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TYMOTEUSZ I – PREKURSOR EKUMENIZMU?

Tymoteusz I, patriarcha Bagdadu 

Co do daty narodzenia Tymoteusza trwają dyskusje z uwagi na sprzeczne 
informacje, jakie się zachowały. Według najstarszej z nich miał umrzeć, 
mając 95 lat, co sytuowałoby jego narodzenie około 727 roku1. Jednak sam 
Tymoteusz podaje w jednym swoim dziele napisanym w 805 roku, że ma 
około 65 lat, co przesuwałoby datę narodzenia na około 740 rok i czyniło 
prawdopodobnym podawaną przez innych informację o wspólnych 
studiach z Iszo Bar Nunem, jego następcą. Pochodził z miejscowości 
Hazza (założonej przez Ardaszira I z dynastii Sasanidów, panującego 
w latach 224–241, położonej niedaleko Arbeli w Iraku).

Na jego wychowanie i dalsze losy duży wpływ miał stryj Jerzy, biskup 
Bet Begasz. Pochodząc z rodziny o wysokim statusie materialnym i praw-
dopodobnie od początku będąc destynowanym na następcę stryja, odebrał 
bardzo dobre wykształcenie pod kierunkiem znanego w tym czasie Abra-
hama „Kulawego” w Baszosz i Marga. Wiemy, że jego nauczyciel (malfo-
no) odnowił w tym czasie nie tylko studium Biblii w szkole, ale i studia 
nad Arystotelesem. Był znanym tłumaczem i opracował szkołę poświę-
coną translacji greki na język syriacki. Z woli stryja, mimo pewnej nie-
chęci metropolity Tymoteusz został jego następcą. Miało to miejsce w la-
tach sześćdziesiątych VIII stulecia. Niewiele wiemy o jego episkopacie.

W 779 roku został otruty patriarcha Henaniszo II. Podczas zebrania 
w klasztorze Mar Petyon w Bagdadzie, gdzie zgromadzili się elektorzy, było 
wielu kandydatów (Berti wspomina o 5 innych, z których jeden zmarł). Pod 
koniec roku 779 albo na początku roku 780 jego następcą został wybrany 
Tymoteusz. 7 maja 780 roku objął swój urząd. Miał go sprawować za rządów 
5 kalifów. Jego wybór nie odbył się bez kontrowersji i zarzutów o korupcję.

W swojej pracy położył nacisk na edukację. Sam tłumaczył Arystotelesow-
skie Topiki, zachęcał innych do dalszej pracy translatorskiej. Uporządkował 

1 Patrz V. Berti, Vita e studi di Timoteo I Patriarca cristiano do Baghdad, Paris 2009, 135–136.
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prawo kanoniczne, zbierając legislację i uzupełniając ją. W celu dokonania re-
wizji tekstu Pisma Świętego, postarał się o kopię Orygenesowej Hexapli. Zda-
niem historyka Abdiszo napisał komentarz do dzieł Grzegorza z Nazjanzu. 

Innym obszarem jego działalności były kwestie organizacyjne Kościo-
ła. Przeniósł na stałe siedzibę patriarchy do Bagdadu. Zajął się reorgani-
zacją działalności misyjnej i nadał jej zupełnie inną dynamikę i zasięg. 
Mnisi konsekrowani na biskupów misyjnych zaczęli głosić Ewangelię, 
docierając do Chin, Tybetu, Indii, centralnej Azji. Z jego zachęty zaczę-
ły powstawać dzieła w rodzimych językach będące świadectwem prób 
inkulturacji, niestety zaniechane po jego śmierci. W nominacjach bi-
skupich starał się faworyzować kandydatów miejscowych, czyniąc ich 
przywódcami powstających Kościołów. W ten sposób na szlakach han-
dlowych w Azji powstawały nie tylko wspólnoty wiernych pochodzenia 
syryjskiego, ale wykształcały się nowe, miejscowe wspólnoty, o których 
wykształcenie i tożsamość troszczył się katolikos.

Znana jest jego pozycja na dworze kalifów, a dialog z kalifem al-Mah-
dim (775–785) jest jednym z pierwszych zachowanych tego typu dialo-
gów. Umiejętność kontaktu z ludźmi otaczającymi władcę, dar wybiegania 
decyzjami w przyszłość i przenikliwość uczyniły go jednym z tych ludzi 
Kościoła, którzy swoją wiarą i zaangażowaniem wywarli wielki wpływ na 
życie Kościoła i historię chrześcijaństwa na tych terenach. 

Istotnym czynnikiem jego późniejszej oceny jest relacja z Iszo bar 
Nunem. Przyjaźń z różnych powodów przerodziła się w niechęć. Wielu 
badaczy podejrzewa, że u źródeł była kwestia nominacji Iszo bar Nuna 
na metropolitę Nisibis, z której wobec sprzeciwu mnichów z góry Izla 
patriarcha się wycofał. Wydaje się jednak, że przyczyny były głębsze, 
choć patrząc na późniejszy rozwój wypadów, nie sposób nie zauważyć, 
że wiele z zarzutów było związanych z inną perspektywą oceny konkret-
nych zagadnień eklezjalnych, inna była pozycja gorliwego mnicha, inna 
patriarchy Kościoła. Kiedy po śmierci patriarchy Tymoteusza w 823 roku 
Iszo bar Nun został jego następcą, w krótkim czasie swoimi decyzjami 
potwierdził wcześniej krytykowane rozporządzenia zmarłego katolikosa.

Wybrane zagadnienia

W prezentowanej części pierwszej kolekcji Listów Tymoteusza warto 
zwrócić uwagę na kilka zagadnień, których ujęcie nie tylko ukazuje nam 
specyfikę myśli orientalnej, jaka rozwinęła się w Kościele asyryjskim, ale 



Tymoteusz I – prekursor ekumenizmu? 7

także rysuje ciekawe perspektywy interpretacji objawienia w kontekście 
rozwoju formuł trynitarnych i ich recepcji. W literaturze przedmiotu 
u wielu autorów wyrażany jest pogląd, że myśl syryjska jest tylko wariacją 
myśli greckiej w innym środowisku. Tymczasem w analizowanych Listach 
dochodzi do głosu znajomość greckiej tradycji filozoficznej i teologicznej, 
ale widać także założenia, które różnią się od tego, co przywykliśmy 
uważać na Zachodzie za fundamentalne kwestie dla myśli chrześcijańskiej. 
Innymi słowy okazuje się, że bogactwo idei związanych z recepcją nauki 
Chrystusa cieszy się o wiele większą różnorodnością.

Wiara czy formuła wiary? Prekursor ekumenizmu?

Współczesnym Tymoteuszowi chrześcijaństwo nie jawiło się jako monolit. 
Wręcz odwrotnie – na terenie kalifatu było kilka wspólnot, z których 
każda uważała się za prawdziwy Chrystusowy Kościół. To właśnie te 
podziały stały się w przeszłości jedną z przyczyn zwycięstwa islamu. 
W nowej rzeczywistości nie od razu istniała świadomość zaistniałych 
zmian, a przez lata wielu dostojników uważało, że islam jest jedną z herezji 
chrześcijańskich, czego wyrazem było uwzględnienie go jako 100 herezji 
w katalogu, jaki sporządził jeden z najwybitniejszych teologów VIII 
wieku św. Jan Damasceński2. Nieporozumienia na tle religijnym, spory, 
konflikty, w których wspólnoty zmieniały przynależność kościelną, były 
jednym z charakterystycznych elementów ówczesnego życia. Na te podziały 
nakładały się także względy polityczne. 

Relacje międzykościelne 

Czasy, w których żył Tymoteusz, nie sprzyjały sporom teologicznym, choć 
konsekwencje rozdarcia Kościoła w V i VI wieku były nadal widoczne 
i często dochodziły do głosu. V wiek z jego sporami chrystologicznymi, 
próby rozwiązania w kolejnym stuleciu kontrowersji podejmowane przez 
cesarzy, często przy pomocy siły, w dużym stopniu ułatwiły inwazję islamu. 
Chrześcijanie i w ogóle większość mieszkańców dawnego imperium była 
niechętnie nastawiona do teologicznych sporów. Nie brakowało głosów, 
że taka sytuacja jest sprzeczna z Ewangelią, że jest zgorszeniem dla ludzi 

2 Patrz Jan Damasceński, Dialektyka albo rozdziały filozoficzne. O herezjach, Kraków 
2011, 136n.
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niewierzących. Nie brakowało z jednej strony żarliwych dysputantów, ale 
większość chrześcijan pragnęła pokoju. 

Najsilniejszą wspólnotą na terenie dawnego imperium perskiego był 
Kościół Wschodu (Asyryjski Kościół Wschodu – jak dziś nazywa się ta 
wspólnota). Mający swoje korzenie w głoszeniu Ewangelii przez pierw-
szych uczniów i zachowujący semickie korzenie pomimo okresowych 
prześladowań w państwie perskim, wykształcił stabilną strukturę i or-
ganizację. Nie będąc Kościołem władzy, znalazł sobie inne fundamen-
ty stabilności w otaczającym go świecie. Wiele z tych rozwiązań okaza-
ło się przydatnych i skutecznych po inwazji arabskiej. Na pewno cechą 
wyróżniającą go w tym okresie były wyrastające obok klasztorów licz-
ne szkoły. To dziedzictwo Nisibis i jej pierwszego „uniwersytetu” miało, 
jak pisze o tym sam Tymoteusz, podstawowe znaczenie dla umocnienia 
chrześcijan i jednocześnie zapewniało im w państwie arabskim wysoki 
status jako ludzi wykształconych. Zgodnie ze swoją wcześniejszą trady-
cją podtrzymywano dalej etos biskupa – opiekuna wspólnoty, który był 
jednocześnie lekarzem, pisarzem, filozofem. Kompetencje hierarchii na 
tym polu były cenione także przez wyznawców islamu. Kościół Orientu, 
dostosowując się do sytuacji, w której głoszenie Ewangelii wyznawcom 
islamu było zakazane, rozwinął swoją aktywność misyjną na terenie ca-
łej Azji, szczególnie Azji Centralnej i Chin. Tymoteusz był jednym z pro-
motorów tego działania, które w pewnym stopniu cieszyło się przychyl-
nością władz muzułmańskich.

Wyznawcy wierni orzeczeniom chalcedońskim byli postrzegani jako 
zwolennicy Bizancjum, a ich nazwa melkici, czyli zwolennicy króla, od-
zwierciedlała także fakt postrzegania ich jako przedstawicieli imperium, 
z którymi kalifat często był w stanie wojny. Ich związki z kulturą grecką 
były ścisłe. Nie należy jednak traktować ich jako obcych. Od czasów Alek-
sandra Macedońskiego kultura hellenistyczna była obecna także i na tym 
terenie. Cieszyła się u wielu dużym uznaniem, a jej przedstawiciele często 
mieli własny autorytet. Choć kwestie polityczne powodowały nieufność, 
a nawet wrogość, nie oznaczało to braku szacunku. 

Kolejną wspólnotą byli tak zwani jakobici czy sewerianie. Nazwą tą 
określano chrześcijan wiernych chrystologii zaprezentowanej przez pa-
triarchę Antiochii Sewera, najwybitniejszego teologa VI wieku. Choć 
nazywano ich także monofizytami, nazwa ta, nawiązująca do poglądów 
Eutychesa i sporów związanych z recepcją soboru chalcedońskiego, nie 
odpowiadała rzeczywistości, podobnie jak określanie Asyryjskiego Ko-
ścioła Wschodu Kościołem nestoriańskim. Dość szybko w VI i VII wieku 
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Kościół ten, opierając się na klasztorach, stał się Kościołem w dużym stop-
niu narodowym i zasymilował się z rdzenną syryjską ludnością tej czę-
ści imperium do tego stopnia, że wielu zachodnich Syryjczyków trakto-
wało go jako „swój” Kościół. 

Wydaje się, że nie można mówić o innych Kościołach obecnych na 
tym terenie, choć można mówić o obecności przedstawicieli innych Ko-
ściołów. Islam usunął chrześcijaństwo etiopskie z terenu Półwyspu Arab-
skiego. Kościół egipski, posługujący się językiem koptyjskim i mający 
podobną chrystologię jak jakobicki, nie konkurował na tym terenie z in-
nymi wspólnotami. Wzmianki, także w listach, na temat innych herezji 
czy wspólnot heretyckich (arian, mesalian) mogą mieć charakter wspo-
mnienia historycznych podziałów, a nie realnie istniejących ośrodków 
propagujących konkretna doktrynę.

Wiara czy formuła wiary?

Pod koniec sporów chrystologicznych wielu pisarzy wyrażało pogląd, 
że nieustanne spory doktrynalne są nie tylko gorszące, ale i pozbawione 
sensu, gdyż trudno człowiekowi zamknąć Boga w ramach jednego 
systemu filozoficznego. Dysputy przypominały niekończące się greckie 
dyskusje, w których wiedza często miała zastępować zgodność życia 
z nauką Chrystusa i autentycznie chrześcijańską postawę względem 
Boga i człowieka. Ta rodząca się świadomość konieczności innego 
podejścia do zagadnień doktrynalnych w Kościele asyryjskim była 
podyktowana także inną mentalnością, a co za tym idzie –  innymi 
założeniami metodologicznymi. Dla mieszkańca Orientu przepaść między 
Bogiem a stworzeniem jest tak duża, że nie ma mowy o poznaniu w sensie 
greckim, czyli zatarciu granicy między spekulacją a objawieniem. Bóg 
pozostaje niepojęty i ta cecha Boga pozostaje nie tylko teoretycznym, 
ale i praktycznym wymiarem teologii. Posługuje się więc ona obrazem 
i symbolem jako językiem swoich rozważań, a nie jednoznaczną definicją 
czy twierdzeniem. Zarówno obraz, jak i symbol z definicji są poliwalentne. 
Innymi słowy, w dyskursie teologicznym Orientu w samych założeniach 
jest wpisana możliwość wielu równoległych, alternatywnych rozwiązań 
mieszczących się w jednym symbolu, w jednym obrazie. To zaś jest 
niemożliwe dla myśli greckiej, która szuka jak najbardziej precyzyjnego 
opisu, a poliwalentność nie za bardzo mieści się w tym poznaniu. 

Formuły teologiczne powstałe w określonym czasie i w określonym 
środowisku niosą ze sobą treści poza objawieniem, a więc podlegające 
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zmianom w interpretacji. Ta szczególna cecha „ludzkiego” mówienia 
o Bogu skłania do ostrożności w wypadku formuł dogmatycznych. Po-
liwalentne formuły Orientu łatwiej wpisują się w kontekst zmieniających 
się warunków – trudno o tym mówić w wypadku definicji i twierdzeń. 
Należy podkreślić, że nie chodzi o relatywizowanie opisu, ale o założoną 
z góry możliwość alternatywnego opisu tej samej rzeczywistości. 

Nic więc dziwnego, że dla przedstawiciela Orientu istotą przy chrzcie 
jest wiara i jej podstawowe przesłanie, a nie sposób sformułowania. Ty-
moteusz ma świadomość, że problem jest głębszy, że za innymi sformu-
łowaniami może się kryć inne jej pojmowanie. Widać jednak wyraźnie, 
że różnice nie zawsze są na tyle istotne, by mówić o fałszywej wierze. Inny 
aspekt tej samej kwestii nie oznacza błędu zasadniczego. Czym innym jest 
fałszywe sformułowanie wiary, a czym innym fałszywa wiara. To podejście 
implikuje, że nie zawsze chrzest udzielony poza wspólnotą jest z defini-
cji nieważny. We wszystkich wielkich wspólnotach formuła zaczerpnięta 
z Ewangelii była ta sama. Nie chodzi więc o prawne podejście do obrzędu 
zakładające czasem prawie magiczne jego działanie. Fundamentalne jest 
założenie dogmatyczne: skoro z ustanowienia Boga fundamentalna dla 
chrztu jest wiara, a nie jej słowne sformułowanie, czy raczej, ściśle biorąc, 
jej interpretacja, to tam, gdzie jest ta sama wiara, jest i ten sam chrzest. 

Taka postawa nie była powszechna, co zresztą widać w samej treści li-
stu, w którym Tymoteusz przypomina jednemu z biskupów swojego Ko-
ścioła zasadę dotyczącą uznania chrztu zarówno we wspólnotach melki-
tów, jak i sewerian. Ale z punktu widzenia naszego studium dotyczącego 
recepcji dogmatu trynitarnego bardzo ciekawe jest sformułowanie tego, 
co zdaniem Tymoteusza jedność powoduje i sprawia, że mamy do czy-
nienia z tą sama wiarą, tym samym chrztem.

Ci, którzy uznają, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, i opierają się 
w swojej wierze wprost na wyrażeniach Pisma Świętego, są ludźmi, któ-
rych wiara ma te same podstawy: „Jeśli zatem przez takich [jest ochrzczo-
ny], którzy wierzą w bóstwo Jego i człowieczeństwo Jego, Pana naszego 
Chrystusa, [którzy] wyznają tego samego Syna w bóstwie Jego i w czło-
wieczeństwie Jego, [przez nich] został ochrzczony, choć między sobą [są] 
w opozycji i przeciwnikami, kiedy tamci wyznają jedną osobę3 usynowie-
nia naturalnego: w dwóch naturach i hipostazach4, tamci jedną hipostazę 

3 Termin użyty: ܦܪܨܘܦܐ tłumaczony najczęściej jako odpowiednik greckiego πρόσωπον.
4 Termin użyty: ܩܢܘܡܐ tłumaczony najczęściej jako odpowiednik greckiego hypostasis, choć 

nie do końca się z nim pokrywa.
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[qnumo] w dwóch, czy z dwóch natur, tamci jedną osobę, naturę i hipos-
tazę [qnumo]. Ich schizma5 nie jest co do bóstwa i człowieczeństwa, bar-
dziej co do zjednoczenia bóstwa i człowieczeństwa. I kłócą się nie co do 
substancji czy natury, ale co do jakości i właściwości zjednoczenia”.

Innymi słowy chrześcijaństwo jest wiarą w Jezusa Mesjasza, Syna, któ-
ry jest Bogiem i który jest człowiekiem, i to jest fundamentem wiary. Kwe-
stia jakości i właściwości zjednoczenia nie ma tak podstawowego znacze-
nia, choć jak wynika z argumentacji Patriarchy Bagdadu, jest doniosła 
i niesie ze sobą ważne konsekwencje. To sformułowanie przypomina zaś 
współczesne deklaracje dotyczące relacji między Kościołem katolickim 
a innymi wspólnotami. W ten sposób Tymoteusz w swoich rozważaniach 
wyprzedził epokę. Warto też pamiętać, że jego nauka miała wymiar prak-
tyczny, dyscyplinarny i prawny z uwagi na zajmowane stanowisko i pod-
jęte w konkretnym wypadku rozstrzygnięcie. To nie tylko deklaracja, ale 
i faktyczne działanie mające, mówiąc naszymi kategoriami, praktyczny 
ekumeniczny wymiar. Przyjęcie zaś, że zasadnicza jest wiara, a nie jej sfor-
mułowanie, wydaje się nowatorskim podejściem do dogmatu z uwagi na 
jego uzasadnienie niepomijające i nielekceważące różnic, ale bazujące na 
świadomym odrzuceniu jednoznaczności w opisie i w mówieniu o Bogu.

Antropologia Tymoteusza jako przykład 
spotkania myśli greckiej i orientalnej

Bardzo interesujące są rozważania Tymoteusza dotyczące jego antropologii. 
Jego mały traktat o duszy będący tematem Listu 2 skierowanego do 
Boktiszo, diakona i  lekarza kalifa, jest uporządkowaną prezentacją 
poglądów autora. Widać w nim erudycję Tymoteusza, jego znajomość 
greckiej tradycji filozoficznej (sposób konstruowania dyskusji, dowodów) 
i teologicznej. Częste posługiwanie się słownictwem zaczerpniętym wprost 
z greki, odwołanie do ojców greckich, oparcie się na zasadach dowodzenia 
i prowadzenia wywodów zgodnie z arystotelesowskim sposobem uprawiania 
nauki świadczy o przygotowaniu autora i poświadczonej przez inne źródła 
dobrej znajomości języka i tradycji z nim związanej. 

Nie dziwi więc, że podczas pierwszej lektury można odnieść wraże-
nie, iż autor prezentuje sobą grecki dychotomizm mówiący o człowie-
ku jako duszy i ciele, z elementami trychotomii, gdy wspomina o duszy 

5 Czyli słowo pochodzące od: opierać się, walczyć, sprzeciwiać, Costaz podaje: ܚܪܝܢܐ (schizma).
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wegetatywnej. Jednak uważna analiza każe zrewidować ten pogląd. Dla 
Tymoteusza człowiek to dusza i ciało – żadne z nich nie funkcjonuje au-
tonomicznie, niezależnie od siebie. Podkreślenie faktu, że bez ciała koń-
czy się zewnętrzne poznanie duszy, co oznacza, że dusza tu na ziemi i po 
śmierci człowieka komunikuje się ze światem poprzez ciało i tylko tak 
może komunikować się z nim, jawi się jako coś istotnego, wpływającego 
na całą koncepcję teologiczną patriarchy Bagdadu, mając swoje impli-
kacje także w innych wymiarach, jak na przykład soteriologii (rola ciała 
w zbawieniu) czy eschatologii (los duszy po śmierci ciała). Wnioski, do 
jakich dochodzi, różnią się od tych, jakie towarzyszą rozwojowi teolo-
gii na greckim Wschodzie czy łacińskim Zachodzie. Inne podejście do 
kultu relikwii, inne akcenty w rozumieniu wolności człowieka będącej 
w myśli orientalnej źródłem podobieństwa między człowiekiem a Bo-
giem, inna koncepcja godności ciała mają swoje źródło w odmienno-
ści antropologicznego ujęcia relacji duszy i ciała oraz ich władz. I choć 
List zaczyna się klasycznym uzasadnieniem, dlaczego dusza istnieje, już 
w dalszej części, mówiąc o jej miejscu czy o zmysłach, pojawiają się ak-
centy specyficzne. 

Rozróżnienie pomiędzy rajem i królestwem niebieskim, w którym raj 
był i jest ziemską ikoną królestwa mającego swój fundament i istnienie 
w innej rzeczywistości, powtarzanie z naciskiem tezy o braku komuni-
kacji i doznań ze strony duszy bez ciała, a co za tym idzie, o jej oczeki-
waniu na ponowne zjednoczenie, choć czasem obecne u niektórych my-
ślicieli w Kościele imperialnym, mają tu wyraźnie inne i decydujące dla 
dalszych koncepcji teologicznych sformułowanie.

List 2 poświęcony zagadnieniu duszy, jej istnienia, funkcji pełnionej 
w człowieku oraz roli w dziele zbawienia, stanowiący jeden z trzech trak-
tatów teologicznych obecnych w zachowanej kolekcji tłumaczy i uzasadnia 
sąd współczesnych badaczy mówiących o oryginalności teologii oriental-
nej pomimo jej greckiej szaty. Z jednej strony nie da się ignorować wyraź-
nych wpływów greckiej myśli filozoficznej i teologicznej, z drugiej strony 
obserwujemy jednak w zasadniczych elementach inne treści będące wy-
raźnym dziedzictwem pierwotnej semickiej wrażliwości związanej z wi-
dzeniem Boga i świata, a obecnej w chrześcijaństwie u jego początków. 

Ingerencje patriarchy

Lektura Listów pozwala, choć w wyrywkowy sposób, na obserwację 
rządów patriarchy. Jego ingerencje dotyczą wielu kwestii i pozwalają 
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uchwycić specyficzny rys związany z funkcjonowaniem Kościoła Orientu 
w tamtych czasach.

Nie budzi zdziwienia kwestia polityki personalnej. Patriarcha inter-
weniuje w sprawie obsady biskupstw, starając się zachować decydujący 
wpływ. W jego działaniach nie chodzi tylko o przestrzeganie konkret-
nych norm prawa, jakie miało obowiązywać zgodnie z normami syno-
dalnymi. Widać to w opisanej w Liście III do Sergiusza historii dotyczą-
cej Abrahama. W relacji do jednego z zaufanych metropolitów broniona 
jest nie tyle zasada nieingerencji jednego hierarchy w prerogatywy in-
nej niezależnej stolicy, jak to miało miejsce w wypadku biskupa Gai, czy 
o przeciwdziałanie ścieżki kariery przejawiającej się w przechodzeniu 
z jednej stolicy na drugą, ale także o balansowanie pomiędzy naciskami 
konkretnych grup ludzi świeckich czy też przedstawicieli hierarchii re-
alizujących własne cele. Same zasady były, jak się wydaje, powszechnie 
akceptowalne. Dowiadujemy się jednak o ludziach związanych z dwo-
rem kalifa, gdzie postacią centralną jest królewski lekarz i diakon Ko-
ścioła Boktiszo, ale także o biskupach diecezji czy przełożonych klaszto-
rów polecających czy występujących przeciw innym. Patriarcha jawi się 
jako rozjemca pomiędzy różnymi frakcjami, prowadząc, jak to widać na 
przykładzie jego przyjaciela Sergiusza, własną politykę obsadzania klu-
czowych stolic swoimi ludźmi. 

Ale tym, co przede wszystkim uderza, jest troska o szkolnictwo. Nie-
liczne są listy, w których nie byłoby pozdrowień i uwag związanych z funk-
cjonowaniem systemu szkolnego w dużym stopniu opartego o klasztory. 
Są to osobiste pozdrowienia mistrza szkoły – malfono, prośby o szczegól-
ną troskę o wykształcenie konkretnych osób, zainteresowanie kwestia-
mi materialnymi dotyczącymi utrzymania szkół, kopiowania ksiąg, czy 
przesłania ich do Patriarchy w celu skopiowania. Wydaje się, że jednym 
z zasadniczych elementów strategii Tymoteusza dotyczącej przetrwania 
Kościoła w świecie islamu była rola, jaką przypisał dobrej edukacji. Mia-
ła ona obok wymiaru moralnego, który jest podkreślany, a więc wycho-
wania w bojaźni i mądrości Bożej, nie tylko kształcić w naukach teolo-
gicznych, czyli w interpretacji Pisma Świętego, ale także przygotowywać 
poprzez poznanie zasad prowadzenia dyskusji, dowodzenia naukowego, 
do podjęcia zadań w życiu publicznym.

Warto zwrócić w tym wypadku uwagę na częste odwołania do medy-
cyny obecne w listach, jak i na adresata jednego z listów lekarza królew-
skiego Boktiszo. Medycyna jawi się jako jedna z tych szczególnych dys-
cyplin, które mogą pomóc w zachowaniu wpływów. Kościół Asyryjski, 
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nie mając możliwości posiadania trwałego oparcia we władcy, nauczył 
się szukać swojego zabezpieczenia w ludziach drugiego szeregu, którzy 
nie zajmując eksponowanych stanowisk, poprzez swoją fachowość byli 
nieodzowni sprawującym władzę, a których pozycja pozwalała w sposób 
korzystny interpretować rozporządzenia czy zmniejszać ewentualną re-
presyjność decyzji władcy. Jednocześnie wykształcenie stawało się prze-
pustką w prowadzonej działalności misyjnej poza granicami państwa 
kalifów na wschodzie. Prowadzone przez szkoły skryptoria zapewnia-
ły przygotowanie ksiąg liturgicznych, tekstów Pisma Świętego niezbęd-
nych do takiej pracy. Klasztory stawały się miejscami studiów, a szacunek 
z tym związany podnosił prestiż nie tylko samych mnichów, ale i wywo-
dzącej się z nich hierarchii. 

Listy 

Józef Assemani w Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, t. 3, cz. 1: 
De scriptoribus Syris Nestorianis6 podaje, że zgodnie z katalogiem Abdiszo 
Bar Brika zmarłego w 1318 roku znano 200 listów patriarchy Tymoteusza 
w dwóch tomach. Do naszych czasów zachowało się jedynie 59. Wszystkie 
pochodzą z jednego manuskryptu powstałego w miejscowości Alqosz obok 
Mosulu, a przechowywanego w bibliotece w Bagdadzie (ex Alqosz 169, Syr. 
509). Zdaniem badacza epistolografii Tymoteusza Raphaëla J. Bidawida 7 
zachowany rękopis napisany po 1238 roku, a przed XIV wiekiem przekazuje 
pierwszy z dwóch tomów dzieł Tymoteusza, o których mówi Abdiszo, choć 
inni badacze nie podzielają tego zdania8. Sam manuskrypt jest zbiorem 
tekstów prawnych powstałym z wcześniejszych tomów, dokonanym przez 
patriarchę Eliasza I (1028–1049) i zawiera (pomiędzy stronami 501 i 734) 
analizowane listy.

Bazując na dwóch odręcznych kopiach tego tekstu: Borgiano Siriaco 81 
(oznaczanym za Braunem w edycji teksu literą R) i zaginionym egzempla-
rzu Chabota, Oscar Braun wydał pierwsze 39 listów. Tekst z tłumaczeniem 
ukazał się w serii Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium: Ti-
mothei Patriarchae I, Epistulae, I, interpretatus Oscar Braun, Paris-Leipzig 

6 Romae 1775.
7 Les letters du patriarche nestorien Thimotée I. Étude critique avec en appendice la 

lettere de Thimotée I aux moines du couvent de Mar Maroun, Città del Vaticano 1956.
8 Berti, Vita e studi, 41.



Tymoteusz I – prekursor ekumenizmu? 15

1914 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 74; Scriptores Syri, 
30) oraz Timothei Patriarchae Epistulae, I, trad. O. Braun, Roma-Paris 1915 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 75; Scriptores Syri, 31). 
On stał się podstawą tłumaczenia prezentowanych 8 listów. Część druga 
kolekcji ukazała się kilka lat temu. Autorem edycji i tłumaczenia na ję-
zyk niemiecki jest Martin Heimgarter: Die Briefe 42–58 des Ostsyrischen 
Patriarchen Timotheos I. Textedition, Louvain 2012 (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium, 644; Scriptores Syri, 248) oraz Die Briefe 42–
58 des Ostesyrischen Patriarchen Timotheos I. Einleitung, Übersetzung und 
Anmerkungen, Louvain 2012 (Corpus Scriptorum Christianorum Orien-
talium, 249; Scriptores Syri, 249). Warto zwrócić uwagę na ten drugi tom 
zawierający bardzo cenne i wnikliwe studium dotyczące drugiej części ko-
lekcji, które otwiera analiza Listu 42, a w dalszej części są podane komen-
tarze tekstualne i egzegetyczne do dalszych listów. Analiza ta jest poprze-
dzona informacją na temat tekstów, na podstawie których przygotowano 
edycje, trudności w tłumaczeniu i problemów filologicznych. Z uwagi na 
to, że podstawą publikacji Listów jest jeden wspólny manuskrypt, choć 
wspomniana analiza dotyczy drugiej części kolekcji i listów 42–58, moż-
na ją ekstrapolować na część pierwszą pozbawioną tego rodzaju wstępu. 

Przyjmując datację Bertiego9, można za nim założyć, że prezentowa-
ne Listy powstały:

List I Do Salomona, biskupa Hedatty ok. 780/781
List II Do Boktiszo, lekarza kalifa ok. 787–801
List III Do Sergiusza, metropolity Elamu ok. 794/795
List IV Do Elamitów ok. 795/799
List V Do Sergiusza, metropolity Elamu ok. 795/799
List VI Do Sergiusza, metropolity Elamu ok. 795/799
List VII Do Sergiusza, metropolity Elamu ok. 795/799
List VIII Do Sergiusza, 
 część pierwsza jako metropolity Elamu 795/799
 część druga przed wyborem 781/782

Bibliografia dotycząca listów została zebrana na podstawie pracy Bertie-
go i uzupełniona o nowsze pozycje oraz zawężona do tych, które są istot-
ne z punktu widzenia zagadnień poruszanych w prezentowanych listach. 

9 Berti, Vita e studi, 60–62.
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Uwagi do tłumaczenia

Tekst syryjski jest podany w zapisie serto, a tekst polski w większości 
w miejscach niepewnych podąża za interpretacją Brauna10, a wypadki 
odstępstwa od tej zasady są sygnalizowane. W nawiasach kwadratowych 
podane są uzupełnienia potrzebne dla łatwiejszego zrozumienia tekstu 
i oznaczają słowa, które nie występują w tekście, konstrukcja frazy zakłada 
ich obecność. W wypadku gdy sam tłumacz nie może się zdecydować 
na jedno znaczenie, w przypisie jest podane alternatywne. Tekst syryjski 
jest przedzielony występującymi w nawiasach kwadratowych cyframi 
oznaczającymi numery stron w edycji Brauna, podobnie dla ułatwienia 
dla czytelnika polskiego zaznaczono w tekście tłumaczenia strony z edycji 
tekstu syryjskiego Listów. W tekście syryjskim w formie indeksów górnych 
podane są także numery wersów.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękowac profesorowi abo-
una Emilowi Al Habib z klasztoru w Mar Chaaya w Libanie, mojemu 
Malfono, bez którego pomocy, konsultacji, korekty tekstu syryjskiego czy 
uwag do tłumaczenia niniejsza publikacja nie byłaby mozliwa. Dziekuję 
też wspólnocie Zakonu Maronitów Antonianów za serdeczne przyjęcie, 
możliwość wsłuchania się i uczestnictwa w liturgii oraz wszelką okaza-
ną pomoc i życzliwość.
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[3] ܐܓܵܖܬܐ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܀
ܥܠ ܬܘܠܟܢܐ ܕܚܝܐܠ ܕܠܐܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܬܟܒ ܐܓܵܖܬܐ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܐ ܩܬܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ 
ܕܬܼܟܒ ܐܢܝܢ ܒܪܗܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܫܩܠܸܬ ܫܘܪܝܐ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܘܐܬܚܬܡܐ 

ܫܢܬ ܬܡܢܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܠܡܪܢ ܀

 ܩܕܡܬܼܝ. ܕܝܠܗ ܕܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ: 
ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܕܢܥܡܕ ܠܩܘܵܖܝܠܝܢܘ ܀

ܐܦܣܩܘܦܐ:  ܫܠܝܡܘܢ  ܡܪܝ  ܕܠܐܗܐ  ܚܣܝܐ  ܘܕܝܕܥܬܐ:  ܐܟܚܕܐ  ܘܕܡܬܝܪܘܬܐ  ܘܬܚܘܡܐ  ܬܪܝܨܐ  ܠܩܢܘܐܢ 
ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܛܝܐ: ܥܒܕܗ ܙܥܘܪܐ ܕܡܪܢ: ܿܣܓܪ ܠܚܣܝܘܬܟ. ܘܨܠܘܬܟ ܿܫܐܠ ܀

ܘ ܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܠܡܢܗܪܘ ܠܡ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܢܗܪܘ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܪܡܘܬܐ. 
ܿ
ܐܬܝܝܿܗ ܿܡܢ ܕܝܠܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܐ

ܘܠܚܟܡܬܐ ܠܡܚܟܡܘ ܿܡܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܚܟܡܘ. ܐܦܢ ܼܗܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܼܡܢ ܩܕܝܡܘܬ ܐܬܝܘܬܐ ܘܩܒܥܐ [4] 
ܕܗܠܝܢ܆ ܠܘ ܕܐܠ ܥܠܬܐ܆ ܘܠܘ ܕܐܠ ܪܫܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ ܕܐܠ ܪܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܕܐܠ ܥܠܬܐ܆ ܐܢ ܐܪܐ ܘܿܙܕܩ 
ܕܢܐܡܪ ܚܕ ܘܠܚܘܕܝܐ. ܿܗܘ ܕܠܥܠ ܼܡܢ ܚܕ ܘܠܥܠ ܼܡܢ ܠܚܘܕܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܡܬܗܢܢ܆ ܐܐܠ ܼܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܡܬܝܪܐ 
ܝܟ ܗܵܢܝܢ ܓܝܪ ܠܟܗܝܢ ܕܠܐܗܐ 

ܰ
ܘܿܥܒܕܐ. ܿܗܘ ܕܥܠܘܗܝ ܡܢ ܠܬܝ ܠܡܘܣܦܘ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܠܬܝ ܠܡܒܨܪ܆ ܕܐ

ܘܐܬܝܝܗܝܢ ܘܢܗܵܘܝܢ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܨܐܕܝܢ ܕܝܠܝܢ ܒܢܵܝܢܫܐ܆ ܘܕܐܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܘܕܐܠ ܪܫܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ 
ܡܬܡܠܚ. ܘܐܢܼܗܘ 10 ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ: ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ. ܘܐܢ ܐܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ܆ ܒܡܢܐ ܢܬܢܗܪ. ܒܿܗ ܒܕܡܘܬܐ 
ܘܐܢ ܚܟܡܬܐ ܬܬܠܠܠܠ: ܒܡܢܐ ܬܬܚܟܡ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܚܣܝܘܬܟ ܕܝܠܬܝܐ: ܠܡܠܦܘ ܿܡܢܘ ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܐܼܠܦ 
ܘܠܡܚܟܡܘ ܿܡܢ ܬܝܝܪܐܬܝ: ܠܘ ܕܝܢ ܠܡܬܚܟܡܘ: ܼܡܢ ܐܚܵܖܐܢ. ܣܦܩܐܬܝ ܓܝܪ ܩܼܢܐ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥܬܐ. ܘܼܡܢ ܟܝܢܐ 
ܐܟܚܕܐ. ܘܼܡܢ ܕܘܪܫܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܼܡܢ ܪܘܚܐ ܿܗܘ ܕܟܠ ܡܕܡ ܿܒܨܐ܆ ܿܗܘ ܕܿܡܐܫ ܚܬܬܝܐܬܝ ܘܐܦ ܥܵܘܡܩܐ ܕܠܐܗܐ: 
ܘܐܝܟ ܫܼܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܕܠܐܗܐ: ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܡܬܘܡܝܐ ܘܼܡܢ 20 ܡܬܘܡܝܐ ܘܡܬܘܡܐܬܝ ܐܬܝܘ̱ܗܝ܆ ܠܘ ܝܠܝܕܐܬܝ 
ܿܡܢ: ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ ܝܠܝܕܐ܆ ܠܥܠ ܼܡܢ ܟܠ ܙܵܘܥܝܢ ܘܙܵܒܢܝܢ. ܢܦܘܩܐܬܝ ܕܝܢ: ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܢܦܘܩܐ ܼܡܢ 
ܐܒܐ ܠܥܠ ܼܡܢ ܟܠ ܥܠܡ ܘܛܘܪܐ܆ ܠܘ ܕܐܠ ܒܙܕܩܐ. ܘܠܘ ܐܠ ܟܐܢܐܬܝ ܡܬܝܗܒܐ. ܠܢ ܕܝܢ ܓܐܠ ܠܐܗܐ ܒܪܘܚܗ 
ܐܡܝܪܐ: ܘܐܢܼܗܘ ܕܼܡܢ ܪܘܳܚܐ ܿܡܢ ܠܘ ܐܠ ܥܬܝܪܐ: ܼܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܐܠ ܡܠܝܐ ܘܫܦܝܥܐ: ܼܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܐܠ 
ܐܣܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ ܚܣܝܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܿܡܪܝܢ܆ ܠܛܟܣܐ ܿܡܢ ܿܗܘ ܕܡܵܠܦܢܐ ܘܕܢܘܗܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܿܫܒܩ ܑܐܢ̱ܬ܆ 
ܐ ܐܢ̱ܬ. ܐܢ̱ܬ ܿܗܘ ܕܼܡܢ ܪܘܚܐ ܕܼܡܢ ܵܝܘܡܬܐ ܵܖܡܐ܇ ܟܠ 

ܿ
ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܠܵܘܦܐ ܘܕܡܬܢܗܵܖܐܢ [5] ܘܕܿܡܬܵܚܟܡܢܐ ܐܬ

ܕܘܵܖܬܟܐ ܕܗܘܐܢ ܘܕܬܐܘܵܖܝܣ ܐܕܪܬܟ. ܘܐܠܚܵܖܐܢ ܣܓܵܝܐܐ ܼܡܢ ܣܘܓܐܐ ܣܓܝܢܐܬܝ ܣܠܟܬ ܘܚܟܡܬ: ܘܟܠ ܫܡܥܐ 
ܘܗܘܝܐ: ܼܡܢ ܙܠܝܩܐ ܕܪܒܘܬ ܝܕܥܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ. ܐܘ ܝܕܝܥܐ ܘܓܠܝܐ܆ ܕܐܠ ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ ܿܡܢ ܘܡܬܗܘܢܢܐ: ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ 
ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܢܗܪܐܢ ܐܢ̱ܬ ܫܵܘܐܐܠ: ܘܐܝܟ ܐܚܐ ܕܿܝܗܒ ܓܘܪܓܐ ܠܠܵܡܐܠ ܘܬܒܥܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܿܫܐܠ ܼܗܘܐ. 
ܒܕܘܟ ܿܡܢ: ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ ܐܪܡ. ܒܕܘܟ 10 ܕܝܢ: ܡܢܐ ܐܿܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐ̱ܵܢܫܐ ܕܐܬܝܝ. ܒܕܘܟ ܕܝܢ: ܟܡܐ ܠܠܵܚܡܝܢ ܠܟܘܢ. 
ܘܒܙܒܢ ܿܡܢ: ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ: ܐܬܝ ܠܟܘܢ ܠܡ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ. ܠܘ ܟܕ ܐܠ ܿܝܕܥ ܿܡܢ: ܐܝܟܢܐ 
ܓܝܪ ܿܡܨܝܐ ܕܐܠ ܼܢܕܥ: ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝܐܠ ܕܠܐܗܐ: ܘܒܗ ܟܵܣܝܢ ܠܟܗܝܢ ܣܵܝܡܬܐ ܕܚܝܐܠ ܘܚܟܡܬܐ 
ܘܝܕܥܬܐ. ܿܝܕܥ ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܚܬܬܝܐܬܝ ܟܠ ܡܕܡ ܥܕܐܠ ܼܢܗܘܐ: ܿܗܘ ܓܝܪ ܿܝܕܥ ܗܼܘܐ ܡܢܐ ܐܬܝ ܒܒܪ ܐ̱ܢܫܐ. ܘܐܠ 
ܣܢܼܝܩ ܗܼܘܐ ܕܐ̱ܢܫ ܿܢܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ. ܐܝܟ ܕܵܡܠܦܢ ܒܵܢܬ ܵܩܐܠ ܠܐܵܗܬܝܐ܆ ܒܿܗ ܕܝܢ 20 ܒܕܡܘܬܐ: ܘܐܦ 
ܩܕܵܝܫܐ ܡܿܫܐܠܝܢ܆ ܠܘ ܟܕ ܐܠ ܿܝܕܥܝܢ܆ ܼܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܢܣܒܼܘ: ܒܿܗܝ ܕܡܪܢ ܿܡܢ ܐܝܟ ܝܡܐ ܡܕܡ ܕܢܘܗܪܐ 
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ܕܐܠ ܣܘܦܐ ܘܕܐܠ ܬܚܘܡܐ. ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܠܡܦܝܕܐ ܡܕܡ ܕܢܘܗܪܐ ܘܫܵܖܓܐ ܐܬܝܝܗܘܢ. ܐܐܠ ܐܢ̱ܬܘܢ ܿܡܢ ܗܟܢܐ ܘܐܝܟ 
ܗܟܢܐ ܡܿܫܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܿܗܘ ܡܐ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܕܐܬܝ ܘܓܠܝܐܬܝ. ܐܰܡܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ 
ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܿܗܘ ܕܒܦܘܠܘܣ ܡܿܡܠܠ. ܘܥܕܟܝܠ ܘܿܗܫܐ ܒܐܝܕܵܘܗܝ ܡܿܡܠܠ: 
ܗܝܕܝܢ ܿܡܢ ܠܘܬ ܐ̱ܢܵܫܝܢ: ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܬܒܝܠ ܠܟܠܿܗ ܼܡܢ [6] ܣܟܿܗ ܗܟܢܐ. ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ. ܘܚܕܐ 
ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܘܚܕ ܠܐܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ. ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ. ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܵܖܓܐ 
ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܠܵܘܗܝ: ܿܗܘ ܫܠܝܚܐ ܫܡܝܢܐ ܘܠܐܗܝܐ. ܟܕ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ ܿܗܝ ܕܚܕ ܼܗܘ ܡܪܝܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܚܕܐ 
ܗܝܡܢܘܬܐ: ܬܘܒ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܣܡ. ܘܗܝܕܝܟ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܥܠܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܡܬܝܪܐ ܕܟܠ. ܕܪܓ 
ܠܢ ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܚܕ ܠܐܗܐ܆ ܐܒܐ ܕܟܠ. ܼܣܡ ܓܝܪ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ܆ ܠܠܿܗܝ ܕܚܕ ܼܗܘ ܡܪܝܐ: ܐܝܟ ܐܝܢܐ 10 ܕܒܐܝܕܵܘܗܝ 
ܘܒܡܨܥܝܘܬܗ ܼܡܢ ܕܚܠܼܬ ܵܫܐܕܐ ܿܡܢ ܐܪܚܩܢܢ܆ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܐܬܩܪܒܢܢ܆ ܐܘܣܦ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܠܠܿܗܝ ܕܚܕܐ 
ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܿܡܢ ܕܒܐܝܕܿܗ ܿܡܢ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܐܢ ܐܠ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܐܦ ܐܠ ܥܡܕܢܢ. ܘܐܬܝܝ 
ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܠܗܝ ܕܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ: ܘܐܝܟ ܐܿܝܕܐ ܕܡܬܓܡܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐܗܘܬܐ ܕܒܬܠܬܝܝܘܬܐ܆ 
ܘܐܝܟ ܐܿܝܕܐ ܕܒܿܗ ܡܬܬܿܟܒܝܢܢ ܒܛܝܒܘ ܒܢܵܝܐ ܕܠܐܗܐ. ܗܫܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܪܗܒܘܐܢ ܒܡܿܢܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: 
ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܒܫܘܡܠܝܐ ܡܬܝܪܐ ܘܠܟܢܝܐ: 20 ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܿܫܠܚܝܢ ܚܢܢ ܿܡܢ ܠܒܪܢܫܐ ܿܗܘ ܥܬܝܩܐ܆ ܘܠܒܫܝܢܢ ܕܝܢ 
ܕܝܢ  ܿܗܢܘ  ܒܦܪܘܬܣܝܣ.  ܘܐܦ  ܐܬܚܫܚ  ܿܡܢ  ܘܫܦܝܪ   .aܕܒܪܝܗ ܒܕܡܘܬܐ  ܒܝܕܥܬܐ  ܕܡܬܚܕܬ  ܚܕܬܐ  ܠܠܿܗܘ 
ܒܩܕܝܡܘܬ ܣܝܡܐ ܕܿܗܝ ܕܚܕ: ܕܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܼܡܢ ܿܗܢܝܢ ܕܐܬܩܕܡ ܐܬܬܣܝܡ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܼܗܘ ܿܡܢ 
ܡܪܝܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܡܵܖܝܐ. ܕܚܕܐ ܼܗܝ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܬܵܖܬܝܢ ܐܘ ܣܓܵܝܐܬܐ. ܕܚܕܐ ܼܗܝ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܠܘ ܕܝܢ 
ܬܵܖܬܝܢ܆ ܐܘ ܣܓܵܝܐܬܐ. ܗܟܢܐ ܿܡܢ ܘܐܦ ܚܕ ܿܗܘ ܠܐܗܐ ܐܒܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ. ܐܘ ܣܓܵܝܐܐ ܐܢܗܸܘ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐܵܗܐ 
ܣܓܵܝܐܐ ܐܬܝ [7] ܠܐܨܐ ܕܐܦ ܡܥܡܵܘܕܬܝܐ ܣܓܵܝܐܬܐ ܢܵܗܘܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܕܡܥܡܵܘܕܬܝܐ ܣܓܵܝܐܬܐ ܐܬܝ܆ ܠܐܨܐ ܕܐܦ 
ܗܝܡܵܢܘܬܐ ܣܓܵܝܐܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܵܝܡܢܘܬܐ ܣܓܵܝܐܬܐ ܐܬܝ܆ ܠܐܨܐ ܕܐܦ ܡܵܖܝܐ ܣܓܵܝܐܐ ܢܗܘܘܢ. ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܟܵܢܫܢ. 
ܦ ܡܵܖܘܬܐ ܣܓܵܝܐܐ ܢܗܘܘܢ. ܑܐܢ ܕܝܢ ܠܬܝ ܡܵܖܘܬܐ ܿܡܢ ܣܓܵܝܐܐ: ܚܕ 

ܰ
ܕܐܢܸܗܘܢ ܐܪܐ ܿܡܪܝܢ ܕܠܐܵܗܐ ܣܓܶܝܐܐ ܐܬܝ ܘܐ

ܼܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܠܬܝ ܗܵܝܡܢܘܬܐ ܣܓܵܝܐܬܐ: ܚܕܐ ܼܗܝ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܬܝ ܿܡܢ ܠܐܵܗܐ ܣܓܵܝܐܐ ܘܐܒܵܗܐ. ܚܕ 
ܕܠܚܕܐ  ܓܝܪ  ܿܗܘ  ܣܓܵܝܐܐ.  ܘܡܪܵܝܐ  ܠܐܵܗܐ  ܕܠܬܝ  ܘܓܠܝܐ܆  ܐܪܐ  ܝܕܝܥܐ  ܕܟܠ܆   10 ܐܒܐ  ܠܐܗܐ  ܓܝܪ  ܼܗܘ 
ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܠܬܵܖܬܝܢ ܐܘ ܠܟܡܐ ܕܼܗܘ ܡܥܡܵܘܕܬܝܐ ܿܣܕܩ: ܠܗܐܢ ܠܐܨܐ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ: ܕܐܦ ܠܚܕ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ 
ܡܵܖܘܢ. ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܵܖܬܝܢ. ܠܚܕ ܕܝܢ ܠܐܗܐ ܠܬܪܝܢ. ܐܘܠܟܡܐ ܕܸܗܘ ܠܐܵܗܐ ܼܢܣܕܘܩ. ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܿܡܢ 
ܿܡܕܝܢ ܘܐܠ ܚܕܐ  ܐܪܐ  ܕܼܢܣܕܘܩ܆ ܐܠ  ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ܆ ܐܠ ܡܨܐ  ܠܐܗܐ ܠܬܪܝܢ܆ ܚܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܵܖܬܝܢ܆ ܚܕ 
ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܠܬܵܖܬܝܢ ܐܬܝ ܕܬܣܬܕܩ. ܫܪܝܪܐ ܓܝܪ ܿܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܚܕ ܥܠ ܠܟܗܝܢ. ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܘܥܠ 20 
ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܠܐܗܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܠ ܡܨܝܐ ܕܬܣܬܕܩ ܿܗܝ ܕܚܕ ܒܐܠܗܐ: ܗܡܢܐ ܘܐܦܐܠ 
ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܗܝ ܕܒܫܡܗ ܡܬܓܡܪܐ. ܐܦܐܠ ܓܝܪ ܠܝܕܥܬܐ ܘܠܦܘܪܫܢܐ ܕܩܵܢܘܡܐ ܚܕܢܝܘܬ ܫܡܐ ܘܟܝܢܐ ܘܚܝܐܐ 
ܡܚܝܕ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܿܡܨܝܐ ܕܢܬܚܠܦ ܿܗܘ ܚܕ ܑܠܐܗܐ ܒܐܚܪܐܢ: ܿܡܨܝܐ ܕܬܬܚܠܦ ܘܿܗܝ ܕܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܒܐܚܪܬܐ. 
ܘܐܢ ܿܗܝ ܕܚܕ ܠܐܗܐ܆ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܡܫܟܚܐ ܕܒܐܚܪܐܢ ܠܐܗܐ ܬܬܚܠܦ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܿܗܝ ܕܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܘܐܠ 
ܡܬܘܡ ܡܫܟܚܐ ܕܒܐܚܪܬܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܬܬܚܠܦ. [8] ܘܐܢ ܿܡܨܝܐ ܕܢܬܚܠܦ ܿܗܘ ܕܚܕ ܼܗܘ ܡܪܝܐ ܒܐܚܪܐܢ ܡܪܝܐ܆ 
ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܠܦ: ܘܐܦ ܗܕܐ ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܒܐܚܪܬܐ ܟܥܡܘܕܬܝܐ. ܘܐܢ ܡܪܝܐ ܐܠ ܡܨܐ ܕܢܬܚܠܦ ܒܐܚܪܐܢ ܡܪܝܐ: 
ܘܐܦ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܠ ܡܨܝܐ ܕܬܬܚܠܦ ܒܐܚܪܬܐ ܡܗܡܘܕܬܝܐ. ܒܵܚܕܕܐ ܓܝܪ ܐܣܝܵܖܢ ܠܟܗܝܢ ܒܕܡܘܬ ܫܫܠܬܐ ܡܕܡ 
ܕܗܒܢܬܝܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܚܕܐ ܡܫܬܪܝܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ܆ ܘܐܦ ܿܗܢܵܝܢ ܐܚܵܖܢܬܝܐ ܡܫܬܵܖܝܢ ܠܬܪܝܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܠܟܗܝܢ ܐܠ ܡܫܟܚܐ 
ܕܢܫܬܪܝܢ ܠܬܪܝܢܘܬܐ: ܘܐܦܐܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ 10 ܡܫܟܚܐ ܕܬܫܬܪܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ. ܢܛܘܪ ܿܡܪܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܗܐ ܿܡܢ ܚܕ 
ܠܡܪܝܐ ܕܝܢ ܚܕ: ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܚܕܐ. ܒܐܝܕܐ ܐܪܐ ܬܠܬܝܝܘܬܐ: ܘܒܐܝܢܐ ܫܘܡܗܐ 

a ܒܪܘܝܐ (?).
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ܥܡܝܕܝܢ: ܗܢܘܢ ܕܐܬܥܡܕܘ ܬܢܝܢܘܬ ܐܘ ܐܬܛܒܥܘ ܐܢ ܿܡܢ ܒܫܘܡܗܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܒܪܬܝܐ܆ ܫܼܢܐ ܠܗܠ. ܗܐܢ ܗܟܝܠ 
ܛܘܒܥܐ ܡܠܘܢ܆ ܐܘ ܓܝܪ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܬܝܘܗܝ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܥܡܕܘ: ܿܗܢܘ 
ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܚܕ ܠܐܗܐ ܡܬܘܡܝܐ: ܿܗܘ ܥܠܬܐ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܿܗܘ ܕܬܠܬܝܐܬܝ ܿܡܢ ܒܩܢܵܘܡܐ 20 ܘܒܕܵܝܠܬܝܐ. 
ܶܒܕ 

ܳ
ܝܪܐ ܿܥ

ܺ
ܝܚܝܕܐܬܝ ܕܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܘܒܟܝܢܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܬܿܗܝܡܢ: ܬܘܕܬܝܐ ܕܓܘܐ ܕܠܟܗܝܢ ܟܵܖܤܛܝܢܐ: ܶܡܶܕܡ ܬܰܝ

ܐܢ̱ܬ ܕܶܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܵܖܬܝܢ ܙܒܢܵܝܢ ܿܥܐܦ ܐܢ̱ܬ ܒܗ ܟܕ a)ܒܗ( ܒܫܡܨܐ ܘܒܩܪܬܝܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ 
ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܼܗܝ܆ ܐܝܕܐ ܿܗܝ ܿܗܝ ܕܠܿܟܝܐ ܠܢ ܘܡܥܘܟܐ: ܕܒܕܡܘܬ ܡܥܡܵܘܕܬܝܐ ܿܗܢܝܢ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܠܟܝܘܡ ܢܥܡܕ ܘܢܬܕܟܐ. 
ܡܫܝܚܐ:  ܥܡ  ܘܡܬܝܘ  ܥܬܝܩܐ  ܒܒܪܢܫܐ  ܘܐܨܠܛܼܒܘ  ܢܚܼܬܘ:  ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܙܒܢ  ܕܚܕܐ  ܿܗܢܘܢ  ܡܫܟܚܝܢ  ܐܠ  ܐܐܠ 
ܕܡܢܕܪܫ ܼܢܙܩܦܘܢ ܠܒܪܗ ܕܠܐܗܐ: ܘܢܨܥܪܘܢ: ܿܗܢܘ ܕܝܢ [9] ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܼܡܢ ܬܢܝܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܠܦ 
ܫܠܝܚܐ ܫܡܝܢܐ ܘܠܐܗܝܐ. ܨܥܪܐ ܼܗܘ ܓܝܪ ܬܪܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܥܦܝܦܬܐ ܘܬܪܝܢܬܝܐ. ܐܪܐ ܐܠ ܿܣܦܩ ܠܫܪܝܐ 
ܕܚܛܬܝܐ ܘܕܡܘܬܐ: ܚܕ ܨܠܝܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܙܩܝܦܐ. ܗܐܢ ܕܝܘܩܢܐ ܕܝܠܗ ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܬܬܨܝܪ ܘܐܬܝܩܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ 
ܒܿܗܝ ܩܕܡܬܝܐ ܕܬܪܝܨܐܬܝ ܥܡܕܢܢ: ܐܐܠ ܿܙܕܩ ܕܢܘܣܦ ܠܗ ܘܨܠܝܒܐ ܐܚܪܐܢ ܘܙܩܝܦܐ: ܘܼܡܢ ܕܪܫ ܼܢܙܩܘܦ ܠܒܪܗ 
ܕܠܐܗܐ ܘܢܨܥܪ: ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܬܵܖܬܝܢ ܐܘ ܛܘܒܥܐ. ܢܣܬܟܠ ܗܟܝܠ. 10 ܕܠܠܿܗܝ ܕܼܡܢ ܕܪܫ ܢܙܩܦܘܢ 
ܳܗܐ(b ܘܢܨܥܪܘܢ: ܥܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܬܵܖܬܝܢ ܐܿܡܪ ܠܠܿܗ ܫܠܝܚܐ ܠܐܗܐ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ܆ ܘܐܦܐܠ ܠܫܘܡܗܐ 

ܳ ܰ
ܠܒܪܗ )ܕܠܐ

ܫܪܝܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܫܘܝܿܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܠܳܗܝ ܩܕܡܬܝܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܩܪܿܗ: ܐܠ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡ ܿܗܢܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ 
ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ ܢܚܬܘܢ܇ ܠܠܿܗܝ ܕܼܡܢ ܕܪܫ ܘܕܬܵܖܬܝܢ܆ ܠܘ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ. ܙܩܝܦܐ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ: ܘܨܥܪܐ ܕܒܪܗ 
ܓܝܪ  ܼܗܘ  ܐܢ  ܩܕܡܬܝܐ.  ܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܒܬܪ  ܼܢܥܒܕ  ܕܬܢܝܢܘܬ  ܿܗܝ  ܡܕܝܢ:  ܐܪܐ  ܳܗܝ  ܫܟܝܪܬܐ  ܫܡܗܿܗ.  ܕܠܐܗܐ 
ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܨܘܪܬܐ ܼܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܕܩܝܡܬܐ: ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܘܩܝܡܬܐ 20 ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝ ܠܢ ܕܢܡܘܬ ܘܕܢܩܘܡ. ܘܐܦ 
ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ: ܚܕܐ ܙܒܢ ܿܙܕܩ ܕܢܼܥܡܪ. ܬܘܒ ܕܝܢ܆ ܐܢܸܗܘ ܕܚܢܢ ܼܡܢ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܡܪܢ ܿܥܡܕܝܢ ܚܢܢ܆ ܡܪܢ 
ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܠܘ ܬܵܖܬܝܢ ܼܥܡܕ. ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܗܟܢ. ܐܪܐ ܼܡܢ ܟܪܤܛܝܢܐ ܐ̱ܢܫ ܩܒܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܗܘ ܕܐܬܥܡܕ 
ܐܘ ܼܡܢ ܐܠ ܟܪܤܛܝܢܐ. .ܘܐܢ ܼܡܢ ܐܠ ܟܪܤܛܝܢܐ ܐ̱ܢܫ: ܘܐܦܐܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܙܕܩ ܕܬܬܩܪܐ ܘܬܫܬܡܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܪܤܛܝܢܐ 
ܘ ܼܡܢ ܿܗܘ ܕܐܠ ܟܝܪܝܛܘܢܝܐ ܗܘܐ ܘܣܝܡܐ. 

ܿ
ܐ̱ܢܫ: ܬܘܒ ܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܐܪܐ: ܿܡܢ ܿܗܘ ܕܟܝܪܝܛܘܢܝܐ ܘܣܝܡܝܕܐ ܩܒܠ. ܐ

ܘܐܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܿܗܘ [10] ܕܐܠ ܿܩܒܠ ܟܝܪܝܛܘܢܝܐ. ܘܐܐܢ ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ ܕܼܡܢ ܠܟܠܿܗc )ܐܢܢܩܐ( ܿܙܕܩ ܕܢܥܡܕ: ܘܐܠ ܓܝܪ ܼܗܘ 
ܐܣܪܚ ܫܘܟܢܐ. ܐܠ ܓܝܪ ܐܬܝ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܗܐܢ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܗܐܢ ܩܒܠ ܠܡܣܪܚܢܘܬܐ܆ ܣܦܝܩܐ ܓܝܪ ܠܓܡܪ 
ܼܡܢ  ܐܪܐ  ܬܵܖܬܝܢ.  ܼܡܢ  ܐܝܕܐ  ܬܘܒ  ܐܬܥܡܕ.  ܩܒܠ܆  ܘܣܝܡܐ  ܕܟܝܪܝܛܘܢܝܐ  ܿܗܘ  ܼܡܢ  ܕܝܢ  ܐܢ  ܐܫܬܕܪ.  ܘܨܗܝܐ 
ܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܐ̱ܢܫ ܐܘ ܼܡܢ ܗܪܛܝܩܘ. ܘܐܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܐܪܐܘܕܘܟܣܘܣ: ܐܠ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܣܢܝܩ ܥܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܬܵܖܬܝܢ. 
ܐܪܐ. ܼܡܢ ܗܵܖܛܝܩܘ ܿܗܢܘܢ ܕܿܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ  ܐܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܗܪܛܝܩܘܣ ܐ̱ܢܫ 10 ܐܬܥܡܕ. ܬܘܒ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ. 
ܕܡܫܝܚܐ ܿܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܢܫܘܬܗ: ܒܕܡܘܬ ܣܝܡܘܢ ܘܡܐܢܝ ܘܡܪܩܝܘܢ ܘܚܒܵܖܝܗܘܢ. ܐܘ ܼܡܢ ܿܗܢܘܢ ܕܿܡܘܕܝܢ ܿܡܢ 
ܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ: ܿܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܒܕܡܘܬ ܦܘܐܠ ܘܦܘܛܝܢܐ ܘܡܪܩܠܘܣ ܿܗܢܘܢ ܕܒܬܪܥܬܝܐ 
ܝܗܘܕܬܝܐ ܟܪܝܗܝܢ. ܘܐܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܿܗܢܘܢ ܕܒܚܕ ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܿܙܢܵܝܐ ܟܪܝܗܝܢ ܐܬܥܡܕܘ ܕܠܘ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܼܗܝ. ܠܘ 
ܐ. ܘܐܠ ܓܝܪ ܒܐܠܗܐ ܕܠܬܝܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܒܚܕܝܘܬܐ: 20 ܘܐܦܐܠ ܒܒܪܢܫܐ 

ܳ
ܐ̱ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܼܗܝ ܗܕܐ܆ ܘܐܐܢ ܡܣܗܕ 

ܕܠܬܝܘܗܝ ܠܐܗܐ ܒܚܕܝܘܬܐ: ܐܬܦܪܩܢܢ. ܐܐܠ ܒܐܠܗܐ ܿܡܢ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ ܒܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐܠܗ ܒܒܬܘܠܬܐ ܐܬܪܡܪܡܢܢ. 
ܫܘܝܐܬܝ ܓܝܪ ܘܒܫܘܝܘܬ ܪܗܛܐ ܐܠ ܡܬܦܣܩܢܐ ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܗܵܘܝ ܘܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܿܡܪ ܐܐܢ ܕܡܠܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. 
ܘܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܘܡܬܥܠܝܢܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܵܖܓܐ ܘܦܵܣܩܐ ܡܕܡ. ܐܢ ܡܚܬܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ 
ܐܘ ܡܬܥܠܝܢܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܐܬܐܠܗ ܗܘܬ. ܐܐܠ ܐܟܚܕܐ ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܐܡܪܬ. ܘܐܠ ܡܬܦܣܩܢܐܬܝ ܟܬܝ ܘܒܫܘܝܘܬ 

a Dodane zgodnie z sensem.
b Dodane zgodnie z sensem za Braunem CSCO 74.
c Dodane zgodnie z sensem.
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ܪܗܛܐ ܕܚܕܝܘܬܐ [11] ܗܵܘܝ. ܒܗܐܢ ܓܝܪ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܦܘܪܩܢܢ. ܠܘ ܒܐܠܗܐ ܕܥܪܠܛܝ ܼܡܢ ܐܵܖܓܘܐܢ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܐܦܐܠ 
ܒܒܪܢܫܐ ܕܡܫܠܚ ܼܡܢ ܟܝܢܐ ܕܠܐܗܘܬܐ. ܐܐܠ ܒܚܕ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܒܪܐ ܕܠܐܗܐ܆ ܿܗܘ ܕܒܐܠܗܘܬܗ ܿܡܢ ܼܡܢ ܐܒܐ 
ܠܥܠ ܼܡܢ ܙܵܒܢܐ. ܒܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܼܡܢ ܡܪܝܡ ܒܫܘܠܡ ܙܵܒܢܐ ܐܬܝܠܕ: ܐܢ ܼܗܘ ܿܡܢ ܗܟܝܠ: ܕܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܿܡܢ ܕܿܟܦܪܝܢ 
ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܿܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܐܘ ݂ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܿܗܝ ܕܒܗܦܟܐ: ܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܿܡܘܕܝܢ ܿܡܢ ܒܐܠܗܘܬܗ: 
ܿܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܠܢܫܘܬܗ ܐܬܥܡܕ: ܕܢܥܡܕ 10 ܿܙܕܩ ܠܗ ܼܡܢ ܠܟܠܿܗ ܐܢܢܩܐ. ܘܐܦܐܠ ܓܝܪ ܟܠ ܠܟܗ ܡܥܡܘܕܬܝܐ 
ܼܗܝ ܿܗܝ ܕܼܡܢ ܕܐܝܟ ܿܗܢܘܢ ܡܬܒܪܝܐ. ܐܐܠ ܕܵܘܡܝܐ ܡܕܡ ܣܵܖܝܩܐ ܘܵܗܓܓܐ ܣܦܵܝܩܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܿܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܿܡܘܕܝܢ 
ܿܡܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ: ܘܚܕ ܘܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܒܪܐ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܿܡܘܕܝܢ ܐܬܥܡܕ. 
ܡܬܥܣܩܝܢ ܕܝܢ ܘܡܬܚܪܝܢ ܨܝܕ ܵܚܕܕܐ. ܟܕ ܿܗܢܘܢ ܿܡܢ. ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܘܬܐ ܟܝܢܬܝܐ܆ ܒܬܪܝܢ ܟܝܵܢܐ ܘܩܢܵܘܡܐ. 
ܿܗܢܘܢ  ܿܡܘܕܝ܆  ܘܟܝܢܐ  ܕܝܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܩܢܘܡܐ  ܿܗܢܘܢ  ܟܝܵܢܐ.  ܬܪܝܢ  ܼܡܢ  ܐܘ  ܕܝܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܬܪܝܢ.  ܿܗܢܘܢ 
ܕܚܪܝܢܗܘܢ 20 ܠܘ ܥܠ ܠܐܗܘܬܐ ܿܡܢ ܘܐܢܫܘܬܐ: ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܠܐܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܘܠܘ 
ܥܐ ܠܘܣܵܝܣ ܿܡܢ ܘܟܵܝܢܐ: ܥܐ ܠܝܢܝܘܬܐ ܺܟܬܝ ܘܐܕܫܐ. ܕܚܕܝܘܬܐ ܿܢܨܝܠܢ. ܗܕܐ ܡܢܐ ܿܥܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ 
ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܠܐܗܐ: ܿܙܕܩ ܠܡܥܪܩ ܼܡܢ ܬܘܕܬܝܐ ܕܒܚܕ ܠܐܗܐ: ܥܡܢ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܒܚܕ ܠܐܗܐ 
ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܘܕܝܢ ܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ: ܡܛܠ ܗܐܢ ܕܼܢܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ ܿܙܕܩ. ܐܘ ܕܢܘܪܐ 
ܒܐܚܵܖܐܢ ܤܛܪ ܼܡܢ ܗܠܝܢ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܿܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ [12] ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠ ܿܙܕܩ 
ܠܢ ܕܢܘܕܐ ܒܗܕܐ: ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܘܐܟܘܬܢ ܘܥܡܢ ܿܡܘܕܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥܡܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ 
ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܡܛܠ ܗܐܢ ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܢܪܝܡ ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܿܗܝ ܕܒܙܒܢܐ ܿܗܘ ܕܦܩܕ ܡܪܢ ܐܬܓܡܪܸܬ. 
ܫܦܝܪ ܓܝܪ: ܘܥܡܢ ܘܐܟܘܬܢ ܓܡܪܝܢ ܠܗܕܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܬܐ ܼܡܢ ܠܐܗܘܬܐ ܘܬܠܬܝܝܘܬܐ ܠܗܿܘܢ: ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ 
ܠܢ ܡܬܬܘܕܝܐ ܘܡܣܬܓܕܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܒܩܪܬܝܐ ܿܡܢ ܘܒܫܘܡܗܐ ܕܗܕܐ: ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܿܗܝ ܬܬܒܛܠ: 10 ܒܩܪܬܝܐ 
ܕܝܢ ܕܿܗܝ ܗܕܐ ܬܫܬܪܐ ܘܬܬܚܒܠ. ܚܕܐ ܓܝܪ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܠܐܗܘܬܐ ܕܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܡܣܬܓܬa ܘܫܘܝܐ ܼܗܝ 
ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܘܨܐܕܝܢ ܘܠܘܬܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܫܘܝܢܢ ܒܬܘܕܬܝܐ ܕܚܕܢܝܘܬ ܠܐܗܘܬܐ ܘܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܫܘܝܢܢ ܕܝܢ 
ܘܒܬܘܕܬܝܐ ܘܠܐܗܘܬܗ ܘܕܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܫܘܝܢܢ ܕܝܢ ܘܒܣܒܪܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܼܡܢ ܒܬܝ ܡܬܵܝܐ. ܫܘܝܢܢ ܕܝܢ 
ܕܨܠܝܒܐ ܡܚܝܢܐ. ܘܒܿܗܝ  ܕܒܐܸܬܐ  ܕܝܢ ܘܒܣܓܪܬܐ  ܿܫܘܝܢܢ  ܕܥܬܝܕ.  ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܕܝܢܐ 
ܕܒܦܢܬܝܐ ܕܡܕܢܚܐ ܿܣܓܕܝܢܢ ܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܿܫܘܝܢܢ ܠܟܢ ܥܡ ܵܚܕܕܐ 20 ܘܒܡܥܡܵܘܕܬܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܐ 
ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܡܕܢܢ ܘܡܥܡܕܝܢܢ. ܐܠܝܠܝܢ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܘܬܪܝܨ ܐܬܝ ܘܥܡܢ ܘܐܟܘܬܢ ܐܠ ܢܥܕܘܠ: 
ܐܟܚܕ ܘܢܟܣ. ܚܪܝܢܢ ܓܝܪ  ܐܿܡܪܝܢ. ܘܢܬܪܨ  ܬܝ 

ܺ
ܕܝܢ ܘܣܩܘܒܐܠ ܐ̱ܚܪܢܝܐܬܝ  ܿܡܢ:  ܬܪܝܨܐܬܝ  ܕܐܠ ܗܼܘܐ  ܕܝܢ  ܐܠܝܠܝܢ 

ܕܥܡܗܘܢ ܘܕܝܠܗܘܢ ܕܥܡܢ. ܠܘ ܥܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ܆ ܐܠ ܕܝܢ ܘܐܦܐܠ ܥܠ ܠܐܗܘܬܐ ܕܒܬܠܬܝܝܘܬܐ: ܐܘ ܥܠ 
ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܘܬܐ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܘܥܠ ܠܐܗܘܬܗ ܘܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܐܐܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐܗܘܬܐ 
ܘܕܐܢܫܘܬܐ [13] ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܥܠ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܡܥܠܝܢ ܟܝܢܐܬܝ ܥܠ ܠܐܗܘܬܐ. ܠܗܠܝܢ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܼܢܣܬܘܪ. 
ܘܢܬܪܨ ܘܢܟܣ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܢܪܫܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܠ ܒܚܕܢܝܘܬ ܠܐܗܘܬܐ ܘܐܠ ܒܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܘܐܠ ܒܣܓܕܬܐ ܘܐܠ 
ܒܬܘܕܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܼܡܢ ܒܬܝ ܡܬܵܝܐ: ܘܐܠ ܒܬܘܕܬܝܐ ܕܠܐܗܘܬܗ ܟܬܝ ܘܕܐ̱ܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܐܠ ܒܚܕܢܝܘܬ ܦܪܨܘܦܐ 
ܽܢܘܢ 

ܶ
ܕܼܢܥܕܘܐ ܠ ܿܙܕܩ ܠܢ  ܐܠ  ܿܡܘܕܝܢ. ܗܟܢܐ  ܘܐܟܘܬܢ ܘܥܡܢ ܒܠܟܗܝܢ  ܕܒܪܘܬܐ ܟܝܢܬܝܐ ܘܕܡܪܘܬܐ. ܫܦܝܪ ܓܝܪ 

ܘܥܡܢ  ܘܐܟܘܬܢ  ܓܝܪ  ܫܦܝܪ  ܡܬܓܡܪܐ.  ܕܩܘܕܫܐ  ܘܕܪܘܳܚܐ  ܘܕܒܪܐ  ܕܐܒܐ   10 ܕܒܫܡܐ  ܿܗܝ  ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ܆ 
ܡܿܫܡܠܝܢ. ܕܠܘܝ ܶܕܢ ܘܒܐܚܵܖܢܬܝܐ ܿܫܘܝܢ ܗܼܘܘ ܥܡܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗܕܐ. ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܘܐܢܼܗܘ ܕܐ̱ܢܫ ܐܣܝܐ ܐܬܝܝܟ 
ܼܡܢ  ܕܝܢ  ܟܼܒܕܐ. ܒܙܒܢ  ܼܡܢ  ܿܡܢ  ܕܿܚܐܫ ܗܼܘܐ ܒܙܒܢ  ܿܥܐܠ ܗܼܘܬܝ܆ܿܗܘ  ܐܘ ܟܪܝܗܐ  ܐ̱ܢܫ  ܼܗܘܬܝ. ܘܠܘܬ ܡܪܥܐ 
ܟܵܘܠܬܝܐ. ܡܛܠ ܚܫܐ ܕܟܒܕܐ ܘܕܟܵܘܠܬܝܐ܆ ܘܐܦ ܠܥܵܝܢܐ ܘܐܦ ܠܡܘܚܐ ܡܿܩܪܒ ܗܼܘܬܝ ܐܣܝܘܬܐ ܠܠܵܗܕܡܐ ܿܗܢܘܢ 
ܕܟܝܐ ܘܚܠܠܵܝܡܐ. ܐܘ 20 ܕܠܡܐ ܠܠܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܟܵܖܝܗܐ ܟܕ ܡܐܣܐ ܗܼܘܬܝ: ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܠܠܵܝܡܐ ܐܝܟ ܐܠ ܣܢܵܝܩܐ 

a Zgodnie z sugestią Brauna CSCO 74.
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ܪܨ. ܟܕ ܿܢܓܕ ܠܗܘܢ 
ܿ
ܿܥܒܕa ܗܼܘܬܝ. ܗܟܢܐ ܟܬܝ ܘܒܗ ܒܕܡܘܬܐ: ܠܡܠܬܐ ܿܡܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܿܗܝ ܕܒܿܗ ܟܵܖܝܗܝܢ ܐ̱ܢܫܵܝܢ ܬ

