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Introduction
This is not intended primarily as an exercise in the service of textual criticism, but rather as a brief reader for students
of Old Georgian. Naturally, a close reading of each verse across these versions will yield some insight into the practice
of these translators and revisers. The Georgian texts — the Adiši, Pre-Athonite, and Athonite versions1 — are
om the TITUS Project (http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm), and the Greek (NA, 28t ed.) om
http://tiny.cc/4f7lzw. The lexicon, which excludes the commonest function words, also serves as a complete
concordance for the verbs.

Note the following abbreviations:
• A Adiši
*Hill Museum &Manuscript Library, acmccollum101@gmail.com
1On the Georgian versions of the Gospels (and other parts of the Bible), see Michel van Esbroeck, “Les versions orientales de la Bible:

une orientation bibliographique,” in J. Krasovec, ed., Interpretation of the Bible, (ǈubliana, 1998), 399-509 (465-480) (available online at
http://tinyurl.com/lzell5g), and Jeff W. Childers, “The Georgian Version of the New Testament,” in Bart D. Ehrman and Michael
W. Holmes, eds., The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis, 2d ed. (Leiden and Boston,
2013), 293-327.
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• G Athonite (Giorgi)

• P Pre-Athonite

1 Luke 1:26-38
26Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα
Ναζαρὲθ
A და თთუესა მას მეექუსესა მიივლინა გაბრიელ ანგელოზი ღმრთისა მიერ ქალაქსა
გალილეველთასა, რომელსა სახელი ერქუა ნაზარეთ,
P და თთუესა მეექუსესა მოივლინა ანგელოზი ღმრთისა მიერ ქალაქად გალილეაჲსა,
რომლისა სახელი ნაზარეთ,
G და თუესა მეექუსესა მოივლინა გაბრიელ ანგელოზი ღმრთისა მიერ ქალაქად
გალილეაჲსა, რომლისა სახელი ნაზარეთ,

27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου
Μαριάμ.
A ქალწულისა, განთხოვილისა კაცისა, რომელსა სახელი ერქუა იოსეფ, სახლისაგან
დავითისა, და სახელი ქალწულისაჲ მის მა[რი]ამ.
P ქალწულისა, თხოვილისა ქმარსა, რომლისაჲ სახელი იოსებ, სახლისაგან და ტომისა
დავითისა, და სახელი ქალწულისაჲ მის მარიამ.
G ქალწულისა, თხოვილისა ქმრისა, რომლისა სახელი იოსებ, სახლისაგან და ტომისა
დავითისა, და სახელი ქალწულისაჲ მის მარიამ.

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
Aდა მოვიდ[ა] მისა და ჰრქუა: გიხაროდენ, მ[ხი]არულო! უფალი შენ თანა!
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P და შევიდა ანგელოზი იგი მისა და ჰრქუა: გიხაროდენ, მიმადლებულო! უფალი შენ
თანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის.2

Gდა შევიდა ანგელოზი იგი მისა და ჰრქუა: გიხაროდენ, მიმადლებულო! უფალი შენ
თანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის.

29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
A და იგი [სი]ტყუასა მას აღიძრა და განიზრახვიდა, ვითარმედ: ვითარმე რაჲ არს
მოკითხვაჲ ესე?
P ხოლო მან რაჲ იხილა, შეძრწუნდა სიტყუასა მისსა და განიზრახვიდა: ვითარმე არს
მოკითხვაჲ ესე?
G ხოლო მან რაჲ იხილა, შეძრწუნდა სიტყუასა მას მისსა ზედა და განიზრახვიდა:
ვითარმე არს მოკითხვაჲ ესე?

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
A და ჰრქუა მას ანგელოზმან მან: ნუ გეშინიან, მარიამ, რამეთუ ჰპოე მადლი წინაშე
ღმრთისა.
Pდა ჰრქუა მას ანგელოზმან მან: ნუ გეშინინ, მარიამ, ჰპოვე მადლი წინაშე ღმრთისა.
G და ჰრქუა მას ანგელოზმან მან: ნუ გეშინინ, მარიამ, რამეთუ ჰპოვე მადლი წინაშე
ღმრთისა.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
Aდა, აჰა, მიუდგე და შვე ძე და უწოდი სახელი მისი იესუ.
Pდა, აჰა, ესერა, შენ მუცლად-იღო და შვე ძჱ, და უწოდი სახელი მისი იესუ.

