითა და
კაცთმოყვარებითა თჳსითა შეგინდოს შენ, სულიერო შვილო ჩემო ...(46v-49r).

6. ათნი მცნებანი ღმრთისაჲ ორთა ფიცართა ზედა, რომელი მოსცა მოსეს.
პირველი მცნებაჲ - მე ვარ უფალი, ღმერთი შენი, რომელმან გამოგიყვანე
ევიპტით სახლისაგან მონებისა; არა იყოს თავისა შენისათვის სხუაჲ ღმერთი
თჳნიერ ჩემსა ... (49v-53v).

7. კითხვა, რომელნი არიან საქმენი მისაწთომელნი. მიგებაჲ სამნი, რომელნი
- ნებსით სიგლახაკე, მარადის სიწმინდე, მორჩილებაჲ კაცთა ღვთისათჳს ...
(53v-76v).

8. წესი და რიგი მიცვა[ლ]ებულისაჲ. შემდგომად ამისა მოვალს მღვდელი

და აიღებს ჯვარსა და მისცემს მომაკვდავსაჲ, რაჲთა ემთხვიოს და ეტყვის
მღვდელი ნუგეშინისცემასა სნეულსა მას - გაქვნდეს სასოება, ძმაო ჩემო
(სახელი), მოწყალისა მიმართ ჩვენისა, რომელმანცა ჩვენთჳს შეურაცხება
თავს იდვა და დასთხია პატიოსანი სისხლი ...(76v-91v).
•

ამისა შემდგომად დაუსუენოს ჯვარი ანუ ხატი ჯვარცმისა პირდაპირ

და შეავედროს და ყოველნი იქ მყოფნი ევედრებიან მისთვის
ღმერთსა. მღვდელმან კურთხეულარსი, დიდებაჲ შენდა, ღმერთო

ჩვენო, მეუფეო ზეცათაო ... წმიდაო ღმერთო ... რამეთუ შენი ...
ოხითა - განსწმინდენ, მეუფჱო, ცოდვანი მონისა ამის შენისანი საღთოთა
და პატიოსნითა სისხლითა შენითა, რომელმანცა ცხოვრებისათჳს
კაცთასა დასთხიე, მოწყალეო და სახიერო იესუ ... (78v-81v).
•

შეგვიწყალენი,

მესამე

საგალობელი

სულისაჲ

უკანასკნელსა

აღმოფშვინვ[ა]სა. ოდეს სულმა ბრძოლა დაუწყოს, იესო ათქ

მევინეთ, ხოლო ოდეს მოეახლოს აღმოსლვა სულისა, მაშინ
ყოველთა დაიჩოქონ და ცრემლ[ით] ილოცონ მისთჳს და ანთებული

სანთელი მისცენ მომაკვდავს, იესო ათქმევინონ, თუ ვერა თქოს,
მღ[დელმან] ანუ ერმან თქონ, რომ ყურში ასმინონ გ გზის - იესო,

იესო, იესო, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე. იესო, მაცხოვარო ჩემო,
განმწმინდე მე უშჯულოებათა ჩემთაგან. იესო, სასო ჩემო, ნუ დამიტევებ
მე ... (81v-91v).
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მინაწერები არშიებზე მხედრულით: სიმშვიდე (12v), მოწყალება (15r), მოთმი
ნება (16r), ძმათმოყვარება (19r), მარხვა (20r), სიწმინდე (22r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის

აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კ.
კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 234.
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ტექნიკური აღწერილობა:
483 ფ. ზომები: ყდა - 198x77, ქაღალდი - 90x62, ტექსტი - 65x42, სისქე - 60,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 8, ქვედა - 17, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი; დამწერ
ლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით;
სტრიქონების რაოდენობა: 10; აღრიცხვა - რვეულებრივი; ეროვნულ არქივში
შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] რომელი შუაღამესა [...]ნა იშევ ქალწულისაგან, კაცთმოყუარეო
და მაგასა პირუტყუთასა მიიწვინე ... (1r).
წყდება: წმიდა პატრიარქი ჩვენი, სახელით, წმიდანი მიტრაპოლიტნი დ ეფისკო
პოსნი და ყოველი სამღვდელო და სამონაზნო [...] (431v).
ზოგადი ბიბლიოგრაფია: ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქარ
თულ ხელნაწერთა კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და
პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949,
გვ. 235-236
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ტექნიკური აღწერილობა:
49 ფ. ზომები: ყდა - 162x102, ქაღალდი - 154x92, ტექსტი - 115x63, სისქე - 10,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 10, ქვედა - 13, მარცხენა - 12,
მარჯვენა - 15. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: მუყაოზე ადკრული,
ყვავილოვანი ორნამენტებით შემკული; დამწერლობის სახეობა - მხედრული,
სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
15/18/19/20/21. განკვეთილობის ნიშნები: , ; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი:
პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში შემოსულია პოლიევქტოს კარბე
ლაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] დიდებაჲ და აწდაჲ ღმრთისმშობელისა - ყოვლისა სოფლისა
დიდებაჲსა, კაცთაგან გამოსრულსა და მეუფისა მშობელსა, ზეცისა ბჭესა უგა
ლობდეთ ... (1r).
დასდებელი აღდგომისა, ჴმაჲ ბ - პირველ საუკუნეთა მამისაგან ... (1v-3v).
დასდებელი ჴმაჲ დ - ცხოველსმყოფელსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელად თაყუა
ნისვსცემთ, ქრისტე ... (3v-5r).
დასდებელი აღდგომისა, ჴმაჲ ე - პატიოსნისა ჯუარისა შენისა მიერ, ქრისტე,
ეშმაკი სირცხვილეულ ყავ ... (5v-6v).
დასდებელი აღდგომისა, ჴმაჲ ვ - ძლევა გაქვნდა, ქრისტე, ქვესკნელს ჯოჯოხეთისა
და ჯვარსა ზედა ამაღლდი ... (6v-8r).
დასდებელი აღდგომისა, ჴმაჲ ზ - მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, რომელმან
შემუსრა სიკუდილისა ძალი ... (8r-9v).
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დასდებელი ჴმაჲ ჱ - მწუხრისა გალობასა და სიტყჳერსა მსხუჱრპლსა შენდა,
ქრისტე ... (10r-11v).
გალობა ა, სძლისპირი, ჴმაჲ ა - მარჯვენა შენი უძლეველი ღთივშუენიერი ღირსად
საგალობელ არს ... (11v-13r).
გალობა სძლისპირი, ჴმაჲ ბ - ღელვათა დაანთქა პირველად ფარაო ეტლებითურთ
... (13r-15r).
ჴმა გ, გალობა ა სძლისპირი - რომელმან წამისყოფით შეჰკრიბნა წყალნი ...
(15r-16v).
ჴმა დ, გალობა ა, სძლისპირი - ზღვისა მის მეწამულისა ღელვათა ვიდოდა პირვე
ლად ოდესმე ერი ისრაილისა ... (16v-17v).
[ჴმა ე, გალობა ა, სძლისპირი] – […] რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად
შენდა მოვივლტი ... (18r-v).
[ჴმა ვ, გალობა ა, სძლისპირი] – [...]ილმან, ვითარ ვრცელი ქვეყანა და მდევარი
ფარაო ... (19r-20v).
ჴმაჲ ზ, გალობა, სძლისპირი - წამისყოფითა, ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუ
დედ აღამაღლენ ... (20v-22v).
ჴმაჲ ჱ, გალობა ა, სძლისპირი - ეტლთა მფლობელი ფარაო დაანთქა საკჳრველ
თმოქმედმან კუჱრთხმან მოსესმან ... (22v-24v).
ანტიფონი, რომელ არს აღსავალი - წინასწარმეტყველი იხსენ. ჭირსა ჩემსა შეის
მინე მათგან, ჵ, მრავალმოწყალეო უფალო ... (25r-37v).
წარდგომანი აღდგომისანი, ჴმაჲ ა - მხედარნი აღდგომისანი, ჴმა ა - მხედარნი,
რომელნი საფლავსა შენსა ჰსცჳდეს, მაცხოვარ ... (37v-45r).
სამებიანისა ითქმის მუხლები ესე - ღირს არს ჭეშმარიტად, რაჲთა გადიდებდეთ
შენ, ღვთისა სიტყვაო ... (45v-48v).

მინაწერები:
1. „ქ. მანავის საყდარი ოცდასამს აგვისტოს ვიწყეთ. დღე იყო ოთხშაბათი, ქორო
ნიკონს უპა (1793)“ (48r).
2. „გრიგოლ კარბელოვი.
Григорий Карбелов.
ეს წიგნი ეკუთვნის მის მაღალს კურთხევას, მღუდელს გრიგოლ კარბელოვს“ (49r).
3. „ეს წიგნი პეტრე მგალობლისა არის და ვინც მოიპაროს, გაუწყრეს ღმერთი“
(49v).
4. „ჩყით-ს აპრილის იბ-სა მებოძა რვეული ესე.
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აპრილის იბ-სა მწირმონაზონს გრიგოლს და ონოფრეს მოუვიდათ სტოლზედ
შფოთი, რომლისა ბრალი შფოთისა გერასიმესი იყო.
აპრილის იდ ძეგვს ზვარში მორჩილებაზედ გაიგზავნენ სახელდობ ესენი: იერო
დიაკონი გერმანე და ჩემი ბიჭი.
აპრილის ივ-ს, მონასტრადვე მოვიდნენ ძეგვიდამ. აპრილის ივ-ს დანიელს დავდევ
მცირე მორჩილება. არათუ იმორჩ[ილ]ა, შფოთიცა ქმნა და მღვდელმონაზონი
მაკარი შეაწუხ[ა] უბრალოდ“ (50v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 237.
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ტექნიკური აღწერილობა:
208 ფ. ზომები: ყდა - 158x104, ქაღალდი - 152x101, ტექსტი - 125x72, სისქე - 15,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 10, ქვედა - 24, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 17. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ხის ყავისფერი
ტყავგადაკრული, ტვიფრული; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები
და საზედაო გრაფემები შიგადაშიგ ასომთავრულითა და წითელი მელნით; სტრი
; გადამწერები: დავით
ქონების რაოდენობა: 17; განკვეთილობის ნიშნები: , ,
ჩივაძე (63v); [XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები;
შემკულია მარტივად დეკორირებული თავსამკაულებით (28r, 34v, 44r, 47r);
ხელნაწერი ლაბაძის ქალისაგან გადაეცა ვასილ კარბელაშვილს (3r). ეროვნულ
არქივში შემოსულია 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასდებელი აღდგომისა, ჴმაჲ - სამწუხრონი ლოცუანი ჩუენნი შეიწირენ, წმიდაო
უფალო ... (4r-10r).
დასდებელი, ჴმაჲ ბ - პირველ საუკუნეთა მამისაგან შობილსა ღმრთისა სიტყუასა
... (10v-16r).
დასდებელი, ჴმაჲ გ - ჯუარითა შენითა, ქრისტე მაცხოვარ, დაჰჴსნდა ძალი
სიკუდილისა ... (16r-21r).
დასდებელი, ჴმაჲ დ - ცხოველსმყოფელსა ჯუარსა შენსა დაუცხრომელად თაყუ
ანის ვჰსცემ ... (21r-27v).
დასდებელი, ე - პატიოსნისა ჯუარისა შენისა მიერ წინაშე ეშმაკი სირცხვილეულ
ჰყავ ... (28r-24r).
დასდებელი, ჴმაჲ ვ - ძლევა გაქუნდა, ქრისტე, ქუჱსკნელს ჯოჯოხეთისათა ...
(24v-40v).
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დასდებელი, ჴმაჲ ზ - მოვედით, უგალობდეთ იესოს, რომელმან შემუსრა
სიკუდილისა ძალი და განანათლა კაცთა ნათესავი ... (44r-47r).
დასდებელი, ჴმაჲ ჱ - მწუხრისა გალობასა და სიტყჳერსა მსხუჱრპლსა შენდა,
ქრისტე, შევსწირავთ ... (47r-54r).
სხვადასხვა - შენდამი იხარებს მიმადლებულო ... (54r-59r).
დღესასწაულთა საგალობლები (ჯვართამაღლების, ტაძრად მიყვანების, ქრისტე
შობის, ნათლისღების, ამაღლების, ფერიცვალების, სულთმოფენობის, მარიამობის,
ბზობის, მღუდელმთავართა) (59v-63v).
ანდერძი: „ღმერთო, შეწიე ამ წიგნის დამწერს ჩივაძეს დავითს. ჩემი ნაშრომი
პატასთვის მომიცია. გალობა უნდა მასწავლოს. პირობა ასე არის“ (63v).

მინაწერები:
„კომანადე კუკუსოდ სომხითისა. იქ არის საფლავი წმინდის მაგას ჩვენის იოვანე
ოქროპირისა.
წმინდა ვასილის გვარი იყო ამასიელი, რომლისაც დღესასწაული არის აპრილის
ოცდაექვსა. ისევ ქალაქი იყო ამასია.
წმინდა ფილიმონი ეწამა ქალაქს ლუკაონსა, რომლის ხსენებასა ვყოფთ ნოემბრის
ოცდაცხრას. ამ ქალაქს ახლო არის მონასტერი ელენესი. ამ მონასტერში აღიზარ
და ამფილოქე იკონიელი, რომელიც ამ მონასტერში იყო აბანო ცხელი, მდინარე
[...] წისქვილის სკამი.
წმინდა ექვთიმე იყო სარდის [...].
ქალაქს ყასაბად [...] რომელიც იყო მღვდელ, რომლის ხსენებას ვყოფთ თებერ
ვლის ათ დღეს“ (1r-v).
„ეს წიგნი მომიტანა ლაბაძის ცოლმა ჭალაში 16 აგვისტოს, 1883 წელს. ვ. კ.“ (3r).

შენიშვნები:
1. ხელნაწერი შიგადაშიგ ნევმირებულია (19v-20r, 21r, 27r-v, 33r-34r ...).
2. ტექსტი ერთგან შედარებულია ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის კოლექციაში
დაცულ ნევმირებულ კრებულთან (A85 (27r). დღეს ხელნაწერი ამავე შიფრით
დაცულია საქართველოს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ
ცენტრში) (A85).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 237-238.
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ტექნიკური აღწერილობა:
208 ფ. ზომები: ყდა - 140x100, ქაღალდი - 136x96, ტექსტი - 92x62, სისქე - 25,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 22, მარცხენა - 10,
მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი; დამწერ
ლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები ასომთავრულითა
და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 15; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
მონიშნულია ქვედა არშიებზე ნუსხურით. სულ კვ რვეულისაგან შედგება. განკვე
თილობის ნიშნები: ,
; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული
ნიშნები; ეროვნულ არქივში შემოსულია 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] დაანთქენ ვნებანი. რაჟამს მოივლინა პირველ მზისა ცისკარი
ბერწისაგან მუცლისა ... (1r).
წყდება: ქალწულმან გჳშევ ყრმა იგი, ხოლო მან, მშობელად თჳსად გიწოდა შენ
მამათა ჩუენთა ღმერთმან და მარადის კურთხეულმან და რა ჰმსახურეს ... (208v).
თუჱსა აგჳსტოსა ვ, ფერისცვალება უფლისაჲ ჩუენის იესუ ქრისტესი, დიდებაჲ,
აწდაჲ, ჴმაჲ ე - სიბრძნე. წინასწარ მომასწავებელად აღდგომისა შენისა, ქრისტე,
წარიყვანენ სამნი მოწაფენი შენნი ... (11r-18v).
თუჱსა აგჳსტოსა იე, მიცვალებაჲ ღმრთისმშობელისა, ცისკრად გალობანი,
ჴმაჲ ა, გალობაჲ ა სძლისპირი - გონება იგი. პირად-პირადად შემკობილმან
საღმრთოჲთა მით დიდებითა, ქალწულო წმიდაო ... (18v-26r).
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თუესა სეკდენბერსა იდ მსოფლიო ამაღლება პატიოსნისა და ცხოველმყოფე
ლისა ჯუარისაჲ ცისკრად. გალობა ჴმაჲ ჱ, გალობა ა, სძლისპირი - ჯუარი
დასხა მოსე. სახე ვნებათა შენთა პირველ თავით თჳსით, ქრისტე, გამოსახა მოსე
... (26r-31v).
[ღვთისმშობლის შობისა], გალობაჲ ა სძლისპირი - მოვედით, ერნო.
მოვედით, მორწმუნენო, განმხიარულებულნი სულითა ქალწულისა უბიწოსა
... (31v-36r).
[ღმრთისმშობლის ტაძარდ მიყვანებისა], ჴმაჲ დ, გალობაჲ ა, სძლის
პირი - ზღუაჲ უჳალი, რომელი. სიბრძნისა მის საღმრთოჲსა საუნჯედ
გიცნობთ, დედოფალო ... (36r-41v).
[ქრისტეს შობისა], გალობა ა - ქრისტეს შობასა ვადიდებდეთ. დახსნა ურ
ჩებით პირველქმნილი, მსგავსად ღმრთაებისა დაბადებული ... (41v-48r).
[წინადაცვეთა], გალობაჲ ა, ჴმაჲ ბ - მოვედით, ერნო. მერვე ესე დღე
სახე არს მერმისა მის საუკუნოსა ... (48r-53r).
[უფლის წინადაცვეთის] - რომელმან დაბადა ყოველი. მერვესა დღესა
მეუფჱმან წინადაცვეთა თავს იდვა ... (53r-54v).
[ხარების] - ზღუაჲ უალი. კაცთმოყუარე პირველ აღახვენ შენ ... (54v-60v).
[ნათლისღებისა], დიდებულნი ნათლისღებისანი - სასოწარკ[უ]ეთილ
მან. განმანათლებელი ჩუენი, რომელმან განაღმრთო კაცება, აცხოვნა
კაცნი ... (61r-67v).
[მირქმისა], ჴმაჲ გ, უგალობდითსაჲ - უქმი ქუეყანა. ზეცითა [...]ურიეთ
ღრუბელთა დღესასწაულობა ... (67v-72v).
მესამესა კჳრიაკესა წმიდათა მარხუათასა, ცისკრად, ჴმაჲ ა, გალობაჲ ა აღდგომისა დღე არს, განბრწყინდებო. ბრწყინვალესა კრებასა ქრისტეს აღდგომი
სასა სიკუდილი დაითრგუნა ... (72v-80r).
პარასკევსა ლაზარობისასა სერობისად, ჴმაჲ ა, გალობაჲ ა - სასწაულთა.
ოთხისა დღისა მკუდარი აღადგინე შენ მკლავითა მაღლითა, ქრისტე ... (80r-90v).
შაბათსა ლაზარობისასა ცისკრად შემდგომად ფსალმუნებისა წარდგომაჲ,
ჴმაჲ ა - ქრისტე კაცთმოყვარე. ლოდი რაჲ აღიღეს მკუდარი, ოთხისა დღისა
ლაზარე სიტყჳთ აღადგინე ... (90v-96r).
კჳრიაკესა ბაიაობისასა, ცისკრად შემდგომად ფსალმუნებისა წიგნი, ჴმაჲ
ბ - მჯდომარე. რტოებითა საცნაურად განწმედილნი სულითა ვითარცა ყრმანი ...
(96r-101v).
კჳრიაკესა ბაიაობისასა სერობისად გალობაჲ, ჴმაჲ ჱ - გალობაჲ შევწიროთ.
იოსების სიწმიდე შევიტკბოთ, მორწმუნენო, და გულისჴმაჲ ვყოთ ძალი სიწმიდისა
... (101v-105r).
წმიდასა და დიდსა ორშაბათსა ცისკრად შემდგომად ა ფსალმუნებისა,
წარდგომაჲ ჴმაჲ ა - შენ სიტყუაჲ. ცხოველსმყოფელთა ვნებათა ვითარცა ნათელთა
... (105r-108r).
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წმიდასა და დიდსა ორშაბათსა სერობისად ხუჱდრნი. გალობაჲ ბ, ჴმაჲ ზ კლდე განაპო. შევკრბეთ ჩუენ ზეთისხილითა მთასა საიდუმლოთ ... (108r-111v).
წმიდასა დიდსა სამშაბათსა ცისკრად. შემდგომად ა ფსალმუნებისა, წარდგო
მაჲ, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილი. სასძლო იგი, ძმანო, შევიყვაროთ ... (111v-118r).
წმიდასა და დიდსა ოთხშაბათსა ცისკრად, ჴმაჲ ბ, გალობაჲ გ - კლდესა ზედა.
ამაოთათჳს შესაკრებელი უსჯულოთა ჯერჩინებითა შეკრბების ... (118r-123r).
წმიდასა და დიდსა ხუთშაბათსა ცისკრად გალობანი, ჴმაჲ ვ, გალობაჲ ა მოკუჱთილი ჰკუჱთს მეწამულსა ... (123r-128v).
წმიდასა და დიდსა პარასკევსა სერობისად გალობანი შენნი გოდებისანი,
ჴმაჲ ვ, გალობაჲ ა - ზღვა მეწამული. და შემდგომად უშვილოთა შენთა ცხოვრება
ინებე, მაცხოვარო ჩუენო ... (128v-134r).
წმიდასა და დიდსა შაბათსა ცისკრად წარდგომაჲ, ჴმაჲ ბ - მამისაგან შობილი.
ყოვლად წმიდანი ჴორცნი შენნი, მჴსნელო ... (134r-140v).
წმიდასა და დიდსა პარასკევსა ცისკრად - საცნობელნი ჩუენნი, ჵ მორწმუნენო
... (140v- 155r).
ხუთშაბათსა მეხუთესა კვირიაკესა წმიდათა მარხვათასა, რომელსა ეწოდება
გალობაჲნი დღისა. გალობაჲ ა, ჴმაჲ ვ - შემწე და მჴსნელი. ვინა ვიწყო მე
გლოვად საქმეთა ... (155r-189v).
წმიდასა და დიდსა კჳრიაკესა პასექისასა ცისკრად, ჴმაჲ ა, გალობაჲ ა - აღდგო
მისა დღე არს. განვიწმინდნეთ საცნობელნი და ესრეთ ვიხილოთ ... (189v-197v).
ახალკჳრიაკესა ცისკრად, შემდგომად პირველისა ფსალმუნებისა, წარდგო
მაჲ, ჴმაჲ ზ - მჯდომარე. შიშისათვს ჰურიათასა დამალულთა მოწაფეთა შენთა და
ერთად შეკრებილთა ... (197v-202v).
ხუთშაბათსა ვ, შემდგომად პასექისა ცისკრად, ჴმაჲ ე, გალობაჲ ა - მჴსნელსა
ჩუენსა. უგალობდეთ, ერნო, ქრისტესა, რომელიცა ბეჭთა ზედა დღეს ქერაბინთასა
... (202v-208v).
რუსული მინაწერი: „Полиевкт [...] Карбелов“ (51v-52r, ზედა არშიებზე).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 238-239.
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ტექნიკური აღწერილობა:
ფურც. რაოდენობა 75. ზომები: ყდა - 228x223, ქაღალდი - 217x213, ტექსტი 195x213, სისქე - 7, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 10, ქვედა
- 20. მასალა - ქაღალდი. მელანი - შავი და წითელი. ყდა - მუყაოს ტყავგადაკრული
შავი ყდა. დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, საზედაო გრაფემები მთავრულითა
და წითელი მელნით. სტრიქონების რაოდენობა - 18. აღრიცხვა - რვეულებრივი.
განკვეთილობის ნიშნები: , ,
. გადამწერი: მღვდელი პეტრე (31r, 60v), გადა
წერის ადგილი: თბილისი (60v). [XVIII ს.]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგ

რაფიული ნიშნები. ხელნაწერი ნაკლულია და არეული. გაფორმებულია თავსამ
კაულებითა (2r, 31r, 60r), დეკორირებული, ფერადოვანი საზედაო გრაფემებით
(13r-v, 14v, 16v, 17r, 21r, 23v, 25r-26r) და „შეისწავეებით“ (2v, 23r, 27r, 27v,
30r, 31v,56v). ეროვნულ არქივში შემოსულია 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
საღთო ჟამისწირვა წმიდისა იოვანე ოქროპირისა - დაიკლვის ტარიგი ღვთისა,
ძე მამისა ამხუმელი ცოდვათა სოფლისაჲთა ცხორებისათჳს სოფლისა ... (2r-31r).
საღთო ჟამისწირვაჲ წმინდისა დიდისა ბასილისა კრძალულად - შე-რა-ვიდეს
დიაკონი სადიაკუნესა შინა და შეიმოსოს სტიხარი თჳსი, მღვდელან მოიღოს სეფე
ფე და ჯუარი დასწეროს ... (31r-59v).
საღმრთო ჟამისწირვა წმიდისა გრიგოლის, სიწმიდის განახლებისა. კონდაკი
არს - ესე საღმრთო ჟამისწირვა აღესრულების წმიდათა დიდთა მარხვათა შინა.
მოვიდენ მღუდელნი და დიაკონნი წინაშე წინამძღუარისა ... (60r-75v).
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წყდება: მოვიდა მადლობით [... ...] მეექვსესა ჟამსა მოიწია ნურა[...]სავე [...]
ლდინ რამეთუ [არა]რავე დაჭრ[...]დარა [..]ა და რომელი დაკლას მეცხრესა ჟამსა
მომავალი ნურღ ... (75v).