ܛܒܝܢܘܬܐ. ܐܠ ܗܼܘܐ ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܕܐܘܣܵܝܐܣ: ܐܐܠ ܒܚܕܝܘܬܐ  ܼܡܢ ܿܗܝ ܿܡܢ ܕܩܛܝܪܐ ܐܘ ܟܝܢܬܝܐ: ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܨܒܝܢܐ ܿܘܕܡܨ
ܡܥܠܬܝܐ ܘܐܠ ܡܫܬܪܝܢܬܝܐ. ܼܡܢ ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐ ܘܩܢܘܡܬܝܐ: ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܘܦܪܨܘܦܬܝܐ. ܼܡܢ ܿܗܝ ܕܝܢ 
ܫܐܝܠܬܐ ܘܕܒܛܝܒܘ ܠܘܬ ܿܗܝ ܚܬܬܝܬܐ ܘܡܪܢܬܝܐ: ܿܗܝ ܕܒܒܪܘܬܐ ܟܝܢܬܝܐ ܕܡܠܬܐ ܡܒܪܩܐ. ܠܐܦ [14] ܐܢܘܢ 
ܕܝܢ: ܘܕܵܖܡܬܐ ܿܡܢ ܠܟܗܝܢ ܘܡܥܠܠܬܵܝܐ܆ ܒܟܝܢܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܥܿܒܕܐ ܘܒܟܝܢܐ ܼܡܢ 
ܟܕܘ ܘܕܒܪܢܫܗ ܕܡܠܬܐ: ܒܟܝܢܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܒܣܪܐ ܕܐܬܐܠܗ. ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܡܬܥܠܝܢܘܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܼܡܢ 
ܝܘܩܢܐ ܥܠ ܪܫ ܝܘܩܢܐ ܕܝܠܗ. ܘܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܦܪܙܐܠ ܟܕ ܡܫܬܕܐ ܒܓܘ ܢܘܪܐ܆ 
: ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ 10 

ܳ
ܝܿܗܒܐ ܠܦܪܙܐܠ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ  ܢܘܪܐ  ܠܘ ܦܪܙܐܠ ܿܡܢ ܝܿܗܒ ܠܢܘܪܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ: 

ܘܚܡܝܡܘܬܐ: ܐܢܕܝܢ ܨܿܒܐ ܐܢ̱ܬ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܠ ܦܓܪܐ ܿܡܢ: ܠܢܦܫܐ ܝܿܗܒ ܐܠ ܚܝܘܬܐ ܘܐܠ ܡܠܠܘܬܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ 
ܡܫܟܢܐ ܠܦܓܪܐ: ܚܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ. ܘܚܕܐ ܿܡܢ ܢܗܝܪܘܬܐ ܘܒܢܘܪܐ ܘܒܦܪܙܐܠ ܘܐܠ ܬܵܖܬܝܢ: ܘܚܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ 
ܚܝܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ: ܘܒܢܦܫܐ ܟܬܝ ܘܒܦܓܪܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ: ܗܟܢܐ ܠܘ ܐܢܫܘܬܐ ܿܡܢ ܝܗܒܸܬ ܐܠܠܗܘܬܐ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ. 
ܕܝܢ ܫܦܥܸܬ ܐܠܢܫܘܬܗ: ܐܠ ܚܫܘܫܘܬܐ ܟܬܝ ܘܐܠ ܡܝܘܬܘܬܐ: ܘܵܖܡܬܐ ܠܟܗܝܢ. ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܘܬܐ  ܠܐܗܘܬܐ 
ܟܝܢܬܝܐ ܐܠ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܘܒܡܠܬܐ ܐܟܚܕܐ 20 ܘܒܒܣܪܐ: ܡܬܚܙܐ ܘܡܬܝܕܥ: ܘܚܕ ܿܡܢ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ. ܠܘ ܕܝܢ 
ܬܪܝܢ ܒܢܵܝܐ ܘܡܫܵܚܝܐ ܐܬܝܝܗܘܢ. ܒܵܡܐܠ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܒܵܣܡܡܢܐ: ܠܟܘܵܖܗܐܢ ܿܡܢ ܕܚܫܘܫܘܬ 
ܠܐܗܘܬܐ ܘܕܚܕܝܘܬܐ ܐܪܝܡ. ܟܕ ܠܠܿܚܫ ܐ̱ܢܫ ܗܢܬܝܬܝ ܘܒܣܝܡܐܬܝ. ܠܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܟܕ ܚܕܝܐ 
 ܓܝܪ ܣܢܝܩܝܢ ܚܠܠܵܝܡܐ ܥܐ ܠܣܝܐ: ܐܐܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ 

ܳ
ܫܒܘܩܐ ܗܕܡܐ ܼܗܝ ܓܝܪ ܚܠܝܡܐ ܘܕܐܠ ܣܢܝܩ ܥܐ ܠܣܝܘܬܐ. ܐܠ

ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܿܡܐ ܥܿܒܕ ܐܢ̱ܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܼܗܘ ܕܟܕ ܫܬܐܵܣܐ ܿܡܢ ܕܒܬܝܐ ܫܪܝܵܖܢ: ܬܠܛܝܐܠ ܕܖܝܢ 
ܢܗܘܐ ܡܙܥܙܥ ܒܒܬܝܐ: ܥܡ ܬܠܛܝܐܠ ܘܐܦ ܫܬܐܵܣܐ ܬܥܩܘܪ: ܿܗܢܵܝܢ ܕܐܠ ܫܪܝܵܖܬܐ܆ ܘܕܐܠ ܙܘܥܙܥ [15] ܐܬܝܝܗܝܢ. ܐܘ 
ܐܢܗܼܘ ܕܟܕ ܥܝܢܐ ܐܢܫܬܝܐ ܛܥܫܸܬ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܥܵܝܢܐ: ܐܐܠ ܘܐܦ ܠܠܵܖܓܐܠ ܐܣܝܘܬܐ ܸܬܥܒܕ ܿܗܝ ܕܣܟ ܐܠ ܐܬܟܪܗܸܬ 
ܕ: ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܿܩܒܠ: ܿܗܝ ܘܠܘ  ܘܐܠ ܛܥܫܸܬ. ܐܢܼܗܘ ܰܡܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠ ܒܫܡܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܥܰܡܼ
ܪܘܚܐ ܿܡܢ ܩܕܝܫܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܝܢ ܕܵܚܛܗܐ ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܡܓܙܪܐ ܗܸܘܬ. ܗܘܝ ܦܘܠܘܣ ܬܪܝܢܐ ܐܥܒܕ ܬܢܝܢܘܬ ܒܫܡܗ 
ܕܝܢ ܒܫܡܐ 10  ܐܢ  ܐܝܕܐ ܘܫܟܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܐܟܡܐ ܕܗܝܕܝܟ ܫܠܝܚܐ ܠܠܿܗܢܘܢ ܘܒܐܦܣܘܣ.  ܕܡܪܢ: ܘܣܝܡ 
ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܐܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܥܼܡܕ. ܿܫܘܝܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢ̱ܬ ܠܕܗܒܐ 
ܛܼܒܐ. ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܪܓܢܬܝܐ ܼܡܢ ܙܠܦܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܬܝܐ܆ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܫܘܦܪܐ ܿܩܢܝܐ: 
ܘܟܕ ܒܬܓܐ ܡܠܟܝܐ ܘܟܕ ܒܙܠܦܬܐ ܐܬܝܝܿܗ܆ ܫܘܦܪܿܗ ܓܝܪ ܒܟܝܢܿܗ ܘܠܘ ܒܕܵܘܟܬܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܿܨܒܐ 
ܐܢ̱ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܢܘܗܪܐ: ܼܗܢܘܢ ܟܕ ܼܗܢܘܢ ܙܠܠܵܝܩܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܨܡܵܚܐ ܡܫܡܪ: ܘܐܢܼܗܘ ܕܒܐܵܝܕܝ 
ܒܬܝܝܐ ܐ̱ܢܫ ܘܐܢܼܗܘ ܕܒܐܵܝܕܝ ܢܘܟܪܝܐ ܢܬܬܣܝܡ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܢܨܝܚܐ: ܿܗܝ ܕܒܢܘܗܪܐ 20 ܡܬܘܡܝܐ 
ܡܨܡܚܐ: ܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܐܬܝܝܿܗ: ܘܠܘܬܢ ܐܟܚܕܐ ܘܠܘܬ ܐ̱ܚܵܖܐܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܿܡܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܠܕܬܝܩܘܣ 
ܡܿܩܒܠܝܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܿܡܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܠܵܥܐܪܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܥܡܢ ܡܫܡܠܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܗܕܐ: ܘܐܦ ܼܡܢ ܐܒܵܗܝܢ 
ܪܘ ܐ̱ܵܢܫܝܢ ܒܡܥܡܘܓܕܬܝܐ ܕܪܘܚܐ:  ܩܕܵܝܫܐ ܘܟܢܵܘܫܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܣܘܵܢܗܕܝܩܘ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܵܖܕܘܦܝܐ ܕܚܵܢܦܐ: ܟܿܦܼ
ܐܠ ܐܬܛܦܝܣܘ ܐܒܵܗܝܢ: ܕܬܢܝܢܘܬ ܘܼܡܢ ܕܪܫ ܿܢܥܡܕܘܢ ܐܠܝܠܝܢ ܕܦܼܢܘ. ܼܝܕܥܝܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܕܠܬܝ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܬܵܖܬܝܢ. 
ܐܝܟ  ܿܡܢ  ܗܘܘ  ܚܬܬܝܝܢ  ܕܬܝܝܪ  ܐܝܠܝܢ  ܐܝܟ  ܕܝܢ  ܐ̱ܵܢܫܝܢ  ܘܡܬܵܚܡܐ.  ܝܕܵܝܥܐ  ܙܵܒܢܐ  ܥܡ  ܬܝܒܘܬܐ  ܦܩܕܘ  ܐܐܠ 
ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ: ܐܝܟ ܕܝܢ ܕܐܐܢ ܐܼܡܪ ܐܐܢ ܬܝܝܪ [16] ܓܠܝܙܝܢ ܗܘܘ ܼܡܢ ܪܚܡܸܬ ܐܢܫܘܬܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܥܡܘܕܬܝܐ 
ܕܬܪܬܝܢ ܐܠ ܐܦܣܘ: ܐܐܠ ܐܦܐܠ ܬܝܒܘܬܐ ܼܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܓܙܪܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܣܩܘ ܗܠܝܢ ܼܡܢ ܥܕܬܐ: 
ܢ ܬܢܝܢܘܬ܆ ܒܚܘܣܝܐ ܕܝܢ ܘܒܡܫܚܐ 

ܰ
ܐ ܿܡ

ܳ
ܐܝܟ ܐܠ ܡܵܖܚܡܢܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܿܟܦܪܝܢ. ܠܘ ܒܰܡܥܽܡܘܺܕܬܝ

ܠܚܘܕ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܿܢܓܕܝܢܢ: ܟܡܐ ܐܪܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܠܝܠܝܢ ܕܐܠ ܟܦܪܘ: ܠܘ ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ ܕܼܡܢ ܕܪܫ 

a Braun CSCO 74 czyta ܿܥܩܪ.
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ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ  ܕܢܒܬܝܐ  ܿܙܕܩ ܠܢ  ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܒܵܖܘܫܡܐ 10 ܕܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ  ܿܗܝ ܕܠܬܝܝܿܗ܆ ܒܚܘܣܝܐ 
ܢ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܬܵܖܬܝܢ ܡܬܿܝܠܕܝܢ ܚܢܢ: ܠܬܝ  ܘܠܥܕܬܐ ܩܬܘܠܠܵܝܩܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܼܡܢ ܟܪܣܐ ܘܼܡܢ ܐܪܥܐ: ܚܕܐ ܙܼܒܿ
ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܕܬܵܖܬܝܢ ܙܵܒܢܝܢ ܢܬܝܕ ܼܡܢ ܐܡܐ: ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܬܵܖܬܝܢ ܙܵܒܢܝܢ ܠܠܵܚܝܐ ܐܠ ܡܝܵܘܬܐ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܼܡܢ ܟܪܣܐ 
ܪܘܚܢܬܝܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܚܕܐ ܙܒܢ. ܐܐܠ ܠܘ ܬܵܖܬܝܢ ܡܬܝܠܕܝܢܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܪܣܐ ܿܡܢ ܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܐܬܝܝܿܗ: 
ܿܗܝ ܕܡܠܟܐ ܘܠܠ̇ܥܒܕܐ ܘܐܠܓܝܪܐ ܐܘܠܕܬ: ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܘܣܝܐ ܦܪܝܫܐ ܘܐܠ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܠ̇ܥܒܕܐ ܘ̇ܥܒܕܐ 
ܐܠܓܝܪܐ: ܒܐܘܣܝܐ 20 ܓܝܪ ܼܗܢܘܢ ܟܕ ܼܗܢܘܢ ܠܠܵܚܕܕܐ: ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܡܥܡܘܕܬܝܐ: ܠܘ ܼܗܢܘܢ ܟܕ ܼܗܢܘܢ ܠܠܵܚܕܕܐ 
ܐܬܝܝܘܢ: ܐܢ ܕܝܢ ܨܿܒܐ ܐܢ̱ܬ: ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܘܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܛܒܥܐ܆ ܒܬܠܬ ܗܵܘܐܠܣ ܕܗܒܐ. ܿܗܝ ܕܝܢ 
ܣ ܕܝܢ ܠܘ ܼܗܢܝܢ ܟܕ ܼܗܢܝܢ 

ܵ
 ܦܘܪܫ: ܗܘܐܠ

ܳ
ܣܐܡܐ. ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܢܚܫܐ ܬܗܘܐ܆ ܝܘܩܢܐ ܿܡܢ ܘܛܒܥܐ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܕܐܠ

ܐܬܝܝܗܝܢ: ܘܐܠ ܠܠܵܚܕܕܐ: ܘܐܠ ܠܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܿܗܘ ܕܒܗܝܢ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܪܣܐ ܕܪܘܚ ܘܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ: 
ܿܗܘ ܕܒܩܪܬܝܐ ܘܒܫܡܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܡܬܬܨܝܪ ܘܡܬܝܩܢ: ܚܕ ܘܼܗܘ ܟܕ [17] ܼܗܘ ܘܐܠ ܦܘܪܫ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܘܒܢ 
ܕܝܠܢ ܐܵܖܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܠܠܟܩܵܝܕܘܢܝܐ ܟܬܝ ܘܒܣܐܘܵܖܝܢܘ: ܘܛܒܥܐ ܡܠܟܝܐ ܕܒܢ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܠܵܚܕܕܐ ܘܐܦܢ 
ܒܟܝܢܐ ܿܡܢ ܼܗܢܘܢ ܟܕ ܼܗܢܘܢ: ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܘܕܗܪܛܝܩܘܬܐ܆ ܠܘ ܼܗܢܘܢ ܟܕ ܼܗܢܘܢ ܠܠܵܚܕܕܐ ܐܬܝܝܢ. ܒܿܗܝ 
ܕܚܢܢ ܿܡܢ ܒܕܗܒܐ ܕܟܢܐ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ: ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ ܘܒܢܚܫܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܛܒܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. 
ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܫܝܡ ܘܒܚܡ ܘܒܝܦܬ: ܨܠܡܐ ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ ܘܕܡܘܬܐ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ: ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ 10 ܘܙܐܢ ܠܘ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ 
ܐܬܝ ܠܡܚܙܐ: ܐܐܠ ܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܡܓܢܢܘܬܐ ܘܠܥܡܘܪܝܐ ܕܠܐܗܐ: ܿܗܘ ܕܝܢ ܠܦܬܝܘܬܐ ܘܠܪܘܝܚܘܬܐ: ܿܗܘ ܕܝܢ 
ܠܥܒܕܘܬܐ ܘܠܫܘܥܒܕܐ ܐܬܦܪܫܘ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܛܒܥܐ ܡܠܟܝܐ ܆ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܒܢ ܘܒܵܡܠܟܝܐ ܘܒܣܐܘܵܖܝܢܘ 
ܚܕ ܘܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܝܘܩܢܐ ܿܡܢ ܡܠܟܝܐ ܚܕ. ܨܡܚܐ ܕܝܢ ܘܗܕܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܠܘ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ. ܘܐܝܟܢܐ 
ܕܢܘܗܪܗ ܿܡܢ ܕܫܡܫܐ ܚܕ ܼܗܘ: ܘܐܢ ܥܠ ܕܗܒܐ ܘܐܢ ܥܠ ܟܐܦܐ ܘܐܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܢܬܐܫܕ. ܡܦܪܓܘܬܐ ܕܝܢ 
ܕܒܢܘܗܪܐ ܠܘ ܚܕܐ. ܘܠܘ ܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ܆ ܐܐܠ ܒܕܗܒܐ ܿܡܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܡܫܡܪ 20 ܙܠܝܩܐ ܕܢܘܗܪܗ: ܒܵܟܐܦܐ ܕܝܢ 
ܘܒܩܵܝܣܐ ܒܨܝܪܐܬܝ. ܘܒܗܘܐܠܵܣ ܿܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܣܓܝܐܐ: ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܫܡܫܢܝܐ ܘܠܘ ܚܕ ܦܘܪܫܢܐ ܡܬܚܙܐ: ܗܟܢܐ 
ܘܐܦ ܛܒܥܐ ܿܡܢ ܡܠܟܝܐ ܕܥܡܕܐ ܡܚܣܝܢܐ ܚܕ ܼܗܘ: ܒܢ ܿܡܢ ܐܵܖܬܕܘܟܣܘ ܐܝܟ ܕܒܕܗܒܐ: ܒܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܐܝܟ 
ܕܒܟܐܵܦܐ ܘܒܩܵܝܣܐ: ܨܡܚܐ ܕܝܢ ܘܡܦܪܓܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܛܒܥܐ: ܠܘ ܚܕ ܘܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܒܠܟܢ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܐܐܠ ܒܢ ܿܡܢ 
ܕܟܝܐܬܝ ܘܢܗܝܪܐܬܝ ܿܡܒܪܩ: ܡܛܠ ܕܕܟܝܢܢ ܼܡܢ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܐܠ ܡܝܘܬܐ: ܒܚܵܖܝܝܐ ܕܝܢ ܘܒܓܘܵܡܕܐܢ ܒܨܝܪܐܬܝ 
ܿܗܝ  ܘܩܢܘܡܬܝܐ:  ܟܝܢܬܝܐ  ܐܐ̱ܢ  ܐܿܡܪ  ܕܚܕܝܘܬܐ  ܕܓܘܕܦܐ:  ܘܨܐܬܐ   [18] ܫܘܚܬܐ  ܡܛܠ  ܨܡܚܗ:  ܡܬܚܙܐ 
ܕܩܛܝܪܐܬܝ ܿܢܓܪܐ ܠܠܐܠ ܡܝܘܬܐ ܠܡܘܬܐ: ܘܠܠܐܠ ܚܫܘܫܐ ܠܚܫܐ. ܘܠܠܿܗܘ ܐܠ ܡܪܟܒܐ ܠܘܬ ܪܘܟܒܐ ܕܥܒܝܕܐ. ܐܐܠ 
ܟܒܪ ܢܗܦܟ ܐ̱ܢܫ ܠܘܬ ܗܕܐ ܘܢܐܡܪ: ܕܐܿܝܕܐ ܐܪܐ ܿܡܪܝܢ ܠܿܟܝܐ ܠܢ: ܐܢܼܗܘ ܕܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܠܘܬ 
 ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܐܠ 

ܳ
ܗܕܐ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ: ܐܿܡܪܝܢܢ: ܕܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܠܬܝ ܟܗܐܢ ܒܥܕܬܐ ܠܟܠܿܗ ܕܐܵܖܬܕܘܟܣܘ܆ ܐܠ ܩܫܝܫܐ: ܐܠ

10 ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ: ܐܠ ܦܛܪܝܪܟܝܣ: ܼܡܢ ܠܟܠܿܗ ܐܢܢܩܐ ܿܙܕܩ ܠܟ ܕܬܥܒܕ ܼܡܢ ܚܵܖܝܝܐ. ܘܬܬܟܒ ܪܓܠܟ ܼܡܢ 
ܬܪܥ ܠܬܪܥ ܘܼܡܢ ܒܝ ܠܒܝ: ܘܬܫܐܠ ܼܡܢ ܢܘܟܵܖܝܐ ܠܚܡܐ ܘܡܵܝܐ: ܐܘ ܕܬܡܘܬ ܼܡܢ ܟܦܢܐ ܐܘ ܼܡܢ ܨܗܝܐ. ܐܢܕܝܢ 
ܟܵܘܟܒܐ  ܐܝܟ  ܟܵܗܐܢ:  ܘܵܖܫܝ  ܟܵܗܐܢ  ܘܡܦܪܓܝܢ  ܘܡܦܬܟܝܢ  ܕܝܢ  ܘܣܒܝܣܝܢ  ܕܐܵܖܬܕܘܟܣܐ.  ܐ 

ܵ
ܥܕܬ ܿܡܢ  ܣܓܵܝܐܢ 

ܒܫܡܝܐ. ܿܗܢܘܢ ܕܡܙܠܓܝܢ ܿܡܢ ܒܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ: ܡܨܡܚܝܢ ܕܝܢ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܘܒܕܘܒܪܐ ܕܡܬܝܪܘܬܐ: ܐܿܝܕܐ ܐܢܢܩܐ 
̇ܥܒܕܐ ܠܟ: ܕܠܥܘܬܪܐ ܿܡܢ ܕܝܠܢܝܐ ܬܫܒܘܩ: ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܝܢ ܬܚܘܪ ܢܘܟܵܖܝܐ. 20 ܘܠܦܬܘܪܐ ܿܡܢ ܕܒܬܝ ܐܒܵܗܝܟ 
ܬܪܦܐ: ܿܗܘ ܕܒܠܠܵܚܡܐ ܕܟܵܝܐ ܘܢܨܵܝܚܐ ܥܬܝܪ: ܬܣܬܡܟ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܢܘܟܵܖܝܐ: ܿܗܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘ 
ܠܓܡܪ ܕܟܝܢ ܠܚܡܵܘܗܝ ܼܡܢ ܚܐܠ: ܿܗܘ ܕܡܬܒܪ ܿܡܢ ܠܥܵܖܫܐ. ܐܠ ܕܝܢ ܝܿܗܒ ܬܘܪܣܝܐ ܐܘ ܒܝܫܐܬܝ ܡܬܪܣܐ. ܐܠ 
ܓܝܪ ܬܡܣܟܢ ܢܦܫܟ ܟܕ ܐܬܝܝܟ ܥܬܝܪܐ: ܘܐܠ ܬܗܘܐ ܨܪܼܝܟ ܐܠܚܪܐܢ ܰܟܕ ܡܠܝܐ ܠܬܝܝܟ. ܠܠܿܗܘ ܗܟܝܠ ܿܙܕܩ ܥܠ 
ܦܬܘܪܟ: ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ ܬܝܝܪܐܬܝ ܰܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܿܗܘ ܠܡܣܬܡܟܘ. ܘܠܠܿܗܘ ܿܙܕܩ ܼܡܢ ܐܓܢܟ: ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ 
ܼܡܢ ܡܫܬܝܐ ܕܿܗܘ ܠܡܫܬܐ. ܠܗ ܓܝܪ ܿܙܕܩ ܠܡܬܦܢܝܘ ܠܘܬ ܒܕܡܘܬ ܿܗܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܠܒܬܝ ܐܒܗܵܘܗܝ. 
[19] ܐܐܠ ܠܘ ܠܟ ܿܙܕܩ ܨܐܕܘܗܝ ܠܡܗܦܟ. ܘܠܗ ܿܙܕܩ ܠܡܬܪܓܪܓܘ ܠܬܘܪܣܝܐ ܕܺܒܬܝ ܐܒܵܗܐ. ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ 
ܠܚܡܐ ܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ ܠܬܘܪܣܝܐ ܚܵܖܘܒܐ ܕܚܙܝܵܖܐ. ܠܡܢܐ ܡܬܪܓܪܓܪ ܐܢ̱ܬ ܠܦܬܘܪܐ ܘܫܩܝܐ 
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ܕܢܘܟܵܖܝܐ: ܟܕ ܣܡܼܝܟ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܼܢܝܐܐ ܘܢܦܫܟ. ܠܡܢܐ ܡܿܨܒܬ ܐܢ̱ܬ ܒܠܒܵܘܫܐ ܕܢܘܟܵܖܝܐ: ܟܕ 
ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܢܵܚܬܐܫܒܝܵܚܐ ܘܵܡܠܟܝܐ: ܿܗܢܘܢ ܕܡܨܒܬܝܢ ܘܠܟ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܵܖܝܐ. ܐܢ̱ܬ ܩܝܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨܝܚܐ ܠܠܿܗܘ 
ܟܦܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܠܐܒܫ ܚܬܝܟ ܠܠܿܗܘ ܥܪܠܛܝܐ. 10 ܐܢ̱ܬ ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܠܿܗܘ ܨܗܝܐ. ܫܟܝܪܐ ܼܡܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ 
ܨܪܝܟܐ ܘܡܣܟܢܐ: ܬܫܒܘܩ ܿܡܢ ܠܥܘܬܪܟ  ܕܝܢ  ܿܗܘ  ܐܢ̱ܬ ܿܡܢ ܥܬܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܐܬܝܝܟ:  ܼܗܝ: ܕܟܕ  ܕܐܠ ܡܠܬܐ 
ܘܠܡܠܝܘܬܟ ܪܘܚܢܬܝܐ܆ ܬܐܙܠ ܕܝܢ ܬܣܬܚܦ ܘܬܩܘܡ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܿܗܘ: ܒܕܡܘܬ ܚܕܘܪܐ ܘܡܣܟܢܐ ܘܣܢܝܩܐ: 
ܘܬܫܐܠ ܼܡܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ: ܐܢ̱ܬ ܿܗܘ ܕܩܢܐ ܠܟܗܝܢ ܘܥܬܝܪ: ܘܬܝܘܪ ܣܓܝܐܬܝ ܘܬܝܝܪ ܡܠܝܐܬܝ. ܫܟܝܪܐ 
ܕܟܕ ܣܡܝܟ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܘܡܵܝܐ ܚܵܝܐ: ܠܫܩܝܐ ܿܡܢ ܕܐܝܟ ܗܐܢ ܬܫܒܘܩ: ܬܐܙܠ ܕܝܢ ܬܫܬܐ ܼܡܢ ܡܒܵܘܥܐ 
ܕܡܠܝܢ ܥܠܠܵܩܐ: ܐܘ ܼܡܢ 20 ܡܵܝܐ ܡܠܠܵܝܚܐ ܘܐܠ ܡܵܫܬܬܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܕܟܝܐ ܼܗܘ ܙܘܘܓܐ ܿܗܘ ܢܡܘܣܝܐ ܕܝܠܟ: 
ܕܟܝܐ ܼܗܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܿܗܘ ܢܡܘܣܝܐ ܕܚܒܪܟ: ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܟ ܿܡܢ ܠܘ ܕܟܝܐ ܼܗܘ ܕܝܠܗ: ܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܘ ܕܟܝܐ 
ܼܗܘ ܕܝܠܟ. ܗܟܢܐ ܕܟܬܝܐ ܼܗܝ ܿܡܢ ܡܥܝܢܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܟܬܝܐ ܕܠܟܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܟ ܿܡܢ: ܐܠ ܿܙܕܩ ܕܿܗܝ ܕܝܠܗ 
ܬܥܡܕ. ܟܕ ܐܬܝ ܠܟ ܣܚܬܐ ܠܐܗܬܝܐ ܘܕܪܘܚܐ: ܘܕܠܓܡܪ ܡܚܪܪܐ ܼܡܢ ܵܡܐܠ ܕܓܘܕܦܐ ܘܕܪܛܢܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܐܢܢܩܐ 
ܕܢܪܗܛ ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܝܠܟ ܼܡܢ ܺܕܝܠܗ. ܐܝܟ ܕܼܡܢ ܐܝܪܐ ܕܠܘ. ܿܡܢ ܕܟܝܐ. ܘܠܘ ܕܟܝܐܬܝ ܡܬܐܪܙܐ. ܿܗܝ ܕܟܬܝ ܼܡܢ ܟܠ 
ܘܕܼܡܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ. ܐܪܐ ܐܢ̱ܬ ܼܗܘ ܕܢܦܩܬ ܡܢܗܘܢ: ܐܘ [20] ܼܗܢܘܢ ܢܦܩܘ 
ܡܢܟ. ܐܢܼܗܘ ܡܢ ܓܝܪ ܕܐܢ̱ܬ ܫܢܬܝ ܼܡܢ ܫܪܪܗܘܢ: ܠܟ ܬܝܝܪܐܬܝ ܿܙܕܩ ܨܐܕܵܝܽܗܘܢ ܠܡܗܦܟ. ܐܘ ܓܝܪ ܠܗܘܢ 
ܨܐܕܝܟ ܐܢܕܝܢ ܼܗܢܘܢ ܫܢܝܘ ܼܡܢ ܫܪܪܐ: ܠܗܘܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܦܐܐ ܡܢܟ ܠܡܩܒܠܘ ܥܡܕܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ ܡܢܗܘܢ: ܐܐܠ 
ܟܒܪ ܐܿܡܪ ܐܢ̱ܬ ܕܠܘ ܐܠ ܡܬܥܨܝܢܬܝܐ ܼܗܝ ܗܕܐ: ܘܠܘ ܐܠ ܕܚܪܝܢܐ ܼܗܝ. ܼܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܿܡܪܝܢ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܫܢܬܝܘܢ 
ܼܡܢ ܫܪܪܐ: ܚܢܢ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܒܗܦܟܐ. ܐܐܠ ܕܢܫܬܪܐ ܚܪܝܢܢ ܗܐܢ: ܘܕܢܬܝܕܥ ܕܡܢܼܘ ܫܢܼܝ ܼܡܢ ܫܪܪܐ ܕܥܕܬܐ: ܢܬܿܩܪܒ 
ܐܝܟ 10 ܕܠܘܬ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ. ܘܐܟܚܕ ܘܐܦ ܠܘܬ ܕܬܝܩܐ ܿܗܝ ܕܝܠܗ ܥܬܝܩܬܐ. ܘܐܢ 
ܿܡܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܒܕܬܝܩܐ )ܥܬܝܩܬܐ( ܘܒܚܕܬܐ: ܠܐܗܐ ܕܡܬܝܠܕ ܼܡܢ ܒܬܘܠܬܐ: ܠܐܗܐ ܕܿܚܐܫ ܘܿܡܐܬ ܘܡܝܨܠܛܒ: 
ܠܐܗܐ ܕܡܬܩܒܪ ܘܿܩܐܡ ܼܡܢ ܡܬܵܝܐ: ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܒܚܕܬܐ ܘܒܥܬܝܩܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܚܢܢ ܿܡܢ ܫܢܿܝܢܢ 
ܼܡܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܕܐܠ ܙܘܥܙܥ ܥܠ ܵܡܐܠ ܕܬܟܒܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܬܝ ܠܓܡܪ ܠܡܫܟܚܘ ܵܡܐܠ 
ܕܬܟܵܒܐ ܕܪܘܚ: ܐܐܠ ܐܝܟ ܕܚܢܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܡܪܝܢܢ: ܒܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܼܡܢ 20 ܒܬܘܠܬܐ: ܡܫܝܚܐ ܕܿܚܐܫ ܘܡܨܠܛܒ: 
ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܕܡܬܩܒܪ ܘܿܩܐܡ: ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܬܟܝܒ ܒܚܕܬܐ ܘܒܥܬܝܩܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܘܓܠܝܐ: ܕܚܢܢ ܿܡܢ ܥܠ 
ܟܐܦܐ ܕܪܥܝܢܢ: ܿܗܝ ܕܥܠܝܿܗ ܐܫܬܘܕܝ ܡܪܢ ܕܢܒܢܐ ܠܥܕܬܗ. ܘܒܕܡܘܬ ܕܗܒܐ ܘܵܟܐܦܐ ܛܵܒܬܐ ܘܡܵܖܓܢܬܝܐ: ܥܠ 
ܫܬܐܣܬܐ ܕܫܪܪܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܬܩܒܥܢܢ: ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܙܕܥܙܥܘ ܘܡܪܥܘ. ܘܫܪܥܘ ܘܫܢܝܘ ܼܡܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܫܪܪܐ 
ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܗܘܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܿܙܕܩ: ܨܝܕ ܫܪܪܐ ܕܡܢܗ ܼܫܢܝܘ ܠܡܗܦܟ܆ ܘܠܘܬܢ ܿܗܢܘܢ ܕܐܠ ܚܠܛܝܢ ܼܡܢ ܡܬܘܡ 
ܙܐܦܐ [21] ܒܫܪܪܢ. ܘܐܠ ܥܒܕܝܢ ܩܦܐܠܘܬܐ ܒܵܡܐܠ ܕܠܐܗܐ: ܘܠܘ ܠܢ ܨܐܕܵܝܗܘܢ ܠܡܬܩܢܝܘ. ܠܘ ܿܡܪܝܢ ܚܢܢ ܿܡܢ 
ܡܢܗܘܢ ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝa ܿܙܕܩ ܕܢܬܩܒܠܘܢ. ܐܠ ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܢܥܡܕ ܡܢܗܘܢ: ܐܐܠ ܠܗܘܢ ܡܢܢ ܕܝܠܢ. ܘܐܠ ܠܢ 
ܿܙܕܩ ܕܢܥܘܠ ܠܦܵܖܟܝܗܘܢ: ܐܐܠ ܠܗܘܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܦܐܐ bܠܗܝܠܵܟܝܢ ܠܡܥܠ. ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕܬܘ ܫܡܵܗܐ ܘܵܡܐܠ 
ܕܓܘܕܦܐ ܥܠ ܗܝܡܝܘܬܐ ܘܐܠ ܗܼܘܐ ܚܢܢ. ܐܪܝܘܣ ܿܡܢ ܓܝܪ ܘܐܘܢܡܝܣ ܘܡܩܪܘܢܝܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܣ: ܒܵܡܐܠ ܿܡܢ 
ܕܝܢ ܕܝܠܗܝܢ ܕܵܡܐܠ ܪܘܪܒܐܬܝ ܐܪܫܥܘ: ܒܝܫܐܬܝ ܿܡܢ ܓܝܪ  ܕܬܟܵܒܐ ܩܢܘܡܗܝܢ ܘܐܠ ܡܕܡ ܐܣܠܟܘ: 10 ܒܗܘܐܢ 
ܐܣܬܠܟܘ ܐܢܵܝܢ: ܘܬܝܝܪ ܒܝܫܐܬܝ ܦܫܩܘ ܐܢܵܝܢ. ܘܠܓܘܫܡܐ ܿܡܢ ܘܠܨܘܪܬܐ ܒܪܬܝܐ ܢܜܪܘ ܕܐܠ ܙܘܥܙܥ. ܠܗܘܐܢ 
ܓܝܢ ܘܠܣܘܟܐܠ ܕܠܓܘ: ܠܟܝܐܬܝ ܙܥܙܥܘ ܘܚܒܠܘ. ܣܐܘܵܖܝܢܘ ܕܝܢ: ܘܠܗܘܢ ܠܠܟܣܝܣ ܘܠܗܘܢܗܝܢ ܫܘܝܐܬܝ 
ܝ[c ܼܗܘ ܓܝܪ ܤܛܪ ܼܡܢ ܠܐܗܐ. ܚܠܦ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܛܥܡ ܡܘܬܐ. ܘܼܡܢ ܿܗܝ 

ܳ
ܚܒܠܘ ܘܕܘܕܘ. ܐܟܳܡܐ ܕܡܬܝܕܥܐ ]ܶܡܢ ܿܗ

a ܡܢܢ.
b ܠܗ ܥܠܝܢ zgodnie z jednym z rękopisów (R), choć inny podaje inaczej (C): ܠܗܘܢ ܥܠܝܢ.
c Uzupełnienie Brauna CSCO 74.
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ܕܐܠ ܗܼܘܐ ܿܡܢ ܵܡܐܠܟܐ ܢܼܣܒ. ܐܐܠ ܼܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܼܣܒ. ܫܚܠܦܘ ܓܝܪ ܠܗܠܝܢ. ܘܚܠܦ ܿܗܝ ܿܡܢ ܩܕܡܬܝܐ: 
ܼܗܘ ܓܝܪ ܠܐܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ 20 ܚܠܦ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܛܼܥܡ ܡܘܬܐ: ܐܡܪܘ. ܚܠܦ ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܬܵܖܬܝܢ: ܿܗܝ ܕܐܠ ܗܼܘܐ ܓܝܪ 
ܥܠ ܵܡܐܠܟܐ ܡܫܠܛ ܗܼܘܐ ܡܘܬܐ ܐܐܠ ܥܠ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܡܫܠܛ ܗܼܘܐ ܡܘܬܐ: ܬܼܟܒܘ. ܐܐܠ ܐܠ ܗܼܘܐ ܠܣܓܵܝܐܬܐ 
ܿܙܕܩ  ܨܐܕܵܝܗܘܢ  ܿܡܢ  ܠܢ  ܠܘ  ܗܠܝܢ:  ܘܕܐܝܟ  ܟܬܝ  ܗܠܝܢ  ܕܼܡܢ  ܘܼܒܠܒܠܘ.  ܫܼܓܫܘ  ܕܝܢ  ܠܙܥܘܵܖܬܝܐ  ܿܡܢ. 
ܠܡܬܦܢܝܩ: ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܨܐܕܝܢ ܿܙܕܩ ܠܡܗܦܟ: ܐܝܟ ܿܗܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܠܒܬܝ ܐܒܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ 
ܕܚܕ ܼܗܘ ܿܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܵܝܐ: ܡܬܚܠܦ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܡܬܐܝܢܢ: [22] ܘܒܕܘܟ ܿܡܢ ܗܢܝܐܐ ܟܬܝ ܘܡܫܬܬܝܢܐ. ܒܕܘܟ 
ܘܛܥܡܬܐ  ܡܠܘܢ  ܕܝܢ  ܐܝܢܝܘܬܐ  ܘܐܘܣܝܐ:  ܕܝܠܗܘܢ  ܿܡܢ  ܟܝܢܐ  ܠܘ  ܟܕ  ܗܼܘܐ.  ܡܪܝܪܐ  ܕܝܢ  ܒܕܘܟ  ܡܠܝܚܐ.  ܕܝܢ 
 aܡܬܚܠܦܐ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ ܚܕܐ ܿܗܝ: ܘܕܝܠܢ ܘܕܠܟܩܵܝܕܘܢܝܐ܆ ܘܕܣܐܘܵܖܝܢܘ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܬܝ ܐܵܖܓܘܐܢ
ܕܝܠܠܿܗ ܘܡܵܫܡܫܢܐ: ܒܕܡܘܬ ܐܪܥܐ ܘܡܵܝܐ ܗܢܘܢ ܿܡܢ ܐܘܵܖܬܘܕܘܟܣܘ ܕܟܵܝܐ: ܠܟܩܵܝܕܘܢܝܐ ܕܝܢ ܘܣܐܘܵܖܝܢܘ܆ ܡܠܠܵܝܚܐ 
ܘܡܪܝܵܖܐ ܐܬܝܝܗܘܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ: ܒܫܡܐ ܓܝܪ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ 10 ܘܫܘܬܸܝ ܟܝܢܐ ܡܬܓܡܪܐ: 
ܐܐܠ ܠܡܐܵܖܐܙܐܢ ܕܗܕܐ ܘܠܡܿܨܥܝܐ ܡܣܠܟܝܢܢ. ܡܵܓܕܦܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܿܗ ܕܠܐܗܘܬܐ ܐܬܝܝܗܘܢ. ܐܐܠ 
 bܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܿܡܪ ܐ̱ܢܫ ܐܿܡܪ ܐܢ̱ܬ. ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܢܿܩܒܠ ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܿܦܢܝܢ ܼܡܢ ܗܪܣܝܣ: ܘܩܢܵܘܐܢ
ܿܡܢ ܣܘܵܢܗܕܝܩܘ ܿܗܢܘܢ ܕܒܝܕ ܩܠܡܝܣ ܿܗܘ ܕܗܘܡܝܐ: ܒܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܩܘܦܪܝܢܘ: ܿܗܘ ܕܩܪܬܝܓܝܐ ܕܒܐܦܪܝܩܝ܆ ܬܘܒ 
ܕܝܢ ܘܐܦ ܒܿܗܢܘܢ ܕܒܠܕܝܩܝܐ ܐܬܬܚܡܘ ܬܟܝܒ܆ ܕܒܠܥܕ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܠ ܠܓܡܪ ܢܬܿܩܒܠܘܢ: ܿܗܢܘܢ ܕܿܦܢܝܢ ܼܡܢ 
ܗܵܖܣܝܣ ܠܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܕܠܘܬ ܗܐܢ 20 ܐܿܡܪܝܢܢ: ܕܐܣܬܟܠ ܒܡܠܠܵܝܟ ܐܘ ܣܓܝ ܚܟܡܬܐ. ܘܐܬܗܘܢܢ 
ܘܒܙܵܒܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܣܘܥܵܖܐܢ ܕܒܙܵܒܢܐ. ܘܐܠ ܓܝܪ ܣܐܘܵܖܝܢܘ ܘܐܦܐܠ ܵܡܠܟܝܐ ܐܬܼܝ ܗܼܘܘ ܗܝܕܝܟ. ܐܠ ܒܝܵܘܡܝ ܩܠܡܝܣ 
ܿܗܘ ܪܗܘܡܝܐ: ܘܐܦܐܠ ܒܝܵܘܡܝ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܐܦܪܝܩܘܣ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܒܟܢܘܫܝܐ ܿܗܘ ܣܩܢܗܕܝܩܘܣ ܕܒܠܕܝܩܝܐ ܚܕ 
ܼܡܢ ܐܕܵܫܐ ܗܠܝܢ ܘܙܢܵܝܐ ܕܗܵܖܛܝܩܘ ܘܕܗܵܖܣܝܘܛܐ. ܕܓܘܐ ܼܗܘ ܥܠ ܠܟܗܘܢ ܐܝܟܢ ܕܽܗܘ ܥܐ ܠܝܠܝܢ ܕܼܗܢܘܢ ܡܬܚܪܝܢ. 
ܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܗܵܖܛܝܩܘ ܕܗܝܕܝܟ ܣܘܓܐܗܘܢ ܿܡܢ: ܘܐܦܐܠ ܥܡܕܝܢ ܗܼܘܘ ܒܫܡܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܐܚܵܖܐܢ ܐܝܠܝܢ [23] 
ܕܿܥܡܕܝܢ ܗܼܘܘ: ܠܘ ܒܫܡܐ ܿܡܢ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܫܘܬܸܝ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܿܥܡܕܝܢ ܗܼܘܘ: ܐܐܠ ܒܐܠ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ. ܘܐܠ 
ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ. ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܝܢ ܒܫܡܐ ܣܦܝܩܐ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ: ܿܗܝ ܕܐܠ ܒܬܠܬܐ ܿܡܢ ܩܢܵܘܡܐ: ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܐܿܡܪܝܢ 
ܗܼܘܘ ܕܐܬܝܝܿܗ. ܐܚܵܖܐܢ ܕܝܢ ܠܟܢܐܬܝ: ܐܝܟ ܬܪܥܬܝܐ ܝܗܘܕܬܝܐ: ܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܿܡܢ ܟܦܪܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ 
ܫܚܝܡܐ ܿܡܘܕܝܢ ܗܼܘܘ. ܐܚܵܖܐܢ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܐܠ ܕܗܠܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐܗܐ ܿܡܢ ܒܠܚܘܕ ܐܼܡܪܝܢ ܗܼܘܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܬܝ 
ܿܡܢ ܐܡܝܪܐ܇ ܟܕ ܘܐܦ ܠܬܟܵܒܐ ܿܫܚܛܘ ܘܒܠܒܠܘ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܿܡܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܵܖܛܝܩܘ ܠܘ ܐܠ ܟܐܢܐܬܝ 
ܚܡܘ ܐܒܵܗܝܢ ܵܩܕܡܝܐ: ܕܐܠ ܢܬܩܒܠܘܢ ܒܥܕܬܐ ܤܛܪ ܼܡܢ ܕܘܟܝܐ ܕܒܥܡܕܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܠܓܡܪ ܐܠ ܐܬܥܡܕܘ ܿܗܢܘܢ. 

ܿ
ܬ

ܐܘ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܣܦܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐ ܐܬܥܡܕܘ. ܠܗܵܖܛܝܩܘ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܿܗܢܘܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܡܿܩܒܠܝܢ ܿܡܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ 
ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܗܣܪ ܘܠܠܿܗܝ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ: ܡܿܩܒܠܝܢ ܕܝܢ ܘܠܬܚܵܘܡܐ ܕܗܠܝܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܪܡܝܢ ܿܡܢ 
ܠܟܠ ܗܪܣܝܣ: ܡܿܩܒܠܝܢ ܕܝܢ ܠܕܬܝܵܩܘܣ ܬܵܖܬܝܗܝܢ: ܘܿܡܘܕܝܢ ܿܡܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢ̱ܫܘܬܗ 20 ܕܡܫܝܚܐ܆ 
ܿܣܓܕܝܢ ܥܡܢ ܐܠܠܗܐ ܬܠܬܝܝ ܩܢܵܘܡܐ: ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܚܣܝܢܐ ܘܒܦܢܬܝܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܘܡܫܬܘܬܦܝܢ ܒܦܓܪܐ 
ܘܕܡܐ ܕܒܪܐ ܕܠܐܗܐ: ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܿܘ ܡܛܐ ̱ܠܝܕܐ ܥܠܬܐ: ܒܬܪ ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ: ܒܫܡܐ 
ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܳܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܼܣܡc ܩܢܘܐܢ ܕܒܥܡܕܐ ܢܬܕܟܘܢ. ܐܐܠ 
 ܿܩܒܠܘ ܥܡܕܐ: ܐܘ ܩܒܠܘ ܿܡܢ: ܒܫܡܐ ܣܪܝܩܐ ܠܚܘܕ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܼܡܪܢܢ. ܗܐ ܓܝܪ 

ܳ
ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܘ ܣܟ ܿܡܢ ܐܠ

ܐܒܵܗܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ: [24] ܠܘܐܢܛܝܢܘd ܿܗܢܘܢ ܕܐܦ ܩܬܵܖܘ ܡܬܩܪܝܢ ܿܗܘ ܕܬܡܢܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ 
ܢܥܠܘܢ  ܕܠܥܕܬܐ  ܦܰܩܕܘ  ܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܒܝܕ  ܕܝܢ  ܠܘ  ܕܡܫܝܚܘܬܐ:  ܘܒܡܫܚܐ  ܒܠܚܘܕ  ܿܡܢ  ܒܨܠܘܬܐ  ܕܝܠܗܘܢ. 

a Czytam za Braunem CSCO 74: ܐܘܵܖܓܢܐ.
b Czytam ܒܩܢܵܘܐܢ zgodnie z Braunem CSCO 74.
c Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܣܡܘ.
d Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܠܢܘܐܛܝܢܘ.
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ܩܬܘܠܠܵܝܩܐ: ܐܦ ܓܝܪ ܠܘ ܒܡܠܬܐ ܿܡܢ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ: ܒܕܘܒܵܖܐ ܕܝܢ ܛܥܫܘ ܘܐܣܠܟܘ ܢܘܐܛܘܣ 
 aܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܘܐܬܩܕܡܸܬ ܘܐܬܐܡܪܸܬ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܿܗܢܘܢ ܕܒܠܕܝܩܼܝܐ. ܐܬܟܢܫܘ ܒܬܪܟܢ܆ ܩܢܘܐܢ
ܠܘ  ܘܕܛܣܪܐܣܩܕܩܕܛܘ.   bܘܕܐܵܘܢܛܝܢܘ ܕܵܦܘܛܝܢܝܢܘ   10 ܗܪܣܝܣ  ܼܡܢ  ܕܐܬܝܝܗܘܢ  ܐܠܝܠܝܢ  ܕܫܒܥܐ܆  ܿܗܘ  ܿܡܢ 
ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ: ܒܚܪܡܐ ܕܝܢ ܕܵܖܫܝ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܕܗܵܖܣܝܣ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪܢܬܝܐ ܠܟܗܝܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ 
ܕܣܝܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܪܘܫܡܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܫܚܐ: ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܒܣܕܪܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܠܠܵܝܩܐ ܐܼܡܪܘ ܒܩܢܘܐܢ 
ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܬܡܢܝܐ. ܐܠܝܠܝܢ ܕܼܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܦܵܖܘܓܝܐ ܐܬܝܝܗܘܢ ܗܼܘܘ. ܘܠܪܘܵܖܒܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܙܥܘܵܖܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ 
ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܫܥܘ ܘܒܬܐܘܠܘܓܝܐ. ܐܟܚܕ ܘܒܡܠܬܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܠܘ ܒܨܠܘܬܐ ܿܡܢ ܒܠܚܘܕ ܘܒܚܘܣܝܐ: ܒܿܗ 
ܕܝܢ 20 ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܠܟܢܐܬܝ ܬܚܡܘ ܕܢܬܩܒܠܘܢ. ܐܐܠ ܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܗܟܢܐ: ܗܵܖܛܝܩܘ ܕܝܢ ܕܒܝܵܘܡܬܢ ܕܝܠܢ: ܥܠ 
ܙܐܢ ܿܡܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܪܝܢ. ܥܠ ܚܕܢܝܘܬ ܠܐܗܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܬܠܬܝܝܘܬܐ: ܐܘ ܥܠ ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܘܿܒܚܕܢܝܘܬ 
ܠܐܗܘܬܐ: ܘܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܒܪܗ ܕܠܐܗܐ ܕܼܡܢ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ: ܿܗܝ ܕܐܬܬܓܪܸܬ ܒܝܣܝܒܘܬܐ ܕܗܘܐܢ ܘܕܢܦܫܐ 
ܘܕܦܓܪܐ: ܘܥܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܵܥܐܕܐ ܘܥܠ ܩܘܒܐܠ ܕܕܬܝܩܐܣ ܬܵܖܬܝܗܝܢ܆ ܘܐܠ ܚܕ ܚܪܝܢܐ ܐܬܝ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܥܕܬܐ 
........d ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܝܢ  ..........c ܘܐܢܼܗܘ ܕܡܣܠܝܢܢ ܿܡܢ ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ [25] ܕܡܐܵܖܙܢ  ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܝܟܢܐ 
ܿܣܠܩܐ ܘܡܬܥܠܝܐ  ܕܝܠܠܿܗ ܘܬܠܬܝܝܘܬܐ܆  ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܓܡܪܐ ܠܘܬܿܗ  ܘܕܪܘܚܐ  ܘܕܒܪܐ  ܕܐܒܐ  ܕܝܠܗܘܢ ܒܫܡܐ 
ܡܠܬܐ ܕܡܣܬܠܝܢܘܬܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܡܣܠܝܢܢ ܿܡܢ ܠܬܠܬܝܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ. ܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܚܢܢ ܡܬܐܪܙܝܢܢ 
ܣܓܝܕܐ  ܠܫܡܐ  ܘܡܝܩܪܝܢܢ  ܿܡܢ  ܣܓܕܝܢܢ  ܐܐܠ  ܡܣܠܝܢܢ.  ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܠܘ  ܐܪܐ  ܐܝܟܢܐ  ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ. 
ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܘܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡܬܓܡܪܐ ܘܒܡܥܡܘܕܬܝܐe ܘܡܠܠܵܟܝܐ ܘܕܣܐܘܵܖܝܢܘ. ܐܠ ܐܪܐ 10 ܿܡܪܝܢ ܢܣܐܠ: ܘܐܠ 
ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܗܠܝܢ: ܐܢ ܐܪܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܡܐ ܘܒܚܝܐܠ ܕܬܠܬܝܝܘܬܐ ܡܬܐܪܙܐ. ܐܐܠ ܡܪܝܪܝܢ ܡܵܝܐ ܐܿܡܪ ܐܢ̱ܬ: 
ܒܕܡܘܬ ܿܗܢܘܢ ܕܡܘܪܬ܆ ܘܐܝܟ ܿܗܢܘܢ ܕܩܪܬܝܐ ܕܒܵܢܝ ܢܒܵܝܐ: ܐܐܠ ܩܪܝܒܝܢ ܠܢ ܘܐܦܢ ܗܫܐ ܡܘܫܐ ܘܠܐܝܫܥ: ܿܗܢܘܢ 
ܕܒܩܝܣܐ ܘܒܡܠܚܐ ܡܠܚܝܢf ܠܡܵܝܐ. ܐܬܝ ܗܼܘܘ ܠܢ ܘܟܵܗܐܢ ܐܟܚܕܐ ܘܵܖܫܝ ܟܵܗܐܢ. ܿܗܢܘܢ ܕܚܠܦ ܩܝܣܐ ܿܡܢ ܿܗܘ 
ܡܪܝܪܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܚܝܢܐ. ܚܠܦ ܡܠܚܐ ܕܝܢ: ܒܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܡܠܚܝܢg ܠܡܪܝܪܘܬܐ ܘܗܵܖܛܝܩܘ. ܟܝܢܐ 
ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܪܘܳܚܐ ܘܕܡܵܝܐ ܚܕ ܼܗܘ. 20 ܘܨܐܕܝܢ ܐܟܚܕ ܘܨܝܕ ܿܗܢܘܢ. ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܘ ܚܕܐ ܠܘ ܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܘܐܦܐܠ 
ܓܝܪ ܨܝܕ ܡܵܝܐ. ܐܐܠ ܕܗܝܡܢh ܘܡܬܚܠܦܐ ܛܥܡܬܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܒܣܝܡ ܐܼܝܕܐ ܘܒܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܚܝܢܐ. ܘܒܡܫܚܐ 
ܕܡܫܝܚܘܬܐ. ܡܪܩ ܼܗܝ ܓܝܪ ܐܟܚܕܐ ܘܡܕܟܐ܆ ܘܠܫܘܚܬܐ ܕܓܘܕܦܐ ܘܠܨܐܬܐ ܘܪܘܫܥܐ. ܐܢ ܐܪܐ ܘܡܕܡ ܫܘܟܢܐ ܡܨܝܐ 
ܕܢܚܫ: ܼܡܢ ܡܵܝܨܥܝܐ ܐܠ ܕܟܵܝܐ܆ ܘܼܡܢ ܣܢܐܓܵܖܐ ܕܠܘ ܐܠ ܡܬܵܟܡܐ ܘܠܘ ܐܠ ܡܛܵܘܫܐ. ܐܐܢ ܕܝܢ ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܫܐ 
ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܚܝܐܠ  ܿܡܢ ܘܐܠ ܡܕܡ ܫܩܠ: ܡܫܟܢ  ܼܡܢ ܗܝܘܠܣ  ܿܡܢ [26] ܓܝܪ  ܿܗܘ  ܘܛܒܥܐ ܡܠܟܝܐ܆ 
ܕܡܢܗܪܢܘܬܐ ܘܕܡܝܘܬܐ ܕܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܕܿܡܨܝܐ ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܼܡܢ ܩܐܪܘܬܐ ܘܕܗܒܐ ܘܛܝܢܐ܆ ܿܢܣܒ ܿܡܢ ܘܐܠ ܡܕܡ ܬܝܝܪܐ. 
ܿܝܗܒ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܘܩܢܐ ܘܕܨܘܪܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚܝܐܠ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܘܫܘܟܢܐ: ܿܢܣܒ ܿܡܢ ܼܡܢ ܡܨܥܝܐ ܘܐܠ 
ܒܪܘܚܐ  ܒܒܣܪܐ  ܐܠܣܝܵܖܝ  ܕܡܫܟܚܐ  ܟܡܐ  ܘܢܨܝܚܘܬܐ:  ܠܐܗܘܬܐ  ܕܡܝܘܬ  ܘܿܝܗܒ:  ܡܠܘܢ  ܕܝܢ  ܡܿܫܟܢ  ܡܕܡ. 
ܠܡܬܕܡܝܼܘ. ܕܠܬܝ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܬܝܐ 10 ܕܬܵܖܬܝܢ ܓܠܝܐܬܝ ܿܡܢ ܡܠܦ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܿܗܘ ܬܐܘܠܘܓܘܣ: 
ܒܡܐܡܪܐ ܿܗܘ ܕܥܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܐܿܡܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܠܬܝ ܠܡ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܬܵܖܬܝܢ ܕܼܡܢ ܕܪܫ: ܘܐܠ ܓܒܝܠܘܬܐ 

a Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܒܩܢܘܐܢ.
b Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܘܕܢܘܐܛܵܝܢܘ.
c Za Braunem CSCO 74 uzupełniam i czytam: ܕܐܡܪܢܢ.
d Za Braunem CSCO 74 uzupełniam i czytam: ܕܟܝܐܬܝ.
e Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܘܡܥܡܘܕܬܝܐ.
f Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܡܚܠܝܢ.
g Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܡܚܠܝܢ.
h Zgodnie z Braunem CSCO 74 czytam: ܗܝܡܢ.
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ܕܼܡܢ ܕܪܫ. ܘܐܠ ......a ܕܼܡܢ ܕܪܫ: ܘܐܠ ܠܠܿܗܝ ܘܕܡܬܝܐ. ܘܟܡܐ ܐܢ ܣܓܝܢܐܬܝ ܼܢܒܥܝܿܗ ܠܗܕܐ: ܒܬܢܵܚܬܐ ܣܓܵܝܐܬܐ 
ܘܒܕܵܡܥܐ ܕܡܢܗܘܢ ܚܬܡܐ ܿܡܢ ܐ̇ܬܼܐ. ܠܡܚܣܢ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܡܘܣܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐ̇ܬܶܐ. ܐܿܡܪ 
ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܵܡܥܐ. ܡܠܦ ܕܝܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܿܗܘ ܪܒܐ: ܿܗܘ ܕܡܨܒܐ ܗܼܘܐ ܘܒܬܐܘܪܝܐ 
ܐܟܚܕܐ 20 ܘܒܐܪܬܕܘܟܣܝܐ: ܡܠܟܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܕܘܒܵܖܐ ܕܡܬܝܪܘܬܐ. ܐܬܝ ܗܼܘܐ ܠܗ ܘܠܠܫܢܐ ܘܠܣܵܦܘܬܐ 
ܕܕܗܒܐ. ܒܗܝܢb ܕܠܘܬ ܐ̱ܢܫܝܢ ܗܵܖܛܝܩܘ ܬܟܒ ܒܬܪ ܐܟܣܘܪܝܐ ܿܗܝ ܕܠܗ ܿܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܵܦܐ: ܠܣܩܘܵܖܘܗܝ ܶܕܝܢ 
ܒܗܬܼܬ ܐܵܦܐ ܛܝܒܸܬ: ܘܩܕܡ ܠܐܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܩܕܡ ܒܢܵܝܢܫܐ ܗܟܢܐ. ܡܼܢܘ ܠܡ ܕܟܕ ܡܬܒܩܐ ܒܡܵܥܠܬܝܐ ܕܬܘܕܬܝܢ. 
ܕܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܐܬܝ ܠܗܝܢc: ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܐܿܡܪ ܐܐܢ ܩܕܝܫܬܐ: ܘܥܡܕܐ ܚܕܬܐ ܕܡܬܓܡܪ ܒܚܝܐܠ ܕܪܘܚܐ: ܕܝܚܝܕܝܐ 
ܘܗܢܝܐܘܬd ܬܟܒܐ. ܘܿܗܢܝܢ [27] ܕܫܪܟܐ ܕܐܠ ܠܟܗܝܢ ܐܣܕܘܪ. ܫܝܛܬܐ ܘܕܒܨܝܪ ܿܫܘܝܐ ܠܝܨܝܦܘܬܐ: ܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ 
ܟܬܝ  ܡܛܠ  ܐܬܒܪܝ.  ܠܗܫܐ  ܥܕܡܐ  ܚܪܝܢܐ  ܕܡܢܗܝܢ  ܡܵܟܢ:  ܗܠܝܢ  ܕܼܡܢ  ܐܚܵܖܢܬܝܐ   eܘܡܛܠ ܡܬܪܥܐ܆ 
ܕܒܣܓܵܝܐܬܐ: ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܒܠܟܗܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܕܬܘܕܬܝܐ ܕܒܗܐܢ ܐܟܚܕܐ ܐܬܝܝܢ ܵܫܘܬܦܐ: ܐܦܢ ܫܟܝܵܚܢ ܒܢ 
ܙܥܘܵܖܬܝܐ ܕܚܵܒܠܢ ܦܘܪܫܢܐ: ܙܕܩܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܬܚܫܒܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܕܝܠܟܘܢ. ܗܐ ܗܟܝܠ 
ܘܫܪܝܪ  ܕܝܢ  ܗܼܘܐ  ܚܬܬܝ  ܕܬܟܵܒܐ.   10 ܩܪܝܢܐ  ܒܟܠ  ܿܡܢ  ܗܳܘܐ  ܕܡܕܪܫ  ܿܗܘ  ܕܬܒܝܠ:  ܪܒܐ  ܗܐܢ  ܡܠܦܢܐ 
ܒܬܪܬܕܘܟܣܝܐ. ܼܡܢ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܡܘܠܕܐ ܕܡܬܓܡܪ ܒܪܘܚܐ܆ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܕܒܚܬܐ ܘܗܢܝܘܬf ܬܟܒܐ 
ܠܐܦ ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܿܗܢܘܢ ܕܥܡܢ ܡܬܚܪܝܢ. ܡܛܐ ܠܪܙܐ ܐܠ ܡܬܕܪܟܢܐ ܕܶܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܿܙܕܩ ܿܡܕܝܢ ܐܠܝܠܝܢ ܕܼܦܢܝܢ 
ܕܪܫ  ܕܼܡܢ  ܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܒܝܕ  ܘܠܘ  ܘܡܫܝܚܘܬܐ.  ܠܚܘܕ  ܘܒܡܫܚܐ  ܕܒܨܠܘܬܐ  ܒܚܘܣܝܐ  ܗܵܖܛܝܩܘ:  ܼܡܢ  ܨܐܕܝܢ 
ܢܩܒܠ.. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܚܘܬܐ ܼܗܝ ܕܠܩܘܕܫܐ ܬܵܖܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܢܩܕܫ ܘܢܫܡܐܠ܆ ܗܟܢܐ ܕܡܪܚܘܬܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ. 
ܕܒܬܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܫܬܡܠܝ 20 ܐ̱ܢܫ ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܘܐܬܐܪܙ܆ ܬܘܒ ܼܡܢ ܕܪܫ ܿܢܥܡܕ ܠܗܐܢ .ܢܕܟܐ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ 
ܒܫܡܐ ܘܒܚܝܐܠ ܘܬܠܬܝܝܘܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܿܡܢ ܕܒܬܠܬܝܝܘܬܐ ܡܪܼܬ ܟܠ ܛܵܘܒܝܢ: ܘܚܢܢ ܐܟܚܕ ܘܿܗܢܘܢ ̇ܥܡܕܝܢܢ 
ܘܡܥܡܕܝܢܢ: ܘܠܘ ܚܢܢ ܿܡܢ ܠܬܠܬܝܝܘܬܐ ܼܗܝ ܕܝܢ ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܿܡܠܘܢ ܠܢ ܿܝܗܒܐ ܫܘܟܢܐ: ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܕܝܢ 
ܡܬܘܡܬܝܐ ܘܠܐܗܬܝܐ: ܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܘܨܐܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܨܐܕܵܝܟܘܢ ܘܐܬܝܝܿܗ ܘܡܣܬܓܕܐ܇ ܚܕܐ ܼܗܝ ܿܡܕܝܢ ܐܪܐ 
ܘܨܐܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܨܐܕܝܟܘܢ ܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ ܘܐܦ ܡܪܝܐ܆ ܿܗܘ ܕܒܐܝܕܸܘܗܝ ܠܢ ܐܬܝܗܒܸܬ ܡܣܗܕ ܕܝܢ 
ܬܠܬܝܐܬܝ ܥܠ [28] ܡܠܠܵܝܢ܆ ܘܐܡܦܠܟܝܘܣ ܿܗܘ ܚܒܝܚܐ: ܿܗܘ ܕܗܸܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܘܵܢܘܗܝ ܕܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ: 
ܕܒܪ ܕܝܢ ܕܟܝܐܬܝ ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܩܢܘܢ. ܐܿܡܪ ܠܘܩܒܐ ܠܵܖܝܢܘ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܿܗܝ ܕܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܼܗܘ ܡܢܝ܆ 
ܗܠܝܢ. ܐܵܚܐ ܚܢܢ ܘܐܠ ܗܼܘܐ ܒܥܠܕܵܒܒܐ. ܚܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܝܠܕܬܢ: ܘܐܦܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܚܵܒܐܠ ܕܐܡܟܘܢ ܨܥܪܬܘܢ. ܐܬܢܟܪܝܘ 
ܵܓܠܬܐ. ܐܝܢ܇ ܿܗܢܘܢ ܓܝܪ ܕܼܡܢ ܡܣܚܘܬܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܠܡ ܵܚܛܝܐ ܼܡܢ ܟܪܣܐ. ܘܛܼܥܘ ܼܡܢ ܡܪܒܥܐ ܕܡܠܠܘ ܕ
ܵܓܠܬܐ ܥܠ ܡܫܝܳܚܐ. ܘܫܘܘܕܝܟܘܢ ܐܠ ܢܛܪܬܘܢ.  ܐܝܟ ܕܼܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܕܝܩܘ: ܠܛܡܬܘܢ 10 ܛܝܒܘܬܐ ܟܕ ܡܠܠܬܘܢ ܕ
ܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܕܬܝܘܢ: ܼܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܬܝܐ: ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܕܙܥܘܪ ܬܘܒ ܼܡܢ 
ܕܐܚܵܝܟܘܢ  ܛܘܗܡܐ  ܘܒܛܒܘܬ  ܬܨܥܪܘܢ.  ܕܐܡܟܘܢ  ܠܚܒܐܠ  ܗܟܝܐ ܠܦ  ܕܐܠ  ܠܐܵܗܐ:  ܠܟܘܢ  ܓܒܠܬܝܘܢ  ܙܥܘܪܐ 
ܬܟܦܪܘܢ. ܐܚܝܢܐܬܝ ܢܕܫܝܿܗ ܠܡܠܬܐ ܕܚܕ ܡܠܟܐ ܐܬܝܝܢ ܥܵܒܕܐ. ܘܐܠ ܗܼܘܐ ܠܣܓܵܝܐܐ ܕܠܩܪܒܐ ܡܛܝܒܝܢ. ܘܗܠܝܢ 
ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܿܗܘ ܫܒܝܚܐ ܐܡܦܠܝܟܘܣ. ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ 20 ܚܕܐ ܐܡܐ ܘܟܪܣܐ ܘܡܪܒܥܐ: 
ܐܠܵܖܬܕܘܟܣܘ ܕܝܢ ܠܗܵܖܛܝܩܘ ܐܵܖܝܢܘ ܐܵܚܐ ܡܫܡܗ. ܕܼܡܢ ܚܕܐ ܘܡܢܿܗ ܟܕ ܡܢܿܗ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ: ܕܠܠܿܗ ܐܡܐ ܘܟܪܣܐ 
ܘܡܪܒܥܐ ܐܿܡܪ ܕܝܠܝܕܝܢ. ܘܐܢ ܼܗܝ ܕܚܕܐ ܼܗܝ ܿܡܢ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܝܟ ܕܐܿܡܪ ܡܠܦܢܐ: ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܐܵܖܝܢܘ: ܿܗܢܘܢ 

a Za Braunem CSCO 74 uzupełniam i czytam: ܦܘܢܝܐ.
b R: ܒܗܢܝܢ.
c ܠܗܙܢ ,(?) ܠܢ (?).
d R: ܗܝܝܐܘܬ.
e Za Braunem CSCO 74 czytam: ܡܛܠ.
f R: ܗܝܝܘܬ.
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ܙܥܘܪܐ  ܼܡܢ  ܙܥܘܪ  ܘܕܬܝܝܪ  ܘܙܥܘܪܐ  ܘܪܒܐ  ܗܼܘܘ܆  ܿܦܣܩܝܢ  ܪܫܝܥܐܬܝ  ܫܘܝܘܬܐ  ܒܐܠ  ܠܐܗܬܝܐ  ܐܘܣܝܐ  ܕܠܫܘܝܘܬ 
ܒܐܠܗܘܬܐ ܡܓܕܦܝܢ ܗܼܘܘ: ܐܵܚܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܿܩܪܐ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܢܿܗ ܟܕ ܡܢܿܗ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܪܘܚܢܬܝܐ ܝܠܝܕܝܢ: 
ܟܡܐ ܐܪܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܕܚܕܐ ܼܗܝ ܘܕܝܠܢ [29] ܘܕܵܡܠܟܝܐ ܘܕܣܐܘܵܖܝܢܘ ܿܙܕܩ ܕܢܕܥ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܓܵܝܐܐ ܿܡܢ ܘܒܪܘܵܖܒܬܐ 
ܿܫܘܝܢ ܚܢܢ ܠܠܵܚܕܕܐ. ܒܙܥܘܵܖܬܝܐ ܕܝܢ ܦܪܝܫܝܢܢ ܒܠܚܘܕ: ܐܟܡܐ ܕܐܼܡܪ ܿܗܘ ܟܘܟܒܐ ܩܬܘܠܝܩܘܣ ܪܒܐ ܚܢܢܝܫܘܥ 
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝܼܘܬܐ ܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܐܬܝܝܿܗ ܘܒܒܪܢܫܐ ܘܒܣܘܣܝܐ ܘܒܚܡܪܐ: ܘܒܿܗܝ ܿܡܢ ܕܚܝܘܬܐ ܘܐܠ ܡܕܡ 
ܘ ܕܝܢ ܚܝܐ ܐܠ ܡܠܝܐܠ ܙܥܘܪܐ 

ܰ
ܦܪܝܫܝܢ: ܒܿܗܝ ܕܝܢ ܕܿܗܘ ܚܝܐ ܡܠܝܐܠ ܡܝܘܬܐ: ܿܗܘ ܕܝܢ ܚܝܐ ܐܠ ܡܠܝܐܠ ܡܝܘܬܐ ܨܗܘܐܠ. ܿܗ

ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܒܗܠܝܢ ܦܘܪܫܢܐ 10 ܩܢܝܢ ܨܝܕ ܵܚܕܕܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܡܢ ܚܕܐ ܘܼܗܝ ܟܕ ܼܗܝ ܐܬܝܝܿܗ: ܘܒܢ 
ܐܟܚܕ ܘܒܿܗܢܘܢ: ܘܒܡܥܡܘܕܬܝܐ ܿܡܢ ܘܐܠ ܒܡܕܡa ܦܪܝܫܝܢ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܿܡܢ ܵܚܕܕܐ: ܒܿܗܝ ܕܚܢܢ ܿܡܢ ܚܕ ܝܘܩܢܐ 
ܠܚܘܕܝܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܘܬܐ: ܿܗܘ ܕܠܘܬܗ ܘܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܵܢܫܢ ܠܟܗܝܢ ܕܠܐܗܘܬܐ ܘܕܐ̱ܢܫܘܬܐ: ܒܚܕܝܘܬܐ ܿܗܝ ܐܠ 
ܡܬܕܪܟܢܬܝܐ ܘܐܠ ܡܬܡܠܠܢܬܝܐ: ܒܬܪܝܢ ܟܵܝܢܐ ܡܩܵܝܡܐ ܘܐܘܵܣܝܝܐ ܡܘܕܝܢܢ: ܼܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ: ܒܬܪܝܢ 
ܟܵܝܢܝܢ ܘܼܡܢ ܬܪܝܢ ܟܵܝܢܝܢ ܡܘܕܝܢ ܘܡܼܫܒܚܝܢ. ܫܘܚܠܦܐ ܓܝܪ ܕܕܵܝܠܬܝܐ ܘܕܘܵܓܡܛܐ 20 ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܫܘܚܠܦܐ 
ܕܝܘܩܪܐ  ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܿܥܒܕ. ܐܐܠ ܗܠܝܢ ܿܡܢ ܗܪܟܐ ܢܬܚܡ. ܟܒܪ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܠܝܢ 
ܡܬܵܚܫܒܢ ܠܩܵܖܘܝܐ. ܚܣܝܘܬܟ ܕܝܢ ܕܝܠܟ: ܠܠܿܗܢܝܢ ܿܡܢ ܕܫܦܝܪ ܐܡܝܵܖܢ ܘܬܪܝܨܐܬܝ ܬܩܒܠ. ܠܗܢܝܢ ܕܝܢ: ܕܠܘ 

ܕܫܦܝܪ ܘܬܪܝܨܐܬܝ: ܬܪܨ ܐܵܢܝܢ ܼܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܕܼܗܘ ܢܚܝܠܟ ܘܠܢ ܨܒܝܢܗ ܠܡܓܡܪ ܐܡܝܢ ܀
 ܼܡܢ ܨܝܕ ܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬ 

ܵ
 ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܐܓܪܬܐ ܘܐܬܬܟܒܬ

ܵ
ܫܠܡܬ

ܫܠܝܡܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ: ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ. ܥܠ ܿܗܝ ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܕܢܥܡܕ ܠܩܘܵܖܝܠܝܢܘ ܀ [30]
ܡܪܝ  ܕܠܐܗܐ  ܕܚܣܝܐ  ܐܓܵܖܬܗ  ܼܡܢ  ܕܡܟܢܫܝܢ  ܡܥܡܘܕܬܝܐ  ܕܥܠ  ܡܕܡ  ܫܵܖܒܐ  ܐܐܢ  ܬܿܟܒ   b.ܬܘܒ
ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܠ ܿܗܝ ܕܐܢ ܿܙܕܩ ܕܢܥܡܕ ܠܝܥܩܵܘܒܝܛܐ ܘܡܵܖܩܝܘܢܝܣܝܐ ܐܘ ܐܠ ܀