2Cf. Lk 1:42 for the last phrase.
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Gდა, აჰა, ესერა, შენ მუცლად-იღო და ჰშვე ძჱ და უწოდი სახელი მისი იესუ.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
A ესე იყოს დიდ და ძე მაღლის ერქუას, და მოსცეს მას უფალმან ღმერთმან მადლი –
საყდარი დავითის, მამისა თჳსისაჲ,
P ესე იყოს დიდ და ძე მაღლის ეწოდოს, და მოსცეს მას უფალმან ღმერთმან საყდარი
დავითისი, მამისა თჳსისაჲ,
G ესე იყოს დიდ და ძე მაღლის ეწოდოს, და მისცეს მას უფალმან ღმერთმან საყდარი
დავითის, მამისა თჳსისაჲ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Aდა მეუფებდენ ზედა სახლსა მას იაკობისსა უკუნისამდე, და მეუფებისა მისისაჲ არა
იყოს დასასრულ.
P და მეუფებდეს სახლსა ზედა იაკობისსა საუკუნოდ, და სუფევისა მისისაჲ არა იყოს
დასასრულ.
G და მეუფებდეს სახლსა ზედა იაკობისსა საუკუნოდ, და სუფევისა მისისაჲ არა იყოს
დასასრულ.

34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Aდა ჰრქუა მარიამ ანგელოზსა მას: ვითარ იყოს ესე, რამეთუ მამაკაცი არა ვიცი?
P ჰრქუა მარიამ ანგელოზსა მას: ვითარმე იყოს ესე, რამეთუ მე მამაკაცი არა ვიცი?
G ჰრქუა მარიამ ანგელოზსა მას: ვითარმე იყოს ესე ჩემდა, რამეთუ მე მამაკაცი არა
ვიცი?

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου
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ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
A მიუგო ანგელოზმან მან და ჰრქუა მას: სული წმიდაჲ მოვიდეს შენ ზედა, და ძალი
მაღლისაჲ გფარვიდეს შენ, რამეთუ რომელ-იგი შობად არს, წმიდა არს და ძე ღმრთის
იწოდის.
P მიუგო ანგელოზმან მან და ჰრქუა მას: სული წმიდაჲ მოვიდეს შენ ზედა, და ძალი
მაღლისაჲ გფარვიდეს შენ; ამისთჳსცა შობილსა მას წმიდა ეწოდოს – ძე ღმრთის.
G მიუგო ანგელოზმან მან და ჰრქუა მას: სული წმიდაჲ მოვიდეს შენ ზედა, და ძალი
მაღლისაჲ გფარვიდეს შენ: ამისთჳსცა შობილსა მას წმიდა ეწოდოს და ძე მაღლის.

36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς καὶ οὗτος μὴν ἕκτος
ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
Aდა, აჰა, ელისაბეთცა მიდგომილ არს, ნათესავი შენი, სიბერესა თჳსსა, და ესე მეექუსე
თთუე არს მისი, რომელსა-იგი ბერწ ერქუა.
P და, აჰა, ესერა, ელისაბეთცა, ნათესავი შენი, იგიცა მიდგომილ არს ძესა სიბერესა
თჳსსა, და ესე მეექუსჱ თთუჱ არს მისი, რომელსა-იგი ერქუა ბერწ.
G და, აჰა, ელისაბედ, ნათესავი შენი, იგიცა მიდგომილ არს ძესა სიბერესა თჳსსა, და
ესე მეექუსე თუჱ არს მისი, რომელსა-იგი ერქუა ბერწ.

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.
A რამეთუ არა არს უძლურება ღმრთისა მიერ ყოველსა სიტყუასა.
P რამეთუ არა რაჲ შეუძლებელ არს წინაშე ღმრთისა სიტყუაჲ.
G რამეთუ არა შეუძლებელ არს წინაშე ღმრთისა ყოველი სიტყუაჲ.