ანდერძები:
ასომთავრულით: „ღმერთო, შეიწყალე ფრიად ცოდვილი მღუდელი პეტრე“ (31r).
ნუსხურით: „სულსა დედა-მამათი და ძეთა და ასულთა და სახლეულთა პეტრესთა
შეუნდნეს ღმერთმან და ვინცა შენდობა ჩუენთჳს ჰყო, ღმერთმან იგინიცა შეგინდნეს.
ეს კონდაკი დაიწერა თბილისქალაქში“ (60v).

მინაწერები:
გადამწერისეული, ნუსხურით:
„გნახო მელანო როგორი ხარ გაღალდო“ (68v, მარჯვენა არშიაზე).
გვიანდელი მხედრულით:
1. „ქ მოიხსენე უფალო პავლე“ (5r, ქვედა არშიაზე).
2. „მოიჴსნე, უფალო, სასუფე(!) შენ(!) ასთნდარ“. (22r, ქვედა არშიაზე).

შენიშვნა:
წინ უძღვის თავბოლონაკლული ტექსტი შემდეგი დასაწყისით: იესო ღმერთო ჩვენო,
რომელი პირველ საუკუნეთა უვნებელად დაუსაბამოჲსა მამისაგან გამობრწყინდი,
ხოლო უკანასკნელთა ჟამთა წმიდისა ქალწულისაგან განხორციელდი და იშევ ...
(1r-v). v-ზე შემდეგი მინაწერი: „დამბადებელ თანა დაუსაბამოთ მამით, ყოვლად
წმიდით და სახიერით და ცხოველსმყოფელით სულითურთ აწ და მარადის და
უკუნითი უკუნისამდე, ამინ“ (1v).

ბიბლიოგრაფია:
ქართული მოხატული ხელნაწერები და ისტორიული საბუთები (საქართველოს
ეროვნულ არქივში დაცული მასალა), თბილისი, 2016, გვ.152-153.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 239.
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ტექნიკური აღწერილობა:
25 ფ. ზომები: ყდა - 178x135, ქაღალდი - 166x128, ტექსტი - 127x92,
სისქე - 17, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 12, ქვედა - 27,
მარცხენა - 17, მარჯვენა - 23. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა: ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 17/18/19; [XVIIIXIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში
შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
სამთვარიო სრული, მართალი, ჭეშმარიტი ნათქვამი წმინდა მამათაგან ერთს
მთვარისასა, დღე კეთილი ყოვლისა საქმისათვის, მგზავრება კეთილი, ბედნიერია
ზღვასა და ხმელსა ... (2v-25v).
შენიშვნა: წინ უძღვის ამონარიდი კარაბადინიდან (1v-2r).

მინაწერები:
1. „სიზმარში ვნახე, მოფრინამს ტრედი, ფიცი შემომფიცა, საყვარელმან მომცა
იმედი“ (1r).
2. „თორმეტს ღვინობისთვეს მიხეილმა ნახევარ ფუთი შქარი იყიდა. თექვსმეტს
ღვინობისთვეს წავიდა [...]“ (33r).
3. „სამთვარიო ეკუთვნის ნინოს“ (33v).
4. „პლუტი ნინოსი ვარ, არავინ ინებოს თხოვნა ამ წიგნისა“ (34r).
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რუსული მინაწერი:
5. „Продолжение сводов законов, 1832-1838 и частного 1839 года“ (1r).
6. სხვადასხვა უმნიშვნელო შინაარსის მინაწერები (2r, 34r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 239-240.

389

390

ქართული გრამატიკა [XIX]
1446/275

ტექნიკური აღწერილობა:
28 ფ. ცარიელი გვერდები: 10r, 27r; ზომები: ყდა - 224x177, ქაღალდი - 214x176,
ტექსტი - 176x144, სისქე - 7, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა
- 22, ქვედა - 12, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 10. მასალა: ქაღალდი, მელანი შავი; მუყაოს ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა:
19; შეემჩნევა ჭვირნიშანი. [XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული
ნიშნები; ხელნაწერში ჩანახატებია: 1. მელია ჭამს მწვანე ფოთლებს (8r), 2. მცე
ნარეული და გეომეტრიული ორნამენტებით გაწყობილ უჯრებში ჩახატული ადა
მიანების თავები და ფრინველები (9v); ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ
კარბელაშვილისაგან.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ქართული ღრამმატიკა
კითხვაჲ: „რაჲ არს ღრამმატიკა? მიგება: ღრამმატიკა არს სწავლა ხელთა მძღუან
ველი კანონიერისა უბნობისა და მართლწერისადმი ...“ (1r)

მინაწერები:
უშინაარსო მინაწერები: „Милости сому Государю моему“ (ქაღალდზე თავუ
კუღმა წერია), „Самого государу. Старался учить труд“ ... (28v).

ქართული გრამატიკა [XIX] 1446/275

ნახსენებია ნიკოლოზ ბაგრატიონი:
„მე ნიკოლოზს ბაგრა…“ (27v), „Николай Багратион Маиор“ (28v).
შენიშვნა: არის თუ არა ნიკოლოზ ბაგრატიონი ხელნაწერის გადამწერი, არ ჩანს.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 240-241.
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ტექნიკური აღწერილობა:
21 ფ. ზომები: ყდა - 224x178, ქაღალდი - 214x173, ტექსტი - 185x152, სისქე - 5,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 18, მარცხენა - 10.
მასალა: ცისფერი ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 16/17/18/19; [XIX]. დათარიღების საფუძ
ველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ახლავს ფანქრით შესრულებული ორთავიანი
არწივი - რუსეთის იმპერიის გერბი (4v, 22r). ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ
კარბელაშვილისაგან 1928 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
შემოკლებული კატეხიზმო
კთ: რაჲ არს კატეხიზმოს? მი: კატეხიზმოს არს სწავლა, თუ სათანადო არს ცნობა
ღთისა და მოქცევა მცნებათა მისთაებრ ... (1r-20r).
შენიშვნა: ახლავს უმნიშვნელო მინაწერები.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 241.
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ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ზომები: ყდა - 225x173, ქაღალდი - 218x167, ტექსტი - 150x115, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 22, ქვედა - 41, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 37.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; სტრიქონების
რაოდენობა: 19. განკვეთილობის ნიშნები: , , ; გადამწერები: მღვდელი მათე
(2r, 8r); [XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ
არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] მშობელთა ძე, ხოლო მამასა მისსა ეწოდებოდა ხარიტონ და
დედასა - თეოდოტა. ესე სიყრმით მისითგან სათნო და უბიწო მსახური ქრისტესი,
კაცი საკვირველებითა, მადლითა გაბრწყინვებული ... (1r).

წყდება: და ღირსისა მამისა ჩვენისა იოანე დამასკელისა ქალაქით დამასკით,
ნათესავით წარჩინებული და მართლმადიდებლობით წარჩინებული და მართლმა
დიდებლობისა სარწმუნოებისა ზედა განთქმული [...] (8v).

1. ... და წმინდათა მოწამეთა კიკლია, ვალერიანე და ტიურტისი ... ამასვე

დღესა წმიდათა მოწამეთა ევგენი, ქრისტეფორე და ფილიმონისი და წმინდათა
მამათა ჩვენთა მაკარი, ერმოგინე და გაბლისი აკრაკანტისა ეპისკოპოზთა და
პროკოპი მოწამისა და ქრისტეფოტრესი (1r-v).
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2. თვესა ნოენბერსა კდ, წმიდისა დიდისა ქალწულმოწამისა ეკატერინესი ...
ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა მერკვირესი ... (1v-2v).

3. თვესა ნოენბერსა კე, წმიდათა შორის მამათა ჩვენთა და მღვდელმოწამეთა
კლემენტიოს ჰრომთა პაპისა და პეტრე ალექსანდრიელისა ... (2v-3r).

4. თვესა ნოენბერსა კვ, წმიდისა მამისა ჩვენისა ალვიპი მესვეტისა ... ამასვე

დღესა წმიდისა აკაკი მორჩილისა, რომლისათვის წერილ არს კლემაქსსა შინა და

წმიდისა შილა კორინთელ ეპისკოპოზისა, რომელი იყო მოწაფე წმიდისა პავლე
მოციქულისა და წმიდათა მოწამეთა კოზმასი და დამიანესი (3r-4r).

5. თვესა ნოენბერსა კზ, წმიდისა და დიდისა მოწამისა იაკობ სპარსისა (4r-v).
6. თვესა ნოენბერსა კჱ, წმიდისა ღირსისა მამისა და მოწამისა სტეფანე ახლისა,
რომელი იწამა წმიდათა ხატთათჳს, ეგრეთვე წმინდა პეტრე და წმინდა ანდრია

კოსტანტინეს ზე კაფალინიოჲსა ... ამასვე დღესა წმიდისა მოწამისა ირინარხოსისი
... და ჴსენება მორწმუნეთა.

7. მეფეთა კოსტანტინესი და მავრიკისი და შვილთა მათთა და თეოდორე ეპის
კოპოზისა (4v-5v).

8. თვესა ნოენბერსა კთ წმიდისა მოწამისა პარამონისი ... და წმიდისა მოწამისა
ფილომენისი (5v-6r).

9. თვესა ნოენბერსა ლ, წმიდისა და ყოვლად ქებულისა ანდრია მოციქულისა
პირველწოდებულისა, ძმისა პეტრე მოციქულთა თავისა ... (6r-v).

10. თვესა დეკენბერსა აქვს დღე ლა, დღეთა აქვს ჟამი თ და ღამეთა ჟამი იე, თვესა

დეკენბერსა ა, წმიდისა წინასწარმეტყუჱლისა ნაომისი ... ამასვე დღესა წმიდისა

მოწამისა ანანიასი ... და წმიდათა მამათა ონისიმე და სოლომონისი, ეფესელ
მთავარეპისკოპოზთა და წმიდისა მოწამისა თევდორესი (6v).

11. თვესა დეკენბერსა ბ, წმიდისა წინასწარმეტყუჱლისა ამბაკუმისი ... ამასვე დღესა
წმიდათა შორის მამისა ჩვენისა ისო წილკანისა ეპისკოპოზისა ათორმეტთაგანისა

და წმიდისა მოწამისა აბიბოსი ... და ჴსენება წმიდათა მამათა მეგვიპტელთა

მეუდაბნოეთა პეტრე, ანდრია, ირაკლმან და თეოფილესი და წმიდისა მოსე
აღმსაარებელის ა (6v-7v).
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12. თვესა დეკენბერსა გ, წმიდისა წინასწარმეტყუჱლისა სოფონიასი. ესე სოფონია

იყო ტომისაგან სვიმეონისა ... ამასვე დღესა წმიდათა მოწამეთა ინდისი, დომნასი,
სელევკო, აღაპი, მამა და ღლვიკერისი და კრებულისა მათისა და წმიდათა

ორმეოცთა სოფიანეს და წმიდისა მამისა ჩვენისა თეოდორე აღმსარებელისა
ალექსანდრიელ მთავარეპისკოპოსისა ... და ღირსისა მამისა ჩვენისა თეოდოლე
კჳპრელისა ... (7v-8r).

13. თვესა დეკენბერსა დ, წმიდისა დიდისა მოწამისა ბარბარასი … და ღირსისა
მამისა ჩვენისა იოანე დამასკელისა ... (8r-v).

ანდერძები:
1. „ყოველთა არსთა მხედველო ღმერთო, შეიწყალე ფრიად ცოდვილი მღვდელი
მათე“ (2r).
2. „წმიდაო ქალწულმოწამეო ბარბარე, შემეწიე ცოდვილსა მღვდელსა მათეს“ (8r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 241.
2. გიორგი მთაწმიდელი, დიდი სვინაქსარი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს,
შესავალი და სამეცნიერო აპარატი დაურთეს მანანა დოლაქიძემ და დალი ჩიტუ
ნაშვილმა, თბილსი, 2018
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კრებული [XVIII]
1446/278

ტექნიკური აღწერილობა:
24 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 18v, 19v, 20v, 23v-24v; ზომები: ყდა - 222x178,
ქაღალდი - 220x174, ტექსტი - 179x157, სისქე - 5, სტრიქონებს შორის მანძილი 12; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 36, მარცხენა - 14, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალ
დი, მელანი - შავი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების
რაოდენობა: 12. [XVIII-XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშ
ნები; ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. წამება ქეთევან დედოფლისა, ახლად თქმული თავადის დიმიტრი ბაგრა
ტოვანის მიერ შენ, უწინარეს ყოველთა, საუკუნეთა მყოფელო,
თჳსისა დასაბამისა, თჳთ თავსა შორის მყოფელო ... (3r-19r).
შენიშვნები:
1. წინ უძღვის მიმართვა ქეთევან ბატონიშვილისადმი (2v):
„მეფის ასულო, ქველ კეთილ სულო,
ძვირ უფასულო, ქეთევან რქმულო,
ზნეობით სრულო, მწვე უნაკლულო,
ქებით აღმკულო, სახელგანთქმულო,
რტო დავითულო, მის მტილსვე რგულო,
ევფრატით რწყულო, კოწლებ დასხმულო,
მონარგიზულო, ჯერ არ დაზრულო,
პირ მონამგულო, სადაფ განხმულო.
აწ ახლად თქმული წამება, ქეთევანისა დიდისა.

კრებული [XVIII] 1446/278

ქვეყნად ღვაწლითა მბრწყინვისა, ცად ნათლით დაუბინდისა,
მოსახელისა შენისა, მის ნეტარისა წმინდისა,
და სამშობლო საქრმკულობით, ორ კერძო მისაზიდისა.
დიმიტრი“.
2. ბოლოში ერთვის:
„მე მისთა ღვაწლთა მოთხრობა, ვერ ვიძელ რაზომ მენება,
ვინ იწყო ქართველთ მეფეთა, გვართაგან აღმოცენება,
ეთვისა თვისსა ტომობით, კახთა უზავა შვენება,
და აწ ჰფარავს საქმრო სამშობლოს, წმინდის ნეტარის ხსენება,
ხამს წყნარად სადმე იკროდეს, დავითის ქნარი ებარი,
მანვე დამღეროს ხმა ტკბილად, ქეთევანისა ქებანი,
ეხელყვის ორ კერძო, თვის ტომად მოხსენებანი,
და სძლად და ასულად სახელ ჰსდვას, ვის უგავს მოთმინებანი.
ამად ხელ ვჰყავ ნუ თუ მეცა, მეთქვა რამე შესაფერად,
რა ვერ მივხვდი საწადელსა, მეცა მექმნა გულს საძვერად,
მწადდა მყისვე დასახევლად, რადგან ვარგობს ვერა ვერად,
და მაგრამ მითხრეს უჯერობა, დამაშვრალსა მისაწერად,
უხამს დაჯდეს ღირსი ვინმე, მისთა ღვაწლთა აღსაწერად,
მ-Xთა წმიდელი ან სინელი, პეტრიწი ჰყვეს კალმის მჭერად,
მოკლეს სიტყვით რეამჭევრონ, გრძელი ტანჯვა მრავალ ფერად,
და მათ მოგვითხრან შესაზაროდ, ასასტიკონ გულს საგმერად.
დიმიტრი“
3. თავფურცელზე მითითებულია თხზულების გამოცემის თარიღი
და ადგილი:
„სანკთპეტერბუღს ტიპოღრაფიასა შინა იოსებ იოანესოვისასა
წელს ჩყით (1819), ივლისის კა (21) დღესა“ (1r).
2. მის მაღალბრწყინვალებას, უმოწყალეს ჴელმწიფეს თავადს დიმიტრი
გიორგისძეს ბაგრატიონს. თავადს დიმიტრი გიორგისძის ბაგრატიონისადმი მაღალ ბრწყინვალეს თავადსა, დიმიტრი ბაგრატოვანსა
ერთისა ძირით შთამოსრულს, გჭვრეტთ მრავლად მაშვრალოვანსა ... (20r-22v).
შენიშვნა: ბოლოში ერთვის სახელი: გრიგოლ (22v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 242.
დიმიტრიანი, ლექსები და პოემები, რარა ნაკაშიძის რედაქტორობით, თბილისი,
1978. გვ. 79-93.
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[მირის ზღაპარი, XIX]
1446/279

ტექნიკური აღწერილობა:
6 ფ. ცარიელი გვერდი: 6v; ზომები: ყდა - 227x177, ქაღალდი - 215x173, ტექსტი
- 182x130, სისქე - 3, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 14, ქვედა
- 30, მარცხენა - 15, მარჯვენა - 16. მასალა: ცისფერი ქაღალდი, მელანი - შავი,
წითელი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; შეემჩნევა ჭვირნიშანი.
[XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში
შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...] ქალი მოიპარაო, თუ შეგიძლიან გაბრუნდი, ბულღამუნ მოვალ,
ციხე წაართვი და ქალი გამომგვარეო, მერმეთ თქვენს ნებას აღვასრულებო ... (1r).
წყდება: ნომმავთაფის საწოლის კარზედ შევიდნენ, მირა მკლავზედ ძვალი შეიბა
და ნასიბს შეჱყვა. ნომავთაფ ტახტზედ“ (6r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 242-243.
კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ.2, თბ.1941, გვ. 389392.
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ფუტკარი, 1749
1446/280

ტექნიკური აღწერილობა:
86 ფ. ცარიელი გვერდები: 45r-v, 89r-90v,91v-96v; ზომები: ყდა - 355x216,
ქაღალდი - 341x206, ტექსტი - 275x161, სისქე - 21, სტრიქონებს შორის მანძილი 7; არშიები: ზედა - 27, ქვედა - 40, მარცხენა - 25, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი,
მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალ მუყაოზე დაკრული ყავისფერი ტვიფრული ტყავი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი
მელნით, ძირითადი სათაური მოტანილია თვაიდან ბოლომდე ასომთავრულით;
სტრიქონების რაოდენობა: 35; შეემჩნევა ჭვირნიშანი. განკვეთილობის ნიშნები:
, ; გადამწერები: ისიდორე (88v); მომგებელი: ბაქარ ბატონიშვილი (18r); 1749
(18r). შიგადაშიგ ახლავს გემოვნებით შესრულებული ლიგატურები, საზედაო
გრაფემები და ბოლოსამკაულები (18r, 19r, 34r, 44v, 66r, 71r, 88r). გარკვეული
პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა გაბრიელ მაყაშვილს (1r); ეროვნულ არქივში
შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
სიტყუანი და სწავლანი სამეცნიერონი, ფრიად მარგებელნი, სულ-სხეულობით,
ორკერძოვე ძველისა და ახლისა წმიდათა წერილთაგან რჩევით გამოკრებულ
ნი კლემაქსისაგან და დიდისა ვასილისა და გრიგორი ღვთისმეტყუჱლისა და
იოანე ოქროპირისა და მამისა ეფრემისა და მაქსიმესი და ცხოვრებისაგან
მამათასა და სხუათა წმიდათა მღუდელთმოძღუართა, მამათა, მოციქულთა,
წინასწარმეტყუჱლთა, სოლომონ და ზირაქისა და გარეშეთა წიგნთა პლატონ
და სოგრატისი და მენიანდროს და სხუათა фილოსოфოსთა მიერ თქმული
კლემაქსისაგან - ყოველთა, რომელთა ენებოს და ეძიებდენ ღმერთსა, ეპოების
მათ, რამეთუ იგი არს ყოველთა ცხოვრება: ურწმუნოთა და მორწმუნეთა, მართალთა
და ცოდვილთა ... (2r-88v).
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სწავლანი მრავალთა ΦილოსოΦოსთანი და სიტყუანი ფრიად სარგე
ბელნი სულ-სხეულთანი - არისტოტელი თქუა, ვითარმედ ყორანთასა
მლიქნელი უბოროტეს არიან, რამეთუ ყორანნი მკუდართა მლიქნელნი,
ხოლო ცოცხალთა შეშჭამენ ... (14v-18r).
მოკლედ სიტყუისგება სოგრატისი, ჰსწავლა პირველი, თარგმნილი და
სხუათა ΦილოსოΦოსთაგან, რუსულისაგან ქართულს ენაზედ ერასტი
თურქისტანისშვილისაგან - კეთილის კაცის წესი არ არის კაცს პირში
აქებდეს და უკან ზრახვიდეს, ნიშანი ჭკუისა ის არის კაცისა, კაცს განსაც
დელში ჩაგდება უმძიმდეს ... (19r-35v)
მოკლედ გამოსახსნელი ამბავი, წიგნი მეორე, რომის კეისრებისა,
სხვათა მეფეთა, მთავართა და მჴედართმთავრებისა ივლიანე კეისარი
ერთხელ ნავში იჯდა, დიდი ღელვა აღუდგა, ესრეთ, რომ თჳთ მენა
ვეთმოძღვარი იგი დიდათ შეშინდა ... (35v-39r).
წიგნი მესამე, რომელთა შინა არიან ამბავნი ლაკედემონელთანი ლაკემონელნი ვინემდის ბერძენთ ქუჱყანად იდგა ყოველთა რიტორებითა
აღემატებოდნენ ... (39r-42r).
[პეტრე III -ის ტახტიდან გადაგდება და იმპერატრიცა ეკატერინე
გახელმწიფება] - ოდეს მიიღო ტახტი რუსეთისა და იპყრა სახელმწიფო
ესე პირველის იმპერატორისა პეტრეს შჳლის შჳლმან ... (42r-44v).
სასწაული ანტიქრისტეს მოსვლისა და ამ სოფლის აღსრულებისა.
სამღთოთა წერილთაგან გამორჩულნი - მოციქულთაგან კითხვა: შენი
რა არს სახელდება სასწაული მოსლვისა შენისა ... (44v-88r).

ანდერძები:
1. „დაიწერა წიგნი ესე ბრძანებითა ბაქარ საქართველოს მეფის ვახტანგის ძისა
თა. მრავალჟამიერ ჰყოს უფალმან და საუკუნო ცხოვრება მიანიჭოს. წელსა 1749სა მარტის 15-სა (18r).
„ეს ამბები სწორეთ მოგწერე, რაც შევიძლ, ზოგი ჩემის თვალით ვნახე და ზოგი სარ
წმუნოს კაცის პირით აღვსწერე და თქვენს ბრწყინვალებას მოვახსენე. ჴელმწიფეც
მოსკოვს აპირებს ჩაბძანებას აგვისტოში საკურთხებლათ. ვეჭოფ მანგლელი არ
მოიცადონ ამ ცერემონიაზე, ვჰგონებ უმაგისობას არ დაიჩნევენ, არც გიორგი მღუ
დელს დაისაკლისებენ. ხარჭაშნელი რომ დაიბარონ, დაეზარება, მძიმე კაცი არის,
არ გარჯიან“ (44r-v).

ფუტკარი, 1749 1446/280

2. „ამას ყოველთა ღვთივგანბრძნობილთა წმიდისა ეკკლესიათა მართლმადი
დებელთა კათოლიკისა აღმოსავლეთისასა განსაზღვრებითა ჴელ გიდებ თქუჱნ
მზასა გამართუად, უკეთუ იყოს ამაში შეცოდებანი რომელნიმე“ (87v-88r).
„წარმკითხუჱლნო ამის წიგნისანო, სთქჳთ შენდობა ამა წიგნის აღმწერისათვის.
ისიდორე“ (88v).
3. დედნისეული ანდერძი: „დაიბეჭდა ბრძანებითა კეთილის მყოფელისა დიდისა
პატრონისა ჩუენისა მეფისა და დიდისა მთავრისა პეტრე ალექსიევიჩისათა,
ყოველისა დიდისა და მცირისა, თეთრისა, რუსეთისა თჳთმპყრობელისათა და
ჟამსა კეთილად შობილისა პატრონისა ჩვენისა მეფის შვილისა დიდის მთავრისა
ალექსი პეტრეს შჳლისათა, ხოლო კურთხევითა ყოველთა მათ სამღვდელოთა
კრებათათა შორის პატრიარქობისა სამეფოსა შინა დიდად სახელდებულისა ქალა
ქსა მოსკოვს, წელსა დასაბამითგან სოფლისათ 7212, ხოლო შობითგან განჴორცი
ელებისა სიტყუისა ღვთისათა 1703, ინდიკტიონსა 12, თუჱსა ნუმბერსა 12-ს“ (44v)

შენიშვნა:
ბოლოში დართული აქვს საეკლესიო ნივთების სია (91r).