ܪܼܫܐ ܥܠ ܕܿܙܕܩ ܠܡܬܚܣܝܘ ܘܠܡܬܪܫܡܘ ܝܥܩܵܘܒܝܛܐ ܘܡܵܖܩܝܘܢܝܣܐc: ܒܨܠܘܬܐ ܦܪܝܫܐ ܘܫܘܵܖܝܐ ܘܥܵܘܢܬܝܐ 
ܕܠܠܵܚܡܢ. ܘܩܢܘܐܢ ܘܛܟܣܐ ܠܟܗ: ܘܨܠܘܬܐ ܕܼܗܝ ܣܝܡ 10 ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܡܬܚܵܣܝܢܐ: ܘܿܗܝܕܝܢ ܒܪܘܫܡܐ ܕܡܫܚܐ 
ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ: ܥܠ ܒܬܝ ܥܝܢܵܘܗܝ ܒܨܒܥܐ ܕܟܪܬܐ: ܼܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ: ܘܼܡܢ ܝܡܝܢ ܡܬܚܣܝܢܐ ܠܣܡܠܗ 
ܟܕ ܐܿܡܪ ܟܗܐܢ ܗܟܢܐ: ܡܬܪܫܡ ܘܡܬܚܕܬ ܘܡܬܩܕܫ ܘܡܫܬܡܐܠ ܦܠܢ. ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܐܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܝܟ 
ܡܠܬܐ ܡܚܘܝܢܬܝܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪ، ܛܝܡܬܐܘܣ ܟܘܟܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܡܠܦܢܐ ܬܐܒܝܠܝܐ܆ ܘܠܘ ܡܥܡܕܘ ܢܬܗܡܕܘܢ ܀ 
ܿܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܕܠܡܦܝܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ: ܕܬܟܒܿܗ ܐܠܵܝܕܝ ܫܠܝܡܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ 20 
ܕܚܕܬܐ: ܕܪܘܫܡܿܗ ܡܛܠ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܕܢܥܡܕ ܠܩܘܵܖܝܠܝܢܘ: ܘܪܫܿܗ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܠܩܢܘܐܢ ܬܪܝܨܐ ܘܬܚܘܡܐ. 
ܘܐܬܝܝܿܗ ܿܗܝ ܕܫܘܠܡܿܗ ܩܕܡ ܥܝܢܟ ܗܫܐ ܘܒܬܪ ܐ̱ܚܵܖܢܬܝܐ ܣܓܵܝܐܬܐ ܕܐܼܡܪ ܘܚܘܕ. ܡܿܟܢܫ ܗܟܢܐ: ܕܐܢ ܼܗܘ 
ܿܡܢ ܕܼܡܢ ܐ̱ܝܕܐ ܗܪܣܝܣ ܕܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܟܕܘ: ܟܦܪܐ ܕܝܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܥܼܡܕܘ ܐܬܝܝܗܘܢ܆ ܼܡܢ ܕܪܫ 
ܿܙܕܩ ܕܢܬܬܥܡܕܘܢ. [31] ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܬܚܫܚ. ܕܐܢ ܽܗܘ ܕܼܡܢ ܐ̱ܿܝܕܐ ܕܡܘܕܝܐ ܿܡܢ ܒ̱ܐܢܫܘܬܗ: ܟܦܪܐ 
ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܟܕܘd: ܕܼܡܢ ܕܪܫ ܿܙܕܩ ܕܼܢܥܡܕܘܢ ܦܼܣܩ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܼܡܢ ܐ̱ܿܝܕܐ ܕܒܬܵܖܬܝܗܝܢ ܟܦܪܐ: ܕܗܕܐ ܠܘ 
ܗܪܛܝܩܘܬܐ: ܐܐܠ ܚܢܦܘܬܐ. ܬܝܝܪܐܬܝ ܘܕܚܠܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܿܘܐܠ ܕܬܫܬܡܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܼܡܢ ܐ̱ܿܝܕܐ ܕܒܬܵܖܬܝܗܝܢ ܿܡܢ ܡܘܕܝܢ: 
ܒܙܐܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܐܢ ܘܒܢܼܝܫܐ ܪܚܝܩܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܐܿܡܪܐ: ܟܝܢܬܝܐ ܐܿܘ ܩܢܘܡܬܝܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܨܒܝܢܬܝܐ ܘܦܪܨܘܦܬܝܐ ܐܝܟ 
ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܐ܇ 10 ܕܗܕܐ ܡܥܡܘܕܬܝܐ ܼܗܝ ܡܥܡܘܕܬܝܿܗ: ܐܦܢ ܫܘܚܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܪܛܝܩܬܝܐ ܘܨܐܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ 
ܟܝܢܬܝܐ ܐܘ ܩܢܘܡܬܝܐ ܠܠܿܗ ܐܥܡܛ܆ ܬܬܟܘܫܢ ܓܝܪ ܘܡܒܥܕܘܬܢ ܕܼܡܢ ܵܚܕܕܐ: ܠܘ ܥܠ ܬܠܬܝܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: 

a Za Braunem CSCO 74 czytam ܡܕܡ.
b Zdaniem Brauna CSCO 74 fragment ten jest dodatkiem kogoś nieznanego nam 

z imienia mającym zawęzić decyzję Tymoteusza.
c R: ܘܡܵܖܩܝܘܢܣܛܐ.
d R: ܗܡܕܘ.
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ܘܠܘ ܥܠ ܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܐ ܣܓܝܕܐ ܣܝܡ ܘܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܥܠ ܙܐܢ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܘܥܠ ܦܘܪܫܢܐ ܘܐܝܢܝܘܬܿܗ 
ܘܐܕܫܢܝܘܬܿܗ ܐܬܝܝܿܗ ܠܢ ܒܥܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܀ 

ܝܢ 
ܿ
ܘܟܕ ܠܩܢܘܐܢ ܕܝܠܗ ܘܠܦܣܩܐ ܒܬܪ ܐܪܘܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܝ: ܘܕܪܫܐ ܐ̇ܬܐ. ܐܿܡܪ ܗܟܢܐ: ܿܙܕܩ ܠܡ ܐܠܝܠܝܢ ܕܐܬ

ܨܐܕܝܢ ܼܡܢ ܗܵܖܛܝܩܘ: ܒܚܘܣܝܐ 20 ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܒܡܫܝܚܘܬܐ ܕܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܬܝܐ 
ܕܼܡܢ ܕܪܫ ܢܿܩܒܠ. ܗܟܢ ܼܚܪܩ ܪܒ ܟܵܗܐܢ ܗܐܢ: ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ. ܗܟܢ ܓܝܪ ܘܒܿܗܝ 
ܬܪܝܢܬܝܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܨܐܕܘܗܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܐܬܝܗܒ: ܫܠܝܡܘܢa ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܥܠܘܗܝ ܟܕ 
ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ ܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ. ܘܒܐܓܪܬܐ ܕܡܢܗ ܕܨܝܪ ܝܘܐܢܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܕܬܐ: ܕܒܬܪ ܘܕܸܡܬܝܐ ܬܵܖܬܝܢ. 
ܬܘܣܦܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܒܐܓܪܬܐ ܿܗܝ ܪܒܝܥܬܝܐ ܕܬܟܒܿܗ ܨܝܕ ܡܪܢܙܟܐ ܐܦܣܩܘܦܐ [32] ܕܢܝܢܘܐ ܕܒܿܗ ܡܥܠܝܐܬܝ 
ܥܡܕ ܠܣܐܘܵܖܝܢܐ ܘܠܠܟܩܝܕܘܵܢܝܐ. ܘܕܐܢܢܩܐܬܝ ܒܡܫܚܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܢܬܪܫܡܘܢ. ܕܗܕܐ  ܿܕܪܫ ܡܿܚܘܐ: ܘܕܐܠ ܼܢܿ
ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܘܚܢܝܓܬܐ: ܘܚܘܣܝܐ ܫܠܡܐ ܕܼܡܢ ܟܗܐܢ ܡܬܓܡܪ. ܠܝ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܕܐ ܡܬܵܚܙܝܐ ܕܿܙܕܩ 
ܕܢܬܬܚܕܘܢb ܐܢ ܐ̱ܢܫܐ ܐܢܘܢ ܓܡܝܵܖܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܐܢ ܓܒܵܖܐ ܐܢܘܢ ܫܘܿܝܸܝ ܠܡܠܬܐ. ܘܕܢܚܪܡܘܢ: ܠܠܵܖܫܝ 
ܗܪܣܝܣ ܕܠܗܘܢ. ܘܕܢܘܕܘܢ ܒܦܘܡܐ ܘܣܦܵܘܬܐ܇ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ 10 ܘܐܪܬܕܘܟܣܬܝܐ܇ ܘܒܵܖܫܝ ܥܘܫܢܐ ܕܬܘܕܬܝܿܗ 
ܘܕܗܝܡܢܘܬܿܗ. ܘܠܐܘ ܐܠ ܕܗܐܢ ܩܕܝܫܐ: ܗܟܢ ܦܼܣܩ ܘܼܚܪܩ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܐܒܐ ܕܫܪܪܐc ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ ܕܠܘܬ ܿܗܘ 
ܡܐ ܕܼܚܪܩܘ ܘܦܼܣܩܘ ܕܒܬܝ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܒܥܣܪܝܢ ܩܢܵܘܢܝܢ: ܕܠܓܡܪ ܠܟܗܘܢ ܼܡܢd ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܼܗܝ ܠܥܕܬܐ 
ܐ݁ܬܝܢ| ܿܙܕܩ ܕܼܡܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܕܝܠܢ ܘܕܒܬܝ ܐܵܝܕܝܢ ܢܬܩܒܠܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܼܗܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܛܡܬܐܘܣ܆ ܚܘܝ 
 ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܬܝ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܘܣܝܘܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐܟܣܢܕܪܝܐ: ܐܠ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠܸܬ 

ܵ
ܕܐܬܩܒܠܠܬ

ܥܠ ܚܣܝܐ 20 ܐܤܛܦܢܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܐܿܡܪ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܗܐܢ܆ ܕܐܠ ܿܙܕܩ ܕܥܠ ܡܐܡܪܐ ܕܥܬܵܝܩܐ ܡܕܡ 
ܦܣܩܐ ܚܕܬܐ ܢܥܠ: ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܿܗܝ ܬܒܝܠܬܝܐ. ܕܡܦܩܕܐ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܒܚܘܣܝܐ ܢܬܩܒܠܘܢ 
ܐܝܠܝܢ ܕܼܡܢ ܗܪܣܝܣ ܐܝܠܝܢ ܕܼܗܵܢܝܢ ܦܢܝܢ ܠܘܬܢ. ܐܐܠ ܟܕ ܛܒ܆ ܬܚܘܡܐ ܘܩܢܘܐܢ ܛܟܣܘ ܠܝܕܝܥܘܬܗ ܕܫܪܒܐ. 
ܕܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܵܥܐܕܐ ܐܠ ܫܚܠܦܘ: ܘܬܟܵܒܐ ܐܠ ܚܒܠܘ: ܘܥܝܕܐ ܕܡܥܡܘܕܬܝܐ ܐܬܝ ܠܗܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܿܙܕܩ. 
ܐܐܠ ܗܠܝܢ ܐܼܡܪܘ: ܐܝܟܐ ܕܿܫܘܐ ܗܼܘܐ ܡܫܚܐ. ܐܘ ܠܬܝ ܗܳܘܐ ܡܫܚܐ [33] ܿܡܐܬ. ܐܐܠ ܠܘܬܢ ܓܠܝܐܬܝ ܝܕܝܥܐ܆ ܕܐܠ 
ܩܢܵܝܢ ܡܫܚܐ ܕܫܠܝܵܚܐ: ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܶܖܣܝܣ. ܘܕܬܟܵܒܐ ܕܒܐܠ ܝܥܩܘܵܒܝܛܐ: ܝܕܝܥܐ ܼܡܢ ܿܗܝ ܕܼܗܘ ܓܝܪ ܠܐܗܐ 
ܒܛܝܒܘܬܗ ܚܠܦ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܛܼܥܡ ܡܘܬܐ ܕܐܿܡܪܝܢ. ܘܼܡܢ ܿܗܝ ܕܐܠ ܗܼܘܐ ܠܡ ܥܠ ܡܐܠܵܟܐ ܢܣܼܒ: ܕܐܿܡܪܝܢ ܼܗܢܘܢ: ܕܐܠ 
ܗܼܘܐ ܠܡ ܥܠ ܡܐܠܵܟܐ ܡܫܠܛ ܗܼܘܐ ܡܘܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܒܪܬ ܢܝܪܿܗ ܕܡܬܠܠܠܵܠܝܢ: ܕܼܗܘ ܕܝܢ ܐܼܡܪ ܗܼܘܐ ܥܠ ܗܝܟܐܠ 
ܕܥܕܬܗ܆ ܐܚܵܝܕܘܬܐ ܕܢܘܟܵܖܝܢ ܠܣܘܪܝܝܐ ܘܠܝܘܢܝܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܿܡܪܬ: ܠܘ ܟܕ ܡܿܢܣܐ 10 ܐܐܢ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ 
ܕܐܚܘܝܘܗܝ  ܐܐܠ  ܕܒܫܪܪܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܠܟܢ.  ܿܗܘ ܪܒ ܟܵܗܐܢ  ܕܵܝܕܥܬܐ ܠܐܵܗܬܝܐ:  ܙܝܢܐ  ܕܥܘܫܢܐ ܘܡܠܒܫ  ܓܢ̱ܒܪܐ 
ܠܣܘܥܪܐܢ ܕܢܕܥ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܕܛܒ ܡܒܥܕܝܢ ܘܢܘܟܵܖܝܝܢ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܐܢ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܨܼܒܐ: ܕܕܝܠܬܝܐ ܬܗܘܐ 
ܥܒܝܕܬܐ: ܥܐ ܠܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܿܦܢܝܢ: ܕܬܝܝܪ ܢܬܦܫܩ ܠܗܘܢ ܘܢܬܝܨܦ ܣܘܥܪܐܢ ܠܡܗܦܟ: ܘܟܕ ܢܩܦ 
ܠܩܢܵܘܐܢ ܥܬܵܝܩܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܚܠܠܵܝܛܠܢ ܗܵܘܝ ܗܶܖܣܝܣ ܥܡ ܥܕܬܐ: ܘܿܨܒܝܢ ܗܼܘܘ ܐܵܒܗܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕܒܝܢܬܢ 
ܡܗܘܐ ܕܠܝܠܬܐ ܘܦܫܝܩܬܐ: ܕܢܬܬܘܣܦܘܢ ܥܠ ܓܙܵܖܝܿܗ 20 ܕܥܕܬܐ. ܿܣܒܪ ܐܐܢ ܕܢܬܗܝܡܢ ܿܙܕܩ. ܘܡܛܠ ܕܪܫܐ 

ܗܘ: ܕܢܬܩܒܠ ܡܐܡܪܗ. ܘܡܛܠ ܕܡܠܦܢܐ ܼܗܘ ܕܢܫܪ ܦܘܣܩܢܗ ܀
ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܘܣܝܐ ܀ 

ܛܟܣܗ ܕܝܢ ܕܚܘܣܝܐ ܕܐܝܟܢ ܢܫܬܡܫ ܢܫܬܡܐܠ ܢܬܓܡܪ ܒܙܐܢ ܕܐܝܟ ܗܐܢ. ܟܕ ܡܬܐܡܪ ܩܢܘܐܢ ܕܚܕ ܐܒܐ 
ܩܕܝܫܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܐܵܖܙܐ: ܐܠ ܢܐܡܪ ܡܫܡܫܢܐ ܫܒܓܘ. ܐܐܠ ܢܫܐܠ ܥܡܐ. ܘܢܦܘܩ ܟܗܐܢ ܕܩܕܫ ܐܢ ܪܫ ܟܵܗܐܢ ܼܗܘ ܥܡ 

a Za Braunem CSCO 74 czytam: ܠܫܠܝܡܘܢ.
b Inna wersja: ܕܢܬܚܕܬܘܢ (?), tak tłumaczę.
c Za Braunem CSCO 74 przyjmuję za R i czytam: ܕܒܫܪܪܐ.
d Za Braunem CSCO 74 czytam: ܕܼܡܢ.
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ܟܵܗܐܢ ܚܒܵܖܘܗܝ ܘܡܫܡܵܫܢܐ: ܤܛܪ ܼܡܢ ܿܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܡܕܒܚܐ ܐܠܣܟܘܦܬܐ ܕܕܪܓܐ ܬܚܬܬܝ [34] 
ܕܩܕܡ ܩܢܟܐ. ܘܢܐܡܪ ܫܡܫܐ ܒܩܐܠ ܫܟܝܥܐ: ܢܨܐܠ ܫܠܡܐ ܥܡܢ. ܟܕ ܿܩܐܡ ܡܫܡܫܢܐ ܒܣܬܪܗ ܕܿܗܘ ܕܡܬܚܣܐ ܘܢܨܐܠ 
ܩܫܝܫܐ ܨܠܘܬܐ ܒܩܐܠ ܫܡܝܥܐ. ܿܟܢܫܝܢ ܠܛܝܪܟ. ܐܘ ܐܚܪܬܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܢܫܪܐ ܫܘܪܝܐ. ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ. 
ܒܩܐܠ ܚܢܝܓܐ. ܘܐܩܦ ܥܡܗ ܒܩܐܠ: ܡܪܝܐ ܢܘܗܪܝ ܘܦܘܪܩܢܝ ܘܢܫܠܡ. ܘܢܨܐܠ. ܘܢܫܪܐ ܥܘܢܬܝܐ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ 
ܕܫܘܥܐ. ܘܢܬܢܝܿܗ. ܘܢܫܒܚ. ܒܚܛܝܐ ܐܝܢܐ ܕܬܐܿܒ. ܐܘ ܒܪܐ ܩܪܬܝܢܝ. ܐܘ ܐܚܪܐܢ ܩܐܠ ܕܠܠܿܚܡ. ܘܢܫܪܐ 10 ܡܫܡܫܢܐ. 
ܐܘ ܫܗܪܐ. ܩܢܘܐܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܵܘܒܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܠܐܗܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟ. ܐܘ ܨܠܝ ܡܪܝܐ ܐܕܢܟ. ܡܫܝܚܐ 
ܪܿܚܡ ܬܝܵܒܐ. ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܢ: ܬܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ. ܐܘ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܝܡܝܢܟ. ܐܘ ܠܟ ܢܘܪܐ ܘܢܣܓܘܕ. ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܢ 
ܒܬܪ ܐܵܖܙܐ ܐܠ ܦܐܝܐ. ܐܐܠ ܢܐܡܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܐܠ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬ ܙܒܢܵܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܢܨܐܠ ܟܗܐܢ ܬܵܖܬܝܢ ܨܠܠܵܘܬܐ. ܘܐܠ ܢܫܠܡ 
ܒܒܘܪܬܟܐ ܐܚܪܬܝܐ. ܘܢܣܝܡ ܒܘܪܟܐ ܡܬܚܣܝܢܐ ܘܢܩܘܡ. ܘܢܬܐܢ ܥܠܘܗܝ ܣܝܡܝܕܐ ܕܥܠ ܚܘܣܝܐ ܕܒܦܵܢܩܬܝܐ 
ܬܟܝܒ. ܘܢܣܝܡ ܒܘܪܟܐ ܡܬܚܣܝܢܐ. ܘܢܬܐܢ ܥܠܘܗܝ ܣܝܡܝܕܐ ܕܥܠ ܚܘܣܝܐ ܕܒܦܵܢܩܬܝܐ ܬܟܝܒ. ܘܢܣܝܡ ܐܝܕܗ 
ܟܗܐܢ ܥܠ 20 ܪܫܗ ܕܿܗܘ ܕܡܬܚܣܐ ܘܢܪܫܡܝܘܗܝ ܠܪܫܗ: ܒܐܸܬܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܒܫܘܠܡܐ ܓܗܢܬܐ. ܘܢܪܫܡܝܘܗܝ 
ܒܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܒܬܝ ܥܝܢܵܘܗܝ ܒܟܪܬܗ ܕܝܡܝܢܐ. ܼܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ. ܘܼܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܿܗܘ ܕܡܬܚܣܝܢܐ ܼܗܘ 
ܠܣܡܐܠ. ܘܢܐܡܪ ܼܗܘ ܟܗܐܢ. ܡܬܪܫܡ ܘܡܬܒܪܟ ܘܡܬܩܕܫ ܘܡܫܬܡܐܠ ܦܠܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ 
ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܿܥܢܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܫܿܒܩ ܠܗ ܟܗܐܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܩܢܟܐ ܒܕܘܬܟܐ ܕܐܬܪܫܡ. ܘܿܗܦܟ ܿܥܐܠ ܡܢܗ 
ܕܬܪܥܐ ܪܒܐ ܟܗܐܢ. ܘܡܫܿܡܐܠ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܟܕ ܿܢܦܩ ܩܘܕܫܐ: ܠܗ ܿܝܗܒ ܩܕܡܬܝ. ܡܛܐ ܠܝܩܪܐ ܕܪܘܫܡܐ. ܘܐܿܡܪ 

ܟܗܐܢ ܒܬܪ ܐܵܖܙܐ ܩܠܝܠ ܕܠܚܡܐ. ܘܨܐܠ ܥܠܝ ܀ [35] 

 ܬܘܒ ܕܠܗ ܟܕ ܕܠܗ ܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܩܐ 
ܕܠܘܬ ܪܒܢ ܒܘܬܟܝܫܘܥ ܡܫܡܫܢܐ ܘܐܣܝܐ ܕ ܡܠܟܐ

ܠܡܐܠ ܒܘܝ̈ܢܐ ܘܥܬܝܪ ܚ̈ܟܡܬܐ܇ ܠܟܗܝܢ ܿܗܢ̈ܝܢ ܕܟܝܢܐ ܘܠܟܗܝܢ ܿܗܢ̈ܝܢ ܕܬܟܒܐ: ܪܿܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܪܒܢ ܡܪܝ 
ܒܘܬܟܝܫܘܥ ܡܫܡܫܢܐ ܿܡܢ ܕܡܫܝܚܐ: ܐܪܟܝܐܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܡܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܠܫܐ ܥܼܒܕܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܪܢ ܫܠܡ ܀

ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܟܢ ܕ݂ܗܘ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܐܘ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܝ܆ ܐܘ ܒܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܒܡܕܥܐ ܐܘ ܒܵܖܓܫܐ 
ܡܬܬܘܕܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐ̱ܚܪܢܝܐܬܝ ܕܝܢ ܘܒܙܐܢ ܐ̱ܚܪܐܼܢ. ܠܬܝ ܠܥܒܝܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܝ ܢܣܬܒܪܐ: ܕܠܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝܢ 
ܕܐܝܟܢ ܕܼܗܘ ܐܬܝܝܗܝܢ ܢܬܩܪܒܘܢ. ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܝܕܥܬܐ ܿܗܝ ܕܡܛܠ ܠܐܗܐ ܘܥܠ 
ܠܐܗܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܥܒܝܕܬܐ ܼܗܝ: ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܼܗܘ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܼܗܘ ܟܠ ܦܪܘܣ. ܝܕܝܥܐ 
ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܘܓܠܝܐ: ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ ܣܟܐ ܼܗܝ. ܘܐܢ ܝܕܥܬܐ ܿܡܢ ܕܝܠܢ ܬܚܬܝ ܣܟܐ ܼܗܝ: ܕܐܠ ܣܟ ܕܝܢ 
ܠܓܡܪ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܠܐܗܐ ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܕܐܠ ܣܟ ܼܡܢ ܿܗܘ ܕܡܣܝܟܐ ܼܗܘ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܡܬܕܪܟ ܒܐܘܣܝܐ. 
ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܘܓܠܝܐ܆ ܕܐܦܐܠ ܡܬܘܡ ܡܬܕܪܟ ܐܝܟ ܕܐܘܣܝܐ ܼܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܒ̈ܝܕܐ ܿܗܘ ܟܝܢܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܠܐܘ 
ܿܡܢ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܕܪܟ ܼܡܢ ܟܠ ܦ̈ܖܘܣ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܟܐܠ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ̱ܗܼܘܐ. ܘܐܢ ܿܡܢ 
ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ̱ܗܼܘܐ ܒܟܝܢܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܘܐܦ ܠܪܘܟܒܐ ܩܢܐ ܒܟܝܢܐ. ܘܐܠ ܚܕ ܕܝܢ [36] 
ܡܪܟܒܐ ܦܫܝܛܐ ܡܬܬܘܕܐ: ܿܡܕܝܢ ܠܐܘ ܒܡܢܬܐ ܿܡܢ ܡܬܕܪܟ ̱ܗܼܘܐ: ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܠ ܡܬܕܪܟ ̱ܗܼܘܐ: ܿܢܦܩ 
̱ܗܼܘܐ ܠܗ ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܼܡܢ ܿܗܝ ܕܦܫܝܛܐ ܢܗܘܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܠܐܗܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐܗܐ ܿܡܢ ܦܫܝܛܐ ܒܟܠ 
ܡܬܬܘܕܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗ݂ܝ. ܘܐܠ ܚܕ ܕܝܢ ܦܫܝܛܐ ܡܪܟܒܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܠܐܗܐ ܐܠ ܡܪܟܒܐ ܐܬܝܘ̱ܗ݂ܝ ܐܐܠ 
ܿܗܘ ܡܐ ܕܐܠ ܡܪܟܒܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܐܦܐܠ ܡܢܵܘܬܐ ܡܬܐܡܪ ܕܩܢܐ. ܠܐܗܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܐܠ ܡܢܵܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܿܗܘ ܕܝܢ 
ܕܕܐܠ 10 ܡܢܵܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ܆ ܐܦܐܠ ܣܟ ܡܬܐܡܪ ܕܒܡܢܵܘܬܐ ܿܡܢ ܡܬܕܪܟ܆ ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܠ ܡܬܕܪܟ. ܐܠ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ 
ܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ܠܐܗܐ ܒܐܘܣܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܢܬܐ ܿܡܢ: ܒܟܐܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܕܡܬܕܪܟ ܒܐܘܣܝܐ. ܡܬܝܪ 
 ܡܕܪܟ ܐܠܘܣܝܐ 

ܳ
 ܡܕܪܟ ܼܡܢ ܿܗܘ ܕܒܠܟܗ ܡܬܕܪ݂ܟ. ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܡܬܝܪ ܼܗܘ ܗܘܐܢ ܿܗܘ ܕܒܟܐܠ

ܳ
ܼܗܘ ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܒܟܐܠ
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 ܡܬܕܪܟܐ. ܒܿܗܝ ܕܗܘܐܢ ܿܡܢ ܿܚܒܫ ܒܡܕܪܟܢܘܬܐ ܐܠܘܣܝܐ 
ܳ

ܟܬܝ ܕܠܐܗܐ ܘܠܟܝܢܐ: ܼܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܿܗܝ ܕܒܟܐܠ
ܕܠܐܗܐ. ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐܗܐ ܡܬܚܒܫܐ ܼܡܢ ܗܘܐܢ. ܐܢ ܕܝܢ 20 ܗܠܝܢ ܫܟܝܵܖܬܐ ܐܬܝܝܗܝܢ: ܕܐܠ ܣܘܟ ܕܝܢ ܘܕܐܠ ܪܘܟܒ 
 

ܳ
ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܟܝܢܐ ܕܠܐܗܐ: ܝܕܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܐܦܐܠ ܒܟܐܠ ܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ܟܝܢܐ ܕܠܐܗܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܠܬܝ ܒܗ ܟܐܠ

ܘܡܢܬܐ. ܘܐܦܐܠ ܿܙܕܩ ܕܢܬܐܡܪ ܠܓܡܪ ܒܿܗܘ ܡܐ ܕܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܿܙܕܩ ܕܢܣܬܓܕ 
ܕܝܢ ܡܥܩܒܝܢܢ ܘܠܟܝܢܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܠܗܠܝܢ ܡܬܵܖܓܫܢܐ.  ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܒܡܕܥܐ  ܒܥܵܘܩܒܐ  ܐܐܠ ܠܘ  ܠܐܗܐ: 
ܒܵܖܓܫܐ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܠܠܟܗܝܢ ܿܡܢ ܡܬܵܖܓܫܢܬܝܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܠܐܠ ܡܬܵܖܓܫܢܬܝܐ. ܘܵܖܓܫܐ ܿܡܢ ܚܡܫܐ 
ܐܬܝܝܗܘܢ. ܚܡܫܐ ܕܝܢ ܿܗܘܝܢ ܐܦ ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܠܟܗܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܬܝ ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܠܒܪ ܼܡܢ ܚܡܫܐ: ܝܕܝܥܐ 
ܐܪܐ ܡܕܝܢ [37] ܕܐܦܐܠ ܵܖܓܫܐ ܐܬܝ ܣܜܪ ܼܡܢ ܚܡܫܐ. ܘܐܢ ܠܬܝ ܵܖܓܫܐ ܣܜܪ ܼܡܢ ܚܡܫܐ: ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ 
ܐܦܐܠ ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܐܬܝ ܠܒܪ ܼܡܢ ܚܡܫܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܿܙܕܩ ܠܡܕܥ. ܕܠܟܗܝܢ ܿܡܢ ܡܬܵܖܓܫܢܬܝܐ: ܼܗܢܝܢ ܒܬܝܗܝܢ 
ܿܝܗܵܒܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܬܝܘܬܗܝܢ ܘܕܡܢܝܘܬܗܝܢ ܘܕܐܝܟܢܝܘܬܗܝܢ. ܣܢܵܝܩܢ ܓܝܪ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܥܠ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܨܥܝܐ: 
ܣܜܪ ܼܡܢ ܼܪܓܫܐ ܿܗܘ ܕܒܗ ܘܒܐܝܕ̱ܘܗܝ ܡܬܕܵܖܟܢ. ܠܟܗܝܢ ܕܝܢ ܿܗܢܵܝܢ ܡܬܵܝܕܥܢܬܝܐ ܠܘ ܒܬܝܗܝܢ ܿܡܢ. ܒܝܕ 
ܢܬܝܐ ܿܡܢ ܠܟܗܝܢ ܘܐܠ 

ܳ
ܡܕܡ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܨܥܝܐ ܿܝܵܗܒܢ 10 ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܬܝܘܬܗܝܢ ܘܕܡܢܝܘܬܗܝܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕܵܥ

ܡܬܚܵܙܝܢܬܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܐܠ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܟܝܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ: ܟܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ 
ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܿܗܘܝܐ: ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܐܦ ܟܠ ܡܬܝܕܥܢܐ: ܠܘ ܒܬܝܗ ܿܡܢ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ. 
ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ. ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܿܡܢ ܒܚܙܬܐ. 
ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܫܡܥܬܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܿܡܢ ܒܣܘܩܐ ܘܒܛܥܡܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܫܬܐ 20 ܡܬܕܪܟܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ 
ܢ ܠܟܠ 

ܿ
ܒܵܖܓܫܐ ܟܠ ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܡܬܬܨܝܪܝܢ: ܗܟܢܐ ܡܬܥܠܝܢ ܠܘܬ ܡܕܥܐ ܡܒܚܢܢܐ ܕܗܠܝܢ ܘܡܥܩܒܢܐ. ܘܕܐ

ܕܐܬܝܦܘܬܗܘܢ  ܝܕܝܥܬܐ  ܬܚܘܬܝܐ  ܝܚܵܝܕܬܝܐ:  ܿܗܵܢܝܢ  ܼܡܢ  ܘܡܟܢܫ  ܘܕܡܢܝܘܬܐ.  ܕܐܬܝܘܬܐ  ܒܡܠܬܐ  ܘܡܒܚܢ܆  ܚܕ 
ܬܝ ܿܚܙܐ 

ܺ
ܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܥܪܛܐܠ

ܺ
ܘܕܡܢܝܘܬܗܘܢ ܕܟܵܝܢܐ. ܟܕ ܠܓܵܕܫܐ ܿܡܢ ܡܫܠܚ ܼܡܢ ܐܘܣܵܝ ܘܠܘܬ ܵܖܓܫܐ ܡܼܫܕܪ. ܐܠ

ܕܐܠ ܥܡ ܚܘܠܛܢܐ ܕܗܠܝܢ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܵܖܓܫܐ ܿܡܢ ܚܙܝܢ ܠܣܘܩܪܛܝܣ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܬܐܡܪ: ܐܪܝܟܐ 
ܐܘ ܟܪܝܐ. ܘܚܘܪܐ ܟܬܝ ܐܘ ܐܘܟܡܐ. ܐܘ ܪܗܛܪܐ. ܐܘ ܦܝܠܣܦܘܦܐ ܘܐܚܵܖܢܬܝܐ ܠܟܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܬܐ 
ܝܣ ܨܝܕ ܗܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ 

ܺ
ܕܓܕܫܐ ܐܚܝܵܕܢ [38] ܐܐܠ ܵܖܓܫܐ ܿܡܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܡ ܓܕܵܫܐ ܩܪܒܘ ܠܣܘܩܪܛ

ܕܐܡܪܢܢ ܿܡܢ ܐܝܟ ܕܠܥܙܪܘܪܐ ܠܠܵܖܓܫܐ ܫܟܢ. ܼܗܘ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܬܩܪܒ. ܘܐܕܪܟ 
ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܗܐܢ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܐܣܝܢܐ ܕܠܬܝܗ ܿܩܐܡ. ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܬܘܒ ܥܠܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܦ ܠܓܕܵܫܐ. ܒܗ ܓܝܪ 
ܩܢܝܢ ܩܘܝܡܐ ܘܒܠܥܕܘ̱ܗܝ ܕܢܗܘܘܢ ܘܢܬܟܵܖܘܢ ܐܠ ܡܬܘܡ ܡܫܟܚܝܢ. ܘܐܕܪܟ ܬܘܒ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܚܝܐ ܡܕܡ ܕܡܠܝܐܠ 
ܕܡܝܘܬܐ. ܕܼܡܢ ܿܗܢܝܢ 10 ܕܐܫܟܚ ܡܕܡ ܒܩܘܝܡܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܟܢܫ. ܘܐܦ ܿܗܢܵܝܢ ܕܫܟܵܝܚܢ ܠܓܘܐ ܠܟܗ. ܘܐܦ 
ܓܝܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܡܠܝܐܠ ܡܝܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܿܚܙܐ ܓܝܪ ܒܝܕ ܿܗܢܵܝܢ ܝܚܵܝܕܬܝܐ ܠܠܿܗܢܝܢ ܕܓܘܐ. ܐܐܠ ܠܠܿܗܢܘܢ 
ܿܡܢ ܡܬܵܖܓܫܢܐ ܒܝܕ ܵܖܓܫܐ ܗܟܢܐ ܡܕܪܟ ܿܗܘܐܢ. ܠܟܵܝܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܕܐܠ ܓܫܘܡ ܠܘ ܒܬܝܗܘܢ ܿܡܢ ܐܝܟ 
ܕܐܡܪܢܢ. ܐܦܐܠ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܬܚܬ ܚܕ ܼܡܢ ܵܖܓܫܐ ܐܬܝ ܠܗܘܢ ܠܡܦܠ. ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܟܬܝ ܕܝܢ ܘܒܝܕ 
ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܗܘܢ ܿܝܕܥ ܘܡܕܪܟ. ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܳܘܐ ܟܝܢܗܘܢ ܘܡܬܪܓܫܢܐ: 20 
ܦܫܝܩ ܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܼܘܐ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܼܗܘ ܓܝܪ ܒܬܝܗ ܿܝܗܒ ̱ܗܼܘܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܬܝܘܬܗ ܘܕܡܢܝܘܬܗ 
ܕܒܝܕ  ܘܕܐܠ ܡܬܬܚܕܢܘܬܐ  ܪܓܫܬܐ  ܕܐܠ  ܕܗܠܝܢ. ܘܠܓܡܪ  ܟܝܢܐ  ܿܗܘ  ܡܬܚܙܝܢܐ  ܐܠ  ܕܝܢ  ܕܐܬܐܡܪܼܬ. ܗܫܐ  ܐܝܟ 
ܵܖܓܫܐ. ܐܝܟ ܕܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܐܢ ܼܗܘ ܕܢܦܫܐ ܿܡܢ ܟܝܢܐ ܼܗܝ 
ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܐܠ ܓܫܘܡ: ܟܠ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܐܠ ܓܫܘܡ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ: 
ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܕܢܦܫܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܡܬܝܕܥܐ ܘܡܬܕܪܟܐ ܕܐܬܝܝܿܗ. ܐܐܠ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ ܢܥܩܒ ܕܡܢܐ ܼܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܿܗ 
ܕܢܦܫܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܐܢ ܐܬܝܝܿܗ ܘܕܡܢܐ [39] ܐܬܝܝܿܗ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܝܝܗ ܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܕܢܦܫܐ ܿܗܝ ܕܬܚܐ ܘܬܙܼܝܥ 
ܡܠܝܐܠܬܝ ܠܦܓܪܐ. ܐܝܕܐ ܼܡܢ ܬܪܬܝܢ. ܐܪܐ ܒܚܵܝܐ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܦܓܪܐ ܐܘ ܒܚܵܝܐ ܕܢܦܫܐ. .ܐܢ ܦܓܪܐ ܿܡܢ 
ܒܚܵܝܐ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܚܵܝܐ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܐܠ ܡܝܘܬܐ. ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܦܓܪܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ 
ܐܠ ܡܝܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܐܠ ܦܓܪܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܘ ܐܠ ܡܝܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܚܵܝܐ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ 
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ܐܠ ܡܝܘܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܦܓܪܐ ܐܪܐ ܳܡܕܝܢ ܐܠ ܗܼܘܐ ܒܚܵܝܐ ܿܡܢ 10 ܕܝܠܗ ܘܕܬܝܗ ܕܝܠܢܐܬܝ: ܒܚܝܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܚܝ 
ܘܡܬܬܙܝܥ. ܘܐܢ ܼܗܘ ܿܡܢ ܕܦܓܪܐ ܒܚܵܝܐ ܕܢܦܫܐ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ: ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܚܵܝܐ ܕܝܠܗ ܘܒܡܬܬܙܥܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ 
ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ܆ ܗܐܢ ܼܡܢ ܠܟܠܿܗ ܐܢܢܩܐ ܐܬܝܝ̣ܗܘ܆ ܼܡܢ ܠܟܠܿܗ ܐܢܢܩܐ ܐܪܐ ܡܬܬܘܕܝܐ ܕܐܬܝܿܗ ܢܦܫܐ܆ ܿܗܝ ܕܠܦܓܪܐ 
ܬܝ ܘܡܙܝܥܐ. ܐܦܐܠ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܼܘܬ ܕܐܠܚܪܐܢ ܬܙܝܥ ܘܬܚܐ ܩܠܝܐܠܬܝ: ܐܢܼܗܘ ܕܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܗܼܘܐ ܟܝܢܿܗ 

ܺ
ܿܡܚܝܐ ܩܠܝܐܠ

ܐܬܝܘܬܢܐܬܝ. ܐܬܝܝܿܗ ܿܡܕܝܢ ܐܪܐ ܢܦܫܐ ܒܐܘܣܝܐ: ܐܢܿܗܘ ܕܠܦܓܪܐ ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܿܡܚܝܐ 20 ܘܡܙܝܥܐ. 
ܐܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ: ܕܢܦܫܐ ܐܠ ܐܬܝܝܿܗ ܒܐܘܣܝܐ: ܡܫܬܟܚ ܿܗܘ ܕܠܬܝܘ̱ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ: 
ܦܓܪܐ ܿܡܢ ܶܡܢ ܢܦܫܐ ܚܝ ܘܡܬܢܙܝܥ܆ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܬܝܝܿܗ ܒܐܘܣܝܐ. ܦܓܪܐ ܐܪܐ ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܼܡܢ ܿܗܘ 
ܕܠܬܝܘ̱ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܟܝܪܬܐ ܼܗܝ. ܿܗܘ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܼܡܢ ܿܗܘ ܕܠܬܝܘ̱ܗܝ 
ܒܐܘܣܝܐ ܐܠ ܡܨܝܐ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܼܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܐܘܣܝܐ ܐܪܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ. ܐܬܝܝܿܗ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܿܗܝ 

ܕܐܠܚܪܝܐ ܐܬܝܝܿܗ ܥܠܬܐ ܕܙܘܥܐ ܘܕܚܝܘܬܐ ܀ 
ܬܘܒ [40] ܕܝܢ ܐܢܼܗܘ ܕܚܵܝܘ̱ܗܝ ܿܡܢ ܕܦܓܪܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܬܝܝ̱ܗܘܢ: ܟܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܼܡܢ ܚܝܐܠ 
ܿܗܘܝܐ: ܟܠ ܚܝܐܠ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܘܼܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܟܐ ܠܘܣܝܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܡܩܝܡܐܬܝ ܐܬܝܿܗ: ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ 
ܐܬܝܿܗ. ܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܡܩܡܬܐ ܐܬܝܿܗ. ܐܐܠ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ ܐܕܪܟܢܢ ܕܐܬܝܝܿܗ ܩܕܡܬܝ. ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܘܐܦ 
ܕܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ ܒܐܘܣܝܐ. ܡܫܟܚܝܢܢ ܓܝܪ ܕܢܕܥ ܘܐܦ ܗܕܐ ܼܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܕܒܦܓܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܢ ܼܗܘ ܕܢܦܫܐ 
ܿܡܢ ܠܦܓܪܐ ܿܡܚܝܐ. 10 ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܚܝܐ ܡܠܝܐܠ ܡܝܘܬܐ: ܘܚܝܐ ܿܡܢ ܘܡܠܝܐܠ ܼܡܢ ܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܢܦܫܐ: 
. ܡܫܟܚ ̱ܗܼܘܐ 

ܺ
ܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܼܡܢ ܟܝܢܗ ܐܬܝܘ̱ܗܝ܆ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܘܐܦ ܟܝܢܿܗ ܕܢܦܫܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܚܝܐ ܘܡܠܝܐܠ

ܬܝ ܠܦܓܪܐ: ܐܢܼܗܘ ܕܼܗܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܼܘܐ ܚܝܐ ܟܬܝ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ 
ܺ
ܓܝܪ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܕܢܚܐ ܘܕܢܙܝܥ ܡܠܝܐܠ

ܘܡܠܝܐܠ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܢܦܫܐ ܿܡܢ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܚܝܕܐ: ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܚܝ ܘܡܠܼܝܠ ܘܡܬܬܙܝܥ. ܐܪܐ ܡܕܝܢ 
ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܒܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܐ ܘܡܠܝܐܠ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܚܝ ܘܡܠܝܠ ܘܡܬܬܙܝܥ. ܬܘܒ ܕܝܢ 20 ܐܢܼܗܘ 
ܕܢܦܫܐ ܿܡܢ ܠܦܓܪܐ ܒܩܪܝܒܘܬܿܗ ܿܡܢ ܚܵܝܐ ܘܙܘܥܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܡܫܟܢܐ: ܒܪܚܝܩܘܬܿܗ ܕܝܢ ܐܠ ܚܝܐ ܘܐܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ 
ܘܐܠ ܡܠܝܐܠ ܥܒܕܐ ܠܗ: ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܠܢܦܫܐ: ܘܐܠ ܒܩܪܝܒܘܬܗ ܕܠܘܬܿܗ ܘܐܠ ܒܪܚܝܩܘܬܗ ܕܡܢܿܗ: ܡܫܟܚ ܡܬܘܡ 
ܕܢܒܨܪ ܐܘ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܚܵܝܝܿܗ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܿܗ ܘܐܠ ܡܝܘܬܘܬܿܗ: ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܒܩܪܝܒܘܬܗ ܿܡܢ ܐܬܝܐܘܬܐ: ܒܪܚܝܩܘܬܗ 
ܕܝܢ ܠܬܝܝܘܬܐ ܡܿܫܟܢ ܐܠ ܚܵܖܐܢ: ܼܗܘ ܬܝܝܪ ܿܡܠܘܢ ܡܬܬܘܕܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܐܘ ܓܝܪ ܼܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܗa ܘܒܪܚܝܩܘܬܗ 
ܘܐܠ ܡܕܡ ܡܬܘܡ ܡܘܣܦ ܐܠܚܪܐܢ ܘܡܒܨܪ. ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܢܦܫܐ [41] ܒܐܘܣܝܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܡܕܡ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ 
ܘܡܠܝܐܠ ̱ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܐ̱ܠܚܪܐܢ ܠܡܬܠ. ܿܗܘ ܡܐ ܕܼܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܘܒܟܝܢܐ ܐܠ ܿܩܢܝܐ ܗܼܘܬ. ܬܘܒ ܕܝܢ 
ܿܙܕܩ ܕܢܣܬܟܠ. ܕܢܦܫܐ ܬܪܝܢ ܡܕܡ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܘܐܘܣܝܐ ܐܡܪ ܐܐ̱ܢ ܘܿܗܵܢܝܢ ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܐ. ܐܘܣܝܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟ 
ܐܝܟܢ. ܪܘܚܐ ܚܝܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܦܫܝܜܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܠܗܐܢ ܡܫܘܕܥ. ܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܐ܇ ܐܝܟ ܐܝܟܢ. 
ܚܝܼܘܬܐ. ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܡܠܝܠܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܢܘܪܐ ܠܦܪܙܐܠ ܿܗܘ ܕܥܡܿܗ 10 ܡܬܚܝܕ: ܚܝܠܠܿܗ ܿܡܢ ܿܝܗܒܐ ܠܗ. ܿܗܢܘ 
ܕܝܢ ܚܡܝܡܘܬܿܗ ܟܬܝ ܘܢܗܪܘܬܿܗ. ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܠܿܗ ܘܩܢܘܡܿܗ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܠ ܠܗ: ܐܠ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܿܗܘܐ 
ܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܐ ܿܗܘ ܕܥܡܿܗ ܡܬܚܝܕ. 

ܶ
ܬܝ ܒܣܘܓܐܬ ܥܘܦܵܦ

ܺ
ܦܪܙܐܠ ܡܬܬܙܝܥ ܩܠܝܐܠ

ܚܵܝܠܠܿܗ ܿܡܢ ܘܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܿܝܗܒܐܠܗ ܒܚܕܝܘܬܐ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܚܝܘܬܿܗ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܿܗ ܘܡܠܠܘܬܿܗ. ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܠܿܗ 
ܘܟܝܢܐ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܠ ܠܗ. ܐܠ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܘܚܵܝܐ ܘܪܘܚܐ ܘܐܡܝܢ 
ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܐܠ 20 ܡܝܘܬܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܠܦܓܪܐ ܿܡܢ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܬܝ ܚܝܼܘܬܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ: 
ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܟܝܢܐܬܝ ܘܐܝܟ ܕܒܐܘܣܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ ܗܠܝܢ: ܘܦܓܪܐ ܿܡܢ ܘܢܦܫܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܬܚܡܝܢ ܒܗܠܝܢ: ܿܗܘ 
ܿܡܢ ܓܝܪ 20 ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ: ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܬܝܪܐܬܝ ܐܪܐ ܐܬܝܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ ܕܢܦܫܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܘ 
ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܒܚܕܝܘܬܐ. ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܿܙܕܩ ܕܢܬܚܡ ܕܐܬܝܝܿܗ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܡܬܝܕܥܳܢܐ. ܚܝܐ. ܡܠܝܐܠ. ܡܬܬܙܝܥܢܐ. 

a Za Braunem CSCO 74 czytam ܗܘ ܕܒܩܪܝܒܘܬܗ.
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ܐܠ ܡܝܘܬܐ. ܐܠ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܿܗܘ ܕܒܦܓܪܐ ܼܡܢ ܐܠ ܡܕܡ ܡܬܒܪܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ܇ [42] ܠܫܘܡܠܝܐ ܘܪܘܟܒܐ 
ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܝܢܝܐ ܘܩܢܘܡܝܐ: ܿܗܘ ܕܡܬܦܪܫ ܒܬܪ ܟܢ ܘܡܬܚܝܕ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܘܥܡ ܦܓܪܐ ܘܡܬܟܪ ܠܥܠܡ 

ܐܠ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ 

 ܩܦܐܠܘܢ ܩܕܡܝܐ ܀ 

ܕܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ ܀

ܐܐܠ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܿܡܢ ܝܠܦܝܢܢ܆ ܘܕܐܬܝܝܿܗ ܟܬܝ ܘܕܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ. ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܬܝܝܿܗ. ܐܪܐ 
ܡܝܘܬܬܐ ܟܬܝ ܐܘ ܐܠ ܡܝܘܬܬܐ. ܡܬܚܒܠܢܬܝܐ ܐܘ 10 ܐܠ ܡܬܚܒܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܡܠܝܠܬܐ 
ܡܝܘܬܬܐ ܼܗܝ ܘܡܐܚܒܠܢܬܝܐ: ܟܠ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܘܐܦ ܓܘܫܡܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܟܠ ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܘܐܦ 
ܡܪܟܒܐ ܼܗܘ: ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܐܐܠ ܘܐܠ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܼܗܝ. 
ܟܠ ܡܪܟܒܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܓܘܫܡܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܐܠ ܚܕܐ ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܓܘܫܡܐ ܼܗܝ܆ ܟܠ ܕܝܢ ܢܦܫܐ 
ܕܿܡܬܝܐ ܘܡܬܚܒܐܠ ܓܘܫܡܐ ܼܗܝ. ܘܐܠ ܚܕܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܬܝܐ ܘܡܬܚܒܐܠ: ܘܐܠ ܚܕ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ 
ܘܡܬܚܒܠܢܐ 20 ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܘܐܠ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܝܝܿܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܢܦܫܐ 
ܝܿܗ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܗܐܢ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܘܐܠ ܡܝܘܬܐ ܘܐܠ ܡܬܚܒܠܢܐ 

ܶ
ܿܡܢ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܝ

ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܡܠܝܠܬܐ: ܐܠ ܡܝܘܬܬܐ ܘܐܠ ܡܬܚܒܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢܼܗܘ ܕܟܠ ܢܦܫܐ 
ܿܡܢ ܡܠܝܠܬܐ ܡܬܝܐ ܘܡܬܚܒܐܠ: ܟܠ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܼܡܢ ܐܣܜܵܘܟܣܐ ܡܪܟܒ܇ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܟܠ 
ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܼܡܢ ܐܣܜܵܘܟܣܐ ܡܪܟܒܐ ܐܐܠ ܚܕ ܶܡܢ ܐܣܜܵܘܟܣܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܡܠܝܐܠ. ܘܐܠ ܚܕܐ ܐܪܐ [43] ܡܕܝܢ 
ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܡܠܝܠܬܐ ܝܕܘܥܬܢܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ: ܘܐܠ ܚܕ ܕܝܢ ܼܡܢ ܐܣܜܘܵܟܣܐ 
ܡܠܝܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܪܐ ܳܡܕܝܢ ܘܐܠ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܼܡܢ ܐܣܜܵܘܟܣܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܟܠ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܼܡܢ 
ܐܣܜܘܵܟܣܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܐܠ ܚܕܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܬܝܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܠܐܘ ܿܡܢ 
ܓܝܪ ܡܝܘܬܬܐ ܘܡܬܕܒܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ ܒܐܘܣܣܐ: ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܼܘܬ ܕܬܥܒܕ ܚܝܐ ܘܡܠܝܐܠ ܒܚܕܝܘܬܿܗ 10 ܠܦܓܪܐ. 
ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܚܝܐ ܘܡܠܝܐܠ ܠܦܓܪܐ ܒܚܕܝܘܬܿܗ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܒܟܝܢܿܗ ܐܠ ܡܝܘܬܬܐ ܘܐܠ ܡܬܚܒܠܢܬܝܐ 
ܿܡܢ  ܘܗܢܵܝܢ  ܐܢܵܝܢ.  ܡܬܚܵܙܝܢܬܝܐ  ܐܠ  ܕܝܢ  ܗܠܝܢ  ܡܬܚܵܙܝܢܬܝܐ:  ܿܡܢ  ܿܗܢܵܝܢ  ܢܵܦܫܬܐ  ܿܡܢ  ܗܟܝܠ  ܟܠ  ܐܬܝܿܗ. 
ܓܘܵܫܡܢܬܝܐ ܘܐܦ ܡܵܖܟܒܬܐ. ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܘܐܠ ܡܵܖܟܒܬܐ. ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܘܐܠ ܡܵܖܟܒܬܐ. ܘܿܗܢܵܝܢ 
ܐ ܘܐܦ ܡܝܘܬܬܐ 

ܳ
ܿܡܢ ܡܵܖܟܒܬܐ ܡܫܬܵܖܝܢܬܝܐ. ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܐܠ ܡܵܖܟܒܬܐ ܐܠ ܡܫܬܵܖܝܢܬܝܐ. ܘܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܡܫܬܵܖܝܢܬܝ

ܘܡܬܚܵܒܠܢܬܝܐ. ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܐܠ ܡܫܬܵܖܝܢܬܝܐ: ܘܐܦܐܠ ܡܝܘܬܬܐ ܟܬܝ ܘܐܠ ܡܬܚܵܒܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܢܵܦܫܬܐ 20 ܿܡܢ 
ܐܪܐ ܡܠܠܵܝܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܕܐܠ ܡܬܚܵܙܝܢ: ܘܐܠ ܡܝܘܬܬܐ ܟܬܝ ܘܐܠ ܡܬܚܵܒܠܢܬܝܐ. ܢܵܦܫܬܐ ܕܝܢ ܡܬܚܵܙܝܢܬܝܐ ܕܚܝܵܘܬܐ 
ܕܐܠ ܡܠܬܐ܇ ܘܡܝܘܬܬܐ ܟܬܝ ܐܪܐ ܘܡܬܚܵܒܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܡܠܦ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܐܠ ܿܡܬܝܐ 
ܟܬܝ ܘܐܠ ܡܫܬܪܝܐ. ܟܕ ܐܿܡܪ ܠܬܠܡܝܕܵܘܗܝ ܗܟܢܐ. ܐܠ ܠܡ ܬܕܚܠܘܢ ܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܿܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ܇ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܠ 
ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ. ܝܠܦܢܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ ܕܐܢ ܐܬܝܝܿܗ ܟܠ ܠܟܗ ܢܦܫܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܘܕܡܢܐ ܟܬܝ 
ܘܕܐܿܝܕܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ ܿܙܕܩ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܐܠܦ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ ܐܿܡܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܬܼܝܿܗ ܿܡܢ 
ܐܬܒܪܬܸܝ ܦܫܝܛܐܬܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܐܠܟܐ ܡܕܡ ܐܘ ܟܪܘܒܐ. [44] ܡܐܠܟܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܘܐܢ ܣܪܦܐ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܼܡܢ 
ܚܝܠܠܵܘܬܐ ܫܡܵܝܢܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܬܝܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܐܬܒܪܝ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ 
ܡܛܠ ܬܝܿܗ ܿܡܢ ܘܐܠ ܕܝܢ ܘܐܠ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܬܰܝ. ܬܵܖܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܬܒܪܝܘ 
ܓܿܘܢ ܘܐܠ ܢܦܫܐ ܠܚܘܕܐܬܝ܆ ܘܐܦܐܠ ܦܓܪܐ ܠܚܘܕܐܬܝ ܒܪܢܫܐ. ܐܐܠ ܬܵܖܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܘܼܡܢ ܬܵܖܝܗܘܢ  ܘܐܬܬܩܢܘ. ܘܒܕ
ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܒܪܢܫܐ. ܡܬܒܪܝܐ ܓܝܪ ܼܗܝ ܢܦܫܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܿܗܘ ܕܥܡܪܐ 10 ܒܗ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ 
ܕܨܘܵܖܬܗ ܠܟܗܝܢ ܼܡܢ ܐܠ ܡܕܡ. ܘܐܠ ܓܝܪ ܒܪܕܝܐ ܘܒܕܘܒܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܘܥܡ ܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡܐ. ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܓܝܪ 
ܐܬܝܝܿܗ ܘܕܐܠ ܡܢܵܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܬܸܝ. ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܘܐܦ ܘܐܠ ܪܕܝܐ ܘܕܐܠ ܦܣܳܩܐ ܼܗܝ ܐܝܟ ܓܘܵܫܡܐ: ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ 
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ܡܩܕܡܐ ܐܬܝܝܿܗ ܩܕܡ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܬܪܥܬܝܐ ܕܡܢܵܝܢܝܐ ܘܕܐܘܪܓܢܝܣ. ܐܐܠ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܘܵܖܬܗ ܠܟܗܝܢ ܕܦܓܪܐ 
ܒܓܘܗ ܡܬܒܪܝܐ ܼܡܢ ܐܠ ܡܕܡ ܒܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܘܒܪܐ ܠܡ ܪܘܚܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܓܘܗ ܐܡܪ ܢܒܝܐ ܙܟܪܝܐ. ܒܓܘܗ 
ܐܿܡܪ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܘܠܘ ܥܡܗ 20 ܘܠܘ ܡܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬܵܝ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܡܛܠ 
ܗܐܢ ܒܗ ܿܡܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܵܘܗܝ ܟܠ ܵܝܕܥܢ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܩܢܝܐ ܐܝܟ ܕܒܐܘܵܖܓܢܐ ܓܝܪ ܒܝܕ ܵܖܓܫܐ ܕܝܠܗ 
ܡܬܕܪܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܸܬ: ܠܗ ܕܝܢ ܠܦܓܪܐ ܠܘ ܐܘܪܓܢܘܢ ܿܡܢ. ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܩܢܝܐ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܟܝܢܝܐ 
ܘܩܢܘܡܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܿܗܘ ܕܼܡܢ ܬܵܖܝܗܘܢ ܡܬܓܡܪ ܘܡܫܬܡܐܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܵܡܐܠܟܐ ܵܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܗܐܢ ܥܠܡܐ ܘܥܡ ܗܐܢ 
ܥܠܡܐ ܒܪܫܬܝ ܿܡܢ ܐܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝܘ ܘܐܬܩܝܡܘ. ܥܡ ܗܐܢ ܿܡܢ ܟܠ ܘܒܐܵܝܕܝ ܗܐܢ ܟܠ ܟܠ ܵܝܕܥܢ ܡܟܢܫܝܢ܇ 
ܤܛܪ ܕܝܢ ܼܡܢ ܗܐܢ ܟܠ ܘܐܠ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܬܝ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܠܐܘ ܓܝܪ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܼܘ ܼܡܢ ܗܐܢ 
[45] ܟܠ: ܐܝܟ ܕܒܫܬܩܐ ܥܬܝܩܐ ܡܬܟܪܝܢ ܗܰܘܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܳܨܒܐ ܐ̱ܿܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܿܗܘ ܕܒܪܫܬܝ ܒܓܘ ܗܐܢ 
ܟܠ ܶܡܢ ܐܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܬܩܢ: ܘܒܗܐܢ ܿܡܢ ܟܐ ܠܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ܇ ܠܗܠ ܕܝܢ ܼܡܢ ܗܐܢ ܟܐ ܠܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܩܼܢܐ 
ܕܝܠܝܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܗܐܢ ܦܓܪܐ ܘܥܡܗ ܐܬܒܪܬܸܝ ܼܡܢ ܐܠ ܡܕܡ. ܘܒܓܘܢ ܒܗ ܰܡܢ ܘܥܡܗ ܟܠ 
ܵܝܕܥܢ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܣܜܪ ܡܢܗ ܕܝܢ ܘܒܠܥܕܘܼܗܝ ܘܐܠ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܥܠܬܐ ܿܡܢ ܓܝܪ 
ܗܘܠܢܬܝܐ 10 ܘܥܒܘܕܬܐ ܕܟܠ ܿܝܕܵܥܢ ܼܗܝ ܿܒܗ ܿܩܢܝܐ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܿܗܝ ܐܘܪܓܢܬܝܐ ܘܐܕܫܢܬܝܐ: ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܐܝܟ 
ܓܘܢ ܥܡܗ ܿܡܢ ܐܕܫܢܐܬܝ ܿܡܢ ܘܐܘܪܓܢܐܬܝ ܟܠ ܵܝܕܥܢ ܐܬܝ ܠܠܿܗ.  ܕܠܡܐܡܪ ܐܘ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܘܒܕ
ܣܜܪ ܡܢܗ ܕܝܢ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܘܡܠܝܐ ܿܡܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܐܠ ܚܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܐܝܟ ܕܒܥܠܬܐ ܕܝܢ ܿܗܘܠܢܬܝܐ 
ܟܠ ܵܝܕܥܢ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܐܬܐܡܪ ܠܘܬ ܫܘܐܐܠ ܿܗܘ ܕܬܿܒܥ ̱ܗܼܘܐ ܕܡܢܐ ܐܬܝܝܝܿܗ ܢܦܫܐ. ܐܘܕܥܢܢ ܓܝܪ 

ܘܕܐܬܝܝܿܗ ܘܕܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܘܕܐܝܕܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܝܝܿܗ ܀ [20]

 ܩܦܐܠܘܢ ܕܬܪܝܢ ܀

ܕܐܝܟܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ ܀ 

 ܿܡܢ ܿܗܝ ܕܐܝܟܐ ܐܘ ܥܐ ܠܬܪܐ ܐܘ ܥܠ ܕܘܬܟܐ ܿܝܗܒܐ ܫܘܘܕܥܐ. ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܘܕܘܬܟܐ ܥܠ 
ܳ

ܘܐܿܡܪܝܢ ܕܒ̱ܪܬ ܩܐܠ
ܓܵܘܫܡܐ ܡܬܐܿܡܪܝܢ. ܿܗܝ ܿܡܕܝܢ ܐܪܐ ܕܐܝܟܼܐ. ܥܠ ܓܘܵܫܡܐ ܘܡܛܠ ܓܘܵܫܡܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ ܐܬܪܐ. ܕܐܠ ܓܫܘܡ 
 ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ ܠܘܬ ܢܦܫܐ. ܐܢ 

ܳ
ܕܝܢ ܘܐܠ ܡܪܟܒܬܐ ܐܬܝܝܿܗ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܬܝ. ܿܗܝ ܿܡܕܝܢ ܐܪܐ ܕܐܝܟܐ: ܘܐܠ

ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܒܕܘܬܟܐ ܘܒܐܬܪܐ ܡܬܐܿܡܪܐ: ܕܘܬܟܐ ܕܝܢ ܘܐܬܪܐ ܬܪܝܢ ܩܵܝܡܐ ܐܬܝ ܠܗܘܢ: ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܬܠܬܐ ܩܵܝܡܝܢ 
ܿܙܕܩ ܕܢܗܘܢ ܠܠܿܗ. ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܕܘܬܟܐ ܘܒܐܬܪܐ ܡܬܚܒܫܬ ܬܠܬܐ ܩܵܝܡܝܢ ܐܬܝ ܠܗ ܟܠ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ 
[46] ܩܵܝܡܝܢ ܐܬܝ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܼܗܘ. ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܠܘ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܝܝܿܗ. ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܕܝܢ ܐܬܚܘܬܸܝ 
ܕܐܬܝܝܿܗ. ܕܐܠ ܐܬܪܐ ܼܗܝ ܿܡܕܝܢ ܐܪܐ ܘܕܐܠ ܕܘܬܟܐ ܢܦܫܐ. ܿܥܡܪܐ ܕܝܢ ܘܐܬܝܝܿܗ ܒܦܓܪܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܿܡܢ ܘܠܘ 
ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ. ܐܿܚܕ ܓܝܪ ܘܐܠ ܚܕ ܼܡܢ ܟܵܝܢܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܬܟܐ. ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܕܐܠ ܓܫܘܡ 
ܒܦܓܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܝܝܗܘܢ ܿܡܢ ܚܝܠܠܵܘܬܐ ܫܡܵܝܢܐ ܒܗܐܢ ܟܠ. ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ. 
ܐܐܠ ܐܝܟ 10 ܟܵܝܢܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܒܓܵܘܫܡܐ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܐܬܝܝܿܗ ܿܡܢ ܒܦܓܪܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܐܘ ܐܝܟ 
ܕܒܕܘܬܟܐ ܐܐܠ ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܒܓܘܫܡܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܿܡܢ ܕܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘ ܩܼܢܐ ܪܒܘܬܐ ܡܕܡ. ܘܐܦܢ 
ܐܝܟ ܣܘܪܛܐ ܡܕܡ ܐܘ ܐܝܟ ܣܜܝܓܡܐ ܢܗܘܐ: ܗܐܢ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܘܐܦ ܒܕܘܬܟܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܐܦ ܒܐܬܪܐ. ܟܠ ܡܕܡ 
ܕܝܢ ܕܠܓܡܪ ܘܐܠ ܚܕܐ ܪܒܘܬܐ ܐܝܟ ܠܗ ܘܐܠ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܬܟܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܡܬܐܡܪ. ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܘܐܠ ܐܝܟ 
ܣܘܪܛܐ ܘܐܠ ܐܝܟ ܢܘܩܙܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܬܝ ܠܠܿܗ. 20 ܪܒܘܬܐ. ܿܗܘ ܕܝܢ ܡܐ ܕܘܐܠ ܚܕܐ ܪܒܘܬܐ ܩܢܐ܆ ܗܐܢ ܘܐܦܐܠ ܒܐܬܪܐ 
ܘܐܦܐܠ ܒܕܘܬܟܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܡܬܐܡܪ. ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܘܐܠ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܬܟܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܬܝܝܿܗ. ܿܗܘ ܕܝܢ ܡܐ 
ܕܒܕܘܬܟܐ ܐܘ ܒܐܬܪܐ ܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܐܠ ܡܬܐܡܪ ܣܟ ܘܐܦܐܠ ܕܐܝܟܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܐܠ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܟܐ 
ܐܬܝܝܿܗ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܒܐܐܪ ܘܐܠ ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ ܘܐܠ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ 
ܬܪܝܗܘܢ ܓܘܫܡܐ ܐܬܝܝܗܘܢ: ܐܢ ܕܝܢ ܿܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܗܐܢ ܟܠ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܩܘܝܡܐ ܕܗܐܢ ܥܠܡܐ ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܣܟܐ ܒܪܝܐ 
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ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ: ܘܐܠ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ [47] ܘܐܠ ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܿܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܐܬܝܝܿܗ ܕܐܠ 
ܓܫܘܡ: ܒܦܓܪܐ ܐܘ ܠܒܪ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܬܬܐܡܪ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܚܕܥܣܪ ܙܢܵܝܐ ܡܬܐܡܪ 
ܒܡܕܡ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܵܖܥܝܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܓܘܫܵܡܐ ܡܬܢܣܒܝܢ: ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܠܘ ܓܫܝܡܬܐ ܐܬܝܝܿܗ. 
ܐܢܢܩܐ .....a ܕܐܦܐܠ ܒܚܕ ܼܡܢ ܙܢܵܝܐ ܿܗܢܘܢ ܚܕ ܥܣܪ ܬܬܐܡܪ ܕܐܬܝܝܿܗ ܒܦܓܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ: ܐܢܼܗܘ ܕܢܦܫܐ ܿܡܢ ܕܐܠ 
ܓܫܘܡ ܐܬܝܝܿܗ: ܘܐܠ 10 ܚܕ ܕܝܢ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܒܬܿܚܵܘܡܐ ܓܵܘܫܡܢܝܐ ܡܬܿܢܣܒ. ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦܐܠ ܚܕܐ ܢܦܫܐ 
ܒܬܵܚܘܡܐ ܓܘܵܫܡܢܝܐ ܘܒܙܵܢܝܐ ܓܵܘܫܡܢܝܐ ܡܬܢܣܒܐ. ܐܐܠ ܐܝܟܢܐ ܕܵܡܐܠܟܐ ܩܕܵܝܫܐ: ܟܕ ܐܬܝܝܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܐܢ ܠܘ 
ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܗܐܢ ܟܠ ܘܠܘܬ ܿܗܝ ܕܿܦܩܚܐ ܿܡܬܝܝܢ: ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܢܘܗܪܐ ܒܐܐܪ: 
ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ܒܓܘ ܦܓܳܪܼܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܕܘܬܟܐ ܡܚܝܐ ܘܐܡܙܝܥܐ ܠܦܓܪܐ 
ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܦܩܚܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܡܫܐ ܿܡܢ ܩܢܘܡܐܬܝ ܒܫܡܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܒܚܝܐܠ ܕܝܢ 20 ܕܡܢܗܪܢܘܬܗ ܘܕܚܡܝܡܘܬܗ 
ܠܟܠ ܩܪܝܒ: ܘܡܢܿܗܪ ܐܟܚܕ ܘܿܡܚܡ: ܟܕ ܐܠ ܐܿܚܕ ܕܘܬܟܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܒܓܘܫܡܐ܇ ܗܟܢܐ ܘܼܗܝ ܢܦܫܐ ܒܩܢܘܡܿܗ 
ܿܡܢ ܘܐܠ ܚܕ ܕܘܬܟܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܐܚܕܐ ܒܓܘܫܡܐ: ܘܗܟܢܐ ܘܼܗܝ ܢܦܫܐ ܒܩܢܘܡܿܗ ܿܡܢ ܘܐܠ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܬܟܐ ܐܿܚܪܐ 
ܒܦܓܪܐ. ܘܐܦܢ ܼܗܘ ܕܒܓܘܗ ܒܪܝܐ ܘܐܣܝܪܐ ܘܡܬܚܡܐ ܒܪܡܙܐ ܐܠܠܗܝܐ. ܒܚܝܠܠܿܗ ܕܝܢ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܿܗ ܠܠܟܗ 
ܦܓܪܐ ܩܪܝܒܐ ܘܿܡܚܝܐ ܘܡܙܝܥܐ ܘܡܫܟܢܐ ܡܠܬܐ ܐܐܠ ܿܩܐܡ ܐ̱ܢܫ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ. ܕܐܢܼܗܘ ܕܟܠ ܡܣܝܟܐ 
ܒܐܬܪܐ ܘܒܕܘܬܟܐ [48] ܡܣܝܟ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܬܚܘܬ̤ܝ ܕܐܦܐܠ ܒܐܬܪܐ ܘܐܦܐܠ ܒܕܘܬܟܐ ܡܣܝܟܐ܆ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܐܠ 
ܣܟ ܐܬܝܝܿܗ. ܿܗܝ ܕܐܬܝܝܼܗ ܫܟܝܪܬܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܕܐ. ܕܿܗܝ ܕܡܣܝܟܐ ܘܡܣܬܝܟܐ ܒܬܪܝܢ ܙܵܢܝܢ ܡܬܐܡܪܐ. 
ܘܐܝܟ ܿܗܘ ܡܐ ܕܿܚܒܫ ܘܡܬܚܒܫ. ܿܗܝ ܕܕܝܠܬܝܐ ܺܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܐܝܟ ܿܗܘ ܡܐ ܕܿܫܪܝ ܘܡܫܠܡ ܒܗܘܝܗ 
ܿܗܝ ܕܕܓܘܫܡܐ ܐܟܚܕ ܘܕܐܠ ܓܽܫܘܡ ܐܬܝܝܿܗ. ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܘܫܪܬܸܝ ܘܫܠܡܸܬ ܒܒܪܬܝܿܗ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܿܫܪܝ 
ܙܿܫܠܡ ܒܗܘܝܗ ܠܘ ܕܐܠ ܣܟ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. 10 ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܠܘ ܕܐܠ ܣܟ ܐܬܝܝܿܗ: ܐܢ ܐܪܐ ܘܫܪܼܝ ܘܿܫܠܡ ܗܘܝܐ. 
ܕܬܘܩܢܿܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ܇ ܐܢܼܗܘ ܕܢܦܫܐ ܿܡܢ ܕܐܠ ܣܟ ܐܬܝܝܿܗ܆ ܟܠ ܕܝܢ ܕܕܐܠ ܣܟ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܠ ܿܫܪܝ ܘܐܠ ܡܿܫܠܡ. 
ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܳܡܕܝܢ ܘܐܠ ܫܪܬܸܝ ܘܐܠ ܫܠܡܸܬ ܒܗܘܝܐ ܕܒܪܬܝܗ. ܐܐܠ ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܘܫܪܬܸܝ ܘܫܠܡܸܬ ܒܒܪܬܝܿܗ. ܿܗܘ ܕܝܢ 
ܕܿܫܪܝ ܘܿܫܠܡ ܥܦܝܦܐܬܝ ܡܣܝܟ. ܢܦܫܐ ܐܪܐ ܥܦܝܦܐܬܝ ܡܣܝܟܐ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܬܚܘܬ ܫܘܪܝܐ ܐܟܚܕ ܘܬܚܘܬ ܫܘܠܡܐ 
ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܟܝܢܿܗ. ܐܐܠ ܐܢ ܕܠܡܐ ܗܕܐ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ. ܕܐܠ ܫܪܝ ܘܐܠ ܿܫܠܡ ܒܪܘܝܐ ܒܬܘܩܢܐ 20 ܕܗܘܝܿܗ. ܐܐܠ ܗܕܐ ܫܟܝܪܬܐ 
ܬܝ ܘܐܝܟ ܕܒܚܘܫܚܐ ܟܕ ܐܬܝܝܿܗ 

ܺ
ܼܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܠܦܘܬ ܚܬܬܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܵܖܐܢ. ܒܪܡ ܟܬܝ ܕܝܢ ܫܐܝܐܠ

ܿܡܢ ܒܦܓܪܐ܇ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܠܒܐ ܿܫܪܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܫܢܝܐ ܒܦܘܟܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܡܬܝܵܖܬܐ ܦܠܚܸܬ 
ܒܦܪܕܝܣܐ ܐܢܼܗܘ ܕܝܢ ܕܠܒܵܝܫܬܐ ܐܚܒܸܬ: ܒܐܬܵܖܘܬܐ ܕܠܒܪ ܼܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܿܥܡܪܐ. ܘܠܗܕܐ ܡܪܢ ܠܐܦ ܟܕ ܐܡܪ 
ܠܓܝܣܐ ܗܟܢܐ. ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܐܠ ܗܘܐ ܐܝܟ ܿܡܢ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܡܬܵܒܣܡܢ ܿܗܢܵܝܢ ܕܙܕܵܝܩܐ: 
ܒܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܠܒܪ ܼܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܡܫܬܵܢܩܢ ܿܗܢܝܢ ܕܥܵܘܐܠ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܒܵܣܡܢ ܢܦܵܫܬܐ ܕܐܬܝܝܗܝܢ ܕܐܠ ܓܫܘܡ. ܼܡܢ 
ܦܐܵܖܐ ܕܐܝܠܠܵܢܐ [49] ܓܵܫܝܡܐ ܘܗܒܵܒܐ. ܐܐܠ ܦܘܪܫܢܐ ܕܕܵܘܟܬܝܐ: ܕܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܦܪܕܝܣܐ: ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܠܒܪ ܼܡܢ 
ܦܪܕܝܣܐ ܩܝܡܢ. ܪܡܙܐ ܼܗܘ ܡܕܡ ܡܚܘܝܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܬܵܖܘܬܐ ܿܗܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܬܵܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ 
ܕܒܬܪ ܕܡܫܢܵܝܢ ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܠܘ ܚܕ ܘܠܘ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܐܬܪܐ ܠܢܦܵܫܬܐ: ܘܕܛܵܒܐ ܐܟܚܕ ܘܕܒܵܝܫܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܬܪ 
ܩܝܡܬܐ ܕܼܡܢ ܒܬܝ ܡܬܵܝܐ: ܠܘ ܚܕ ܘܠܘ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ ܠܒܵܝܫܐ ܘܠܛܵܒܐ. ܐܐܠ ܠܠܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. 
ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܓܗܐܢ ܢܛܝܪܐ 10 ܘܡܛܝܒܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܬܪܝܢ ܐܝܠܠܵܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ: ܒܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܚܵܝܐ ܥܠܡܐ ܿܗܘ 
ܕܥܬܝ: ܒܿܗܘ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܥܠܡܐ ܗܐܢ ܪܫܼܝܡ ܗܳܘܐ. ܗܟܢܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܒܐܬܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ 

ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܓܗܐܢ ܡܬܢܨܝܪܼܝܢ ܘܿܗܠܝܢ ܿܡܢ ܠܘܬ ܫܘܐܐܠ ܿܗܘ ܕܬܪܝ ܀

a Brak tekstu według Brauna CSCO 74 jedengo wyrazu.
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ܥܠ ܿܗܝ ܕܟܕ ܦܪܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܐܠܝܟܐ ܡܫܢܝܐ ܀

ܐ̱ܢܵܫܝܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܗܘܢ ܒܐܣܜܵܘܟܣܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܪܟܒ ܦܓܪܐ ܿܥܡܪܐ ܘܐܦ ܼܡܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܿܗ 
ܕܡܢܗ. ܡܛܠ 20 ܓܝܪ ܠܘ ܕܣܪܝܟܐ ܒܪܚܡܬܗ ܕܦܓܪܐ: ܐܡܪܝܢ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܒܗ ܫܘܚܸܬ ܘܥܡܗ ܐܬܕܪܫܸܬ. 
ܼܗܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ ܐܠܣܜܘܟܣܐ ܿܗܦܟ. ܡܛܠ ܗܐܢ ܠܡ ܐܿܡܪܝܢ: ܘܐܦ ܼܗܝ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ 
 aܒܐܣܜܵܘܟܣܐ ܿܗܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܐܫܬܪܝܢ ܦܓܪܐ ܿܥܡܪܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܠܒܳܫܐ ܠܗ ܬܢܝܢܘܬ: ܟܕ ܬܪܼܝܨ ܘܡܒܪܟ
ܘܕܡܐ ܐܠܠܗܐ. ܐܐܠ ܿܗܢܘܢ ܓܝܪ ܿܡܢ ܗܟܢܐ ܐܬܪܥܝܘ. ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܵܖܢܬܝܐ ܐܰܡܪܘ. ܠܝ ܕܝܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܬܝܝܪ ܼܡܢ 
ܟܠ ܫܪܝܪܐ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܠܘܬ ܓܝܣܐ: ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ. [50] ܠܐܗܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܠܕܡ 
ܟܕ ܒܪܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܣܡܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܐܪܥܐ ܝܘܩܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܿܡܬܝܐ. ܿܡܕܝܢ ܟܕ ܒܪܝܗܝ 
ܠܐܗܐ ܐܠܕܡ ܐܝܟ ܕܒܝܘܩܢܐ ܕܨܠܡܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܣܡܗ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܕܥܠ ܦܘܩܕܐܢ. ܘܡܛܠ 
ܕܿܙܕܩ ̱ܗܘܐ. ܕܩܕܡܬܝ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܢܬܡܣܐ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܠܘܬ ܿܗܢܝܢ ܕܡܥܵܠܝܢ ܼܡܢ ܟܠ. ܐܐܠ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ 
ܕܐܠ ܪܓܫܬܐ ܘܐܠ ܕܐܠ ܝܕܥܬܐ ܚܬܬܝܬܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܫܘܟܢܐ ܕܪܚܡܼܬ ܐ̱ܢܫܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܡܛܠ 10 ܗܐܢ 
ܟܕ ܐܬܢܚܬ ܨܐܕܝܢ ܒܡܒܪܢܘܬܗ ܒܪܐ ܕܠܐܗܐ: ܘܨܒܐ ܕܠܘܬܢ ܿܗܵܢܝܢ ܕܒܪܫܬܝ ܐܬܡܠܟ ܢܘܪܒܢ܆ ܡܛܠ ܗܐܢ ܡܢܗ 
ܼܡܢ ܪܫܐ ܠܘܬ ܨܘܪܬܐ ܕܿܝܘܩܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܩܪܒܗ ܠܟܝܢܢ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܠܦܪܕܝܣܐ ܘܼܗܘ ܒܢܦܫܗ ܼܥܠ ܐܠܬܪܐ 
ܐܼܥܠ. ܘܐܟܚܕ ܘܐܦ ܠܚܢܘܟ ܘܐܠܠܝܐ. ܘܠܢܦܵܫܬܐ ܠܟܗܝܢ  ܐܕܡ ܡܢܗ. ܿܘܠܓܝܣܐ ܬܘܒ ܥܡܗ  ܕܢܦܩ  ܿܗܘ 
ܕܙܕܵܝܩܐ ܥܡܗ ܐܼܥܠ. ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܚܕܬ ܒܢ ܣܒܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ: ܿܗܘ ܕܡܬܘܡܐܬܝ ܨܐܕܘܗܝ ܿܚܐܪ ̱ܗܼܘܐ ܢܝܫܐ 
ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܐܗܢ ܣܓܝܕܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܨܝܢܢ ܚܝܪܐ 20 ܘܣܓܕܬܐ ܐܠܦܵܝ ܡܕܢܚܐ. ܐܝܟ ܕܠܘܬ 
ܝܪܬܘܬܐ ܩܕܡܬܝܐ ܿܗܝ ܕܐܬܝܗܒܸܬ ܠܪܫ ܐܒܵܗܬܐ ܕܨܝܪܐ ܿܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܘܩܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܡܕܝܢ ܿܙܕܩ ܕܢܗܝܡܢ 
ܫܪܝܪܐܬܝ: ܕܟܕ ܦܪܫܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܡܬܝܪܘܬܐ ܦܠܚܸܬ: ܐܠܬܪܐ ܪܓܝܓܐ ܕܦܪܕܝܣܐ. ܐܢ ܕܝܢ 
ܒܝܫܬܐ ܦܠܚܸܬ: ܠܘܥܕܐ ܕܠܒܪ ܼܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܡܫܢܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܘܬܿܡܢ ܿܗܘܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡܐ. 