38 εἶπεν δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ
ἄγγελος.
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Aდათქუა მარიამ: აჰა, ესერა, [ვდგა] მჴევალიუფლისაჲ; იყავნ ჩემდა მსგავსად სიტყჳსა
შენისა! და წარვიდა მისგან ანგელოზი იგი.
P ჰრქუა მას მარიამ: აჰა, მჴევალიუფლისაჲ; მეყავნ მე სიტყჳსაებრ შენისა! –და წარვიდა
მისგან ანგელოზი იგი.
G ჰრქუა მას მარიამ: აჰა, მჴევალიუფლისაჲ: მეყავნ მე სიტყჳსაებრ შენისა! –და წარვიდა
მისგან ანგელოზი იგი.

Luke 2:1-20
1Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν
τὴν οἰκουμένην.
A და იყო, დღეთა მათ გამოჴდა ბრძანებაჲ აგუსტოს კეისრისაგან – აღწერაჲ ყოვლისა
სოფლისაჲ.
P და იყო, მათ დღეთა შინა გამოჴდა ბრძანებაჲ აგჳსტოს კეისრისაგან აღწერად
ყოვლისა სოფლისა.
G და იყო, მათ დღეთა შინა გამოჴდა ბრძანებაჲ აგჳსტოს კეისრისაგან აღწერად
ყოვლისა სოფელსა.

2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
A ესე პირველი სოფლის-აღწერაჲ იყო მსაჯულებასა მას ასურთა ზედა კჳრინჱსსა.
P ესე აღწერაჲ პირველი იყო მთავრობასა ასურეთს კჳრინჱსსა.
G ესე აღწერაჲ პირველი იყო მთავრობასა ასურეთს კჳრინესსა.

3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.
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Aდა მივიდოდეს ყოველნი და აღიწერებოდეს თითოეულად თჳსსა ქალაქსა.
Pდა წარვიდოდეს ყოველნი აღწერად კაცად-კაცადი თჳსსა ქალაქსა.
Gდა წარვიდოდეს ყოველნი აღწერად კაცად-კაცადი თჳსსა ქალაქსა.

4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ
ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,
A აღვიდა იოსეფცა გალილეაჲთ, ქალაქით ნაზარეთით, ჰურიასტანდ, ქალაქად
დავითისა, რომელსა ჰრქჳან ბეთლემ, რამეთუ იყო იგი სახლისაგან და ნათესავისა
დავითისი,
P აღმოვიდა იოსებცა გალილეაჲთ, ქალაქით ნაზარეთით, ჰურიასტანდ, ქალაქად
დავითისა, რომელსა ჰრქჳან ბეთლემ, რამეთუ იყო იგი სახლისაგან და ტომისა
დავითისა,
G აღმოვიდა იოსებცა გალილეაჲთ, ქალაქით ნაზარეთით, ჰურიასტანად, ქალაქად
დავითისა, რომელსა ჰრქჳან ბეთლემ, რამეთუ იყო იგი სახლისაგან და ტომისა
დავითისა,

5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ.
A შთაწერად მარიამითურთ, რომელი-იგი თხოილ იყო მისა, და იყო იგი მიდგომილ.
P აღწერად მარიამის თანა, რომელი თხოვილ იყო მისა, და იყო იგი მიდგომილ.
G აღწერად მარიამის თანა, რომელი მითხოვილ იყო მისა, და იყო იგი მიდგომილ.

6 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
Aდა იყო, ვიდრე იგინი იყვნეს მუნ, აღივსნეს დღენი შობისა მისისანი.
Pდა იყო, ვიდრე იყვნეს იგინი მუნ, აღივსნეს დღენი იგი შობისა მისისანი.
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Gდა იყო, ვიდრე იყვნესღა იგინი მუნ, აღივსნეს დღენი იგი შობისა მისისანი.

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν
φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
Aდა შვა ძე იგი თჳსი პირმშოჲ და შეგრაგნა იგი და შთააწვინა ბაგასა, რამეთუ არა იყო
მათდა ადგილ სავანესა მას.
P და შვა ძჱ იგი მისი პირმშოჲ და შეხჳა იგი სახუეველითა და მიიწვინა იგი ბაგასა,
რამეთუ არა იყო მათა ადგილ სავანესა მას.
G და შვა ძჱ იგი მისი პირმშოჲ და შეხჳა იგი სახუევლითა და მიაწვინა იგი ბაგასა,
რამეთუ არა იყო მათა ადგილ სავანესა მას.