მინაწერები:
„ეს წიგნი ვინათხოვრე გაბრიელ იოსების ძის მაყაშვილისაგან, მე ნიკოლოზ
ათანასეს ძემ მაყაშვილმა 2 ივლისს 1875 წ. სახელად ეწოდების წიგნსა ამას
„ფუტკარი“ (ყდის ზედა ფრთის ფორზაცი).
გადამწერის ხელით: „ღამით უმეტესი ჟამი ლოცვას მიეც და მცირედი ფუფნებასა
ხოლო დღისით ძალისა შენისაებრ განაგებდე“ (1r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 243-245.
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ტექნიკური აღწერილობა:
147 ფ. ზომები: ყდა - 265x190, ქაღალდი - 258x187, ტექსტი - 190x133, სისქე
- 30, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 27, ქვედა - 38, მარცხენა
- 22, მარჯვენა - 34. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: მუყაო,
ყავისფერი; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები
წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 23/24; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
იწყება იბ (მე-12) და მთავრდება ლ (30-ე) რვეულით. განკვეთილობის ნიშნები:
, ; გადამწერი (ან მომგებელი) მღვდელმონაზონი ნიკოლოზ გოგორიშვილი
(47r); [XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ
არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს (გურჯაანი).

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
[ზიარების შემდგომი ლოცვები] - ლოცვა პირველი წმიდისა დიდისა ბაჲსილისა
შემდგომად წმიდისა ზიარებისა - გმადლობ შენ, უფალო ღმერთო ჩუენო, რამეთუ
არა მომიძაგე მე ცოდვილი ... (1აr-2v).
შენიშვნა: ტექსტი არ გრძელდება.
[ზეთის კურთხევა] – [...]ულებდეთ და ტკივილთაგან და შენდა მოლტოლვილნი
დაგვიფარენ საფარველითა შენითა, სძალო ... (3r-17v).
ლოცვა მცირისა აიაზმისა. მღუდელმან კურთხეულარსი. წმიდაო ღმერთოჲ.
მამაო ჩუენო. მოვედით, თაყუანი ვცეთ, გ - უფალო, ისმინე ლოცვისა ჩემისა და
ღაღადებაჲ ჩემი შენდა შევედინ, ნუ გარემიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან ... (18r-24v).
ლოცვა დიდისა აიაზმისა წმიდისა განცხადებისა. მოვალთ ყოველნივე ემბაზსა
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საემბაზო ზედან ძღვანებითა ... ჴმაჲ უფლისაჲ წყალთა ზედა ღაღადებს და იტყჳს:
მოვედით, და მიიღეთ ყოველთა სული სიბრძნისა ... (25r-31v).
ლოცვა ანაფორის შთაცმისა და ქუდისა ... - გმადლობ შენ, უფალო ღმერთო
ჩუენო, რომელმან მრავლითა წყალობითა შენითა იჴსენ მონა ესე შენი ... (32r).
ლოცვა მცირისა სქემისა, რომელ არს მანდილი, რომლ არს [...]. და
შემდგომად რეკისა შემოკრბენ ძმანი ... - განიხუჱნ გულისა შენისა თუალნი,
ძმაო, და ისმინე ჴმაჲ უფლისა ... (32v-38r).
[სულის წმიდის ლოცვა]. კჳრიაკესა მეერგასესა მწუხრად ვრეკთ ადრე დავიწ
ყებულ აკურთხევვსა და შემდგომად აკურთხევსისა მშჳდობით უფლისაჲ
მიმართ ვილოცოთ ... - უხრწნელო, უბიწოო, დაუსაბაჲმოო, უხილაო, მიუწდომელო,
გამოუკულეველო, უცვალებელო ... (38v-47v).
ჯვართამაღლების შეგვიწყალენი - შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო (48r).
ლოცვა დედაკაცსა ზედა მშობიარესა, პირველსა დღესა შობისა ყრმისა
მისისა - დიაკონ: უფლისაჲ მიმართ ვი. მეუფეო, უფალო ყოვლისამპყრობელო ...
(49r-50r).
ლოცვა აღბეჭდვასა ყრმისასა ოდეს მიიღებდეს სახელსა დღესა მერვესა,
შემდგომად შობისა მისისასა. ხოლო მერვესა დღესა ყრმასა მას ... - უფალო,
ღმერთო ჩუენო, შენ გევედრებით და შენ გხადით, გამოაჩინე ნათელი პირისა
შენისა ... (50r-v).
ლოცვა დედაკაცსა ზედა მეორმოცესა დღესა შობისა მისისა. ხოლო მეორ
მოცესა დღესა კუალად მოიყვანონ ტაძარსა შინა ვითარცა პირველ ... - მეო
ხებითა, უფალო, ყოველთა წმიდათა და ღმრთიშმსობელისათა მშვიდობაჲ შენი
მომეც ჩუენ ... (50v-53v).
ლოცვა დადგრომასა ზედა კათაკმეველთასა, მღდელი შემოხსნის სარტყელსა
... - სახელითა შენითა, უფალო ღმერთო ჭეშმარიტებისაო და მხოლოდშობილო ...
(53v-56r).
ნათლობის წესი. ამისა შემდგომად დააყენოს დასავლით კერძო ... (56v-64r).
საყდრის კურთხევაჲ. რომელსა ენებოს აღშენებაჲ ეკლესიისა ... - უფალო
ღმერთო ჩუენო, რომელმან ჯერ იჩინე და ამასცა კლდესა ზედა აღშენებაჲ ეკ
ლესიისა ... (64v-68v).
წესი ტრაპეზის გარეცხისა წმიდასა და დიდსა ხუთშაბათსა, შემდგომად თქმისა
მესამისა მეექუსისა ... დადგების პატრიარქი წინაშე წმიდისა ტრაპეზისა ... უფალო, ღმერთო ჩუენო, რომელმან ცხორებისა მომცემისა სიკუდილითა შენითა
სიკუდილი მოჰკალ ... (68v-70r).
კურთხევაჲ ბაიაისი. დიაკონმან: უფლისაჲ მიმართ. მღუდელმან: ლოცუაჲ ესე
- უფალო ღმერთო ჩუენო, რომელი ზი ქერობითა(!) ზედა ... (70r-v).
წმიდასა და დიდსა კჳრიაკესა კურთხევაჲ ჴორცისა ... - მოიხილე, უფალო იესუ
ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, განჴსნასა ამას ზედა ჴორცთასა ... (70v).
წმიდასა და დიდსა კჳრიაკესა კურთხევაჲ ყველისა და კვერცხის ... - მეუფეო
უფალო, ღმერთო ჩუენო, რომელი ყოველთა დამბაჲდებელი ხარ ... (70v-71r).
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კურთხევა ახლისა ყურძნისა, რაჟამს მოიწეოდეს აგჳსტოს ვ. დიაკონ: უფლისა
მიმართ - აკურთხე, უფალო, ნაყოფი ესე ვენაჴისა, რომელი კეთილ შეზავებითა
ჰაერთათა ... (71r).
კურთხევაჲ ახლისა ღვინისა, ოდეს იჴმიოს ვინმე - უფალო, ღმერთო ჩუენო,
სახიერო და კაცთმოყუარეო ... (71r).
წესი და განგებაჲ პანაშვიდისა ახლად თარგმნილი ... - რომელი სიღრმითა მით
სიბრძნისა შენისათა კაცთმოყუარებითყოველსავე განაგებ ... (71v-76v).
წესი რომელი იქმნების ჩჩჳლსა ზედა აღსრულებულსა. მღუდელმან კურ
თხეულარსი ... - სიღრმედ სიბრძნისა და კაცთმოყუარებისა შემოქმედისა მიმართ
... (77r-83r).
წესი, რომელი იქმნების აღსრულებასა მონაზონთასა. ოდეს აღესრულოს
მონაზონთაგანი ვინმე ... - განსასუჱნებელსა შენსა, მაცხოვარ, სადა ყოველნი
წმიდანი შენნი მკჳდრ არიან ... (83v-107r).
წესი, რომელი აღესრულების მღუდელსა ზედა აღსრულებულსა. ოდეს აღეს
რულოს სოფლისა მღუდელთაგანი ... – (107v-125v).
წესი, რომელი იქმნების აღსრულებაჲსა ერისკაცსა ზედა. ოდეს აღესრულოს
მართლმადიდებელთაგანი ... - სულთა თანა აღსრულებულსა მართალთასა ...
(125v-143r).
წესი და რიგი უკეთუ მართლმადიდებელი ვინმე აღესრულოს დღესა აღვ
სებისასა ვითარცა ახალკჳრიაკემდე ... (143v-147r).

ანდერძი:
მხედრულად: „ქ. მე, ფრიად ცოდვილმა გოგორისშვილმა მღდელმონაზონმან
ნიკოლაოზ ვიმონაღვაწე სულთა განმანათლებელი კურთხევანი ესე. სანამდის
ცოცხალ ვიყო, ჩემს ჴელთ იყოს. ოდეს მოიწიოს ამიერ სოფლით მივცვალო, ვისაც
სამღთოსა და მოწესეს მსხვერპლის შემწირველი ეს დარჩეს, ჩემთვის შენდობას
ჰყოფდეს მღთის გულისათვის, რათა თქვენცა შენდობილ იყუნეთ“ (47v).

შენიშვნა:
ხელნაწერს წინ უძღვის გვიანდელი მხედრულით შესრულებული „ზანდუკი ამა
წიგნისა“ (1r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 245-246.
კურთხევანი, მოსკოვი, 1826.
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ვახტანგ VI-ის
სამართლის წიგნთა კრებული [XVIII]
1446/282

ტექნიკური აღწერილობა:
228 ფ. ცარიელი ფურცლები: 188, 189; ზომები: ყდა - 340x215, ქაღალდი
- 324x210, ტექსტი - 257x156, სისქე - 50, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5;
არშიები: ზედა - 22, ქვედა - 46, მარცხენა - 33, მარჯვენა - 21. მასალა: ცისფერი
ქაღალდი, მელანი - შავი; ტვიფრული ყავისფერი ტყავის ყდა გადაკრული
მუყაოზე; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; ახლავს ჭვირნიშანი; სტრიქონების
რაოდენობა: 35. განკვეთილობის ნიშნები: , ; ავტორ-შემდგენელი: ვახტანგ
ბატონიშვილი; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები;
ეროვნულ არქივში შემოსულია ვასილ კარბელაშვილისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: დასაბამითგანვე დამდებელმან საფუძველთა ქვეყანისათამან და
მქვსელმან ცათამან, უფსკრულთა გამომკვლეველმან და სივრცეთა სოფლისათა
გარეშემცველმან ... (1აr).
კრებული შემდეგი თავებისაგან შედგენა:
1. წინასიტყვაობა (1აr -2r).
2. სამართალი მოსესი (2v-8v).
3. სამართალი ბერძნული (8r-51r).
4. სამართალი სომხური (52r-122r).
5. სამართალი კათალიკოსისა (123r-125v).
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6.
7.
8.
9.

სამართალი მეფის გიორგისა (126r-132v).
სამართალი აღბუღასი (133r-150v).
სამართალი ბატონიშვილის ვახტანგისა (151r-187v;).
მუხლობრივი საძიებელი. ბოლონაკლული (190r-228v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 245-246.
ისიდორე დოლიძე, ქართული სამართლის ძეგლები, ვახტანგ მეფის სამართლის
კრებული, ტ. I, თბილისი, 1963.
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ყარამანიანი, 1840
1446/283

ტექნიკური აღწერილობა:
337 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r, 328r-337r; ზომები: ყდა - 335x210, ქაღალდი 325x203, ტექსტი - 280x155, სისქე - 63, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები:
ზედა - 39, ქვედა - 24, მარცხენა - 26, მარჯვენა - 25. მასალა: ქაღალდი, მელანი
- შავი; ყდა: მწვანე ტყავგადაკრული მუყაოს ყდა, ტვიფრული, კიდეები მწვანე
ფერის ახალი კოლენკორით; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების
რაოდენობა: 32; აღრიცხვა - ფურცლობრივი, არაბული ციფრებით ზედა არშიებზე;
გადამწერები: მიქელ ტერ სტეფანოვი (1r); გადაწერისკ ადგილი: გორი (300
r). 1840 (300r). ხელნაწერს ახლავს ყვავილოვან ორნამენტებში შესრულებული
თავსამკაული (1r); ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ამბავი ყარამანისა, სპარსულისაგან ქართულსა ენასა ზედა გადმოთარგმნილი
ორბელიანის სარდლის ქეშიკჩიბაშის დავითისაგან. თუმცა არა რიტორთა
ენათა ზედა შეწყობილ არს, მაგრამ ამისთჳს დავშუჱრ თარგმანსა ამასა ზედა
ვინადგან წიგნი ყარამანისა ქართულსა ენასა ზედა აქამომდე არ იპოებოდა და
ვისაც უკეთ გამართუა ენისა გნებავს, გამართეთ, უცოდველ იქმნებით (1აr-41v)
თხზულება შემდეგი ნაწილებისაგან შედგება:
პირველ ჟამად სპარსეთს შიგან იყო ჴელმწიფე დიდი, რომელსა ეწოდებოდა
თახმურად, ესე იყო მაღალი და აღმატებული ყოველსა ზედა სპარსეთსა ... (1აr).

408

ყარამანიანი, 1840 1446/283

კარი მეორე: აწ დაიწყება ამბავი შაჰპალიფერისა, ქეივან დევისა და ძმისა მისისა
ათარისა და მრავლისა თილისმებისა ამბავი ( 42r-72v).
კარი მესამე: ყარამანიანი. ამბავი ზორაბისა (72v-94v).
კარი მეოთხე: ყარამანიანი, ამბავი ხოსროვშინისა და გულჩინისა ... (95r-166r).
კარი მეხუთე: ამბავი ყარამანისა, კუალად იწყება ამბავი ყაჰარისა, ადლან დალი
სა, ჩალაქ აირისა ... (166r-233r).
კარი მეექვსე: ყარამანიანი, ამბავი ყარამანის შვილის ნარიმანისა, ამბავი ყოვლი
შირავანისა, ამბავი ქუჩუკ ყარამანისა, ამბავი ყარამანია ქალაქის აღშენებისა,
ამბავი ყარამანის დაბრმაებისა ... (233r-300r).

ანდერძები:
1. „აღიწერა თუჱსა იანუარსა და სრულ იქმნა ჴელითა მიქელ ტერ სტეფანოვისა
გან ქალაქსა გორს, იანვრის 1-სა წელსა 1840“ (300r).
2. „ეს წიგნი აღიწერა ჴელითა მიქელ ტერსტეფანოვისაგან“ (1r)

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 248.
კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. II, თბილისი, 1941,
გვ. 309-310.

409

კურთხევანი, 1756
1446/284

ტექნიკური აღწერილობა:
173 ფ. ზომები: ყდა - 224x164, ქაღალდი - 215x157, ტექსტი - 140x105, სისქე
- 25, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 30, ქვედა - 44, მარცხენა
- 18, მარჯვენა - 35. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ტყავგადაკრული
ხის ყდა; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური, სათაურები და საზედაო გრაფემები
მთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 26; აღრიცხვა - ფურცლობრივი; 1756
(170r). ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: კურთხევანი, ძალითა ღთისათა ახლადთარგმნილი ბერძულისაგან
ქართულად კჳპრიანე სამთავნელისა მიერ ლოცვა დედაკაცსა ზედა მშობიარესა
პირველსა დღესა უფლისაჲ მიმართ: მეუფეო, უფალო, ყოვლისამპყრობელო,
რომელმან განკურნენ ყოველნი სენნი და უძლურებანი კაცთანი ... (1r).
კურთხევანი შემდეგი თავებისაგან შედგება:
ნათლობის წესი (3r-25r).
ქორწინების წესი (25r-41v).
ზეთის კურთხევის წესი (41v-65v).
მცირე აიაზმის კურთხევა (66r-74r).
დიდი აიაზმის კურთხევა (74v-83v).
ლოცვა სულთმბრძოლისა (83v-88r).
ერისკაცის წესის აგება (88r-11r).
მღვდლის წესის აგება (111r-140r).
ჩვილის (ყრმის) წესის აგება (141r-148r).
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წესი პანაშვიდისა (148r-155r).
წესი სულის წმიდის მოსვლისა (155v-166v).
პირველი ხილის კურთხევის წეს (166v).
კურთხევა ყურძნისა (167r).
კურთხევა მარილისა (167r).
კურთხევა წანდილისა (167r-v).
კურთხევა ყველისა და კვერცხისა (168v).
კურთხევა განხსნისა ხორცისა აღდგომას (168v).
კურთხევა ბაიასი (169r-v).

ანდერძი:
„აღიწერა კუღტხევანი ესე გამოკრებილნი ჩემ ცოდვილისა და უღირსისა
მღვდლისა, სიონის დეკანოზის ნიკოლაოზის მიერ. მკითხველთ გევედრები, მცი
რედცა შენდობასა ჰყოფდეთ და სრულ იქმნა დეკენბერსა კ, ქრისტეს აქეთ ჩღნვ
(1756)“ (170r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 249-250.
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კრებული, 1854
1446/285

ტექნიკური აღწერილობა:
37 ფ. ცარიელი გვერდები: 35v-37v; ზომები: ყდა - 377x220, ქაღალდი 355x216, ტექსტი - 302x177, სისქე - 10, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10;
არშიები: ზედა - 27, ქვედა - 22, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 18. მასალა: ქაღალდი,
მელანი - შავი; მუყაოს ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და
საზედაო გრაფემები ასომთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 26; აღრიცხვა ფურცლობრივი; 1854 (35r). ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. სიბრძნე ბალავარისა თქმული ამისა ისაკისა ძისა სოფრონ პალესტინელისა
მიერ - მივედ ოდესმე ქუეყანასა ოპეტსა და მუნ ვპოვე მე წიგნი ესე ინდოთა მეფისა
საწიგნესა, რომელსა შინა წერილ არიან საქმენი ამის სოფლისანი ... (1აr-29v).
ბიბლიოგრაფია: კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ტ. I, თბ. 1941, გვ. 463-467.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, თბ.
2004, გვ.151.
2. საგალობელი ხარებისა, იამბიკო წყობილი, უღირსის და ყოვლად კნინის
იერომონაზ[ონ]ის ნიკოლოსის მიერ ქმნილი (30r-34r)
გალობა ა, სძლისპირი, აღაღე პირი
ცემა ქნარისა, შენთჳს არს დავითისა
ასულო, ყრმაავ, მზა ქმნილობობად ღმრთისა ...
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3. [შესხმა ბალავარისა] (34v-35r)
ბალავარ კაცმან, მცნობმან ღვთისამან,
მოციქულებრ მქადაგმან ქრისტეს სახელისამან ... (34v).

ანდერძი:
„ჩყნდ-ს (1854) წელსა აპრილის დ-ს დღესა“ (35r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 250-251.
2. კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. I, თბ. 1941, გვ.
463-467.
3. ენრიკო გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, თბ. 2004, გვ.151
4. ექვთიმე თაყაიშვილი, „ბალავარიანი“, ქართული რედაქციები, ტფილისი,
[1883-1885].
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ტექნიკური აღწერილობა:
131 ფ. ზომები: ყდა - 347x220, ქაღალდი - 344x217, ტექსტი - 302x182, სისქე - 20,
სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 20, მარცხენა - 20,
მარჯვენა - სხვადასხვა. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა: მუყაო, გადაკრული
აქვს ჭრელი ქაღალდი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაო
დენობა: სხვადასხვა (30, 31, 36 ...); აღრიცხვა - ფურცლობრივი, აღნიშნულია არა
ბული რიცხვებით ზედა მარჯვენა კუთხეში. გადამწერი: გიორგი ბადაშვილი (131r).
1853 (131r); ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
კარი პირუჱლი. მაშრიყის ჴელმწიფის არდაფისა და ძისა მისისა სირინოზისა
ამბავი შესაქცევად სასმენი (1აr-62r).
აქა არდაფ ჴელმწიფისაგან სიზმრის ნახუა და ჩაფურ ვეზირისაგან ახსნა.
(1აr-v)
აქა მის სახელმწიფოს ხალხთა მოსვლა წინაშ არდაფა ჴელმწიფისა და
შირსარელებითაგან საჩივარი (1აv-2r).
აქა ჴელმწიფისაგან შირსარელებთან ბრძოლა დამარცხება მათი და მათის
მეფის ხარღუმის შეპყრობა (2r-v).
მეოედ ბრძოლა შირსარელებისა და ადრაფისაგან დამარცხება მათის
ქალაქისა სამყოფთა დაპყრობა (2v-4r).
აქა ჱერან ჯინისაგან ჴელმწიფის არდაფის შებნედით წარყვანა შაზკურ
ჯინასტის ჴელმწიფესთან დაქორწინება ნანუჯანზედ (4r-5v).
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აქა სპარსთა ჴლმწიფის მუზამფარისაგან მოსვლა და გამოდგომა მაშრიყის
ქალაქის ულმიანის ომი ძლიერ და სიკვდილი არდაფისაგან მულზანფარის
(5v-6r).
აქა სპანდიერ სპარსთა ჴელმწიფის მუზამფარის შვილის მოსვლა სპითა და
ერგინ ჯადსაგან ჴლმწიფის არდაფისა და ჩაფურისა ვეზირისა მოპარვა და
ძაღლათ გარდაქცევა თჳსსა სამყოფში (6r-8r).
აქა ამბავი სირინოზის, რომელიც ჰპოვა არუთჯადომ ყუთით და მანვე
უწოდა სირინოზ (8r-13v).
აქა სირინოზისაგან მის მეორის განჯინის გაღება და იმ იარაღის ნახვა
შემდგომად ჯადოს სიკვდილი (13v-16v).
აქა სირინოზისაგან ინდოეთის ქალაქში მისლუა და დარდუზ ჴელმწიფის
ქალის მუშთარის გარბიყება (16v-26v).
წიგნი მუშთარისაგან ზღვისა შვილთანა (26v-27r).
წიგნი სირინოზისა მუშთარი ჯანთან წიგნის პასუხად (27r-28r).
აქ სირინოზისაგან წასვლა ენგინ ჯადოზედ და მამისა თვისისა არდაფ
ჴელმწიფისა და ვეზირის ჩაფურის გამოხსნა (28r-30r).
აქა სარდან ქაჯთა უფროსის სირინოზის წინაშე. სირინოზისაგან მაშრიყის
დაჭერა და სპანდიერის და სმულის ხოსრო მეფის (30r-31v).
აქა სირინოზისაგან ხარდუ შირხარელის სიკვდილი და დედისა თჳსისა
ნანუჯანის გამოხსნა (31v-34r).
აქა სპანდიერ სპარსთა მეფისაგან ჯარის შეყრა და არდაფ ჴელმწიფეზედ
მოსვლა და სირინოზისაგან დამარცხება და მისი სიკვდილი (34r-36v).
აქა სირინოზისაგან სპარსეთის სახელმწიფოში მისვლა და დაპყრობა
(36v-37v).
აქა სირინოზისაგან წარსლვა ანგიყალის აღება და მისის მფლობელის
დემურ დაღის სიკვდილი ხოალის სპარსთა ჴლმწიფის შჳლის გამოხსნა
და მისის ვეზირის მრავალთა სიკვდილი და კერპისა მათისა და მტრევა
(37v-42v).
აქა ჩრდილოთ ჴელმწიფის გურნის მოსვლა ინდოთ ხელმწიფწს ძისა
თვისისა სისხლის საძბნელად და ომი ფიცხელი და საშინელი (42v-43v).
აქა ჩინეთის ხელმწიფის შვილის იექრასტისაგან ნადირობაში სურათის
ნახვა მუშთარიჯანისა და მისგან გამიჯნურება, ჯარით მისვლა ინდოეთს და
მისგან ჩრდილოთა ხელმწიფის ბრძოლა მუშთარის ეშხზედ (43v-45r).
წიგნი იექდასტისა ჩრდილოთა მეფესთანა (45r-v).
წიგნი იექდასტისაგან ინდოთ მეფესთან მიწერილი (45v-46r).
აქა წიგნი იექდასტისაგან მუშთარიჯანთან (46r).
წიგნი მუშთარისა იექდასტისთან მიწერილი პასუხად (46r-47r).
აქა ყარუნჯადოსაგან ინდოეთში ხელოვნებით მოსვლა და მძინარის სუსან
ბარვეზირ ქალის მოპარვა და შორთ სირინოზისაგან გამოხსნა (47v-51r).
აქა ჯალადის ფალავნის მოსვლა (51r-52r).
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მოსვლა საზარელისა პანინზარისა (52r-53r).
აქა სირინოზისა მუშთაჯანის მოგონება უმაინის ქალაქით წამოსვლა ყარუნ
ჯადოს სიკვდილი მისგან ჩხიკვდ ქალის სუსანბარის გამოხსნა მუნიდგან
ინდოეთში მოსვლა პანინზარის დამარცხება და გაქცევა და სხუა ამბავიცა
(53r-60r).
აქა ქორწილი სირინოზისა და მუშთარი ჯანისა (60v-62r).
კარი მეორე: ანბავი მაშრიყთა ჴელმწიფისა სირინოზისა ძისა მისისა მარიხისა
(62r- 131r)
აქა დაბადება სირინოზის ძის მარიხისა (64r-66v).
აქა ქურსტიტანის ჴელმწიფის ჯანსასაგან მარიხის ჯადოსაგან დასხნა და
ომი (66v-67v).
აქა ზანგისტანის სულტნის ალომის ბრძოლა მარიხთან და მარიხისაგან
მისი დამორჩილება (67v-71r).
აქა მარიხისაგან ჩინეთის მოსლვა და ძლიერის ომების გარდახდა და
მერმე სინდეთს წარსვლა (71r-72r).
აქა ბრძოლა პირველ მარიხისა და მაშრიყელთა (72r-82v).
აქა სირინოზისაგან წარსვლა ყულაბი ჯადოზედ (82v-84r).
აქა სირინოზისაგან ჩინეთისაკენ გამართვა და ამ მამავლობაშ შიქჯადო
საგან სირინოზის უჩინოდ შექმნა ჯარიდამ (84r-v).
აქა შეიქ ჯადოსაგან სირინოზის ცაცხვის ხედ გარდაქცევა (84v-85r).
აქა მარიხისაგან სინდეთში მისვლა ქალის საშოვნელად (85r-91v).
აქა ბრძოლა გულჯანბანოსი და მარიხის ჯარისა (91v-100v).
წიგნი დერიფშახი გულჯანბანოსთან (100v-106v).
აქა მარიხისაგან მაშრიყისაკენ წარსვლა თვისის საყვარლით გულ ჯან
ბანოთი (106v-111v).
აქა წარსვლა მარშიყისაკენ დ სხვანიცა ანბავნი (11v-112r).
აქა მოსვლა ბნელეთის ჴელმწიფის არა მჰასი ძლიერის ფალავნებით
ხარზაყდებითა და დერიყანგითა და სხვათა ფალავანთა უმრავლესისა
სპითა ძისა თჳსისა ღერიფშაას სისხლის საძებნელად (112r-114v).
აქა პირველი ბრძოლა ბნელეთელთა და მაშრიყელთა იექდასტისა და
დერიყანგისა (114v-117v).
ბრძოლა დერიყანისა და მარიხისაგან მისი სიკვდილი (117v-124r).
აქა ძლიერის ფალავნის არდანფანდანის მოსვლა ძაღლთავიანის ჯარით
არამზას შემწედ (124r-127r).
აქა ძლიერისა მის დალდუნკალდუნის მოსვლა (127r-130v).
აქა სირინოზისა და მუშთარისა ჩინეთს მისვლა და მათი გარდაცვალება
ამიერ სოფლით (130v-131r).
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მინაწერები:
„ვისაც რა უნდა მახვდება, მით ბედნიერი გახდება“ (1r)