ܘܠܘܬ ܫܘܐܐܠ ܿܡܢ ܕܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܵܗܒܢ ܀

 ܩܦܐܠܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܀ 

ܼܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܢܝܐ ܐܝܠܝܢ ܼܡܢ ܝܕܥܸܬܐ ܦܵܝܫܢ ܠܘܬܿܗ ܀ 

ܠܢܦܫܐ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܐܠܪܒܥܐ ܚܵܝܠܝܢ ܿܡܦܠܓܝܢ ܟܐܡܬ. [51] ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܢܝܢܐ ܕܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܐܬܐܡܢܘ. 
ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܐܡܪ ܐܐ̱ܢ ܘܠܚܡܬܐ ܘܠܪܓܬܐ ܐܟܚܕ ܘܠܨܒܝܢܐ. ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ ܚܵܝܠܝܢ. ܡܠܝܠܘܬܐ ܿܡܢ ܓܝܪ 
ܐ ܕܝܢ ܘܪܓܬܐ: ܠܘ ܕܟܝܢܿܗ ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ. ܼܡܢ ܚܕܝܘܬܿܗ ܕܝܢ ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܐܡܪܢܢ ܕܐܬܝ 

ܳ
ܘܨܒܝܢܐ ܕܟܝܢܿܗ ܕܢܦܫܐ. ܚܡܬ

ܠܠܿܗ. ܿܡܕܝܢ ܿܙܕܩ ܕܢܕܥ ܕܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܕܝܚܝܕܐܬܝ ܕܟܝܢܿܗ ܐܬܝܝ̱ܗܝܢ܆ ܥܡܿܗ ܚܵܙܩܢ. ܘܼܡܢ ܡܬܘܡ ܡܢܿܗ ܐܠ ܦܵܝܫܢ. 
ܿܗܢܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܝܝܗܝܢ ܕܟܝܢܿܗ ܕܦܓܪܐ: ܥܡܗ ܥܡ ܦܓܪܐ ܦܵܝܫܢ ܡܢܿܗ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ ܚܡܬܐ 10 ܘܪܓܬܐ ܘܟܠ ܚܵܫܐ 
ܕܬܚܘܬܝܗܝܢ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܿܗܢܵܝܢ ܕܥܡܿܗ ܚܵܙܩܢ ܘܕܟܝܢܿܗ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܠܡܢܗܝܢ ܿܡܢ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. 
ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܒܠܚܘܕ ܩܢܝܐ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܿܡܢ ܠܚܝܘܬܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܼܡܢ ܙܘܥܐ 
 ܕܝܢ ܩܢܝܐ ܘܠܡܠܝܠܘܬܿܗ ܐܟܚܕ 

ܳ
ܕܚܝܘܬܿܗ. ܟܠ ܫܥ ܓܝܪ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܬܝܝܿܗ. ܒܚܝܐܠ

ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܚܐܪܘܬܿܗ. ܐܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܿܡܢ ܓܝܪ ܘܡܠܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܟܝܢܿܗ ܘܒܝܥܝܢ. ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܡ ܦܓܪܐ 
ܒܠܚܘܕ ܿܩܢܝܐ ܠܗܘܢ. ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ 20 ܡܛܠܬܿܗ ܒܠܚܘܕ ܐܬܒܪܬܸܝ: ܘܠܘ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ 

a Inna lekcja dopuszczalna według Brauna CSCO 74: ܘܡܒܪܡ.
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ܐ̱ܚܪܐܼܢ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܿܩܢܝܐ ̱ܗܘܼܬ ܠܟܗܝܢ ܕܝܠܠܿܗ ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܵܖܘܚܢܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܬܠܬܿܗ ܐܝܟ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ 
ܐܬܒܪܬܸܝ: ܟܡܐ ܿܡܢ ܕܐܬܝܝܿܗ ܥܡ ܫܘܬܦܿܗ ܠܟܗܝܢ ܕܝܠܠܿܗ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܢܬܸܝ ܼܡܢ 
ܦܓܪܐ: ܘܐܫܬܪܝ ܒܪܢܫܐ ܿܗܘ ܕܼܡܢ ܬܵܖܝܗܘܢ ܿܩܐܡ ܗܼܘܐ: ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܪܝܘ ܘܐܦ ܚܵܝܐܠ ܕܐܝܟ ܕܒܡܥܕܢܘܬܐ. ܦܐܿܫ 
ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܘܬܿܗ ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܼܡܢ ܦܓܪܐ. ܚܝܐܠ ܕܚܝܘܬܐ ܘܕܡܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܚܐܪܘܬܐ 
ܘܕܡܠܝܠܘܬܐ: ܒܚܝܐܠ ܿܡܢ ܒܠܚܘܕ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܡܬܐ ܘܕܪܓܬܐ: [52] ܘܐܠ ܒܚܝܐܠ 
ܘܐܠ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܦܝܫܝܢ ܠܘܬܿܗ. ܐܐܠ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ܒܪܐ ܬܫܥܐ ܝܵܖܚܝܢ ܒܦܓܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ: ܐܢ ܕܝܢ ܿܨܒܐ 
ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܐܡܬܝ ܕܒܫܢܬܐ ܛܒܝܥ: ܚܝܘܬܿܗ ܕܝܢ ܡܪܢܐܬܝ ܘܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܿܩܢܝܐ ܠܠܿܗ. 
ܚܐܪܘܬܿܗ ܕܝܢ ܡܠܝܠܘܬܿܗ ܐܘ ܐܢ ܝܕܥܬܿܗ ܬܐܡܪ: ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܿܡܢ: ܐܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܕܝܢ ܿܩܢܝܐ ܠܗܝܢ: ܘܟܕ ܛܒ 
ܚܝܐ ܒܟܝܢܿܗ ܐܠ ܪܓܝܫܐ ܘܐܦܢ ܕܐܬܝܝܿܗ ܒܥܠܡܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܢܦܩܐ ܼܡܢ ܦܓܪܿܗ ܚܝܘܬܿܗ 10 ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܝܟ 
ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܡܠܝܠܘܬܿܗ ܕܝܢ ܘܨܒܝܢܿܗ ܐܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܩܢܝܐ. ܟܕ ܐܠ ܪܓܝܫܐ ܘܐܦܢ ܕܐܬܝܝܿܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܗܕܐ ܼܗܝ ܿܗܝ 
ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܒܦܐܠܬܐ ܿܗܝ ܕܥܣܪ ܒܬܵܘܠܢ. ܕܢܡ ܠܟܗܝܢ ܒܬܵܘܠܬܐ ܿܗܢܵܝܢ ܘܕܡܟ. ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܥܠ ܠܟܗ ܟܝܢܢ 
ܐܫܬܠܛ. ܘܒܦܓܪܐ ܐܟܚܕ ܘܒܢܦܫܐ. ܐܐܠ ܒܦܓܪܐ ܿܡܢ ܫܪܝܐ. ܒܢܦܫܐ ܕܝܢ ܫܬܩܐ ܕܡܥܒܕܵܢܘܬܐ ܘܕܚܵܝܐܠ ܡܥܒܕ. 
ܡܛܠ ܕܐܠ ܫܝܘܠ ܬܘܕܐ ܠܟ. ܘܐܦܐܠ ܡܘܬܐ ܢܫܒܚܟ ܐܿܡܪ ܢܒܝܐ. ܘܐܠ ܢܣܒܪܘܢ ܠܩܘܫܬܟ ܐܝܠܝܢ ܕܢܼܚܬܝܢ 
ܠܓܘܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܬܝ ܒܡܘܬܐ ܕܘܟܪܢܟ. ܘܒܫܝܘܠ 20 ܡܢܼܘ ܡܘܕܐ ܠܟ. ܘܫܒܚ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܘܼܐܙܡܪ 
ܐܠܠܗܝ ܥܕ ܩܿܝܡ ܐܐ̱ܢ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ: ܕܢܦܩܐ ܪܘܚܗ ܘܿܗܦܟ ܐܠܪܥܗ. ܘܒܿܗܘ ܝܘܡܐ ܐܵܒܕܢ ܠܟܗܝܢ ܡܚܫܵܒܬܗ 
ܐܿܡܪ ܕܘܝܕ. ܐܝܟ ܕܒܚܝܐܠ ܿܡܢ ܡܟܝܠ: ܠܘ ܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܘܬܘܒ ܫܠܝܡܘܢ ܐܿܡܪ. ܡܛܠ ܕܠܬܝ 

ܚܟܡܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܐܠ ܒܫܝܘܠ ܕܐܿܙܐ ܠܢ̱ܬ ܠܬܿܡܢ. ܘܡܛܠ ܫܘܐܐܠ ܿܡܢ ܕܐܪܒܥܐ ܗܠܝܢ ܢܬܐܡܵܖܬ ܀

 ܩܦܐܠܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀

 ܘܐܢ ܼܗܘ ܿܡܢ ܕܪܓܝܫܐ ܒܡܕܡ ܕܣܥܪܸܬ ܟܕ ܫܪܝܐ ܗܘܼܬ [53] ܒܦܓܪܐ ܗܫܐ ܼܡܢ ܕܫܢܬܸܝ. ܘܕܐܢ ܿܝܕܥܐ ܡܕܡ ܼܡܢ 

ܛܵܒܬܐ ܐܘ ܼܡܢ ܒܝܵܫܬܐ ܕܐܣܬܥܪ ܒܦܓܪܐ ܒܬܝ ܡܫܪܝܿܗ ܒܬܪ ܕܢܦܩܐ ܀

 ܐܢܗܼܘ ܿܡܢ ܕܐܬܝ ܠܠܿܗ ܵܖܓܫܐ ܘܐܦ ܡܪܓܫܐ. ܫܡܥܐ ܕܝܢ ܕܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܿܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܿܗܝ ܕܒܵܖܓܫܐ 
ܫܪܝܐ ܡܬܢܣܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܠܿܗ ܘܐܠ ܚܕ ܪܓܫܐ: ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܪܓܫܐ ܬܬܐܡܪ. ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܿܡܢ ܗܟܝܠ 
ܬܠܬ ܡܩܵܝܡܢ. ܪܓܫܐ. ܡܬܪܓܫܢܐ. ܪܓܫܬܐ. ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܿܡܢ ܘܪܓܫܬܐ 10 ܒܵܖܓܫܐ ܫܵܖܝܢ. ܵܖܓܫܐ ܕܝܢ 
ܐܫܬܪܝܘ ܘܐܬܚܒܠܘ ܥܡ ܦܓܪܐ. ܘܐܦ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܕܝܢ ܘܪܓܫܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐܫܬܵܖܝܝܢ ܘܐܬܚܒܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ 
ܓܝܪ ܕܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐܫܬܵܖܝܝܢ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܪܓܫܬܐ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܥܡ ܵܖܓܫܐ ܐܫܬܵܖܝܝܢ: ܿܗܝ 
ܗܟܝܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܐܬܝ ܠܢܦܫܐ ܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ܒܦܓܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܬܫܥܐ ܝܵܖܚܝܢ܆ ܗܕܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ ܠܢܦܫܐ 
ܒܬܪ ܕܡܫܢܝܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܿܡܕܝܢ ܿܗܝ ܿܡܢ ܕܡܪܓܫܐ ܐܘ ܡܪܓܫ: ܥܠ ܢܦܫܐ ܿܡܢ ܘܐܠ ܟܠ ܠܟܗ. ܥܠ 
ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܪܢܐܬܝ ܿܙܕܩ ܕܬܬܐܡܪ. ܐܠ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢܢ 20 ܠܠܵܡܐܠܟܐ ܡܵܖܓܫܢܐ ܐܐܠ ܿܝܕܵܘܥܐ. ܐܿܡܪܝܢܢ ܓܝܪ ܡܵܖܓܫܢܐ 
ܿܡܢ ܠܘ ܠܒܢܵܝܢܫܐ ܠܚܘܕ. ܐܐܠ ܘܐܦ ܠܚܵܝܘܬܐ ܕܐܠ ܡܠܬܐ. ܘܐܦ ܚܠܙܵܘܐܢ ܟܬܝ ܘܐܦ ܐܠܣܦܵܘܓܐ. ܝܕܵܘܥܐ ܕܝܢ 
ܘܡܣܬܠܵܟܢܐ: ܘܠܢܦܫܐ ܐܟܚܕ ܘܠܚܵܝܠܘܬܐ ܫܡܵܝܢܐ ܡܫܡܗܝܢܢ. ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܢܦܫܐ. ܘܝܕܘܥܬܐܢ 
ܟܬܝ ܣܟܘܠܬܐܢ ܿܩܪܝܢ ܚܢܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܕܡܪܓܫܐ: ܟܡܐ ܕܐܬܝܝܿܗ ܒܠܚܘܕ ܒܦܓܪܐ ܡܬܐܡܪܐ: 
ܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܐܟܡܐ ܘܐܦ ܥܠ ܦܓܪܐ 

ܳ
ܘܡܛܠ ܦܓܪܐ. ܘܠܘ ܚܬܬܝܐܬܝ ܿܡܢ. ܫܐܝܐܠܬܝ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܡܥܒܪܬ

ܕܝܕܥ ܘܡܣܬܟܐ ܠܡܪܝܢܢ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܬܝܗ ܿܡܢ. ܡܛܠ [54] ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܢܦܫܐ: ܐܠ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܡܪܓܫܐ 
ܐܘ ܿܝܕܥܐ ܢܦܫܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܸܬ ܟܕ ܫܪܝܐ ̱ܗܘܼܬ ܒܦܓܪܐ: ܗܫܐ ܒܬܪ ܕܢܦܩܸܬ ܼܡܢ ܦܓܪܐ. ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܿܝܕܥܐ 
̱ܗܘܼܬ ܟܠ ܕܣܥܪܸܬ ܒܦܓܪܐ: ܐܦ ܿܝܕܥܐ ܗܘܼܬ ܦܘܪܥܢܐ ܕܢܛܝܪ ܠܠܿܗܘ ܡܐ ܕܒܦܓܪܐ ܣܥܪܸܬ. ܘܠܐܘ ܿܗܠܝܢ ܿܝܕܥܐ 
̱ܗܘܼܬ: ܐܢܗܘ ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ ܙܕܝܩܬܐ ܐܬܝܝܿܗ ̱ܗܘܼܬ: ܒܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܵܖܐܢ ܛܵܒܐ ܕܥܒܕܸܬ. ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܦܘܵܖܥܢܐ ܛܵܒܐ ܢܛܝܪܝܢ 
ܼܡܢ ܟܕܘ ܒܒܘܣܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܕܝܪܐ ܗܘܼܬ. ܐܢ 10 ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܿܥܘܠܬܐ ܐܬܝܝܿܗ ܗܘܼܬ: ܒܝܕܥܬܐ ܕܒܵܝܫܬܐ 
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ܕܣܥܪܸܬ: ܘܒܝܕܗܬܐ ܬܘܒ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܢܛܝܪ ܠܒܵܝܫܬܐ ܼܡܢ ܟܕܘ ܒܬܫܢܝܩܐ ܕܥܬܝܕ ܿܗܘܬܝ ܗܘܼܬ. ܘܐܝܟܢܐ ܿܙܕܩ 
ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܵܚܕܕܐ ܚܛܘ ܘܐܙܕܕܩܘ܆ ܠܘ ܥܡ ܵܚܕܕܐ ܢܬܦܪܥܘܢ. ܐܐܠ ܡܢܗܘܢ ܿܡܢ ܢܬܒܣܡܘܢ ܒܣܒܪ: 
ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܢܫܬܢܩܘܢ: ܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܐܠ ܪܓܫܬܐ ܢܗܘܘܢ ܟܠ ܠܟܗ: ܘܕܐܠ ܒܘܣܡܐ ܐܿܡܪa ܘܕܐܠ ܬܫܢܝܳܩܐ: 
ܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܦܓܵܖܐ ܕܐܫܬܪܝܘ ܘܐܬܚܒܠܘ. ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܬܬܐܡܪ: ܕܐܬܝ ܠܗ ܪܓܫܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܿܗܢܵܝܢ ܕܒܦܓܪܐ 
ܣܥܪܸܬ ܐܘ 20 ܕܿܗܢܵܝܢ ܕܒܦܓܪܐ ܡܣܬܥܵܖܢ. ܒܬܪ ܕܐܝܟܢ ܕܺܗܝ ܶܡܢ ܦܓܪܿܗ ܫܢܬܸܝ. ܿܗܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ̱ܗܼܘܬ 
ܘܫܪܝܐ ܐܝܟ ܕܒܗܝܟܐܠ ܒܦܓܪܿܗ ܢܘܓܪܐ ܿܗܘ ܠܟܠܿܗ ܕܵܝܘܡܬܐ ܘܕܫܢܵܝܐ: ܩܕܡܐܬܝ ܿܡܢ ܼܗܝ ܠܩܢܘܡܿܗ: ܘܐܠ ܡܬܘܡ 
ܕܝܢ ܘܐܦ  ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܪܬ ܓܢܣܿܗ ܐܘ ܠܡܐܠܟܐ. ܒܬܪܟܢ  ܝܕܥܸܬ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܠܢܦܫܐ  ܐܝܟ ܕܒܐܘܣܝܐ ܘܐܠ  ܚܙܸܬ 
ܠܗܝܠܟܠܿܗ ܐܘܟܬܝ ܠܦܓܪܿܗ: ܐܠ ܚܙܸܬ ܐܘ ܝܕܥܸܬ ܠܚܕ ܼܡܢ ܗܕܡܵܘܗܝ ܓܘܵܝܐ. ܐܘ ܠܓܵܖܡܐ ܐܘ ܠܡܘܚܐ ܕܝܠܗܘܢ 
ܐܝܟ ܕܒܐܘܣܝܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܚܙܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܩܢܝܐ ܥܠ ܿܗܢܵܝܢ ܚܵܫܐ ܓܵܘܵܝܐ: ܼܡܢ ܿܗܢܵܝܢ [55] ܕܐܕܪܬܸܟ ܒܥܵܝܢܝ ܦܓܪܐ 
ܐܫܟܚܸܬ. ܘܡܛܠ ܕܓܠܝܙܐ ܼܡܢ ܝܕܥܬܐ ܘܪܓܫܬܐ ܘܚܙܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܩܢܘܡܿܗ ܐܐܠ ܘܐܦ ܕܵܗܕܡܐ ܕܠܓܘ 
ܕܦܓܪܿܗ: ܣܢܝܩܐ ܥܐ ܠܣܝܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܬܪܓܡ ܘܼܢܓܐܠ ܠܠܿܗ ܥܠ ܿܗܢܵܝܢ ܕܠܓܘ ܡܢܿܗ ܚܒܵܝܫܢ ܘܡܣܬܵܖܢ. ܿܗܝ 
ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܐܬܝܝܿܗ ܒܦܓܪܐ ܘܐܠ ܿܚܙܝܐ ܘܐܠ ܪܓܫܐ ܘܐܠ ܿܝܕܥܐ ܿܗܢܵܝܢ ܕܒܦܓܪܿܗ ܟܣܵܝܢ ܘܵܓܢܝܙܢ. ܗܕܐ ܢܐܡܪ ܐ̱ܢܫ 
ܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܵܖܢ ܒܬܪ ܕܫܢܬܸܝ ܼܡܢ ܦܓܪܿܗ ܘܢܦܩܸܬ. ܐܠ 

ܶ
ܘܢܗܝܡܢ ܕܿܝܕܥܐ ܘܡܪܓܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܓܪܿܗ ܐ

ܗܟܝܠ ܡܪܓܫܐ ܐܘ ܿܝܕܥܐ 10 ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܿܗ ܐܘ ܡܣܬܥܵܖܢ ܒܦܓܪܿܗ ܒܬܪ ܕܫܢܬܸܝ ܡܢܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ: 
ܐܢܗܼܘ ܿܡܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܿܝܕܥܬܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝܿܗ ܕܼܡܢ ܦܓܪܿܗ: ܩܢܝܐ ܿܡܕܝܢ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. 
ܟܠ ܓܝܪ ܚܝܐ ܡܠܝܐܠ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܩܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܩܢܝܐ ܨܒܝܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ: ܿܡܕܝܢ ܘܐܦ ܓܒܝܐ 
ܘܐܦ ܡܣܠܠܳܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܝܐ ܠܬܝܝܿܗ: ܢܦܵܫܬܐ ܿܡܢ ܐܪܐ ܕܙܕܵܝܩܐ ܒܬܪ ܕܢܦܵܩܢ ܼܡܢ ܦܓܵܖܐ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܬܝ 
ܘܒܚܐܪܘܬܗܝܢ. ܐܘ ܓܒܵܝܢ ܿܡܢ ܠܛܵܒܬܐ. ܥܵܖܩܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܒܵܝܫܬܐ: ܐܘ ܠܠܿܗܝ ܕܒܗܦܟܐ ܠܗܕܐ. ܓܒܵܝܢ ܿܡܢ 20 
ܠܒܵܝܫܬܐ. ܥܵܖܩܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܛܵܒܬܐ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܢܦܵܫܬܐ ܕܥܵܘܐܠ. ܐܘ ܓܒܵܝܢ ܿܡܢ ܠܒܝܵܫܬܐ. ܥܵܖܩܢ ܕܝܢ 
ܼܡܢ ܛܵܒܬܐ. ܐܘ ܿܗܝ ܕܒܗܦܟܐ ܠܗܕܐ. ܓܵܒܝܢ ܿܡܢ ܠܛܵܒܬܐ. ܥܵܖܩܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܒܵܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܬܗܘܐ: ܩܕܡܬܝ 
ܿܡܢܑ ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܝܢ ܒܦܘܪܥܢܐ ܘܒܠܟܝܐܠ ܦܓܪܗ ܕܗܒܝܠ ܕܦܠܚ ܡܬܝܪܘܬܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܵܝܢ ܬܝܝܪ ܚܣܝܪ: ܥܡ 
ܢܦܫܗ ܿܗܝ ܕܦܠܚܸܬ ܡܬܝܪܘܬܐ ܫܒܥܐ ܠܐܦܵܝܢ ܕܫܢܵܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܟܳܢ ܚܕ ܦܘܪܥܢܐ ܘܬܫܢܝܩܐ ܢܗܘܐ ܘܠܦܓܪܗ 
ܕܿܩܐܝܢ ܿܗܘ ܕܥܼܒܕ ܒܝܫܬܐ ܠܐܦ ܫܢܵܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ܆ ܘܠܢܦܫܗܿܗܝ ܕܦܠܚܸܬ ܒܝܫܬܐ ܫܒܥܐ ܠܐܦܵܝܢ ܕܫܢܵܝܐ 
ܕܙܒܢܐ ܠܟܗ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗܝܢ ܓܕܫܐ ܟܒܪ [56] ܠܠܿܗܢܝܢ ܿܡܢ ܢܦܵܫܬܐ ܕܛܵܒܐ ܕܠܘܬ ܒܝܫܬܐ. 
ܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܢܫܬܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܘܠܟܝܐܠ ܕܗܒܝܠ 

ܵ
ܠܠܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܕܒܵܝܫܐ ܒܗܦܟܐ ܕܠܘܬ ܛܒܬܐ ܢܨܠܛ

ܿܗܘ ܕܗܪܟܐ ܿܡܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܵܝܢ ܐܙܕܕܩ: ܬܿܡܢ ܕܝܢ ܫܒܥܐ ܠܐܦܵܝܢ ܕܫܢܵܝܐ ܐܥܘܠ: ܘܕܿܩܐܝܢ ܿܗܘ ܕܗܪܟܐ ܿܡܢ ܠܐܦ 
ܫܢܵܝܢ ܐܥܘܠ: ܬܿܡܢ ܕܝܢ ܫܒܥܐ ܠܐܦܵܝܢ ܕܫܢܵܝܐ ܐܙܕܕܩ. ܐܝܟܢ ܡܫܬܘܙܒܐ ܗܪܟܐ ܟܐܢܘܬܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܠ܆ ܟܕ ܡܘܒܕܐ 
ܠܠܵܥܡܐܠ ܵܩܕܡܝܐ ܐܘ ܐܠܚܵܖܒܐ. ܐܠ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܠܿܗܘ ܕܿܝܢܐ ܬܪܝܨܐ. ܕܐܠܝܠܝܢ ܕܥܡ ܵܚܕܕܐ ܚܛܘ 10 ܘܐܙܕܕܩܘ: ܠܘ ܥܡ 
ܵܚܕܕܐ ܢܒܣܡ ܘܢܫܢܩ. ܢܦܫܐ ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ ܘܦܓܪܐ. ܐܐܠ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܦܪܝܫܐܬܝ ܘܣܜܪ ܼܡܢ ܚܒܪܗ ܕܐܠ ܗܟܝܠ 
ܗܠܝܢ ܫܟܝܵܖܘܬܐ ܢܗܵܘܝܢ: ܐܠ ܢܐܡܪ ܐܘ ܢܬܚܫܒ ܕܐܬܝ ܠܠܿܗ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܼܡܢ ܦܓܪܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟ 
ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܐܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܸܬ ܒܦܓܪܿܗ. ܘܐܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬܵܝܕܢ ܠܠܿܗ ܒܦܘܪܥܢܿܗ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ 

ܠܘܬ ܦܓܪܿܗ ܡܣܬܥܵܖܢ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܠܘܬ ܫܘܐܐܠ ܿܗܘ ܕܚܡܫܐ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܫܬܐ ܢܬܩܪܒ ܀

a Za Braunem CSCO 74 w tłumaczeniu dodaję ܐܐܢ.
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 ܩܦܐܠܘܢ ܕܫܬܐ ܀ 

ܕܐܢ ܐܬܝ ܠܠܿܗ ܥܘܕܪܐܢ ܡܕܡ: ܢܝܚܬܐ ܐܘ ܒܘܣܡܐ: 20 ܼܡܢ ܕܘܟܪܐܢ ܕܥܠ ܡܕܒܚܗ ܕܡܪܢ ܡܬܥܒܕ ܠܠܿܗ ܀ 

ܿܙܕܩ ܕܢܒܚܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ. ܡܫܝܚܐ ܿܗܘ ܕܒܚܐ ܓܘܢܝܐ ܕܚܠܦ ܟܐ ܠܝܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܠܠܟܢܫ ܐܘܬܪ ܟܕ 
ܝܐ ܐܘܬܪ. ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܕܡܵܝܐ ܘܐ̱ܚܵܖܝܐ 

ܳ
ܐܬܕܒܚ. ܘܠܩܕܵܡܝܐ ܘܠܡܨܥܵܝܐ. ܘܐܠܚܵܖܝܐ. ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܠܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܡܨܵܥ

ܘܐܠ ܡܕܡ ܐܘܬܪ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܟܐ ̱ܠܢܫ ܒܿܗ ܒܕܡܘܬܐ ܐܘܬܪ ܘܠܡܬܵܝܐ ܐܟܚܕ ܘܠܚܵܝܐ. ܕܓܘܐ ܼܗܝ ܓܝܪ ܘܕܥܠܡܐ 
ܠܟܗ ܛܝܒܘܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܕܐܠ ܝܘܬܪܢ ܘܐܠ ܕܐܠ ܚܫܚܘ ܐܬܝܘܗܝ ܕܒܚܐ ܕܐܡܪܗ ܕܠܐܗܐ ܚܝܐ ܿܗܘ 
[57] ܕܿܫܩܠ ܚܛܬܝܗ ܕܥܠܡܐ ܘܡܥܐܠ: ܐܡܼܬܝ ܕܢܬܩܪܒ ܥܐ ܠܵܦܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܼܢܕܘ ܘܕܚܵܝܝܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ 
̱ܗܘܐ ܕܒܐܡܝܢܘ ܿܫܩܠ. ܘܡܿܚܣܐ ܚܛܗܵܘܗܝ  ܕܿܝܕܥ  ܿܡܢ  ܐܝܟ  ܡܥܡܕܐܢ: ܐܠ ܐܡܪ ܕܫܼܩܠ ܚܛܬܝܗ ܕܥܠܡܐ. 
ܕܥܠܡܐ ܒܠܟܙܒܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܕܒܵܚܐ ܐܠ ܡܠܠܵܝܐܠ ܕܒܢܡܘܣܐ: ܐܡܵܖܐ ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ ܘܓܕܵܝܐ ܘܐܵܖܘܐܢ ܘܫܘܦܢܵܝܢܐ ܐܟܚܕ ܘܒܵܢܝ 
ܝܘܐܢ ܠܘ ܕܐܠ ܝܘܬܪܢ ܘܠܘ ܘܐܠ ܚܫܚܘ ܡܬܩܪܒܝܢ ̱ܗܼܘܘ ܒܢܡܘܣܐ ܚܠܦ ܵܚܛܝܐ: ܐܐܠ ܿܡܪܩܝܢ ̱ܗܼܘܘ ܠܚܛܵܗܐ 
ܘܡܕܟܝܢ ܘܐܦܢ ܠܘ 10 ܘܠܝܐܬܝa ܘܠܘ ܒܠܟܙܒܢ. ܛܵܘܦܣܐ ܓܝܪ ܐܬܝܝܗܘܢ ̱ܗܼܘܘ ܐܘ ܝܘܵܩܢܐ ܕܐܡܪܗ ܕܠܐܗܐ 
 ܚܛܬܝܗ ܕܥܠܡܐ. ܟܡܐ ܐܪܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܡܪܗ ܚܝܐ ܕܠܐܗܐ: ܡܫܟܚ ܠܡܕܟܝܘ ܚܛܵܗܐ ܕܚܵܝܐ 

ܶ
ܿܗܘ ܕܿܫܩܠ ܘܡܥܐܠ

ܘܕܡܬܵܝܐ. ܘܐܢ ܼܗܘ ܕܐ̱ܢܫܵܝܢ ܡܬܬܟܵܫܢܐ ܘܐܤܛܵܖܛ�ܶܓܐ ܕܚܠܦ ܢܡܘܣܐ ܐܡܪ ܐܐ̱ܢ ܿܗܘ ܥܬܝܩܐ ܘܐܒܗܝܐ. ܿܗܢܘ ܕܝܢ 
ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ: ܚܣܝܘ ܥܠ ܚܛܵܗܐ ܕܒܵܢܝ ܥܡܗܘܢ ܒܬܪ ܩܛܐܠ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܣܓܪܼܬ 
ܦܬܛܟܵܖܐ ܟܪܝܗܝܢ ̱ܗܰܘܘ. ܐܝܟܢ ܐܠ ܬܝܝܪܐܬܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܢܬܕܒܚ ܢܬܗܝܡܢ ܕܡܚܣܐ ܥܠ 20 ܚܛܵܗܐ 
ܕܡܬܵܝܐ ܘܕܚܵܝܐ. ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܪܐ ܡܥܕܪܐܢ ܼܗܘ ܕܒܚܐ ܕܠܐܗܐ ܟܕ ܢܬܘܪܒ. ܘܥܘܕܪܐܢ ܕܼܡܢ ܕܒܚܐ ܕܐܝܟ ܗܐܢ ܠܘ 
ܒܙܒܢܐ ܿܡܢ ܗܐܢ ܡܬܝܕܥ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܼܡܢ ܒܬܝ ܡܬܵܝܐ. ܘܒܬܪ ܢܘܚܡܐ ܡܬܝܕܥ. 
ܗܝܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܟܝܐܠ ܿܡܢ ܕܚܛܵܚܐ ܓܠܝܐܬܝ ܡܬܝܕܥ. ܡܬܝܕܥܐ ܕܝܢ ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܪܚܡܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܒܫܘܒܩܢܐ. 
ܿܗܘ ܕܼܡܢ ܕܒܚܐ ܕܒܪܗ ܕܠܐܗܐ ܕܚܠܦܝܢ ܐܬܝܗܒ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܠܓܡܪ ܘܠܟܢܐܬܝ ܡܬܚܣܝܢ ܚܛܵܗܐ: ܠܘ ܓܝܪ 
ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܐܠ ܒܕܵܡܥܐ ܐܬܓܘܣ ܿܗܘ ܕܐܙܠ: ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܐܬܝ ̱ܗܼܘܐ [58] ܠܗ ܬܢܢ ܫܘܠܛܢܐ ܘܚܐܪܘܬ ܨܒܝܢܐ. 
ܐܐܠ ܒܿܗܝ ܕܣܓܝ ܪܒܐ ܘܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ ܪܚܡܼܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܕܛܝܒܘܬܐ ܼܗܘ ܓܝܪ ܡܠܘܢ ܘܚܢܢܐ. ܐܐܠ 
ܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܥܼܒܕܐ. ܡܘܬܪܢܬܝܐ ܐܪܐ ܐܬܝܝܿܗ ܘܣܓܝ ܡܥܕܪܢܬܝܐ ܿܗܝ ܕܢܕܒܚ ܒܐܡܝܢܘ ܚܠܦܝܢ ܐܡܪܗ ܕܠܐܗܐ. 

ܘܠܠܿܗܢܘܢ ܕܒܵܖܙܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܕܕܒܝܚܘܬܗ܆ ܘܠܠܿܗܘ ܕܒܥܠܬܗ ܘܡܛܠܬܗ ܡܬܓܡܪ ܘܡܫܬܡܐܠ ܀

 ܩܦܐܠܘܢ ܕܫܒܥܐ ܀ 

ܒܦܘܩܕܐܢ ܠܡ ܩܪܝܚܐ ܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ. ܐܘ 10 ܒܓܕܫܐ ܘܒܟܘܪܗܐܢ ܀ 

ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܢܿܗܘ ܿܡܢ ܕܠܘܬ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܠܐܗܐ ܐ̱ܢܫ ܢܚܘܪ ܠܠܿܗܝ ܕܛܿܥܐ ܠܠܿܗ 
ܡܡܬܘܡ ܘܐܠ ܡܕܡ ܘܐܠ ܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܵܘܝ ܘܐܬܝܝܗܝܢ. ܘܐܠ ܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܵܝܳܕܢ ܕܢܵܗܘܝܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܐ ܣܜܪ 
ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܠ ܡܫܟܚܐb: ܐܐܠ ܘܐܠ ܡܢܬܐ ܕܣܥܪܐ ܿܡܢ ܪܫܐ: ܘܐܠ ܨܦܪܐ ܒܦܚܐ ܢܦܐܠ: ܤܛܪ ܶܡܢ ܦܘܩܕܐܢ 
ܕܿܗܘ ܕܟܐ ܠܿܣܪ ܘܛܟܣ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܨܝܕ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܢܚܘܪ: ܐܐܠ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܵܖܐܢ ܘܒܚܐܪܘܬܢ ܕܝܠܢ ܢܨܕ: 
ܐܿܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ 20 ܣܜܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܘܒܚܫܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܓܕܵܫܐ ܘܒܟܘܵܖܗܐܢ. ܠܐܗܐ ܿܡܢ 
ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܬܩܢܗ ܠܟܝܢܢ. ܐܠ ܕܝܢ ܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ ܕܫܢܵܝܐ ܗܟܘܬ ܢܚܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܥ ܓܝܪ ܿܝܕܥ ܟܡܐ ܿܚܝܐ ܠܟܢܫ 
ܐܠ ܕܝܢ ܦܼܣܩ ܐܘ ܬܚܡ ܕܟܡܝܘܬܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܢܚܐ. ܿܝܕܥ ܗܼܘܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܟܡܝܘܬܐ ܕܫܢܵܝܐ ܕܿܚܝܐ ܐܝܢܐ ܕܼܗܘ ܠܦܘܬ 

a Za Braunem CSCO 74 czytam ܠܟܝܐܬܝ.
b Za sugestią Brauna CSCO 74 dodaję ܿܡܫܢܝܐ.
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ܓܐ ܘܚܝܐܠ ܟܝܢܝܐ ܕܝܠܗ. ܐܐܠ ܕܝܢ ܐܠ ܦܣܩ ܠܦܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܗܟܘܬ ܢܚܐ ܒܪܢܫܐ: ܠܐܘ ܓܝܪ ܦܣܩ ܐܝܟ  ܡܘܙ
ܘܬ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܕܬܫܢܐ ܼܡܢ ܦܓܪܗ: ܿܡܢ ܩܕܡ ܕܢܦܘܩ ܠܥܒܕܐ ܬܚܘܡܐ [59] ܿܗܘ ܕܦܼܣܩ  ܝܕܥܬܗ: ܡܫܟܚܐ ܼܗ̱
ܘܬܼܚܡ ܠܐܗܐ. ܿܝܕܥ ̱ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܐܗܢ ܥܡ ܗܕܐ ܕܐܦ ܥܠܵܠܬܐ ܐ̱ܚܵܖܢܬܝܐ ܕܼܡܢ ܠܒܪ ܓܕܵܫܢ. ܐܘ ܕܟܘܪܗܐܢ. ܐܘ 
ܕܚܐܪܘܬܐ. ܐܘ ܕܡܢܢ ܕܝܢ. ܐܘ ܕܼܡܢ ܐ̱ܚܵܖܐܢ. ܠܠܟܗܝܢ ܓܝܪ ܐܟܚܕܐ ܘܒܼܗ ܟܕ ܒܿܗ ܒܕܡܘܬܐ ܡܩܕܡ ܿܝܕܥ܆ ܘܐܠ ܦܼܣܩ 
ܘܬܼܚܡ ܕܬܗܘܐ ܘܐܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܬܼܚܡ ܘܐܠ ܬܼܫܢܐ ܢܦܫܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܐܝܢܐ ܕܼܗܘ: ܿܒܛܐܠ ̣ܗܿܘܬ 
ܚܐܪܘܬܐ ܘܡܬܬܪܝܡ ̱ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܬܬܪܝܡ ̱ܗܼܘܐ ܨܒܝܢܐ: ܕܐܠ ܩܘܠܣܐ ܐܟܚܕ ܘܐܠ 10 ܪܫܝܢܐ ܐܬܝ ̱ܗܼܘܐ ܠܢ 
ܕܢܗܘܐ. ܐܐܠ ܘܐܠ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܚܵܝܘܬܐ ܘܐܠ ܡܠܬܐ: ܫܦܝܪ ܐܓܼܙܪ ܠܢ ܚܐܪܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܐܪܘܬܢ ܒܥܼܒܕܐ ܬܬܚܙܐ. ܫܦܝܪ 
ܐܠ ܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ ܥܠ ܟܝܢܢ ܚܵܝܐ ܡܬܵܚܡܐ. ܥܠ ܚܝܠܠܵܘܬܐ ܿܡܢ ܕܐܠ ܓܫܘܡ ܡܛܠ ܕܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ ܕܐܠ ܡܝܵܘܬܐ 
ܢܗܘܘܢ: ܘܐܠ ܒܚܕ ܼܡܢ ܦܘܪܣܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܡܘܬܘܢ. ܥܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܒܢܵܝܢܫܐ: ܡܛܠ ܕܦܼܣܩ ܡܘܬܐ ܥܠ ܟܝܢܢ 
ܓܘܢ ܡܚܕܐ ܘܡܢܗ ܼܡܢ ܪܫܐ ܕܣܘܥܵܖܐܢ ܓܠܝܐܬܝ ܐܨܡܚܸܬ  ܘܼܚܪܩ܆ ܒܟܠ ܦܘܵܖܣܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܢܡܘܼܬ. ܘܒܕ
ܘܚܐܪܘܬܗ ܕܟܝܢܢ ܘܡܝܘܬܘܬܗ. ܚܐܪܘܬܗ ܿܡܢ ܟܝܕ ܿܩܐܝܢ 20 ܿܗܘ ܩܛܐܠ ܒܘܟܪܐ. ܡܝܘܬܘܬܗ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ. 
ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܐܗܐ ܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ ܥܠ ܿܩܐܝܢ ܕܢܩܛܘܠ. ܥܠ ܗܒܝܠ ܕܝܢ ܕܡܬܩܛܠ: ܘܐܠ ܿܩܐܝܢ ܿܫܘܐ 
̱ܗܼܘܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܿܗܘ ܕܢܼܦܩ ܥܠܘܗܝ: ܘܐܦܐܠ ܩܐܠ ܕܕܡܗ ܗܒܝܠ ܿܙܕܩ ̱ܗܿܘܐ ܕܢܼܓܥܐ ܼܡܢ ܐܪܥܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܚܐܪܘܬܐ 
ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܐܠ ܕܦܘܣܩܢܐ ܐܬܝܘܗܝ ̱ܗܼܘܐ ܣܘܥܪܐܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܕܝܢܐ ܿܡܢ ܟܐܢܐܬܝ ܐܬܦܣܩ ܥܠ ܿܩܐܝܢ ܟܐܢܐܬܝ ܕܝܢ 
ܘܐܦ ܕܡܐ ܕܗܒܝܠ ܓܼܥܐ ܼܡܢ ܐܪܥܐ: ܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܿܡܢ ܕܿܩܐܝܢ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܦܘܣܩܢܗ ܕܠܐܗܐ 
ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܗܒܝܐ ܠܼܬܐ ܠܘܬ ܣܘܥܪܐܢ ܕܐܝܟ ܿܗܘ ܓܢܼܝܚܐ ܘܕܚܝܐܠ. ܐܢܼܗܘ ܕܝܢ ܕܿܩܐܝܢ ܿܡܢ ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ 
ܐܚܘܗܝ: ܒܩܛܠܗ ܿܡܢ [60] ܕܗܒܝܠ ܫܢܬܸܝ ܢܦܫܗ ܼܡܢ ܦܓܪܗ: ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܫܢܝܐ: 
ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܿܩܐܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܐ ܠܚܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܡܥܕܪܐܢ ܕܚܘܪܩܢܗ ܕܠܐܗܐ ܕܥܠ ܗܒܝܠ 
ܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܠܦܘܣܩܢܗ ܕܠܐܗܐ ܘܠܦܘܕܢܗ ܡܫܡܫ  ̱ܗܼܘܐ.  ܿܫܘܐ  ܠܒܘܪܬܟܐ ܡܠܘܢ: ܐܘ ܓܝܪ ܠܠܘܛܬܐ 
ܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫ. ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫ ܠܠܟܝܐܠ ܿܫܘܐ. ܿܩܐܝܢ ܿܡܕܝܢ ܐܼܢܗܘ ܕܠܦܘܣܩܢܗ ܕܠܐܗܐ ܫܡܫ 
ܒܐܚܘܗܝ ܗܒܝܠ܆ ܠܠܟܝܐܠ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܠܚܘܝܒܐ 10 ܫܘܐ ̱ܗܼܘܐ. ܒܪܡܘܬ ܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܠܒܪ ܝܣܪܝܠ 
ܚܸܬ 

ܰ
ܘܠܡܕܝܢܬܝܐ. ܐܐܠ ܐܠ ܕܿܡܝܢ ܠܟܠܵܝܐܠ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܡܟܝܠ ܠܼܝܛ ܐܢ̱ܬ ܼܡܢ ܐܪܥܐ ܐܡܪ ܕܦܬ

ܦܘܡܿܗ ܘܒܠܥܸܬ ܕܡܗ ܕܐܚܘܟ ܼܡܢ ܐܝܕܵܝܟ. ܟܕ ܬܦܠܘܚ ܒܐܪܥܐ: ܐܠ ܬܘܣܦ ܕܬܬܠ ܠܟ ܚܝܠܠܿܗ. ܿܙܐܥ ܘܿܢܐܕ ܬܗܘܐ 
ܒܐܪܥܐ. ܐܐܠ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝܒܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܘ ܓܝܪ ܕܠܟܝܐܠ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܿܡܕܝܢ ܠܘ ܠܦܘܣܩܢܗ ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ ܫܡܫ 
ܿܩܐܝܢ ܒܩܛܠܗ ܕܗܒܝܠ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܦܘܣܩܢܗ ܕܠܐܗܐ ܫܡܫ: ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ 
ܣܜܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. 20 ܕܬܫܢܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܿܗ ܒܝܕ ܡܘܬܐ: ܗܕܐ ܠܐܗܐ ܦܼܩܕ ܕܬܗܘܐ. 
ܡܝܘܬܐ ܓܝܪ ܛܟܣܗ ܠܟܝܢܢ ܐܝܟ ܕܐܼܡܪܢܢ. ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܫܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܐܢ ܘܐܝܟܢ ܘܒܝܕ ܿܡܢܼܘ: ܠܗܕܐ ܐܬܝ ܐܡܬܝ 
ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ. ܐܬܝ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܠܐܗܐ ܦܿܩܕ ܕܬܗܘܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ: ܒܡܬܝܵܖܐ ܿܡܢ ܐܝܟ ܐܕܡ. ܢܘܚ ܐܒܪܗܡ. 
ܡܘܫܐ ܘܒܐܚܵܖܐܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܒܵܝܫܐ ܕܝܢ ܘܒܵܖܫܝܥܐ ܐܝܟ ܿܗܢܘܢ ܕܒܛܘܦܢܐ. ܐܝܟ ܣܕܵܘܡܝܐ. ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܘܡܨܵܖܝܐ. 
ܐܝܟ ܩܘܪܚ ܘܕܬܢ. ܘܐܒܝܪܡ. ܐܬܝ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܠܐܗܐ ܦܼܩܕ ܕܬܗܘܐ. ܒܡܬܝܵܖܐ ܿܡܢ ܘܒܛܵܒܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ: ܐܝܟ 
ܗܒܝܠ.a ܥܡܐ ܕܥܒܵܖܝܐ. [61] ܐܝܟ ܝܘܫܝܐ. ܐܝܟ ܐܫܥܝܐ. ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܐܢ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ. ܒܒܵܝܫܐ 
ܕܝܢ ܘܒܿܥܵܘܐܠ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܝܟ ܟܢܥܢ. ܐܝܟ ܥܣܘ. ܐܝܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ 
ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܿܡܢ: ܟܝܢܐܬܝ ܕܝܢ ܫܢܝܘ ܼܡܢ ܚܵܝܐ. ܝܕܥܬܗ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܠܐܗܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܩܕܡܐ. ܨܒܝܢܗ ܕܝܢ 
ܠܘ ܥܡ ܒܝܫܬܐ ܿܡܢ. ܥܡ ܛܒܬܐ ܕܝܢ ܪܕܐ ܘܡܗܠܟ ܬܝܝܪܐܬܝ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܿܙܕܩ ܕܢܣܬܟܠ ܕܬܠܬ ܐܬܝܝܗܝܢ 
. ܐܢܢܩܬܝܐ. 10 ܡܬܡܨܝܢܬܝܐ. ܐܠ ܡܫܟܚܢܬܝܐ. ܑܐܢܢܩܬܝܐ ܿܡܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܟܠ ܒܪܢܫܐ 

ܶ
ܿܗܘܐܠܵܣ ܕܣܘܥܵܖܐܢ ܘܕܵܡܐܠ

ܚܝܘܬܐ. ܟܠ ܓܡܐܠ ܕܐܪܒܥܼܬ ܵܖܓܐܠ. ܡܬܡܨܝܢܬܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܪܗܛܪܐ. ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܓܪܡܡܛܝܩܐ. 

a Sugestia Brauna CSCO 74, by uzuzpełnic o ܘܼܡܢ albo ܐܝܟ . My poszliśmy za ܐܝܟ.
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ܐܠ ܡܫܟܚܢܬܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܟܠ ܓܡܐܠ ܦܪܘܚܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. 
ܡܫܟܚܝܢܢ ܩܕܡܬܝ ܿܡܢ ܐܠܠܗܐ ܡܪܟܠ܆ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܠܬܵܖܥܬܝܐ ܕܓܘܐ ܕܒܢܝܢܫܐ. ܕܠܘ ܥܐ ܠܢܵܢܩܬܝܐ ܿܡܢ. ܘܐܠ 
ܕܝܢ ܘܐܦܐܠ ܥܠ ܐܠ ܡܫܟܵܚܢܬܝܐ. ܥܠ ܡܬܡܨܵܝܢܬܝܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܣܝܡܝܢ ܢܡܵܘܣܐ. ܘܕܢܵܗܘܝܢ ܘܕܐܠ ܢܵܗܘܝܢܘ. ܘܐܠ 
20 ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܐ̱ܢܫ ܼܣܡ ܢܡܘܣܐ ܕܢܣܘܩ ܒܪܢܫܐ ܘܐܠ ܢܣܘܩ. ܐܘ ܕܢܗܘܐ ܬܵܖܝܢܝ ܵܖܓܐܠ ܐܘ ܕܐܠ ܢܗܘܐ. ܘܐܦܐܠ 
ܕܓܡܐܠ ܿܡܢ ܬܵܖܝܢܝ ܓܦܐ: ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܵܖܒܝܥܢ ܵܖܓܐܠ ܢܗܘܐ. ܐܬܝܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܩܕܡܬܵܝܐ ܼܡܢ ܐܚܩܐ. ܗܢܵܝܢ 
ܕܝܢ ܬܵܖܝܢܬܝܐ ܐܠ ܡܬܡܨܵܝܢܬܝܐ. ܘܿܢܵܦܠܢ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܬܚܘܬ ܡܠܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܨܒܝܢܐ. ܘܐܠ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܐܠ ܢܣܘܩ 
ܒܪܢܫܐ. ܘܐܠ ܕܐܠ ܢܗܘܐ ܬܵܖܝܢܝ ܵܖܓܐܠ. ܟܠ ܒܪ ܐ̱ܢܫܐ ܓܝܪ ܣܐܿܩ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܬܵܖܝܢܝ ܪܓܐܠ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. 
ܘܠܬܝ ܘܐܦܐܠ ܚܕ ܓܡܐܠ ܬܵܖܝܢܝ ܵܖܓܐܠ. ܘܐܦܐܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܵܖܒܝܥܝ ܵܖܓܐܠ. ܐܠ ܡܫܟܚܢܬܝܐ ܓܝܪ ܐܬܝܝܿܗ ܠܡܗܘܐ. 
ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܪܗܛܪܐ ܐܘ ܕܐܠ ܢܗܘܐ: ܘܕܢܐܠܦ [62] ܣܦܪܐ ܐܘ ܕܐܠ ܢܐܠܦ ܘܕܢܩܛܘܐ ܠܘ ܕܐܠ ܢܩܛܘܠ. 
ܘܕܢܓܢܘܒ ܐܘ ܕܐܠ ܢܓܢܘܒ: ܡܬܡܨܝܢܬܝܐ ܐܬܝܝܿܗ ܠܡܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܥܠ ܿܗܢܵܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܟܚܐ ܕܢܗܵܘܝܢ 
ܘܕܐܠ ܢܗܘܵܝܢ: ܐܬܬܣܝܡܘ ܟܠ ܢܡܘܵܣܝܢ ܘܡܬܬܣܝܡܝܢ. ܥܠ ܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܦܣܩ ܘܚܪܩ ܠܐܗܐ ܕܗܟܢܐ 
ܢܗܵܘܝܢ: ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܗܟܢܐ ܢܗܵܘܝܢ. ܐܟܙܐܢ ܓܝܪa ܢܘܪܐ ܿܡܢ ܕܚܡܝܡܬܐ: ܥܠ ܬܠܓܐ ܕܝܢ ܕܩܪܝܪܐ ܢܗܘܐ: ܐܘ ܥܠ 
ܫܡܫܐ ܿܡܢ ܕܒܐܝܡܡܐ ܢܢܗܪ: ܥܠ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܒܫܘܵܚܠܦܐ ܕܬܪܒܬܝܐ ܘܕܒܘܨܪܐ ܢܬܚܙܐ. 10 ܐܘ ܐܟܙܐܢ ܕܥܠ ܿܗܢܝܢ 
ܕܦܼܣܩ ܠܐܗܐ ܕܐܠ ܢܗܵܘܝܢ: ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܠܓܡܪ ܐܠ ܡܫܟܚܢ ܕܢܗܵܘܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܝܢܐ ܿܡܢ ܠܡܫܡܥ. ܐܕܐܢ ܕܝܢ 
ܠܡܚܙܐ. ܐܘ ܪܓܐܠ ܿܡܢ ܕܬܣܘܩ: ܢܚܝܪܐ ܕܝܢ ܕܢܗܠܟ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ: ܘܐܠ ܚܕ ܢܡܘܣܐ ܡܬܘܡ ܐܬܬܣܝܡ 
ܘܡܬܬܣܝܡ. ܒܿܗܝ ܕܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ. ܿܗܢܵܝܢ ܕܝܢ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܡܫܟܵܚܢ ܕܢܗܵܘܝܢ. ܘܐܢ ܡܬܬܣܝܡ ܢܡܘܣܐ 
ܥܠܝܗܝܢ ܘܐܢ ܐܠ ܡܬܬܣܝܡ. ܥܠ ܿܗܢܵܝܢ ܕܐܠ ܦܼܣܩ ܘܚܪܩ ܠܐܗܐ ܐܘ ܕܬܗܘܐ ܐܘ ܕܐܠ ܬܗܘܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ: ܐܐܠ ܒܿܗ 
ܒܪܡܘܬܐ ܬܵܖܬܝܗܝܢ 20 ܘܡܫܟܚܐ ܕܢܗܵܘܝܢ ܘܡܫܟܚܐ ܕܐܠ ܢܗܵܘܝܢb. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܼܣܡ ܘܬܼܚܡ ܢܡܘܣܐ ܐܘ ܕܢܗܵܘܝܢ 
ܐܘ ܕܐܠ ܢܗܵܘܝܢ. ܥܐ ܠܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܼܥܒܕ ܘܕܐܠ ܼܢܥܒܕ. ܘܡܵܫܟܚܢ ܿܗܢܵܝܢ ܕܢܗܵܘܝܢ ܡܢܢ ܘܕܐܠ ܢܗܵܘܝܢ: ܥܠ 
ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܢܡܘܵܣܐ: ܐܘ ܕܢܗܵܘܝܢ ܐܘ ܕܐܠ ܢܗܵܘܝܢ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܦܿܩܕ ܿܡܢ ܢܡܘܳܣܐ. ܐܠ ܠܡ ܬܣܗܕ ܥܠ ܚܒܪܟ 
ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܿܡܨܝܐ ܕܢܣܗܕ ܘܿܡܨܝܐ ܕܐܠ ܢܣܗܕ. ܠܐܘ ܓܝܪ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܐܬܝܝܿܗ ܗܼܘܬ ܿܗܝ ܕܢܣܗܕ: 
ܘܐܠ ܡܫܟܚܐ ܗܼܘܬ ܕܐܠ ܢܣܗܕ. ܐܘ ܠܐܘ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܼܘܬ ܟܠ ܠܟܗ ܕܢܣܗܕ܆ [63] ܬܝܝܪܬܐ ܐܬܝܝܿܗ ̱ܗܘܼܬ ܕܢܣܝܡ 
ܢܡܘܣܐ ܕܐܠ ܢܣܗܕ. ܥܠ ܿܗܘ ܡܐ ܕܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܿܗܘܐ ܗܼܘܐ: ܐܘ ܥܠ ܿܗܘ ܡܐ ܕܣܟ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܘܼܬ ܕܢܗܘܐ. ܿܡܕܝܢ 
ܐܢܗܘ ܿܡܢ ܕܡܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ: ܠܒܪ ܼܡܢ ܨܒܝܢܐܗ ܘܠܒܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܣܗܕ. ܐܢܼܗܘ ܕܝܢ ܕܐܠ 
ܡܣܗܕ ܐܝܟ ܢܡܘܣܗ ܕܠܐܗܐ ܘܐܝܟ ܦܘܩܕܐܢ ܕܠܐܗܐ ܣܥܪ. ܘܬܵܖܬܝܗܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܿܣܥܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܫܢܐ 
ܿܡܢ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܟܝܢܐܬܝ: ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܒܐܝܢܐ ܙܐܢ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܡܠܠ: ܗܕܐ ܠܘ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܿܡܢ. ܼܡܢ 10 
ܨܒܝܢܢ ܕܝܢ ܐܬܝܝܿܗ: ܐܢ ܨܒܝܢܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܢ ܿܨܒܝܢܢ ܕܓܠܬܐ ܡܡܟܟܝܢ ܚܢܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܿܗܝ ܿܡܢ ܕܢܣܗܕ 
ܼܡܢ ܠܐܗܐ: ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܼܡܢ ܨܒܝܢܢ ܐܬܝܝܿܗ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܿܦܩܕ ܠܐܗܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܠ ܬܓܘܪ. ܘܐܦ ܗܪܟܐ 
ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܘܕܐܠ ܢܗܘܐ ܿܦܩܕ. ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܢ ܡܣܬܥܵܖܢ. ܘܝܕܝܥܐ: ܕܐܢ ܼܗܘ 
ܓܘܢ ܘܐܦ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܬܚܝܒ  ܿܓܐܪ ܠܒܪ ܼܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܘܠܒܪ ܼܡܢ ܢܡܘܣܗ ܿܥܒܕ. ܘܒܕ ܿܡܢ ܕ
ܼܡܢ ܿܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܘܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܿܣܥܪ ܡܕܡ ܠܒܪ ܶܡܢ ܨܒܝܢܐ 20 ܘܦܘܩܕܐܢ ܕܿܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܘܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܒܨܒܝܢܗ 
ܘܒܚܐܪܘܬܗ ܠܛܒܬܐ ܿܡܢ ܐܣܠܝ. ܠܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܓܼܒܐ ܘܪܼܚܡ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠ ܿܓܐܪ: ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܐܝܟ ܦܘܩܕܐܢ 
ܕܠܐܗܐ ܿܣܥܪ: ܘܐܢܼܗܘ ܠܡ ܕܓܘܪܐ ܥܼܒܪ ܢܡܘܣܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܶܡܢ ܓܘܪܐ ܕܝܢ ܒܛܢܐ: ܼܡܢ ܒܛܢܐ ܕܝܢ ܕܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ 
ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܬܓܡܪ: ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܘܓܠܝܐ: ܕܓܘܪܐ ܿܡܢ ܥܠܼܬ ܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܡܫܬܟܚ. ܐܐܠ ܓܘܪܐ 
ܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ ܠܒܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܿܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܕܐ ܼܡܠܬܐ ܘܐܦ ܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܠܒܪ 

a Za Braunem CSCO 74 dodaję w tłumaczeniu ܕܥܠ.
b Za Braunem CSCO 74 dodaję w tłumaczeniu ܥܠ.
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ܶܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܬܓܡܪ. ܐܐܠ ܐܡܪܝܢܢ ܕܙܘܘܓܐ ܿܡܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܬܓܡܪ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ [64] 
ܐ: ܢܗܘܐ ܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ. ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ 

ܳ
ܛܟܣ ܼܡܢ ܒܪܝܫܬܝ ܠܐܗܐ. ܕܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܕܟܪܐ ܘܕܢܩܒܬ

ܘܡܬܩܪܐ ܒܪܢܫܐ. ܓܘܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܬܓܡܪ. ܘܙܘܘܓܐ ܼܗܘ ܕܓܿܡܪ ܘܡܫܡܐܠ ܒܪܢܫܐ ܘܠܘ 
ܝ ܓܘܪܐ ܕܝܢ ܡܬܚܝܒ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܙܘܘܓܐ ܿܡܢ ܟܝܢܐ. ܠܓܘܪܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐ ܒܝܫܐ 

ܰ
ܓܘܪܐ. ܘܒܪܓܘܢ ܠܘ ܥܐ ܠܵܦ

ܓܿܡܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܿܢܘܪܐ ܿܡܢ ܶܡܢ ܠܐܗܐ ܐܬܒܪܬܸܝ: ܚܫܚܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܠܿܗ ܘܙܐܢ 10 ܕܫܘܠܛܢܢ ܐܬܝܝܿܗ: ܕܐܘ ܛܒܐܬܝ ܐܘ 
ܒܝܫܐܬܝ ܢܬܚܫܚ ܒܿܗ: ܐܢ ܕܝܢ ܬܨܒܐ: ܐܝܟܢܐ ܿܡܢ ܐܬܝܗܒܸܬ ܠܢ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܒܟܝܢܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܒܿܗ. ܿܗܐܢ 
ܬܝ ܐܘ ܢܟܦܐܬܝ ܕܫܘܠܛܢܢ ܐܬܝܝܿܗ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܙܘܘܓܐ ܿܡܢ ܶܡܢ ܠܐܗܐ ܐܬܬܩܢ. ܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܘܚܫܚܬܐ 

ܺ
ܕܝܢ ܙܠܝܐܠ

ܕܨܒܝܢܢ ܐܬܝܝܿܗ. ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܠܘ ܙܘܘܓܐ: ܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܡܬܚܝܒ ܐܘ ܡܬܠܟܠ. ܥܠܬܐ ܿܡܢ ܗܟܝܠ 
ܕܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܙܘܘܓܐ ܟܝܢܐ. ܕܙܘܘܓܐ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܠܐܗܐ ܼܗܘ ܥܠܬܐ. ܥܠܬܐ ܡܪܝܢ ܐܪܐ ܕܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ 
ܥܡ 20 ܦܓܪܐ ܠܐܗܐ ܼܗܘ. ܘܥܠܬܐ ܿܡܢ ܕܓܘܪܐ ܨܒܝܢܐ ܗܼܘ ܒܝܫܐ. ܕܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܠܘ ܠܐܗܐ ܗܼܘ ܥܠܬܐ. 
ܕܓܘܪܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܠܘ ܠܐܗܐ ܼܗܘ ܥܠܬܐ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܪܡܘܬܐ ܦܩܕ ܠܐܗܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܠ ܬܩܛܘܠ. ܘܝܕܝܥܐ 
ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܿܦܩܕ ܕܐܠ ܢܩܛܘܠ. ܡܛܠ ܕܡܨܐ ܼܗܘ ܕܢܩܛܘܠ ܘܕܐܠ ܢܩܛܘܠ. ܠܐܘ ܓܝܪ ܽܗܘ ܦܼܣܩ ܘܼܚܪܩ 
ܕܢܩܛܘܠ. ܐܝܟܢܐ ܿܣܐܡ ̱ܗܼܘܐ ܢܡܘܣܐ ܠܘܩܒܠ ܦܘܣܩܢܗ ܕܐܠ ܢܩܛܘܠ. ܼܗܘ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܣܐܡ 
̱ܗܼܘܐ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ. ܘܕܠܩܘܒܐܠ ܕܢܦܫܗ ܡܬܚܙܐ ̱ܗܳܘܐ. ܘܐܢ ܠܓܡܪ ܐܠ ܡܫܟܚ ̱ܗܼܘܐ ܕܢܩܛܘܠ. 
ܬܝܝܪܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܼܘܐ ܣܝܡ ܢܩܥܘܣܐ: ܥܠ [65] ܿܗܘ ܡܐ ܕܠܓܡܪ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܼܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܐܐܠ ܐܠ ܦܼܣܩ 
ܠܐܗܐ ܘܼܚܪܩ: ܥܠ ܿܗܘ ܿܡܢ ܕܢܩܛܘܠ: ܥܠ ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܢܬܩܛܠ. ܐܠ ܓܝܪ ܿܣܐܡ ܗܼܘܐ ܕܠܩܘܒܐܠ ܕܚܘܪܩܶܢܗ 
ܘܕܦܘܣܩܢܗ ܢܡܘܣܐ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̱ܗܼܘܬ܆ ܕܿܗܘ ܿܡܢ ܢܩܛܘܠ: ܿܗܘ ܕܝܢ ܢܬܩܛܘܠ. ܼܡܢ ܬܝܝܪܘ 
ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ̱ܗܼܘܐ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠ ܬܩܛܘܠ ܠܐܘ ܐܠ ܡܫܟܚܐ ̣ܗܘܬ ܠܓܡܪ ܕܢܩܛܘܠ .ܐܐܠ ܼܣܡ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠ 
ܬܩܛܘܠ. ܠܨܒܝܢܐ ܿܗܘ ܕܡܫܟܚ ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܒܫܘܝܘܬ ܢܙܐܠ ܠܡܣܥܪ. ܘܐܢ ܿܡܢ ܐܠ ܿܩܛܠ ̱ܗܼܘܐ: 10 ܨܒܝܢܐ ܐܟܚܕ 
ܓܘܢ ܡܬܩܛܠ  ܦܘܩܕܐܢ ܕܠܐܗܐ ܡܫܡܐܠ ̱ܗܼܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܩܛܠ ̱ܗܼܘܐ: ܠܒܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܐܢ ܕܠܐܗܐ ܿܥܒܕ ̱ܗܼܘܐ. ܘܒܕ
̱ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܥܼܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܐܢ ܕܠܐܗܐ. ܣܼܢܐ ܿܡܢ ܛܒܬܐ. ܪܚܡ ܕܝܢ ܒܝܫܬܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܐܐܠ ܠܡ ܐܢ ܼܗܘ ܕܩܛܐܠ 
ܿܡܢ ܚܘܒܐܠ ܕܚܝܘܬܐ ܿܗܘܐ: ܿܡܢ ܚܘܒܐܠ ܕܝܢ ܕܚܝܘܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܿܗܘܐ. ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܿܩܛܐܠ ܦܘܪܫܢܐ 
ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܿܥܒܕ. ܐܐܠ ܩܛܐܠ ܠܒܪ ܶܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܘܦܘܩܕܢܗ ܗܼܘܐ. ܡܫܟܚܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ 
ܗܕܐ 20 ܕܬܫܢܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܣܬܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ. ܕܫܘܢܝܐ ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ 
ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܠܐܗܐ ܛܟܣ ܕܢܗܘܐ. ܐܢ ܿܗܘܐ ܓܝܪ ܩܛܐܠ ܘܐܢ ܐܠ ܿܗܘܐ. ܐܠܡܬܝ ܕܼܗܘ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ 
ܦܓܪܐ. ܩܛܐܠ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐܗܐ ܛܟܣ ܕܢܗܘܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܼܡܢ ܿܗܝ ܕܡܬܚܝܒ ܩܛܘܐܠ ܕܩܛܐܠ. ܐܐܠ ܿܡܢ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ 
ܝ 

ܰ
̱ܗܼܘܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܬܩܛܠ ܥܐ ܠܵܦ ̱ܗܼܘܐ ܕܢܬܩܛܠ ܬܝܝܪܐܬܝ. ܐܐܠ ܕܢܬܠܟܠ ܿܫܘܐ  ܓܠܠܗܐ ܫܡܫ܆ ܐܠ 

ܝ ܫܘܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܶܡܢ ܦܓܪܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ 
ܰ
ܕܼܩܛܠ. ܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܫܡܫ. ܘܡܬܬܶܒܥ ܐܠ ̱ܗܼܘܐ ܥܐ ܠܵܦ

