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მამათა ჩ~ნთა ღ~ო. რ~ლიცა იტყოდე.
ამოსს და ესაიას ღ~თშემოსილთა:აჰა ესერა ქწ~ლი. მიუდგა და გჳშვა
ამოსის მიერ ჴსნასა ჩ~ნსა. აწ მისთა
მჴსნელი. რ~ლი ჰქადაგე ესაია დბ~ლო.
ნა გიღაღადებთ. კ~ხრ შ~ნ ო~ო:შ~ნ მადლისა ქადაგო. ამოს ღ~თშე
მას ევედრე შეწყნარებად ს~ლთა ჩ~თა:თქ~ნ დიდნო წ~წყლნო. ამოს ს~ლითა
მოსილო. ვ~ქბთ ღუაწლთა მათ.
მხედველო. ესაია ბრძენო. ქ~ეს მოს
და ქ~ა ვღ~ღდბთ კ~ხრ შ~ნ ო~ო:შ~ნ რ~ნ წ~და ჰყავ. სამკჳდრებელად
ლვისა ქდ~გნო. მას ევედრენით გ~ნმა
ნათლებელსა ს~ლთა ჩ~ნთასა:შ~ნდა. გონებაჲ ამოსისი. მის თ~ნა
დაჰჴდეს მზჱ შოვა სამხრის. ვ~ა სთ
გიღაღადებთ. კ~ხრ შ~ნ ო~ო:---თანა არსსა მამისასა. ძესა მხო
ქუ ამოს ღრ~სო. ჯ~რცმსა ქ~ესსა. რ~ლი
თა გ~ნგუანათლნა ჩ~ნ. დაბნელებულ
ლოდშობილსა. სლ~ით წ~ითურთ
ნი ც~დვისა ნისლითა:ვადიდებდ~თ. და ესრჱთ უღ~ღდბთ
კ~ხრ შ~ნ [ო~ო:-]
მოსრულნი დღეს~სწლობად. ტაძარსა
აკხ~სა ღ~თისმშ~ბლო ჩ~ნ. ყ~ნი გცნობთ
თქ~ნსა წ~სა. ქად~გნო ქ~ესნო. ვითხო
შ~ნ. დედად ღ~თისა ჩ~ნისა. ყ~დ
ღირსო
ვთ თ~ქნ მიერ ქ~ესგ~ნ. მოცემად ს~ლ
გღ~ღდბთ. გ~ხნ შ~ნ ქწ~ლო. შ~ნგ~ნ
შობილი
თა ჩ~ნთა დიდი წყლ~ბჲ:- რ~ნ შევუთეს
სა ღ~ა უფროჲსად[:] ავამღ~ლბთ [უ..:-]
წ~წტყლისა. შ~ნისა მიერ ქ~ე. მიჰმადლე
თ~[ა] ივნისსა ი~თ ამბაკოჳმ წწყ~ლისჲ
ო~ო ღ~ღყსა ჴ~ჲ დ~: მჴნეო შ~ს მოწა

ერსა შ~ნსა. მეოხებითა მისითა
წყ~ლბჲ და ღირს მყვენ ჩ~ნ მისთა
ნა. თ~ყნისცემად შ~ნ მეუფისა ყ~ლთაჲსა ო~კე=
გამომსახველნო. თ~ქნ ქ~ეს ვნე
ბათა. ამოს და ესაია ღირსნო.
ქადაგებულსა ღ~ა თქ~ნ მიერ. ავა
მაღლებთ ყ~ნი. და თყ~ნს ვსც~მთ მას ო~კე=
ქ~ე რ~ლი. ზეშთა სიტყჳთა. იქადაგე
ბოდე ამოსის მიერ. ხისა შუენი
ერისა ნერგისა. აღმომაცენებელისა.
ჴმამაღლისა მის შ~ნისა:მეოხ გყ~ვ ჩ~ნ. წ~ე ღ~თისა. ძისა თ~ნა
ჴმამაღლისა. რ~ნ იგი გუაუწყა
მთავარი მშჳდობისაჲ რ~ლსა ჩ~ნ
ყ~ნი უფრ~ჲსად ავამაღლ~ბთ მას ო~კე= =
დამიფარენ ჩ~ნ. გ~ნსაცდელისაგ~ნ. ღ~ის

მშ~ბლო ქ~წლო რ~ნი სარწმუნოე
ბით ოგლ~ბთ. შ~ნგ~ნ შობილსა ღ~ა. და
ანგ~ლზთა თ~ნა უფრ~ჲსად ავამაღ

ადბთ~სა: შობაჲ შ~ნი უხრწნელ
შობ~ჲ შ~ნი ქ~ე ქ~წლისაგ~ნ. ამოს
საღ~თო
მან წინაჲთვე ქადაგა. ს~ლისა მიერ
წმიდისა. აღვსებული ჴმამაღ
ლად იტყოდა. ყრმაჲ იშვა ჩ~ნდა. ძჱ
წ~ნა საუკუნეთა სწორი მამისაჲ:შ~ნ რ~ლი გადიდა ქ~ნ. და ჴსენებასა
შ~ნსა
შემოკრიბნა გ~ლბდ. რ~ნ პირველ ჰქა
დაგე. დამჴობაჲ კერპთა ტაძართაჲ
ამოს. და მოფენად მშჳდ~ბჲ. ახლისა
ერისა ყ~ლნი გადიდებთ:მოვედით მივიწინეთ მთად სიონად.
და მოვიღოთ მას შ~ნა მშჳდ~ბჲ. ქადა
გებული წწ~ყლთჲ. ამოსისი და ესა
იაჲსი. და მათ მიერ ვთხოვოთ. მ~ს
დაცვაჲ მტერთა ჩ~ნთაგ~ნ:- არსებისა
[ხ..]
აქბ~თსა მოვედით მრწმ~ნნო. შევამ
კობდეთ ჴსენებასა. ჴმამაღლად
ქადაგთასა. ქ~ეს გ~ნკაცებისათა.