ანდერძი:
„წელსა ჩყნგ (1853), მაისის კ (20) დღესა აღწერილ არს აზნაურის გიორგი
ბადაშვილისაგან“ (131r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 251.
კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ.II, თბილისი, 1942 წ.
გვ.305.
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ტექნიკური აღწერილობა:
154 ფ. ზომები: ყდა - 325x205, ქაღალდი - 318x208, ტექსტი - 281x160, სისქე 32, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები: ზედა - 20, ქვედა - 18, მარცხენა
- 16, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები წითელი მელნით; სტრიქონების
რაოდენობა: 32; შეენიშნება ჭვირნიშანი. ხელნაწერი რესტავრირებულია. გადამ
წერი: სვიმონ დადიანიძე (153v), 1830 (153v); ხელნაწერი სხვადასხვა დროს
ეკუთვნოდა: ალექსანდრე ამილახვარს (1r), ნინო ამილახვარს (1r, 154v), თაფ
ლო ამილახვარს (153v), ეფროსინა ამილახვარს (153v). ეროვნულ არქივში
შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
კარი პირუჱლი. მაშრიყის ჴელმწიფის არდაფისა და ძისა მისისა სირინოზისა
ამბავი შესაქცევად სასმენი ... (1აr-70v).
აქა არდაფ ჴელმწიფისაგან სიზმრის ნახუა და ჩაფურ ვეზირისაგან ახსნა
(1აr-2r).
აქა მის სახელმწიფოს ხალხთა მოსვლა წინაშე არდაფა ჴელმწიფისა და
შირსარელებითაგან საჩივარი (2r-v).
აქა ჴელმწიფისაგან შირსარელებთან ბრძოლა დამარცხება მათი და მათის
მეფის ხარღუმის შეპყრობა (2v-3v).
მეოედ ბრძოლა შირსარელებისა და ადრაფისაგან დამარცხება მათის
ქალაქისა სამყოფთა დაპყრობა (3v-4v).
აქა ჱერან ჯინისაგან ჴელმწიფის არდაფის შებნედით წარყვანა შაზკურ
ჯინასტის ჴელმწიფესთან დაქორწინება ნანუჯანზედ (4v-7r).
აქა სპარსთა ჴლმწიფის მუზამფარისაგან მოსვლა და გამოდგომა მაშრიყის
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ქალაქის ულმიანის ომი ძლიერ და სიკვდილი არდაფისაგან მულზანფარის
(7r-v).
აქა სპანდიერ სპარსთა ჴელმწიფის მუზამფარის შვილის მოსვლა სპითა და
ერგინ ჯადსაგან ჴლმწიფის არდაფისა და ჩაფურისა ვეზირისა მოპარვა და
ძაღლათ გარდაქცევა თჳსსა სამყოფში (7v-10v).
აქა ამბავი სირინოზის, რომელიც ჰპოვა არუთჯადომ ყუთით და მანვე
უწოდა სირინოზ (8r-13v).
აქა სირინოზისაგან მის მეორის განჯინის გაღება და იმ იარაღის ნახვა
შმდგომად ჯადოს სიკვდილი (13v-17v).
აქა სირინოზისაგან ინდოეთის ქალაქში მისლუა და დარდუზ ჴელმწიფის
ქალის მუშთარის გარბიყება (17v-29v).
წიგნი მუშთარისაგან ზღვისა შვილთანა (29v).
წიგნი სირინოზისა მუშთარი ჯანთან წიგნის პასუხად (29v-31v).
აქ სირინოზისაგან წასვლა ენგინ ჯადოზედ და მამისა თვისისა არდაფ
ჴელმწიფისა და ვეზირის ჩაფურის გამოხსნა (31v-33v).
აქა სარდან ქაჯთა უფროსის სირინოზის წინაშე. სირინოზისაგან მაშრიყის
დაჭერა და სპანდიერის და სმულის ხოსრო მეფის (33v-35v).
აქა სირინოზისაგან ხარდუ შირხარელის სიკვდილი და დედისა თჳსისა
ნანუჯანის გამოხსნა (35v-38r).
აქა სპანდიერ სპარსთა მეფისაგან ჯარის შეყრა და არდაფ ჴელმწიფეზედ
მოსვლა და სირინოზისაგან დამარცხება და მისი სიკვდილი (38r-46r).
აქა ჩრდილოთ ჴელმწიფის გურნის მოსვლა ინდოთ ხელმწიფწს ძისა
თვისისა სისხლის საძბნელად და ომი ფიცხელი და საშინელი (46r-48r).
აქა ჩინეთის ხელმწიფის შვილის იექრასტისაგან ნადირობაში სურათის
ნახვა მუშთარიჯანისა და მისგან გამიჯნურება, ჯარით მისვლა ინდოეთს და
მისგან ჩრდილოთა ხელმწიფის ბრძოლა მუშთარის ეშხზედ (48r-50r).
წიგნი იექდასტისა ჩრდილოთა მეფესთანა (50r).
წიგნი იექდასტისაგან ინდოთ მეფესთან მიწერილი (50r-v).
აქა წიგნი იექდასტისაგან მუშთარიჯანთან (50v-52v).
აქა ყარუნჯადოსაგან ინდოეთში ხელოვნებით მოსვლა და მძინარის
სუსანბარვეზირ ქალის მოპარვა და შორთ სირინოზისაგან გამოხსნა
(52v-57r).
აქა ჯალადის ფალავნის მოსვლა (57r-58r).
მოსვლა საზარელისა პანინზარისა (58r-59v).
აქა სირინოზისა მუშთაჯანის მოგონება უმაინის ქალაქით წამოსვლა ყარუნ
ჯადოს სიკვდილი მისგან ჩხიკვდ ქალის სუსანბარის გამოხსნა მუნიდგან
ინდოეთში მოსვლა პანინზარის დამარცხება და გაქცევა და სხუა ამბავიცა
(59v-65v).
აქა სირინოზისაგან ჴელმწიფის მუშთარიჯანის შეპყრობა მათი სამართალი.
მერმე თჳსი თავის გამოცხადება. მუშთარისთან ქორწინება. დიექდასტისა
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განთავისუფლება და სუსანბირთან ქორწინება (65v-68v).
აქა ქორწილი სირინოზისა და მუშთარი ჯანისა (68v-70v).
კარი მეორე: ანბავი მაშრიყთა ჴელმწიფისა სირინოზისა ძისა მისისა მარიხისა
... (70v-153v).
აქა დაბადება სირინოზის ძის მარიხისა (73r-76r).
აქა ქურსტიტანის ჴელმწიფის ჯანსასაგან მარიხის ჯადოსაგან დასხნა და
ომი მარიხსთან (76r-77v).
აქა ზანგისტანის სულტნის ალომის ბრძოლა მარიხთან და მარიხისაგან
მისი დამორჩილება (77v-81v).
აქა მარიხისაგან ჩინეთის მოსლვა და ძლიერის ომების გარდახდა და
მერმე სინდეთს წარსვლა (81v-83r).
აქა ბრძოლა პირველ მარიხისა და მაშრიყელთა (83v-95v).
აქა სირინოზისაგან წარსვლა ყულაბი ჯადოზედ (95v-97v).
აქა სირინოზისაგან ჩინეთისაკენ გამართვა და ამ მამავლობაშ შიქჯადო
საგან სირინოზის უჩინოდ შექმნა ჯარიდამ (97v-98r).
აქა შეიქ ჯადოსაგან სირინოზის ცაცხვის ხედ გარდაქცევა (98r-v)
აქა მარიხისაგან სინდეთში მისვლა ქალის საშოვნელად (98v-99r).
წიგნი მარიხისაგან ქაფურასთან (99r-v).
წიგნი ქაფურაბასი მარიხთან წიგნის პასუხად (99v-100r).
წიგნი მარიხთან გულჯანბანოსთან (100r-106v).
აქა ბრძოლა გულჯანბანოსი და მარიხის ჯარისა (106v-117r).
წიგნი დერიფშახი გულჯანბანოსთან (117r-124v).
აქა მარიხისაგან მაშრიყისაკენ წარსვლა თვისის საყვარლით გულ ჯან
ბანოთი (124v-125r).
წარსულა მარიხისაგან მამის საძბნელად (125r-130v).
აქა წარსვლა მარშიყისაკენ დ სხვანიცა ანბავნი (130v-131v).
აქა მოსვლა ბნელეთის ჴელმწიფის არა მჰასი ძლიერის ფალავნებით ხარ
ზაყდებითა და დერიყანგითა და სხვათა ფალავანთა უმრავლესისა სპითა
ძისა თჳსისა ღერიფშაას სისხლის საძებნელად (131v-134r).
აქა პირველი ბრძოლა ბნელეთელთა და მაშრიყელთა იექდასტისა და
დერიყანგისა (134r-137r).
ბრძოლა დერიყანისა და მარიხისაგან მისი სიკვდილი (137r-145r).
აქა ძლიერის ფალავნის არდანფანდანის მოსვლა ძაღლთავიანის ჯარით
არამზას შემწედ (145r- 149r).
აქა ძლიერისა მის დალდუნკალდუნის მოსვლა (149r-152v).
აქა სირინოზისა და მუშთარისა ჩინეთს მისვლა და მათი გარდაცვალება
ამიერ სოფლით (152v-153v).
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ანდერძი:
„წელსა ჩყლ, თებერვლის იბ. აღწერილ არს სვიმონ დადიანიძისაგან“ (153v).

მინაწერები:
1. „ალექსანდრე ამილახვარი [...]მარიცი რათ იჩემებ ამ წიგნს, არ გამიგია,
ჩიხტურაძის(?) წიგნია [...]. ესე წიგნი ეკუთვნის თავადს ალექსანდრე ნიკოლაოზის
ძეს“ (1r).
2. „ზდრასტი ჩიხტურ“ (1r).
3. „ეს წიგნი ეკუთვნის კნეინა ნინა ამილახორისა აბაშიძის ქალისა ვინც მოიპაროს
გაუწყრეს საყულისა ღვთისშობელის მადლი და ჯვარი პატიოსნის მადლი“ (1r).
4. „წიგნი ესე ეკუთვნის კნიაჟნა თაფლო ამილახვაროვს“ (153v).
5. „ეს წიგნი ეკუთვნის თაფლო ივანეს ასულს“ (153v).
6. „გულო უძლურო შვების ოხვრით იდიდო“ (153v).
7. „ეს წიგნი ეკუთნის კნეინა ეფროსინა ამილახვაროვისასა“ (153v).
8. „ეს წიგნი ეკუთვნის კნეინა ნინო ამილახვაროვისას“ (154v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 251.
კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ.II., თბილისი, 1942 წ.,
გვ. 305.
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ტექნიკური აღწერილობა:
14 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r-v, 14v; ზომები: ყდა - 350x223, ქაღალდი - 345x222,

ტექსტი - 293x140, სისქე - 5, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა - 23,
ქვედა - 30, მარცხენა - 40, მარჯვენა - 40. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი;

ყდა: მუყაოზე გადაკრული ჭრელი, გაცვეთილი ქაღალდი, ყდაზე დაკრულია გულის
ფორმის ქაღალდი მხედრული მინაწერით: „ტრაკტატის პირი, წარდგენილი მეფის

ირაკლისაგან იმპერატრიც ეკატერინე ალექსეივნასას ივნისის კჱ, დღესა ჩღპგ

წელსა“; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: სხვადას

ხვა; აღრიცხვა - გვერდობრივი, მონიშნულია ზედა არშიებზე მხედრულით. შეემ

ჩნევა ჭვირნიშანი. [XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები;

ხელნაწერი ეკუთვნოდა ნიკოლოზ ბაგრატიონს (14r). ეროვნულ არქივში შემოსუ
ლია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
[გეორგიევსკის ტრაქტატი] (2r-14r)

სახელითა ღთისათა, ყოვლისა შემძლებელისა ერთისა სამწმადაობისა შინა დიდე
ბულისათა - ადრიდგან ერთმორწმუნებამან ყოვლისა რუსეთისა იმპერიასა თანა

ქართველმან მსახურა მფარველობითა, შემწეობითა და შემავედრებლობითა მათ
ერთათა და უგანათლებულესთა მათთა მფლობელთათა ... (2r).
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მინაწერი:
მუხრანის ბატონის შვილის - კნიაზ ნიკოლოზ ედიშერის ძის ბაგრატიონისა ვარ საქართველოს თავა[დ]თა და აზნაურთა აღწერა, ესეიგი ტრახტადი“ (14r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 251-252.
გეორგიევსკის ტრაქტატი, შ. ძიძიგურის რედაქციით, თბილისი, 1983.
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ტექნიკური აღწერილობა:
118 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 2rv, 3v,116v-119r; ზომები: ყდა - 330x211,
ქაღალდი - 326x205, ტექსტი - 222x157, სისქე - 25, სტრიქონებს შორის
მანძილი - 8; არშიები: ზედა - 43, ქვედა - 58, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 35.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა
- მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები წითელი მელნით; შეემჩნევა
ჭვირნიშანი. სტრიქონების რაოდენობა: 24/40/42; აღრიცხვა - სხვადასხვა: გვერ
დობრივი (4r-11r), ფურცლობრივი (15r-73r), რვეულებრივი - (9r-113r). [XIX].
დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში შემოსუ
ლია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ამ ამბისა დასაწყისი პირუჱლი ამოთ სასმენელად შუჱნიერი ჰსწავლის
ათჳს მოშაირეთასა, ტარიელის და ნესტან-დარეჯანისა ვეფხის ტყაოსნობით
რომელმან რომელმან შექმნა სამყარო, ძალითა მით ძლიერითა,
ზეგარდმო არსნი სულითა, ჰყუნა ზეცით მონაბერითა ... (4r-99v).
ბოლოში ერთვის: თარგმანი პირველი წიგნისა ამის ვეფხისტყაოსნისა თქმული
ბატონისშვილის გამგებელის პატრონის ვახტანგისა - მე ვსწერ, ძმისწული მეფის
გიორგისა და ძე ლევანისა, გამგებელი ქართლისა, წიგნსა ამას ... (99v-116r).
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მინაწერები:
1. „1855-სა წელსა მარტის 10-სა, სათი იყო 7“ (118v).
2. „მარიამი, სოფიო, ანუშკა, მიხაკა“ (119v).
3. 119v-ზე დასმულია ხუთი მურის ოვალური ბეჭდი.

შენიშვნა:
ტექსტი ვახტანგისეულს რედაქციისაა, გადმოწერილია ვახტანგ VI-ის მიერ
1712 წელს დაბეჭილი პირველნაბეჭდი „ვეფხისტყაოსნიდან“ კომენტარებით,
განმარტებებითა და ანდერძებით.

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 252-253.
2. შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, ხელნაწერი მემკვიდრეობა, ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2013, გვ.331.
3. შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, აღდგენილი აკაკი შანიძის მიერ, ტფილისი,
1937, გვ. 188-242.
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ტექნიკური აღწერილობა:
50 ფ. ცარიელი გვერდები: 1აv; ზომები: ყდა - 330x210, ქაღალდი - 323x200,
ტექსტი - 257x112, სისქე - 12, სტრიქონებს შორის მანძილი - 32; არშიები: ზედა
- 27, ქვედა - 37, მარცხენა - 24, მარჯვენა - 3. მასალა: ქაღალდი, მელანი შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და
საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა: 32. შეემჩნევა
ჭვირნიაშნი. [XVIII-XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.
ხელნაწერი რესტავრირებულია და აკინძული. ავტორი: თეიმურაზ I; ხელნაწერი
გარკვეული პერიოდი ეკუთვნოდა თამარს არაგვის ერისთავის რძალს (50r).;
ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1929 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. ლექსი მუნასიბი და ტკბილი მსმენელთათჳს საამოვნო, ვარდბულბულის
გაბრჭობა ნათქუამი ღუთივ გჳრგჳნოსნისა ჴელმწიფისა და პატრონისა თეიმუ
რაზისა, სუფევითმცა ჰყოს უფალმან საუკუნითგან და უკუნისამდე, ამინ ჰაერისა შემოქმედო, შენგან არის ყოვლი ფერი,
ცა, ქუჱყანა, ზღუა და ჴმელი, დარი მზისა მონაფერი ... (2r-9v).
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.5-14
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2. შედარება გაზაფხულისა და შემოდგომისა ერთმანერთის თავის ქებით
ჯობნის ბაასი და ცილება, ლექსად თქმული დიდის მეფის თეიმურაზისა ღმერთო, რომელსა გაქებენ, ზეცისა ძალთა კრებულნი,
ქუჱ კაცნი სამოელისგან, სამოთხით გამოძებულნი ... (10r-18r).
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.99-112.
3. [შამიფარვანიანი] - შელაპარაკება და ბაასი მათ მათი შესაფერი მიჯნურ
ობა და ფარვანისაგან თავის დაწვის გაწირვა, ნათქუამი და გალექსილი
დიდის მეფის თეიმურაზისაგან ღმერთო, რომ ყოვლთა ცხადთა და იდუმალთ დაუფარაო,
ვის სერაბიმნი ვერ ხედვენ, პირსა ფრთა მოუფარაო ... (18r-23r).
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.15-23.
4. ლექსნი მუნასიბნი და სათარგმანებელი ქება და მკობა ჴელმწიფისა მეფ
ისა ალექსანდრესი და დედოფლისა ნესტან-დარეჯანისა, ნათქუამი ღმრთივ
გვირგჳნოსნისა მეფისა დიდისა თეიმურისა რადგან არ ვსცხრები ქებასა, ვგონივარ ამათ მისანი,
აწ ჩემთა გულთა ლახვარი, სევდათ მაქვს სადა თარმანი ... (23r-24r)
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.121-124
5. ვიწყოთ ლექსთა ღარიბთა და მუნასიბთა აღწერად, ნათქუამი ღუთივ გჳრგ
ჳნოსნისა მეფისა თეიმურაზისა, კეთილ სასმენელი და ტკბილ საამოვნო მსმე
ნელთათჳს საძებარ სათარგმანებელი სუფრისა და ლხინისა დიდად შემამ
კობელი
კულაც მითქუამს სიტყუა უქმისა, პატიჟმან შემაშინაო,
ყოველნი განვლით სოფელსა, არ ვინ დარჩების შინაო ... (24r-26v).
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.113-[...] რით მთავრდება გამოცემასი ეს და
წინა ნესტანი ერთადაა
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6. აქა ჴელმწიფეს დიდს მეფეს თეიმურაზს გ[რ]ემის სასახლეზედ ლექსები
ეთქო და ბაღის სახლებზედ დაეწერა ღმერთი არს თავი ყოველთა, იგ ვაქოთ განვადიდოთო,
სამნი ნათელნი ერთად ვთქუათ - მამა, ძე სული წმიდაო ... (27r-v).
შენიშვნა: 1. ლექსს ბოლოს აქვს მინაწერი (სავარაუდოდ, ძველი
ხელნაწერიდან გადმოყოლილი): „სრულ იქმნა წიგნი ესე ძალითა
ღმრთისათა, პირველ აღმწერელისაგან, ქორონიკონს ტნჱ (1670)
თთვესა აგვისტოსა, ია (27v). 2. გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ
I, თხზულებანი, სრული კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი
ჯაკობიას რედაქციით, თბილისი, 1934, გვ.142-143.
7. წამება ქეთევან დედოფლისა ღმერთო ცისა და ქვეყნისა, საბრუნავითა მაქცეო,
ზე აღმართულთა ყოველთა, გამცემო გარდამაქცეო ... (27v-33r).
შენიშვნა: 1. გამოცემისათვის იხ.თეიმურაზ I, წამება ქეთევან
დედოფლისა, ახალი გამოცემისათვის ტექსტი მოამზადა,
შესავალი დ აკომენტარები დაურთო თეა ქართველიშვილმა,
თბილისი, 2017.
8. [შვიდთა კრებათათვის] ქება და დიდება წმიდისა და ერთარსისა სამებისა,
მამისა და ძის და წმიდისა სულისა, ნათქუამი მეფის თეიმურაზისა
აღვაღო პირი სიბრძნე და მძჳრი, ზესთა ძალისა ჩემისა მბობად,
სამება ვიწო, არ დავივიწყო, ზეცისა ძალთა მსგავსადვე ჴმობად ... (33r-35r).
შენიშვნა: გამოცემისათვის იხ. თეიმურაზ I, თხზულებანი, სრული
კრებული, ალ. ბარამიძისა და გიორგი ჯაკობიას რედაქციით,
თბილისი, 1934, გვ.161-167
9. ხილისა და კენკრის ჩამონათვალი, ასევე თევზეულის სახელები, მოთავ
სებული წრეებსა და ნახაზებში (35r-v).
10. ანბანთქება ცხრა თავნი, ხოლო თჳთო თავნი მოთხრობილნი ასულ ასულა, მჭვრეტნი დასულა, ესე ვინაა ჩემი ასულა,
ბროლ მინარევით, თვალნი მორევით, მელნის ასულა ... (36r-v).
11. [ანბანთქება] –
არსი ყოველი დამარსი, სხვა უარსო არსად არი,
ამასი ჴამს შედარება, ამას ყოჳლს ნივთთა არსად არი ... (36v-40r).
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12. ეს ანბანთქება პეტრე მგალობლის ნათქვამი არის არსთა მაარსმა თჳთ დამაარსმან, სამოთხე შექმნა აქ ადამისთვს,
ააგო მიწით იგ ჯმნულ ჰყო ბიწით, მაშინა მკჳდრ ჰყო აქ ადამისთჳს ... (40r-43r).
13. წმიდისა ანასტასისთჳს ანტიოქელ მთავარეპისკოპოსისა. კითხვა-მიგება
ვიეთმე მორწმუნეთა კაცთა მიმართ, რომელთა ჰკითხეს ქუჱმო წერილთა სიტ
ყუათათჳს - კითხვა: რაჲ არს სასწაული ჭეშმარიტი ქუყანისა? მიგება: სარწმუნოება
მართალი და საქმენი კეთილნი ... (43r-49r).