ܟܐ ܠܡܬܝ ܕܼܗܘ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ ܿܗܘܝܐ ܗܼܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ. ܐܐܠ ܥܠ [66] ܐܵܦܝ ܚܘܒܐܠ ܕܨܠܡܐ ܕܠܐܗܐ ܕܥܼܒܕ ܿܗܘ 
ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܡܬܩܪܐ ܩܛܐܠ. ܿܡܕܝܢ ܿܙܕܩ ܕܢܐܡܪ. ܕܫܘܢܝܐ ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܕܒܟܠ ܙܢܵܝܢ ̱ܗܼܘܐ: ܒܦܘܩܕܢܗ 
ܕܠܐܗܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܠܐܗܐ ܓܝܪ ܬܼܚܡ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ: ܕܬܫܢܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܙܢܵܝܐ ܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ ܶܡܢ 
ܦܓܪܐ ܠܘ ܶܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܼܗܘܝܢ. ܐܐܠ ܡܢܗܘ ܿܡܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. 
ܡܢܗܘ ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܿܗܘܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܛܢܐ ܿܡܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܬܓܡܪ: 10 ܒܪܘܟܒܐ ܐܿܡܪ ܐܐܢ 
ܕܦܓܪܐ ܕܒܗܘܝܐ ܕܢܦܫܐ ܕܿܒܗ ܼܡܢ ܐܠ ܡܕܡ. ܙܐܢ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܒܛܢܐ: ܐܢܗܼܘ ܿܡܢ ܕܢܡܘܣܐܬܝ ܢܗܘܐ: ܐܿܡܪܝܢ ܚܢܢ 
ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܗܼܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܢܡܘܣܐܬܝ ܢܗܘܐ: ܐܠ ܐܿܡܪܝܢܢ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܿܗܘܐ: ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܫܘܢܝܐ 
ܿܡܢ ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܿܡܪܝܢܢ ܕܿܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܬܚܡ ܠܐܗܐ ܼܡܢ ܒܪܫܬܝ. ܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ 
ܕܫܘܢܝܐ: ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܟܝܢܐܬܝ ܢܗܘܐ ܐܘ ܢܡܘܣܐܬܝ: ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܘܒܨܒܝܢܗ ܿܗܘܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ 
ܕܠܐܗܐ  ܒܦܘܩܕܢܗ  ܿܡܢ  ܕܐܪܥܐ  ܘܐܝܟܢܐ  ܿܗܘܐ.  ܕܠܐܗܐ  ܕܒܦܘܩܕܢܗ   20 ܐܿܡܪܝܢܢ  ܐܠ  ܢܡܘܣܐܬܝ:  ܘܠܘ  ܟܝܢܐܬܝ 
ܐܬܒܪܬܸܝ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ ܩܒܠܸܬ ܚܝܐܠ ܕܬܘܥܐ. ܙܐܢ ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܒܗ ܡܬܦܠܚܐ ܘܡܬܢܨܒܐ ܘܡܙܕܪܥܐ: ܐܢܼܗܘ 
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ܿܡܢ ܕܢܡܘܣܐܬܝ ܘܟܐܢܐܬܝ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ: ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܢܡܘܣܐܬܝ ܘܠܘ ܟܐܢܐܬܝ ܢܗܘܐ: ܗܝܕܝܢ ܠܘ 
ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘܐܢ ܗܟܢ: ܚܝܐܠ ܡܘܥܝܢܐ ܕܒܿܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܐܢ ܕܠܐܗܐ 
ܠܥܒܕܐ ܢܥܒܕ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܨܒܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܘܩܕܢܘܬܿܗ ܿܡܢ ܕܢܘܪܐ ܒܦܘܩܕܢܗ [67] ܕܠܐܗܐ ܐܬܝܝܿܗ: ܠܐܗܐ ܓܝܪ ܒܪܿܗ 
ܚܡܝܡܬܐ ܘܡܘܩܕܢܬܝܐ: ܙܐܢ ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܒܗ ܡܘܩܕܐ: ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܬܪܝܨܐܬܝ ܘܟܐܢܐܬܝ ܿܗܘܐ: ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܝܟ 
ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܿܡܪܝܢܢ ܕܡܘܩܕܐ: ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܒܪܿܗ ܠܐܗܐ ܠܚܫܚܬܐ ܕܒܢܵܝܢܫܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܨܐܬܝ ܘܐܠ ܗܼܘܐ 
ܟܐܢܐܬܝ ܿܗܘܐ: ܙܒܢܝܢ ܕܝܢ ܣܓܵܝܐܢ ܵܒܬܐ ܘܚܵܩܠܬܐ ܘܒܢܵܝܢܫܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܐ̱ܢܵܫܝܢ ܕܿܢܘܩܕܘܢ ܒܿܗ: ܿܗܝܕܝܟ ܠܘ ܼܡܢ 
ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܘܩܕܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܙܘܘܓܐ 10 ܘܫܘܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ: ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ 
ܕܟܐܢܐܬܝ ܘܢܡܘܣܐܬܝ ܘܟܝܢܐܬܝ ܢܗܘܘܢ: ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܘܒܨܒܝܢܗ ܐܿܡܪܝܢܢ ܕܿܗܘܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܟܐܢܐܬܝ ܘܠܘ 
ܢܡܘܣܐܬܝ ܿܗܘܝܢ: ܐܠ ܐܿܡܝܢܢ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܿܗܘܝܢ. ܒܪܡ ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ: ܼܗܘ ܿܡܢ ܙܘܘܓܐ 
ܘܫܘܢܝܐa ܕܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܶܡܢ ܐܢܢܩܐ ܿܗܘܐ. ܐܬܝ ܬܚܘܡܗ ܕܠܐܗܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܘܡܬܓܡܪ ܽܙܘܳܘܳܓܐb ܘܡܫܡܢܝܐ 
ܢܦܫܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܕܢܡܘܣܐܬܝ ܘܟܝܢܐܬܝc ܐܘ ܕܠܘ ܢܡܘܣܐܬܝ ܢܗܘܐ ܿܙܘܘܓܐ ܘܡܘܬܐ. ܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܿܙܘܘܓܐ ܘܕܫܘܢܝܐ 
ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܢܡܘܣܐܬܝ ܘܟܝܢܐܬܝ ܡܬܓܡܪ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܢܡܘܣܐܬܝ ܘܠܘ ܟܝܢܐܬܝ ̱ܗܼܘܐ: ܐܠ 
ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܡܬܓܡܪ ܘܡܫܬܡܐܠ. ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ: ܕܠܠܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܕܿܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ. ܐܠ ܢܗܘܐ ܠܗܼܘܢ 
ܬܝ ܓܝܪ ܕܝܢܐ. ܒܿܗܘ 

ܺ
ܐܓܪܐ ܕܩܪܝܒ ܼܡܢ ܿܣܐܡ ܢܡܘܣܐ. ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܠ ܿܢܛܪܝܢ: ܒܥܠܡܐ ܿܡܢ ܗܐܢ: ܡܚܕܐ ܩܠܝܐܠ

ܐ ܘܬܚܘܬܝܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܠܬܝ ܦܘܣܩܢܐ ܘܚܘܪܩܢܐ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܕܢܗܵܘܝܢ ܒܵܝܫܬܐ. 
ܳ ܿ
ܕܝܢ ܕܥܬܝܪ ܬܫܢܝܩܐ ܕܐܠ ܿܥܒܪ. ܐܬ

ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܡܫܢܝܐ ܢܦܫܐ ܼܡܢ ܦܓܪܐ ܣܜܪ ܼܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ. ܐܬܬܪܝܡܸܬ ܿܡܢ [68] ܒܛܠܘܬܐ. ܐܬܬܩܝܡܸܬ 
ܕܝܢ ܚܐܪܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠ ܡܫܢܝܐ: ܿܗܝ ܕܒܗܦܟܐ: ܐܬܬܪܝܡܸܬ ܿܡܢ ܚܐܪܘܬܐ: ܐܬܬܩܝܡܸܬ ܕܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܠܐܗܬܝܐ ܘܐܢܼܗܘ 
ܿܡܢ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܡܬܬܪܝܡܐ: ܐܝܟܐ ܼܗܝ ܿܗܝ ܕܐܦܐܠ ܡܢܬܐ ܕܣܥܪܐ ܼܡܢ ܪܫܐ. ܐܦܐܠ ܨܦܪܐ ܿܢܦܐܠ ܒܦܚܐ ܤܛܪ ܼܡܢ 
ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܬܬܪܝܡܐ: ܐܝܟܐ ܼܗܝ ܡܠܬܐ ܕܣܝܡ ܢܡܘܣܐ. ܐܘ ܐܝܟܘ ܦܘܪܥܢܐ ܕܶܡܢ ܗܪܟܐ 
ܘܼܡܢ ܬܿܡܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܿܡܪ ܐܐ̱ܢ ܕܫܡܝܐ ܘܓܗܐܢ. ܘܐܠ ܒܛܝܠܘܬܐ 10 ܠܐܗܬܝܐ ܡܬܬܪܝܡܐ. ܠܐܗܐ ܓܝܪ ܩܼܒܥ 
ܒܟܝܢܐ ܒܛܢܐ ܘܡܘܬܐ ܘܚܝܐܠ ܕܡܘܥܬܝܐ ܿܡܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܩܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܕܚܵܝܐܠ ܐ̱ܚܵܖܐܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ܆ 
ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܒܟܝܢܐܬܝ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ: ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܚܐܪܘܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܠܝܠܘܬܢ ܡܬܒܛܠ. ܡܬܚܫܚܝܢ 
ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܟܝܢܐܬܝ. ܐܝܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܢ. ܘܡܙܕܘܓܝܢܢ ܿܡܢ ܥܡ ܵܢܫܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܿܡܢ 
ܓܘܢ ܘܐܦ 20  ܕܢܡܘܣܐܬܝ ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܫܡܠܢܢ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܢܡܘܣܐܬܝ: ܠܘ ܦܘܩܕܐܢ ܓܡܪܢܢ. ܕܒܕ
ܡܬܢܓܕܝܢܢ ܡܛܠ ܥܼܒܪ ܦܘܩܕܐܢ. ܘܗܪܟܐ ܐܟܚܕ ܘܠܠܿܗܠ. ܒܛܢܐ ܓܝܪ ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܬܓܡܪ ܐܝܟ 
ܚܝܐܠ ܿܗܘ ܕܩܼܒܥ ܠܐܗܐ ܒܪܝܫܬܝ ܒܟܝܢܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܐܢ ܘܐܦ ܡܘܩܕܝܢܢ ܿܢܘܪܐ. ܘܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܐܝܟ ܕܠܚܫܚܬܐ ܕܟܝܢܐ 
ܡܘܩܕܝܢܢ: ܦܘܩܕܢܗ ܕܠܐܗܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܬܸܝ ܼܡܢ ܠܐܗܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܢܟܝܢܐ ܕܒܢܵܝܢܫܐ ܡܬܚܫܚܝܢ 
ܚܢܢ ܒܿܗ ܟܕ ܡܘܩܪܝܢܢ: ܒܙܒܢ ܿܡܢ ܵܒܬܐ ܕܒܢܵܝܢܫܐ: ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܵܩܠܬܐ ܘܟܵܖܡܐ ܘܡܕܝܵܢܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܠܘ ܦܘܩܕܢܗ 
ܕܠܐܗܐ ܓܡܕܝܢܢ ܒܿܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܬܝ ܼܗܝ ܢܘܪܐ ܐܝܟܢ ܕܼܗܘ ܐܢ ܢܬܚܫܚ ܒܿܗ: ܿܗܘ ܡܐ ܕܩܒܥ ܒܿܗ ܠܐܗܐ ܟܝܢܐܬܝ 
ܓܡܪܐ. ܘܠܘ ܼܗܢܘܢ ܣܘܥܵܖܐܢ ܩܢܘܡܗܘܢ ܡܬܬܕܝܢܝܢ. ܐܐܠ ܙܢܵܝܐ [69] ܟܬܝ ܕܝܠܗܘܢ ܘܢܝܫܐ ܿܗܘ ܕܒܿܗ ܡܣܬܥܪ 
ܐܘ ܛܒܐ ܐܘ ܒܝܫܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ: ܐܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܿܗܘܐ ܘܡܬܐܡܪ. ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܦܝܢܚܣ 
ܓܘܢ  ܼܩܛܠ ܘܐܦ ܗܪܘܕܣ ܼܩܛܠ. ܘܣܘܥܪܐܢ ܿܡܢ ܕܩܛܐܠ ܚܕ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܘܙܐܢ ܠܘ ܼܗܘ ܟܕ ܼܗܘ. ܕܒܕ
ܦܝܢܚܣ ܿܡܢ ܐܬܠܟܠ. ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܐܬܚܝܒ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܘܗܘܫܥ ܙܢܝܘ. ܘܣܘܥܕܐܢ ܿܡܢ ܕܙܘܘܓܐ ܚܕ 
ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܚܕ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܬܬܕܝܢ܆ ܗܐܢ ܕܝܢ: ܐܠ 10 ܠܓܡܪ. ܘܐܠ 

a Uzupełnienie luki za Braunem CSCO 74.
b Uzupełnienie luki za Braunem CSCO 74.
c Uzupełnienie luki za Braunem CSCO 74.
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ܐܐܠ  ܕܠܐܗܐ.  ܠܒܛܝܠܘܬܗ  ܡܒܛܐܠ  ܚܐܪܘܬܢ  ܬܘܒ  ܘܐܦܐܠ  ܠܚܐܪܘܬܢ.  ܡܪܝܡܐ  ܕܠܐܗܐ  ܒܛܝܠܘܬܗ  ܗܟܝܠ 
ܒܛܝܠܘܬܗ ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ ܪܕܝܐ ܥܡ ܟܠ ܒܠܟܙܒܢ. ܚܐܪܘܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܡܬܚܫܚܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܘܒܠܟܙܒܢ ܐܝܟ 
ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܒܝܢܢ. ܐܟܙܐܢ ܕܐܚܵܘܗܝ ܿܡܢ ܕܝܘܣܦ ܗܝܕܟ ܘܝܗܵܘܕܝܐ ܒܬܪܟܢ. ܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܠܚܘܗܘܢ ܝܘܣܦ ܙܼܒܢܘ 
ܠܥܒܕܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܡܫܢܚܐ ܡܪܢ ܠܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܒܡܪܝܪܘܬܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܐܫܼܠܡܘ. ܠܐܗܢ ܕܝܢ ܿܗܘ ܚܟܝܡ 
ܒܟܠ ܘܛܒܐ. ܠܝܘܣܦ ܿܡܢ ܒܝܕ ܥܒܕܘܬܐ ܠܟܝܐܠ ܥܠ ܪܫܗ 20 ܼܩܛܪ. ܠܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܢ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ 
ܟܠ ܫܼܘܠܛܠܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܐܓܙܪ. ܘܬܓܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܠܐܗܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܦܐܝܐܬܝ ܼܩܛܪ. ܒܗܠܝܢ ܓܪ 
ܕܐܬܐܡܪ: ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܒܢܵܝܢܫܐ ܐܬܰܓܠܬܸܝ. ܘܙܠܠܵܝܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܠܥܠ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܢܗܝ̱ܪܐܬܝ 
ܐܨܡܚܘ. ܟܕ ܵܖܕܝܢ ܬܵܖܬܝܗܝܢ ܕܐܠ ܥܘܘܟ. ܒܕܡܘܬ ܩܪܘܟܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܪܟܒܬܐ ܕܟܕܝܢܝܢ ܶܡܢ ܵܖܟܫܐ ܣܩܵܘܒܠܚ ܒܪܗܛܐ 
ܠܠܵܚܕܕܐ: ܕܼܡܢ ܗܢܝܘܟܐ ܚܟܝܡܐ ܘܚܝܠܬܐܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܬܝ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܒܐܡܝܢܘ 
ܘܕܐܠ ܬܘܣܦ ܒܘܨܪ. [70] ܿܗܘ ܕܝܢ ܟܬܝ ܒܬܪܒܬܝ ܘܒܒܘܨܪܐ ܿܓܡܪܝܢ ܡܪܕܬܝܗܘ܆ ܟܕ ܘܐܠ ܫܡܫܐ ܡܒܛܠ 
ܠܣܗܪܐ ܼܡܢ ܡܪܕܬܝܗ ܘܫܘܚܠܦܵܘܗܝ. ܘܐܠ ܣܗܪܐ ܡܥܸܘܟ ܠܫܡܫܐ ܼܡܢ ܡܪܕܬܝܗ. ܗܟܢܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ ܕܠܐܗܐ 
ܕܥܠ ܟܠ. ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܡܠܠܵܝܐܠ ܵܖܕܝܢ ܫܘܝܐ. ܟܕ ܘܐܠ ܒܛܠܝܠܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܿܒܪܐ ܡܬܘܡ ܒܩܛܝܪܐ 
ܠܚܐܪܘܬܐ ܕܡܠܠܵܝܐܠ ܘܠܨܒܝܢܐ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܠܠܵܝܐܠ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܬܝܐ܆ ܡܫܟܚܐ ܡܬܘܡ ܠܡܒܛܠܘ 
ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ. 10 ܐܐܠ ܟܡܐ ܙܒܢܵܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝ ܣܩܘܒܠܝܝܢ ܠܠܵܚܕܕܐ܆ ܚܕ ܫܘܦܪܐ ܬܡܝܗܐ 
ܬܝ 

ܺ
ܘܬܗܝܪܐ ܘܕܶܡܢ ܟܠ ܫܦܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܡܫܬܡܐܠ ܘܡܬܓܡܪ ܘܡܬܩܝܡ. ܿܩܐܡ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ ܣܩܘܒܐܠ

ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܿܡܪ. ܕܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܿܡܢ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܿܡܢ ܥܒܕܘܬܐ: ܥܒܕܘܬܐ ܕܝܢ ܼܡܢ ܚܣܡܐ ܕܐܚܵܘ̱ܗܝ 
ܕܝܘܣܦ ܐܬܝܠܕܸܬ. ܫܘܠܛܢܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܚܣܡܐ ܐܘܠܕ. ܘܫܘܠܛܢܐ ܿܡܢ ܪܓܝܓܐ ܘܡܬܪܓܪܓܢܐ 
ܘܛܒܐ. ܚܣܡܐ ܕܝܢ ܓܥܝܨܐ ܘܡܬܥܪܩܢܐ. ܿܗܘ ܿܡܢ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܒܝܫܐ ܕܿܗܘ ܛܒܐ ܥܠܬܐ. ܒܿܗ ܕܝܢ 20 ܒܕܡܘܬܐ 
ܘܡܛܠ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܿܩܐܡ ܐ̱ܢܫܝ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܢܽܗܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܿܡܢ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܶܡܢ ܨܠܝܒܐ: ܨܠܝܒܐ ܕܝܢ 
ܕܝܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܿܡܢ ܐܪܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܼܡܢ ܡܪܝܪܘܬ ܝܨܪܐ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܐܬܝܠܕ. ܘܐܢ 

ܳ
ܶܡܢ ܡܪܝܪܘܬ ܝܨܪܐ ܕܝܗܵܘ

ܡܪܝܪܘܬ ܝܨܪܐ ܿܡܢ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܥܠܬܐ ܼܗܝ ܕܨܠܒܐ: ܨܠܝܒܐ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ: ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܩܝܡܬܐ: ܩܝܡܬܐ 
ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܫܡܝܐ ܛܒܬܐ ܼܗܝ ܕܶܡܢ ܟܠ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ: ܕܛܒܬܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܿܗܝ ܕܫܒܝܚܐ ܼܡܢ ܟܠ: ܡܪܝܪܘܬ 
ܝܨܪܐ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܐܬܝܝܿܗ ܥܠܬܐ. ܡܪܝܪܘܬ ܝܨܪܐ ܕܝܢ ܒܝܫܬܐ ܐܬܝܝܿܗ ܘܡܬܬܘܕܝܐ. ܒܝܫܬܐ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ: [71] ܥܠܬܐ 
ܕܛܒܬܐ ܐܬܝܝܗ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ. ܕܐܢܿܗܘ ܿܡܢ ܕܐܵܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܩܕܡܬܝ ܘܝܗܵܘܕܝܐ ܒܬܪܟܢ܆ ܗܢܘܢ ܿܡܢ 
ܕܝܢ  ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛܘ: ܗܠܝܢ  ܙܶܒܢܘ:  ܐܚܘܗܘܢ ܠܢܘܟܵܖܝܐ ܠܥܒܕܘܬܐ  ܓܝܪ ܒܝܘܣܦ ܩܕܡܬܝ 
ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܘܠܐܗܢ: ܡܛܠ ܗܐܢ ܠܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܫܠܡܘ ܘܚܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܬܓܐ ܡܬܘܡܝܐ 
ܐܘ ܓܝܪ  ܘܢܫܬܠܛ ܒܫܪܪܐ ܕܠܩܘܠܣܐ ܬܝܝܪܐܬܝ  ܢܡܠܟ  ܘܦܐܝܘܬ ܠܐܗܐܬܝ ܥܠ ܟܠ  ܢܩܛܘܪ.  ܕܠܐܗܐ 
ܠܓܘܢܝܐ ܿܫܘܝܢ ܘܐܚܵܘܗܝ ܕܝܘܣܦ 10 ܩܕܡܬܝ ܘܝܗܵܘܕܝܐ ܒܬܪܟܢ. ܘܡܫܬܟܵܚܢ ܒܵܝܫܬܐ ܥܠܬܐ ܕܛܵܒܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ 
ܙܼܒܢܘ: ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ  ܘܐܦܐܠ ܐܚܵܘܗܝ ܕܝܘܣܦ. ܘܐܦܐܠ ܝܗܘܕܵܝܐ: ܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܝܘܣܦ ܠܥܒܕܘܬܐ 
ܢܫܬܠܛ ܘܢܡܠܟ. ܐܐܠ ܡܛܠ ܕܥܼܒܕܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܘܡܫܥܒܕܐ ܼܡܢ ܒܪ ܚܐܵܖܐ ܢܗܘܐ: ܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ 
ܠܡܘܬܐ ܚܝܒܘ ܕܨܠܝܒܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܠܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܥܠ ܟܠ ܢܡܠܟ ܘܢܩܛܘܪ ܬܓܐ 
ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܐܠܠܗܐ: ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܓܡܪ ܶܡܢ ܚܵܝܐ ܢܥܛܘܢ ܐܘ ܢܘܒܕܘܢ: ܘܶܡܢ ܚܣܡܐ ܿܡܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܘܡܪܝܪܘܬ 
ܝܨܪܐ: 20 ܠܘ ܕܝܢ ܼܡܢ ܪܚܡܼܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܼܬܘ. ܐܝܟܢܐ ܳܡܕܝܢ ܠܘ ܫܵܘܝܝ ܠܫܘܢܩܐ ܘܠܓܙܪ ܕܝܢܐ 
ܐܬܝܝܗܘܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܿܗܘ ܡܐ ܕܐܬܝܠܕ ܶܡܢ ܥܒܕܵܝܗܘܢ: ܐܐܠ ܕܝܠܗܘܢ ܕܥܵܒܕܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܡܿܩܒܠܝܢ ܦܘܪܥܢܐ. ܡܠܘܢ 
ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܚܣܡܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܐܘܠܕ ܠܛܒܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܛܒܬܐ ܿܡܢ 
ܘܒܝܫܬܐ ܣܩܵܘܒܠܬܝܐ: ܣܩܵܘܒܠܬܝܐ ܕܝܢ ܡܵܖܝܡܢܬܝܐ ܕܚܕܵܕܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܵܥܠܠܬܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܐܬܝܝܗܝܢ: ܳܡܕܝܢ ܛܒܬܐ 
ܟܬܝ ܘܒܝܫܬܐ ܠܘ ܵܥܠܠܬܐ ܿܡܢ ܕܵܚܕܕܐ. ܡܒܛܵܠܢܬܝܐ ܕܝܢ ܟܬܝ ܘܡܵܖܡܢܬܝܐ [72] ܐܬܝܝܗܝܢ ܕܵܚܕܕܐ. ܘܒܝܫܘܬܐ 
ܝܨܪܐ ܿܡܢ ܕܝܗܵܘܕܝܐ ܒܝܫܬܐ. ܡܪܘܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠ ܘܕܡܨܪܝܢ ܛܒܬܐ ܕܝܢ ܘܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܬܸܝ ܡܵܖܝܡܢܬܝܐ 
ܐܬܝܝܗܝܢ ܕܵܚܕܕܐ. ܒܝܫܘܬܐ ܝܨܪܐ ܐܪܐ ܘܡܪܝܪܘܬܐ ܕܝܗܵܘܕܝܐ: ܡܵܖܝܡܢܬܝܐ ܟܬܝ ܘܡܵܒܛܠܢܬܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܘܕܫܘܠܛܢܐ 
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ܿܦܐܐ ܠܐܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܕܝܘܣܦ. ܐܠ ܐܪܐ ܐܬܝܝܗܝܢ ܒܵܝܫܬܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ. 
ܘܐܦܐܠ ܚܣܡܐ ܘܡܪܝܪܘܬ ܝܨܪܐ ܕܝܗܵܘܕܝܐ: ܥܠܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ 10 ܡܪܢ. ܘܥܠ ܫܘܠܛܢܗ 
ܝܘܣܦ ܕܥܐ ܠܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܐܐܠ ܵܢܩܦܢ ܿܡܢ ܠܠܵܚܕܕܐ ܐܝܟ ܩܪܝܒܬ ܬܵܖܥܐ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܵܥܠܬܐ ܘܵܥܠܬܐܢ ܠܠܵܚܕܕܐ. 
ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܗܦ. ܥܠ ܡܨܶܪܝܢ ܐܫܬܠܛ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛ ܐܙܕܒܢ. 
ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܙܕܒܢ. ܘܐܦܐܠ ܟܠ ܕܐܙܕܒܢ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܫܬܠܛ. ܡܫܬܠܛ ̱ܗܼܘܐ 
ܕܝܢ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܟܕ ܠܐܗܐ ܢܦܩܘܕ. ܘܐܦܐܠ ܐܠ ܐܙܕܒܢ ̱ܗܼܘܐ ܼܡܢ ܐܵܚܘܗܝ. ܒܿܗ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ 
ܐܨܠܛܒ. ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ   20 ܘܐܨܠܛܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܐ ܠܡܠܟ. ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ 
ܕܡܨܠܛܒ ܡܡܠܟ. ܘܐܦ ܠܘ ܬܘܒ ܟܠ ܕܡܡܠܟ ܡܨܠܛܒ. ܐܐܠ ܐܬܝܝܗܝܢ ܿܗܢܵܝܢ ܿܡܢ ܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܒܢܵܝܢܫܐ. 
ܿܗܢܝܢ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܐܗܬܝܐ ܿܗܝ ܕܡܙܝܥܐ ܟܠ ܘܡܕܒܪܐ ܠܘܬ ܿܗܝ ܕܦܿܩܚܐ. ܘܡܛܠ ܗܐܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܿܡܢ 
ܘܚܐܪܘܬܐ  ܒܬܝܐ  ܫܠܝܛܘܬ  ܼܡܢ  ܕܿܗܵܘܝܢ  ܘܒܿܗܗܢܝܢ  ܕܡܠܠܵܝܐܠ.  ܒܚܐܪܘܬܐ  ܙܒܢܵܝܢ  ܟܡܐ  ܨܒܝܢܿܗ  ܿܓܡܪܐ  ܠܐܗܬܝܐ 
ܕܝܠܗܘܢ: ܟܕ ܘܐܠ ܡܬܘܡ ܕܿܒܪܐ ܠܗܘܢ ܒܩܬܝܪܐ ܐܘ ܥܨܝܢܐ. ܘܠܘ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܿܡܢ ܕܠܐܗܐ. ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܡܠܘܢ 
ܘܕܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܡܩܒܠܝܢ [73] ܦܘܪܥܢܐ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܫܠܝܛܘܬ ܒܬܝܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܡܠܠܵܝܐܠ ܿܓܡܪܐ ܨܒܝܢܿܗ 
ܕܡܕܒܪܢܘܬܿܗ  ܿܡܢ  ܢܝܫܐ  ܐܝܟ  ܕܠܘ  ܘܡܛܠ  ܠܐܗܬܝܐ.  ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ  ܕܐܬܝܝܗܝܢ  ܒܐܝܠܝܢ  ܫܘܠܛܢܗ  ܘܡܚܘܝܐ 
ܬܝ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ 

ܺ
ܕܠܐܗܐ: ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܚܐܪܘܬܿܗ ܘܕܨܒܝܢܿܗ ܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚܐ: ܡܛܠ ܗܐܢ ܕܠܩܘܒܐܠ

ܢܝܫܐ ܕܿܗܢܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܐܗܐ ܐܬܝ ܠܠܿܗ ܕܬܩܒܠ ܠܟܠܵܝܐܠ ܘܦܘܵܖܥܢܐ. ܐܢ ܿܫܘܐ ܼܗܘ ܶܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܡ 
ܢܝܫܐ ܐܦ ܽܫܠܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠ ܿܫܘܝܢ ܥܡ ܵܚܕܕܐ: ܝܕܝܥܐ ܼܗܝ 10 ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܐܦܐܠ ܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܿܫܠܡ. 
ܕܐܡܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܩܦܐܠܘܢ: ܠܗܠܝܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܬܵܖܬܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܘܪܩܢܐ ܦܼܩܕ ܠܐܗܐ ܕܢܵܗܘܝܢ. ܘܠܠܿܗܝ ܕܒܝܕ ܙܘܘܓܐ 
ܢܥܠܘܢ ܒܢܵܝܢܫܐ ܠܥܠܡܐ ܗܐܢ. ܘܠܠܿܗܝ ܕܒܝܕ ܡܘܬܐ ܢܦܩܘܢ ܼܡܢ ܗܐܢ: ܢܫܢܘܢ ܕܝܢ ܠܠܿܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢܐ ܕܥܬܝܕ. ܠܠܿܗܝ 
ܕܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܒܬܝ ܐܘ ܒܐܝܢܐ ܙܐܢ ܢܼܥܠܘܢ ܐܘ ܢܦܩܘܢ. ܡܕܥ ܿܡܢ ܚܬܬܝܐܬܝ ܿܝܕܥ. ܛܿܥܐ ܠܗ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ 
ܘܐܠ ܡܕܡ. ܡܦܣܩ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܘܣܩܢܐ ܘܚܘܪܩܢܐ ܒܡܠܬܐ ܿܡܢ ܕܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܼܚܪܩ ܘܦܼܣܩ: ܐܠ ܥܡ ܬܩܛܘܠ 
ܐܿܡܪ ܘܐܠ ܬܓܘܪ. 20 ܘܚܘܝ ܒܝܕ ܗܕܐ ܨܒܝܢܗ. ܕܐܠ ܪܚܡ ܠܓܡܪ ܘܐܠ ܕܒܝܕ ܙܢܝܘܬܐ ܼܢܥܠܘܢ ܒܢܵܝܢܫܐ ܠܥܠܡܐ ܗܐܢ 
ܒܝܕ ܝܠܕܐ܆ ܘܐܠ ܕܒܝܕ ܩܛܐܠ ܢܼܦܩܘܢ ܒܢܵܝܢܫܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܠܥܠܡܐ ܿܗܘ ܕܥܬܝܕ. ܐܐܠ ܢܡܘܣܐܬܝ ܐܟܚܕܐ ܘܟܝܢܐܬܝ 
ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܘܢܡܘܣܐ ܕܬܚܡ. ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܐܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ: ܐܠ ܼܚܪܩ ܘܦܶܣܖ ܕܐܠ ܬܗܘܐ. ܿܒܛܐܠ ̱ܗܼܘܬ ܓܝܪ 
ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܬܝܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܿܒܛܠܝܢ ̱ܗܼܘܘ ܥܡ ܗܕܐ ܘܐܦ ܠܟܠܵܝܐܠ ܘܦܘܵܖܥܢܐ. ܐܐܠ ܨܒܝܢܗ ܿܡܢ ܚܘܝ 
ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܣܘܥܪܐܢ ܕܢܗܘܐ ܐܘ ܕܐܠ ܢܗܘܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܝܗܒܗ. ܡܬܚܫܚܐ ܓܝܪ ܚܐܪܘܬܐ ܒܢܡܘܵܣܐ 
ܕܩܼܒܥ ܠܐܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܿܗ. ܟܕ ܠܙܐܢ ܡܫܚܠܦܐ [74] ܘܠܘ ܠܟܝܢܐ ܕܣܘܥܵܖܐܢ. ܡܫܚܠܦܐ ܓܝܪ ܚܐܪܘܬܢ 
ܠܘ ܠܡܘܬܐ ܿܡܢ. ܠܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܡܘܬܐ. ܘܼܡܢ ܙܐܢ ܿܗܘ ܕܟܝܢܐ ܠܘܬ ܿܗܘ ܕܩܛܝܪܐ ܘܕܩܛܐܠ ܡܗܦܟܐ. ܘܡܫܚܠܦܐ 
ܐܠ ܗܼܘܐ ܠܙܘܘܓܐ ܿܡܢ. ܠܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܙܘܘܓܐ ܼܡܢ. ܠܙܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܙܘܘܓܐ. ܘܼܡܢ ܙܐܢ ܿܗܘ ܢܽܡܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ: 
ܓܘܢ ܥܐ ܠܦܵܝ ܫܘܡܠܝܐ ܿܡܢ ܕܿܗܢܝܢ ܢܡܘܣܵܝܐ ܘܕܟܝܢܐ  ܠܘܬ ܿܗܘ ܐܠ ܢܡܘܣܝܐ ܘܕܠܒܪ ܿܡܢ ܟܝܢܐ ܿܡܬܝܝܐ. ܘܒܕ
ܠܩܘܠܣܐ. ܥܐ ܠܦܵܝ ܕܝܢ ܿܗܢܝܢ ܕܕܐܠ ܢܡܘܣ ܘܕܫܘܚܠܦ ܙܐܢ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܿܫܘܝܢܢ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܡܛܠ ܿܗܢܝܢ ..... 
10 ܕܬܝܩܐ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܼܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܿܥܢܕܝܢ ܗܘܝܐ: ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ ܐܬܬܟܒܸܬ܆ ܕܐܠ 
ܫܘܚܠܦ ܬܫܬܪܪ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܨܐܬܝ ܐܬܦܩܕܸܬ ܬܫܬܚܠܦ. ܒܟܠ ܣܘܥܵܖܐܢ ܓܝܪ ܕܡܬܵܝܐ ܘܕܵܚܝܐ ܨܒܝܢܗ 

ܡܠܘܢ ܕܠܐܗܐ ܐܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܬܓܡܪ ܀
ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܟܒܬ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܟ ܐ̄ܘ ܐܚܘܢ: ܠܘ ܐܝܟ ܨܝܕ ܐܝܢܐ ܕܐܠ ܿܝܕܥ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܠܘܬ 
ܝܕܘܥܬܐܢ  ܕܠܘܬ  ܐܝܟ   20 ܐܐܠ  ܐܢ̱ܬ.  ܡܣܬܗܕ  ܟܐ ̱ܠܢܫ  ܘܼܡܢ  ܕܠܐܗܐ.  ܓܝܪ  ܡܠܦܐ  ܕܼܢܐܠܦ.  ܕܣܢܝܩ  ܐܝܢܐ 
ܝܩܝܪܐ  ܐܐ̱ܢ ܠܦܘܩܕܐܢ  ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܦ  ܼܡܢ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܣܟܘܠܬܢ. ܬܟܿܒܬ  ܐܝܢܐ ܕܬܝܝܪ  ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ  ܬܝܝܪܐܬܝ 
ܕܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ. ܐܬܚܫܒܬ ܓܝܪ ܕܦܩܚܐ ܼܗܝ ܕܬܕܥ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܚܝܐܠ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܕܟܕ 
ܼܡܢ ܩܘܪܒܐ ܘܩܕܡ ܐܝܕܵܝܐ ܬܗܘܐ ܠܠܿܗ: ܬܚܘܬܝܐ ܡܚܘܝܢܬܝܐ ܐܝܟ ܿܗܢܝܢ ܕܡܚܝܠܘܬܝ. ܐܠ ܬܘܒ ܬܛܥܐ ܘܬܫܬܓܡ 
ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠܝ ܥܡ ܣܓܵܝܐܐ: ܘܬܬܢܓܕ ܕܝܢ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. ܠܐܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܓܡܪ ܐܠ 
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ܑܐܓܿܝܒܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ: ܬܵܖܬܝܢ ܣܩܘܒܠܬܝܐ ܡܬܬܓܪ ܿܗܘܬܝ ܠܒܨܝܪܘܬܝ. ܘܐܠ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܠܚܘܒܟ܆ 
ܗܟܢܐ.  ܘܕܐܝܟ  ܕܝܢ  ܗܟܢܐ  ܿܡܢ:  ܕܬܟܒܬ  ܕܝܢ  ܗܫܐ  ܕܝܕܥܬܐ.   [75] ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ  ܡܚܘܝܢܐ  ܡܕܡ  ܘܐܣܟܝܡܐ 
ܬܝ ܠܡܚܝܠܘܬܝ ܡܚܪܪ ܐܐܼ̱ܢ. ܘܼܡܢ ܐܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܬܘܒ ܡܬܢܟܪܐ ܐܐ̱ܢ. 

ܺ
ܘܼܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܝܡܬ ܣܩܘܒܐܠ

ܬܪܨ ܗܟܝܐ ܠܝܠܝܢ ܕܚܣܝܵܖܢ ܒܪܒܘܬ ܝܕܥܬܟ. ܘܿܡܕܼܟ ܐܢܝܢ ܒܛܥܡܐ ܛܒܐ ܘܗܢܝܐܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܟ. ܘܟܕ ܒܚܘܒܐ 
ܘܒܪܚܡܬܐ ܿܡܨܕ ܐܢ̱ܬ ܒܗܝܢ: ܢܬܩܵܒܠܢ ܼܡܢ ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܟ ܒܕܡܘܬ ܠܘܵܓܠܓܐ ܕܒܢܵܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܵܖܚܝܡܝܢ ܐܠܵܒܗܐ 
ܼܡܢ ܵܡܐܠ ܕܚܟܵܝܡܐ ܦܝܠܣܵܘܦܐ. ܘܨܐܠ ܥܠ ܫܝܢܗ 10 ܕܥܠܡܐ ܘܫܠܡܿܗ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܟܚܕ ܘܥܠ ܡܣܟܢܘܬܝ ܕܐܠ 

ܬܬܚܝܒ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܀ 
ܼܫܠܡ ܦܚܡܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܬܟܒ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ ܠܘܬ ܒܘܬܟܝܫܘܥ ܡܫܡܫܢܐ ܘܐܣܝܐ 

ܕܡܠܟܐ ܀

ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܣܪܓܝܣ ܕܠܥܝܠܡ ܀

ܠܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܐܚܘܢ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܥܝܠܡ ܚܛܝܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܿܣܓܕ 
ܠܚܣܝܘܬܟ ܘܨܠܘܬܟ ܿܫܐܠ ܀

 ܩܿܒܠܬ ܘܿܩܪܬܝ ܐܓܪܬܐ ܕܗܫܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܕܠܘܬܝ. 20 ܘܗܘܸܬ ܠܝ ܠܚܕܘܬܐ ܘܠܬܘܕܬܝܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܘܿܫܐܠ 
ܐܐ̱ܢ ܠܚܢܢܗ ܕܣܓܝܕܐ ܠܐܗܢ: ܕܼܗܘ ܢܢܛܪܟ ܘܠܓܙܪܐ ܗܐܢ ܕܩܝܘܡܘܬܗ ܐܬܗܝܡܢܼܬ ܕܐܠ ܢܟܝܢ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܬܟܒܸܬ 
ܠܝ ܚܣܝܘܬܟ: ܒܫܪܒܐ ܕܟܝܪܝܛܘܢܝܐ ܐܠ ܢܡܘܣܬܝܐ ܿܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܿܗܘ ܕܓܝ: ܘܒܥܘܡܪܐ ܚܕܬܐ ܘܒܫܘܫܬܪܝܢ 
ܐܼܡܪܚ ܠܡܥܒܕ܇ ܗܸܘܬ ܡܦܣܐ ܚܣܝܘܬܟ ܪܚܡܼܬ ܠܐܗܐ. ܕܐܒܪܗܡ ܠܬܪܘܢܘ ܣ ܕܓܝ ܿܗܘ ܕܠܗ [76] 
ܐܬܡܫܚ ܫܼܒܩ. ܘܠܬܪܘܢܘܣ ܕܫܘܫܬܪܝܢ ܐܬܪܓܪܓ ܠܒܪ ܿܡܢ ܢܡܵܘܣܐ ܥܕܬܢܵܝܐ. ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦܢ ܠܬܝ 
ܗܳܘܐ ܒܿܗ ܒܫܘܫܬܪܝܢ ܫܡ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܐܠ ܫܠܝܛ ̣ܗܘܐ ܠܓܡܪ ܕܢܫܒܘܩ ܟܘܪܣܝܗ ܘܐܠܚܪܝܢܐ ܢܼܚܛܘܦ. ܫܼܒܘܩ 
ܗܫܐ ܕܐܬܝ ܗܼܘܐ ܐܝܡܢ ܕܼܗܘ ܘܟܡܐ ܕܼܗܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܼܬܐ ܠܫܘܫܬܪܝܢ܆ ܣܓܵܝܐܬܐ ܐܼܡܪܚ ܘܥܠ ܟܝܵܖܝܛܘܢܝܐܣ 
ܐܟܚܕ. ܘܥܠ ܫܘܵܡܠܝܐ ܕܕܐܠ ܢܡܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ: ܼܡܢ ܐ̱ܵܢܫܝܢ ܫܘܫܬܵܖܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ 
ܐܬܝܝܗܝܢ܆ ܬܟܒܢܢ ܒܬܪܗ ܘܬܚܡܢܝܗܝ ܼܡܢ 10 ܟܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܕܪܓܐ ܥ̱ܕܬܢܝܐ ܕܐܬܝ. ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܐܼܡܪܚ ܒܣܥܝܐ 
ܓܘܡܕܐܢ ܘܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܿܗܘ ܠܐܗܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ܆ ܘܥܠ ܟܵܢܘܫܝܐ ܠܟܗܘܢ ܣܘܢܗܕܝܩܵܘ ܕܒܬܪܗ: 
ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܡܝܢ ܐܟܚܕ ܘܠܿܟܝܢ: ܕܐܠ ܢܫܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܼܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܠܗܘܦܪܡܝܐ. ܘܐܦܐܠ ܬܘܒ ܼܡܢ ܬܪܘܢܘܣ 
ܨܐܕܵܝܢ ܠܡ̱ܕܝܢܬ  ܕܝܢ ܥܡܗ܆ ܘܠܠܟܗܝܢ ܟܝܵܖܝܛܘܢܝܐܣ ܕܡܢܗ ܐܠ ܿܘܠܝܐܬܝ ܗܘܵܝ. ܘܟܕ  ܠܬܪܘܢܘܣ ܬܚܼܡܢܢ 
ܡܠܟܘܬܐ ܐܼܬܐ: ܐܠ ܦܼܫ ܼܡܢ ܪܓܬܗ ܫܪܝܚܬܐ ܘܐܠ ܢܡܘܣܬܝܐ. ܐܐܠ ܒܙܒܢ ܿܡܢ ܒܪܒܢ ܡܘܫܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܐܚܘܢ 
20 ܐܤܛܦܢܐ ܿܗܘ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܘܒܙܒܢ ܿܡܢ ܒܪܒܢ ܒܘܬܟܝܫܘܥ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܐܚܘܢ ܓܒܪܝܠ ܡܬܓܘܣ ̱ܗܼܘܐ 
ܕܢܼܗܘܘܢ ܠܗ ܡܥܕܳܖܐܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܦܣܢܘܬܐ ܓܝ ܿܡܢ ܠܡܫܒܩ: ܫܘܫܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܡܐܚܕ. ܐܐܢ ܕܝܢ 
ܐܙܕܟܬܝ.  ܕܐ̱ܵܢܫܝܢ  ܼܡܢ ܦܝܵܣܐ  ܘܐܦܐܠ  ܐܝܩܵܖܐ  ܿܡܢ  ܐܚܝܕ ܚܣܝܐܬܝ ܘܡܕܒܪ: ܘܐܠ  ܿܗܘ ܕܠܥܕܬܐ  ܒܥܘܕܪܐܢ ܫܡܝܢܐ܇ 
ܐܬܪܥܬܝ ܗܟܝܠ ܕܐܠܠܗܐ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܠܒܢܵܝܢܫܐ ܿܙܕܩ ܠܡܬܛܦܣܘ. ܟܕ ܓܝܪ ܚܕܐ ܠܠܐܠ ܙܼܘܥܙܥܐ ܕܪܥܝܢܢ: 
ܘܐܬܒܩܝ ܒܐܐ ܡܬܪܘܛܢܘܬܿܗ ܕܬܪܥܬܝܢ܆ ܿܗܝܕܝܢ ܦܼܣܩ ܘܓܪܼܡ ܘܼܩܛܥ: [77] ܕܐܦܐܠ ܓܝ ܐܦܐܠ ܫܘܫܬܵܖܝܢ 
ܿܒܶܥܐ ܐܐ̱ܢ. ܐܐܠ ܠܩܠܬܝ ܠܡ ܐܿܡܪ ܠܥܘܡܪܐ ܿܗܦܟ ܐܐ̱ܢ. ܐܐܢ ܕܝܢ ܐܿܡܪܬ ܠܘܬܗ ܕܠܬܝ ܠܟ ܡܟܝܠ ܫܘܠܛܢܐ 
ܚܢܬܗ ܒܡܠܬܐ ܕܠܐܗܐ ܗܟܢܐ. ܕܠܒܪ ܼܡܢ ܟܘܪܝܣܐ 

ܿ
ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ: ܿܡܢ ܒܬܪ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܩܼܒܠܬ ܘܕܪܓܐ.ܘܬ

ܕܓܝ ܿܗܘ ܕܠܗ ܐܬܡܫܚ܆ ܕܢܫܡܫ ܚܕ ܼܡܢ ܕܵܖܓܐ ܵܥܕܬܢܝܐ ܐܠ ܫܠܝܛ. ܘܗܟܢܐ ܦܪܫ ܡܢܝ ܥܠ ܗܐܢ ܢܝܫܐ. ܐܝܟܐ 
ܗܟܝܠ ܫܼܩܠ ܡܢܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܢܫܡܫ: ܟܕ ܒܠܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܼܦܪܫ 10 ܡܢܢ. ܘܐܦ ܐܢܼܗܘ ܕܢܗܘܐ ܕܝܼܗܒܢܢ 
ܠܗ ܐܘܬܢܛܝܐ: ܐܟܡܐ ܕܼܗܘ ܐܛܐܒ ܘܕܝܵܖܝܐ ܐܼܡܪܘ ܠܟ: ܒܓܝ ܝܼܗܒܢܢܠܗ ܡܫܠܛܘܬܐ ܕܢܫܡܫ ܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܘܠܘ 
ܒܥܘܡܪܐ ܚܕܬܐ ܘܒܕܵܘܟܬܝܐ ܐܚܵܖܢܬܝܐ. ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܗܟܝܠ ܕܐܒܪܗܡ ܟܕ ܼܦܪܫ ܡܢܢ ܒܚܪܡܐ ܐܝܠܘܗܝ ܗܼܘܐ: ܿܗܘ ܕܝܢ 
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ܕܒܚܪܡܐ ܐܬܝܘܗܝ ܐܠ ܫܠܝܛ ܕܢܥܒܕ ܟܝܵܖܝܛܘܢܝܐܣ܆ ܘܐܒܪܗܡ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܐܠ ܫܠܝܛ ̱ܗܼܘܐ ܕܢܥܒܕ ܟܝܵܖܝܛܘܢܝܐܣ. 
ܒܓܝ ܓܝܪ ܬܼܚܡܢܗܝ ܠܫܘܠܛܢܗ. ܐܐܠ ܠܘ ܠܒܪ ܼܡܢ ܓܝ. ܠܠܟܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܡܢܗ ܐܫܬܚܼܡܘ: ܼܩܪܒ ܐܢܘܢ 
ܬܢܝܢܘܬ ܠܩܕܡ 20 ܡܕܒܚܐ. ܘܐܡܪ ܩܢܘܐܢ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܬܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܨܠܠܵܘܬܐ ܠܟܗܝܢ. ܘܪܫܘܡ ܐܢܘܢ 
ܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܚܣܝܢܐ. ܠܩܫܝܫܘܬܐ ܐܘ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܟܗܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ 

ܿ
ܒܐ

ܕܗܵܘܝܢ ܼܡܢ ܡܚܵܖܡܐ ܕܐܠ ܚܝܐ ܠܬܝܝܗܘܝܢ. ܬܵܖܬܝܢ ܓܝܪ ܐܬܝܝܗܝܢ ܡܬܥܒܵܖܢܘܬܗ. ܚܕܐ ܿܡܢ ܗܝ ܕܐܡܪܚ ܠܡܥܒܕ 
ܟܝܪܝܛܘܢܝܐ ܒܐܘܚܕܐܢ ܕܐܠ ܕܝܠܗ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܿܗܝ ܕܐܡܪܚ ܥܠ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܒܬܪ ܕܐܬܬܚܪܡ. ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ 
ܗܐܢ ܢܝܫܐ ܼܦܪܫ ܡܢܝ ܕܠܓܝ ܐܿܙܠ ܗܼܘܐ. ܐܐܠ ܐܠ ܠܓܝ ܐܿܙܐ ̱ܠܐܢ ܠܡ ܘܐܠ ܠܫܘܫܬܪܝܢ. ܐܐܠ [78] ܠܩܠܬܝܝ 
ܠܥܘܡܪܐ. ܕܗܝܕܝܢ ܐܚܪܡܬܗ ܕܐܠ ܫܠܝܛ ܠܡܫܡܫܘ ܚܕ ܼܡܢ ܕܵܖܓܐ ܥܕܬܢܵܝܐ ܕܐܬܝ ܥܠܘܗܝ ܠܒܪ ܼܡܢ ܓܝ. 
ܠܓܝ ܿܡܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܫܼܡܥ ܐܬܬܼܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܠܥܝܠܡ ܐܼܙܠ. ܘܒܿܗܝ ܿܡܢ ܕܐܼܙܠ ܠܓܝ. ܫܦܝܪ 
ܥܼܒܕ. ܒܿܗܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܚ ܟܕ ܡܚܪܡ܇ ܘܒܐܘܚܕܐܢ ܕܐܠ ܕܝܠܗ ܥܼܒܕ ܟܝܪܝܛܘܢܝܐ ܐܣܼܟܠ. ܘܿܫܘܐ ܼܗܘ ܠܚܪܡܐ. 
ܘܿܗܘ ܡܐ ܕܡܢܗ ܐܬܥܒܕ ܠܒܘܛܐܠ ܐܝܟ ܩܵܢܘܐܢ ܥܕܬܢܵܝܐ. ܗܠܝܢ ܿܡܢ ܗܟܢܐ ܗܼܘܵܝ ܘܐܬܝܝܗܝܢ ܘܢܗܘܵܝܢ. ܚܣܝܘܬܟ ܕܝܢ 
ܬܣܥܘܪ ܡܫܠܛܐܬܝ 10 ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܿܗܘ ܕܒܟ: ܿܗܘ ܡܐ ܕܿܝܕܥ ܐܐ̱ܢ ܕܿܫܦܪܐ ܠܨܒܝܢܗ. ܕܼܗܘ ܢܚܝܠܟ ܘܠܢ 

ܨܒܝܢܗ ܠܡܓܡܪ ܐܡܝܢ ܀ 
ܗܳܘܝ ܚܠܝܡ ܒܡܪܢ ܘܥܠܝܢ ܡܨܐܠ. ܬܟܒܐ ܿܗܘ ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܕܢܘܣܐ ܫܕܪ ܠܢ. ܘܿܗܘ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܕܚܠܦ 

ܐܘܪܓܢܝܣ ܀

ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܥܝܠܠܵܡܝܐ ܀

ܕܟ݀ܘܪܣܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܒܡܢܕܝܢܬ  ܛܝܡܛܐܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܕܒܵܖܚܡܘܗܝ ܕܠܐܗܐ ܡܚܝܢܢ. ܥܼܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ 
ܡܠܟܘܬܐ: ܠܟܵܗܐܢ ܘܡܗܵܝܡܢܐ ܕܠܦܘܠܘܛܝܐ ܕܥܝܠܡ ܿܙܕܩܝܢ: ܫܠܡܗ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ ܀

 ܩܢܝܘܬܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܟܘܵܖܗܐܢ ܐܘ ܓܒܵܖܐ. ܩܢܝܘܬܐ ܥܼܒܕܐ ܼܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܕܐܪܟܝܛܵܖܐ. ܘܩܢܝܘܬܐ ܬܘܒ 
ܕܐܪܟܝܛܵܖܐ: ܩܢܝܘܬܐ ܿܥܒܕܐ ܘܐܦ ܕܟܘܵܖܗܐܢ ܘܕܟܵܖܝܗܐ. ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܿܡܢ ܕܟܘܵܖܗܐܢ܇ ܓܠܝܙܘܬܐ ܿܥܒܕܐ ܘܐܦ ܕܐܪܟܝܛܵܖܐ. 
ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܪܟܝܟܵܖܐ: ܓܠܝܙܘܬܐ ܿܥܒܕܐ ܘܐܦ ܕܟܘܵܖܗܐܢ. ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܠܗܠܝܢ ܕܟܘܵܖܗܐܢ 
ܟܘܵܖܗܐܢ.  ܐܬܝܝܗܝܢ  ܕܐܣܝܘܬܐ  ܘܟܘܵܖܗܐܢ  ܐܣܝܘܬܐ.  ܐܬܝܝܿܗ  ܕܟܘܵܖܗܐܢ  ܐܣܝܘܬܐ  ܐܝܟܢ.  ܕܐܝܟ  ܝܗܒܝܢܢ.  ܘܕܐܣܬܝܐ 
ܡܩܝܡܵܢܬܝܐ ܓܝܪ ܘܡܒܛܠܥܬܵܝܐ ܐܬܝܝܗܝܢ. ܥܡ ܐ̱ܚܵܖܢܬܝܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܝܝܗܝܢ ܒܐܚܝܢܘܬܐ. ܿܗܘ [79] ܕܕܐܝܟ 
ܗܟܢ ܐܬܝܘܗܝ ܒܙܘܘܓܐ ܒܐܠ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܡܓܘܵܫܐ ܐܬܝܘܗܝ܆ ܘܕܪܚܝܡ ܼܡܢ ܢܡܘܵܣܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܬܚܘܬ 
ܕܼܡܢ ܗܠܝܢ  ܘܩܵܢܘܐܢ ܣܘܢܗܕܝܵܩܘ. ܥܕܡܐ  ܕܝܠܢ ܘܠܬܚܵܘܡܐ ܠܟܗܘܢ  ܢܡܘܣܐ ܐܬܝܘܗܝ ܘܠܢ  ܘܥܼܒܪ  ܚܘܝܒܐ 
ܬܝܝܪܐܬܝ  ܕܡܥܕܵܖܢ  ܐܝܠܝܢ  ܐܐܠ  ܕܗܢܵܝܐܢ.  ܗܠܝܢ  ܓܝܪ  ܠܘ  ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ.  ܠܕܟܝܘܬܐ  ܕܝܢ  ܢܬܩܪܒ  ܢܬܪܚܩ: 
ܠܚܵܝܝܟܘܢ ܡܡܠܠܝܢܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܠܘ ܡܵܖܝ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܢܢ. ܐܐܠ ܡܥܕܵܖܐܢ ܚܢܢ ܕܚܕܘܬܟܘܢ: ܐܝܟ ܒ̱ܪܬ ܩܠܗ 
ܕܦܘܠܘܣ ܿܗܘ 10 ܠܐܗܐ. ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܗܟܝܠ ܿܒܥܝܢܢ ܐܬܪܥܘ܆ ܠܢܡܵܘܣܐ ܟܚܵܝܕܐ ܕܟܪܤܛܝܢܘܬܐ. ܘܐܪܚܩܘ ܼܡܢ 
ܚܢܦܘܬܐ ܐܟܚܕܐ: ܘܿܡܢ ܢܡܘܵܣܐ ܡܓܘܫܵܝܐ ܕܙܪܕܘܫܬ. ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܐܬܝܝܗܘܢ ܡܫܵܟܒܐ ܫܟܝܵܖܐ ܘܐܠ ܢܡܵܘܣܝܐ 
ܕܥܡ  ܐܝܟܢܐ  ܕܟܪܤܛܝܢܘܬܐ ܗܠܟܘ.  ܐܝܡܡܐ ܒܢܡܵܘܣܐ ܫܒܵܝܚܐ  ܘܒܵܢܝ  ܢܘܗܪܐ  ܒܢܵܝ  ܕܝܢ  ܐܢ̱ܬܘܢ  ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. 
ܡܫܝܚܐ ܩܕܝܡܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܡܘܬܒܐ: ܘܨܡܚܐ ܢܗܝܪܐ ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܬܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ ܠܡܥܦܐ ܘܠܡܣܒ. ܘܐܠ 
ܢܐܡܪܘܢ ܐ̱ܵܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܿܗܝ ܕܐܼܡܪܘ܇ ܕܼܡܢ ܗܫܐ ܿܡܢ ܘܠܗܠ 20 ܐܠ ܿܥܒܕܝܢܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܿܗܢܝܢ ܕܐܬܩܕܡ ܐܣܬܥܪ: 
ܝ ܐܝܕܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܓܝܪ ܛܒܬܐ ܐܬܝܝܿܗ: 

ܶ
ܕܐܠ ܫܘܚܠܦ ܢܵܗܘܢܝܢ ܠܓܡܪ ܘܕܐܠ ܫܘܓܢܝ. ܡܛܠ ܿܡܢܐ ܐܪܐ ܘܥܐ ܠܵܦ

ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܚܵܖܐܢ ܿܡܢ ܡܫܟܢܝܢܢ ܠܠܿܗ: ܠܩܢܵܘܡܝܢ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܿܗ܆ ܘܼܡܢ ܙܒܢܵܝܢ ܿܡܢ ܕܝܠܢ ܘܼܡܢ ܝܵܘܡܬܢ 
ܕܿܚܝܢܢ ܠܠܿܗ܆ ܠܙܒܵܢܐ ܕܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܘܠܕܵܖܐ ܐܚܵܖܐܢ ܿܝܗܒܝܢܢ ܠܠܿܗ. ܿܙܕܩ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܡܠܘܢ ܵܩܕܡܝܐ: ܐܘ ܓܝܪ ܕܐܚܵܖܐܢ 
ܢܬܒܣܡܘܢ ܒܗܕܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܛܒܬܐ ܿܡܢ: ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܐܬܝܝܿܗ. ܘܡܬܗܝܡܢܐ܆ ܒܿܗ ܟܕ ܒܿܗ ܒܕܡܘܬ ܘܠܢ ܐܟܚܕ 
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ܘܐܠܚܵܖܐܢ ܬܗܘܐ ܡܬܥܪܩܢܬܝܐ. ܐܪܐ ܗܟܝܐ ܠܘ ܬܡܝܗܐ: ܠܕܝܢܵܖܐ ܿܡܢ ܘܠܡܵܖܓܢܬܝܐ: ܠܐܘ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܼܘܘ ܼܡܢ 
ܐ̱ܢܫ ܒܢܡܘܣܐ [80] ܕܪܚܡܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ܇ ܠܘ ܐ̱ܚܪܝܐ ܿܡܢ ܐܘ ܒܬܪ ܟܢ: ܩܕܝܡܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܿܢܣܒܝܢ ܿܗܘܐ 
ܗܘܬܝ. ܘܼܡܢ ܩܕܡ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܿܚܛܦ ܗܘܬܝ ܠܫܘܟܢܐ ܡܬܝܪܐ ܕܐܝܟ ܗܐܢ: ܿܗܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܩܒܪܐ ܒܠܚܘܕ 
ܡܘܬܪܐ ܠܟ. ܙܒܵܢܝܢ ܕܝܢ ܣܓܵܝܐܢ܇ ܕܐܦܐܠ ܠܬܪܥ ܩܒܪܐ ܡܬܠܘܐ ܠܟ.ܐܐܠ ܒܙܒܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܕܫܠܠܵܝܛܢܐ 
ܘܥܫܘܩܝܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܓܵܝܣܐ ܡܬܢܣܒ ܡܢܟ ܘܡܬܚܠܨ. ܙܒܢܵܝܢ ܕܝܢ ܣܓܵܝܐܢ ܕܐܦ ܥܠܼܬ ܡܘܬܐ ܡܫܬܟܚ 
ܠܩܢܝܵܘܗܝ. ܠܛܒܬܐ ܕܝܢ ܕܕܟܝܘܬܐ 10 ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ: ܿܗܝ ܕܡܓܢ ܘܕܐܠ ܕܡܵܝܢ ܡܬܵܝܗܒܐ ܘܡܬܢܣܼܒܐ. ܒܕܡܘܬ 
ܙܠܠܵܝܩܐ ܫܡܫܢܵܝܐ܆ ܐܘ ܣܘܩܐ ܡܥܒܕ ܚܝܘܬܐ ܕܐܐܪ. ܛܒܬܐ ܟܬܝ ܘܩܕܝܫ݀ܘܬܐ: ܿܗܝ ܕܐܠ ܗܼܘܐ ܠܙܒܢܐ ܿܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܠܚܵܝܐ 
ܗܠܝܢ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܿܚܫܚ ܘܡܬܒܥܐ ܩܢܝܢܿܗ: ܛܒܬܐ ܿܗܝ ܕܤܛܪ ܡܢܿܗ ܘܒܠܥܕܝܿܗ܆ ܘܐܦܐܠ ܕܢܗܘܐ 
ܘܐܦܐܠ ܕܢܬܩܝܡ ܡܫܟܚܐ: ܿܗܝ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܪܚܡܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܼܡܢ ܠܐܗܐ ܠܕܘܡܝܐ ܕܝܠܗ ܐܬܝܗܒܸܬ: ܠܫܘܟܢܐ ܐܪܐ 
ܡܬܝܪܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܘܕܗܐܢ ܠܟܗ: ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܘܣܓܝ ܬܝܝܪܐܬܝ ܠܥܠ ܼܡܢ ܗܟܢ: ܠܗܐܢ ܐܠܚܵܖܐܢ ܿܡܢ ܡܪܦܐ 20 
ܐܢ̱ܬ܆ ܘܠܙܒܵܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܕܵܖܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܿܥܒܕ ܡܪܝܐ ܡܫܟܢ ܐܢ̱ܬ: ܠܢܦܫܟ ܕܝܢ ܿܓܠܙ ܐܢ̱ܬ ܡܢܗ ܘܡܿܢܟܪܐ. ܘܡܢܼܘ 
ܕܗܟܢܐ ܿܣܢܐ ܢܦܫܗ ܘܡܥܘܠ ܒܩܢܘܡܗ. ܠܘ ܗܟܢܐ. ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܢ̱ܬ ܠܟ. ܐܢ ܐܪܐ ܘܬܛܦܝܣ ܘܡܢܝ ܬܩܒܠ 
ܡܠܟܐ: ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ ܗܕܝܘܛܐ ܼܡܢ ܟܐ ̱ܠܢܫ ܘܐܠ ܚܟܝܡܐ: ܐܢ̱ܬܘ ܿܗܘ ܚܟܝܡܐ ܼܡܢ ܟܠ ܘܣܟܘܠܬܐܢ. ܡܢܐ ܓܝܪ 
ܢܐܬܪ ܒܪܢܫܐ: ܐܢ ܥܠܡܐ ܠܟܗ ܢܩܢܐ ܘܢܦܫܗ ܢܚܣܪ ܐܘ ܢܘܒܪ. ܐܠ ܬܚܠܦ ܝܘܬܪܐܢ ܕܢܦܫܟ ܒܥܠܡܐ ܠܟܗ. ܘܐܦܢ 
ܓܝܪ ܡܢܝ ܐܬܐܡܪ ܡܠܟܐ. ܐܐܠ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܐܠ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ. ܚܛܘܦ ܠܢܦܫܟ ܦܘܪܩܢܐ. ܐܣܬܪܗܒ 
ܬܝ ܠܡܩܢܐ ܓܵܦܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܒܣܼܝ ܥܠ ܠܟܗܝܢ [81] ܕܩܵܝܡܢ. ܩܢܝ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܚܠܦ ܟܠ ܡܕܡ. 

ܺ
ܩܠܝܐܠ

ܐܠ ܢܬܚܫܒ ܠܟ ܡܕܡ ܒܕܘܬܟ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܟ. ܗܒܿܒܐ ܿܥܒܪ ܘܡܫܬܪܐ. ܐܢ̱ܬ ܩܕܡܬܝ ܩܢܝ ܛܒܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ 
ܝ ܕܠܩܘܒܐܠ ܗܘܬܝ܇ ܐܠ ܬܛܥܐ ܒܥܠܡܐ: 

ܳ
ܐܠܚܵܖܐܢ ܫܟܢ ܩܢܝܢܿܗ. ܗܼܘܝ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܡܬܝܪܐ ܒܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܟܡܐ ܰܕܒܿܗ

ܘܐܠ ܢܛܥܝܟ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܛܥܼܝ ܒܣܵܓܝܐܐ. ܐܐܠ ܘܐ̱ܢܫܵܝܢ ܚܠܠܵܝܨܐ ܐܛܥܼܝܘ ܒܗ. ܘܫܕܪܘ̱ܗܝ ܒܐܵܝܕܝ ܡܣܵܟܢܐ ܠܡܠܟܘܬܐ 
ܕܫܡܝܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܣܥܿܘܪ ܐܢ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢ̱ܬ. ܿܚܕܐ ܐܐܢ ܓܝܪ 10 ܒܥܘܬܪܟ ܠܐܗܼܝܐ. ܐܘ ܒܿܗܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. 
ܘܿܨܒܐ ܐܐ̱ܢ ܕܬܩܘܡ ܕܟܝܐ ܕܟܝܐܬܝ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܟܡܐ ܕܿܙܕܩ ܐܠܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܒܢܵܝܐ ܕܠܐܗܐ. ܗܠܝܢ ܐܵܖܝܟܢ 
ܒܥ 

ܿ
ܿܡܢ ܼܡܢ ܛܟܣܐ ܕܐܓܪܬܐ. ܟܪܝܢ ܕܝܢ ܣܓܝ ܒܣܓܝܐܐ ܣܓܝ܆ ܘܼܡܢ ܣܘܘܚܗ ܕܪܥܝܢܝ. ܘܼܡܢ ܿܗܘ ܡܐ ܕܬ

ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܵܖܐܢ ܕܣܝܡ ܠܡܠܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܗܟܢܐ. ܐܬܝ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܨܐܕܵܝܟܘܢ ܟܪܘܒܐ ܕܡܫܝܚ ܘܿܡܛܠ. ܐܿܡܪ 
ܐܐ̱ܢ ܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܘܐܚܘܢ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܓܒܪܐ ܡܠܦܢܐ ܘܝܕܘܥܬܐܢ܆ ܘܙܕܝܩܐ 
ܘܢܟܦܐ ܘܡܬܝܪܐ. ܿܗܘ ܕܐܬܝܘ̱ܗܝ 20 ܥܐ ܠܪܥܐ ܝܘܩܢܐ ܫܡܝܢܐ ܘܠܐܗܝܐ. ܩܪܿܘܒܘ ܠܘܬܗ ܘܐܬܢܗܪܘ ܘܦܵܖܨܘܦܝܟܘܢ ܐܠ 
ܢܒܗܬܘܢ. ܘܟܠ ܕܐܿܡܪ ܠܟܘܢ ܛܪܘ ܘܥܒܕܘ. ܘܐܠ ܢܬܒܣܐ ܒܥܝܢܵܝܟܘܢ ܘܐܠ ܢܬܬܫܝܛ. ܫܒܝܚ ܿܡܢ ܓܝܪ ܒܗܠܝܢ 
ܕܡܬܚܵܙܝܢ. ܪܡ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܘܡܬܝܪ ܘܪܒ ܡܠܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܵܝܕܥܢ. ܘܝܩܝܪ ܼܗܘ ܿܡܢ ܒܪܢܫܗ ܓܠܝܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ. 
ܝܩܝܪ ܼܗܘ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܫܒܝܚ ܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܕܝܠܗ ܕܠܓܘ. ܘܗܢܝܐܐ ܿܡܢ ܡܠܬܗ ܘܒܪܬ ܩܠܗ ܐܟܡܐ ܕܿܫܡܥܝܢ 
ܐܢ̱ܬܘܢ. ܝܕܝܥ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܗܢܝܐܐ ܘܒܣܝܡܐ ܨܠܘܬܗ ܟܣܬܝܐ ܐܠܕܢܵܘܗܝ ܕܠܐܗܐ. ܐܬܝ ܓܝܪ ܘܐܠ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ܆ ܒܬܝ 
ܨܠܘܬܗ ܐܠܕܵܢܘܗܝ ܕܠܐܗܐ. ܝܩܪܼܘܗܝ ܒܵܡܐܠ ܘܒܥܵܒܕܐ. ܿܒܥܐ ܐܐܢ ܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ܒܵܖܚܡܘܗܝ [82] ܕܠܐܗܐ: ܕܬܩܝܡܘܢ 
 ܬܬܕܡܘܢ ܠܥܠܡܐ ܗܐܢ 

ܳ
ܦܓܵܖܝܟܘܢ ܕܒܚܬܐ ܚܬܝܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܘܡܩܒܠܬܐ ܐܠܠܗܐ: ܒܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܐܠ

ܐܐܠ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܚܼܘܕܬܐ ܕܵܖܥܝܢܝܟܘܢ. ܘܗܘܬܝܘܢ ܦܪܫܝܢ ܐܝܿܢܘ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐܗܐ: ܛܒܐ ܘܡܩܒܐܠ ܘܓܡܝܪܐ. ܐܝܟܢܐ 
ܕܬܫܘܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܿܗܝ ܕܥܐ ܠܦܵܝܿܗ ܿܚܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܘܠܨܢܗ ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܗܐܢ ܟܕ ܛܒ ܙܥܿܘܪ ܘܩܠܝܠ: ܫܘܒܚܐ 
ܪܒܐ ܕܐܠ ܣܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܡܛܝܒ ܠܢ. ܕܐܠ ܿܚܕܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܵܙܝܢ: ܐܐܠ 10 ܒܗܠܝܢ ܕܐܠ ܡܬܚܵܙܝܢ. 
ܕܡܬܚܵܙܝܢ ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ. ܕܐܠ ܡܬܚܵܙܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠܡ ܐܢܝܢ. ܕܒܗܝܢ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܒܣܡܘ܆ ܒܛܝܒܘܬܗ 
ܘܒܵܖܚܡܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܕܒܐܝܕܗ ܘܥܡܗ܆ ܐܠܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܐܢ 
ܘܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ. ܘܥܠ ܥܕܬܗ ܵܖܚܡܘܗܝ ܘܚܢܢܗ ܢܗܘܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܀ ܐܚܵܝܢ ܨܠܘ ܥܠܝܢ. ܡܪܢ ܩܪܝܒ 
ܽܗܘ ܘܐܬܐ ܥܠ ܥܢܵܢܝ ܫܡܼܝܐ. ܥܡ ܚܝܐܠ ܘܫܘܒܚܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܐܠܟܵܘܗܝ ܐܬܪܐ ܘܕܘܬܟܐ ܐ̱ܠܢܫ ܐܠ ܬܚܬܪ. ܚܕ ܼܗܘ ܓܝܪ 

ܒܠܚܘܕܘ̱ܗܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܠܵܟܐ ܘܡܪܐ 20 ܕܡܵܖܘܬܐ ܠܐܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܀ 
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ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܣܪܓܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܥܝܠܡ ܀

ܠܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܐܚܘܢ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܥܝܠܡ. ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܛܝܐ ܿܣܓܕ 
ܠܚܘܒܟ ܘܫܠܡܟ ܿܫܐܠ ܀

ܠܬܝ ܐܠܝܠܝܢ ܕܿܥܒܕܝܢ ܐܓܘܐܵܢ ܘܐܠܓܘܵܢܣܛܐ܆ ܘܐܦܐܠ ܐܠܝܠܝܢ ܕܿܥܒܕܝܢ ܬܬܟܵܘܫܐ ܒܩܵܖܒܐ: ܘܐܠ ܠܗܢܘܢ ܕܐܠܵܠܦܐ 
ܒܝܡܵܡܐ ܡܕܒܪܝܢ: ܘܐܦܐܠ ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܒܐܤܛܕܝܘܢ ܪܗܛܝܢ ܤܛܪ ܼܡܢ ܥܡܐܠ ܣܓܝܐܐ [83] ܘܬܬܟܘܫܐ܆ ܠܠܿܗܠܝܢ 
ܿܡܢ ܓܝܪ ܐܠ ܡܬܠܟܠܘ: ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܙܟܘܬܐ. ܠܡܥܦܐ: ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܡܫܘܙܒܘ ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܐ̱ܠܚܵܖܐܢ ܒܿܗ ܕܝܢ 
ܒܕܡܘ݁ܬܐ ܘܐܦܐܠ ܐܠܵܣܘܬܐ ܦܓܵܖܢܝܐ ܘܵܖܘܚܢܝܐ: ܤܛܪ ܼܡܢ ܥܵܡܐܠ ܣܓܵܝܐܐ ܘܕܘܥܬܐ ܡܫܟܚܐ. ܠܠܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܼܡܢ 
ܟܘܵܖܗܐܢ ܦܓܵܖܢܝܐ. ܠܠܿܗܢܘܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܿܗܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܠܡܫܘܙܒܘ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܼܡܢ ܛܘܒܥܐ ܕܢܦܫܐ ܘܐܒܕܐܢ ܥܣܩܐ 
ܼܗܝ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡܫܘܙܒܘ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܢ̱ܬ ܐܿܘ ܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ: ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܼܗܘ ܐܓܘܐܢ ܘܥܣܩ: ܐܐܠ 10 
ܐܬܥܗܕ ܕܐܦ ܠܟܝܐܠ ܕܝܠܗ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܢܼܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬܦܩ ܝܩܝܪܐ ܼܡܢ ܙܠܝܐܠ: ܐܝܟ ܦܘܡܝ ܬܗܘܐ ܐܿܡܪ ܡܪܝܐ. 
ܬܟܒܢܢ ܗܟܝܠ ܠܥܵܝܠܡܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܵܙܕܩܢ. ܩܪܼܝ ܥܠܝܗܘܢ ܬܟܒܢ ܘܣܟܐ ܠܢܘܢ . ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܐܠ ܢܦܕܘܢ ܼܡܢ 
ܫܡܥܗ ܒܪܝܐ. ܐܐܠ ܢܣܝܒܪܘܢ ܥܕܡܐ ܠܣܟܗ ܘܣܘܦܗ. ܐ̱ܚܪܬܝܗ ܓܝܪ ܕܦܬܓܡܐ ܒܣܟܗ ܐܿܡܪܐ ܚܟܡܬܐ. 
ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܠܐܦ ܘܟܘܢ ܘܐܪܬܐ ܘܐܟܣ. ܘܒܝܐ ܘܠܒܒ. ܘܿܚܦܛ ܘܐܬܟܠ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܗܼܘܝ 
ܿܓܙܪ ܟܐܦܐ. ܘܢܗܵܘܝܢ ܡܠܠܵܝܟ ܡܵܡܕܟܢ 20 ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ. ܘܼܡܢ  ܢܘܪܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛܬܝܐ. ܘܐܝܟ ܦܪܙܐܠ ܕ
ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ: ܕܡܼܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܒܢܦܫܟ ܚܘܐ. ܗܼܘܝ ܪܫ ܝܘܩܢܐ ܕܡܬܝܵܖܬܐ ܠܠܟܗܘܢ ܚܙܵܝܝܟ. ܕܢܫܬܒܚ ܒܟ 
ܘܡܛܠܬܟ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ .ܝܨܦ ܕܐܣܟܘܐܠ ܼܡܢ ܠܟܠܿܗ ܢܦܫܟ. ܐܬܥܗܕ ܓܝܪ ܕܼܗܝ ܝܠܕܐ ܒܢܵܝܐ ܠܥܕܬܐ ܘܡܪܒܝܐ. 
ܝܨܦ ܕܬܘܪܐܗ ܘܐܚܘܢ ܟܘܡܢܫܗ. ܘܬܝܝܪ ܼܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܠܼܬ ܠܐܗܐ ܠܐܦܝܗܝ ܘܪܕܝܘܗܝ ܒܬܟܵܒܐ ܘܒܝܘܠܦܵܢܐ 
ܡܫܬܵܒܚܢܐ. ܐܠܚܵܝܢ ܚܢܢܝܫܘܥ ܘܝܫܘܥ ܣܒܪܢ ܬܟܒܢܢ ܬܢܝܢܘܬ ܘܗܕܐ ܒܩܢܘܐܢ ܕܡܠܼܬ ܠܐܗܐ. ܥܡ ܿܗܝ ܓܝܪ 
ܕܐܠ ܡܿܢܚܝܢ ܼܗܢܘܢ ܕܢܐܬܘܢ܆ ܘܐܦ ܐܬܘܵܖܝܐ ܬܘܒ ܿܚܫܒܝܢ ܠܗܘܢ. ܗܘܬܝ ܡܨܠܚ ܒܡܪܢ ܘܥܠܝܢ ܡܨܐܠ. ܢܬܝܗܒ 
ܫܠܡܢ ܒܣܓܕܬܐ ܠܡܝܩܪܐ ܘܪܒܐ ܡܪܕܢܫܗ [84] ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܫ ܡܗܝܵܡܢܐ ܕܬܒܝܠ ܘܠܠܟܗܘܢ ܡܗܵܝܡܢܐ ܀

ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܣܪܓܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܒܬܝ ܠܦܛ ܀

ܐܠܚܘܢ ܘܒܪ ܬܫܡܫܬܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܥܝܠܡ. ܛܝܡܬܐܐ ܿܣܓܕ 
ܠܚܣܝܘܬܟ ܘܨܠܘܬܟ ܿܫܐܠ ܀