მინაწერები:
1. „წელს ჩყლა-სა (1831) ნოენბრის კა-სა, მთვარის კთ-სა დაიბადა მუხრანბატონის
ნიკოლოზის [...], კურთხეულმცა არს სახელი მისი. ეს თარიღი მე დავსწერე
სახსოვრად ჩემდა, ენისელს ვიყავ სანახავად და სახელიც მე უწოდე და ქთხოვთ
არ დამივიწყოთ სიცოცხლით და სიკვდილის დროთა შენდობას მიბძნებდეთ ჩემთნი
კეთლისმყოფნიც და სხვანიც ჩემნი მცნობნი, წელსა ჩყლა-სა (1831) დეკენბრის
ჱ-სა, თავადი დავით ერისთოვი არაგვისა“ (1აr).
2. „მისს ბრწყინვალებას თავად არჩილს თეიმურაზის ძეს ბაგრატიონ-მუხრან
ცკის, მოწყალეს ხელმწიფეს“ (ტექსტი ქაღალდზე დაწერილია უკუღმა) (49v).
3. „ეს ეს ვარდბულბულიანი ერისთ[ა]ვი არაგვის რძლის ქალის თამარისა არის,
ვინც ეს მაიპაროს ცხრა მღვდლის მადლი გაუწყრეს“ (50r).
4. „Сей книга принадлежить княгине Тамару“ (50r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კ.
კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 253-255.
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ტექნიკური აღწერილობა:
51 ფ. ცარიელი გვერდები: 1r, 1აr; ზომები: ყდა - 355x230, ქაღალდი - 353x220,
ტექსტი - 265x175, სისქე - 15, სტრიქონებს შორის მანძილი - 2; არშიები: ზედა - 47,
ქვედა - 42, მარცხენა - 13/18, მარჯვენა - 30. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი,
წითელი; ორ სვეტად ნაწერი. ყდა - ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული,
სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
23/43; 1851 (46r). დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები. ავტო
რი: ტიმოთე გაბაშვილი; გადამწერი: ქრისტესია სამადოვი (სამადაშვილი)
(46r, 47r); გადაწერის ადგილი: მუხრანის წმიდა ქეთევან დედოფლის სახ. ტაძარი;
მფლობელი: ნიკოლოზ ბაგრატიონი. ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: §1. მთაწმიდის და იერუსალიმისა მოხილვა ტიმოთეს მთავარე
პისკოპოზისაგან - საამრად(sic) საგონებელ ჩემდა იყვნეს თუ ვითარ არა საზღვეო
იყოს ზენაჲსათჳს მორთვა სიტყვათა ... (2r).
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შემდეგი თავებისაგან შედგება:
§1. მთაწმიდის და იერუსალიმისა მოხილვა ტიმოთეს მთავარეპისკოპოზისაგან
(1r-2v).

§2. მოსვლა ახალციხეს (2v-3r).

§3. და გამოვლეთ ირიზა ... (3r).

§4. გამოვიწიენით ნეოკესარიად ქალაქსა ... (3r-4r).

§5. ჩავსხედით ნავსა წარსვლად ქიონად ... (4r-5v).

§6. მისვლა მონასტრად საქართველოს კარის ღმრთისმშობლისად (5v-7v).

§7. მოვედით მონასტრად დიდად ლავრად, რომელი აღაშენა ზეგარდმოთა წამის
ყოფითა სახელთა ზედა ყოვლად წმიდისა ხარებისასა, მამამან ათანასი (7v-9v).

§8. მოვედით მონასტერსა დიდებულსა ვათოპესტს (9v-10v).
§9. მისულა მონასტრად სიღმეონად (10v-11r).

§10. მისვლა მონასტრად ქილანდრად (11r-12v).
§11. მისვლა მონასტრად ღუთულამიშად (12v).

§12. მისვლა მონასტრად ფილოთეოს (12v-13r).

§13. მისვლა მონასტრად კარკალოსად (13r-13v).
§14. მისვლა მონასტრად პავლესსა (13v).

§15. შესვლა მონასტრად დიონოსიოსა (13v-15v).
§16. მისვლა მონასტრად გრიგორიოსსა (15v).

§17. მისვლა მონასტრად სვიმონ პეტრესსა (15v-16r).
§18. მისვლა მონასტრად ქსეროპოტამად (16r-v).
§19. შესვლა მონასტერსა როშთასა (16v).
§20. მისვლა მონასტრად ქსენოფს (16v).

§21. შესვლა მონასტრად დუქარიოდ (16v-17v).
§22. შესვლა მონასტრად კონტამონად (17v).
§23. შესვლა მონასტრად უზოღრაფად (17v).

§24. მივიწივენით პანტოკრატორად ტაძარსა ფერისცვალებისასა მონასტერსა ...
(17v-18r).

§25. შესვლა მონასტრად სტავრონიკიტად ტაძარსა წმიდისა მამისა ჩვენისა
ნიკოლოზისსა (18r-19r).

§26. აღვასრულეთ რა მოვლა მონასტერთა (19r-20v).

§27. კუალად მიქცევა კოსტატინეპოლედ და მოხილვაცა ადგილთა (20v-22r).
§28. მისვლა ლავრის მონასტერსა შინა (22r-23r).
§28. ფარმანი (23r-24v).

§29. შესვლა ზღუათა შინა (24v-25r).

[§30] შესვლა ქალაქად ბარუსად (25r).

[§31] მისვლა ქალაქად ბურსისასა (25r-v).
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[§32] მისვლა სოფელ ტროლის (26r-v).

[§33] მოხილვა პატმოჭალაკისა და სხუათა ადგილთა მრავალთა (26v-27v).

§35. მისვლვა(sic) არაბეთს და ხილვა მრავალთა საკჳრველებათა (27v-28v).

§36. მისვლა ნაზარეთს სადაცა აღიზარდა ღმერთი ჩუენი იესო ქრისტე (28v-29r).
§37. მისვლა პტოლეპიდად (29r-31r).

§38. მისვლა იერუსალიმს და მოხილვა და მოხილვა წმიდათა ეკკლესიათა
(31r-34r).

§39. უკეთუ გენებოს ცნობად თუ ქართველნი ვითარ იპყრობდენ იერუსალიმსა,

ესრეთ ვპოეთ მუნ წერილთა შინა (34r-v).
§40.

საქართველოს

მეფის

იერუსალიმისა (34v-35r).

ვახტანგ

გორგასლანისაგან

მეორეთ

აღება

§41. ჟამსა ქართველთ მეფისა დავით გიორგის ძისასა (35r-v).

§42. მეოთხედ აოხრებულის იერუსალიმის აღშენება საქართველოს მეფის

ლეონისაგან (35v-36r).

§43. აქა თუ ვის მიერ აღშენებულ იერუსალიმის მონასტერი (36r-v).
§44. დედათ მონასტერი (36v-38v).

§45. ქართველნი მოწამენი, წმიდა მოწამე მოსე ქართველი (38v-43r).
§46. მისვლა ანტიოსიას (43r-44r).

§47. მისვლვა ჩინებულსა ქალაქსა ათონისასა და მოხილვა მუნებურთა გარემოთა
და მონასტერთა (44r-v).

§48. მისვლა ქუეყანას არნაუტთასა და მოხილვა წმიდათა ეკკლესიათა (44v-45r).
§49. მისლვა ქართველთა მონასტერსა და მოხილვა წმიდათა ეკკლესიათა
(45r-46r).

ანდერძები:
„დიდება ყოვლისა სრულმყოფელსა ღმერთსა, ამინ. მუხრანის წმიდის მოწამის

ქეთევან დედოფლის ეკკლესიის ყოვლად უღირ[ს]მან მღუდელმან ქრისტესია

სამადოვმა აღვსწერე წინამდებარე ესე მოხილვა ტიმოთე არხიეპისკოპოზისა
მიერ წმიდათა ადგილებთა ჭალაკთა და სოფელთასა. რომელიცა ეკუთვნის

ბრწყინვალესა თავადსა ნიკოლოზ ედიშერის ძეს ბაგრატიონ-მუხრანცკის.
ჩყნა-ს წელსა, ივნისის კა-ს დღესა. 1851- года, 21-г дня“ (46r).
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მინაწერები:
1. „1851 года, 22 июня“ (47r).

2. „ნიკოლოზ თა ბაგრატოვანი“ (47r).

3. „მღუდელი ქრისტესია სამადოვი“ (47r, წითელი მელნით).

შენიშვნა:
ტექსტს ახლავს „პინაქსი ანუ ზანდუკი ესე იგი სარჩევი“ (46v-47r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა
კოლექციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ,
აკად. კ. კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 256.
2. პ. იოსელიანი, ,,მიმოსლვა“, 1852 წ.
3. ტიმოთე გაბაშვილი, მიმოსლვა, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა,
ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ელ. მეტრეველმა, თბილისი, 1956
4. გ. გესტმანი, გამოჩენილი გეოგრაფები და მოგზაურები, 1942 წ.
5. გ. გესტმანი, ნარკვევები გეოგრაფიის ისტორიიდან, 1955 წ.
კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიეტარატურის ისტორია, თბილისი, 1980, გვ.354355.
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ნევმირებული გალობანი აღსავალთა [XVII-XVIII]
ფრაგმენტები
1446/292

ტექნიკური აღწერილობა:
4 ფ. ზომები: ყდა - 168x118, ქაღალდი - 150x105, ტექსტი - 100x85, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 15, ქვედა - 35, მარცხენა - 10, მარჯვენა - 20.
მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, სინგური; დამწერლობის სახეობა - ნუსხური,
სათაურები და საზედაო გრაფემები სინგურით; სტრიქონების რაოდენობა: 16/17;
ხელნაწერი ფრაგმენტულია, რვეულებრივი აღრიცხვიდან მხოლოდ „იე“ შემორჩა.
განკვეთილობის ნიშნები:
, . [XVII-XVIII]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგ
რაფიული ნიშნები; ეროვნულ არქივში შემოსულია 925 წელს.
დასაწყისი: გალობა აღსავალთა, რკა - ვიხარე, რომელთა მრქუჱს მე: სახლსა
უფლისასა შევიდეთ და დადგრომილ იყვნეს ფერჴნი ჩემნი ეზოთა შინა შენთა
იერუსალჱმ ... (1r-4v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 256.
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დილარიანი [XIX]
1446/293

ტექნიკური აღწერილობა:
25 ფ. ცარიელი გვერდები: 20v,21r-25v; ზომები: ყდა - 360x230, ქაღალდი 352x212, ტექსტი - 303x200, სტრიქონებს შორის მანძილი - 12; არშიები: ზედა
- 31, ქვედა - 30, მარცხენა - 15. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი; ყდა: ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული; სტრიქონების რაოდენობა: 23/25; შეემჩნევა
ჭვირნიშანი. [XIX]. დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები; ეროვ
ნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
პირველი შესავალი წიგნისა დილარიანისა, რომელნი არიან შაირად და ყა
რიბულად, ლექსტკბილად, შაირი ოდეს სული ღმერთმთავარი, იქცეოდა ზედა წყალთა,
სრულ არსისა შესამკობლად, განმუჭურეტად საღმრთო თვალთა,
ყოველთ ცხოველთ, მოზარდთ მცენართ, ბუნებისა სცემდა ძალთა,
განაგებდა უნაკლულედ, ცათ სამყაროს ხმელ ზღვებრ წყალთა ... (1აr-19v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 257.
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წმინდა ანდრია სალოსის ცხოვრება [XIX]
1446/294
ტექნიკური აღწერილობა:
36 ფ. ზომები: ყდა - 355x227, ქაღალდი - 347x220, ტექსტი - 283x160, სისქე 10, სტრიქონებს შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 35, ქვედა - 29, მარცხენა

- 20, მარჯვენა - 43. მასალა: ქაღალდი, მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი;
დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი

მელნით; აღრიცხვა - გვერდობრივი, აღნიშნულია არაბული რიცხვებით ზედა
მარჯვენა კუთხეში. [XIX]. დათარიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.

ავტორი: ნიკიფორე ხუცესი. მთრგმნელი: ეფთვიმე ათონელი. ახლავს ძველი

სარეგისტრაციო ნომერი N37 (1r). ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია გ.

მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. ცხოვრება და მოქალაქობა ნეტარისა ანდრიასი, რომელი იქმნა სალოს
ქრისტესთჳს. გვაკურთხენ, მამაო - ძმანო ჩემნო საყუარელნო და მონანო
უფლისანო, ისმინეთ ვედრებისა ჩემისა და გაუწყო რა არა საქმე ესე ტკბილ,
ვითარცა თაფლი და საყნოსელად სუნელ და ჰაამო და განმზადენით გულნი სმენად
... (1r).

წყდება: ... მიუგო წმიდამან: არა, შვილო, ნუ იყოფინ! არამედ სხვა და სხვად

არიან კაცის მკულელთა და გუჱლნი იგი და ვეშაპნი კერპთა მსახურთა, რომელთა
მსახურებდეს მათი მსგავსება აქუსთ, ხოლო მეძავნი მემრ[უ]შენი, ვითარცა მტვერი
მწვირე ბნელისა მწარე, არამედ [...] (36v).
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ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ

ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კ. კეკელიძის რედაქციით, I ტ., თბ., 1949, გვ. 257.

2. ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები,
ბიბლიოგრაფია, 1, ჰაგიოგრაფია, თბილისი, 2004, გვ.135-136.
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საპოლიტიკო თეატრი, 1817
1446/295

ტექნიკური აღწერილობა:
95 ფ. ცარიელი გვერდები: 1v, 4v, 6r-v; ზომები: ყდა - 355x224, ქაღალდი 351x222, ტექსტი - 250x150, სისქე - 19, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10;
არშიები: ზედა - 24, ქვედა - 53, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 50. მასალა: ქაღალდი,
მელანი - შავი; ყდა: ახალი; დამწერლობის სახეობა - მხედრული, სათაურები და
საზედაო გრაფემები ასომთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 28; აღრიცხვა
- ნაწილი გვერდობრივი და ნაწილი - რვეულებრივი. 1817 (1r). მთარგმნელი:
არქიმანდრიტი ვენედიქტე (1r), თარგმნისა და გადაწერის ადგილი: თბილისი,
ჯვრის მამის მონასტერი (1r); ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან
1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
საპოლიტიკო თეატრი, ესე იგი საყოფაქცეო სახილუჱლობა, რომელსა შინა
შეკრებულ არიან უაღრესნი განზრახუანი, თუ რაჲ უხმს ქმნად და რაჲსაგან ლტოლ
ვად სათანადო არს მთავრისა (7r).

შენიშვნა:
ხელნაწერს წინ უძღვის: ა. მიმართვა მთარგმნელისაგან, მიძღვნილი უნგროვლასიის მთავრის კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე მავროკოდრატოსადმი (2r-3r), ბ.
კითხჳს მოყუარეთადმი (3r-4r). გ. პინაქსი (5r-v).
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საპოლიტიკო თეატრი, 1817 1446/295

ანდერძი (თავფურცელი):
საპოლიტიკო თეატრი, ესე იგი საყოფაქცევო სახილიჱლობა, თარგმნილი
ლათინურისაგან ელლიაურისა ენასა ზედა ოჱმაღლესისა და ყოვლად ბრძნისა
უნგრო-ვლახიის მთავრისა ნიკოლაოზ მავროკორდატოსაგან, რომელიცა
მიეძღუნა ძესა მისსა, ღთისმსახურსა და ყოვლად ბრძენსა უმაღლესსა მთავარსა
უნგრო-ვლახიისასა უფალს, უფალს კონსტანტინეს ნიკოლაოზის ძესა
მავროკორდატოს. შრომითა და გულსმოდგინებითა სერაფიმ პისიდიელის
არხიმადრიტისათა. ხოლო ქართულსა ენასა ზედა გარდმოღებულ იქმნა ტფილისს
იერუსალიმის მონასტერსა შინა, ეკლესიასა პატიოსნისა ჯუარისასა, არხიმანდრი
ტის ვენედიკტესაგან წელსა ჩყიზ (1817) (1r).
აქვე მოყვება სერაპიონ პისიდიელის ანდერძი (დედნისეული) (3r).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 267-269.
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ქილილა და დამანა [XVIII]
1446/296

ტექნიკური აღწერილობა:
75 ფ. ცარიელი გვერდები: 74v-75v; ზომები: ყდა - 357x225, ქაღალდი - 340x215,
ტექსტი - 272x162, სისქე - 16, სტრიქონებს შორის მანძილი - 7; არშიები: ზედა 20/35, ქვედა - 30, მარცხენა - 28, მარჯვენა - 40. მასალა: ცისფერი ქაღალდი,
მელანი - შავი; მუყაოს ყდა; დამწერლობის სახეობა - მხედრული; შეემჩნევა
ჭვირნიშანი; სტრიქონების რაოდენობა: 32/41; [XVIII]. დათარიღების საფუძველი
- პალეოგრაფიული ნიშნები; მთარგმნელი: ვახტანგ VI (1r); ხელნაწერი ეროვნულ
არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
კარი პირველი ქილილა და დამანასი სპარსულისაგან ქართულად ნათარგ
მანები მეფის ვახტანგისაგან. კარი პირველი. ქილილა და დამანასი, სპარსული
საგან ქართულად ნათარგმანები მეფის ვახტანგისაგან მეც მივყევ სპარსთა ზღაპარსა თარგმანებისა მგებართა
არვინ მიშვებს გარეგან მთათა და გინა მე ბართა
არ ვგავარ არას საქმითა ვარდთა, კოკობთა მკრებართა,
და რა უყო, გაბრჭეთ სამუდმოდ სახმილსა მძაფრად გზებართა ... (1r).
ხელნაწერის გადაწერა შეწყვეტილია მესამე (გ) თავის შუა ნაწილში - „სტუმარმა
თქვა არაკი“ (74r).
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შენიშვნა:
ვახტანგ VI-ის თარგმანი, მესამე რედაქცია (იხ. კორნელი კეკელიძე, ქართული
ლიტერატურის ისტორია, ტ. II, გვ. 413).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
1. ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექ
ციის აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 268-269.
2. ქილილა და დამანა, სპარსულისაგან ქართულად ნათარგმანები მეფისა ვახტა
ნგისაგან ილია ჭყონიას რედაქციით, თბ. 1886, ექვთიმე ხელაიას სტამბა.
3. კორნელი კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტომი II , თბ. 1941,
გვ. 405-414.
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ტექნიკური აღწერილობა:
228 მექ. გამოტოვებული ფფ.72-77; ზომები: ყდა - 334x223, ქაღალდი - 325x213,
ტექსტი - 290x176, სისქე - 58, სტრიქონებს შორის მანძილი - 12; არშიები: ზედა
- 12, ქვედა - 18, მარცხენა - 22, მარჯვენა - 20. მასალა: ქაღალდი, მელანი შავი, წითელი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით;
სტრიქონების რაოდენობა: 22; შეემჩნევა ჭვირნიშანი; აღრიცხვა - რვეულებრივი,
მონიშნულია მხედრულით ქვედა არშიებზე; სულ აღრიცხულია იგ (12) რვეული
(ფფ. 1-110), შემდეგ რვეულებრივი აღრიცხვა წყდება. მოგვიანებით ჩნდება ახალი
აღრიცხვის მცდელობა არეულად და უსისტემოდ (ა - 140v, ბ - 141r, გ - 142r, ე
- 152v). ხელნაწერი დაზიანებულია, ყდა ნაწილობრივ მოცილებული, ფურცლები
გადაქექილი, შეემჩნევა ძველი, უხეში რესტავრაციის კვალი [XVIII-XIX]. დათა
რიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები; გადამწერი: გიორგი ჯანიევი
(228r); გარკვეული პერიოდი ხელნაწერი ეკუთვნოდა მიზოანთ მელქოას (228v);
ეროვნულ არქივში შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. სიტყვანი და სწავლანი სამეცნიერონი, ფრიად მარგებელნი, სულ-სხე
ულებით ორკერძოვე, ძველისა და ახალისა წმინდათა წერილთაგან რჩევით
გამოკრებულნი: კლემაკისაგან(!), დიდისა ბასილისა და გრიგოლი ღმრთის
მეტყველისა და იოვანე ოქროპირისა და მამისა ეფრემისა და მაქსიმესი და
ცხოვრებისაგან მამათასა, სხვათა წმინდათა მღვდელთმოძღვართა, მამათა,
მოციქულ წინასწარმეტყველთა, სოლომონ-ზირაქისა და გარეშე წიგნთა:
პლატონ, სოკრატი და მენიანდროს და სხვათა ფილოსოფოსთა მიერ მიერ(!)
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თქმულნი კლემაქისაგან(!) - ყოველთა, რომელთა ენებოს და ეძიებდენ ღმერთსა,
ეპოების მათ, რამეთუ იგი არს ყოველთა ღმერთი და ყოველთა ცხოვრება ურწმუნოთა და მორწმუნეთა, მართალთა და ცოდვილთა ქრისტიანეთა ... (1r-35v).
ტექსტის ბოლოს ანდერძი: „აღიწერა წიგნი ესე სამეცნიერო
ბრძანებითა ბაქარ საქართველოს მეფის ვახტანგის ძისათა.
მიანიჭოს უფალმან ცხოვრება საუკუნო“ (35v).
2. აპოვთეგმატა, რომელ არს შემოკლებულთა რიტორებრივთა და წესისა
მასწავლელთა სიტყვათა წიგნი სამი, ხოლო მათ შინა არიან დადებულ
თვითეულნი კითხვა-მიგებანი, ცხოვრება და ქცევა და იგავნი, რომელ არიან
სახისმეტყველებანი და მეტყველება სხვათა და სხვათა ფილოსოფოსთა.
შემოკლებულთა სიტყვათა და მიგებათა წიგნი პირველი. სწავლა სოგრატისა.
მოკლედ სიტყვისგება სოგრატისა, სწავლა პირველი, თარგმნილი და სხვა
თაცა ფილოსოფოსთა რუსულისაგან ქართულს ენაზე ერასტი თურქესტა
ნიშვილისაგან - კეთილის კაცის წესი არ არის კაცს პირში აქებდეს და უკან კი
სძრახევდეს ... (35v-92r).
3. ეს ანბანთქება უცხო და ახალად შემოღებული და არ ადვილად სათარ
გმანებელი მეფის ვახტანგისა მიერ, უფალმან სასუფეველი მიანიჭოს, ამინ ასრე არის აგებული, ამგებელსა აქ აქებდეს
ამკობდესცა, ადიდებდეს, ამისთვისვე აქა ქებდეს ... (95r-98v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.63-66.
4. ეს ლექსი ჩახარახეულია(!) ჯუფთარს არავის, ეთქუა არავის, თუ ვინ აწ ბრძანებს, ვეჭვ, არს შემდგომი,
ვმონებ ქრისტესა, მას ჩემსა მწესა, უნდო, არ კეთილით ფრიად შემდგომი ... (98v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.67
5. ეს ერთი ლექსი ანბანი არის, ყოველს სიტყვას ანბანი უზის თავბოლოს არა ბძანებ გიორგ დედად, ესე ვიყავ ზეზ ჱეთერად,
თმით იკარი, კუკ, ლალ, მოგცემ, ნებვენ ოსოპროკოპ ჟვერად... (98v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.68
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6. ეს ქვეითი ტიპი ანბანია თუ ამოარჩევ ქაღალდს კი გჯიჴებენ შჭყვჱჰ ხჩჵ ტურფთჲ ძოწ-გიშრები (98v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.68.
7. მეფე იგივე, სამეფოსაგან კიდეგან ქმნული სალბუნად გულის წყლ[ულ]
ებათათვის მკურნალი თავისა თვისისათვის იქმნების და სწერს ესრედ მწამს, მისის სარჯლით შკმული, ჯოჯოხეთს პირი იცოდა,
მას ვევედრები, რომელმან არა რა ცოდვა იცოდა ... (99r-109v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.24-34
8. ეს ლექსი ლათინურის ენიდამ ერთმა ფარანგამა(!) ყველის ქებად და ასე
ვთქვი თოვლებრ სპეტაკი დაარღოს, ღვთისებრ თვალებრ ბევრია
მათუსალასებრ დღეგძელი, მაგდანლებ მტირლად მზერია ...“ (109v)
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.70
9. [ჩარხებრ მბრუნავი ლექსი] - ცუდად ვიყავ იმატა ასვათ ასეთი, ითესა თავსა
ატამი აბანა ერსა მოშიშთა: ათშიშომ ასრე ანაბა
აბანა დარად იდება: აბედი დარად ანაბა ... (109v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.72.
10. [შეგონება]
კაცმან უნდა თავის საქმე ყველა ღვთითა მოივარგოს,
ამ სოფელსა ჴელი ჱყაროს, იქაც ბარგი დაიბარგოს ...(109v).
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.15.
11. ოდესაც ქართლით იხმეს მეფე ვახტანგ ისპანად და მიწივა წინაშე სპარსთა
მეფისა, აწევდენ მამულსა რჯულის დატევებად და ღვთისმოყვარე მეფე ესე
არა ერჩდა მძლავრისა მის ბრძანებისა, ამისთვის პატიმრად წარავლინეს
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ქირმანს. მუნ მყოფობასა შინა იწყო წერად ესრედ, რათამცა არა შეჰყარა
ურვათა სევდიანობისა და ესრეთით წესითა იქარვებდა პირველისა მის დიდე
ბულებისა არა ქონისა ნაღვლიანობასა. მრავალჟამიერ ყოს უფალმან კულავ მიხმეს ისევ ისპანას, დამრჩა ეს შეუსრულები,
მამცეს პატივი მრავალი, ვა, თუ დავაბი სულები ... (110r-v)
ბიბლიოგრაფია: ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.62.
12. [კაეშანი] მოცალეობასა შინა მყოფსა ჭმუნვა ნაღვლისა მაქარვებლად
იწერების საქართველოს მეფის მიერ უფლისა ვახტანგისაგან, დიდს ქალაქსა
მოსკოვსა შინა დამიმონა კაეშანმა, სევდა მომხვდა მისთვის წამლად
ნაღველს ვხმარობ მუდამ მელნად, გულსა ვაწვებ მისად კალმად... (110v-111v).
შენიშვნა: ლექსი „კაეშანი“ B რედაქციით (ვახტანგ მეექვსე,
ლექსები და პოემები, ალ. ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.170)
13. აქ იწყებიან ტრფიალთაგან სატრფოსათვის შაირობა და მკითხველთა
უხმსთ გულისჴმიერება თუ ვისადმი ტრფიალებს მეფე, სახმარ არს ყურნი
სმენად და გული გამოკვლევად ლექსი უნდა ტკბილი გვარითა, სწავლის სიტყვით გამახარი
სამ-ოთხ რიგად გასასინჯი, სიბრძნეს ზედა არ სახარი ... (111v-114v).
შენიშვნა: მოტანილია მხოლოდ 27 სტროფი, ზოგან სიტყვათა
წყობა არეულია (ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ.
ბარამიძის რედაქციით, 1975, გვ.35-38).
14. [საყვარელო, განმეშორე] საყვარელო, განმეშორე, გამითენე დღე საწყალი,
თვალთა ცრემლი არ მეშრება, ვითარ ნედლი ხესა წყალი ... (114v-115r)
15. ქართული ტრანსკრიფციით სომხურ ენაზე დაწერილი ტექსტი - ქ. ნსტიმქ
იმეჯლის ჰაირქ იევ ილბარქ იევ მიწ პარუნაკ გოჰანამქ ეზ ტიერნე უნიმქ ...
(128v-129r).
16. ისტორია ალექსანდრეს მეფისა მაკედონიისა - ქ. ისტორია ალექსანდრეს
მეფისა მაკედონიისა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, ჩრდი
ლოეთისა და ყოვლისა სამხრეთისა და თჳთმპყრობელისა მეფეთ მეფისა ...
(133r-228r).
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ბიბლიოგრაფია: „ალექსანდრიანი“, ტექსტი გამოსაცემად
მოამზადა, კომენტარები, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო
რევაზ მირიანაშვილმა, თბილისი, 1980.

ანდერძი:
„აღიწერა ხელითა გიორგი ჯანიევისათა“ (228r).

მინაწერები:
1. „მიცვალა დიდი ჴემწიფე იმპერატრიცი ელისაბედ პეტრეს ასული თვესა
დეკემბერს კე, რომელ არს დღე საათსა მესამესა დღისა, დღესა სამშაფათსა,
ქორონიკონს ქრისტეს აქეთ ჩღჲა (1761)“ (94v).
2. „მიცვალა მეფესა საქართველოსა თეიმურაზ, თვესა იანვარს რვასა, დღესა
სამშაფათსა, ჴემწიფის მიცვლის მეთხუთმეტეს დღეს სათსა მეორესა ღამისასა,
ქორონიკონს აქეთ ჩღჲბ (1762)“ (94v).
3. „მეფისათვის მოვკდი, ვერა სცნა არც ვინ აუწყა ენითა,
ჩემნი ერთგულნი სარჯელათ ბოროტათ უთხრეს ჭორითა“ (228 v).
4. “შვილდით ნასროლნი ისარნი წავა ვით ქარნი ზენანი,
წამხდარ საქმესა რას არგებს მას უკან თითზე კბენანი” (228 v)
5. სომხური ტექსტი ქართული ტრანსკრიფციით (228 v).
6. „წიგნი ბაბილოვანისა ალექსანდრესი ამბავი და მოზოანთ მელქოასია ეს
წიგნი“ (228 v).
7. „ქეთევანს მივე ერთი თუმანი [... ...] მაქვს ერთი სტაქანი [... ...]“ (228 v).
8. „რადგან იყოს ტიტულობა [... ...] გვამი“ (228v).
9. სამი ხელრთვა: „მელ[უა]“, „ზურაბ“, მესამე ხელრთვა არ იკითხება (228v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 260-262.
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ტექნიკური აღწერილობა:
8 ფ. ზომები: ყდა - 173x115, ქაღალდი - 168x110, ტექსტი - 115x77, სტრიქონებს
შორის მანძილი - 5; არშიები: ზედა - 18, ქვედა - 30, მარცხენა - 10, მარჯვენა
- 22. მასალა: ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; ყდა - ახალი; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნით,
სათაურები - ასომთავრულითა და წითელი მელნით; სტრიქონების რაოდენობა:
17; აღრიცხვა - რვეულებრივი, შემორჩენილია მხოლოდ ზ რვეული. [XVIII]. დათა
რიღების საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები; ხელნაწერი ეროვნულ არქივში
შემოსულია გ. მუხრანელისაგან 1925 წელს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
დასაწყისი: [...]ბანი წინაგანმზადებანი და მებრ სხუანი. ვითარ ჰფიცა სიცრუით
ანგარებისათჳს. მაშ, სადამე ფრიად იუსჯულოვა ... (1r-3r).
წყდება: და თითოეულნი მიზეზ იქმნა ნივთებიდისაებრ საქმეთა, ვითარ სხეული
ლომისა არს ბუნებითი და მგებარე ნივთი ლომისა. ხოლო შეშა ბუნებითი და
წარსრული ნივთი ცეცხლისა, რომლისაგან [...].
თჳს სამთა და ნაშთთა უკანასკნელთა ადგილთა შინაგანთა, თავი ზ - ადგილი
მეათოთხმეტე არს, რომლისაგან იწარმოებიან ჴელმყოფელობანი ... (3r-8v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ.263.
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ტექნიკური აღწერილობა:
75 ფ. (ფფ.1ა, 21ა, 31ა); ცარიელი გვერდები: 58v-59v; ზომები: ყდა - 214x162,
ქაღალდი - 210x158, ტექსტი - 145x104, სისქე - 17, სტრიქონებს შორის
მანძილი - 6; არშიები: ზედა - 24, ქვედა - 40, მარცხენა - 20, მარჯვენა - 35..
მასალა: ლურჯი ქაღალდი; მელანი - შავი, წითელი; მუყაოს ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - წითელი მელნითა
და ასომთავრულით; სტრიქონების რაოდენობა: 20; აღრიცხვა - გვერდობრივი,
ასომთავრულით ქვედა არშიაზე რვეულის დასაწყისში. სულ არის 10 რვეული
(მეათეში მხოლოდ 6 ფურცელია). აქვს, ასევე, გევრდობრივი აღრიცხვა არაბული
რიცხვებით. შეცდომა დანომრვასი: 53-ს მოყვება 56, 76-ს მოყვება 78, გვ. 96-ს
შეცდომით აწერია 56. სულ დანომრილია 157 გვერდი. [XVIII]. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები; ხელნაწერი ეროვნულ არქივში შემოსულია
გიორგი კონსტანტინეს ძე გოზალაშვილისაგან 1924 წლის 19 დეკემბერს.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
1. მაგეობა სულისათჳს შემოკრებული თითოსახეთაგან სიტყუათა და მოგონებათა
ჩუჱნთა, მამათა ჩუენთა მაქსიმე აღმსარებელისა და იოანე დამსაკელისა ვინაჲთგან მყოფნი ვიდრემე ყოველნი ანუ გრძნობითა იცნობებიან ანუ გონებითა
მიიწთომვიან ... (1r-22v).
2. რათა ნიშ ყოფისათჳს წმიდისა ეკკლესიისა და მას შინა საღმრთოსა კრებისა ზე
სრულქმნილთა განომარტებულობისაგან წმიდათასა მაქსიმე აღმსაარებელისა და
დიონჳსი არიპაგელისა - ეკკლესია საღმრთო სახლ არს და მას შინა შეკრებულნი
სრულმყოფნი და სრულქმნილნი და ამას ვიდრემე ვითარცა აქუს, ჰგიეს ... (23r-42v).
3. განრჩევა და გამოცხადება, რომელთათჳს фილოსოфოსნი შთამოვლენ ჴმათა

448

მაეგობა [XVIII] 1446/299

და მხილება უთაოთა სევერიანთა, ესე იგი არს [...] სულთა განჰმჴრწნელისა
წუალებისა - ტრფიალთათჳს და თანამბრძოლთა ჭეშმარიტთა ჰრწმენათასა საჭირო
არს ჴმათა, რომელთათჳს უფროს შთამოვლენ фილოსოфოსნი ... (43r-58r).
4. მესამე - ვითარმედ თუ ერთ არცა მრავალ და არცა არარა, ვინაჲვე ერთ, ხოლო
თუ ერთ, მრავალთა მიმართ ერთ ... (60r-70v).
5. ნივთთათჳს პირუჱლისა და თუ ვითარ ეტრფების იგიცა მას სანეტაროს არსთა.
ნივთისათჳს - ნივთისა ხედუა აქუს უხედვოჲ, რამეთუ ვითარ მისდა ხედუა, რომელი
დაკლებულ იყოს მყოფთა ხუჱდრისაგან ... (71r-75v).

ანდერძი:
„აღვსწერე წიგნი ესე, რომელ არს მაეგობა სულისა სრულიად კახეთისა სამეფოს
თელავ ქალაქის საემინარიის რეკტორმან მაღალკეთილშობილმან ალექ
სსისძემან დავითმან. თთუჱსა“ (75v).
შენიშვნა: ანდერძი არ არის დასრულებული.

მინაწერები მხედრულით:
1. „ლევან გოთუა, 1923 წ.“ (1r, ყდის ზედა ფრთის ფორზაცი).
2. „#24 წიგნი ესე ეკუთვნის იოელ ალექსიევს“ (1აr, ქვედა არშიაზე).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად.
კორნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 263
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ტექნიკური აღწერილობა:
81 ფ. ცარიელი გვერდები: 18v, 55v, 71v-73v; ზომები: ყდა - 215x166, ქაღალდი 213x164, ტექსტი - 190x135, სისქე - 20, სტრიქონებს შორის მანძილი - 10; არშიები:
ზედა - 23, ქვედა - 13, მარცხენა - 13, მარჯვენა - 20. მასალა: ლურჯი ქაღალდი;
მელანი - შავი; ტვიფრული, ტყავგადაკრული ხის ყავისფერი ყდა; დამწერლობის
სახეობა - მხედრული, სათაურები და საზედაო გრაფემები - ასომთავრულით;
სტრიქონების რაოდენობა: 20/21; აღრიცხვა - გვერდობრივი, არაბული ციფრებით
ქვედა არშიაზე, აღრიცხულია მხოლოდ 1-17 ფურცელი. [XIX]. დათარიღების
საფუძველი - პალეოგრაფიული ნიშნები.

შინაარსობრივ-სტრუქტურული აღწერილობა:
ქართული ღრამმატიკა. #1. ღრამმატიკა არს ჰსწავლა ჴელთმძღუანჱლი
კანონიერ უბნობისა და მართლწერისადმი. #2. ღრამმატიკა განიყოფების სამთა
ზედა უპირველესთა ნაწილთა: 1. მართლწერასა ზედა, 2. ლექსთ წარმოებასა
ზედა, 3. ლექსთ თხზულებასა ზედა ... (1r).
ნაწილი პირველი მართლწერისათჳს (1r-3v).
თავი პირველი ასოთათჳს და განყოფილებათა მათთა (1r-2v).
თავი მეორე მართალთათჳს და ლექსთა (2v-3r).
თავი მესამე, ნიშანთათჳს ტრიქონთ შინათა და ტრიქონთ ზენათა (3r-v).
ნაწილი მეორე, წარმოებისათჳს ლექსთასა (4r-55r).
თავი პირუჱლი, სახელთათჳს და განყოფილებათა მათთ (4v-6v).
თავი მეორე, თჳსებათათჳს ანუ მდევართა სახელისათა (6v-12r).
კანკლედობა პირუჱლი, კანკლედობა მეორე, კანკლედობა მესამე, კან
კლედობა მეოთხე (12r-17v).
სქემა ოთხისავე კანკლედობისა ყოველთა სახელთა არსებითთა და ზედ
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შესრულებულთასა (18r).
თავი მესამე, ნაცულასახელისათჳს (19r-22r).
თავი მეოთხე, ზმნისათჳს (22v-36r).
თავი მეოთხე, შეცუალებათათჳს დაბოლოვებათა ზმნათა ორთავე უღლვი
ლებათა სხუათა ორთავე უღლვილებათა სხუათა და სხუათა დროთა შინა
და სქესთა (36r-41r).
თავი მეხუთე, მაპიროვნებელთათჳს და მამრავლებელთა ზმნათა (41r-44r).
თავი მეექუსე, უკანონოთათჳს ზმნათა (44r-50v).
თავი მეშჳდე, მიმღეობისათჳს (50v-51v).
თავი მერვე, თანდებულისათჳს (51v-52r).
თავი მეცხრე, ზმნისზედისათჳს (52r-53v)
თავი მეათე, კავშირისათჳს (53v-54v).
თავი მეათერთმეტე, შორისდებულისათჳს (54v-55r).
ნაწილი მესამე, ლექსთთხზულებისათჳს ანუ სინტაქსისა (56r-71r).
თავი პირუჱლი, შეთხზჳსა არსებითისა სახელისა არსებითისა თანა სახე
ლისა (56v-58r).
თავი მეორე, შეთხზვისათჳს ზედშესრულისა სახელისა არსებითისა სახე
ლისა თანა (58r-59r).
თავი მესამე, ჴმარებისათჳს ნაცუალსახელისა (59r-60r).
თავი მეოთხე, შეთხზჳსათჳს ზმნისა სახელთა თანა და ბრუნჳს მიღებისა
მისისა (60r-64r).
თავი მეხუთე, ჴმარებისათჳს მიმღეობისა და ბრუნვის მიღებისა მისისათჳს
(64r-v).
თავი მეექუსე, შეთხზვისათჳს თანდებულისა და ბრუნვისა მიღებისა მათისა
(64v-65v).
თავი მეშვიდე, შეთხზვისათჳს ზმნისზედისა (65v-66r).
თავი მერვე, ჴმარებისათჳს კავშირისა (66r-67r).
თავი მეცხრე, შეთხზვისათჳს შორისდებულისა (67v).
დამეტება დანაშთათვის მართლწერისათა (67v-)
ჴმარებისათჳს ტრიქონთ შინათა ნიშანთასა (67v-70v).
თავი მეორე, ჴმარებისათვის სტრიქონთა ზედათა ნიშანთა (70v-71r).

მინაწერები:
„Протоиерей Захарий Сидамонов“ (18r, 71v).

ზოგადი ბიბლიოგრაფია:
ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, ქართულ ხელნაწერთა კოლექციის
აღწერილობა, შედგენილია პროფ. ს. კაკაბაძის და პ. გაგოშიძის მიერ, აკად. კორ
ნელი კეკელიძის რედაქციით, ტ.I, თბილისი, 1949, გვ. 264.

451

საძიებლები
პირთა საძიებელი
აბაშიძე მალაქია 220 (მინაწ. 12, 14)
აბაშიძე მარიამ 222 (ტექნ. აღწ.), 222
(ანდ.)
აბიბოსი (მოწ.) 277:11
აბიბოს ნეკრესელი 201:43ზ, 213
(ტექსტთან დაკ. შენ.)
მაქსიმე კათოლიკოსი (აბაშიძე) 208 (ტექნ.
აღწ.; მინაწ. 2, მინაწ. 2-ის შენიშვნა) აბელი
201:15
აბერკი 241:71
აბულ ჰერითი იხ. იოანე, ექვთიმეს მამა
ადამი 201:5, 11, 15, 20, 30, 40
ავდა ეპისკოპოსი 241:15
ავდელი მღვდელი (მოწ.) 241:29
აბო ტფილელი 213 (ტექსტთან დაკ. შენ.),
239:8, 14
აბრამი/აბრაჰამი 220 (მინაწ. 17), 241:28;
241:73, 102
აგაბოსი (მოციქ.) 241:23
აგია 241:10
ადამი 201:5, 11, 16, 30
აეკატერინა იხ ეკატერინა
ავგაროზი 210:7, 225:3
ავეტიქ ეპისკოპოსი 207 (შენ. 1)
აზა დიაკონი (წმ.) 241:29
ავიპპა 240:10
ავქსენტი 217II:24
ათანასე ალექსანდრიელი 217II:67;
241:47
ათანასე წიგნისმკითხველი 241:98
ათანასე ათონელი 241:110; 291:7
ათენაგენი (მოწ.) 241:122
აკაკი (მოწ.) 241:53
აკაკი (მოწ.) 241:64
აკაკი (მოწ.) 241:78, 241:133

აკაკი აღმსარებელი 241:14
აკაკი მელიტინელი (წმ.) 241:32
აკაკი მორჩილი 277:4
აკინთი იხ. იაკინთე
აკლიპადო (მოწ.) 241:108
აკვილა მოციქული 241:119
აკვილა ეპარხოზი 241:8
აკვილინა (მოწ.) 241:22
აკვილინა (მოწ.) 241:88
აკვინდინე (მოწ.) 241:33
ალა 241:10
ალექსანდრა დედოფალი (მოწ.) 241:36
ალექსანდრე (მოწ.) 241:25
ალექსანდრე (მოწ.) 241:58
ალექსანდრე (მოწ.) 241:84
ალექსანდრე (მოწ.) 241:111
ალექსანდრეა 241:4
ალექსანდრე ბატონიშვილი 219 (ტექსტთან
დაკ. შენ. 2), 213 (მინაწ.)
ალექსანდრე მაკედონელი 297:16
ალექსანდრე ჰრომთა პაპი 241:74
ალექსი 221 (ტექნ. აღწ.), 221 (ანდერ. 2, 3)
ალექსი ღვთის კაცი 241:1
ალიპი (მოწ.) 241:72
ალვიპი მესვეტე 277:4
ალფეოსი, მოციქული და
წინასწარმეტყველი 241:25, 55, 71
ამბაკუმ წინასწარმეტყველი 277:11
ამილახვარი ალექსანდრე 287 (ტექნ.
აღწ.), 287:1, 287 (მინაწ. 1)
ამილახვარი ეფროსინა 287 (ტექნ. აღწ.),
287 (მინაწ. 7)
ამილახვარი თაფლო 287 (ტექნ. აღწ.,
მინაწ. 4, 5)
ამილახვარი ნინო 287:3, 8
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ამოს წინასწარმეტყველი 241:90
ამფიანე (მოწ.) 241:17
ანა ბატონიშვილი 201:37
ანა, ღვთისმშობლის დედა 217II:69
ანანია მოციქული 225:3
ანანია (მოწ.) 277:10
ანაპოლის კონსტანტინეპოლელი 241:108
ანასტასია (მოწ.) 241:30, 241:137
ანასტასი ანტიოქიელი მთავარეპისკოპოსი
(წმ.) 241:23; 290:12
ანასტასი მონაზონი, სინელი (წმ.) 241:23
ანდრია 220 (მინაწ. 26)
ანდრია (მოწ.) 241:60
ანდრია (მოწ.) 241:117
ანდრია (მოწ.) 277:6, 11
ანდრია კრიტელი 241:49, 109
ანდრია მხედარი (მოწ.) 241:118
ანდრია პირველწოდებული 217II:20, 105
ანდრიანე მეფე 241:23
ანდრია სალოსი 294:1
ანდრონიკაშვილი ქაიხოსრო 201:29 (შენ.)
ანდრონიკე მოციქული 241:62
ანთიმო ხუცი 241:82
ანთიპატრო ბოსტრელი ეპისკოპოსი 241:88
ანიმა 241:10
ანნა 201:43ზ
ანნა 213 (მინაწ.)
ანნა (წმ.) 241:130
ანნა ზახარევნა („ტარასოვის ცოლი“) 213
(მინაწ.)
ანნა, მდივანბეგის ასული 213 (მინაწ.)
ანტიოხო (მოწ.) 241:121
ანტიპა ეპისკოპოსი (მოწ.) 241:26
ანტიპატრო (მოწ.) 241:44
ანტონი (მოწ.) 241:49
ანტონი დიდი 217II:41, 249:22
ანტონ I, კათალიკოსი 201:43გ, 208, 249
(ანდერძ.)
ანტონ II, კათალიკოსი 201:43 ბ, გ, თ; 205,
205:1, 2, 3; 208 (მინაწ. 5)
ანტონინა (მოწ.) 241:84
ანტონინა (მოწ.) 241:87
ანტონინო (მოწ.) 241:34
ანტონინე ალექსანდრიელი 241:136
ანტონინე მეფე 241:76
ანტონ მარტყოფელი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
აპოლინარი (მოწ.) 241:128

აპოლო (მოწ.) 241:36
აპოლო ეპისკოპოსი 241:85
აპოლონ ჰრომთა პაპი 241:128
აპოლონი (მოწ.) 241:115
არდალიონი (მოწ.) 241:32
არისტოტელე 205
არისტოკლეო ხუცი (მოწ.) 241:98
არისტრახო (მოციქ.) 241:29
არკადი, მეფე 241:53
არპლა მონაზონი 241:10
არსენი დიდი 241:53
არტემონ ხუცი (წმ.) 241:26
არქიპო (მოწ.) 241:111
არჩილ II 201:12, 13, 17; 207 (შენ. 1)
არჩილი და ლუარსაბი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
ასკილა (მოწ.) 241:65
ასტის ეპისკოპოსი 241:111
ასვინკრიტე (მოწ.) 241:95
ატტიკო (მოწ.) 241:44
აფრიკანოსი (მოწ.) 241:25
აფროდი (მოწ.) 241:49
აღათიკე მეუდაბნოე (წმ.) 241:65
აღათოდორე (მოწ.) 241:103
აღათონიკე (მოწ.) 241:103
აღათოპო (მოწ.) 241:19, 20
აღაპი (მოწ.)241:18, 31; 277:12
აღაპი, იხ. პისტი, აღაპი და ელპიდი
აღაპიტი ჰრომთა პაპი (წმ.) 241:32
აღნი (მოწ.) 241:110
აღრიპინა (მოწ.) 241:98
აღსიაშვილი ნინა 228 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ., მინაწ.)
ბაბათაშვილი იოსებ ტფილელი იხ. იოსებ
ტფილელი (ბაბათაშვილი)
ბაბილოვანი ალექსანდრე 298 (მინაწ. 6)
ბაგრატ ტავრომინიელი, მოციქულთასოწრი
241:114
ბაგრატიონ-მუხრანსკი არჩილ (თეიმურაზის
ძე) 290 (მინაწ.2).
ბაგრატიონ-მუხრანსკი ნიკოლოზ 290
(მინაწ. 1, 2); 291 (ანდერძ., მინაწ.2)
ბაგრატიონი დიმიტრი 403:1 (შენ. 2)
ბაგრატიონი ნინო 235 (შენიშ. 1, 2)
ბადაშვილი გიორგი 286 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ.)
ბალავარი 285:3
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ბაითო 241:10
ბაქო იხ. სერგი და ბაჲქო
ბარათაშვილი იოსებ 205 (მინაწ. 7)
ბარბარა (მოწ.) 277:13
ბარბაროზი (მოწ.) 241:50
ბართლომე მოციქული 217II:61, 86, 105
ბარნაბა მოციქული 241:86
ბარაქო 241:13
ბარკა 241:10
ბარუქოს 241:11
ბასილა (მოწ.) 241:30
ბასილი (მოწ.) 241:112
ბასილი ამასიელი 241:40, 41
ბასილი აღმსარებელი (წმ.) 241:27
ბასილი დიდი 241:124, 249:23, 249:15,
273:1, 280, 297:1
ბასილია/ვასილი (მოწ.) 241:31
ბასილი სკვითოპოლელი (მოწ.) 241:110
ბასილი ხუცი 241:6
ბასილეოსი (მოწ.) 241:43
ბაქარ ბატონიშვილი 280 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ.), 297:1 (ანდერძ.)
ბენედიქტე 241:6
ბენიამენ დიაკონი 241:15
ბენიამენი (მოწ.) 241:135
ბესარიონი (წმ.) 241:81
ბიკტორი (მოწ.) 241:33
ბირილე 241:5
ბიძინა ქართველი 213 (ტექსტთან დაკ.შენ.)
გაბაშვილი ზაქარია 201:39 (შენ.)
გაბრიელი 224 (მინაწ. 2)
გაბრიელ მცირე 218 (ტექნ. აღწ.)
გაბრიელი/გაბრიილი/გავრიილი
(მთავარანგ.) 210, 210:3, 217II:52, 241:9,
241:10, 241:10, 241:118, 241:131
გაბაშვილი იოსებ (იესე) 208 (პირველი
მინაწ. შენ.)
გაბლი აკრაკანტის ეპისკოპოსი (მოწ.)
277:1
გაიო (მოწ.) 241:50
გაიანო (მოწ.) 241:50
გალატოზიშვილი ივანე, მღვდელი 201:43ე, ვ
გერასიმე (მოწ.) 241:78
გერმანე, მონასტრის უხუცესი 212:2
(ანდერძ.), 212 (ანდერძ. 2)
გერმანოზ კონსტანტინეპოლელი 241:57

გერმანოსი (მოწ.) 241:112
გერონტი (მოწ.) 241:28

გერონტი იეროდიაკონი (გადამწ.) 217
(ტექნ. აღწ., ანდ.), 217 (მინაწ. 1, 2)
გიორგი ანტიოქიელი (წმ.) 241:33

გიორგი აღმსარებელი (მელიტინელი)(წმ.)
241:22

გიორგი, მეფე (XII) 215 (ტექნ. აღწ.; მინაწ. 1)
გიორგი, მეფე 207 (შენ. 1)
გიორგი, მეფე 241:137

გიორგი მთავარეპისკოპოსი (წმ.) 241:61
გიორგი მღვდელი 280

გიორგი, ნათლის ძე, ეპისკოპოსი 207:1
გიორგი სიმალონი (წმ.) 241:19

გიორგი/გოგია ბატონიშვილი 219 (მინაწ.
3), 219 (ტექსტთან. დაკ. შენიშ.2)

გიორგი (დიდმოწ.) 210:9, 217II:53; 221
(ტექსტთან დაკ. შენ. 1); 241:38, 125;
249:26

გიორგი მთაწმინდელი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.), 217 (შენიშვნ.)