ܩܒܠܬ ܬܟܝܵܒܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܥܡ ܣܘܘܚܐ ܕܪܘܚ. ܘܐܝܟ ܐܪܥܐ ܨܗܬܝܐ ܘܡܛܪܦܬܐ ܕܿܒܥܝܐ ܡܵܝܐ: 10 ܗܟܢܐ 
ܵܓܕܫܐ  ܘܐܦ ܬܪܥܬܝܝ ܡܣܘܚܐ ܗܼܘܬ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܕܡ ܢܗܝܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܩܒܠܢܐ ܼܗܘ ܕ
ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ: ܘܗܫܐ ܿܡܢ ܼܡܢ ܗܠܝܢ. ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܚܩ ܘܡܬܬܩܪܒ܆ ܡܛܠ ܗܐܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ 
ܡܛܠܬܟܘܢ.  ܡܟܐܒ  ܘܐܦ  ܒܐܡܝܢܘ  ܗܘܬܝ  ܘܚܐܫ  ܘܡܿܥܛܦܝܢ܆  ܠܒܝܫܝܢ  ܠܟܝܢܐ  ܠܗ  ܟܕ  ܕܠܗ  ܕܥܠ 
ܓܘܢ ܣܓܝ  ܡܬܪܐܢ ܗܿܘܬܝ ܓܝܪ ܘܡܬܚܫܒ܆ ܕܕܠܡܐ ܕܟܕ ܽܗܘ. ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܠ ܗܼܘܐ ܼܡܢ ܵܓܕܫܐ ܡܥܝܩܵܢܐ. ܘܒܕ
ܝ ܥܵܝܢܐ ܕܬܪܥܬܝܝ ܘܡܵܣܟܝܢ ܠܥܢܝܢܟܘܢ. ܟܕ ܶܕܝܢ ܦܓܥܬ ܒܗܐܢ: ܘܒܡܨܥܬ 20  ܡܣܘܚܐܬܝ ܿܚܐܪ ܿܚܝܵܖܢ ܗܵܘܼ
ܚܵܘܩܐ ܕܣܘܵܖܓܕܘ̱ܗܝ ܐܬܗܓܬܝ: ܘܠܓܘ ܶܡܢ ܵܣܘܟܐܠ ܕܡܠܠܵܘܗܝ ܘܗܘܐܢ ܒܬܝܐܬܝ ܗܼܘܬܝ. ܚܕܬܝ ܿܡܢ ܓܝܪ 
ܣܓܝ ܪܘܪܒܐܬܝ: ܘܐܘܕܬܝ ܕܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܠܠܵܖܚܡܘܗܝ ܕܠܐܗܐ. ܟܐܡܬ ܓܝܪ ܠܘ ܠܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܝܝ 
ܗܿܘܬܝ ܼܡܢ ܚܣܝܘܬܟ. ܘܐܦܐܠ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܝܡܡܬܝܐ ܪܕܐ ܗܼܘܬܝ ܘܿܗܝ ܐܪܥܢܬܝܐ: ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܒܐܝܡܡܐ ܿܡܢ ܶܡܢ 
 ܡܬܢܟܐ ܗܘܬܝ܆ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܿܡܢ ܼܡܢ ܣܗܪܐ ܐܠ ܡܫܬܚܩ ܘܒܛܝܠܘܬܗ. ܿܗܘ ܕܠܡܐܠܟܵܘ̱ܗܝ ܩܕܵܝܫܐ ܦܼܩܕ 

ܳ
ܫܡܫܐ ܐܠ

ܥܠܝܟ ܘܐܦ ܙܿܗܪ: ܕܥܐ ܠܝܕܵܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܓܡܪ ܪܓܠܟ ܒܟܐܦܐ ܐܠ ܬܬܩܠ. ܘܐܦܐܠ ܟܕ [85] ܬܘܒ 
ܨܐܕܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܠܡܐܐܢ ܡܢܥܬܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ: ܘܠܟܝܡܘܐܢ ܒܢܘܚܐ ܚܠܦܬܘܢ܆ ܘܒܒܗܝܠܘܬܐ ܫܪܬܝܘܢ ܠܙܐܠ܆ 
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ܘܠܝܡܐ ܒܝܡܐa ܚܠܦܬܘܢ܆ ܗܝܕܝܟ ܟܕ ܝܒܫܐ ܝܡܐ ܡܕܡ ܗܐܢ ܠܟܘܢ ܕܒܢܵܝܢܫܐ. ܐܐܠ ܩܪܝܒ ܗܿܘܬܝ ܘܒܬܪܥܬܝܐ 
ܘܒܗܘܐܢ܆ ܘܿܚܙܐ ܗܿܘܬܝ ܘܐܦ ܡܫܬܘܕܥ ܐܠܝܠܝܢ ܕܗܵܘܝܢ. ܘܡܬܒܣܡ ܗܿܘܬܝ ܘܐܦ ܐܐܢ ܒܚܓܐ: ܘܼܡܐܠ ܼܡܢ ܠܐܗܐ 
ܘܼܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܪܘܚ ܐܬܝܝ ܗܿܘܬܝ. ܘܿܚܐܪ ܗܿܘܬܝ ܐܝܟ ܕܒܽܝܘܩܢܐ ܘܡܬܿܒܩܐ܆ ܠܪܫ ܝܘܩܢܐ ܿܗܘ ܕܕܝܠܗ ܠܟܗܝܢ 
ܘܡܛܠܬܗ ܡܬܓܡܵܖܢ 10 ܘܗܵܘܝܢ. ܘܐܦܢ ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܬܪ ܩܪܝܢܗ ܕܬܟܒܟ: ܐܝܟ ܕܒܥܒܕܐ ܼܡܢ ܟܕܘ ܒܗܠܝܢ 
ܗܘܝܢܢ܆ ܐܐܠ ܐܝܟ ܕܒܨܘܪܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܘܩܕܡ ܦܓܥܗ ܕܬܟܒܟ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܬܦܢ. ܘܿܫܐܠܝܢܢ ܐܝܟ ܵܚܛܝܐ ܘܡܚܵܝܐܠ: 
ܕܡܪܢ ܿܗܝ ܕܫܪܝ ܒܟܘܢ ܥܵܒܕܐ ܛܵܒܐ: ܼܗܘ ܢܬܠ ܫܘܡܠܝܐ ܡܬܝܪܐ ܠܥܒܕܟܘܢ: ܒܣܘܥܵܖܐܢ ܡܫܬܵܒܚܢܐ. ܼܗܘܝܘ 
ܓܝܪ ܘܫܘܪܝܐ ܘܡܨܥܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܠܟܗܝܢ ܡܬܝܵܖܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܿܡܢ ܗܟܢܐ. ܐܵܚܐ ܕܝܢ ܕܬܟܒܢ ܒܬܪܗܘܢ: ܚܢܢܝܫܘܥ 
ܘܝܫܘܥ ܪܚܡܗ ܘܝܫܘܥܣܒܪܢ: ܐܼܬܘ ܿܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܐܠ ܕܝܢ ܐܬܪܟܢܘ ܠܓܡܪ. 20 ܠܘb ܦܘܠܘܛܝܐ 
ܿܗܝ ܕܝܠܟܘܢ ܐܵܦܐ ܢܗܦܟܘܢ. ܡܣܒܪܝܢ ܓܝܪ ܕܒܦܢܬܝܐ ܡܠܘܢ ܐܘ ܒܐܵܝܕܝ ܠܐܗܐ ܐܬܝܝܗܘܢ ܚܵܝܐ. ܘܒܐܵܝܕܝ ܐܐܪ 
ܗܬܝܪܐܬܝ ܐܘ ܓܝܪ ܒܐܵܝܕܝ ܒܪܘܝܗ ܕܐܐܪ ܘܡܙܝܥܢܗ. ܐܬܥܠܠܘ ܓܝܪ ܗܫܐ ܿܡܢ ܒܡܐܵܢܝܗܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠ ܣܦܩܘܬܐ 
ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܐܚܵܖܢܬܝܐ. ܝܫܘܥܣܒܪܢ ܕܝܢ ܝܼܗܒ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ. ܕܫܥܬܐ ܿܡܢ ܠܬܝ ܠܗ ܦܪܘܣ ܼܡܢ ܿܗܝ ܕܢܗܦܘܟ. 
ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܿܗܦܟ ܿܥܛܦ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬܟ. ܝܫܘܥ ܪܚܡܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܓܡܪ ܡܫܬܐܠ ܼܡܢ ܕܝܪܗ ܕܪܒܢ 

ܐܒܪܗܡ ܡܚܝܐ ܠܐܢ ܠܡ ܘܬܚܘܒ ܘܟܪܝܗ. ܘܠܬܝ ܠܝ ܣܦܩܘܬܐ
ܐܿܡܪ ܠܕܘܬܟܐ ܿܗܝ. ܘܗܟܢ ܣܝܡܝܢ ܣܘܥܵܖܐܢ ܐܝܟ ܕܗܫܐ. ܝܿܨܦ ܕܚܘܡܢܫܗ ܠܘ ܒܦܓܵܖܢܬܝܐ ܿܡܢ. ܒܗܠܝܢ 
ܓܝܪ  ܗܒܕܟ  ܘܒܣܥܘܪܘܬܐ.  ܐܟܚܕ  ܘܒܬܐܘܪܝܐ  ܡܫܠܡܢܐ.  ܠܓܒܪܐ  ܘܐܦܩܝܗܝ  ܘܕܡܠܝܠܘܬܐ.  ܕܕܪܘܚ  ܓܝܢ 
ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܠܥܠܡ. ܫܐܠܝܢܢ ܫܠܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܠܐܗܐ ܕܒܥܝܠܡ. ܦܪܝܫܐܬܝ ܕܝܢ ܣܓܕܬܐ ܘܫܠܡܐ ܠܢܨܚܝܐ ܕܢܨܵܝܚܐ 

ܘܡܝܩܪܐ ܕܡܝܩܵܖܐ ܡܪܕܢܫܗ ܪܫ ܡܗܵܝܡܢܐ ܕܬܒܝܠ ܬܬܩܪܒ. ܚܠܝܡܐ ܬܬܟܪ ܒܡܪܢ ܘܨܐܠ ܥܠܝܢ ܀

ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܣܪܓܝܣ ܕܥܝܠܡ ܀ 

ܿܣܓܕ  ܚܛܝܐ  ܛܝܡܬܐܘܣ  ܕܥܝܠܡ.  ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ  ܐܦܝܣܘܦܐ  ܣܪܓܝܣ  ܡܪܝ  ܐܚܘܢ  ܠܚܣܝܐ 
ܠܚܘܒܟ ܀

ܐܐ̱ܢ ܠܚܣܝܘܬܟ. ܐܢ ܓܝܪ  ܕܥܢܝܢܐ ܡܫܬܟܚ ܠܝ: ܐܠ ܥܘܘܟ ܘܕܐܠ ܡܐܝܢܘ ܬܿܟܒ  ܟܐ ܠܡܬܝ ܕܡܝܒܠܢܐ 
ܘܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢܢ ܠܠܵܚܕܕܐ: ܠܫܬܩܐ ܿܡܢ ܓܝܪ ܫܪܝܢܢ: ܠܡܡܠܠܐܠ ܕܝܢ ܡܝܩܪܝܢܢ: ܐܠ ܓܝܪ ܿܣܦܩܐ ܠܢ ܚܙܬܐ 
ܒܗܕܐ  ܡܫܟܢܝܢܢ  ܟܕ  ܡܬܡܠܠܢܬܝܐ:  ܡܠܬܐ  ܘܐܦ  ܡܘܣܦܝܢܢ  ܐܐܠ  ܠܒܘܣܡܐ:  ܘܕܩܢܘܡܐ  ܕܦܪܨܘܦܐ  ܠܚܘܕ 
ܓܪ  ܒܗܐܢ  ܡܵܫܟܚܢ.  ܠܢܦܵܫܬܐ  ܒܡܠܬܐ  ܘܐܦ  ܗܟܢܐ  ܠܦܪܨܘܦܐ:  ܕܒܦܪܨܘܦܐ  ܓܝܪ  ܐܝܟܢܐ  ܠܢܦܫܐ.   20
ܓܠܝܢܐ ܕܗܢܵܝܢ ܕܟܵܣܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ ܚܢܢ܆ ܟܡܐ ܐܪܐ ܬܝܝܪܐܬܝ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢܢ: ܿܙܕܩ ܠܘ ܕܠܡܠܬܐ ܬܝܝܪܐܬܝ 
ܐܘ ܓܝܪ ܠܫܬܩܐ ܢܝܩܪ. ܘܒܥܠܬܐ ܐܟܚܕ ܘܐܦ ܤܛܪ ܼܡܢ ܥܠܬܐ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܥܢܝܢܢ ܗܕܐ ܐܬܝܝܿܗ. 
ܚܢܢܐ.  ܕܡܬܩܪܝܐ  ܚܕܐ  ܒܪܬ ܩܝܡܐ  ܕܝܢ  ܒܿܗ  ܕܒܢܘܓ. ܐܬܝ  ܕܡܬܩܪܝܐ  ܚܕܐ  ܕܝܪܐ  ܒܝܠܦܛ  ܒܡܕܝܢܬܐ  ܐܬܝ 
ܘܗܼܘܼܬ ܠܠܿܗ ܡܬܛܪܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܘܢܦܩܬ ܼܡܢ ܕܝܪܿܗ. ܘܐܼܬܘ ܨܐܵܕܝ ܐܚܵܝܿܗ ܘܐܦܝܣܘܢܝ ܕܐܬܟܘܒ ܠܒܣܝܡܘܬܟ܆ 
ܕܬܩܪܝܿܗ ܠܪܫܬ ܕܝܪܐ ܘܠܒܪܬ ܩܝܡܐ ܿܗܝ܆ ܘܬܼܫܝܢ [87] ܐܢܝܢ ܥܡ ܵܚܕܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܬܥܛܘܦ ܚܬܐ 
ܿܗܝ ܠܕܝܪܿܗ. ܦܩܘܕ ܐܚܘܢ ܘܝܨܦ ܕܗܐܢ. ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܵܚܕܕܐ. ܘܬܥܘܠ ܚܬܐ ܿܗܝ ܚܢܢܐ ܠܩܠܬܝܿܗ. 
ܢ̱ܬ. ܡܺܫܝܳܚܐ ܢܛܘܪ ܚܣܝܘܬܟ ܕܐܠ ܢܟܝܢ. ܫܐܠܝܢܢ ܫܠܡܐ ܡܝܕܩܪܐ 

ܰ
ܐ ܶܒܕ 

ܳ
ܿܥ ܘܬܟܘܒ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܒܫܪܒܿܗ ܡܢܐ 

a Braun CSCO 74 proponuje lekcje ܒܝܒܫܐ.
b Braun CSCO 74 proponuje lekcje ܠܘܬ.
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ܘܪܫ ܡܗܵܝܡܢܐ ܕܬܒܝܠ ܡܪܝ ܡܪܕܢܫܗ ܒܣܓܕܬܐ ܘܕܠܟܗܘܢ ܡܗܵܝܡܢܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܝܨܦ ܘܪܕܝܘܗܝ ܠܥܒܕܟ 
ܚܘܡܢܫܗ ܒܐܡܝܢܘ ܒܕܚܠܼܬ ܠܐܗܐ. ܘܒܗܘܐܢ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܬܟܵܒܐ ܀

ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܘܬܗ ܀ 

ܠܚܣܝܐ ܕܠܐܗܐ ܐܚܘܢ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܥܝܠܡ. ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܛܝܐ ܿܣܓܕ 
ܠܚܣܝܘܬܟ ܀

ܐܢܽܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܡܦܣܐ ܫܦܝܪܘܬ ܚܟܡܬܟ: ܒܵܥܠܠܬܐ ܐ̱ܢܫܬܝܐ ܘܒܵܚܫܐ ܐ̱ܢܵܫܝܐ ܗܘܐ ܩܘܝܡܗ ܕܚܘܒܢ ܼܡܢ 
ܒܪܫܬܝ: ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܨܝܐ ܼܗܝ ܕܒܚܵܫܐ ܐ̱ܢܵܫܝܐ ܫܪܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܝܕܥܐ ܼܗܝ ܚܬܬܝܘܬ ܒܘܚܪܢܟ: ܕܐܠ ܥܡ 
ܚܵܫܐ ܐ̱ܢܵܫܝܐ ܘܐܠ ܒܵܥܠܠܬܐ ܐ̱ܢܵܫܬܝܐ ܐܬܩܿܝܡ ܚܘܒܢ: ܡܕܝܢ ܿܙܕܩ ܠܠܿܗ ܕܬܕܥ 20 ܫܪܝܪܐܬܝ: ܕܐܦܐܠ ܡܬܘܡ ܒܚܵܫܐ 
ܐ̱ܢܵܫܝܐ ܡܫܬܪܐ ܚܘܒܐ ܕܒܝܢܬܢ ܘܡܬܒܛܠ. ܝܩܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠܝܢ ܚܣܝܘܬܟ ܘܪܚܝܡܐ܆ ܐܘ ܓܢܣܐ ܠܟܗ ܕܟܝܢܐ 
ܘܛܘܗܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܫܘܝܘܬ ܓܢܣܐ ܓܝܪ ܕܝܠܟܘܢ ܘܕܝܠܢ. ܿܗܝ ܕܼܡܢ ܫܡܝܐ ܘܵܖܘܚܢܬܝܐ ܿܢܣܒܐ ܚܐܦܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܘܐܠ 
ܡܬܛܦܝܣ ܐܐܢ ܡܬܘܡ ܿܘܐܬܐ: ܕܡܚܠܦ ܐܐܢ ܒܐܪܥܐ ܿܡܢ ܠܫܡܝܐ: ܒܛܘܗܡܐ ܕܝܢ ܿܗܘ ܕܦܓܪܐ ܠܠܿܗܘ ܕܪܘܚܐ. 
ܥܗܝܕ ܐܐܢ ܓܝܪ ܠܠܿܗܘ ܕܐܼܡܪ: ܕܿܡܢ ܼܗܝ ܐܡܝ ܘܿܡܢ ܐܢܘܢ ܐܵܚܝ. ܐܐܠ ܐܢ ܿܗܢܘܢ ܕܿܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ. ܥܦܪܐ 
ܓܝܪ ܕܬܚܬܝ ܡܣܐܐܵܢ ܢܗܘܐ: ܝܩܝܪ ܼܗܘ ܘܪܡ ܘܡܥܠܝ ܒܥܝܵܢܝ ܐܘ ܠܟܗܝܢ [88] ܝܩܝܵܖܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܐܢ ܼܗܘ ܒܿܗܝ 
ܕܡܢܗܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܡܗܵܝܡܢܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܬܝ ܐܠ ܡܗܵܝܡܢܐ ܐܬܝܝܗܘܢ ܘܡܬܚܙܵܝܢ: ܕܓܘܥܠܢܐ ܿܗܘ ܕܒܐܝܕܵܝܗܘܢ 
ܝ ܦܝܘܛܛܐ ܐܘܟܬܝ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܬܝ ܠܡܚܙܐ ܕܐܬܝܝܿܗ. ܐܐܠ  ܝ ܰܟܕ ܼܗܺ ܡܬܬܣܝܡ ܠܘ ܓܝܪ ܕܠܟܢܫ ܘܕܓܘܐ: ܚܕܐ ܘܼܗܺ
ܕܿܗܢܘܢ ܿܡܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ. ܕܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܟܬܝ ܐܚܪܢܝܐܬܝ. ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܐܝܢܝܘܬܐ ܩܒܝܥܬܐ ܕܒܢܦܫܐ: ܿܗܝ ܕܗܟܣܝܣ 
ܘܐܬܝܝܿܗ ܘܡܬܩܪܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܘܕܕܵܡܝܢ ܠܗܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠ ܕܿܡܝܢ ܦܵܖܨܘܦܐ ܠܦܵܖܨܘܦܐ܆ 10 ܗܟܢܐ 
ܐܠ ܕܡܿܝܢ ܠܒܵܘܬܐ ܠܠܒܵܘܬܐ. ܐܡܝܪܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܗܝܡܢܐ. ܦܣܝܦܝܣܡܐ ܓܝܪ ܕܚܟܡܬܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ 
ܿܗܝ ܿܡܢ ܩܕܡܬܝܐ. ܿܗܝ ܕܝܢ ܕܬܵܖܬܝܢ ܐܬܝܝܿܗ܆ ܐܘ ܼܡܢ ܚܘܣܪܐܢ. ܘܐܦ ܗܟܢܐ ܦܣܩܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܐܘ ܓܝܪ ܕܿܗܘܐܢ ܕܝܠܢ 
ܢܗܘܐ. ܕܫܐܠܝܢ ܠܡ ܒܫܠܡܗ ܘܫܬܝܩ܆ ܿܗܘ ܼܗܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ. ܐܢܼܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ܆ ܐܢ̱ܬ 
 aܕܝܢ ܒܫܬܩܐ ܿܗܘ ܦܬܝܐܓܘܪܝܐ ܐܬܓܘܣܬ: ܿܗܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ: ܼܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܟܢܫ
ܕܓܠܘܙܐ ܐܪܐ ܪܒܐ ܐܬܝܝܟ. ܿܢܦܐ ܠܢ̱ܬ ܕܝܢ ܟܒܪ ܘܒܣܘܠܘܓܝܵܣܡܘ ܿܗܢܘܢ ܓܠܝܙܵܘܬܢܝܐ 20 ܘܕܓܠܝܙܘܬܐ. ܕܐܝܟ 
ܐܝܟܢ. ܪܒܢ ܿܡܢb ܣܪܓܝܣ ܐܠ ܡܦܢܐ ܠܫܠܡܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܕܐܠ ܡܦܢܐ ܠܫܠܡܐ ܓܠܘܙܐ ܼܗܘ. ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܪܒܢ ܡܪܝ 
ܣܪܓܝܣ ܓܠܘܙܐ ܼܗܘ. ܼܡܢ ܓܠܘܙܐ ܕܝܢ ܿܗܘ ܿܡܢ ܓܝܪ ܠܟܢܝܐ. ܿܗܘ ܕܝܢ ܟܬܝ ܕܝܠܢܝܐ ܘܡܢܬܢܝܐ. ܿܗܘ ܡܕܝܢ ܪܒܢ 
ܣܪܓܝܣ ܓܠܘܙܐ ܠܟܢܝܐ ܘܡܢܬܢܝܐ ܼܗܘ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܢܗܘ ܕܪܒܢ ܿܡܢ ܣܪܓܝܣ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܿܓܠܙ: ܩܬܘܠܝܩܐ 
ܕܝܢ ܠܟܢܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܪܒܢ ܿܡܕܝܢ ܣܪܓܝܣ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܐܘܟܬܝ ܠܟܢܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܐܠ ܬܚܘܬ ܿܗܘ ܠܟܢܝܐ ܼܡܢ ܐܢܢܩܐ 
ܘܿܗܢܘܢ ܡܵܢܬܢܝܐ ܿܣܠܩܝܢ. ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܪܒܢ ܣܪܓܝܣ ܓܠܘܙܐ ܠܟܢܝܐ [89] ܐܟܚܕ ܘܡܢܬܢܝܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܐܠ ܠܬܝ 
ܠܢ ܕܢܪܫܐ ܠܢܟܦܘܬܟ ܒܗܠܝܢ. ܘܐܠ ܓܝܪ ܠܫܡܫܐ ܐܘܟܡܐ ܒܓܘܐܢ ܘܐܠ ܐܠܣܦܝܪܐ ܛܛܪܓܘܢܘܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܗܟܢܐ 
ܘܐܠ ܠܢܟܩܘܬܟ ܡܬܘܡ ܪܫܝܢܢ ܒܗܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܠܿܗܘ ܕܝܘܩܢܐ ܚܝܐ ܘܡܠܝܐܠ ܕܟܠ ܛܵܒܢ. ܘܡܠܦܢܐ ܕܿܗܢܝܢ 
ܠܐܗܬܝܐ ܘܣܥܘܪܐ ܘܐܬܝܘ̱ܗܝ ܐܟܚܕ ܘܼܡܢ ܠܟܢܫ ܡܬܬܘܕܐ. ܿܗܘ ܓܝܪ ܕܒܕܡܘܬ ܡܛܪܐ ܐܠܪܥܐ ܠܠܵܢܦܫܬܐ ܕܒܢܵܝܢܫܐ 
ܡܫܩܐ: ܘܒܠܟܙܒܢ ܵܖܣܝܣܝ ܚܟܡܬܐ ܘܛܵܘܦܝ ܡܠܝܠܘܬܐ ܥܠ ܠܒܘܬܐ ܪܐܿܣ: ܘܼܡܢ ܒܵܝܫܬܐ 10 ܿܡܢ ܠܗܠܝܢ 
ܡܕܟܐ: ܛܒܬܐ ܕܝܢ ܿܡܐܠ ܘܐܦ ܿܙܪܥ: ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܘܿܗܘ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܘܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܢܗܘܐ: ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܐܘ ܙܥܘܪܐ ܢܬܐܡܪ. 

a Braun CSCO 74 proponuje lekcje ܡܬܟܢܫ.
b Braun CSCO 74 proponuje lekcje ܡܪܝ, za którą tłumaczę.
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ܐܢ ܓܝܪ ܪܒܢ ܣܪܓܝܣ ܡܠܦܢܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܟܠ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܘܐܦ ܿܝܗܘܒܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ܆ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܪܒܢ ܣܪܓܝܣ 
ܡܫܟܢܢܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ. ܐܐܠ ܘܐܠ ܚܕ ܿܝܗܘܒܐ ܘܡܫܟܢܢܐ ܓܠܘܙܐ ܘܐܬܝܘ̱ܗܝ ܘܡܬܐܡܪ. ܐܠ ܐܪܐ ܿܡܕܝܢ ܓܠܘܙܐ ܐܬܝܘ̱ܗܝ ܪܒܢ 
ܣܪܓܝܣ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܚܘܬܸܝ ܒܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܿܗܝ ܐܢܢܩܬܝܐ ܘܕܶܡܢ ܐܢܢܩܐ. ܘܐܦܢ ܽܗܘ ܦܪܛܣܝܣ ܡܕܡ ܐܬܢܣܒܬ 
ܡܝܩܢܢܬܝܐ ܕܩܵܢܘܡܐ. ܡܬܢܵܣܒܢ ܕܝܢ 20 ܘܿܗܢܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܐܬܝ ܐܡܬܝ ܒܬܚܵܘܬܝܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܟܙܐܢ 
ܕܫܡܫܐ ܚܕ ܐܘ ܐܐܪ. ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܼܡܢ ܿܗܠܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܘܗܟܢܐ ܿܡܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܿܗܢܘܢ ܫܦܝܵܖܝ ܡܠܝܠܘܬܐ 
ܘܡܠܠܵܝܐܠ. ܠܢ ܕܝܢ ܬܝܝܪ ܕܐܠ ܙܘܥܙܥ ܐܬܝܝܗܝܢ ܿܗܢܝܢ ܕܟܠ ܚܕ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܿܗܢܝܢ ܕܓܘܐ. ܐܐܠ 
ܘܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܕܗܠܝܢ ܘܢܘܚܡܐ. ܐܐܠ ܗܠܝܢ ܿܡܢ ܕܝܠܢ ܕܦܣܵܩܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. ܘܕܗܐܢ ܠܟܗ ܕܥܠ ܢܟܦܘܬܟ܆ 
ܕܐܝܕܐ ܼܗܝ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܓܠܝܙܘܬ ܥܢܝܢܟ ܕܨܐܕܝܢ܆ ܕܝܠܟ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܐܬܝܝܿܗ ܠܡܬܪܥܝܘ ܘܠܡܐܡܪ. 
ܐܠ ܓܝܪ ܡܦܩܝܢܢ ܒܣܘܪܗܒܐ ܦܣܩܐ: ܚܢܢ ܿܗܢܘܢ ܕܥܡ ܒܘܚܢܐ ܬܝܝܪܐ ܘܥܘܩܒܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܥܡ ܐܠ ܚܬܬܝܘܬܐ 
ܟܠ ܡܕܡ ܿܙܕܩ ܠܡܐܡܪ [90] ܘܠܡܣܥܪ. ܕܩܠܬܝܐ ܿܡܢ ܝܨܦ ܒܠܟܗ ܙܗܝܪܘܬܐ. ܘܠܩܢܘܡܟ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ 
ܐܠܚܵܖܐܢ. ܗܝܡܢ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܠܿܗ ܘܢܛܝܪܘܬܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܐܟܚܕ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܡܢܟ ܓܝܪ ܘܒܐܵܝܕܝܟ ܡܬܬܒܗܐ. ܘܼܡܢ 
ܡܫܝܚܐ ܐܟܚܕ ܘܡܢܢ. ܝܨܦ ܕܝܢ ܘܕܐܵܚܐ ܐܣܵܟܘܠܝܐ ܐܝܟ ܒܒܬܐ ܕܵܥܝܢܝܟ. ܘܐܥܝܪ ܢܦܫܟ ܘܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܦܝܛܘܬܐ 
ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܕܚܠܬ ܠܐܗܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܬܐ ܒܢܦܫܟ ܚܘܐ. ܙܠ ܕܝܢ ܠܘܬ ܪܫ ܕܝܪܐ ܕܩܛܐ. ܘܫܕܪ ܠܢ 
ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܕܬܘܠܟܢܐ ܘܫܪܝܪܐ: ܟܠ ܡܐܐܵܢ ܕܨܒܘܬܐ 10 ܘܬܟܵܒܐ ܕܠܘܬܗ. ܘܗܐ ܬܟܿܒܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ. ܫܕܪ ܠܢ ܕܝܢ 
ܘܚܘܛܪܐ ܕܠܘܬܗ. ܘܟܠ ܨܵܒܘܬܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢ̱ܬ ܬܟܘܒ ܐܢܝܢ ܠܢ ܒܬܟܒܐ ܚܕܐ ܚܕܐ. ܐܬܝ ܼܗܘ ܓܝܪ ܨܚܚܗܝܢ ܨܐܕܝܢ. 
ܗܘܬܝ ܫܪܝܪ ܒܡܪܢ. ܐܘܕܥܝܢܝ ܡܢܐ ܗܘܐ ܼܡܢ ܪܒܢ ܦܬܝܘܢ. ܨܐܠ ܥܠܝܢ. ܐܓܵܖܬܢ ܕܠܘܬ ܪܒܢ ܦܬܝܝܘܢ. ܐܘ ܐܠ ܝܕܥ 
ܐܐ̱ܢ ܐܝܟܢܐ ܐܿܡܪa: ܫܕܪ ܐܢܝܢ ܠܘܬܗ ܒܛܝܐܠܬܝ ܕܐܠ ܬܼܘܗܝ. ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܵܖܐܢ ܕܠܘܬܟ. ܘܡܢܐ ܗܘܐ ܼܡܢ 
ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܠܝܟܐ ܐܬܡܛܝ. ܘܡܢܐ ܥܼܒܕ ܕܕܝܫܘܥ ܡܚܪܡܐ ܘܐܝܟܐ ܬܝܝܒ. ܘܐܠ ܬܦܣܘܩ ܥܢܝܢܵܝܟ ܼܡܢ ܠܘܬܢ ܀ 
ܥܠܬ ܥܠ 20 ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܬܠܬܐ ܝܵܘܡܝܢ ܒܬܪ ܵܚܕܕܐ ܒܫܘܠܡܗ ܕܬܫܪܝ ܩܕܝܡ. ܘܠܬܿܩܒܠܬ ܡܢܗ ܚܕܝܐܬܝ 
 ܫܩܝܠܝܢ ܠܢ. ܘܼܗܘ 

ܳ
ܘܦܨܝܚܐܬܝ. ܘܦܼܩܕ ܥܠܝ ܙܵܘܙܐ ܬܡܵܢܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܠܐܵܦܝܢ ܕܒܬܝ ܡܪܝ ܦܬܝܘܢ. ܘܥܕܟܝܠ ܐܠ

ܿܡܢ ܡܠܟܢ ܐܫܩܠ ܠܒܨܪܐ. ܐܬܝ ܠܝ ܕܝܢ ܬܪܥܬܝܐ ܒܬܪܗ ܠܡܫܩܠܘ. ܠܪܫ ܕܝܪܐ ܕܐܒܘܢ ܐܼܡܪ ܠܗ ܕܐܠ ܢܗܡܐ 
ܒܡܚܬܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܠܪܫ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܝܢ ܕܢܫܕܪ ܘܠܬܝܗ ܘܡܕܡ ܕܬܟܶܒܬ ܠܗ. ܐܓܪܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ 

ܘܕܫܡܥܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܒܬܝ ܒܓܫ ܢܫܬܕܵܖܢ ܥܡ ܦܵܝܓܐ ܕܐܿܙܠܝܢ ܠܟܘܵܖܝܗܘܢ. ܨܐܠ ܥܠܝ ܀

a W tym miejscu bardziej pasuje moim zdaniem ܿܥܡܪ.





W pewności nadziei w moc Boga rozpoczynamy pisać listy Mar Tymote-
usza I, katolikosa patriarchy, te, które napisał w czasie trwania patriarchatu, 
który rozpoczął się w roku 778 naszego Pana Chrystusa i został zakończony 
w roku 820.

Po pierwsze [List I]: Tegoż do Salomona, biskupa Hedatty o chrzcie, 
że nie jest słusznym chrzcić cyrylianów

O kanonach1 słusznie ustanowionych dla udoskonalenia i dla wiedzy: 

Świętemu u Boga panu Salomonowi biskupowi, Tymoteusz grzesznik, 
najmniejszy sługa Pana naszego, oddaje cześć świątobliwości Twojej 
i prosi o Twoją modlitwę!

Jak jedną z właściwości światła, o święty u Boga, jest oświecać, a nie 
być oświecanym, podobnie mądrości czynić mądrymi, a nie być poucza-
nym, tak też od początku istnienia i ustanowienia ich [4] nie bez przy-
czyny i nie bez powodu są te [przymioty]. Jeden jest, który jedynie bez 
początku i bez przyczyny, jeśli jest słusznym, aby powiedzieć „jeden” i „je-
dyny” o Tym, który jest rozumiany i wyższy ponad termin „jeden” czy 
ponad termin „jedyny”, lecz jest wypełnieniem doskonałym i rzeczywi-
stością: Tym, któremu nic dodać nie można i nic od niego odjąć. Tego 
typu są i będą wszystkie [przymioty odnoszące się do] Boga, jeszcze bar-
dziej dla nas, ludzi, i bez innej przyczyny i bez początku. 

Wszystko przez sól jest posolone. Jeśli więc sól straci smak, czym bę-
dzie posolona [por. Mt 5, 13]? Rzeczywiście, jeśli światło się zaciemni, 
czym będzie rozświetlone? Podobnie, jeśli mądrość stanie się szalona, 
jak zostanie pouczona? To więc jest esencjalne dla świątobliwości Two-
jej, aby nauczać, nie być pouczanym; bardziej instruować, a nie być in-
struowanym przez innych. Masz mądrość wystarczającą z natury jak i ze 
studiów, choćby z Ducha, który kontroluje wszystko, przenika dokładnie 
głębokości Boga: który współistotny Bogu, jako Ten, który wieczny od 
wieków i wiecznie jest. Nie przez zrodzenie; jeden jedynie jest zrodzony 

1 Κανών.
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poza wszelkim poruszeniem i czasem, ale przez pochodzenie. Jeden bo-
wiem jedynie pochodzi od Ojca przed wszelkim wiekiem i momentem, 
dany nie bez słuszności i sprawiedliwości. Nam to objawił Bóg w Duchu.

Jeśli świątobliwość Twoja przez Ducha, [jesteś] bogaty, z natury peł-
ny i obfity, dzięki studiom jesteś lekarzem, dlaczego więc zostawiasz stan 
nauczycielski, światło i mądrość, i idziesz do stanu uczniów i tych, co są 
pouczani [5] i tych, co będą uczynieni mądrymi? Ty, który przez Ducha 
i od wielu dni wszystkie stopnie inteligencji i spekulacji2 pojąłeś? I wie-
lu innych z wielu w wielu [kwestiach] pouczyłeś i nauczyłeś? I wszystko 
zasłyszane i istniejące promieniami wielkiej wiedzy i mądrości [pouczy-
łeś]? Czyż nie jest znane i ujawnione, że nie jak uczeń pytania stawia-
łeś, ale przede wszystkim jak nauczyciel i egzegeta, jak brat, który dawał 
asumpt3 do rozmowy i poszukiwań.

Tak też i Pan nasz pytał w jednym miejscu: „Gdzie jesteś Adamie?”4, 
w innym „co ludzie mówią o mnie, kim jestem?” [por. Mt 16, 13], w innym 
„ile chlebów macie?” [por. Mt 15, 34], w innym czasie „gdzie go położy-
liście?” [J 11, 34], w [jeszcze] innym czasie „czy macie coś do jedzenia?” 
[Łk 24, 21] nie jakby nie wiedział. W jaki sposób mógłby nie wiedzieć 
Ten, który jest wiedzą i mocą Boga i w Nim są ukryte wszystkie skarby 
mocy i wiedzy i znajomości? Znał dokładnie każdą rzecz, zanim się sta-
nie Ten, który „wiedział bowiem, co jest w człowieku, i nie potrzebował, 
aby ktoś zaświadczył mu o każdym z ludzi” [por. J 2, 25], jak nauczają 
słowa Boże5. Podobnie6 także i święci prosili, nie dlatego, że nie wiedzie-
li: „z pełności Pana naszego otrzymali” [por. J 1, 16], tej pełności, która 
jest jak morze światła bez końca i bez granic, zaś oni są jak lampy świa-
tła. Ale wy jesteście [też] tacy i w ten sposób pytacie, my odpowiadamy 
to, co i dla was [jest] znane i objawione w jasny sposób.

Mówi więc błogosławiony apostoł Paweł, raczej Pan nasz Chrystus 
w Pawle przemawia i aż do dziś i teraz przez niego przemawia; wtedy 
do ludzi, teraz na cały świat [6] i powszechnie tak: „Jeden jest Pan, jed-
na wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkiego, ponad wszyst-
kim i przez wszystko i we wszystkim” [por. Ef 4, 5]. I pięknie, że stopnio-
wo używał własnych słów, ten apostoł niebiański i boski, kiedy najpierw 

2 θεωρία.
.Termin oznaczający jedno z sześciu ćwiczeń retorycznych ܓܘܪܓܐ 3
4 Rdz 3, 9.
5 Dosłownie: głosy domu Bożego.
6 Dosłownie: w podobieństwie do tego.



List I 69

powiedział to „jeden jest Pan”, później to, że „jedna jest wiara”, dalej „je-
den chrzest”. Tak wzniósł nas stopniowo jak do przyczyny i doskonałości 
lepszej wszystkiego, do „jednego Boga, Ojca wszystkiego”. Na początku 
stawia tego „jednego Pana”, przez co i przez interwencję Jego w każdym 
słowie sprawił, że odeszliśmy od kultu demonów, a zbliżyliśmy się do 
wiary prawdziwej. Później dodał to „jedna wiara”, przez którą do chrztu 
zbliżamy się, jeśli bowiem nie wierzymy, nie jesteśmy ochrzczeni. Spra-
wił, że doszliśmy po tym do tego „jednego chrztu”, w którym to wezwaniu 
udoskonala liczne nazwania bóstwa w Trójcy, jak i to, że w nim [chrzcie] 
zostaliśmy zapisani synami Boga przez łaskę, teraz więc jako zastaw ze 
strony Ducha Świętego, później zaś w doskonałości pełnej i uniwersalnej; 
gdzie zdejmiemy człowieka starego i założymy tego nowego odnawiają-
cego się w wiedzy w podobieństwie do Stwórcy [Kol 3, 9]. I dobrze użył 
afirmacji7, która jest na początku postawiona, że jest „jeden” i o wszyst-
kim „jeden” i znowu „jeden”, z tych, które najpierw postawił. Jak bowiem 
„jeden jest Pan”, nie dwóch Panów, i „jedna” ta wiara, a nie dwie czy wie-
le; i „jeden” chrzest, a nie dwa czy wiele, tak też „jeden” jest Bóg Ojciec, 
a nie dwóch czy wielu. 

Jeśliby było tak, że wielu [bogów] jest, [7] koniecznym byłoby, aby wie-
le chrztów było. Jeśli więc wiele chrztów byłoby, także koniecznym, aby 
wiele wiar było. Jeśli jest wiele wiar, jest także konieczne, aby w konse-
kwencji wielu Panów było. Podsumowując8: Jeśli więc wielu Bogów jest, 
i także jest wielu Panów. Jeśli nie ma Panów wielu, jeden bowiem jest Pan, 
nie ma też wielu wiar, jedna bowiem jest wiara. Nie ma też wielu Bogów 
i Ojców, jeden jest Bóg, Ojciec wszystkich. Znanym i objawionym więc, 
że nie ma wielu Bogów i Panów. Tamten więc, który jeden chrzest w dwa 
albo w ileś chrztów dzieli; tamten także z konieczności musi jednego Pana 
w dwóch, jedną wiarę w dwie, jednego Boga w dwóch lub iluś dzielić. Je-
śli więc rozdzielenie jednego Boga w dwóch, jednej wiary w dwie, jedne-
go Pana w dwóch będzie niemożliwe, nie będzie więc możliwe rozdzie-
lenie żadnego chrztu w dwa. 

Słusznym [pięknym] jest to dodanie „jeden” do wszystkich: i do Pana, 
i do wiary i do chrztu wraz z Bogiem. I jak nie jest możliwe, że będzie 
rozdzielony ten „jeden” w Bogu, tak też we chrzcie, który w imieniu Jego 
udoskonala. 

7 πρόθεσις.
8 Dosłownie: z tych razem zbierają się.
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Z9 poznaniem i rozróżnieniem osób [Trójcy] łączy pojedynczość imie-
nia i natury, i mocy. Jeśli więc możliwe, że będzie zmienione to „jeden 
Bóg” w innego, to także możliwe, że będzie zmieniony ten „jeden chrzest” 
w inny. Jeśli więc nigdy nie jest możliwe, że ten „jeden” Bóg w „innego” 
będzie zmieniony, tak też nigdy nie [jest] możliwe, że ten „jeden” chrzest 
w inny będzie zmieniony. [8] I jeśli jest możliwe, że będzie zmieniony 
ten „jeden” Pan w innego pana, będzie też możliwe zmienić i ten „jeden” 
chrzest w inny chrzest. I jeśli niemożliwe jest, że będzie zmieniony Pan 
w innego pana, także niemożliwe jest, że chrzest będzie zmieniony w inny 
chrzest. Wszystkie jedno z drugim są związane na podobieństwo złotego 
łańcucha. I jeśli jedno rozdzieli się w dwa [podwoi się], także tamte po-
zostałe rozdzielają się w dwa [podwajają się]. I jeśli nie jest możliwe po-
dwojenie wszystkich, tak też i ani jedna z nich nie może podwoić się. Zo-
bacz, że jak jest jeden Bóg i Pan Jeden, i wiara jedna, tak też chrzest jeden.

W jakiej więc Trójcy i w jakim imieniu są ochrzczeni ci, którzy ponow-
nie są ochrzczeni i zanurzeni? Jeśli w imieniu Trójcy stworzonej, odejdź 
stąd daleko! To jest zatopienie bardziej niż chrzest. Jeśli są w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego ochrzczeni, to jest w imię Tego, który jest jed-
nym Bogiem odwiecznym, Tym, który jest przyczyną i stworzycielem 
wszystkiego, który jest potrójnym w osobach (qnumo) i właściwościach, 
jedynym w substancji (ousia) i w naturze, i jest adorowany i wyznawany 
– wyznanie wspólne wszystkich chrześcijan – czynisz rzecz niepotrzeb-
ną, przez to samo zrodzenie osłabisz w tym podwojeniu imienia i inwo-
kacji Trójcy. Jeśli bowiem jest tak, któż przeszkodzi nam, na podobień-
stwo chrztów Żydów każdego dnia oczyszczać się i chrzcić? Niemożliwe 
dla tych, co jeden raz weszli przez chrzest i ukrzyżowali w sobie starego 
człowieka i umarli z Chrystusem, że od nowa ukrzyżują i znieważą Syna 
Bożego [9] we10 chrzcie drugim. O! Jak naucza apostoł niebiański i bo-
ski [por. Paweł, Hbr 6, 6], obrazą jest drugą Chrystusa chrzest podwójny 
i drugi. Czy nie wystarczy dla rozwiązania grzechów i śmierci jeden krzyż 
Chrystusa i ukrzyżowanie? To, którego obraz w chrzcie jest reprezento-
wany i potwierdzony? To zaś w tym pierwszym zgodnie z prawem zna-
leźliśmy. Ale czy słusznym jest mnożyć krzyż inny i krzyżowanie11? I od 
nowa krzyżować Syna Bożego i obrażać? To zaś przez drugi chrzest albo 

9 „Albo” – za Braunem CSCO 74 (s. 3, przyp. 3) przyjmujemy, że jest to pomyłka, gdyż 
słowo to nie pasuje do sensu zdania.

10 Dosłownie: ci, co są we chrzcie drugim.
11 Dwa terminy na krzyż.
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zanurzenie. Zrozumiejmy to, że przez ten [chrzest] od początku krzy-
żujemy Jego Syna i go obrażamy? O drugim chrzcie [Hbr 6, 6] Apostoł 
Chrystusa tak mówi: jest więc tak, że ani imienia przebaczenia chrzest 
ten nie czyni godnym, kiedy został [on] nazwany przez chrzest pierw-
szy. [Innymi słowy] nie mogą ci, „którzy schodzą jeden raz do chrztu”, 
od początku i ponownego, nie chrztu, ale krzyża bardziej i obrazy Syna 
Bożego wzywać. Jest to rzeczywiście absurdalne, że drugi raz uczyni się 
zanurzenie po chrzcie pierwszym. Jeśli jest tak, że chrzest jest obrazem 
śmierci i zmartwychwstania, śmierć i zmartwychwstanie jeden raz jest 
dla nas, czyli że umrzemy i zmartwychwstaniemy [raz], i chrzest podob-
nie: zatem jeden raz będziemy ochrzczeni. 

Jeszcze raz, jeśli jest, że my przez chrzest Pana naszego ochrzczeni je-
steśmy, Pan nasz zaś jeden raz, a nie dwa razy ochrzczony, słusznym jest 
dla nas, że szukamy, czy rzeczywiście ten, kto został ochrzczony otrzy-
mał chrzest od chrześcijanina jakiegoś czy od niechrześcijanina? Jeśli 
przez jakiegoś niechrześcijanina, nie należy takiego chrztu nazwać ani 
określać chrztem12. Jeśli zaś przez chrześcijanina, znowu który z nich: 
czy przez tego, który cheirotonię i wyłożenie rąk otrzymał, czy przez 
tego, który nie miał cheirotonii i wyłożenia [rąk]. Jeśli przez tego, któ-
ry [10] nie otrzymał cheirotonii, mówię, z tego wszystkiego koniecznym 
[jest], że będzie ochrzczony. I nie otrzymał on daru, i nie miał on tego, 
ani też znowu tego [samego] nie otrzymał charyzmatu. Pusty i suchy 
zupełnie został odesłany. Jeśli zatem przez tego, który cheirotonię i wy-
łożenie [rąk] otrzymał, został ochrzczony, znowu która z dwóch [moż-
liwości]: a więc przez ortodoksa czy przez heretyka? Jeśli przez ortodok-
sa, rzeczywiście nie potrzebuje drugiego chrztu. Jeśli zaś przez heretyka 
został ochrzczony, czy przez takich heretyków, którzy wyznają bóstwo 
Chrystusa, negują zaś jego człowieczeństwo, jak Szymon [Mag], Marcjon 
i ich kompani, czy przez tych, którzy wyznają naturę Jego ludzką, negu-
ją zaś bóstwo Chrystusa, jak Paweł [z Samosaty], Fotyn, Marceli [z An-
cyry], ci, którzy zachorowali na doktrynę żydowską. Jeśli ktoś przez ta-
kich, którzy jak jeden z tych są13, został ochrzczony, to nie jest chrzest. 
Zaświadczam ja: to nie jest chrzest. Ani bowiem przez14 Boga, który nie 

12 Albo literalnie: „także nie chrztem jest słusznie określany i nazywany”.
13 Albo literalnie: „którzy jak jeden w ten sposób chory”.
14 Albo: w Bogu.
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jest człowiekiem przez zjednoczenie15, ani też przez16 człowieka, który nie 
jest Bogiem w zjednoczeniu, zostaliśmy odkupieni, ale zostaliśmy wy-
niesieni w [przez] Bogu, który jest uczłowieczony, w [przez] człowieku, 
który jest ubóstwiony w Dziewicy. W ten sam sposób i na tej samej dro-
dze nierozdzielnie są dwie [kwestie], mówię, wcielenie Słowa i uczłowie-
czenie oraz przebóstwienie ciała i wyniesienie, nie tak były uczynione, że 
stopniowo i częściowo uniżenie Słowa uczłowieczonego czy wyniesienie 
ciała ubóstwionego, ale razem oba, jak było powiedziane, i nierozdzielnie 
jak i na tej samej drodze zjednoczenia [11] stały się. W tym jest nasze zba-
wienie, nie w Bogu rozebranym z purpury człowieczeństwa ani w czło-
wieku ogołoconym z natury boskiej, ale w jednym i tym samym w Synu 
Bożym, który w bóstwie swoim z Ojca ponad [poza] czasem, w człowie-
czeństwie swym zaś z Maryi w pełni czasów był zrodzony. 

Jeśli więc ten ochrzczony był przez tych, co negują bóstwo Pana na-
szego i wyznają Jego człowieczeństwo albo tych, którzy przeciwnie, wy-
znają bóstwo Jego, negują zaś człowieczeństwo Jego, z pełnej koniecz-
ności słusznym, aby ochrzczony [powtórnie] został. Nic z tego nie jest 
chrztem, co przez takich jak oni jest uczynione, ale podobieństwa nie-
godne i ułuda pusta. 

Jeśli zatem przez takich, którzy wierzą w bóstwo Jego i człowieczeń-
stwo Jego, Pana naszego Chrystusa, [którzy] wyznają tego samego Syna 
w bóstwie Jego i w człowieczeństwie Jego, ale [którzy] między sobą w opo-
zycji i przeciwnikami [są], kiedy tamci wyznają jedną osobę17 usynowie-
nia naturalnego: w dwóch naturach i hipostazach18, tamci jedną hipostazę 
[qnumo] w dwóch, czy z dwóch natur, tamci jedną osobę, naturę i hipo-
stazę [qnumo], [przez nich] został ochrzczony. Ich schizma19 nie jest co 
do bóstwa i człowieczeństwa, bardziej co do zjednoczenia bóstwa i czło-
wieczeństwa. I kłócą się nie co do substancji czy natury, ale co do jako-
ści i właściwości zjednoczenia. 

Co to sprawia co do chrztu? Jak więc nie przez to, że wyznają jednego 
Boga, należy oddalić [uciec] od wiary w jednego Boga – z nami więc i jak 

15 Termin syryjski ܚܕܝܘܬܐ pochodzi od słowa „jeden”, oznacza więc coś, co samo staje się jed-
nością pełną, a co nie do końca jest obecne w terminie „zjednoczenie, unia”. 

16 Albo: w człowieku.
17 Termin użyty: ܦܪܨܘܦܐ tłumaczony najczęściej jako odpowiednik greckiego πρόσωπον.
18 Termin użyty: ܩܢܘܡܐ tłumaczony najczęściej jako odpowiednik greckiego ὑπόστασις, choć 

nie do końca się z nim pokrywa.
-czyli słowo pochodzące od „opierać się, walczyć, sprzeciwiać”; Costaz podaje: „schi ,ܚܪܝܢܐ 19

zma”.
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my [w] jednego Boga pięknie wyznają, ani też dlatego, że wyznają Trójcę 
hipostaz, dlatego należy zanegować te rzeczy albo wyznawać inne [rze-
czy] poza tymi; ani dlatego, że wyznają bóstwo i człowieczeństwo Chry-
stusa, [12] z tego powodu nie jest słusznym dla nas, że wierzymy w to20 
– w rzeczywistości dobrze, że wierzą zgodnie z nami i z nami w te rze-
czy. I nie dlatego, że chrzczą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego: z tego 
powodu [wiary w te same kwestie] słusznym będzie dla nas, że nie bę-
dzie zniesiony ten chrzest, który wypełnił w tym czasie to, co nakazał Pan 
nasz. Dobrze21 zatem to wypełniają z nami i jak my. Zatem nie inne oni, 
inne my, adorujemy i wychwalamy bóstwo i Trójcę, tak, że w wezwaniu 
i imieniu tym [pierwszym] chrzest tamten [następny] będzie zniesiony, 
zaś w wezwaniu tamtym [następnym] ten [pierwszy chrzest] będzie roz-
wiązany i zniszczony. Jedno i to samo bóstwo w Trójcy adorowane i rów-
ny chrzest u nas i u nich. Jak więc mamy równość w wyznaniu jedności 
bóstwa i Trójcy, tak też jesteśmy równi w wyznaniu bóstwa i człowieczeń-
stwa Pana naszego, równi w nadziei zmartwychwstania z umarłych, rów-
ni i w chwale królestwa niebieskiego i sądu przyszłego, jesteśmy równi 
w adoracji znaku krzyża niezwyciężonego i w regionie Orientu adoruje-
my światło prawdziwe, tak samo wszyscy godni [jesteśmy] jeden z dru-
gim i we chrztach, tych, w których w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go chrzcimy i zostaliśmy ochrzczeni. 

 Co do tych, którzy tacy są sprawiedliwi i z nami, i jak my; nie kryty-
kujemy [ich], [zaś] co do tych, którzy nie są praworządni i w inny spo-
sób i przeciwnie mówią: poprawiamy [ich] i ukazujemy błąd22. Spór 
nasz z nimi i ich z nami nie jest co do chrztu, ani też co do bóstwa, któ-
re w Trójcy, ani też co do Trójcy, która w bóstwie, ani znowu co do bó-
stwa i człowieczeństwa Pana naszego Chrystusa, ale co do zjednoczenia23 
bóstwa i człowieczeństwa, [13] jak i cierpienia i śmierci, które naturalnie 
weszły do bóstwa. Odrzucamy te [twierdzenia], poprawiamy i ukazuje-
my błędność. Dlatego nie [jest] słusznym dla nas, że będą przeklinani 
za [wyznanie] i za pojedynczości bóstwa i Trójcy, i za adorację i wy-
znanie zmartwychwstania z martwych, i za wyznanie bóstwa i człowie-
czeństwa Pana naszego i za pojedynczość osoby synostwa naturalnego 

20 Zdanie o złożonej, trudnej strukturze. 
21 Dosłownie: pięknie.
22 Może być: upominamy.
23 Termin syryjski ܚܕܝܘܬܐ pochodzi od słowa „jeden”, oznacza więc coś, co samo staje się jed-

nością pełną, a co nie do końca jest obecne w terminie „zjednoczenie, unia”. 
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i panowania24. Pięknym więc, że wszystko to wyznają jak my i z nami. 
Dlatego nie jest słusznym, że ganimy ich z powodu chrztu – tego, któ-
ry w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego się wypełnia, pięknie, jak my 
i z nami, wypełniają. Jeśliby zechciał Bóg, i w innych byliby [sprawach] 
zgodni z nami, jak w tych! 

Rzeczywiście, jeśli jesteś jakimś lekarzem i do jakiegoś słabego czy cho-
rego wchodzisz; chorego, który jest cierpiący czasem z powodu wątroby, 
czasem nerek, albo z powodu bólu nerek i wątroby, czy oczom i mózgo-
wi, członkom zdrowym i czystym, ofiarujesz lekarstwo? Czy kiedy te cho-
re leczysz, tamte zaś zdrowe traktujesz jak niepotrzebujące [lekarstwa]?

Tak też w podobieństwie [tego]: poprawiasz rację [słowo] zjednocze-
nia – tę, przez którą [są] chorzy, kiedy przyciągniesz ich od tego [termi-
nu] „konieczny” i „naturalny” do tego o „woli” i „życzliwości”25 niebędą-
cego w rozdzieleniu substancji [ousias], ale w zjednoczeniu najwyższym 
i nierozdzielnym; od więc tego [terminu] „hipostaza” (qnumo) i „hipo-
statyczny” (qnumoioto) do tego, że „osoba” (parsupo) i „osobowy”; i od 
[terminu] „metaforyczny” i „z łaski” do tego „prawdziwy” i „własny”, 
które ukazują synostwo Słowa naturalne. Nauczaj [14] ich więc o tych 
wszystkich wzniosłych i najwyższych [właściwościach], które są i w na-
turze Słowa wcielonego przez zjednoczenie i działanie uprzednie i czło-
wieka Słowa; te w naturze ciała przebóstwionego [niższe cechy]26, które 
to przez zjednoczenie i jak w wyższym sensie, i jak od typu do archety-
pu, własnymi [właściwościami] Słowa uczłowieczonego są. 

Jak żelazo włożone do ognia nie da ogniu czerni i mrozu, ale raczej 
ogień da żelazu ciepło i świetlistość, albo, jeśli chcesz, jak nie ciało duszy 
daje nie życie i nie rozumność, ale raczej dusza ciału da życie wraz z ro-
zumnością, i [jak] jedna jest jasność w ogniu i w żelazie, nie dwie, i znowu 
jedno życie i rozumność i w duszy, i w ciele, i nie dwa, tak też nie człowie-
czeństwo dało bóstwu cierpiętliwość i śmierć, ale bóstwo człowieczeń-
stwu swoją niecierpiętliwość i nieśmiertelność i wszystkie wzniosłe (wła-
ściwości). I jedna jest i widziana, i poznana osoba synostwa naturalnego, 
nierozłącznego i w Słowie i w ciele razem. Jeden jest Syn i Chrystus, nie 
dwóch synów czy Chrystusów. W słowach takich jak te i w lekarstwach 
[takich] choroby cierpiętliwości bóstwa i jedności odrzucisz, gdy wypo-
wiada ktoś pięknie i słodko słowa, te zaś które [są] o chrzcie, radośnie 

24 Dosłownie: „bycie panem”.
25 Albo: „nastawienie”. 
26 Poprzez symetrię frazy: wyższe w człowieczeństwie, niższe w Słowie?
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zostaw. To [chrzest] jest członkiem zdrowym, który nie ma potrzeby 
uzdrowienia. Nie potrzebują bowiem zdrowi lekarza, ale raczej ci, którzy 
źle się czują [Mk 2, 17]. Ty zatem czyń rzecz, które podobna [temu]! Jeśli 
jest tak, że fundamenty domu są stabilne, dach domu zaś będzie poru-
szony; czy z dachem fundamenty zniszczysz? To, co nie stabilne, i to, co 
nieporuszone? [15] I kiedy oko ludzkie błądzi, nie tylko oczu, ale i stóp 
kurację uczynisz? Tamto, które absolutnie nie choruje i nie błądzi? Jeśli 
ktoś nie w imię Trójcy Świętej ochrzczony, ale przyjął chrzest Janowy; 
ten, który nie Ducha Świętego, lecz odpuszczenie grzechów przez poku-
tę dawał; bądź drugim Pawłem: powtórnie ochrzcij w imię Pana naszego, 
wyłóż rękę i ześlij Ducha Świętego, jak Apostoł wówczas na tych w Efezie 
[Dz 19, 1]. Jeśli zatem w imię Trójcy albo w imię Pana naszego ochrzczo-
ny, równy jest z chrztem świętym, dlaczego fałszywie oskarżasz dobre 
złoto? Dlaczego oskarżasz perłę zamiast muszli? Jak więc perła ta sama 
posiada piękno i kiedy w koronie królewskiej, i kiedy w muszli, piękno 
jej jest zatem w naturze jej i nie w miejscach [przebywania], albo, jeśli 
chcesz, jak lampa wielka i świecąca światłem te same promienie i nasio-
na światłości wysyła, czy jest w dłoniach domownika, czy też w rękach 
obcego złożona. Tak też i wspaniały chrzest, który przez światło wiecz-
ne jest rozświetlany, jeden i ten sam jest, i dla nas, i dla innych, którzy te 
same przymierza27 przyjęli, którzy te same święta odkupienia celebrują. 

To znane jest i z świętych ojców i kanonów ich synodów. Kiedy bowiem 
w czasie prześladowań przez pogan zanegowali niektórzy chrzest w Du-
chu, nie postanowili ojcowie, że powtórnie i od początku będą chrzcić 
tych, którzy powracają. Wiedzieli więc, że nie ma drugiego chrztu. Ale 
nakazali pokutę przez okres znany i ustanowiony. Ludzie zaś, jak ci, któ-
rzy zgodnie z opinią własną bardziej skrupulatni byli, zgodnie zaś z tym, 
co ja mówię, bardziej byli [16] pozbawieni miłości28; nie tylko nie zgadza-
li się na drugi chrzest, ale także nie udzielali pokuty po chrzcie. I dlate-
go z Kościoła zostali wykluczeni jako niemiłosierni. Jeśli więc usuwamy 
tych, którzy z własnej woli negują nie powtórny chrzest, ale tylko pojed-
nanie i olej namaszczenia, o ileż bardziej wypada nam tych, którzy nie ne-
gowali [tego], nie przez chrzest nowy, który jest niczym, ale raczej przez 
pojednanie i przez znak oleju namaszczenia29 czynić ich domownikami 

27 Διάταξις.
28 Dosłownie: „miłosierdzia ludzkiego”.
29 Krzyżmo.
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Chrystusa i Kościoła katolickiego30. Jak z łona i jak z ziemi jeden raz na-
rodziliśmy się, nie dwa razy; żaden człowiek nie narodził się dwa razy 
z matki ani też znowu dwa razy [nie narodził się żaden człowiek] do ży-
cia nieśmiertelnego, tak też z łona duchowego chrztu jeden raz, a nie dwa 
jesteśmy zrodzeni. I jak łono jest jedno i to samo, z którego król i sługa, 
i najemnik rodzi się – z racji substancji nic nie różni króla od sługi, słu-
gi i najemnika, w substancji oni są tacy sami jeden z drugim, w królowa-
niu i służbie nie są jeden z drugim tymi samymi – jeśli więc chcesz: jak 
jedna i ta sama ikona królewska czy pieczęć w trzech materiach31: złota, 
srebra i brązu będzie, obraz zaś i pieczęć ten sam i bez różnic, materie nie 
są te same między sobą32 ani wyobrażenia króla w nich [te same], tak też 
i łono Ducha i ikona królewska chrztu33, to, co w wezwaniu i w imieniu 
Trójcy uformowane i zaprezentowane, jedno i to samo [17] i bez różnic 
jest i u nas ortodoksów, i u chalcedończyków, jak i u sewerianów; także 
pieczęć królewska ta sama, która w nas [jest i u nich].

 I my także między sobą według natury tacy sami jesteśmy, we właści-
wościach ortodoksji i herezji nie tacy sami jeden w odniesieniu do dru-
giego: [różnica] w tym, że my w złocie czystym i prawdziwie chwaleb-
nym, oni zaś w pogardzanym srebrze i brązie pieczęć królewską [mają]. 
I jak w Semie, Chamie i Jafecie te samo podobieństwo i obraz Boga, ja-
kość i sposób nie są te same do zobaczenia, ale byli przeznaczeni tamten 
rzeczywiście dla zamieszkania i obecności34 Boga, tamten dla bogactwa 
i obfitości, tamten na służbę i poddanie [niewolę]. Tak też i pieczęć kró-
lewska, święty chrzest, w nas i w melkitach, i w sewerianach jedna i ta 
sama jest i obraz królewski jest jeden, ale chwała, splendor i ornament 
nie takie same. I jak światło słońca jest jedno i czy na kamień, czy na zło-
to, czy na drzewo [jest] wylane, zaś błysk, który w świetle nie jest jeden 
i nie ten sam, ale w złocie bardziej odbija się błysk światła, w kamieniu zaś 
i w drzewie niewiele. W materiałach różnice wielkie, a w świetle słonecz-
nym ani jednej różnicy się nie widzi. Tak też i pieczęć królewska chrztu 
pojednanych jedna jest, ale w nas ortodoksach jak w złocie, w tamtych 
innych zaś jak w skale i w drzewie; splendor i ornament pieczęci w nas 

30 Patrz Assemani, Bibliotheka Orientalis, 1728, III, II, 287. 
31 ὕλη.
32 Dosłownie: „jedno z drugim”.
33 Albo, jak tłumaczy Braun CSCO 75 (s. 8): „łono, czyli Duch, i ikona królewska, czyli 

chrzest”.
34 Dosłownie: zaciemnienie, trwałość.
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czysto i jasno rozbłyśnie, ponieważ jesteśmy czyści przez mękę i śmierć 
Nieśmiertelnego; u zabrudzonych35 i bezwstydnych jest mało widoczny 
blask z powodu nieczystości [18] i brudnego bluźnierstwa, [tego co do] 
unii naturalnej i hipostatycznej, mówię, tej, która z konieczności prowa-
dzi Nieśmiertelnego do śmierci, niecierpiętliwego do męki i tego niezło-
żonego do tego złożonego stworzenia. 

Ale ktoś mógłby do tego wrócić i powiedzieć: „Jeśli jest jeden i ten 
sam chrzest, co jest odrzucone dla nas?”. Na to pierwsze odpowiadamy: 
jeśli nie ma żadnego kapłana w całym Kościele ortodoksyjnym, ani pre-
zbitera, ani biskupa, ani metropolity, ani patriarchy, czyli z konieczno-
ści słusznym [będzie] dla ciebie, że zostaniesz ochrzczony przez herety-
ka i będziesz stawiać stopę twoją od drzwi do drzwi, i od domu do domu 
i prosić od obcych o chleb i wodę niż [miałbyś] umrzeć z głodu i pra-
gnienia. Jeśli więc są liczne nasze Kościoły ortodoksyjne i liczni, jaśnie-
jący i różni kapłani, i najwyżsi kapłani jak gwiazdy na niebie, ci jaśniejący 
prawdziwą wiarą, jaśniejący nauką36 i obyczajami wspaniałymi, kto każe 
ci37, że odrzucasz własne bogactwa i zwracasz się do tych obcych? Stół 
domu ojców twych tracisz, bogaty w chleb czysty i wspaniały, jak biedny 
stajesz się ślepy, aby usiąść u stołu obcych, których chleb absolutnie nie 
jest czysty od piasku, tego, który niszczy zęby38 i nie daje pożywienia, ale 
karmi zło? Nie osłabi [to] ciebie samego, który byłeś bogatym? I nie sta-
niesz się biednym, kiedy napełniony [tym] będziesz? Słusznym jest bar-
dziej dla tamtego do stołu twojego, a nie tobie do stołu tamtego, zasiąść. 
I dla tamtego słusznym wypić z twojego pucharu niż tobie z ich bankietu. 
W rzeczywistości słusznym dla niego do ciebie wrócić: na podobieństwo 
syna marnotrawnego39 do domu swego ojca40, [19] a nie tobie nawrócić 
się do niego. On winien pożądać pokarmu domu ojców, to jest chleba ży-
wego i ożywiającego, niż dla ciebie [pożądać] pokarmu świń czy chleba 
świętojańskiego [karub]. Dlaczego ty pożądasz stołu i napojów obcych, 
kiedy zasiadasz przy stole i bankiecie radującym cię? Dlaczego ubierasz 
się41 w ubrania obcych, kiedy ty masz ubrania wspaniałe i królewskie, 

35 Za Braunem CSCO 75 (s. 9, przypis 1): w kanonach nicejskich arabskich tak określani są 
heretycy.

36 Dosłownie: θεωρία.
37 Dosłownie: czyni koniecznym dla ciebie.
38 Dosłownie: trzonowe.
39 Dosłownie: chciwego, nieopanowanego.
40 Por. Łk 15, 11.
41 Dosłownie: zdobisz.
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które ozdabiają i ciebie, i obcych? Ty łamiesz chleb, tamci zaś głód, ty je-
steś ubrany w ubranie twoje, oni są nadzy, ty przyjmujesz napój duchowy, 
oni pragnienie. Okropnością największą i nierozumnym bardzo jesteś, 
kiedy ty, będąc bogaty i napełniony, oni zaś [są] ubodzy i potrzebujący, 
a ty zostawiasz swoje bogactwo i obfitość duchową i pójdziesz, i kłaniać 
się będziesz, i stać u ich drzwi na podobieństwo żebraka, biedaka i po-
trzebującego. I [stajesz się] proszącym obcych i cudzoziemców ty, który 
posiadasz wszystkie bogactwa i jesteś obfity w wiele dóbr. Idiotyzmem 
jest, że kiedy ty mieszkałeś przy źródle wody życia, napój jak ten zosta-
wisz, pójdziesz i napijesz się ze źródła pełnego pijawek albo wody słonej 
i nienadającej się do picia. Tak jak czyste jest małżeństwo legalne i czyste 
jest także małżeństwo twojego sąsiada, ale teraz dla ciebie jego [małżeń-
stwo] nie jest czyste i znowu twoje dla niego nie jest czyste. Tak też czy-
ste to źródło chrzcielne czystych nas wszystkich. Teraz dla ciebie nie jest 
więc użytecznym tym ich [chrztem] być ochrzczonym, kiedy sam masz 
obmycie boskie i duchowe, które zupełnie jest wyzwolone ze słów bluź-
nierstwa i drwiny. Dla niego koniecznym jest, że biegnie do twojego od 
swojego, jak dla tego, który nie jest czysty, i nieczysto był zainicjowany 
do najczystszego i ze wszystkich najjaśniejszego i najchwalebniejszego.

Po tym więc i tego poszukajmy. Czy ty oddzielasz się od nich, czy [20] 
oni się oddzielają od ciebie? Jeśli ty opuszczasz ich prawdę, dla ciebie ra-
czej korzystniejsze do nich wrócić niż im do ciebie. Jeśli oni opuszczają 
prawdę, dla nich lepiej, że od ciebie otrzymają chrzest, niż tobie od nich. 
Ale być może mówisz, że nie jest nieodparta ona [prawda] i że nie jest 
bezdyskusyjna? Oni mówią: wy odeszliście od prawdy, my zaś przeciw-
nie. Ale żeby była rozwiązana ta kontrowersja i aby zrozumieli [prawdę] 
ci, którzy odeszli od prawdy Kościoła, przystąpmy do trybunału42 Chry-
stusa: do Ewangelii Jego oraz do Jego Testamentu Starego. 

Jeśli znajdziemy w Testamencie [Starym] i Nowym Boga, który się na-
rodził z Dziewicy, Boga, który cierpiał i umarł, i był ukrzyżowany, Boga, 
który został pogrzebany i powstał z umarłych, jeśli tak znajdziemy w No-
wym i w Starym [Testamencie], jest oczywistym, że [my] opuściliśmy fun-
damenty prawdy, oni zaś stoją nieporuszeni na słowach, które są zapisa-
ne [w Księdze]. Jeśli zaś absolutnie nie jest możliwe znaleźć [takie] słowa 
Księgi Ducha, ale raczej [jest], jak my mówimy: Syn zrodzony z Dziewi-
cy, Chrystus, który cierpi i [zostaje] ukrzyżowany, Syn Człowieczy, który 

42 Dosłownie βῆμα.
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został pochowany i powstaje [z martwych] – tak jest napisane w Nowym 
i Starym [Testamencie]. Oczywistym więc i udowodnionym43 że [to] my 
na skale naszych przekonań, tej, na której ustanowił Pan nasz Kościół swój 
[Mt 16, 18] i podobnej złotu, kamieniowi szlachetnemu i perle, na funda-
mencie prawdy Ewangelii jesteśmy utwierdzeni [por. 1 Kor 3, 11], oni zaś 
są poruszeni i chorzy, i błądzący i odeszli od fundamentu prawdy wia-
ry. Im więc przystoi, aby do prawdy, od której odeszli, powrócić: oni do 
nas, którzy nigdy nie zmieszaliśmy fałszu [21] z prawdą i nigdy nie ob-
nażyliśmy słowa Bożego, a nie my do nich, [winni] wrócić. Nie więc my 
od nich, oni słuszniej, że przyjmą [prawdę od nas]. Ani też nie powin-
niśmy44 przez nich być ochrzczeni, ale oni przez nas naszym [chrztem]. 
Ani też nie jest słusznym [dla nas] zbliżać się do ich ołtarzy, ale im lepiej 
do naszych świątyń wchodzić. [To] Oni wynaleźli nazwy i słowa, które 
są bluźnierstwem dla wiary, a nie my. 

Rzeczywiście, Ariusz, Eunomiusz, Makroniusz, Apolinary w słowach 
Pisma sami nic nie zrozumieli, przeciw sensowi słów bardzo [wielce] 
zgrzeszyli. Źle więc zrozumieli [słowa] i jeszcze bardziej źle je zinterpre-
towali. Zachowali ciało i formę zewnętrzną nieporuszoną, sens zatem 
i myśl wewnętrzną kompletnie poruszyli i skazili. 

Seweriani: oni45 lekcję i sens jej tak samo poruszyli i skazili tak, co 
można poznać [z tego]: „On więc bez Boga z powodu wszystkich ludzi 
skosztował śmierci”46 i z tego, że „nie przyjął z aniołów, ale z nasienia 
Abrahama przyjął” (Hbr 2, 1647). Zmienili to i z powodu tego pierwszego 
powiedzieli: „On, Bóg przez łaskę swą z powodu wszystkich ludzi skosz-
tował śmierci”. W miejsce tego drugiego napisali: „Nie w aniołach królo-
wała śmierć, ale w nasieniu [potomstwie] Abrahama panowała śmierć”. 
Ale nie było, że w wielu, ale w nielicznych [miejscach] niepokoili i spra-
wiali kłopoty. Z powodu tego i takich jak te [spraw] nie jest słusznym dla 
nas do nich, ale raczej słusznym im do nas nawracać się, jak ten, który 
marnotrawny do domu ojca [powrócił]. 

43 Dosłownie: zamanifestowanym.
44 Dosłownie: nie jest słusznym dla nas, że będziemy przez nich ochrzczeni.
45 Λέξις.
46 Por. Hbr 2, 9: Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, 

chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał 
śmierci. Różnica zdaniem Brauna CSCO 75 (s. 12, przypis 2) wynika z odmiennej lekcji, 
jaką ma ten list w tradycji orientalnej.

47 Biblia Tysiąclecia: „Nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe”.
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Jak więc natura wody jedna jest, zmienia się na ziemi i przyjmuje wła-
ściwości48 [22] i czasami do spożycia i przyjemna, czasami słona, czasami 
gorzka będzie, nie natura czy ousia, ale raczej zmieniają się właściwości 
i smak. Tak też i chrzest jest jeden i nasz, i chalcedończyków, i seweria-
nów; teraz przez organy49 jego [chrztu] i sługi, na podobieństwo ziem 
i wód ich, ortodoksi czyści są, chalcedonianie i sewerianie słoni i gorz-
cy, nie zaś chrzest. W imię Trójcy czcigodnej i współistotnej50 są dosko-
naleni, ale wtajemniczenie w to [chrzest] i ministrzy przez nas są rozpo-
znani, że bluźnią wielkiej chwale bóstwa. 

Ale powie ktoś: „jak ty mówisz, że nie jest słusznym dla nas, aby otrzy-
mali chrzest od nas ci, którzy wrócili z herezji? I w kanonach synodal-
nych, tych przez Klemensa Rzymskiego [danych]; i w tych, które są Cy-
priana, tego z Kartaginy w Afryce; i jeszcze i w tych, które są ustanowione 
w Laodycei, napisano, że „bez chrztu absolutnie nie będą przyjęci do Ko-
ścioła katolickiego ci, którzy powrócili z herezji”. 