გოგორისშვილი მღვდელმონაზონი
ნიკოლოზი 281 (ანდერძ.)

გოზალაშვილი გიორგი 299 (ტექნ. აღწ.)
გოთუა ლევან 299 (მინაწ.1)
გორდი (მოწ.) 249:17

გორდიანე (მოწ.) 241:49
გორდიანე (მოწ.) 241:54
გორდიანე (მოწ.) 241:74
გორდიანე მეფე 241:73

გრიგოლ ვასილიჩი, პოლკოვნიკი 213
(მინაწ.)

გრიგოლ პანუდელი ეპისკოპოსი 241:124
გრიგოლ ღვთისმეტყველი 217II:43, 44;
239:2, 249:23, 273:1, 280, 297:1

გრიგოლ ხანძთელი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)

გულინდუხტი (მოწ.) 241:108
გუთაზატ (მოწ.) 241:29
გურამბეგი 220 (შენ. 5)

გურამიშვილი დავით 201:38

გურიელი დავით გიორგის ძე 207 (მინაწ.
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3), 215 (მინაწ. 3)

გურიელი ვანო 215 (მინაწ. 3)

გუჯაბიძე ბესარიონ 205 (მინაწ. 7), 215
(მინაწ. 3)

დადიანი ალექსანდრე 235 (შენიშ.2)
დადიანი მარიამ, იმერეთის დედოფალი
219 (მინაწ. 1, 2), 219 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
დადიანი ოტია 219 (შენიშ. 2)
დადიანიძე სვიმონ 287 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ.)
დავითი 201:20
დავით არაგვის ერისთავი 290 (მინაწ. 1)
დავით აღმაშენებელი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
დავით გარეჯელი 217 (ანდ.)
დავით თესალონიკელი 241:101
დავითი / იმამყული-ხანი, მეფე 201:5
დავითი, მეფის ძე 213 (მინაწ.)
დავით მღვდელი 201:30, 31
დავით რექტორი, ალექსისძე 299
(ანდერძ.)
დავით წინასწარმეტყველი 217II:2
დაიდა (მოწ.) 241:43
დალმატი (წმ.) 241:140
დამიანე იხ. კოზმან და დამიანე
დანიელ [წინასწარმეტყველი] 219:16
დარეჯანი, დედოფალი 213 (მინაწ.)
დარია 241:3
დასი 241:123
დეკეოზ მეფე 241:77
დეოკლიტიანე მეფე 241:27, 241:96,
241:113
დიონისე არეოპაგელი 299:2
დიონოსი (მოწ.) 241:60, 79
დომენტი 241:8
დომენტი სპარსი (მოწ.) 241:144
დომენტიანე (მოწ.) 241:93
დემეტრე I, მეფე 221 (თანდართ. ტექსტი 4)
დიდიმოსი (მოწ.) 241:72
დიდიმოსი (მოწ.) 241:108
დიმიტრი დიაკონი (მოწ.) 241:98
დიმიტრი თესალონიკელი წმ. 217II:13
დიმოკრიტონი 201:43
დიოდორო დიაკონი (მოწ.) 241:44

დოლა (მოწ.) 241:90
დომნა (მოწ.) 277:12
დომნინე 241:5
დონოტი (მოწ.) 241:109
დოსითეოზ ნეკრესელი (ჩერქეზიშვილი)
201:21, 43ლ, 43მ; 208 (შესავალი, შენიშ.)
ეათრაქს 241:10
ეგნატი სტირონელი (წმ.) 241:131
ედესიოსი (მოწ.) 241:17
ევა 201:5, 20, 40
ევგენი 217II:24
ევგენი (მოწ.) 241:128
ევგენი (მოწ.) 277:1
ევგენია 213 (მინაწ.)
ევგენია (მოწ.) 249:13
ევდუკია (წმ.) 241:141
ევდუკიმე (წმ.) 241:136
ევვიოტი (მოწ.) 241:72
ეველპი (მოწ.) 241:77
ევთიმი იხ. ექვთიმე მთაწმინდელი
ევლამპია (მოწ.) 241:108
ევლოგი უცხოთშემწყნარებელი 241:42
ევლოგი ალექსანდრიელი 241:88
ევპრაქსია 241:130
ევსევი (მოწ.) 241:43
ევსევი (მოწ.) 241:75
ევსები სამოსატელი 241:97
ევსეღენი (წმ.) 241:142
ევსტათი (მოწ.) 241:112, 241:133
ევსტოლოსი 219:20
ევსტრატი 217II:24
ევსუქი აღმსარებელი 241:55
ევსტუქი ხუცი (მოწ.) 241:98
ევტჳქი კვიპრელი 241:12
ევტჳქი კონსტანტინეპოლელი (მოწ.)
241:21
ევტროპიოსი 219:81
ევფემია 241:4
ევფემია (მოწ.) 241:116
ევფრაა 241:4
ევფსვილი კესარიელი (მოწ.) 241:24
ეზეკია წინასწარმეტყველი 241:126, 131
ეკატერინა, იმპერატრიცა, ალექსიევნა 288
(ტექნ. აღწ.)
ელადი (მღვდელმოწ.) 241:72
ეკატერინე (მოწ.) 277:2
ეკატერინა („იოანეს ქალი“) 213 (მინაწ.)
ელენე იხ. კონსტანტინე და ელენე
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ელენე 241:71
ელენიკოდი (მოწ.) 241:73
ელია წინასწარმეტყველი 217II:68,
241:125, 249:30
ელია თეზბიტელი იხ. ილია
წინასწარმეტყველი
ელიაზარი 241:138
ელისაბედი, იმპერატრიცა, პეტრეს ასული
297 (მინაწ.1)
ელისაბედი („რაფიელის მეუღლე“) 213
(მინაწ.)
ელისე წინასწარმეტყველი 241:89
ელპიდი იხ. პისტი, აღაპი და ელპიდი
ემმელიანე კვიზიკელი მთავარეპისკოპოსი
241:144
ემმილიანე 241:123
ეპაფროდიტე მოციქული 241:63
ეპევთე სპარსი (მოწ.) 241:28
ეპეპოსი, მოციქული 241:135
ეპიენეტოს მოციქული 241:135
ეპიმახო (მოწ.) 241:54
ეპიმახოს (მოწ.) 241:111
ეპიფანე კვიპრელი 241:57
ერაზმოსი (მოწ.) 241:78
ერაიდა ქალწული (მოწ.) 241:75
ერეკლე II/ირაკლი 201:2 (მინაწ.), 37,
43დ; 205; 207 (შენ. 1), 208; 239 (შენ. 4);
249 (ანდერძ.); 288 (ტექნ. აღწ.)
ერეკლე გიორგის ძე 215 (მინაწ. 1)
ერეკლე, ნაზარალიხანი 240
ერისთავი თამარ 290 (ტექნ. აღწ., მინაწ. 3),
ერისთავი მაკრინა / მაკა 202 (მინაწ. 2)
ერმი (მოწ.) 241:76
ერმილე (მოწ.) 241:77
ერმიოსი (მოწ.) 241:112
არმიპპოსი (წმ.) 241:131
ერმოგენი (მოწ.) 241:130
ერმოგინე (მოწ.) 277:1
ერმოკრატესი (წმ.) 241:131
ერმოლაოსი (მოწ) 241:131
ეროსი (მოწ.) 241:98
ესაია წინასწარმეტყველი 241:54
ესპარე (მოწ.) 241:47
ეფთვიმე გრძელი იხ. ექვთიმე გრძელი
ეფთჳმი მთაწმინდელი იხ. ექვთიმე
მთაწმინდელი
ეფრემ ასური 239:7, 280, 297:1
ექვთიმე, გარეჯის მრავალმთის

ნათლისმცემლის მონასტრის წინამძღვარი
249 (ანდერძ.)
ექვთიმე გრძელი 206:7
ეფთჳმი მთაწმინდელი იხ. ექვთიმე
მთაწმინდელი/ექვთიმე ქართველი / ევთიმი
213 (ტექსტთან დაკ. შენ.), 217II:42;
241:58, 249:27, 294 (ტექნ. აღწ.)
ვადიმი არქიმანდრიტი (მოწ.) 241:24
ვალენტიონი (მოწ.) 241:39
ვალერიანე (მოწ.) 277:1
ვალტანობ სპარსი 241:92
ვარქოლა (მოწ.) 241:60
ვასილი დიდი იხ. ბასილი დიდი
ვასილი კესარიელი 217II:32, 44
ვასილიდი (მოწ.) 241:28
ვასილისკო (მოწ.) 241:67, 241:135
ვატა (მოწ.) 241:46
ვახტანგ VI 201:19, 23, 43ბ; 207 (შენ.
1); 209 (ტექნ. აღწ.); 209:II; 209 (შენ. 2);
241:137; 289; 296 (ტექნ. აღწ., შენიშ.);
297:11, 3; 282
ვახტანგ ბატონიშვილი იხ. ვახტანგ VI
ვახტანგი, მეფის ძე 213 (მინაწ.)
ვახუშტი ბატონიშვილი 240
ვენდიდო (მოწ.) 241:60
ვერონიკი (მოწ.) 241:117
ვითვინო (მოწ.) 241:18
ვიტალი (მოწ.) 241:43, 128
ზაქარია (იოანე ნათლისმცემლის მამა)
241:10
ზაქარია წიანსწარმეტყველი 241:61
ზაქარია 216 (ტექნ. აღწ.), 216 (ანდერძ.1)
ზაქარია მოძღვარი 201:30
ზაქე მოციქული 241:36
ზენონი (მოწ.) 241:20, 25
ზენონი (მოწ.) 241:43
ზენონი 241:87
ზენონი და ზინა (მოწ.) 241:97
ზინა და ზენონი იხ. ზენონი და ზინა
ზირაქი (წინასწ.) 280; 297:1
ზოა (მოწ.) 241:47
ზოილე ჰრომი (მოწ.) 241:28
ზოსიმე (მოწ.) 241:94
ზოტიკე (მოწ.) 241:33
ზურაბი 297 (მინაწ. 9)
თადეოზ მოციქული 241:94
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თალალე 219:101, 102
თალელე (მოწ.) 241:65
თამარ მეფე 205 (მინაწ. 3)
თაყაიშვილი გიორგი 212 (მინაწ. 4)
თევდორე წმ. 224 (მინაწ. 5)
თევდორე (მოწ.) 277:10
თევდოსი 241:10, 241:135
თევდოსი (მოწ.) 241:28
თევდოსია 241:4
თეთრა 241:10
თეიმურაზ I 201:10, 11, 14, 15, 22, 24, 34
(შენიშ.); 202 (შენიშ. 2); 290 (ტექნ. აღწ.);
290:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
თეიმურაზ II 201:1, 2, 4, 8, 9, 37; 207 (შენ.
1); 239; 239 (მინაწ. 4); 297 (მინაწ.2)
თევდოლა (მოწ.) 241:47
თევდორა (მოწ.) 241:72
თეოდოლე (მოწ.) 241:19, 20, 25, 126
თეოდოლე კვიპრელი 277:12
თეოდორა (მოწ.) 241:31, 34
თეოდორე 219:8, 27
თეოდორე (მოწ.) 241:30 241:125
თეოდორე აღმსარებელი 277:12
თეოდორე ანასტასიოპოლელი ეპისკოპოსი
(წმ.) 241:37
თეოდორე განწმენდილი (წმ.)241:60, 61
თეოდორე პერღელი (მოწ.) 241:34, 36
თოდორე სკიოტელი (წმ.) 241:37
თეოდორე სტრატილატი (მოწ.) 241:83
თეოდორე ეპისკოპოსი 277:7
თეოდორე ტრიინელი (მოწ.) 241:35
თეოდორე ჰრომთა პაპი 241:63
თეოდოტე (მოწ.) 241:108
თეოდოტი (მოწ.) 241:81
თეოდოტი (მოწ.) 241:108
თეოდოტი (მოწ.) 241:109, 241:134
თევდორიტე მღვდელი (მოწ.) 241:63
თეოდორე სულელი 203
თეოდოსი დიდი 217II:39
თეოდოსი მცირე (წმ.) 241:23
თეოდოსია 241:8
თეოდოსია 241:74
თეოდულე (მოწ.) 241:93
თეოკტისტე (მოწ.) 249:18
თეონა (მოწ.) 241:34
თეოპემპტო (მოწ.) 249:19
თეოფილე (წმ.) 241:15
თეოფილე (წმ.) 277:11

თეოფილე (მოწ.) 241:128
თეოფილე ალექსანდრიელი 241:115
თეოღნი (მოწ.) 241:44
თერაპონი (მღვდელმოწ.) 241:72
თერმოსი (მოწ.) 241:20
თეო ანკჳრიელი (მოწ.) 241:63
თეოტი (მოწ.) 241:63
თომა (მოციქ.) 210:5, 217II:9, 239:13, 105
თომა კონსტანტინეპოლელი 241:6
თომა (წმ.) 241:112
თუთაელი (მოწ.) 241:141
თუმანიშვილი გივი ზურაბის ძე 201:23
(შენ.)
თურქესტანიშვილი ერასტი 297:2
ია (მოწ.) 241:141
იაკინთე (მოწ.) 241:108, 109
იაკინთე ამასტრელი 241:123
იაკობ აღმსარებელი 241:5
იაკობ მოციქული, ალფესისა 217II:10, 55,
241:45, 105, 143
იაკობ, ძმა უფლისა 217II:12
იაკობ სამებელი, შემოქმედელი 201:27
იაკობ სპარსი (მოწ.) 277:5
იაკობ ხუცი (წმ.) 241:29
იალღუზიძე იოანე 205 (ტექნ. აღწ.), 205
(ანდ.)
ინდი (მოწ.) 277:12
იანვარი, ეპისკოპოსი 231:2
იასონ მოციქული 241:42, 43
იაფეთი 240
იერაკო (მოწ.) 241:77
იერემია წინასწარმეტყველი 241:46
იესე 217II:2
იესე 209 (შენ. 3)
იესე (გადამწ.) 241 (ტექნ. აღწ.), 241:105
(ანდერძ.)
იესე, მღვდელი 240 (ტექნ. აღწ.), 240
(ანდერძ.)
ივან პეტროვიჩი, გენერალი 213 (მინაწ.)
ივლიანა 241:4
ივლიანა (მოწ.) 241:72
ივლიანე (მოწ.) 241:63
ივლიანე (მოწ.) 241:97
ივლიანე (მოწ.) 241:96
ივლიანე (წმ.) 241:87
ილარიო იხ. პროკლე და ილარიო
ილარიონ ახალი 241:13, 81
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ილარიონ ქართველი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
ილია წინასწარმეტყუველი, იხ. ელია
წინასწარმეტყველი
ილიოდორე 241:85
იმამყული-ხანი იხ. დავითი
ინოკენტო (მოწ.) 241:112
იმნაძე პეტრე, მღვდელი 229 (ტექნ. აღწ.);
229 (მინაწ.)
იობი 241:28, 51
იოათამი 220 (საწინასწარმ. ანდ.)
იოაკიმ (წმ.) 241:130
იოანე 213 (მინაწ.)
იოანე 241:13
იოანე 241:11, 126
იოანე იხ. კჳროს და იოანე
იოანე - აბულ ჰერითი, ექვთიმეს მამა
241:89
იოანე, წმიდა გრიგოლ დეკაპოლელის
მოწაფე (წმ.) 241:33
იოანე ბერი 219 (მინაწ.5)
იოანე ბოლნელი 239:6 (შენ.), 10, 12, 13,
16, 16 (შენ.)
იოანე გუთელი ეპისკოპოსი 241:101
იოანე დამასკელი 277:13; 299:1
იოანე ზედაზნელი 217II:56
იოანე კომსი (მოწ.) 241:68
იოანე მონაზონი (წმ.) 241:34
იოანე მხედარი 241:87, 241:135
იოანე ნათლისმცემელი 201:30; 224:11;
224 (მინაწ. 5, 6); 237; 241:10, 70, 99;
249:28
იოანე ოქროპირი 217II:15, 44, 45; 219:1,
10, 13, 22, 30, 44, 55, 74, 83, 85-94, 9699; 225:2, 4; 239:4, 6 (შენიშ.); 241:136,
249:23; 273:1; 280; 297:1
იოანე პატელარი (მოწ.) 241:143
იოანე პეტრიწი 207 (შენ. 1); 209
(თანდართ. 1)
იოანე წინასწარმეტყველი 217II:37, 48, 60,
63, 76, ანდერძ.
იობენალი, იერუსალიმის პატრიარქი
241:107
იოანე სინელი (კლემაქსი) 241:14; 280;
297:1
იოანე ქალკიდონის ეპისკოპოსი 241:123
იოანე ღვთისმეტყველი 217II:6, 57;

241:45, 53, 105
იოანე შავთელი 201:33, 34 (შენიშ. 2)
იოვანე საბანისძე 239:8, 14
იონა წინასწარმეტყველი 219:6
იოსები 224 (მინაწ. 4)
იოსებ განშორებული 241:95
იოსებ კათალიკოზი 208 (პირველი მინაწ.
შენ.)
იოსებ ტფილელი (ბაბათაშვილი) 201:18,
26; 230:5 (შენიშ.)
იოელ ალექსიევი 299 (მინაწ.2)
იოსებ წყალწმიდელი იხ. ლეჟავა იოსებ
იოსტო (მოწ.) 241:114, 126
იპატი (მოწ.) 241:79, 93
იპატი მკურნალი (წმ.) 241:19
იპატი ღანგრის ეპისკოპოსი 241:12, 77
იპოლიტე ჰრომი 249:23
ირაკლი იხ. ერეკლე II
ირაკლი 277:11
ირინი (მოწ.) 241:18, 31; 241:50
ირინი დედოფალი (მოწ.) 241:144
ირინარხოსი (მოწ.) 277:6
იროდიონი (მოციქ.) 241:23
ისავროსი (მოწ.) 241:109
ისაკ (მოწ.) 241:36
ისაკ (მოწ.) 241:60
ისაკ ხუცი დალმატელი 241:75
ისაკი (წმ.) 241:140
ისამელი (მოწ.) 241:92
ისე წილკნელი 201:43ვ, 43ზ; 217II:21
ისიდორე (წმ.) 241:59
ისიდორე 241:115
ისიდორე (გადამწ.) 280 (ტექნ. აღწ.)
ისო წილკნელი 277:11
ისიქი (მოწ.) 241:55, 112
იუდა მოციქული 217II:62; 241:61; (მოწ.)
241:67, 94, 105
იუსტინე (მოწ.) 241:77
იუსტინე ფილოსოფოსი 241:77
იუსტინიანე, მეფე 241:139
კაკაბაძე სარგის 208 (პირველი მინაწ. შენ.)
კალანდაძე 220 (მინაწ. 22)
კალიდო/კალიდია (მოწ.) 241:31, 34
კალინიკე 241:6
კალინიკე (მოწ.) 241:133, 134
კალიოპი (მოწ.) 241:22
კაპიტონ (მოწ.) 241:129
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კარბელაშვილი ვასილ 250 (ტექნ. აღწ.),
274 (ტექნ. აღწ.), 275 (ტექნ. აღწ.), 276
(ტექნ. აღწ.), 277 (ტექნ. აღწ.), 278 (ტექნ.
აღწ.), 279 (ტექნ. აღწ.), 280 (ტექნ. აღწ.),
281 (ტექნ. აღწ.), 282 (ტექნ. აღწ.)
კარბელაშვილი პოლიევქტოს 201 (ტექ.
აღწ.); 202 (ტექნ.აღწ.), 203 (ტექნ. აღწ.),
204 (ტექ. აღწ.), 205 (ტექ. აღწ.), 206
(ტექნ. აღწ.); 207 (ტექნ. აღწ.), 208 (ტექნ.
აღწ.), 209 (ტექნ. აღწ.), 210 (ტექნ. აღწ.),
211 (ტექნ.აღწ.), 212 (ტექნ. აღწ.), 213
(ტექნ. აღწ.), 214 (ტექნ. აღწ.), 215 (ტექნ.
აღწ.), 216 (ტექნ. აღწ.), 217 (ტექნ. აღწ.),
217 (მინაწ. 2), 218 (ტექნ. აღწ.), 219
(ტექნ. აღწ.), 220 (ტექნ. აღწ.), 221 (ტექნ.
აღწ.), 221 (ანდერ. 2), 222 (ტექნ. აღწ.),
223 (ტექნ. აღწ.), 224 (ტექნ. აღწ.), 225
(ტექნ. აღწ.), 225 (ტექნ. აღწ.), 227 (ტექნ.
აღწ.), 227 (მინაწ.), 228 (ტექნ. აღწ.), 230
(ტექნ. აღწ.), 231 (ტექნ. აღწ.), 232 (ტექნ.
აღწ.), 233 (ტექნ. აღწ.), 233 (მინაწ.), 235
(ტექნ. აღწ.), 236 (ტექნ. აღწ.), 237 (ტექნ.
აღწ.), 238 (ტექნ. აღწ.), 239 (ტექნ. აღწ.),
240 (ტექნ. აღწ.), 249 (მინაწ.3)
კარბელაშვილი ფილიმონ 249 (მინაწ.2)
კარპე ეპისკოპოსი 241:103
კარპო მოციქული 241:71
კვირიკია (მოწ.) 241:59
კელისტინე ჰრომთა პაპი (წმ.) 241:23
კიკვაძე ბარბალე 220 (შენ. 4), 232 (ტექნ.
აღწ.)
კიკლია (მოწ.) 277:1
კიზიკოს (მოწ.) 241:44
კირილე (მოწ.) 241:55
კირილე დიაკონი 241:15
კირილე მთავარეპისკოპოსი 239:6
კირილე იერუსალიმელი 241:2
კირილე დიაკონი 241:14
კირიაკოზ ეპისკოპოსი 241:14
კირიაკოზ (მოწ.) 241:47
კირილე კატანელი ეპისკოპოსი 240:6
კიროს და იოანე 241:103
კირილე მთავარეპისკოპოსი 239:6
კირილე ალექსანდრიელი 241:84, 102
კჳნტინე (მოწ.) 241:133
კირიაკოზი (მღვდელმოწ.) 241:29, 98
კირილე გორტინელი ეპისკოპოსი 241:89
კლავდი (მოწ.) 241:79