Na to tak mówimy: „Rozpoznaję słowa Twoje, o, pełny mądrości, i ro-
zumiem czasy oraz rzeczy w tych czasach [uczynione]! Ani więc sewerian, 
ani mekitów wtedy nie było. Ani za dni Klemensa rzymskiego, ani za dni 
Cypriana afrykańskiego, ani też na zebraniu synodalnym, które [było] 
w Laodycei nie było jednej z tych idei i zwyczajów heretyckich i herezji. 
Ci więc heretycy, liczni oni, ani nie byli ochrzczeni w imię Trójcy, inni 
zaś [23] byli ochrzczeni nie w imię Trójcy współnaturalnej51 i współistot-
nej52, ale w [imię Trójcy] niewspółistotnej i niewspółnaturalnej; inni zaś 
w imię puste Trójcy, tej, która nie jest w trzech osobach – mówili, że jest 
w jednej osobie; inni znowu zupełnie zgodnie z opinią żydowską Trójcę 
odrzucili i w Chrystusa człowieka zwyczajnego wierzyli. Inni, w opozy-
cji do nich, Chrystusa jedynie Bogiem nazywali, jak poprzednio zosta-
ło powiedziane, kiedy Pisma skazili i zmieszali. I co do nich i im podob-
nych heretyków pierwsi ojcowie nie niesłusznie postanowili, że nie będą 
przyjęci do Kościoła bez obmycia, które [jest] w ochrzczeniu, albowiem 
całkowicie nie byli ochrzczeni, albo jedynie w puste i bezowocne imię. 

Co do heretyków, którzy po nich; tych przyjmujących synod 318 i 150 
[Nicea i Konstantynopol]; tych, którzy otrzymali także konstytucje; tych, 

48 Słowo niepewne.
49 ὄργανον.
50 Dosłownie: równej natury.
51 Dosłownie: równej natury.
52 Dosłownie: równej ousia.
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którzy ekskomunikują wszystkie herezje, tych, którzy przyjmują oba Te-
stamenty [Przymierza] i wyznają Trójcę i człowieczeństwo, i bóstwo Chry-
stusa, i adorują z nami Boga [w] trzech osobach w znaku krzyża czci-
godnym w kierunku Orientu; tych, którzy są uczestnikami w Ciele i we 
Krwi Syna Bożego, w jaki sposób mogą oni być ochrzczeni [na nowo] czy 
z jakiej przyczyny? Po tym, jak zostali ochrzczeni jeden raz, w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego zgodnie z rozkazem Pana naszego? Nie zostały 
ustanowione kanony dla tych, którzy w ochrzczeniu zostali oczyszczeni, 
ale dla tych, którzy albo w końcu nie przyjęli ochrzczenia, albo przyjęli, 
w imię puste i bezowocne, jak powiedzieliśmy. O! Ojców 318 [24] w ka-
nonie 8 zadecydowało, że nowacjanie; ci nazywani katarami (czystymi), 
wejdą do Kościoła katolickiego przez modlitwę jedynie i namaszczenie 
olejem53, a nie przez chrzest. W rzeczywistości nie w racjach teologicz-
nych i dotyczących uczłowieczenia Nowat i ci, co z nim [byli], zbłądzili 
i zgrzeszyli, ale w dyscyplinie, jak zostało wyjaśnione i powiedziane. Po-
dobnie jak i ci, którzy w Laodycei potem się zebrali, powiedzieli [w] ka-
nonie 7 co do tych, którzy są z herezji fotynian i nowacjan, i kwartodecy-
mian54, że będą przyjęci do stanu Kościoła katolickiego nie przez chrzest, 
ale przez ekskomunikę przywódców ich herezji i także wszystkich innych 
herezji, po nauczeniu symbolu wiary i po oleju namaszczenia, którym 
[są] namaszczeni. W kanonie zaś 8, co do tych, którzy z herezji Frygijczy-
ków byli, i znaczniejszych i małych, jako tych, którzy zbłądzili i w teolo-
gii, jak i w racji uczłowieczenia, zadecydowali, że nie jedynie przez mo-
dlitwę i przez pojednanie, [ale, że] w tym wypadku przez chrzest pełny 
będą przyjęci. Ci więc tak.

 Ale heretycy z naszych dni, odrzuceni jedynie, jak [mówimy]55, co 
do sposobu zjednoczenia, nie ma zaś sprzeczności między nimi a Ko-
ściołem katolickim co do jedności bóstwa w Trójcy czy co do Trójcy 
w jedności Boga, czy co do uczłowieczenia Syna Bożego, które z natury 
ludzkiej, tego [uczłowieczenia], które jest wypełnione w przyjęciu myśli 
i duszy, i ciała, i co do celebracji świąt, i co do przyjęcia obu Przymierz. 
Jeśli więc odrzucamy chrzest, [25] którego misteria [czyste]56 <…> chrzest 
ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego udoskonalony, zgodnie z tym 

53 W rzeczywistości chodzi o kanon 7 z Konstantynopola I: patrz Α. Baron, Η. Pietras, Do-
kumenty soborów powszechnych, t. I, Kraków 2001, s. 92–95. 

54 Τεσσαρεσκαιδεκατίται.
55 Tekst uszkodzony, Braun CSCO 75 (s. 14) sugeruje: „mówimy”.
56 Tekst uszkodzony, Braun CSCO 75 (s. 14) sugeruje: „czyste”.
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[jest to] samej Trójcy odrzucenie i odejście od Słowa odrzuconego. Jeśli 
więc odrzucamy Trójcę adorowaną, w Trójcy zatem i my zostaliśmy wta-
jemniczeni i udoskonaleni, w jaki sposób i [naszego] chrztu nie odrzu-
cimy? Ale adorujemy i czcimy imię chwalebne Trójcy. W Trójcy zatem 
udoskonaleni przez chrzest [są] i melkici, i sewerianie. Dlatego nie od-
rzucam ich chrztu, jeśli tylko w tym samym imieniu i mocy Trójcy był 
[ochrzczony] wtajemniczony57.

Ale ty mówisz: gorzka jest [ich] woda, jak [woda] Mara [Wj 15, 22. 25] 
i ci, którzy są nazwani synami proroków. Ale zbliżeni do nas teraz tak-
że Mojżesz i Eliasz: ci, którzy przy pomocy drzewa i soli czynią słodkie58 
wody. My mamy kapłanów i najwyższych kapłanów, tych, którzy w miej-
sce drzewa gorzkiego przez drzewo życiodajnego krzyża, w miejsce soli, 
przez olej namaszczenia czynią słodkim gorzkość heretyków. Rzeczywi-
ście, natura Ducha i wody jest jedna i dla nas oraz dla nich. Jakość zatem 
nie jedna i nie ta sama, ani też co do wody. Ale wiara i zmiana smaku i ja-
kości w wyłożeniu rąk i w znaku krzyża ożywiającego, i w oleju namasz-
czenia. Rzeczywiście oczyścił i wypolerował [olej] z brudu bluźnierstwa 
i nieczystości, i bezbożności. Jeśli więc dar może cierpieć od pośredników 
nieczystych, od adwokatów59 nie niepokalanych ani niepoplamionych, 
mówię ja, że jak sól i pieczęć królewska; [26] sól więc z materii60 nic nie 
wzięła, raczej dała moc oświecenia i podobieństwa do siebie, i jak moż-
liwe, że ona [pieczęć królewska] z wosku, złota czy też błota nic więcej 
nie weźmie, ale raczej da podobieństwo obrazowi i formie, tak też i moc 
i dar chrztu nic nie przyjmie od pośrednika i raczej da i ofiaruje podo-
bieństwo bóstwa i jasność, ile jest możliwe wziąć więźniom w ciele.

Nie ma więc chrztu drugiego, [o czym] jasno naucza Grzegorz Teolog 
w homilii o chrzcie, mówiąc tak: „nie ma więc ponownego drugiego na-
rodzenia i nie ma formacji ponownej ani (przywrócenia)61 ponownego 
tego pierwszego, nawet jeśli wiele prosimy o to, w licznych wzdychaniach 
i we łzach, z których piętno przychodzi z trudnością według konstytucji 
mojej i prawa”62. I wierzymy, że przyjdzie. To mówił o pokucie i łzach. 

57 Użyty czasownik pochodzi od słowa ܐܪܙܐ oznaczającego często sakrament – dosłownie: 
„został sakramentowany”.

58 Dosłownie: solą wody. Wygląda na błąd kopisty zmieniający ܡܚܠܝܢ na ܡܠܚܝܢ, tak też współ-
gra z dalszą częścią wywodu. 

59 Συνήγορος.
60 ὕλη.
61 Tekst uzupełniony za Braunem CSCO 74.
62 Por. Hom. De baptisma, PG 36, 368.
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Naucza więc i Henaniszo63, wielki ten patriarcha; ten, który był ozdo-
biony w teorię wraz z ortodoksją i ukoronowany [został] w chwale oby-
czajami wspaniałymi; który miał język i wargi złote w tym, co do jakichś 
heretyków napisał po swoim wygnaniu; tym, które [on] zniósł z podnie-
sioną twarzą, ale [które jego] przeciwnikom zgotowało zawstydzenie, tak 
i przed Bogiem, jak i przed ludźmi, [mówiąc]: „[co] kto uzna za najwyż-
sze64 w naszej wierze, co tym samym dla niej [Kościoła]? Trójca, mówię, 
Święta, i chrzest nowy, który wypełnia się w mocy Ducha, ofiara Jedno-
rodzonego, użyteczność Pisma; i te [27] rzeczy, które nie wszystkie wy-
liczę, godne zlekceważenia i niewiele troski – to zjednoczenie, [które] 
aby było zaakceptowane; [będące] powodem różnic, które są poniżające, 
a z których schizma aż do dzisiaj powstała. I dlatego, jak jest powiedzia-
ne, w wielu rzeczach, we wszystkich tych dotyczących zbawienia i wy-
znania, w tym [my] jesteśmy razem uczestnikami, pomimo że znajdują 
się w nas małe rzeczy, które rodzą podziały. Słusznym dla was, abyście 
przemyśleli te nasze, jak i nam wasze”. 

O, jak wielki ten nauczyciel świata! Ten wykształcony w całej lekturze 
Pisma, precyzyjny i utwierdzony w ortodoksji! We wszystkich to samo 
zrodzenie, które wypełnione w Duchu, ta sama ofiara i słodkość Pisma, 
nauczał nas, jak i ich, którzy z nami walczyli, z powodu misteriów nie-
pojętego uczłowieczenia. 

Wypada więc przyjąć65 tych, którzy do nas wrócili z herezji, przez po-
jednanie, które [dokonuje się] jedynie przez modlitwę i przez olej i na-
maszczenie, a nie przez chrzest powtórny. Jak więc bezwstydne [jest] to, 
że święte [sakramenty] dwa razy są uświęcone i wypełnione, tak też bez-
wstydne wydaje się mi, że po pierwszym razie ktoś udoskonalony przez 
chrzest i wtajemniczony, ponownie od początku będzie chrzczony dla 
tego oczyszczenia w tym samym i imieniu, i w mocy, i Trójcy. Jeśli i my 
wraz z nimi chrzcimy i zostaliśmy ochrzczeni rzeczywiście w Trójcy, któ-
ra [jest] panią wszelkiego dobra; i nie my Trójcy, ale raczej rzeczywiście 
Trójca nam dająca [jest] dary, Trójca wieczna i boska, jedna i ta sama i dla 
nas, i dla was, i jest, i jest adorowana, jeden więc i u nas i u was chrzest, 
jeden więc i Pan, Ten, przez którego został nam dany [chrzest].

63 Henaniszo I Kulawy, ustanowiony katolikosem w 686 roku w miejsce Jana Trędowatego. 
Kiedy Jan został uwolniony w 693 roku, przekazał mu tron. Po śmierci Jana ponownie 
ustanowiony katolikosem, zmarł w 701 (699) roku. 

64 Dosłownie: w najwyższym.
65 Dosłownie: że ich przyjmiemy.
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Świadectwo trzecie [28] naszym słowom [daje]: Amfilochios, ten jasny, 
który otrzymał świadectwo od wielkiego Bazylego; ten, który przewodził 
w czystości Kościołowi w Ikonium. Mówi przeciw arianom w homilii na 
słowa: „Ojciec, który mnie posłał, większy jest ode mnie (por. J 14, 28)” te 
[słowa]: „jesteśmy braćmi, nie wrogami. Jeden chrzest nas zrodził, nawet 
jeśli wy lekceważycie bóle rodzenia matki waszej.«Oddzielili się grzesznicy 
od łona, i zbłądzili od żywota, którzy mówili kłamstwa» [Ps 58, 4]. Rze-
czywiście, ci, którzy z obmycia chrzcielnego jak z łona ukazali się, bluźni-
liliście łasce, kiedy fałszywie mówiliście o Chrystusie i wyznania waszego 
nie zachowujecie. We chrzcie [wiarę] w Ojca i Syna, i Ducha Świętego wy-
znaliście, po chrzcie wielkiego, mniejszego i najmniejszego uformowali-
ście sobie bogów. Czyż nie tak i bóle rodzenia waszej matki znieważyliście 
i dobrą rodzinę waszych braci zanegowaliście? Bratersko potwierdźmy66 
to stwierdzenie, że jednego króla jesteśmy sługami, a nie wielu, którzy 
uczestniczą w wojnie”. Te [słowa wypowiedział] czcigodny Amfiliochos. 
Zobaczmy, w jaki sposób chrzest jedną matką i łonem, i żywotem; orto-
doksów i heretyków ariańskich braćmi nazywa, ponieważ przez jeden 
i ten sam chrzest, który matką, łonem i żywotem nazwany, są zrodzeni. 
I jeśli jeden jest chrzest, jak powiedział Malfono67; i nasz, i u arian, którzy 
równość ousii [substancji boskiej] w nierówność bezbożnie rozdzielili, 
i wielkiemu, i małemu, i jeszcze mniejszemu w bóstwie bluźnili, braćmi 
znowu ich nazywa, ponieważ z tego samego chrztu duchowego byli na-
rodzeni, o ileż bardziej należy uznać, że jeden [chrzest] jest i nasz, i [29] 
melkitów, i sewerianów; tych, którzy w wielu i większych [kwestiach] są 
równi nam jeden z drugim, w niewielkich [sprawach] jedynie dzielimy 
się, jak mówi ta gwiazda wielki katolikos Henaniszo. 

Jak więc żywotność jedna i ta sama jest i w człowieku, i w koniu, i w ośle, 
i w tej żywotności nic nie jest rozdzielone, w tym więc, że tamten zwie-
rzęciem rozumnym i śmiertelnym, tamten zwierzęciem nierozumnym 
i śmiertelnym i rżącym, tamten zaś zwierzęciem nierozumnym małym 
jest: w tym posiadają jeden względem drugiego różnice, tak też i chrzest 
jeden i ten sam jest, i w nas, jak i w nich; i we chrzcie nie ma nic różnego. 
Rzeczywiście rozdziela jednego od drugiego to, że my wyznajemy jeden 

66 Tekst uszkodzony, uzupełniony według kontekstu.
67 Tytuł ten w starszych teksach był tłumaczony jako „doktor”, później częściej jako „na-

uczyciel”. Chodzi o kogoś, kto nie tylko ma wiedzę i naucza, ale słusznie cieszy się auto-
rytetem z tego pochodzącym. Moim zdaniem jest to tytuł specyficzny, niemający odpo-
wiednika w jednym wyrazie polskim, stąd podaję go w wersji oryginalnej, nie tłumacząc.
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obraz dla jednej osoby usynowienia, w którym i przez którego są zebra-
ne wszystkie boskie i ludzkie (właściwości) w zjednoczeniu niepozna-
walnym i niewytłumaczalnym, w dwóch naturach istniejącym i (dwóch) 
substancjach; oni zaś wyznają i wychwalają jedną naturę i qnumo [hipos-
tazę] w dwóch naturach albo z dwóch natur. Różnica co do właściwości 
i co do dogmatów68 jak ta różnicy i transformacji chrztu nigdy nie czyni.

Ale tych [słów] teraz uczynimy koniec. Zwiększył się bowiem i ten cię-
żar szacowany dla lektorów. Świątobliwość Twoja sama dobrze przyjmie 
te [słowa], które pięknie i zgodnie z słusznością powiedziane. Te, które 
nie są piękne i nie są słuszne, popraw je zgodnie z prawem miłości Chry-
stusa, który wzmacnia i Ciebie, i nas dla wypełnienia Jego woli. Amen.

Skończony z pomocą Pana naszego ten list, który napisany był przez 
Jego Świątobliwość69 pana Tymoteusza katolikosa do Salomona biskupa 
Hedatty, z powodu kwestii chrztu, o tym, że nie jest słusznym ponow-
nie chrzcić cyrylianów70.

Znowu piszę kwestie o chrzcie zebrane z listów Jego Świątobliwości71 
Tymoteusza katolikosa patriarchy Orientu o tym, czy jest słusznym po-
nownie chrzcić jakobitów i marcjonitów72, czy nie.

Rozdział [ukazujący], że słusznym jest, aby pojednać i naznaczyć ja-
kobitów i marcjonitów przez modlitwę specjalną i prefacje i antyfony, 
które [winny być] zgadzające się,wszystko i kanon, i ryt; i modlitwa wy-
łożenia rąk na jednających się; i później przez naznaczenie olejem świę-
tym namaszczenia pomiędzy oczami na czole kciukiem, z dołu do góry, 
i z prawej strony jednanego do lewej, kiedy kapłan mówi tak: „jest zna-
czony, jest odnowiony i jest uświęcony, i jest udoskonalony N. w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zgodnie z wyjaśnieniem świątobliwego 
pana Tymoteusza, gwiazdy Kościołów i nauczyciela powszechnego: aby 
nie chrzcili ochrzczonych.

68 Δόγμα.
69 Dosłownie: świętego u Boga.
70 Po liście jest zamieszczone powtórzenie, czy raczej streszczenie, będące jednocześnie 

pewnym wycofaniem się z przyjętego rozstrzygnięcia. Nie jest ono autorstwa Tymote-
usza, choć autor powołuje się na jego autorytet, zapewniając, że pochodzi ono z listu 
powyżej zamieszczonego.

71 Dosłownie: świętego u Boga.
72 Zdaniem badaczy chodziło o poddanych cesarza Marcjona, czyli zwolenników zwołane-

go za jego panowania soboru w Chalcedonie.
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Z listu tej lampy światła, świętego pana Tymoteusza, który napisany 
był do rąk Salomona biskupa Hedatty, i który zatytułowany był „o chrzcie, 
że nie jest słusznym, żeby chrzcić cyrylianów”, i początek jego jest „o ka-
nonach słusznych i zasadach”. A koniec jego jest przed oczami twoimi. 
Po wielu innych licznych [kwestiach, zagadnieniach], które powiedział 
i ukazał, zebrane jest tak: „jeśli więc przez jakąś herezję, która wyznaje 
bóstwo Pana naszego wyłącznie, neguje zaś człowieczeństwo Jego, zostali 
ochrzczeni, słusznym jest, aby od nowa zostali ochrzczeni”. [31] Ponown-
ie, jeśli przeciwna praktyka była przyjęta, [czyli] jeśli [byli ochrzczeni] 
przez jakąś [herezję], która wyznaje jedynie człowieczeństwo Jego, ne-
guje zaś Jego bóstwo, zadecydował: „słusznym jest, że od początku będą 
ochrzczeni”. Jeśli zaś przez jakąś [herezję będą ochrzczeni], która obie te 
[kwestie] zanegowała, to nie jest [ona] herezją, ale pogaństwem raczej 
i bardziej religią fałszywą należałoby ją nazwać. 

Jeśli [są ochrzczeni] przez tę [herezję], która [wiarę] w oba [bóstwo 
i człowieczeństwo] wyznaje, [ale] w sposób różny i w terminie oddalo-
nym [jest] powiedziane o zjednoczeniu: naturalnie lub hipostatycznie 
(qnumoito), nie przez wolę i osobowo, jak ortodoksi, co do tego: „chrzest 
ten jest chrztem, nawet jeśli brud wiary heretyckiej i nieczystość zjedno-
czenia naturalnego czy hipostatycznego go zacieniają. Walka nasza, nasze 
oddalenie jednych od drugich nie jest i nie jest ustanowione względem 
Trójcy świętej ani [z powodu] pojedynczości natury czcigodnej. Kontro-
wersja i spór według nas dotyczy raczej sposobu zjednoczenia i [kwestii] 
rozdzielenia jakości i specyficzności”. 

Kiedy po wielu dyskusjach i polemice, przychodząc do kanonu swe-
go i decyzji, tak mówi: „co do tych, którzy przyszli do nas z herezji, nale-
ży przyjmować [ich]: przez pojednanie, które przez modlitwę i przez na-
maszczenie olejem świętym namaszczenia, nie od nowa przez chrzest”. 
To ustanowił najwyższy kapłan w liście swym, który do Salomona bi-
skupa Hedatty [był napisany]. Tak samo i w tym drugim [liście], który 
do tej osoby był dany: do Salomona, biskupa Hedatty. I znowu w tej sa-
mej kwestii podjął decyzję i postanowił w liście do Jana, biskupa Hedat-
ty, który jest [napisany] po tych dwóch pierwszych. Znowu uzupełnie-
nie [zawarł] w liście tym czwartym, który napisał do Maranzeka, biskupa 
[32] Niniwy, w którym w najwyższy sposób dyskutował i pokazywał, że 
nie należy chrzcić sewerian i chalcedonian, lecz należy, aby przez olej 
święty namaszczenia byli naznaczeni po modlitwie oddzielonej i bole-
snej, i pojednaniu pełnym przez kapłana wypełnionym. Dla mnie i to 
wydaje się, że słusznym jest, że będzie dołączone: „jeśli są [oni] ludźmi 
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doskonałymi w wiedzy Kościoła, czy są mężami godnymi słowa, i któ-
rzy ekskomunikują przywódców herezji swoich, i którzy wyznają przez 
usta i wargi [swoje] Kościół święty i ortodoksyjny, i głowy mocne jego 
wyznania i wiary jego”. 

Jeśli nawet ten święty jako wielki malfono i ojciec prawdy tego nie 
zadekretował i nie postanowił, dobrze będzie, jak co do tego [dopowie-
my], co ustanowili i zadekretowali [ojcowie] przez Cypriana w 20 kano-
nie, żeby absolutnie wszyscy, którzy z herezji jakiejkolwiek przychodzą, 
słusznym, aby po chrzcie naszym, który naszą ręką [był uczyniony], zo-
stali przyjęci. Ale dobrze on, święty pan Tymoteusz pokazuje, że synod 
Cypriana73 został przyjęty przez świętego Dionizego, patriarchę Alek-
sandrii, ale nie został przyjęty przez świątobliwego Stefana, patriarchę 
Rzymu. Mówiono więc to, że „nie jest słuszne, że według starych trakta-
tów nowe decyzje będą wydawane”, mówię, „co do synodu powszechne-
go, który ustanawia, że przez modlitwę i pokutę będą przyjęci ci, którzy 
z jakiś herezji wracają do nas”. 

Ale dobrze: zadekretowali [oni] konstytucję i kanon w rozpoznaniu 
sprawy: że „ci, którzy świąt nie zmienili, pisma nie uszkodzili i mają zwy-
czaj chrztu, ci słusznie będą przyjęci”. Ale ci powiedzieli: „gdzie mają ten 
sam olej albo czy nie mają oleju [33] umierających”? Ale znanym jest dla 
nas, że nie mają oleju apostołów74 obie te herezje. I [że] jakobici skazili 
Pisma, znanym jest [bowiem] to „[że] Bóg przez łaskę swoją zwróconą 
do ludzi zakosztował śmierci” [por. Hbr 2, 9] i że zamiast tego „nie anio-
łów przygarnia” [Hbr 2,16] mówią „nie dał nad aniołami władzy śmier-
ci” i inne takie75 idiotyczne [zmiany]: „on sam mówił o świątyni Kościo-
ła swego”, które to dodatki76 są odrzucane przez Syryjczyków i Greków. 
To powiedziałem, nie bojąc się stanąć przeciw mężowi, który jest potęż-
ny, ubrany w broń wiedzy boskiej, najwyższy kapłan prawdy i nauczyciel 
wszystkich, ale aby ukazać sprawę, którą znają wszyscy, że prawdziwie 
odeszli i wyobcowali się od Kościoła świętego. Rzeczywiście, jak chciał 
ten święty, że rację będzie miał akt tych, którzy od nich do Kościoła wra-
cają; aby im [to] bardziej ułatwić i dla nich drogę powrotu przygotować; 

73 Nie wiadomo, o który synod kartagiński Cypriana chodzi, czy o ten z 255, czy ten z 256 
roku.

74 Za Braunem CSCO 75 (s. 20, przyp. 3): wspólnoty nestoriańskie w Karakorum utrzy-
mywały, że olej, którego używają, pochodzi od tego, którym Magdalena namaściła nogi 
Jezusa (patrz BO III, II, 279n).

75 Dosłownie: inne dzieci towarzyszy swych. 
76 Dosłownie: własności. 
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kiedy naśladował starożytne kanony, które przed tymi wymieszanymi he-
rezjami w Kościele były; i kiedy chcieli ojcowie, aby uzdrowienie pośród 
nas było łatwe i przyjazne, żeby pomnożyła się owczarnia Kościoła – my-
ślę, że uwierzyliście – i ponieważ głową był [Kościoła], aby przyjęli prze-
mowę jego i dlatego, że nauczycielem był, by potwierdzono jego decyzję. 

Jeszcze raz o rycie pojednania, jak się go używa, jak się go praktyku-
je, jak się go doskonali: 

Kiedy wypowiada się kanon „Jeden święty Ojciec” na zakończenie mi-
steriów, diakon nie mówi: „wychwalajcie”, ale lud pozostaje w milczeniu. 
Wychodzi kapłan, który konsekrował; jeśli jest głównym celebransem, to 
z koncelebransami, swoimi towarzyszami, i diakonami poza tymi dwo-
ma, którzy posługują ołtarzowi, na stopień, który jest ostatni [przed] pro-
giem, [34] który jest przed absydą77, i mówi diakon głośno: „módlmy się. 
Pokój z nami”. Kiedy diakon staje za jednającym się, prezbiter odmawia 
głośno modlitwę „zgromadzisz nas w twojej owczarni” lub inną podob-
ną [w treści]. I rozpoczyna wstęp „do ciebie, Panie, wznoszę moją du-
szę” smutnym głosem. I dodaje z tą [modlitwą] własnym głosem „Pan 
moim światłem i moim zbawieniem”. I kończy, i modli się. I rozpoczy-
na antyfonę „na fundamencie skały” i ją powtarza. I wychwala [Boga] za 
grzesznika, który czyni pokutę: „Synu, wzywałeś mnie” lub inne „Kolo” 
które jest podobne [w treści)]. Diakon albo czuwający78 rozpoczyna ka-
non „w mnogości grzechów” psalmem Zmiłuj się nade mną, Panie, we-
dług miłosierdzia twego, albo Nakłoń, Panie, uszy swoje, albo Mesjasz mi-
łujący grzeszników. I hymn Bramy prawdy albo rozciągnij, Panie, prawicę 
swoją, albo Ciebie wyznajemy, ciebie wychwalamy. 

Proklamacja po misteriach nie pasuje, lecz mówią cicho „święty” trzy 
razy, zgodnie ze zwyczajem. Kapłan odmawia dwie oracje i nie kończy 
innym błogosławieństwem. I klęka na kolana ten, który prosi o absolu-
cję, i podnosi się. I [kapłan] odrecytuje nad nim z wyłożeniem ręki, co 
o absolucji napisano w rytuale. I wyłoży swoją dłoń na głowę tego, któ-
ry jest jednany, i uczyni znak na jego głowie przy pomocy znaku krzyża 
na zakończenie pochylenia, i uczyni znak olejem namaszczenia na fron-
cie79, kciukiem prawym od dołu do góry i od prawej strony jednanego 

77 Ołtarzem; innymi słowy przed miejscem, gdzie sprawowano Eucharystię.
78 Pełniący straż? Prowadzący nieszpory?
79 Pomiędzy oczami.
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do lewej. I będzie mówił kapłan: „niech będzie namaszczony, błogosła-
wiony, uświęcony i udoskonalony N w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go na wieki. Amen”. I odpowiedzą „Amen”. I odeśle go kapłan od drzwi 
absydy, gdzie został naznaczony [namaszczony]. I powróci kapłan przez 
wielkie drzwi i dokończy służbę swą. I kiedy dystrybuuje święte [Euchary-
stię], najpierw da temu [pojednanemu] z powodu szacunku dla namasz-
czenia. I powie kapłan po misteriach kilka słów, które są odpowiednie, 
i „módl się za mnie”. [35]

List II: Znowu tego samego Jego świątobliwości80 pana Tymoteusza 
katolikosa do wielkiego Bokthiszo, diakona i lekarza króla

Do wypełnionego słowem i bogatego wiedzą wszelką co do natury i co do 
pisma, umiłowanego przez Chrystusa wielkiego pana Boktiszo, diakona 
Chrystusa, przywódcy lekarzy81 zwycięskiego króla – Tymoteusz słaby 
i najmniejszy sługa Pana naszego, Pokój [tobie]!

Każda rzecz, o panie umiłowany przez Chrystusa, która jakkolwiek 
jest, czy w słowie wiary, czy w intelekcie, czy w zmysłach rozpoznana jest, 
że jest. Inaczej czy w inny sposób stworzenia nie mogą, jak mi się wyda-
je, zbliżyć się do poznania tych rzeczy, jak one są.

Przez wiarę więc otrzymujemy tę wiedzę o Bogu i co do Boga. Ponie-
waż inteligencja nasza jest stworzona, wszystko zaś to, co jest stworzone, 
także jest ograniczone82 we wszystkich możliwościach, oczywistym więc 
jest i znanym, że i nasze poznanie jest ograniczone. Jeśli nasze poznanie 
jest ograniczone, Bóg zaś tak ograniczony nigdy we wszystkim nie jest, 
ten więc, który jest nieograniczony przez to, co ograniczone, nigdy nie 
może być pojęty przez ousia, czyli jest znanym i ewidentnym, że nigdy 
nie będzie pojęta według ousia przez wiedzę stworzeń ta natura wieczna.

Ale jeśli jest możliwe, że będzie w jakikolwiek sposób poznana, albo 
jako całość [totalnie], albo jako część będzie poznana. Jeśli według części 
będzie poznana w naturze, wszystko zaś to, co części posiada, jest złożo-
ne w naturze, nic co [36] złożone nie jest wyznawane jako proste. Jeśliby 
w części było poznane, w części innej nie byłoby poznane. W każdy spo-
sób wynika [z tego], że to, co będzie prostym, jest Bogiem. Jeśli więc Bóg 

80 Dosłownie: umiłowanego przez Boga.
81 ἀρχιάτρος.
82 Dosłownie: pod granicą.
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we wszystkim jest prostym we wszystkim wyznawany, i nic prostego nie 
jest złożone, oczywistym więc jest, że Bóg nie jest złożony. Ale ten, któ-
ry nie jest złożony, nie mówi się [o nim], że posiada części. Bóg więc jest 
bez części. O tym zaś, który jest bez części, nie mówi się, że bez ograni-
czeń w częściach został poznany. W części zatem nie został poznany. Bóg 
więc nie jest poznany według ousia w części. Jest więc powiedziane, że je-
śli nie w części, [to może] być poznany we wszystkim [totalnie] według 
ousia. Doskonalszym więc ten, który całościowo83 poznaje, od tego, któ-
ry we wszystkim jest poznany. Doskonalszym więc jest ten intelekt, któ-
ry całościowo poznaje ousia Boga i Jego naturę od ousia Boga, tej, która 
w całości jest poznana, ponieważ w tym intelekcie zamknie się w pozna-
niu ousia Boga, ousia więc Boga będzie zamknięta przez intelekt. Jeśli 
więc te rzeczy są absurdem [głupotą] i jeśli bez ograniczeń i niezłożoną 
jest natura Boga, to znanym jest, że ani w całości, ani częściowo nie jest 
poznana natura Boga. I ani całość, ani część nie jest w Nim, ani nie jest 
słusznym, że będzie mówione o Nim kiedykolwiek, że nie jest. A więc 
przez wiarę jedynie słusznym jest, że będzie adorowany Bóg, a nie w po-
szukiwaniu poznania.

Poprzez intelekt poszukujemy i natury zrozumiałej [poznawalnej, in-
teligibilnej] i tych zmysłowych. Przez zmysły znamy wszystkie te zmy-
słowe, ale nie niezmysłowe. 

Jest pięć zmysłów, pięć więc jest wszystkich zmysłowych. Jeśli nie ma 
zmysłowych poza [tymi] pięcioma, [37] a więc nie ma zmysłu poza tymi 
pięcioma. I jeśli nie ma zmysłów poza [tymi] pięcioma, jest znanym, że 
nie ma zmysłowych poza tymi pięcioma. Dlatego też słusznym jest wie-
dzieć, że wszystkie zmysłowe przez się dają znak istnienia, ilości i jakości. 
Nie potrzebują więc w ogóle innego pośrednika poza zmysłem, w którym 
i przez którego są poznane. Wszystkie więc te poznawalne [inteligibilne] 
nie same przez się, ale przez innych pośredników dają znak istnienia i ilo-
ści. Jeśli więc poznawalne [inteligibilne] wszystkie są niewidzialne w na-
turze, wszystko to, co nie jest widzialne w naturze poprzez swe działanie, 
jest znane, każde działanie przez pośrednika jest, ewidentnym więc, że 
wszystko poznawalne [inteligibilne] nie przez się ani przez własną ousia, 
ale przez działanie przez pośrednictwo innych rzeczy jest poznane i ro-
zumiane. Zmysłowe zaś niektóre przez wzrok [ogląd], inne przez słuch, 
inne przez zapach i przez smak, inne przez dotyk są poznawane. Kiedy 

83 Dosłownie: we wszystkim
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więc przez zmysły wszystkie zmysłowe są uformowane, tak też wznoszą 
się do wiedzy poszukiwanej i odkrywanej o nich, która wszystko egza-
minuje w słowie [wiedzy] istoty [egzystencji]84 i ilości. Zbiera z ich wła-
ściwości przedstawienie poznania istot i ilości naturalnych, kiedy od ak-
cydensów rozdziewa się do ousia85 i do zmysłów powraca, istotę zaś nagą 
bez zmieszania widzi. W jaki sposób? Podobnie zmysły widzą Sokrate-
sa, że jest, jak się mówi, albo wysoki, albo niski, albo biały, albo czarny, 
albo retor, albo filozof, albo inne wszystkie [cechy] jak te, które zacho-
wują sens akcydensów. [38] Ale zmysły, jak się mówi, z akcydensami So-
kratesa wznoszą do umysłu, [umysł zaś]86, jak powiedzieliśmy, akcydensy 
jak pieluszki87 do zmysłów przesyła, i tak do percepcji natury i pozna-
nia ousia zbliża się. I poznaje, że to jest osoba substancjalna, która jest 
w sobie ukonstytuowaną. Znowu przyczyną ukonstytuowania są akcy-
densy, w nim mają podtrzymanie i bez nich aby były i aby trwały nigdy 
nie jest możliwe. I sprawia, że jest poznanym, że on istnieje żywy i ro-
zumny, i śmiertelny. I z tych, które znajduje w ich istnieniu indywidual-
nym88, i tych, które we wnętrzu wszystkiego [ogólnie] znajdowane, kon-
kluduje, że jest całością człowieka żywego, racjonalnego i śmiertelnego. 
Widzi więc poprzez te pojedyncze tamte uniwersalne. Czyli te zmysło-
we poprzez zmysły w ten sposób poznaje umysł. Natury zaś rozumne, 
niecielesne nie poprzez istotę ich, jak powiedzieliśmy, ani nie podcho-
dzą pod jeden z ich zmysłów, ale przez pośrednictwo i przez ich działa-
nie rozpoznaje się je i rozumie, czym są. Gdyby ich natura była widzial-
na i zmysłowa, byłoby łatwo zrozumieć wszystko to, co w sobie samym 
daje znak istnienia i jakości, jak zostało powiedziane. Jednak ich natu-
ra nie jest widzialna i absolutnie nie ma zmysłu i nie można ich poznać 
przez zmysły, konieczne więc jest poznanie i zrozumienie tego, co istnie-
je, poprzez jego działanie.

Jeśli dusza jest naturą racjonalną i niecielesną, wszystko to, co jest po-
znawalne i niecielesne, poprzez jego działanie się rozpoznaje i rozumie, że 
istnieje. Jest oczywiste, że dusza przez swoje działanie jest rozpoznawalna 

.ܐܬܝܘܬܐ 84
85 Liczba mnoga.
86 Uzupełnione zgodnie z sugestią Brauna CSCO 75 (s. 23, przypis 1).
87 W sensie: w nich zawinięte, ukryte, teraz odczytane.
88 Ukonstytuowaniu własnym, istnieniu własnym, ale termin pochodzi od słowa oznacza-

jącego stanie, ukonstytuowanie, podtrzymanie.
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i doświadczana, że istnieje. Ale najpierw poszukajmy, czym jest działa-
nie duszy, później czy jest i czym [39] jest [dusza]. 

Mówimy, że działaniem duszy jest to, że sprawia, że ciało żyje i że je 
porusza racjonalnie. Ale które z tych dwóch [jest prawdziwe]? [Czy] jest 
prawdą, że ciało swoim życiem czy przez życie duszy żyje i porusza się? 
Jeśli ciało przez własne życie żyje i porusza się, wszystko to, co żyje i po-
rusza się przez własne życie, nie jest śmiertelne. A więc ciało poprzez to 
nie jest śmiertelne. Ale w rzeczywistości ciało nie jest nieśmiertelne. Ale 
wszystko to, co żyje i się porusza poprzez własne życie nie jest śmiertelne. 
Być może ciało nie poprzez własne życie i przez własną istotę, ale przez 
życie duszy żyje i porusza się. Wszystko to, co w swoim życiu i przez 
działanie obce żyje i się porusza, jest konieczne. Czyli z tej konieczno-
ści rozpoznaje się, że jest dusza, która szybko czyni ciało żywym i po-
rusza nim. I ona nie mogłaby poruszyć i ożywić szybko czegoś innego, 
jeśli nie byłaby istniejącą naturą, czyli dusza jest w ousia, jeśli ciało, to, 
które jest w ousia, dusza ożywia i porusza w ousia. Mógłby ktoś powie-
dzieć, że dusza nie jest przyczyną substancjalną [w ousia], że to [ciało] 
istnieje89. W jaki sposób? Ciało poprzez duszę żyje i się porusza. Dusza 
nie jest substancjalna [w ousia], czyli ciało, które jest substancjalne po-
przez to, co nie jest substancjalne, porusza się. A to jest absurdalne. To, 
co jest [w ousia] substancjalne przez to, co nie jest [w ousia] substancjal-
ne, nie może być poruszane. Ciało porusza się poprzez duszę, dusza jest 
substancjalna [w ousia], a więc jest prawdopodobne, że istnieje ta, któ-
ra jest dla innego przyczyną ruchu i życia. I jeszcze [40] jeśli życie ciała 
jest dziełem duszy, wszystko uczynione jest [fut] poprzez moc, cała moc 
w ousia i jest z [jej] ousia, każda ousia istnieje [jest] w sobie samej, czy-
li także dusza istnieje, jeśli jest substancją [ousia] istniejącą samą w so-
bie. Ale przez działanie pierwsze duszy poznajemy, że jest.

Szukamy, czym w rzeczywistości jest [dusza] według ousia . I może-
my to [uczynić], ponieważ znamy to z jej działania w ciele. Jak? Jeśli du-
sza czyni żywym ciało, ciało jest życiem rozumnym i śmiertelnym: żyjące 
i racjonalne w swojej jedności z duszą. W rzeczywistości jest śmiertelne 
z natury. A więc natura duszy jest przede wszystkim żywa i racjonalna. 
Nie mogłaby nigdy uczynić żywym i poruszyć racjonalnie ciała, jeśli ona 
sama w swojej naturze nie byłaby żyjącą, poruszającą się czy racjonalną. 

89 Sens: Jeśli ktoś mówi, że dusza nie jest substancjalna, ten znajduje, że nie ma przyczyny, 
dla której jest.
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Jeśli dusza zjednoczona z ciałem, w rzeczywistości ciało poprzez zjedno-
czenie żyje, myśli i porusza się, czyli dusza przez naturę jest żyjąca, po-
ruszająca się i racjonalna. W rzeczywistości ciało [jest] żyjące, myślące, 
i poruszające się poprzez zjednoczenie.

I jeszcze, jeśliby dusza ciału poprzez obecność swoją udzielała życia, 
ruchu i racjonalności, przez swoje oddalenie czyniła go nieżyjącym, nie-
myślącym i nieporuszającym się. W rzeczywistości [przeciwnie] ciało 
przez zbliżenie z duszą czy z oddaleniem od niej nie może nigdy zwięk-
szyć albo zmniejszyć nic w jej życiu, w jej ruchu i w jej nieśmiertelno-
ści. Tego, który swoim zbliżeniem istnienie, swoim oddaleniem nicość 
udziela innym, jego nade wszystko rozpoznaje się jako istniejącego bar-
dziej niż tego, który przez swoje zbliżenie czy oddalenie nie dodaje ani 
nie umniejsza nic w innym. Czyli dusza [41] jest według ousia czymś 
żyjącym, poruszającym się i racjonalnym. Nie może nigdy dać drugie-
mu tego, co samo nie posiada według ousia i w naturze. A więc słusz-
nym jest, jeśli się przyjmie, że natura ma dwie cechy [rzeczy]. Mówię 
ousia i te, które należą [towarzyszą] do ousia. Ale jaka jest [jej ousia]? 
Duch niecielesny, prosty czy też oznacza coś innego – to, co towarzyszy 
ousia, jak na przykład żywotność, ruchliwość, racjonalność? Podobnie 
jak ogień i żelazo, które się z nim łączy, kto mu da swoją siłę, czyli cie-
pło swoje, czyli blask swój? W rzeczywistości [ogień] swojej ousia i sub-
stancji swojej nie może dać tej sile. Czyli nie będzie żelaza, które poru-
sza się błyskawicznie przez wiele duplikacji jak ogień, podobnie i dusza 
ciału, które się z nią łączy, daje swoje moce i działania poprzez zjedno-
czenie; czyli ruchliwość swoją, żywotność swoją i racjonalność swoją, zaś 
ousia swojej i natury nie może mu dać. Nie jest możliwe, że ciało będzie 
teraz jak niecielesne, żywe, duchowe, w wiecznym ruchu razem, i nie-
śmiertelne. Jeśli ciało przez zjednoczenie ma życie, ruchliwość [mobil-
ność] i racjonalność, dusza ma to naturalnie i przez ousia, czyli dusza 
i ciało są ze sobą w tym złączone, to [ciało] przez zjednoczenie, tamta 
[dusza] specjalnie przez naturę. Czyli byłaby to definicja duszy w ciele 
czy też ciała w zjednoczeniu. Słusznym zatem, że definiujemy duszę, że 
jest naturą inteligentną, żywą, racjonalną, ruchliwą, nieśmiertelną, nie-
widzialną, ta [natura], która w ciele z niczego została stworzona z woli 
Boga [42] dla udoskonalenia i dla utworzenia [jednego] człowieka na-
turalnego i osobowego. Ta, która odłącza się od ciała, i znowu zjedno-
czona z ciałem pozostanie z ciałem niezniszczalna w wieczności po-
przez moc Ducha Świętego.
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Rozdział pierwszy: Jaka jest dusza i dlaczego istnieje? 

Jaka jest i dlaczego jest dusza? O tym już wiemy, że jest i jak jest, szukamy 
dalej, jaka jest, śmiertelna czy nieśmiertelna? Zniszczalna czy niezniszczalna? 
Jeśli dusza racjonalna jest śmiertelna i zniszczalna, wszystko, co zniszczalne 
i śmiertelne, jest cielesne, każde cielesne jest złożone, czyli także dusza 
racjonalna byłaby złożona. Ale w rzeczywistości żadna dusza racjonalna 
nie jest złożona. Wszystko złożone jest cielesne, żadna dusza racjonalna 
nie jest cielesna. Każda dusza90, która umiera i podlega zniszczeniu, jest 
cielesna. Żadna dusza racjonalna ani nie umiera, ani się nie niszczy. Nic, co 
śmiertelne i zniszczalne, [nie] jest bez ciała. Czyli każda91 dusza racjonalna 
jest niecielesna. Jeśli każda dusza racjonalna jest niecielesna, wszystko 
to, co jest niecielesne, koniecznie jest nieśmiertelne i niezniszczalne. 
Czyli każda dusza racjonalna jest nieśmiertelna i niezniszczalna. Jeszcze 
[raz], jeśli dusza racjonalna umiera i podlega zniszczeniu, wszystko, co 
śmiertelne i zniszczalne, jest złożone z elementów, czyli każda dusza 
racjonalna byłaby złożona z elementów, ale żaden z tych elementów nie 
byłby racjonalny, czyli żadna [43] dusza nie byłaby racjonalna. Jeśli zatem 
wszystko w duszy racjonalnej jest inteligentne, żaden jednak z elementów 
nie jest racjonalny, czyli żadna dusza racjonalna nie jest z elementów. 
Wszystko zaś, co śmiertelne i zniszczalne, jest z elementów. Czyli ani 
jedna dusza rozumna według ousia nie jest śmiertelną i zniszczalną. 
Gdyby bowiem śmiertelną i zniszczalną była w ousia, nie mogłaby uczynić 
ciała przez zjednoczenie żywym i racjonalnym. Teraz ona czyni żywym 
i racjonalnym ciało przez zjednoczenie ze sobą, a więc jest oczywiste, że 
w naturze swojej jest nieśmiertelna i niezniszczalna. 

Tak więc wszystkie dusze są jedne widzialne, inne niewidzialne, jed-
ne cielesne i złożone, tamte niecielesne i niezłożone. Te złożone są roz-
kładalne92, te zaś niezłożone nierozkładalne. Te rozkładalne i śmiertel-
ne, i zniszczalne, te nierozkładalne ani śmiertelne, ani zniszczalne nie są. 
A więc dusze rozumne ludzi nie są widzialne i nie są śmiertelne, jak i nie 
są zniszczalne. Dusze zaś widzialne [należą do] zwierząt nierozumnych, 
śmiertelne, jak i zniszczalne są. Więc nasz Pan, Chrystus, naucza co do 
duszy, że ani się nie rozkłada, ani nie umiera, kiedy mówi do uczniów 

90 W sensie zwierzęcym, patrz Braun CSCO 75 (s. 26, przypis 1).
91 W tekście ani jedna – co jest niezgodne z sensem, patrz Braun CSCO 75 (s. 26, przyp. 2).
92 Dosłownie – rozwiązywalne.
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swoich tak: „nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy jednak nie 
mogą zabić” (Mt 10, 28).

Na początku poznaliśmy, że są wszystkie dusze, później, czym są i jakie 
są dusze. Słusznym jest dla nas teraz, abyśmy poznali, dlaczego jest. Mówi-
my więc tak, że nie dla samej siebie po prostu została stworzona, jak anio-
łowie czy cherubini. [44] Mówi się bowiem, że anioł czy serafin, czy któ-
raś inna moc niebiańska dla siebie samego jest stworzony, nie przez [dla] 
kogoś innego. Dusza jednak ani nie dla siebie samej, ani nie dla ciała zo-
stała stworzona; oboje dwoje dla dopełnienia człowieka zostali stworzeni 
i ustanowieni. Dlatego ani sama dusza, ani samo ciało są człowiekiem, ra-
zem są człowiekiem i z obu razem jest człowiek. Dusza została stworzona 
ex nihilo z woli Boga, we wnętrzu ciała, w którym zamieszkuje, po wypeł-
nieniu wszystkich jego form. Nie przez wypływ czy wyjście jak ciało, [ale] 
z ciałem została ukonstytuowana bez ciała i bez elementów, jak to zostało 
zademonstrowane i to nie poprzez wypływ czy podział jak cielesne [stwo-
rzenia]. I znowu nie przed ciałem, nie poprzedziła [go] jak [jest] w myśli 
manichejczyków i Orygenesa, lecz po dopełnieniu wszystkich form ciała 
w jego wnętrzu z niczego jest stworzona wolą Boga. „Stworzył ducha czło-
wieka we wnętrzu jego” [Zach 12, 1], mówi prorok Zachariasz, wewnątrz 
niego mówi, nie z niego, nie z nim, nie w jego rękach [poza nim], ponie-
waż w nim została stworzona, a nie poza nim. I dlatego w nim, i z nim, 
i przez niego wszelką wiedzę i poznanie [dusza] posiada. [Ona] się po-
sługuje zmysłami jego jak instrumentami93, jak zostało powiedziane przez 
nas. Zatem ciała nie posiada jak narzędzie, ale jako część dla wypełnienia 
[wydoskonalenia] naturalnego i osobowego człowieka, tego który znaj-
duje swoją pełnię i się doskonali z dwojga. I podobnie jak święci anioło-
wie zostali stworzeni i ukonstytuowani na początku z niczego [ex nihilo] 
w tym świecie i z tym światem, i z nim i przez niego zbierają wszelką wie-
dzę, a bez tego nie mają żadnej wiedzy jako własnego dzieła – jeśliby zo-
stali odseparowani od tego [45] wszystkiego, zostaliby jak w starożytnym 
milczeniu. Jeśli chcesz, podobnie jak światłość, która na początku we-
wnątrz z niczego została stworzona i ustanowiona, i w akcie, zewnętrznym 
do tego wszystkiego, jak z możliwości posiadła swoje cechy, tak też i dusza 
wewnątrz ciała i z nim została stworzona z niczego. I w nim i z nim ma 
wszelką wiedzę, poza nim i bez niego nie ma żadnej wiedzy aktualnie94. 

93 ὄργανον.
94 Dosłownie: w akcie.
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Dusza posiada przyczynę materialną95 i wystarczającą wszystkiej wiedzy 
w sobie, zaś przyczynę formalną i instrumentalną ma przez ciało albo, jak 
się mówi, z ciałem. I dlatego [dusza] ma razem z nim formalnie i instru-
mentalnie wszelkie poznanie, a bez niego lub poza nim zgodnie z wypeł-
nieniem z aktu żadnej wiedzy nie ma, tak jak przez przyczynę materialną 
ma wszelką wiedzę. Tak odpowiadamy na kwestię, której szukaliśmy: czym 
jest dusza. Wyjaśniliśmy, że dusza jest, czym jest, jaka jest i dlaczego jest. 

Rozdział drugi: Gdzie jest dusza? 

Mówimy słowo „gdzie”, które daje znak, że jest jakieś miejsce czy plac, 
mówi się o miejscach i placach co do cielesnych [rzeczy]. Czyli to „gdzie” 
co do cielesnych i z powodu cielesnych ma miejsce. Dusza jest niecielesna 
i niezłożona, jak to zostało ukazane, czyli to „gdzie” nie odnosi się w żadnym 
miejscu do duszy. Jeśli mówi się co do duszy w jakimś miejscu i w placu, 
miejsce i plac mają dwa wymiary96, ona musi więc mieć trzy wymiary, 
wszystko to, co jest w miejscu lub placu, jest ograniczone, ma trzy wymiary. 
Wszystko to, co w miejscu i w placu, ma trzy wymiary. Wszystko to, co 
trzy [ma] [46] wymiary, jest cielesne. Dusza zaś niecielesna jest. Ale to, 
że ona jest bezcielesna, zostało wykazane, czyli dusza nie ma ani miejsca, 
ani placu. Ona mieszka i jest w ciele, ale nie że jest w konkretnym miejscu 
czy placu. Ponieważ żadna natura, która nie ma ciała, nie zajmuje miejsca 
czy placu, ale raczej jak natura niecielesna w ciele. Podobnie jak moce 
niebiańskie, które są na tym świecie97, ale nie w jakimś miejscu czy w jakimś 
placu, ale jak natury niecielesne w cielesnych, podobnie i dusza w ciele, 
nie jak w miejscu albo w placu, ale jak natura niecielesna w cielesnej. 
Wszystko to, co ma jakąś wielkość, jeśli jest punktem lub linią, wszystko 
to z konieczności jest w miejscu lub w placu. Mówi się, że wszystko to, 
co nie ma absolutnie żadnej wielkości, nie jest w żadnym miejscu czy 
w żadnym placu. O duszy mówi się, że ma wielkość nie jak linia i nie jak 
punkt. O tym, co nie ma rozciągliwości, mówi się koniecznie, że jest bez 
miejsca czy placu. Czyli mówi się, że dusza nie jest w żadnym miejscu 
czy placu. O tym, co nie jest w miejscu czy w placu, o tym nie mówi się, 
gdzie jest. Czyli nie mówi się, gdzie jest dusza, w podobny sposób jak ciało. 

95 Dosłownie: hyle.
96 Tak jest w tekście, winno być chyba: trzy wymiary.
97 Dosłownie: w tym wszystkim.
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Jeśli mówi się o świetle w powietrzu, że nie jest jak w miejscu czy w pla-
cu, choć obydwaj są dwoma ciałami, albo, jeśli tak chcesz: wszystko, co 
jest ukonstytuowane na tym świecie, są granice stworzone nieba i ziemi, 
i nie jest [to powiedziane jak o] miejscu [47] czy placu, czyli w jaki spo-
sób dusza, która nie jest cielesna w ciele i poza ciałem jak w miejscu czy 
placu, byłaby omawiana?

 Mówi się, że jest 11 właściwości98 jakiś w jakimś, i które są według ra-
cji, które odnosi się99 do cielesnych. Ponieważ dusza nie jest cielesna, ko-
niecznym, [że niemożliwe]100 aby nawet jedna z tych 11 właściwości w ciele 
było o niej powiedziane. Dlaczego? Jeśli dusza jest niecielesna, ani jedno 
niecielesne nie przyjmuje terminów cielesnych. Czyli jest oczywiste, że ani 
jednej duszy nie opisuje się w terminach cielesnych i według właściwości 
cielesnych. Podobnie jak święci aniołowie, kiedy są na tym świecie, nie 
poruszają wszystkim i prowadzą do tego, co słuszne101. Jeśli chcesz [ina-
czej cieleśnie]: podobnie jak światło w powietrzu, tak samo dusza, która 
jest wewnątrz ciała, nie jak w miejscu czy placu, ona [dusza] ożywia i po-
rusza ciało w stronę tego, co słuszne. I podobnie jak słońce jest hiposta-
tycznie na niebie, przez moc swego ciepła i jasność jest blisko wszystkich 
oświecając i grzejąc; i nie zajmując żadnego miejsca czy placu cieleśnie, 
podobnie dusza w hipostazie swojej nie zajmuje żadnego miejsca czy pla-
cu w ciele, chociaż jest stworzona w jego wnętrzu i [w nim] zamknięta, 
i ograniczona przez znak boski, przez swoją moc i poprzez swoje dzia-
łanie bliska całemu ciału, i ożywia go, i porusza, i czyni racjonalnym102. 

Jeśli ktoś powstanie przeciwko temu [by powiedzieć]: jeśli wszystko 
skończone w miejscu i w placu [48] jest opisywane, dusza tymczasem, co 
zostało zademonstrowane, nie jest opisywana ani przez miejsce, ani przez 
plac, czyli dusza jest nieograniczona, co jest absurdalne. Mówimy na to: 
mówi się, że to, co jest ograniczone, jest ograniczone na dwa sposoby: 
[po pierwsze] jako to, co jest zawarte i jako to, co zawiera, co jest właści-
wością jedynie cielesnych; [po drugie] jako to, co początek i zakończenie 
ma w swojej esencji; zarówno tej cielesnej, jak i tej niecielesnej. Dusza ma 
początek i zakończenie w swoim stworzeniu, a wszystko, co swój począ-
tek i zakończenie [ma] w swojej esencji, nie jest nieograniczone. Dlatego 

98 Στίγμα, sposobów. 
99 Dosłownie: bierze się.
100 Dodane zgodnie z sensem za Braunem CSCO 75 (s. 29).
101 Dosłownie: do kwitnienia.
102 Dosłownie: sprawia, że mieszka w nim słowo.
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dusza nie jest bez ograniczeń, jeśli esencja, którą ukonstytuowano ją, ma 
początek swój i wypełnienie. I jeszcze raz, jeśli dusza jest bez ograniczeń, 
wszystko to, co jest bez ograniczeń, nie zaczyna się i się nie kończy, czy-
li dusza nie ma początku i nie ma końca w esencji swojego stworzenia, 
ale przecież dusza ma swój początek i swoje zakończenie w swoim stwo-
rzeniu! To, co się zaczyna i się kończy, jest podwójnie ograniczone, czyli 
dusza jest podwójnie ograniczona, czyli jej natura podpada pod począ-
tek i pod koniec. Jeśli ktoś mówi to: Stwórca w konstytucji jej esencji ani 
się nie kończy, ani się nie zaczyna – to byłoby absurdem.

[To mówimy], co jest oczywiste w odniesieniu do natury rzeczy. Ale na 
sposób metaforyczny, jak jest w użyciu, mówi się, że ona [dusza] w sercu 
mieszka. Kiedy wychodzi103 zgodnie z postanowieniem Boga, jeśli prak-
tykowała cnoty, mieszka w raju, jeśli jednak miłowała zło, zamieszku-
je w miejscu poza rajem. Pan nauczał o tym, mówiąc do łotra tak: „dziś 
ze mną będziesz w raju” [Łk 23, 43]. Nie jest jednak tak, że w raju radu-
ją się dusze sprawiedliwych, a w miejscu poza rajem są torturowane te 
złoczyńców. Jaką radość mają dusze, które są bez ciała, z owoców drzew 
[49] cielesnych i kwiatów? Ale w różnicy miejsc tych, które przebywają 
w raju, i tych, które przebywają poza rajem, jest pewien symbol ukazują-
cy różnicę miejsc dotyczącą przyszłości, która będzie w zmartwychwsta-
niu umarłych. Czyli także po tym, jak [dusza] zostawi ciało, nie będzie 
jednego i tego samego miejsca dla dusz złych i dobrych razem, tak też 
po powstaniu z martwych nie jedno i to samo dla dobrych i złych, ale dla 
jednych królestwo niebieskie, a dla tamtych przygotowana i zachowana 
gehenna. I jak dla dwóch drzew w raju, dla tego [drzewa] życia przyszły 
świat, dla tego [drzewa] wiedzy dobra i zła oznacza ten świat. W podob-
ny sposób w raju i w miejscu ponad nim są ukazane gehenna i królestwo 
niebieskie. To co do tej drugiej kwestii. 

Rozdział trzeci: Kiedy [dusza] oddziela się od ciała, gdzie odchodzi? 

Niektórzy mówią: zamieszkuje w elementach, z których złożone było jej 
ciało, także po oddzieleniu od niego, ponieważ była złączona [z nim] 
przez miłość do ciała. Mówią: ta, która z nim wzrastała, towarzyszyła 
mu w drodze, ciało po swoim rozkładzie wraca do elementów, czyli, 
to mówią, dusza po swoim oddzieleniu mieszka w tych elementach, 

103 Czyli: umiera. Sformułowanie to jako równoważne słowu „umiera” pojawia się często.
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w które rozkłada się ciało aż do dnia, kiedy się w nie przyodzieje na nowo 
odnowione i błogosławione i upodobnione do Boga104. Ci tak to rozumieją, 
a  inni inne rzeczy mówią. Ja myślę, że ponad wszystko prawdziwe 
jest słowo [Pana] do łotra: „dziś naprawdę będziesz ze mną w raju” 
[Łk 23, 43]. [50] Bóg, kiedy stworzył Adama, umieścił go w raju. Tak 
uczynił z raju ikonę królestwa niebieskiego na ziemi. Czyli stwarzając 
Adama, umieścił go jako ikonę i podobieństwo w królestwie niebieskim. 
Kiedy przez przekroczenie przykazań [Adam został wygnany] i ponieważ 
było konieczne, że najpierw będziemy w tych [rzeczach] teraz tu kuszeni 
i  tak po tym [wzięci] w kierunku tych [rzeczy], które są wyniesione 
ponad wszystko. Ale nie tak [będziemy wyniesieni], że jakby bez zmysłów 
i bez poznania będziemy mieli dar miłości ludzkiej Boga Pantokratora, 
i dlatego Syn Boga, kiedy zstąpił [zgodnie] z ekonomią boską chciał dla 
nas tego, co u początku obiecał nam ofiarować. I dlatego od początku 
uczynił naszą naturę godną formy ikony królestwa Bożego, to jest raju. On 
sam wszedł, skąd Adam wyszedł, i wprowadził ze sobą łotra, i wspólnie 
Henocha i Eliasza, i wszystkie dusze sprawiedliwych ze sobą. I w ten 
sposób odnowił w nas nadzieję królestwa niebieskiego [tę nadzieję], która 
od zawsze oczekiwała wypełnienia celu ekonomii godnego uwielbienia 
Boga. Dlatego kierujemy spojrzenie i adorację w kierunku Orientu, jak 
na dziedzictwo, to podstawowe, które zostało dane pierwszemu z ojców 
[Adamowi], to [dziedzictwo], które jako ikona jest ukształtowane w obrazie 
królestwa niebieskiego. Czyli słusznym jest, że wierzymy prawdziwie, 
że kiedy dusza odłącza się od ciała, jeśli kultywowała cnoty, do miejsca 
upragnionego raju, jeśli zaś kultywowała zło, do miejsca poza rajem jest 
przeniesiona na rozkaz Boga. Tam będzie aż do dnia zmartwychwstania. 
To zostało105 powiedziane co do trzeciej kwestii. 

Rozdział czwarty:  Jak zostanie odłączona 
[dusza od ciała], jaka wiedza w niej pozostanie? 

Duszy przypisuje się 4 fakultety, [51] jak na przykład te, które przypisuje 
się zgodnie z myślą filozofów: rozumność – mówią, gniew, pożądliwość 
razem z wolą. Z tych 4 możliwości racjonalność i wola są z natury duszy, 
gniew i pożądanie nie są z natury duszy, ale, co powiedzieliśmy, są z jedności 

104 Por. Afrahat, Demonstracje VI, 14; VIII, 18, XXIII 6.
105 Dosłownie: te rzeczy zostały.
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z ciałem. Czyli słusznym jest, aby przyjąć, że te [władze, możliwości] są 
specjalnie jej natury, z nią są związane i nigdy się od niej nie odłączają. 
Te zaś, które są natury ciała, razem z ciałem odłączają się od niej, jak 
gniew czy pożądanie, czy pasje, które są poniżej tych. W podobny sposób 
i te, które są z nią złączone i [te, które] są z jej natury, jedne posiada 
w akcie [aktualnie], inne jedynie jako możliwość. W akcie żywotność 
i nigdy nie jest dusza spokojna106 z powodu ruchu własnej witalności, 
w rzeczywistości ona jest zawsze naturą żywą i poruszającą się aktualnie. 
W możliwości ona posiada racjonalność razem z wolną wolą swoją. Jako 
możliwość są umieszczone w jej naturze racjonalność i wola, jak w akcie 
posiada je jedynie z ciałem. Nie została stworzona jedynie dla siebie ani 
też dla udoskonalenia innej natury, w akcie posiadała wszystkie swoje 
sprawności jako natura duchowa. Teraz, jeśli nie porównujemy, że została 
stworzona, jak powiedzieliśmy, ze swoim towarzyszem, ma wszystkie te 
rzeczy [przymioty] w akcie. Po pozostawieniu ciała i po dekompozycji 
człowieka, który składa się z dwóch [części], podobnie są zdekomponowane 
możliwości, które są jak w akcie. I tak pozostaną w akcie w niej, po wyjściu 
[dekompozycji], możliwość życia i ruchliwość. Te [właściwości] wolności 
i racjonalności zostaną w niej jedynie w możliwości, a nie w akcie, zaś te 
[właściwości] pragnienia i pożądania [52] nie zostaną w niej ani w akcie, 
ani w możliwości. Tak jak jest [dusza] przez 9 miesięcy w ciele, wewnątrz 
łona, [albo] jeśli chcesz: kiedy ona jest wewnątrz ciała, zamknięta we 
śnie, i swoją witalność posiada przede wszystkim i jak w akcie. Swoją 
wolność i racjonalność, jeśli tak się mówi, [to i] wiedzę, posiada je jako 
możliwości, nie w akcie; będąc żywa w naturze swej, ani nie czując nawet, 
że jest na świecie. 

I jest tak, że ona [dusza] wychodzi ze swego ciała, posiada żywotność 
swoją w akcie, zaś rozumność swoją i wolę swoją w potencji, ani nie czu-
jąc nawet, że jest na świecie. To jest to, co Pan powiedział w przypowie-
ści o 10 dziewicach: „wszystkie dziewice zasnęły i pogrążyły się we śnie” 
[Mt 25, 5]. Śmierć rządzi naszą naturą, ciałem razem z duszą, ale w cie-
le mieszka, a w duszy ucisza akt i możliwości. Ale ponieważ mówi pro-
rok: „Szeol nie wyznaje Ciebie, ani śmierć nie wysławia Ciebie” [Iz 28, 
18], oraz „nie oczekują Twej prawdy ci, co spoczywają w grobach”, po-
nieważ „nie ma w śmierci pamięci o Tobie i któż wyznaje Cię w Szeolu?” 
[Ps 6, 6]. Oraz „wielbij, duszo moja, Pana, i śpiewaj Bogu memu, dopóki 

106 Słowo to może eufemistycznie znaczyć: martwa.
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istniejesz!” [Ps 145, 3] i dalej po krótkiej [przerwie] „i wychodzi duch 
i wraca do ziemi swojej, i w tym dniu utracone będą wszystkie twoje my-
śli” [Ps 145, 4] mówi Dawid. Czyli są potencjalnie nie w akcie. I jeszcze 
Salomon mówi: „nie ma wiedzy, poznania, inteligencji w Szeolu, gdzie ty 
zmierzasz” [Koh 9, 10]. I to zostało powiedziane co do 4 kwestii.

Rozdział piąty: Co czuje [ile czuje] z tego, co uczyniła, 
kiedy mieszkała w ciele, [53] teraz, kiedy wyszła? 

Czy wie coś o dobru i o złu, które zostały uczynione w ciele, miejscu 
swego przebywania, po tym, gdy odeszła? Jeśli ma zmysły, czuje. Słyszy, 
że odczuwanie z odczuwania tego, które w zmysłach utwierdzone, zostało 
zabrane. Jeśli ona nie ma żadnego zmysłu, jak można mówić, że czuje? 
Odczuwanie jest ukonstytuowane z trzech [elementów]: zmysł, akt odczucia 
i zdolność odczuwania [zmysłowość]. Zmysłowość i akt odczuwania są 
w zmysłach. Czyli jeśli zmysły są rozwiązane i rozłożone z ciałem, także 
zmysłowość i akt odczuwania wraz z ciałem są rozwiązane i rozłożone. 
Rzeczywiście, podobnie jak gniew i pożądanie z ciałem się rozkładają, 
podobnie zmysłowość i akt odczuwania się rozkładają. I tak ta zmysłowość, 
którą ma dusza, kiedy jest wewnątrz ciała, w łonie, [przez] 9 miesięcy, ta 
[o której mówiliśmy], ją ma dusza po wyjściu z ciała. Słusznie jest więc 
mówione, że to, co czuje czy odczuwa, wszystko nie z duszy, ale z własnego 
ciała. Czyli nie mówimy, że anieli czują, ale że wiedzą. Mówimy zaś 
„odczuwający” nie tylko o ludziach, ale także o zwierzętach nierozumnych, 
gąbkach, muszlach. W ten sposób nazywamy dusze z siłami niebieskimi 
wiedzącymi i poznającymi, czyli oznajmiamy, że człowiek przez duszę 
jest wiedzący i poznający. Jeśli się mówi, że dusza czuje, mówi się tylko 
o tym, kiedy jest w ciele i poprzez ciało, nie właściwie [dosłownie], lecz 
metaforycznie, poprzez transpozycję tak się mówi. 

Podobnie mówimy o ciele, że wie i poznaje, ale nie samo w sobie, ale 
poprzez [54] zjednoczenie z duszą. Czyli teraz dusza nie czuje i nie roz-
poznaje tego, co zrobiła, będąc w ciele, kiedy wyszła z ciała. Jeśli zna od-
płatę, która oczekuje za to, co uczyniła w ciele, gdybyż to wiedziała: jeśli-
by dusza była sprawiedliwa, przez wiedzę o dobrych dziełach dokonanych 
przez siebie i poprzez wiedzę o dobrej odpłacie już zarezerwowanej w sło-
dyczy królestwa niebios odpoczywałaby; jeśli jednak dusza byłaby niepra-
wa, poprzez wiedzę o złu, które uczyniła, i jeszcze przez znajomość kary 
już zarezerwowanej dla złych, byłaby udręczona przyszłością, która bę-
dzie. I jak sprawiedliwym będzie, że ci, co razem grzeszyli albo byli razem 
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prawi, nie mają razem zapłaty, ale jedni są zadowoleni w nadziei, inni są 
udręczeni, a jeszcze inni [ciała], którzy nie posiadają żadnych zmysłów, 
ciała, które są rozwiązane i rozłożone; wszyscy będą bez zadowolenia, 
mówię, i bez utrapień. Jak więc to się mówi, że dusza ma poczucie i zna-
jomość tego, co uczyniła w ciele, albo tego, co było uczynione w ciele; po 
tym zaś, jak opuściła ciało, te [wydarzenia], kiedy w nim była i mieszka-
ła jak w świątyni w ciele, [przez] długi czas dni i lat: ona pierwsza siebie 
samej nigdy nie widziała według ousia, ani też nie znała innej duszy swe-
go rodzaju, ani aniołów, wreszcie świątyni, to jest ciała swego, ani nie wi-
działa, ani nie znała ani jednego z członków swego [ciała[ czy kości, czy 
szpiku ich według ousia. Widzenie i wiedzę, które posiada, z tych zmy-
słów wewnętrznych, [55] poznała, przez oczy ciała znalazła. I ponieważ 
jest pozbawiona wiedzy i zmysłów, i oglądu nie tylko siebie samej107, ale 
i członków wewnętrznych swego ciała, potrzebuje lekarza, który ukaże 
i wyjaśni jej te [członki], które w niej we wnętrzu są zamknięte i ukry-
te. Tak więc kiedy jest w ciele, nie widzi, nie czuje i nie zna tych, które 
w ciele są zakryte i schowane; czy więc ktoś wierzy i mówi to, że [ona] 
wie, czy czuje te, które w ciele jej są uczynione albo będą uczynione po 
tym, kiedy opuści swoje ciało i odejdzie? A więc nie czuje i nie wie tego, 
co jest uczynione przez nią albo dzieje się w ciele, po tym, gdy oddzie-
li się od niego. Ponownie, jeśli jest, że dusza ma poznanie w akcie108 po 
opuszczeniu swoim ciała, posiada też wolę swoją w akcie. Każdy żyją-
cy rozumny posiada w akcie wole. Jeśli więc posiada wolę w akcie, czyli 
wybiera i odrzuca. Jeśli zatem to posiada, [to znaczy, że] dusze sprawie-
dliwych po tym, jak wyszły z ciał przez wiedzę tę i wolność, albo wybio-
rą dobre [rzeczy], uciekną od złych; albo przeciwnie temu, wybiorą złe, 
uciekną od dobrych. Podobnie109 i dusze nieprawych albo wybiorą zło, 
uciekną od dobra, albo przeciwnie do tego, wybiorą dobro, uciekając od 
zła. Jeśli tak będzie: po pierwsze, jak będą równi w odpłacie i koronacji 
ciało Abla, które około 30 lat pracowało wspaniale, z duszą jego, pracu-
jącą wspaniale 7000 lat? Ponownie, jak jedna odpłata i kara będzie dla 
ciała Kaina, który czynił zło 1000 lat, jak się mówi, i dla duszy jego, któ-
ra czyniła zło 7000 lat przez cały czas? Następnie z powodu ich wolno-
ści może wydarzyć się [56] duszom dobrym, że do zła, [a] tym niepra-
wym, że do dobra się zwrócą. I teraz będzie to wyrównane, ich odpłata 

107 Dosłownie: swojej qnumo.
108 Dosłownie: w czynie.
109 Dosłownie: w podobieństwie.
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i korona Abla, który tu przez 30 lat był usprawiedliwiony, tam zaś 7000 
lat grzeszył? I Kaina, który tu 1000 lat grzeszył, tam 7000 lat był sprawie-
dliwy? W jaki sposób będzie uratowana sprawiedliwość? I dlaczego nie 
jest zniszczona przez te pierwsze czyny czy późniejsze? Nie jest dogod-
nym dla tego sędziego sprawiedliwego, aby te, które jedna z drugą grze-
szą i są usprawiedliwione, to jest dusza, mówię, i ciało, nie jedno z dru-
gim, aby były torturowane i czuły się dobrze, ale każde oddzielone i bez 
towarzysza swego. Że nie jest to tak; [bo] to jest absurdem: nie mówimy 
i nie myślimy, że dusza po wyjściu z ciała ma wiedzę w akcie, i nie o tych 
(rzeczach), które uczyniła w ciele swoim, i nie o tych, które przyszłe dla 
niej w odpłacie, ani o tych znowu, które teraz, co do jej ciała się dzieją. 

To o zagadnieniu piątym, teraz zbliżamy się do zagadnienia szóstego.

Rozdział szósty: Czy ma ona jakąś pomoc, odpoczynek i słodkość 
i pamięć, które stają się dla niej przy ołtarzu Pana naszego110 

Słusznym, że przeegzaminujemy, dlaczego to tak. Chrystus ofiarą jest 
uniwersalną, która jest za każdego człowieka, który z Nim; wszystkich 
wzbogacił, kiedy się ofiarował, i pierwszych, i środkowych, i ostatnich, 
czy może tych środkowych wzbogacił, tych zaś pierwszych i ostatnich 
nic nie wzbogacił? Jeśli wszystkich ludzi w ten sam sposób wzbogacił, 
żywych i umarłych, powszechna i całego świata powszechna [jest] łaska, 
oczywistym jest i ukazanym, że nie bez pożytku i niebezowocna jest ofiara 
Baranka Bożego żywego [57] tego, który gładzi grzech świata i oddala 
go, kiedy za żywych i martwych jest ofiarowana. I dlatego Chrzciciel nie 
powiedział: „który zgładził grzech świata”, ponieważ wiedział, że zawsze 
gładzi i przebacza grzechy świata w każdym czasie. Jeśli ofiara nierozumna 
zgodna z Prawem, baranki, mówię ja, i koźlęta, i cielęta, i synogarlice oraz 
gołębie, nie bez korzyści i nie bez pożytku były ofiarowywane zgodnie 
z prawem za grzeszników, ale oczyszczały i myły z grzechów, ani nie 
zupełnie111 i nie zawsze. Typami i obrazami były Baranka Bożego, który 
gładzi i oddala grzech świata. O ileż bardziej Baranek Boży żywy może 
oczyścić grzechy żywych i umarłych! Jeśli więc bojownicy i stratedzy, 
którzy za Prawo stare i ojców, mówię ja, Juda Machabeusz [i towarzysze 
jego] uczynili zadośćuczynienie za grzechy synów ich ludu, po ich upadku 

110 Dosłownie: ofiarę Pana naszego się czyni. 
111 Tekst uszkodzony. Braun CSCO 75 za Bibliotheca Orientalis, II, II: zupełnie; dosłownie: 

nie i nic.
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i zabiciu, i  to kiedy [zabici] byli chorzy przez kult idoli; jak więc nie 
uwierzyliście, że jeszcze bardziej [czyni to] Pan nasz Chrystus, który złożył 
się w ofierze, aby przebaczyć grzechy żywych i umarłych. We wszystkich 
więc korzystna [jest] ofiara Boga, kiedy się ofiaruje. I owoc tej ofiary jak 
tej, nie [tylko] w czasie tym znany duszy i ciału, ale po zmartwychwstaniu 
umarłych i po odnowieniu będzie rozpoznany. Teraz więc, kiedy miara 
grzechów jawnie znana jest, zna się wielkość miłosierdzia ludzkiego 
w odpuszczeniu grzechów przez ofiarę Syna Bożego, który za nas został 
wydany. Ani więc nie zupełnie, ani nie absolutnie odpuszczają się grzechy: 
ani przez pokutę, ani przez łzy nie uciekłby ten, który odszedł, jak wiele 
czasu miałby [58] tam moc i wolną wolę, jednakże w niej [Eucharystii] 
bardzo wielka [łaska], tak że się widzi wielokrotnie w niej filantropię 
[caritas]; która jest przez łaskę i  łaskawość, a nie jest dziełem woli, 
korzyścią i wielką pomocą, że Baranek Boży stale się ofiaruje za nas; i dla 
tych, którzy w sakramentach Jego ofiary uczestniczą, i dla tego, z powodu 
którego i za którego będzie udoskonalona i wypełniona. 