კლავდია 241:4
კლემენტოსი წმ. 239:1
კლიმენტიოს ჰრომთა პაპი 277:3
კლიმი გამომეტყველი 241:43
კოდრატე 241:10
კოდრატე (მოწ.) 241:36
კოდრატო (მოწ.) 241:54
კოინტი (მოწ.) 241:107
კონრად მესამე 231:11
კონსტანტი ქართველი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
კონსტანტინე და ლეონ ისავროსნი 241:101
კონსტანტინე ბიზანტიის იმპერატორი 209:1
კონსტანტინე, იმპერატორი, დიდი
კონსტანტინეს ძე 241:52
კონსტანტინე და ელენე 217II:59, 241:66
კოსნტანტინე მეფე 277:7
კომზმა და დამიანე 241:106; 277:1:4
კოსტა 241:10
კრისკენტოსი (მოწ.) 241:28, 30
კრისკენტი მოციქული 241:135
კუნტანე (მოწ.) 241:44
კუნტილიანე (მოწ.) 241:43, 241:139
ლაზარე 219:14, 45, 54, 63; 219 (შენიშ.2),
225:5; 241:49
ლაზაროვი, გენერალი 213 (მინაწ.)
ლარაძე იოანე 209 (ტექნ. აღწ.); 209:1
(ანდერძ., შენ. 3)
ლაუდიკე ანთჳპატი (მოწ.) 241:56
ლევან ბრძენი 209:1
ლეონი, მეფის ძე 201:43, 43ა, 43ბ
ლეონი (მოწ.) 249:19
ლეონი (მოწ.) 241:77
ლეონ ისავროსი იხ. კონსტანტინე და ლეონ
ისავროსნი
ლეონიდო/ლეონტი (მოწ.) 241:31
ლეონ მეფე 241:49
ლეონტი (მოწ.) 241:49
ლეონტი (მოწ.) 241:93
ლეჟავა იოსებ 204 (მინაწ. 1, 2); 207 (მინაწ
3); 210 (მინაწ. 1); 218 (მინაწ. 1)
ლირიოსი (მოწ.) 241:18
ლივერი (მოწ.) 241:77
ლჳკოვი (მოწ.) 241:18
ლომკაცი 220 (მინაწ. 24)
ლონგინოსი (მოწ.) 241:98
ლუარსაბი იხ. არჩილი დალუარსაბი
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ლუდვიღ მეათოთხმეტე 231:9
ლუკა მახარებელი 217II:11, 105
ლუკია ქალწული (მოწ.) 241:111
ლუკილიანე (მოწ.) 241:79
ლუკიანე (მოწ.) 241:112
მავრა (მოწ.) 241:47
მავრიკ მეფე 224:3; 277:7
მათე მახარებელი 217II:17, 105
მათე, მღვდელი (გადამწ.) 277 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ. 1,2 )
მაკა იხ. ერისთავი მაკრინა
მაკარი (მოწ.) 241:25
მაკარი (მოწ.) 277:1
მაკრინა 241:124
მაკროვი (მოწ.) 241:49
მალაქია წინასწარმეტყველი 249:17
მამა (მოწ.) 277:12
მამიკა 241:10
მანანა 201:40, 41
მანუელი 241:10
მანოელ (მოწ.) 241:92
მარდასი 217II:24
მართა და მარიამი (მოწ.) 241:81
მართა, სჳმეონ მესვეტის დედა 241:110
მარიამი (ღვთისმშ.) 210:8; 217II:2, 19, 51,
66, 75, 78; 210:9, 221 (ანდერ. 2); 224
(მინაწ. 5); 239:9; 249:32
მარიამი, იოვანე დივანბეგის
ჩოლოყაშვილის ასული 213 (მინაწ.)
მარიამი იხ. მართა და მარიამი
მარიამ მაგდალინელი 241:49, 127
მარიამ მეგვიპტელი 241:16
მარინე წმ. 217:1 (შენიშვ.), 228 1, 2, 3;
228 (მინაწ.)
მარინა (მოწ.) 241:122, 123
მარინო 241:1
მარკელილე (მოწ.) 241:123
მარკიანე (მოწ.) 241:83
მარკიანე მთავარი 241:96
მარკიანე (მოწ.) 241:116
მარკოზი 241:15
მარკოზ არეთუსელი ეპისკოპოსი 241:14
მარკოზ მახარებელი 217II:54, 241:40, 105
მარკოზ მეუდაბნოე (წმ.) 241:65, 109
მარკოზი (მოწ.) 241:108
მარტინიანე (წმ.) 241:63
მატათა მოციქული 217II:73, 105; 241:126

მატრონა 241:4
მატრონა თესალონიკელი 241:11, 12
მაქსიმე (მოწ.) 241:20, 25; 241:133;
241:139
მაქსიმე აღმსარებელი 219:101, 102; 280;
297:1; 299:1, 2;
მაქსიმე ეპარხოზი 241:108
მაქსიმე, კოსტანტინეპოლის პატრიარქი
(წმ.) 241:36
მაქსიმილიანე 241:132
მაქსიმიანე მეფე 241:67
მაქსიმოს (მოწ.) 241:43
მაყაშვილი გაბრიელ 280 (ტექნ. აღწ.)
მაჩაბელი ივანე 205 (მინაწ. 7)
მახარაძე ამბაკო 203 (ტექნ. აღწ.), 203
(მინაწ. 2)
მახარებელი (გადამწ.) 241 (ტექნ. აღწ.),
241:226 (ანდ.)
მგალობლიშვილი თამილა 239:6 (შენ.)
მეგრელისშვილი სიმონ 219 (ტექნ. აღწ.),
219 (მინაწ.5)
მეთოდი კონსტანტინეპოლელი 241:89
მეთოდი პატრონელი ეპისკოპოსი 241:95
მეთოდი უცხო მგალობელი 201:43ვ
მელეტი სტრატილატი (მოწ.) 241:68
მენანდრო 241:15
მენანდრო (მოწ.) 241:64
მენიანდროს 280, 297:1
მენო (მოწ.) 241:129
მერკვირი (მოწ.) 277:2
მეტრეველი გრიგოლ, მღვდელი 225
(ტექნიკ. აღწ., მინაწ. 2)
მზექალ 220 (საწინასწარმ. ანდ.), 220 (ანდ. 1)
მილდა (მოწ.) 241:49
მინა (მოწ.) 241:118
მირი 232
მიროპი (მოწ.) 241:118
მიტროფანე კონსტანტინეპოლელი
პატრიარქი 241:80
მიქაელი (გადამწერი) 219 (ტექნ. აღწ.),
ანდ.
მიქაელ გობრონი 213 (ტექსტთან დაკ. შენ.)
მიქაძე ამვროსი წილკნელ-მანგლელნეკრესელი 201:43, 43ბ, 43თ, მ, ნ
მიქაელ აღმსარებელი, სვინადელი
ეპისკოპოსი 241:68
მიღდონი (მოწ.) 241:64
მიშელ ვან ესბროკი 239:6 (შენ.)
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მიხაილი (მთავარანგ.) 210:3, 217II:14
მიხაილ, იოვანე დივანბეგის ძე 213 (მინაწ.)
მოზოანთ მელქოა 298 (მინაწ. 6)
მოსე აღმსარებელი 277:11
მოსე წინასწარმეტყველი 241:125
მუკი (მღვდელმოწ.) 241:56
მუკი (მოწ.) 241:102
მუკიანე (მოწ.) 241:108
მუხრანელი გ. 283 (ტექნ. აღწ.); 284 (ტექნ.
აღწ.); 286 (ტექნ. აღწ.); 287 (ტექნ. აღწ.);
288 (ტექნ. აღწ.); 289 (ტექნ. აღწ.); 290
(ტექნ. აღწ.); 291 (ტექნ. აღწ.); 293 (ტექნ.
აღწ.); 295 (ტექნ. აღწ.); 296 (ტექნ. აღწ.);
297 (ტექნ. აღწ.), 298 (ტექნ. აღწ.)
მხითარ სევასტიელი 208
ნაზარალი ხანი იხ. ერეკლე
ნათალოვი სტეფანე იაგოროვიჩი 213
(მინაწ.)
ნათანაელ მოციქულისა (წმ.) 241:37
ნაომი წინასწარმეტყველი 277:10
ნატალია 213 (მინაწ.)
ნეონი (მოწ.) 241:43
ნეოსტი (მოწ.) 241:43
ნეოფიტე (მოწ.) 241:50
ნექაძე პეტრე, ტფილისის სიონის
მგალობელი 201:16
ნიკანდრო 241:7
ნიკანდრო (მოწ.) 241:83
ნიკანორ მოციქული 241:133
ნიკი (მოწ.) 241:31, 34
ნიკიტა მიდიკის წინამძღვრისა 241:18
ნიკიტა ქალკედონელი ესპისკოპოსი
241:73
ნიკიფორე (წმ.) 241:57
ნიკიფორე მეფე 241:131
ნიკიფორე მიდიკიის წინამძღვარი 241:49
ნიკიფორე ხუცესი 294 (ტექნ. აღწ.)
ნიკოლაოზ კონსტანტინეპოლელი
პატრიარქი (მოწ.) 241:60, 241:78
ნიკოლაოზ მავროკორდატო, უნგროვლახიის მთავარი 295 (ანდერძ.)
ნიკოლოზი წმ. 217II:23
ნიკოლოზ იერომონახი 285:1
ნიკოლოზი, სიონის დეკანოზის შვილი 213
(ტექნ. აღწ.), 213 (ანდ.)
ნიკოლოზ, სიონის დეკანოზი 224 (ტექნ.
აღწ.; ანდ. 1, 2, 4; მინაწ. 1, 3)

ნიკოლოზ მღვდელი (ერეკლე II-ის კარის
მღვდელი) 207 (შენ. 1)
ნიკოლოზ რუსთველი 201:6
ნიკონი (წმ.) 241:7
ნიკონი (წმ.) 241:85
ნიკონი, ბერი 211 (ტექნ.აღწ.), 211:1
(ანდერძ.), 211 (მინაწ. 1, 2, 3)
ნინო წმ. 213 (ტექსტთან დაკ. შენ.),
217II:40, 221 (ტექსტთან დაკ. შენ. 1),
239:9, 11, 249:21
ნოე 206, 240
ნუნექია/ნუნეა (მოწ.) 241:31, 34
ოზია 219:52
ონისიმე (მოწ.) 241:111
ონისიმე (მოწ.) 241:119
ონისიმე ეფესელი ეპისკოპოსი 277:10
ონიფანტე (მოწ.) 241:90
ონორი, მეფე 241:53
ონოფრე (წმ.) 241:87
ონოფრე ბოდბელი 201:6
ორბანოს სტრატილატი 241:129
ორბელიანი დავით, ქეშიკჩიბაში 283
ორბელიანი ვახტანგ 213 (მინაწ.)
ორბელიანი ელენე (ზაქარია ერისთავის
ქვრივი) 241 (ტექნ. აღწ.; მინაწ. 2)
ორბელიანი ლუარსაბ 207 (შენ. 1)
ორენტი (მოწ.) 241:98
ორესტი 217II:24
ორესტი (მოწ.) 241:114
ორღანო 231:4
პავლე (მოწ.) 241:72
პავლე (მოწ.) 241:121
პავლინა (მოწ.) 241:60
პავსულიპი (მოწ.) 241:23
პავლე მოციქული 217II:64, 225:1, 104,
105, 249:29
პავლე (მოწ.) 241:60, 79
პავლე მკურნალი (მოწ.) 241:103
პავლინა (მოწ.) 241:79
პავსილიპო (მოწ.) 241:30
პანტელეიმონ (წმ.) 241:132
პაპილე დიაკონი (მოწ.) 241:103
პარმენა მოციქული 241:133
პასიკრატო (მოწ.) 241:39
პატრიკი (მღვდელმოწ.) 241:64
პაფნოტი მონაზონი (წმ.) 241:23
პახუმი (წმ.) 241:60
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პელაგია 241:8
პელაგია (მოწ.) 241:49, 50,
პელაგია (წმ.) 241:84, 241:134
პერიღრინე (მოწ.) 241:112
პეტრე ალექსანდრიელი 277:3
პეტრე 209 (თანდართ. 1)
პეტრე მგალობელი 290:12
პეტრე მოციქული 217II:64, 239:1, 241:5,
104, 105, 143, 249:29
პეტრე მღვდელი 273 (ტექნ. აღწ.)
პეტროზ მკაწრველი 206:9
პიოსიო (მოწ.) 241:30
პისტი, აღაპი და ელპიდი (მოწ.) 241:109
პლატონი 201:43
პლატონი (ფილოს.) 280, 297:1
პოდი (მოციქ.) 241:29
პოლბერია (მოწ.) 241:144
პოლიკარპე (მოწ.) 241:17
პოლიკარპო (მოწ.) 241:112
პოლჳენო (მოწ.) 241:64
პომპიანე (მოწ.) 241:20, 25, 97
პომპიოსი (მოწ.) 241:112
პოპლიო (წმ.) 241:42, 93
პორტნეგინი, გენერალ-მაიორი 213
(მინაწ.)
პორფირი 225:1
პორფირიოს ფინიკიელი 208 (შესავალი,
შენ.)
პრიტნეგირი იხ, პორტნეგინი
პროვო (მოწ.) 241:117
პროკლე და ილარიო (მოწ.) 241:117
პროკლე დიადოხოსი 207, 207:1, 2, 207
(მინაწ.1)
პროკოპი (მოწ.) 241:113
პროკოპი (მოწ.) 277:1
პროხორე მოციქული 241:133
პუშკინი, გრაფი 213 (მინაწ.)
რაჟდენ წრომელი 213 (ტექსტთან დაკ.
შენ.)
რიქსი მოწამე (მოწ.) 241:111
რიჩარდ მედილტონი 231:3
როდოპანე დიაკონი (მოწ.) 241:44
რომანოზი (მოწ.) 241:75
როსტიკე ეპარხოზი 241:72
როფინე დიაკონი (მოწ.) 241:22
როფო (მოციქ.) 241:23
როფოს (მოწ.) 241:44

საბაელი (მოწ.) 241:92
საბა განწმენდილი 217II:22
საბა სტრატილატი (მოწ.) 241:39, 241:40
საბინე 241:10
საბურ მეფე 241:24
სავატი გუთი (მოწ.) 241:30
სალვკო 231:5
სამადოვი ქრისტესია, მღვდელი 291
(მინაწ. 3)
სამებელაშვილი დათიკო 231 (ტექნ. აღწ.),
231 (მინაწ.)
სამოელ ქართლისა კათალიკოსი 239:8, 14
სამსონ უცხოთშემწყნარებელი 241:102
სატრონინე (მოწ.) 241:97
სატორნილე (მოწ.) 241:112
სებასტიანე (მოწ.) 241:82
სევერიანე (მოწ.) 241:33
სერაპიონ (მოწ.) 241:118
სერაპიონ პისიდიელი 295 (ანდერძ.)
სერგი და ბაქო (მოწ.) 241:72
სეითი 201:15
სელევკო (მოწ.) 277:12
სეფი-ხანი 201:2
სვიმიონი 201:30
სვიმეონ გარნის ეპისკოპოსი 207:2
სვიმეონი (მოწ.) 241:60
სვიმონი 241:126
სვიმეონ მესვეტე 217II:1, 241:110
სვიმეონ საკჳრველთმოქმედი 241:69
სვიმეონ მოშურნე (მოწ.) 241:55
სვიმონ მოციქული 217II:58
სვიმეონ მოციქული 241:42
სვიმონ ალაბელი (წმ.) 241:131
სვინკლიტიკე (მოწ.) 249:19
სიდამონოვი ზაქარია 300 (მინაწ.)
სილიბისტრო ჰრომთა პაპი 249:16
სიმონ კანანელი (მოც.) 241:43, 105
სვიმონ სპარსეთის მთავარეპისკოპოსი
(მღვდელმოწ.) 241:29
სიგი 241:10
სიკო 241:10
სილოვანოს ეპისკოპოსი (მღვდელმოწ.)
241:49
სილოანე მოციქული 241:135
სიმონ ანდრიჩი 213 (მინაწ.)
სიმონ ციხელი იხ. ქორიძე სიმონ
სისო (მოწ.) 241:111, 112
სვიმპა 241:10
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სვირლა 241:10
სკურატოვი 218 (მინაწ. 2)
სოგრატი იხ. სოკრატე
სოზონი (მოწ.) 241:144
სოკრატე 201:43; 280; 297:2
სოლაღასშვილი გერონტი 249 (ანდერძ.),
249:28 (მინაწ.)
სოლომონი 241:138
სოლომონი 202 (მინაწ. 2)
სოლომონ I 219 (შენიშ.2)
სოლომონი, ეფესელი ეპისკოპოსი 277:10
სოლომონ II 219 (ტექსტთან. დაკ, შენ.)
სოლომონ ბრძენი 280, 297:1
სოლოქონი (მოწ.) 241:60, 62
სოსთენი 206:7
სოფიანე (მოწ.) 277:12
სოფიო / სუფა (მოწ.) 241:109 (იხ. პისტი,
აღაპი და ელპიდი)
სოფონია წინასწარმეტყველი 277:12
სოფრონ პალესტინელი 285:1
სტაგერსოსი 219:49, 72
სტავროფორე 225:1
სტეფანე 241:133
სტეფანე (მოწ.) 241:82
სტეფანე ახალი (მოწ.) 277:6
სტეფანე კომსი (მოწ.) 241:68
სტეფანე კონსტანტინეპოლელი პატრიარქი
241:72
სტეფანე პირველმოწამე 217II:31, 241:139
სტეფანე საკჳრველთმოქმედი 241:12
სტეფანე ქსვილინელი 241:10
სტეფანე ჰრომთა პაპი 241:139
სტეფანოვი მიქელ ტერ 283 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ. 1, 2)
სტრატონიკე (მოწ.) 241:77
სუბალიძე 206:10
სუფა, იხ. სოფიო
ტარასი, არქიმანდრიტი 211 (ტექნ.აღწ.),
211:1 (ანდ.), 211 (მინაწ. 1), 219 (ტექნ.
აღწ.), 219 (მინაწ.5)
ტატიანე (მოწ.) 241:112
ტეპტი (მოწ.) 241:75
ტერენტი (მოწ.) 241:20, 25
ტიბერიოს კეისარი 225:2
ტიმოთე (მოწ.) 241:48
ტიმოთე არქიეპისკოპოსი (გაბაშვილი) 291
(ტექნ. აღწ., ანდერძ.)

ტიმოთე პრუსიელი ეპისკოპოსი 241:85
ტიმონა მოციქული 241:133
ტიტე საკჳრველთმოქმედი 241:17
ტიურტი (მოწ.) 277:1
ტიხონოვი სტეფანე 213 (მინაწ.)
ტრიფონ კონსტანტინეპოლელისა (მოწ.)
241:33
ტრჳფილე ეპისკოპოსი 241:87
რტჳფინი (მოწ.) 241:54
ტიხონ კვიპრელი ეპისკოპოსი 241:91
ტრაიანე მეფე (მოწ.) 241:94
ტროფიმო (მოციქ.) 241:29
ტროფიმე (მოწ.) 241:126, 128
ტუხაშვილი 216 (მინაწ.13)
უია 241:10
უიკა 241:10
უიკო 240:10
უირიკა 241:10
ულვანე ეპისოპოსი (წმ.) 241:49
ულუბანე (მოწ.) 241:74
ულჳმპია (წმ.) 241:130
Φერამენ 231:4
фილიპპე 225:2
ფავსტე (მოწ.) 241:118, 241:140
ფარნაოზ ბატონიშვილი 235 (შენიშ.2)
ფარნაკი (მოწ.) 241:98
ფითექსი (მოწ.) 241:112
ფებრონია (მოწ.) 241:100
ფერმეთო ქალწული (მოწ.) 241:20
ფილადელფოსი (მოწ.) 241:55
ფილიმონი 241:5
ფილიმონი (მოწ.) 241:111
ფილიმონი (მოწ.) 277:1
ფილიპე მეფე 241:73
ფილიპე მოციქული 217II:16, 241:46, 105
ფირმინოსი (მოწ.) 241:98
ფიროსი (მოწ.) 241:98
ფლიგა 241:10
ფლორტი (მოწ.) 241:64
ფოკა (მოწ.) 241:127
ფუსიკი (მოწ.) 241:29
ქეთევანი 297 (7)
ქეთევანი, დედოფალი 230:5, 278 (ტექნ.
აღწ.),
ქეთევანი, მეფის სძალი 213 (მინაწ.)
ქვილინელი 241:7
ქიტიევი ილია 235 (ტექნ. აღწ.)
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ქონა (მოწ.) 241:18
ქორიძე სიმონ / სიმონ ციხელი 202 (ტექნ.
აღწ., მინაწ.1), 204 (ტექ. აღწ., მინაწ. 1, 2);
205:3, 4, 8; 207:1 (შენიშ., მინაწ.2, 3), 208
(ტექნ. აღწ., მინაწ. 3, 4, 5, 6); 210 (ტექნ.
აღწ., მინაწ. 1), 214 (ტექნ. აღწ., მინაწ. 1,
2, 3), 215 (ტექნ. აღწ., მინაწ. 1, 3, 4), 218
(ტექნ. აღწ., მინაწ. 1), 220 (ტექნ. აღწ., შენ.
4)
ქრისტინა (მოწ.) 241:60, 75, 129
ქრისტინა სპარსი (მოწ.) 241:141
ქრისტეფორე (მოწ.) 241:34, 54
ქრისტეფორე (მოწ.) 277:1
ღალატიონი (მოწ.) 241:97
ღალნია/კალინი (მოწ.) 241:31, 34
ღლუკერი (მოწ.) 241:57, 58; 277:12
ღოდინა, ინგლისის ღერცოღის მერსისა
მეუღლე 231:13
ღულინდოხტი იგივრ მარიამი (მოწ.)
241:117
ყაითმაზაშვილი ფილიპე, მღვდელი 207
(შენ. 1); 208 (შესავალი, შენიშ.)
ყაფლანიშვილი ვახტანგ 230:2 (შენიშ.)
შილა 241:10, 241:135
შილა კორინთელი ეპისკოპოსი 277:4
შიო მღვიმელი 213 (ტექსტთან დაკ. შენ.)
შოთა რუსთაველი 205 (მინაწ. 3), 289
შუბილიძე გრიგოლ 212 (ტექნ. აღწ.,
ანდერძ. 1, 2); 212:2 (ანდერძ.), 212:3
(ანდერძ.);
ჩაჩუას შვილი 224 (მინაწ. 5)
ჩერქეზიშვილი დოსითეოზ 201:21
ციკვაიძე 220 (შენიშ. 2)
წულუკიძე გიორგი 203 (ტექნ. აღწ.), 203
(ანდ.)
ჭავჭავაძე ილია 205 (მინაწ. 7)
ჭიჭინაძე 220 (18)
ჭყონდიდელი 208 (მინაწ. 1), 208
(პირველი მინაწ. შენ.)
ხარისი/ხარიესი (მოწ.) 241:31, 34

ხარლამპი (მოწ.) 241:75
ხარიოს (მოწ.) 241:77
ხარიტონი წმ. 217II:7
ხარიტონი (მოწ.) 241:77
ხურისანთე 241:3
ჴელაშვილი გიორგი, დეკანოზი 201:43ვ
(შენ.)
ჯამბაკურიანი-ორბელიანი 207 (მინაწ. 1),
207 (შენ. 1)
ჯანიევი გიორგი (გადამწ.) 298 (ანდერძ.)
ჰაბო იხ. აბო
ჰერაკლე (მოწ.) 241:60
ჰერაკლე (მოწ.) 241:118
ჰეროდიანე (მოც.) 241:12

გეოგრაფიულ სახელთა
საძიებელი
ალექსანდრია 231:6
ანანური 201:43ა
ანტიოქია 241:77, 105
არაგვი მდ. 201:43, 43ბ, 43ვ (შენ.)
ახალციხე 291:2
ბაბილონი 241:2, 241:134
ბათუმი 205 (მინაწ. 7)
ბეთლემი 201:35
ბორღალეთი 241:131
გოლგოთა 201:11
გორი 283 (ტექნ. აღწ.)
გუთეთი 240:10
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