Rozdział siódmy: Czy dusza z rozkazu jasnego odchodzi 
z ciała, czy przypadkowo i przez chorobę? 

Co do tego mówimy to: jeśli ktoś patrzy na uprzednią wiedzę Boga, że 
nikt nigdy nie straci się, ani z tych, którzy byli, ani tych, którzy są, ani 
z tych, którzy będą w przyszłości, bez rozkazu Boga dusza nigdy nie 
może odejść, ani też [nie może zabraknąć] jednego włosa z głowy, ani 
też żaden ptak w pułapkę nie wpadnie bez rozkazu Tego, który wszystko 
łączy i porządkuje. Jeśli więc nie popatrzysz na uprzednią wiedzę, ale 
na czyny i na naszą wolność, mówimy, że dusza opuszcza [ciało] bez 
rozkazu Boga, i z powodu cierpień oraz przypadków i chorób. Bóg zatem 
naszą naturę ustanowił śmiertelną. Nie zdefiniował więc ani nie ustalił, 
ile lat będzie żył człowiek. Ma wiedzę, ile żyć będzie każdy człowiek, ale 
nie rozkazuje ani [nie] definiuje liczby lat, które żyje. Zna więc liczbę lat 
życia, według struktury i mocy naturalnej swojej, ale nie nakazuje według 
wiedzy swej, ile żyć będzie człowiek. Jeśliby nakazywał zgodnie z wiedzą 
swoją, nie mogłaby [ona – dusza] nigdy nie wyjść ze swego ciała, przed 
[wyjściem] dokończeniem dzieła, [59] które Bóg nakazał i zdefiniował. 
Zna Bóg i Pan nasz z tym i inne przyczyny zewnętrzne albo przez chorobę, 
albo z powodu wolności, albo przez nas, albo przez innych [zdarzające 
się]. Wszystkie je razem i w tym samym podobieństwie do uprzedniej 
wiedzy zna, ale nie rozkazuje ani [nie] ustala, że będzie jedna z nich. 
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Gdyby decydował, że nie wyjdzie dusza aż do chwili, która przez Niego112 
[ustanowiona], obaliłby wolność i zniósłby wolę. Jeśli zniósłby wolę, 
nie byłoby dla nas ani pochwały, ani upomnienia. Ale nie jesteśmy jak 
zwierzęta nierozumne, pięknie zadekretował nam wolność. I jak widzi się 
wolność naszą w działaniu, pięknie, że nie zadekretował i nie zdefiniował 
natury naszego życia ograniczenia. Moce niecielesne – nie ma [dla nich] 
żadnej możliwości, że mogłyby umrzeć, ponieważ zakazał i zadecydował, 
że nieśmiertelne będą. Co do nas, ludzi, w każdy sposób umrzeć możemy, 
ponieważ to zadekretował i ustanowił co do natury naszej. 

Dlatego tak i przez to od początku rzeczy jasno ukazał i wolność na-
tury naszej, i jej śmiertelność. Ta wolność w Kainie, pierwszym morder-
cy, śmiertelność zaś w sprawiedliwym Ablu. Jeśliby Bóg ustanowił i na-
kazał Kainowi, aby zabił, Ablowi, że będzie zabity, nie zasługiwałby Kain 
na sentencję sędziego, która wyszłaby przeciw niemu, ani też głos krwi 
Abla nie musiałby wołać z ziemi, a ten czyn nie byłby [owocem] wolności, 
ale raczej z dekretu. Jeśli więc został wydany sąd sprawiedliwy na Kaina, 
i krew Abla sprawiedliwie wołała z ziemi, znanym jest, że z powodu swo-
jej wolności Kain, nie z powodu dekretu Boga co do niego i co do Abla 
przyszedł do czynu, który [jest] tak okropny i budzący przerażenie. Jeśli 
więc Kain zabił Abla, swego brata, w zabójstwie [60] Abla opuściła dusza 
jego [Abla] ciało jego, a każda dusza z rozkazu Boga wychodzi, być może 
i Kain z rozkazu Boga zamordowałby Abla, swego brata, i jako pomocnik 
woli Boga co do Abla raczej na błogosławieństwa niż na przekleństwa był-
by godny. Ten, który decyzje i rozkazy Boga wypełnia, wolę Jego wypeł-
nia. Ten zaś, który wolę Jego wypełnia, korony jest godzien. Kain więc, 
jeśli rozkaz Boga wypełnił co do brata swego Abla, korony bardziej niż 
przekleństw byłby godnym, podobnie do Pinchasa, który zabił Izraelitę 
i Moabitę. Ale [ta] korona nie przypomina służby woli Boga: „teraz bę-
dziesz przeklęty na ziemi”, powiedział, „która otwarła usta swe, aby wy-
pić krew brata twego, z twoich rąk. Kiedy będziesz uprawiał ziemię nie 
zwiększone to, co ci da jej siła. Tułaczem113 i zbiegiem będziesz na zie-
mi” [por. Rdz 4, 11–12]. Ale to raczej jest przekleństwo niż korona! Czyli 
nie rozkaz Boga wypełnił Kain, kiedy zabił Abla, jeśli zatem nie wypeł-
nił rozkazu Boga, oczywistym jest, że wychodzą dusze z ciała bez rozka-
zu Boga. Że wyjdzie dusza z ciała przez śmierć, to Bóg zadecydował, że 

112 Dosłownie: co jego. 
113 Dosłownie: wzruszonym, poruszonym z miejsca.
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[tak] będzie, śmiertelną bowiem ustanowił naszą naturę, jak powiedzie-
liśmy. Kiedy zaś wyjdzie, z jakiego powodu, gdzie i przez kogo – to cza-
sem przez Boga, czasem nie jest przez Boga nakazane. Jak to? [Jak to, że 
(czasem) Bóg nakazuje, że będzie (śmierć)]114: dla lepszych, jak Adam, 
Noe, Abraham, Mojżesz i inni jak ci, albo dla nieprawych i złych, jak ci, 
którzy w potopie, jak Sodomici, jak faraon i Egipcjanie, jak Datan i Ko-
rach, jak Abiram. Czasem Bóg nie rozkazał, żeby było: jak dla wspania-
łych i dobrych, którzy tacy jak Abel, lud izraelski, [61] jak Jozjasz, jak Iza-
jasz, jak Jan Chrzciciel i inni, którzy jak ci czy jak [zrobił względem] złych 
i nieprawych jak ci: jak Kanaan, jak Ezaw, jak Jeroboam, syn Nabata, jak 
inni, którzy podobni do nich, którzy nie przez karę, ale z przyczyn na-
turalnych odeszli z życia. Wiedza zatem Boga wszystko poprzedza, Jego 
wola nie ze złem, ale z dobrem bardziej idzie i biegnie. 

Ponownie znanym jest, że przyjmuje się, że trzy są materie rzeczy i słów, 
jak te: konieczność, możliwość i niemożliwość. Konieczność jak ta: każ-
dy człowiek jest zwierzęciem, każdy wielbłąd czterołapy. Możliwość jak 
te: jakiś człowiek retorem, jakiś człowiek gramatykiem. Niemożliwe jak 
te: każdy człowiek skałą, każdy wielbłąd ptakiem. Te są takie. 

Możemy najpierw [odnieść się] co do Boga Pantokratora, później co 
do opinii wspólnej ludzi. Ani z koniecznych, ani z niemożliwych, [lecz] 
z możliwych [rzeczy] jedynie ustanawia się prawa – i to, że będą, i to, że nie 
będą. Nikt nie może ustanowić prawa, że będzie oddychał człowiek albo 
nie będzie oddychał czy że będzie miał dwie stopy, albo nie będzie miał, 
ani też czy [będzie] wielbłąd z dwoma skrzydłami czy człowiek z cztere-
ma stopami. Te pierwsze są z konieczności, te drugie są niemożliwe. Nie 
podpadają w żaden sposób pod reguły wolności i woli. Nie jest możliwy 
człowiek, który nie oddycha czy nie ma dwóch stóp, każdy człowiek od-
dycha i każdy człowiek z konieczności jest dwustopy. I nie ma ani jed-
nego wielbłąda z dwoma skrzydłami czy człowieka z czterema stopami, 
[gdyż] jest niemożliwym, aby tak było. To, że człowiek będzie albo nie 
będzie retorem, czy nauczy się [62] pisać, czy nie nauczy się pisać, czy 
zabije, czy nie zabije, oszuka czy nie oszuka, możliwym jest, że będzie. 
Dlatego co do tych jedynie, że mogą być albo nie mogą być, stanowi się 
wszystkie prawa, że takie będą i są ustanowione. Co do tych, co do któ-
rych Bóg zadekretował i postanowił, że takimi będą, z konieczności takie 

114 Z kontekstu i dalszego fragmentu wynika, że brak jest tego wprowadzenia do wyliczenia 
przykładów biblijnych. Tak zresztą proponuje odczytanie i uzupełnienie tekstu Braun 
CSCO 75 (s. 38, przypis 3).
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będą: ogień gorący, na śniegu zimno, że słońce w dzień świeci, że księżyc 
w zmianie efektów i zachodzie [zmiana faz] się widzi. I jak co do tych, że 
rozkazał Bóg, że nie będą: i dlatego to absolutnie niemożliwe, że będą, 
jak to, że oczy poczują, uszy zobaczą czy stopy będą oddychały, nozdrza, 
które pójdą: co do takich, które podobne do tych, nigdy ani jedno pra-
wo nie zostało ustanowione i nie będzie ustanowione przez to, że te [rze-
czy] z konieczności [są] czy że tamte nigdy nie mogą wydarzyć się; czy 
zostałoby ustanowione prawo co do nich, czy też nie zostałoby ustano-
wione. Co do tych, co do których Bóg ani nie postanowił, ani nie rozka-
zał, czy będą, czy ich nie będzie, jedno z nich, ale oba podobnie i moż-
liwe, że będzie i możliwe, że nie będzie, co do nich jedynie definiuje się 
i ustala prawa, czy będą, czy nie będą. Co do nich w rzeczywistości mo-
żemy uczynić i nie uczynić i mogą one być dla nas i nie być i [dlatego] 
co do nich są ustanowione prawa, czy będą, czy nie będą. 

W jaki sposób? Prawo rozkazuje: „nie składaj fałszywego świadec-
twa przeciw bliźniemu swemu” [Wyj 20, 16]. Znanym jest, że można za-
świadczyć i można nie zaświadczyć. Jeśli więc koniecznym byłoby, aby 
zaświadczyć, i niemożliwym byłoby, żeby nie zaświadczyć, albo niemoż-
liwe zupełnie, żeby zaświadczyć, [63] zbędnym115 byłoby, aby ustanowić 
prawo, że nie wolno świadczyć co do rzeczy, która z konieczności zdarzy 
się, czy co do rzeczy, której w żaden sposób nie może być. Rzeczywiście, 
jeśli [ktoś] zaświadczył świadectwem fałszywym, zaświadczy przeciw-
ko woli i rozkazowi Boga. Jeśli zatem nie zaświadczy, zgodnie z prawem 
Boga, jak i rozkazem Boga postąpił. W obu przypadkach w wolności swej 
woli działał. I jak język naturalnie przez Boga został nam dany, to, w jaki 
sposób i jak będziemy mówić, to nie od Boga, [ale] od woli naszej zale-
ży. Jeśli więc chcemy prawdę albo jeśli chcemy kłamstwo, mówimy. Tak 
też to, że świadczymy, [jest] z Boga, to zaś, jak [świadczymy], jest z woli 
naszej. Podobnie też rozkazał Bóg w Prawie: „nie cudzołóż” (Wj 20, 14). 
I tu co do rzeczy, która możliwa, że będzie i że nie będzie, rozkazał. Obie 
[rzeczy] w mocy naszej wolności mogą być uczynione. Znanym, że ten, 
który popełnia cudzołóstwo, przeciw woli Boga i przeciw prawu Jego 
działa. I dlatego i na ustaloną karę będzie skazany z ustanowienia prawa 
jako ten, który uczynił coś przeciw woli i rozkazowi [Tego], który stano-
wi prawo, i jako ten, który wolę swą i wolność swoją od dobra odrzuca, 
zło zaś wybiera i rozkoszuje się nim. Co do tego zaś, który nie popełnia 

115 Dosłownie: nadobfitym.
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cudzołóstwa: jest oczywistym, że zgodnie z wolą i zgodnie z rozkazem 
Boga działa. 

[Argument przeciw rozumowaniu.] Jeśli więc cudzołóstwo jest prze-
kroczeniem prawa, z nierządu poczęcie, z poczęcia złożenie duszy z cia-
łem [jest] wypełnione, [to] oczywistym i ukazanym, że [w tym przy-
padku] nierząd został znaleziony przyczyną złączenia duszy i ciała. Ale 
nierząd, jak wiemy, przeciw rozkazowi Boga jest i będzie, a więc zgod-
nie z tym wnioskowaniem złączenie [tej] duszy i [tego]116 ciała przeciw 
woli Boga będzie spełnione. Ale odpowiadamy, że złączenie117 zgodnie 
z rozkazem Boga zostało spełnione. Tak na [64] początku Bóg ustano-
wił, że w stosunku seksualnym mężczyzny i kobiety będzie złączenie du-
szy z ciałem, które jest i nazywa się człowiekiem. Cudzołóstwo spełnione 
zostało niezgodnie z rozkazem Boga. Stosunek zaś jest tym, co wypełnia 
i doskonali człowieka, a nie cudzołóstwo. I dlatego nie z powodu stosun-
ku; z powodu cudzołóstwa jest potępiony człowiek. Stosunek jest [z] na-
tury, cudzołóstwo [ze] złej woli spełniony. I jak ogień przez Boga został 
stworzony, użytek jego zaś i sposób jest w mocy naszej, że użyjemy go 
albo dobrze, albo źle. 

Gdybyś chciał [inaczej]: jak oko zostało nam dane przez Boga w na-
turze naszej, że tak widzimy przez nie, tak to, czy lubieżnie, czy czysto, 
jest w naszej mocy. Tak też i stosunek jest ustanowiony przez Boga, spo-
sób jego i użytek jest w naszej woli. I dlatego nie stosunek: sposób więc 
jego jest albo potępiony, albo ukoronowany. Przyczyną więc tego złą-
czenia duszy z ciałem jest stosunek naturalny, [a] stosunku naturalnego 
rzeczywiście jest przyczyną Bóg. Tak więc Bóg jest przyczyną złączenia 
duszy z ciałem. Przyczyną nierządu jest zła wola; złej woli Bóg nie jest 
przyczyną, a więc i nierządu Bóg nie jest przyczyną. 

Podobnie do tego rozkazał Bóg w Prawie: „Nie zabijaj”118 [Wj 20, 13]. 
Oczywistym jest, że dlatego to nakazuje, że nie zabijemy, ponieważ moż-
liwe jest, że albo nie zabijemy, albo że zabijemy. Jeśliby on zadecydował 
i ustalił, że zabijemy, jak zostałoby ustanowione Prawo przeciw decyzji 
Jego, że nie zabijemy? Przeciw samemu sobie ustanowiłby Prawo zgod-
nie z tym wywodem119 i samego siebie widziałby przeciwnikiem. Jeśli 

116 Użyta forma emfatyczna może być potraktowana jako rodzajnik określony. 
117 Dosłownie: stosunek seksualny.
118 Dosłownie: nie morduj.
119 Dosłownie: tej racji. 
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absolutnie nie jest to możliwe, że zabijemy, zbędnym120 byłoby ustano-
wienie Prawa co do [65] tego, co absolutnie jest niemożliwe, że będzie. 
Ale Bóg nie nakazał i nie ustanowił tego, że tamten zabije, tamten zaś bę-
dzie zabity. Nie ustanowił więc Prawa przeciwnie do postanowienia swe-
go i do rozkazu swego. Ani znowu nie było możliwe, że tamten zabije, 
tamten zaś będzie zabity. Widocznym, że zbędnym [byłoby] prawo „nie 
zabijaj”, skoro nie jest możliwe absolutnie, że zabijemy. Ale ustanowio-
no prawo „nie zabijaj” dla woli, która może oba tak samo uczynić121. Je-
śli więc nie zabijał, wolę i rozkaz Boga wypełniał, jeśli więc zabijał, prze-
ciw rozkazowi Boga działał. I dlatego został zabity, gdy ktoś przekroczył 
rozkaz Boga122, [gdy] nienawidził dobra, kochał zło w swej woli. 

[Argument przeciw rozumowaniu.] Ale jeśli jest zabójstwo zniszcze-
niem żywotności, ze zniszczenia żywotności [wynika] rozdzielenie du-
szy z ciałem, a więc zabójstwo czyni rozdzielenie duszy z ciałem. Ale za-
bójstwo przeciw woli Boga i rozkazowi Jego jest. Czyli byłoby możliwym, 
zgodnie z tym rozumowaniem, że odejdzie dusza z ciała bez rozkazu Boga. 
Odpowiadamy na to: to, że nastąpi odejście duszy z ciała, w momencie, 
kiedy z konieczności [ma miejsce] wyjście duszy z ciała: to Bóg ustano-
wił, czy będzie zabójstwo, czy nie będzie. Nie ustanowił zaś Bóg, że bę-
dzie zabójstwo. Oczywistym więc z tego, że zabójca zabójstwa winnym 
jest. Ale gdyby wolę Boga wypełnił, bardziej byłby godnym ukoronowa-
nia niż zabicia123. Z tego zaś, że został zabity z powodu, że zabił, oczy-
wistym, że nie wypełnił woli Boga. Ukaranie nie było z powodu wyjścia 
duszy z ciała, to w każdym czasie z konieczności dzieje się, jak powie-
dzieliśmy, ale [66] z powodu zniszczenia podobieństwa do Boga, które 
uczynił ten, który został nazwany zabójcą. Dlatego winniśmy powiedzieć, 
[że] odejście duszy z ciała w jakikolwiek sposób by było, z rozkazu Boga 
jest. Bóg więc zdefiniował, że będzie tak, że wyjdzie dusza z ciała. Spo-
soby, w jakich dusza odejdzie z ciała, nie w każdej sytuacji [mają miej-
sce] zgodnie z rozkazem Boga i nie zawsze zgodnie z Jego wolą124. Ale 
niektóre z nich są zgodnie z Jego wolą, niektóre z nich niezgodnie z Jego 
wolą. I jak poczęcie z rozkazu Boga wypełnia się w złączeniu, mówię ja, 

120 Dosłownie: nadobfitym.
121 Dosłownie: oba tak samo prowadząca, aby uczynić.
122 Alternatywnie: według tego, że zostało przekroczone przykazanie (rozkaz) Boga.
123 Dosłownie: nie byłoby, że będzie zabity raczej, ale godnym będzie, że będzie ukoronowa-

ny (nagrodzony)...
124 Są.
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ciała, w którym dusza z niczego istnieje, sposób zaś poczęcia, jeśli legal-
nym będzie, mówimy, że z rozkazu Boga było, jeśli zaś nie będzie legal-
ne, nie mówimy, że z rozkazu Boga. Tak też i o wyjściu duszy z ciała mó-
wimy, że z rozkazu Boga, to bowiem ustanowił Bóg na początku. Sposób 
tego wyjścia, jeśli będzie naturalny albo legalny, mówimy, że z rozkazu 
Boga i z Jego woli jest. Jeśli zaś nienaturalny i niezgodny z prawem, nie 
mówimy, że z rozkazu Boga. 

Jak też i ziemia z rozkazu Boga została stworzona i z rozkazu Boga 
otrzymała moc kiełkowania. Sposób zatem, ten, w którym jest uprawia-
na, zasiana i obsadzona: jeśli zgodny jest z prawem i będzie sprawiedli-
wy, zgodnie z wolą Boga; jeśli zaś niezgodnie z prawem i niesprawiedli-
wy będzie, to nie jest według woli Boga. W każdym wypadku, czy w tym, 
czy w tamtym, moc kiełkowania w niej zgodnie z rozkazem Boga uczy-
ni to dzieło. 

Albo, jeśli chcesz, jak moc podpalania ognia jest z rozkazu [67] Boga, 
Bóg więc stworzył gorąco i palność. Sposób zaś zapalenia: jeśli jest zgodny 
z prawem i sprawiedliwy, mówimy, że zapala w każdym wypadku zgodnie 
z wolą Boga. Palność została bowiem stworzona przez Niego dla użytku 
człowieka. Jeśli niezgodnie z prawem i niesprawiedliwie: wiele razy bo-
wiem spłoną domy, pola, ludzie w rozprzestrzenionym przez kogoś [ogniu], 
w tym wypadku nie w każdej sytuacji zgodnie z rozkazem Boga płonie. 

Tak też i stosunek, i wyjście duszy z ciała, jeśli są sprawiedliwe i legal-
ne, i naturalne będą, jak mówimy, są w każdej sytuacji z rozkazu Bożego 
i z woli Jego. Jeśli zaś są niesprawiedliwie, nielegalnie są, to nie mówimy, 
że są zgodnie z rozkazem Boga. W każdym wypadku, jak mówimy, taki 
stosunek i [wyjście]125 duszy z ciała z konieczności jest. Jest bowiem po-
stanowienie Boga co do natury i spełni się [stosunek]126 i opuści dusza 
[ciało], czy będzie legalnie i naturalnie127, czy będą nielegalnie stosunek 
i śmierć. Sposób więc stosunku czy wyjścia, jeśli legalny i naturalny, wy-
pełni się z rozkazu Boga; jeśli zaś nielegalny i nienaturalny będzie, nie 
mówimy, że z rozkazu Boga został spełniony i wypełniony. Uznajemy, że 
dla tych, którzy zachowują prawo, legislator ustanawia, że nie będzie dla 
nich mała nagroda, dla tych zaś, którzy nie zachowują – na tym świecie 
szybko sąd, w tym przyszłym tortury bez końca. To znakiem jasnym, że 
nie ma rozkazu i postanowienia Boga, aby czynili zło. 

125 Tekst uszkodzony. Zgodnie z logiką wypowiedzi wydawca proponuje: „wyjście”.
126 Jak wyżej – propozycja: „stosunek”.
127 Jak wyżej – „naturalnie”. Sam autor nie jest później konsekwentny w tłumaczeniu. 
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Jeśli opuści dusza ciało bez rozkazu Boga, byłaby wyrzucona [68] 
Opatrzność, utwierdzona zaś wolność. Jeśli więc nie wychodzi [bez roz-
kazu], przeciwnie, odrzucona byłaby wolność, utwierdzona zaś zastała-
by Opatrzność boska. Jeśli Opatrzność byłaby odrzucona, gdzie jest to, 
że „ani włos z włosów na głowie, ani wróbel128 w pułapkę wpadnięty, bez 
Ojca waszego w niebie”129. Jeśli więc wolność będzie odrzucona, gdzie [bę-
dzie] zasada legislacji? Albo, mówię, gdzie odpłata tu i tam, to jest króle-
stwa niebieskiego i gehenny? Ale Opatrzność Boża nie znosi [wolności]! 
Bóg dał w naszą naturę poczęcie i śmierć, i ziemi moc wzrastania, i pale-
nie ogniu, i inne moce różne, które jak te [wszystkie one] działają w na-
turze naturalnie aż do końca. Znowu ani wolność, ani wola nie zostały 
zniesione w naszej logice. Używane są przez nas, zgodnie z mocą naszej 
wolności, te [możliwości], które zostały stworzone naturalnie przez Boga. 
Mamy stosunki z kobietami: jeśli są legalne, rozkaz Boga pełnimy, jeśli 
zaś nie są legalne, nie wypełnialiśmy rozkazu Boga. I dlatego zostaliśmy 
ukarani130 z powodu przekroczenia rozkazu tu oraz tam. Poczęcie w każ-
dym wypadku wypełniło się zgodnie z mocą, którą dał Bóg na początku 
w naturę. W ten sam sposób palimy ogień. Jeśli dla użytku naturalnego 
palimy, rozkaz Boga wykonujemy. Po to [ogień] został stworzony przez 
Boga. Jeśli zaś dla zniszczenia ludzi używamy, [paląc] raz domy ludzi, raz 
pola, raz winnice i miasta, w tym nie wypełniliśmy rozkazu Boga. Teraz, 
w tym wypadku, ogień jak ten naturalnie wypełnił; [my] użyliśmy w nim 
tego, co Bóg dał jemu. Nie te czyny same w sobie są sądzone, ale sposo-
by [69] ich i koniec w nich uczyniony, albo dobry, albo zły, albo zgodny 
z wolą Boga, albo niezgodny z wolą Boga, jest i jest nazywany. 

O! Oto bowiem Pinchas131 zabił i Herod132 zabił. Czyn zabicia jest je-
den: koniec jednak i sposób niejeden i nie ten sam. Dlatego Pinchas został 
ukoronowany, a Herod został potępiony. Znowu Dawid i Ozeasz popeł-
nili nierząd133. I czyn współżycia jest jeden, koniec jednak niejeden jest. 
I z tego powodu tamten został osądzony, tamten zaś zupełnie nie. I tak 
ani Opatrzność Boża nie odrzuciła na zewnątrz naszej wolności, ani też 
znowu wolność nasza nie obaliła Opatrzności Boga. Ale Opatrzność Boga 

128 Dosłownie: ptak.
129 Patrz Mt 10, 29–30.
130 Dosłownie: ubiczowani (Pa`el).
131 Lb 25, 6n.
132 Mk 6, 17.
133 Por 2 Krl 11, 1n oraz Oz 1, 2n.
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biegnie134 ze wszystkimi i w każdym czasie. Wolność nasza używa wszyst-
ko i w każdym czasie zgodnie z mocą woli naszej. Jak w wypadku braci 
Józefa i później Judejczyków. Ci sprzedali swego brata Józefa w niewolę, ci 
zaś w gorzkości woli swej wydali Pana naszego na śmierć na krzyżu. Bóg 
nasz, mądry we wszystkim i najlepszy, Józefowi przez niewolę koronę na 
głowę przygotował, a Chrystusowi, Panu naszemu, przez śmierć na krzy-
żu całą potęgę w niebie i na ziemi przeznaczył i koronę wieczną bóstwa 
najwspanialszą przygotował. W tym, co powiedziano, wolność ludzi [zo-
stała] ukazana i błyszcząca ekonomia Opatrzności Bożej nad wszystkimi 
ludźmi zajaśniała. Kiedy biegną obie razem bez przeszkód, są podobne 
do rydwanu albo wozu135 złączonego z końmi jedno z drugim w wyścigu, 
ale przez mądrego i silnego woźnicę136 prowadzone. Jak słońce i księżyc, 
tamto zawsze bez zwiększenia ani zmniejszenia, [70] to zaś w zwiększe-
niu i umniejszeniu wypełniają drogę swoją. Tak i ani słońce nie niszczy 
księżyca, na jego drodze i w jego zmianach, ani księżyc nie przeszkadza 
słońcu na jego drodze. Tak też Opatrzność Boga Wszechmogącego i wol-
ność rozumnych podążają razem i ani Opatrzność Boga i ekonomia Jego 
nie wiodą nigdy siłą wolności [istot] rozumnych i [ich] woli, ani też zno-
wu wolność [istot] rozumnych i [ich] autonomia nigdy nie obala Opatrz-
ności Boga i Jego ekonomii. Ale często w nich [rzeczach], które często 
przeciwne jedno drugiemu, jedno piękno – wspaniałe i cudowne, i naj-
piękniejsze ekonomii Boga – wypełnia i realizuje, i konstytuuje. 

Wstaje ktoś przeciwnie, aby obalić to, mówiąc: że jeśli władza nad Egip-
tem z niewoli, niewola zaś zrodziła się z zazdrości braci Józefa, rzeczywi-
ście władzę nad Egiptem zrodziła zazdrość. I władza upragniona podwój-
nie i dobra, zazdrość rzeczywiście niesmaczna i uciekająca. A więc coś 
złego tego dobra jest przyczyną. Podobnie i co do Zbawiciela powszech-
nego stanie ktoś, [i powie] w ten sposób: jeśli władza nad niebem i zie-
mią z krzyża, krzyż więc z okrutnego pragnienia Judejczyków, władza 
więc nad wszystkim Chrystusa zrodziła się z okrutnego pragnienia Ju-
dejczyków. Jeśli okrutne pragnienie Judejczyków przyczyną jest krzyża, 
krzyż zatem jest przyczyną śmierci, śmierć jest przyczyną zmartwychwsta-
nia, zmartwychwstanie zaś przyczyną jest królestwa niebieskiego, kró-
lestwo niebieskie dobrem ponad wszystko i najwyższym z dóbr, a więc 
okrutne pragnienie Judejczyków jest przyczyną tego dobra najbardziej 

134 Dosłownie: współbiegnie.
135 Καροῦχα.
136 ἡνὶοχος.
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chwalebnego ze wszystkich. Okrutne pragnienie jest złem i jest uznawa-
ne [za zło]. Zło więc [71] jest przyczyną dobra. Mówimy przeciw temu: 
że jeśli kiedyś bracia Józefa najpierw, a Judejczycy potem; ci pierwsi Jó-
zefa, brata swego obcym w niewolę sprzedali i tak nad Egiptem zapano-
wali137; tamci zaś Pana naszego i Boga naszego z tego powodu popro-
wadzili na śmierć na krzyżu i mękę138, aby mógł założyć nad wszystkim 
koronę wieczną Boga i w sposób boski nad wszystkim zapanował i rzą-
dził, prawdziwie na pochwałę raczej, a nie upomnienia są godni i bracia 
Józefa pierwsi, i później Judejczycy. Znaleziono więc zło [będące] przy-
czyną dobra. Jeśli jednak ani bracia Józefa, ani Judejczycy; ci więc Józe-
fa w niewolę nie sprzedali [dlatego], aby nad Egiptem zapanować i kró-
lować, ale dlatego, że sługą raczej i niewolnikiem z wolnego miał zostać; 
tamci zaś Chrystusa Pana naszego na śmierć skazali krzyżową, nie [po 
to], aby była dana mu pełna władza w niebie i na ziemi i aby nad wszyst-
kim zakrólował, i aby włożył koronę boskim sposobem, ale dlatego, że 
jedynie życia [chcieli Go] pozbawić albo zniszczyć i z zazdrości raczej, 
i z okrucieństwa inklinacji, nie z miłosierdzia ludzkiego i dobra od nich 
idącego; jakże więc nie są godni tortur i sentencji sądu? Nie więc to, co 
zrodziło się z ich czynów, ale raczej ich własne czyny otrzymają zapłatę, 
a raczej koniec ich woli złej i zazdrosnej. Nie ich zła wola zrodziła do-
bro. Jeśli więc dobro i zło przeciwnymi [rzeczami], przeciwieństwa zaś 
zniesione jedno przez drugie, nie są raczej jedno drugiemu przyczyna-
mi. Rzeczy dobre złych rzeczy nie są przyczynami jeden drugiego, ale 
są niszczące i obalające [72] jedno dla drugiego. I złe nastawienie Ju-
dejczyków jest złe, panowanie zaś nad wszystkim i nad Egiptem dobre. 
Dobro i zło, jak zostało pokazane, niszczą się wzajemnie. Rzeczywiście, 
zła inklinacja [braci Józefa] i okrucieństwo Judejczyków negatywne, jak 
i wykluczające i dla panowania, i godnej Boga władzy Chrystusa ponad 
wszystkim, i panowania nad Egiptem Józefa. Nie są złe [rzeczy] przyczy-
ną dobrych [rzeczy], ani też zazdrość [braci] i okrucieństwo inklinacji 
Judejczyków przyczyną królestwa nad wszystkim Chrystusa, Pana nasze-
go i panowania Józefa nad ziemią Egiptu. Ale [są] złączone jedno z dru-
gim jak bliscy sąsiedzi139. Nie jak przyczyna i skutek jedno do drugiego. 
Nie więc z tego powodu, że został sprzedany, otrzymał Józef władzę nad 
Egiptem, ani też znowu dlatego, że nad Egiptem otrzymał władzę, został 

137 Zgodnie z Braunem CSCO 74 (przypis 1): korekta z ܐܫܬܠܛܘ na ܢܫܬܠܛܘ.
138 Za Braunem CSCO 74 (przypis 1): korekta ܚܝܐ na ܚܫܐ.
139 Dosłownie: sąsiedzi bram. 
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sprzedany. Nie każdy, który otrzymał władzę nad Egiptem, został sprze-
dany, ani też wszyscy, którzy zostali sprzedani, dostali władzę nad Egip-
tem. Panowanie nad Egiptem otrzymał, kiedy Bóg rozkazał, choćby na-
wet nie zostałby sprzedany przez braci. W podobny sposób i Chrystus 
nie dlatego, że został ukrzyżowany, nad wszystkim zapanował, ani też 
ponieważ panował nad wszystkim, został ukrzyżowany. Ani więc wszy-
scy, którzy ukrzyżowani, są panujący, ani też znowu wszyscy królujący 
nie są ukrzyżowani. Ale te rzeczy są częściowo z poruszenia wolności 
ludzi, częściowo z ekonomii boskiej, która wszystko porusza do właści-
wego celu140. I z tego powodu ekonomia boska udoskonala wolę swo-
ją wiele razy przez wolność rozumnych [istot] i przez te [wydarzenia], 
które będą [miały miejsce] z [powodu] autonomii i wolności ich, nigdy 
nie prowadząc ich pod przymusem czy koniecznością. I nie ekonomia 
boska, ale raczej wolność ich i koniec ich woli otrzymują [73] odpłatę. 
Tak też i autonomia, i wolność rozumnych [istot] udoskonali wolę swoją 
i ukaże moc jej w tych [rzeczach], które odnoszą się do ekonomii bożej. 
I ponieważ niezgodnie z celem ekonomii Boga, bardziej zgodnie z celem 
jej wolności i celem jej woli rzeczy użyte przez nią [wolność], z powodu 
tego i przeciwnie […]141 bardziej cel ich niż ekonomia Boga jest tym, co 
otrzyma koronę i odpłatę, jeśli zgodny jest w każdym wypadku z celem 
i wypełnieniem [ekonomii Boga]. Jeśli zaś niezgodność jednego z dru-
gim: oczywistym jest w każdym wypadku, że wypełnienie ich [wolności 
i autonomii] nie [jest] doskonałe. 

Powiedziane więc jak w rozdziale142 [podsumowanie]: te dwie [kwe-
stie] jak w dekrecie określił Bóg, że będą: to, że przez stosunek wchodzą 
ludzie na ten świat, i to, że przez śmierć wychodzą z niego i odchodzą 
na ten inny, przyszły. To zaś jak, albo w jaki sposób wejdą, albo [w jaki 
sposób] wyjdą, wie dokładnie wiedzący [Bóg]. Mówimy więc, że Jemu 
nic się nie straci. Ukonstytuowanie Prawa, zadecydowane przez rozkaz 
i sentencję w słowie, ustanowił i określił: „nie zabijaj” mówi i: „nie cu-
dzołóż”. Ukazał przez to wolę swoją, że absolutnie nie kocha, aby ludzie 
przez zrodzenie przez nierząd wchodzili na ten świat ani też, aby ludzie 
przez śmierć w zabójstwie143 odchodzili do tego świata przyszłego, ale le-
galnie, jak i naturalnie, zgodnie z dekretem i prawem, które ustanowił. 

140 Dosłownie: do kwitnienia.
141 Braki i uszkodzenia tekstu. 
142 Κεφαλαίω.
143 Dosłownie: która przez morderstwo.
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Co w czynie jest niemożliwe ani rozkazał, ani nie postanowił, że będzie. 
W rzeczywistości obalałby przez to wolność i autonomię, a także obalo-
ne byłyby z tym i ukoronowanie, i odpłata. Ale objawił poprzez prawo 
wolę swoją, to zaś, czy czyn będzie, czy nie będzie, dał wolności. Wolność 
zatem używa144 praw, które Bóg dał [jej] przez naturę, zgodnie ze swoją 
wolą, zaś sposób [działania] zmienny, [74] a nie natura rzeczy. Zmienia 
więc wolność nasza nie śmierć, ale sposób śmierci i zmienia się ze spo-
sobu natury w ten, który przez siłę i przez zabójstwo. I nie zmienia się 
stosunek, [ale] sposób tego stosunku i ze sposobu legalnego i natural-
nego prowadzi w ten nielegalny i [ten,] który przeciw naturze. I dlatego 
spełnienie ich, które legalne i naturalne jest godne pochwały, [i również] 
dlatego te, które są nielegalne i na różne sposoby, są godne potępienia.

To o tych…145

Testament ten, który przez tych, którzy umarli, uczyniony: jeśli we 
wszystkim zgodnie z wolą Boga został spisany, bez zmian niech będzie 
potwierdzony. Jeśli zatem niesprawiedliwie jest postanowiony, niech bę-
dzie zmieniony. We wszystkich sprawach żywych i umarłych raczej wolę 
Boga należy wypełnić niż wolę ludzi.

Te rzeczy tak napisałem do Twojej wielkiej mądrości, o bracie: nie jak 
do kogoś, który nieuczony, i nie jak do kogoś, który potrzebuje nauki, 
nauczycielem Boga Ty jesteś i od wszystkich ludzi otrzymałem świadec-
two. Ale jak do wyjątkowo wykształconego i jak do tego, który bardziej 
niż inni roztropny piszę, będąc posłuszny rozkazowi ważnemu wielkiej 
mądrości Twojej. Uznałem, że pożytecznym będzie, że Twoja mądrość 
pozna siłę moich możliwości, kiedy z bliska i przed rękoma będzie de-
monstracja i lustracja jak ta ukazująca słabość moją. W końcu nie zbłądź 
i nie zwątp w opinii o mnie z wieloma, i znowu nie dojdź do takich jak 
ci. Jeśli jest tak, że absolutnie nie odpowiedziałem Twojej szczęśliwo-
ści, dwie rzeczy przeciwne przyjęte są co do słabości mojej: i nieposłu-
szeństwo względem miłości Twej i sposób ukazania opinii co do wiedzy. 
Teraz więc, co napisałem, tak i jak tak; i wyzwoliłem się z oczekiwania 
postawionego przeciwko słabości mojej, i oddaliłem się znowu od nie-
posłuszeństwa. Popraw te rzeczy, które pomylone, w wielkiej mądrości 
Twojej, przypraw je smakiem dobrym i wdzięcznym Twojej roztropno-
ści. I z miłością, i z umiłowaniem rozraduj się z nich, niech będą przyjęte 

144 Dosłownie: używającą jest.
145 Brak w tekście.
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przez wielką mądrość Twoją na podobieństwo jąkania dzieci, które po-
dobają się ojcom bardziej niż słowa mądrych i filozofów. Módl się o po-
kój na świecie i spokój dla Kościoła oraz o ubóstwo moje, abym nie był 
potępiony przed trybunałem Chrystusa.

Skończył egzemplarz listu, który napisał świątobliwy Pan Tymoteusz, 
katolikos, do Boktisho diakona i lekarza króla. 

List III: Znowu tego samego list do Sergiusza z Elamu

Jego świątobliwości146 bratu naszemu panu Sergiuszowi, biskupowi 
i metropolicie Elamu, Tymoteusz grzesznik pozdrawia świętość Twoją 
i prosi o modlitwę.

Otrzymałem i przeczytałem ostatni list Twojej świątobliwości do mnie, 
który był dla mnie [powodem] do radości i wyznania w Bogu. Proszę 
o łaskę wychwalanego Boga, aby zachował Ciebie i owczarnię tę, której 
zarząd Tobie był zawierzony, aby nie była zniszczona. Co do tego, co na-
pisała do mnie Świątobliwość Twoja: wydarzenie cheirotonii nielegalnej, 
którą Abraham, [biskup] Gai, w klasztorze Nowym i w Sušterin uczynił, 
jest skandaliczne: zgadzasz się [z tym], Wasza świątobliwość, kochający 
Boga. Abraham tron Gai, dla którego został namaszczony, [76] zostawił, 
tronu zaś Sušterin bardzo pragnie wbrew prawu kościelnemu. I oto, kie-
dy naprawdę nie było imienia biskupa w Sušterin, nie wolno [mu] było 
absolutnie zostawić własnej stolicy i inną zawładnąć. Zostaw taką, która 
była, jaka była i gdzie była! 

Kiedy więc przybył do Sušterin bardzo skandalicznie i z powodu che-
irotonii i [z powodu] wypełnienia147, które nielegalne, o tym dowiedzieli-
śmy się od mieszkańców Suštrin, którzy byli w mieście królewskim. Napi-
saliśmy przeciw niemu i zakazaliśmy148 mu wszystkich posług tego stopnia 
kościelnego, który ma, jako temu, który okazał się zgodnie z tym sobo-
rem boskim 318 Ojców i wszystkimi zebraniami, które synodami po nim 
[były], bezwstydnym w ataku wstydliwym; tymi [wszystkimi synodami], 

146 Dosłownie: świętemu u Boga.
147 Tu: przeniesienie. Wypełnienie aktu objęcia diecezji (czyli tu: przeniesienie) bez zgody 

metropolity i katolikosa, co było wymagane do ważności. Według Ibn-At-Tajiba w takiej 
właśnie sprawie Tymoteusz pisał przeciwko Bar Saumie z Nisibis (Bibliotheca Orientalis, 
II, II, 636). Za Braunem CSCO 74 (s. 48, przypis 3).

148 Dosłownie: skończone miał.
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które nakazały i zabroniły, aby nie odszedł biskup z eparchii do eparchii, 
ani znowu od tronu do tronu. Zadecydowaliśmy co do niego, że wszyst-
kie cheirotonie, które przez niego [dokonane], są niezgodne z obyczajem. 
I kiedy do nas do miasta królewskiego przyszedł, nie wstrzymał się od 
pragnienia swego niegodnego i bezprawnego, ale raz do rabbana Mojże-
sza, raz do brata naszego Stefana z Damaszku, raz do rabbana Boktisho, 
raz do brata naszego Gabriela uciekał, aby byli dla niego pomocnikami 
tak, że otrzymałby pozwolenie opuścić Gai i zatrzymać Suštrin.

Ja więc z pomocą niebieską, co służę Kościołowi świętemu i rządzę, ani 
przez zaszczyty, ani przez prośby innych nie zostałem pokonany, uznając 
tak, że Boga bardziej niż ludzi należy słuchać. Kiedy więc widział niepo-
ruszalność naszej decyzji i zweryfikował niezmienność myśli naszej, za-
dekretował, usankcjonował i zadecydował, [77] że „ani Gai, ani Suštrin 
nie proszę, ale do mojej celi, powiedział, w konwencie wracam”. Ja po-
wiedziałem do niego, że „nie jest słusznym dla ciebie to uczynić, po tym 
jak godność149 i stopień otrzymałeś”. I postanowiłem w słowie Boga tak: 
„nie wolno mu poza tronem Gai, dla którego został namaszczony, aby 
wykonywał jeden ze stopni kościelnych”. 

I w ten sposób tak odszedł ode mnie. Jak więc teraz wziął od nas zgo-
dę, aby wykonywać stopień swój, kiedy w zakazie [w imię] słowa Boga 
oddzielił się od nas? I gdybyśmy dali mu autorytet150 jak on poinformo-
wał151 i mnisi powiedzieli tobie, dajemy mu w Gai władzę, aby służył bi-
skupstwu, a nie w klasztorze Nowym152 i w innych miejscach. I jeśli tak, że 
Abraham oddzielił się od nas ekskomunikowany153, ten, który jest w eks-
komunice, nie ma władzy, aby święcić, a więc Abraham nie ma władzy, 
aby święcić. W Gai więc określamy władze jego, ale nie poza Gai. 

Teraz tych wszystkich, którzy przez niego namaszczeni, weź ich zno-
wu przed ołtarz i powiedz im kanon pierwszy, zgodnie ze zwyczajem, 
i wyrecytuj nad nimi wszystkie modlitwy, i naznacz ich znakiem krzy-
ża jaśniejącego dla prezbiteratu i diakonatu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Wszystko to, co mają od ekskomunikowanego, jest bez mocy. 

Dwa zatem są jego wykroczenia: pierwsze to, że było skandalicz-
nym czynem święcić w jurysdykcji nie swojej, następne [inne] to, że 

149 ἀξίωμα.
150 Αὐτενθία.
151 Dosłownie: dobrze uczynił.
152 Hadto.
153 Dosłownie: w anatemie był.
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skandalicznym święcić po tym, kiedy został ekskomunikowany. Nie z tego 
powodu pakt zerwał ze mną, że do Gai poszedł, ale że: „ani do Gai nie 
pójdę, ani do Suštrin, ale [78] [pójdę] do mojej celi w klasztorze”. Czy-
li ekskomunikowałem go, by nie miał władzy, aby wykonywać jeden ze 
stopni kościelnych, które posiada, poza Gai. Do Gai poszedł po tym, jak 
usłyszał, że został ustanowiony metropolita Elamu. I w tym, że do Gai 
poszedł, pięknie uczynił. W tym zaś skandalicznie, ponieważ wyklęty 
i w nie swojej jurysdykcji uczynił154 święcenia: głupio działał. I godny 
on ekskomuniki, i ten przez niego wyświęcony godny odwołania zgod-
nie z kanonami kościelnymi. Te rzeczy takie były, są i będą. Świątobli-
wość Twoja niech działa zgodnie z prawem, zgodnie z wolą Ducha, któ-
ry w Tobie, to, co wiesz, że piękne dla woli Jego. Niech On wzmocni Cię 
i nas dla wypełnienia woli Jego. Amen. Zostań w Panu naszym i módl 
się za nas! Księgę Grzegorza z Nyssy wyślij nam, i tę Euzebiusza (napi-
saną) z powodu Orygenesa.

List IV: Tego samego do Elamitów

Tymoteusz, obcy155, miłosierdzia Boga, Ożywiciela naszego, sługa i minister 
stolicy patriarchalnej w mieście królewskim: do kapłanów i wiernych 
sprawiedliwych z prowincji156 Elam, pokój Pana Wszechmogącego!

Stan157 chorych, o mężowie, czyni w każdym wypadku stan lekarzy. 
I znowu stan lekarzy czyni stan i chorób, i chorych. Brak158 chorób czy-
ni i brak lekarzy. Brak znowu lekarzy czyni brak chorób. Relacje159 więc 
między chorobami a wyleczeniem dajmy. W jaki sposób? Wyleczenie jest 
wyleczeniem z choroby, choroby są chorobami uzdrowienia. Konstytu-
ujące i niszczące są [choroba i uzdrowienie] jak te pozostałe, które po-
dobne tym są w pokrewieństwie160.

Ten więc, który jest małżeństwie nielegalnym, jest w nieprawości 
magów, [i jest] oddalony od praw chrześcijańskich i jest pod wyrokiem 

154 Dosłownie: przez niego uczynione.
155 Cudzoziemiec – ξένος.
156 Πολιτεὶα.
157 ἕξις.
158 Στέρεσις.
159 Dosłownie: te względem rzeczy tych (greckie τά πρὸς τι).
160 Uszkodzony tekst. Winno być coś zgodnego z tym sensem dalszej wypowiedzi: „obok 

takich niszczących rzeczy wypadałoby wspomnieć małżeństwo z dwiema siostrami”.
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i przekroczeniem prawa, i my sami, i wszystkie konstytucje, i kanony sy-
nodów aż do tych od tego oddalają, aby przybliżyć do czystości chrze-
ścijańskiej. 

Mówimy więc nie te [słowa], które nam się podobają, ale te, któ-
re bardziej pomagają waszemu życiu. I nie jesteśmy panami wiary wa-
szej, ale pomocnikami radości waszej, zgodnie z własnymi słowami bo-
skiego Pawła161. Z powodu Chrystusa tego pragniemy: otwórzcie się na 
prawa czcigodne chrześcijańskie i odejdźcie od pogaństwa wraz z pra-
wami magów Zaratustry. Jego samego są łoża bezwstydne i nielegalne, 
które podobne tym. Wy więc jak synowie światła i synowie dnia w pra-
wach wspaniałych postępujcie chrześcijańskich, abyśmy z Chrystusem 
pierwszeństwo chwały i tronu, i jaśniejącego splendoru wielkiej wspa-
niałej chwały otrzymali i przyjęli. Czyż nie mówią ludzie od was tego, co 
powiedzieli: „od teraz i w przyszłości nie uczynimy, lecz te, które pierw-
sze się stały, stały się i absolutnie nie będą miały zmian i nie transfor-
mują się?”. Dlaczego [to] i z jakiego powodu? Jeśli jest dobrem, dlacze-
go innym pozwolimy, a siebie samych pozbawiliśmy tego? I od naszych 
czasów i naszych dni odrzucamy, czasom przyszłym i generacjom in-
nym dajemy? Słusznym jest, abyśmy raczej pierwsi niż inni delektowali 
się tym. Jeśli nie jest dobre, złem jest i wierzący [jesteśmy]: przez to samo 
podobnie i dla nas, i dla innych [słusznym], abyśmy uciekli162. Tak też, 
o wspaniały, dla pieniędzy i dla pereł, jeśliby były rozdawane przez ko-
goś legalnie [80] z miłosierdzia ludzkiego, ani ostatni, ani po wszystkich, 
ale raczej pierwszy z tych, którzy dostaną, będziesz. I przed wszystkimi 
ludźmi weźmiesz siłą dar tak cenny jak ten, którego posiadanie do grobu 
wyłącznie służące tobie, które częściej163 ani do drzwi grobu nie popro-
wadzi ciebie, lecz czasem do tyranii i okrucieństwa rządzących, czasem 
sprowadzi złoczyńców i złupienie, czasem [będzie] znalezione przyczy-
ną śmierci posiadacza. Dobrem czystość i świętość, ta, która darmowo 
i bez ceny jest dana i przyjęta, podobnie do promieni słonecznych czy 
oddechu powietrza dającego życie; dobrem więc świętość, którego po-
siadanie użyteczne i konieczne nie jest na krótki czas i to życie, ale raczej 
na wieki. Dobro to, bez którego i w braku którego nie możemy ani być, 
ani trwać: to, które przez prawo miłosierdzia od Boga jest dane ikoną 
Jego; dar więc najwspanialszy, o wiele bardziej wspaniały w porównaniu 

161 Por. 2 Kor 1, 23.
162 Będzie uciekanie.
163 Dosłownie: wiele razy.
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z tym, innym wysyłasz i oddajesz czasom i generacjom przyszłym, które 
Pan uczyni, siebie samego [go] pozbawiasz? Kto tak nienawidzi się i dzia-
ła niesprawiedliwie względem samego siebie? Nie tak, nie tak będziesz 
dla ciebie! Jeśli jesteś przekonany i ode mnie przyjmiesz radę, tego, któ-
ry jest ignorantem164 [największym] z wszystkich ludzi i niemądrym, ty 
zaś jesteś najmądrzejszym ze wszystkich i wykształconym: co wzbogaci 
człowieka, gdyby cały świat posiadał i duszę swoją stracił czy zgubił? Nie 
zamienisz użyteczności z duszy na cały świat! I ani przeze mnie zosta-
ła powiedziana porada, ale nie jest moja, ale Zbawiciela powszechnego: 
weź siłą zbawienie swej duszy! Pospiesz się szybko, aby posiąść skrzydła 
zbawienia! Wzgardź wszystkimi rzeczami [81] obecnymi, posiądź jedną 
jedynie zamiast wszystkich. Obyś nie myślał czasem, że opuścisz miej-
sce twego zbawienia. Kwiaty przemijają i się niszczą, ty po pierwsze po-
siadaj dobro i dopiero potem zgódź się na innych posiadanie. Będziesz 
archetypem wspaniałym w pojednaniu, jak byłeś w tym, co przeciwne. 
Nie stracisz świata i on nie straci ciebie; tak wielu zatraciło się! Ale ludzie 
silni sami zbłądzili i dlatego ubodzy zostali wysłani do królestwa niebie-
skiego!165 Tak też i ty czyń, jeśli mi jesteś posłuszny.

Cieszę się z twego bogactwa boskiego bardziej niż ludzkiego i pragnę, 
abyś stanął czystym czystości przed trybunałem166 Chrystusa, co przy-
stoi tym167, którzy są nazwani synami Boga. Te długie [słowa] z porząd-
ku listu są skrócone bardzo w bardzo krótkie, bardziej niż pragnienie 
mej myśli i od tego, czego domaga się natura rzeczy ustanowiona przez 
Słowo. Tamte tak.

Masz pomiędzy wami cherubina, aktywnego i chroniącego. Mówię 
o świętym u Boga bracie naszym Sergiuszu, biskupie metropolicie, mężu 
uczonym168 i mądrym, sprawiedliwym, czystym i wspaniałym, który jest 
na ziemi ikoną niebieską i boską. Przybliżcie się do niego i oświecicie 
się i twarze wasze nie będą zawstydzone!169 Wszystko, co mówi wam, 
uczyńcie i usłużcie. Niech nie będzie wzgardzony w waszych oczach ani 
potępiony chwalebny w tych rzeczach widzialnych, wielki mąż i wspa-
niały, bardziej jeszcze wielki w tych rzeczach, które [dotyczą] poznania. 

164 ἰδιώτης.
165 Tekst niepewny: i przez ubogich zostali wysłani do królestwa niebieskiego (alternatywne?).
166 Βῆμα.
167 Dosłownie: jak słusznym dla tych.
168 Malfono.
169 Por. Ps 34, 6.
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I chwalebnym jest człowiekiem widzialnie i [w sposób] manifestowalny, 
jeszcze bardziej cenny i chwalebny jest człowiek ukryty, który [jest] we 
wnętrzu. Przyjemne są słowa jego i głos jego, jak słyszycie. Znanym, że 
bardziej przyjemną i słodką ukryta jego modlitwa przed uszami Boga. 
Nie ma nic pomiędzy jego modlitwą a uszami Boga. Szanujcie [jego] sło-
wa i dzieła. Proszę za wami przez miłosierdzie [82] Boga, aby ustanowił 
wasze ciała ofiarą żywą i świętą, i przyjętą przez Boga w służbie rozumnej. 
Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się w odnowie-
niu myśli waszych. I rozróżniajcie, co [jest] wolą Boga dobrą i akcepto-
walną, i doskonałą170, tak że będziecie godni królestwa, dla którego sami 
cierpicie. Trudności tego czasu znane, że krótkie i lekkie, chwała wielka 
i bez końca na wieki wieków przygotowana dla nas, którzy nie raduje-
my się z tych rzeczy widzialnych, ale z tych niewidzialnych. Rzeczy wi-
dzialne są czasowe, niewidzialne zaś są wieczne. W nich niech będzie dla 
was radość z łaski i miłosierdzia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, przez 
Niego i z Nim Ojcu [i Synowi,]171 i Duchowi Świętemu wszelka chwała 
i moc, i cześć, i wywyższenie, i nad Kościołem miłosierdzie Jego, i łaska-
wość niech będą na wieki wieków. 

Bracia, módlcie się za nas. Pan nasz jest blisko, przychodzący na ob-
łokach niebieskich, z potęgą i chwałą wielką aniołów swych. Miejsce czy 
region172 dla ludzi niepysznych. Jeden jest jedynie Król królów i Pan pa-
nów, Bóg wszechmogący.

List V: Tego samego do Sergiusza, metropolity Elamu

Do Jego świątobliwości173 brata naszego pana Sergiusza, biskupa metropolity 
Elamu, Tymoteusz grzesznik pozdrawia174 miłość Twoją i o pokój Twój prosi.

Nie jest możliwe dla tych, którzy toczą walki i zapasy, ani dla tych, 
którzy toczą walki na wojnach, ani dla tych, którzy dowodzą okrętami 
na morzu, ani dla tych, którzy na stadionie biegną, aby bez wielkiej pra-
cy [83] i walki zostali ukoronowani czy aby zwyciężyli175, czy aby ocaleli 

170 Por. Rz 12, 1–2.
171 Poświadczone w kodeksie jako dodatek.
172 Τόπος.
173 Dosłownie: święty dla Boga. Tak konsekwentnie tłumaczę ten zwrot, gdy podobnie jak 

i inne tytuły odnosi się do hierarchii.
174 Dosłownie: czci (adoruje).
175 Dosłownie: zwycięstwo wzięli.
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i ocalili innych. W podobny sposób dla lekarzy cielesnych i duchowych 
nie jest tak, aby bez wielkiej pracy i potu [możliwym było], aby wyleczyć 
od chorób cielesnych i od tych duszy ocalić. Trudniejszym jest z ospało-
ści duszy i jej zatracenia we wszystkich rzeczach.

Tak też i Ty, świątobliwy: i wymagająca pracy ta walka, i trudna. Ale 
pamiętaj, że i korona jest za nią. „Jeśli więc sprawisz, że wyjdzie chwa-
lebny ze sprośności, będziesz jak usta moje”176 mówi Pan. Napisaliśmy 
tak do Elamitów te [słowa], które [są] słuszne. Przeczytaj je przed nimi 
i poucz ich, i przekonaj ich, aby nie wyszli na zewnątrz podczas słucha-
nia, ale aby wytrzymali aż do ich końca i zakończenia. Koniec odpo-
wiedzi w najważniejszej [dla wypowiedzi] powiedziany mądrości. Rze-
czywiście, Ty stale nauczaj, czyń prawymi, instruuj, ukryj, upominaj, 
pocieszaj, wzmacniaj, zachęcaj, upewniaj w nadziei nawrócenia. To jest 
ogniem przeciw grzechom jak żelazo tnące skałę. I niech będą przygo-
towane słowa Twoje poprzez mądrość i łaskę. Przede wszystkim w To-
bie samym przykład piękna ukazany177. Bądź archetypem wspaniałości, 
aby wszyscy widzący Cię wychwalali w Tobie i przez Ciebie Ojca nasze-
go, który jest w niebie. Z całej duszy zatroszcz się o szkołę. Pamiętaj, że 
z niej zrodzone są dzieci Kościoła i powiększone. Zatroszcz się o eduka-
cję brata naszego Kumanšaha i naucz go najbardziej ze wszystkich rze-
czy bojaźni Boga i poinstruuj go w Piśmie i doktrynie godnej chwały. Do 
braci naszych Hennanišo i Ješuhsabrana napisaliśmy, i to w kanonie sło-
wa Bożego, co do tego, że nie podoba się im przyjść, i Atoraye [?] ich za-
wierają178. Bądź zdrów w Panu naszym! I za nas módl się. Niech będzie 
dane pozdrowienie nasze z wyrazami uszanowania wielkiemu i czcigod-
nemu Mardanšahowi, [84] wierzącemu i przywódcy wierzących całego 
świata i wszystkim wierzącym. 

176 Por. Jer 15, 19.
177 Por. Tyt 2, 7.
178 Liczą? Powstrzymują? Fragment niepewny, a korekta tekstu za Braunem CSCO 75 (s. 53, 

przypis 6).
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List VI: Tego samego do Sergiusza, metropolity Bet Lapath

Jego świątobliwości179, bratu w posłudze naszej Sergiuszowi, biskupowi 
metropolicie Elamu, Tymoteusz pozdrawia180 Twoją świątobliwość 
i o modlitwę prosi.

Otrzymałem pisma Twojej świątobliwości [zgodnie] z pragnieniem 
ducha. Jak ziemia sucha i zmęczona pragnąca wody, tak i myśl moja pra-
gnęła wieści jakichś jasnych o waszych sprawach. Ponieważ natura śmier-
telna przyjmującą jest przypadki i wtedy od nich, wtedy od innych jest 
atakowana i niepokojona, dlatego ponieważ w tę samą naturę jesteśmy 
odziani i nią okryci, stale cierpimy i czujemy ból z powodu was. Myśla-
łem i zastanawiałem się, czy jest, czy nie jest przez przypadki cierpią-
cym? I dlatego bardzo skwapliwie patrzyły oczy mego umysłu i ocze-
kiwały relacji Waszej. Kiedy ją otrzymałem i między wierszami pisma 
Waszego przeczytałem, i miałem sens wewnętrzny słów i mądrości, roz-
radowałem się bardzo i wyznałem bardziej miłosierdzie Boga. Prawie nie 
bardzo daleko byłem od Waszej świątobliwości, ani kiedy morską dro-
gą czy lądową podążałeś, wówczas kiedy za dnia przez słońce nieprze-
szkodzony byłeś, ani nocą przez księżyc nie byłeś zmęczony i zatrzymy-
wany181 i przez Opatrzność Jego, która aniołów swoich świętych wysłała 
do Ciebie i [aby Cię] strzegli, aby na rękach Cię nieśli, tak aby Twa noga 
nigdy o kamień nie potknęła się182; ani kiedy [85] do portu183 ich przy-
byliście, jakbym powiedział, i burzę184 zmieniliście w spokój, i w poko-
ju rozwiązaliście burzę, i morze zmieniliście w morze185, gdy rzeczywi-
ście to morze osuszone186 było dla was morzem ludzi. Ale blisko byłem 
i myślą, i umysłem, i widziałem i rozumiałem, jakie będą [te rzeczy: jak 
pójdą te sprawy], i rozradowałem się i ja ze święta, i byłem pełny Boga 
i przyjemności duchowych. I rozważałem w obrazie i obserwowałem: ar-
chetyp ten, którego wszystko, i z powodu którego wszystko zostało udo-
skonalone i istnieje. 

179 Dosłownie: świętemu Boga.
180 Dosłownie: czczący.
181 Patrz Ps 121, 6: „Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy”.
182 Ps 91, 11.
183 Λιμήν.
184 Χειμών.
185 Braun CSCO 75 (s. 54, przypis 6) proponuje, by ܒܝܡܐ odczytać jako ܒܝܡܫܐ, wtedy tekst 

brzmi logicznie: morze w ziemię suchą.
186 Σάλος.
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I jeśli po przeczytaniu tego, co napisałeś [teraz], partycypowaliśmy 
[razem], to zanim otrzymaliśmy twój list, w rzeczywistości od dawna by-
liśmy w nich, choć187 w formie fantazji. I prosimy jak grzesznicy i słabi, 
aby Pan nasz, który rozpoczął w was dobre dzieła, dał doskonałość wspa-
niałą waszym dziełom w czynach chwalebnych. On sam jest początkiem, 
środkiem i końcem wszystkich wspaniałych [dzieł]. I te tak [się mają].

Bracia, do których napisaliśmy, Hennanišo i Iešuhrahmeh, i Išuhsa-
bran przyszli do nas do miasta królewskiego. Nie podporządkowali się 
zupełnie, aby wrócić do waszej społeczności. Myślą więc, że życie jest bar-
dziej w regionie188 niż w rękach Boga i w powietrzu bardziej niż w rękach 
Stwórcy powietrza, który [jest] jego poruszycielem.

Tłumaczą się raz stanem ubrań swych, raz niezdolnością, raz przez 
inne [sprawy]. Išosabran dał mi obietnicę, że choć teraz189 niemożliwe, aby 
wrócił, [to] po krótkim [czasie] wróci znowu i do nas, i do was. Iešuhra-
hmeh znowu jedynie prosi o zwolnienie z klasztoru Rabbana Abraha-
ma: ,,i słaby, i chory, i bez sił [jestem], nie sprostam wymaganiom190, [86] 
mówi, dla tego miejsca”. I tak się mają sprawy. Miej troskę o Humanša-
ha, nie w sprawach cielesnych, ale duchowych i umysłowych, i instru-
uj go, aby był mężem doskonałym tak w teorii, jak i w praktyce. Sługą 
Twoim jest na wieki. Pozdrawiamy191 Kościół Boga w Elam. W oddziel-
ny sposób szacunek i pozdrowienia dla najjaśniejszego i najcenniejsze-
go Madranaša, głowy wierzących świata, niech będą ofiarowane. Pozo-
stań zdrów w Panu naszym i módl się za nas!

List VII: Tego samego do Sergiusza z Elamu

Świątobliwemu bratu naszemu panu Sergiuszowi, biskupowi metropolicie 
Elamu, Tymoteusz grzesznik, cześć miłości Twojej!

Za każdym razem, gdy znajdę posłańca konwersacji, bez zwłoki i bez 
lenistwa piszę do Twej świątobliwości. Jeśli więc, kiedy zbliżyliśmy się 
jeden dla drugiego i rozwiązaliśmy ciszę i uhonorowaliśmy konwersa-
cję, niewystarczające jest bowiem dla nas jedynie oblicze osoby i radość 

187 Dosłownie: ale jak. 
188 Πολιτεία. 
189 Dosłownie: w godzinie.
190 Dosłownie: nie jest dla mnie wystarczająco.
191 Dosłownie: prosimy o pokój.
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z osoby; ale dodajemy i słowo uprzejme, ponieważ otrzymujemy w tym 
nagrodę dla duszy. Jak więc twarzą w twarz, tak też i przez słowo odnaj-
dujemy nagrodę192 dla duszy. W tej manifestacji ukryte [rzeczy] wynaj-
dujemy, o ileż bardziej, gdy nieobecni jesteśmy, słusznym, abyśmy bar-
dziej honorowali słowo niż milczenie, czy jest powód, jak i kiedy nie ma 
powodu [do pisania]. 

Przyczyną teraz tej konwersacji jest to. W mieście Bet Lapath jest jeden 
klasztor nazywany DBNWG193, jest w nim jedna „córka przymierza”194, 
która nazywa się Hannana. Miała ona jakąś obrazę i opuściła klasztor. 
Przyszli jej bracia do mnie i prosili mnie, abym napisał do łaskawości 
Twojej, aby wezwała głowę klasztoru i „córkę przymierza” i pojednały się 
[87] one jedna z drugą. Tak wróci i powróci siostra ta do klasztoru. Za-
troszcz się, bracie nasz, i zajmij się tą sprawą. Uczyń pokój między jedną 
i drugą. I niech wejdzie ta siostra do celi swojej. I napisz i daj mi znać, co 
w sprawie tej uczyniłeś. Niech Chrystus zachowa Twoją świątobliwość 
bez szkody. Pozdrawiamy czcigodnego i głowę wierzących świata pana 
Mardanašaha, z szacunkiem, i wszystkich waszych wiernych. Troszcz 
się i pouczaj zawsze sługę twego Humanšaha w bojaźni Boga i w rozu-
mie, i w nauce Pism. 

List VIII: Tego samego do Sergiusza 

Jego świątobliwości195 bratu naszemu panu Sergiuszowi, biskupowi me-
tro policie Elamu, Tymoteusz grzesznik pozdrawia świątobliwość Twoją!

Jeśli zgodzi się piękno mądrości Twojej, na początku nasza miłość 
była potwierdzona z przyczyn i cierpień ludzkich i teraz jest możli-
we to, że w cierpieniach ludzkich będzie rozwiązana. Jeśli zaś znanym 
dokładnie twemu poszukiwaniu, że nie z cierpień ludzkich i nie przez 
przyczyny ludzkie została ukonstytuowana miłość nasza, dlatego należy 
wiedzieć z pewnością, że nigdy nie będzie przez cierpienia ludzkie roz-
wiązana i zniszczona miłość między nami. Cenniejsza dla nas świątobli-
wość Twoja i miłość niż cały ród naturalny i ludzka rodzina. Równy ród 

192 Dosłownie: dawać fant.
193 Albo: BNWG.
194 Archaiczne, typowe dla tradycji określenie osoby poświęcającej się wyłącznie Bogu 

i służbie Jemu zanim ukształtował się właściwy monastycyzm.
195 Dosłownie: świętemu Boga.
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wasz i nasz, który z nieba i duchowych [spraw] bierze siłę egzystencji. 
I nigdy nie będę przekonany i nie odejdę [od tego], abym [miał] zmie-
nić na ziemię niebo, na rodzinę cielesną tę duchową. Pamiętam tego, któ-
ry powiedział: „kto jest matką moją i którzy są braćmi moimi, jeśli nie 
ci, którzy czynią wolę Ojca mego, który jest w niebie”196. Rzeczywiście, 
pyłem pod sandałami będziemy, cenniejszym, wyższym, i najwznioślej-
szym dla oczu moich bardziej niż wszystkie [88] kosztowności świata. Je-
śli w tym, że niektórzy są wierzący, i niektórzy niewierzący197; i widzi się, 
że depozyt w ręce ich został złożony nie każdemu i nie wspólnocie, jedna 
i ta sam ποιότητην, czyli jakaś jakość jest do zobaczenia, ale niektóre są 
takie, inne różnią się, tak jak jakaś jakość umiejscowiona w duszy, któ-
ra jakością198 jest i została nazwana; tak zgodnie ze zwyczajem i podob-
na tamtym. Rzeczywiście, jak nie są podobne osoby do osób, tak samo 
nie są podobne serca do serc, [tak] mówi się i wierzy, czyli dekret199 jest 
o mądrości. Jeśli więc nie jest ta pierwsza, ale ta druga będzie albo przez 
pomyłkę i tak albo decyzja ducha, albo naszego intelektu, który pozdro-
wiony i milczy, on jest rozbójnikiem wielkim. Jeśli więc my pozdrawia-
my Ciebie, ty zaś w milczenie pitagorejskie uciekłeś, to jak to wielkim 
rozbójnikiem byłbyś; ze wszystkich [wywodów,] które zebrane, [wyni-
ka], że rozbójnikiem wielkim jesteś ty. 

Znalazłeś być może i w sylogizmach200 tych wybrakowane i pozba-
wione czegoś201. Jak? Rabban Sergiusz nie oddaje pozdrowienia. Każdy, 
który nie oddaje pozdrowienia, jest rozbójnikiem. A więc rabban Ser-
giusz jest rozbójnikiem. Z rozbójników jeden jest totalny, inny własny 
i częściowy202, czyli rabban Sergiusz jest rozbójnikiem totalnym i czę-
ściowym. Jak? Jeśli rabban Sergiusz odmawia katolikosowi, katolikos jest 
powszechnym, dlatego też rabban Sergiusz jest rozbójnikiem wielkim 
albo powszechnym. Ale pod ten „powszechny” z konieczności wchodzą 
i tamte „częściowe”. Dlatego też rabban Sergiusz jest rozbójnikiem po-
wszechnym [89] oraz i częściowym. Ale nie ma w tym z naszej strony 

196 Por. Mt 12, 46.
197 Tekst uszkodzony (Braun CSCO 75, s. 56, przyp. 2).
198 ἕξις.
199 Ψήφισμα.
200 Συλλογισμός.
201 Gra słów, gdyż wyrażenie „oderwany” (wybrakowany, pozbawiony czegoś) przypomina 

„rozbójnika” (tego, który zabiera niesłusznie).
202 Dosłownie: tamten jest totalny, tamten częściowy i własny.
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oskarżenia czystości Twojej! Nigdy słońca czarnym kolorem, a sfery203 
kwadratową204 nie nazywamy. Tak też nigdy waszej czystości nie oskar-
żaliśmy przez te [słowa], jak tego, który jest obrazem żywym i rozum-
nym wszystkiego dobra i jednocześnie jest nauczycielem [malfono] bo-
skim i wykonawcą tych [spraw], i przez wszystkich ludzi rozpoznanym 
[jako taki], który podobnie jak deszcz ziemię, [on] dusze ludzi nawad-
nia i w każdym czasie rosę mądrości i krople elokwencji w serca wlewa, 
i ze zła je [serca] oczyszcza, dobrem napełnia i obsiewa. Rzeczywiście, jak 
tego, który taki jest i będzie, rozbójnikiem wielkim czy małym, możemy 
nazywać? Jeśli więc rabban Sergiusz jest malfono, każdy malfono i dawcą 
jest, a więc rabban Sergiusz jest darczyńcą. Ale żaden dawca i darczyńca 
nie jest rozbójnikiem ani nie jest tak nazywany. A więc nie jest rozbój-
nikiem rabban Sergiusz. To zostało ukazane przez ten wywód koniecz-
ny i z konieczności. I jeśliby nawet była przyjęta jakość205 charakterystyki 
osoby, przyjęte przez nas wszystkie są te pojedyncze w przykładach lo-
gicznych. W jaki sposób? Jak słońce jedno czy powietrze czy coś innego 
z tych, które są pojedyncze, tak pomiędzy najlepszymi logikami i reto-
rami. Dla nas bardziej nieporuszone są te pojedyncze, nie jedynie z po-
wodu racji powszechnej, ale z powodu zmartwychwstania i powstania 
[z martwych]. Takie są nasze stwierdzenia jak te i wszystkie te są o Two-
jej czystości. Jaka jest racja braku Twojej odpowiedzi do nas, to powie-
dzieć i zrozumieć do Ciebie bardziej należy niż do nas. My nie przygo-
towaliśmy z pośpiechem odpowiedzi, którą należy powiedzieć i zrobić, 
co do każdej rzeczy, którą bardziej z dochodzeniem i egzaminowaniem 
niż z niedokładnością słusznym [jest], aby powiedzieć [90] i uczynić.

Miej troskę nad celą z całą ostrożnością, troska nad nią i poszanowanie 
jej dniem i nocą dla ciebie samego ważniejsze niż inny wierzy. Przez Cie-
bie i przez ręce Twoje [to] otrzymują i od Chrystusa, i od nas. Zatroszcz 
się o braci i uczniów jak o źrenice Twoich oczu. Pobudź siebie i ich do 
gorliwości w [studiach w] doktrynie i w bojaźni Boga i wszystkich spra-
wach, których przykład w Tobie samym ukazany. Pójdź do opata206 klasz-
toru QT i wyślij nam przez człowieka pewnego i zaufanego wszystkie 
meble207, rzeczy i książki, które u niego. O! Napisz mu, aby wysłał. Wy-

203 Σφαῖρα.
204 Τετράγονος.
205 Πρότασις.
206 Dosłownie: głowa klasztoru.
207 Albo: instrumenty?
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ślij nam i laskę, która u niego. I wszystkie rzeczy, które wysyłasz, zapisz 
je nam w księdze jedna po drugiej. Mamy kopię ich u nas. Trwaj w Panu 
naszym! Daj mi znać, co z rabbanem Petionem. Módl się za nas. Listy 
nasze do rabbana Petiona – nie wiem, jak mówię [pozostające]208, wy-
ślij je do niego ostrożnie i bez zdziwienia. Daj mi znać o wszystkich rze-
czach, które wokół Ciebie: co się stało z Euzebiuszem i gdzie przybył, co 
uczynił Dadišo ekskomunikowany i gdzie przebywa. Nie przerywaj na-
szej konwersacji! Wszedłem do króla naszego zwycięskiego trzy dni jeden 
po drugim na końcu miesiąca Tešrin pierwszego [października] i byłem 
przyjęty przez niego z radością i miło. Kazał mi dać zuze 84000 klasz-
toru Mar Petion. I do teraz nie otrzymaliśmy. Nasz król przemieścił się 
w kierunku Bosry. Mam myśl za nim podążyć. Opatowi209, ojcu nasze-
mu powiedz, aby nie zwlekał z przyjściem do nas210. I opatowi klasztoru 
Mar Iaunan, aby wysłał trybut swój i co mu napisałem. List metropoli-
ty i Szymona biskupa Bet Bagaš wyślemy z pieszym żołnierzem211, który 
idzie w ich region. Módl się za mnie!

208 Zdaniem wydawcy tekstu pomyłka kopisty. Z logiki tekstu wynika, że zamiast „mówią-
cy” ܐܡܪ winno być: „pozostające” ܥܡܪ.

209 Dosłownie: głowie klasztoru.
210 Nie odwracał się od zejścia do nas, wizyty u nas.
211 Termin perski.
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