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ
τὴν ποίμνην αὐτῶν.
A და მწყემსნი იყვნეს მასვე ადგილსა გარე მყოფნი, რომელნი ჴუმილვიდეს
ჴუმილვათა ღამისათა სამწყსოთა თჳსთასა.
Pდა მწყემსნი იყვნეს მასვე სოფელსა, ველთა დგებოდეს და ჴუმილვიდეს ჴუმილვასა
ღამისასა სამწყსოსა მათსა.
G და მწყემსნი იყვნეს მასვე სოფელსა, ველთა დგებოდეს და ჴუმილვიდეს
საჴუმილავსა ღამისასა სამწყსოსა მათსა.

9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον
μέγαν.
A და ანგელოზი უფლისაჲ დაადგა მათ, და დიდებაჲ უფლისაჲ გამობრწყინდა მათ
ზედა, და შეეშინა შიშითა დიდითა.
P და ანგელოზი უფლისაჲ დაადგრა მათ, და დიდებაჲ უფლისაჲ გამობრწყინდა მათ
ზედა, და შეეშინა მათ შიშითა დიდითა.
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G და, აჰა, ანგელოზი უფლისაჲ დაადგრა მათ ზედა, და დიდებაჲ უფლისაჲ
გამოუბრწყინდა მათ, და შეეშინა მათ შიშითა დიდითა.

10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται
παντὶ τῷ λαῷ,
A და ჰრქუა მათ ანგელოზმან: ნუ გეშინინ, რამეთუ, აჰა, გახარებ თქუენ სიხარულსა
დიდსა, რომელ იყოს ყოვლისა მის ერისა:
P და ჰრქუა მათ ანგელოზმან მან უფლისამან: ნუ გეშინინ თქუენ, რამეთუ, აჰა, ესერა,
გახარებ თქუენ სიხარულსა დიდსა, რომელი იყოს ყოვლისა ერისა:
Gდა ჰრქუა მათ ანგელოზმან მან უფლისამან: ნუ გეშინინ, რამეთუ, აჰა, ესერა, გახარებ
თქუენ სიხარულსა დიდსა, რომელი იყოს ყოვლისა ერისა:

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ.
A რამეთუ იშვა თქუენდა დღეს მჴსნელი, რომელ არს ცხებულ უფალი, ქალაქსა მას
დავითისსა.
Pრამეთუ იშვა თქუენდა მაცხოვარი, რომელ არს ქრისტჱუფალი, ქალაქსა დავითისსა.

G რამეთუ იშვა დღეს თქუენდა მაცხოვარი, რომელ არს ქრისტჱ უფალი, ქალაქსა
დავითისსა.

12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
Aდა ესე სასწაულ თქუენდა: ჰპოოთ ყრმაჲ იგი წარგრაგნილი სახუეველთა, მწოლარე
ბაგასა.
P და ესე იყოს თქუენდა სასწაულად: ჰპოვოთ ყრმაჲ იგი შეხუეული და მწოლარჱ
ბაგასა.
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G და ესე იყოს თქუენდა სასწაულად: ჰპოვოთ ყრმაჲ იგი შეხუეული და მწოლარე
ბაგასა.

13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων·

A და მეყსეულად იყო ანგელოზისა მის თანა სიმრავლე ერთა ზეცისათაჲ, რომელნი
აქებდეს ღმერთსა და იტყოდეს:
P და მეყსეულად იყო ანგელოზისა მის თანა სიმრავლჱ ერთა ცისათაჲ, აქებდეს
ღმერთსა და იტყოდეს:
G და მეყსეულად იყო ანგელოზისა მის თანა სიმრავლე ერთა ცისათაჲ, აქებდეს
ღმერთსა და იტყოდეს:

14 δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.
A დიდებაჲ მაღალთა შინა ღმერთსა, და ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ, კაცთა შორის
სათნოებაჲ!
P დიდებაჲ მაღალთა შინა ღმერთსა, და ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ, და კაცთა შორის
სათნოებაჲ.
G დიდებაჲ მაღალთა შინა ღმერთსა, და ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ, და კაცთა შორის
სათნოებაჲ.

15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς
ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν
ἡμῖν.
A და იყო, ვითარ აღიმაღლეს მათგან ანგელოზთა მათ ცად, იტყოდეს ურთიერთას
მწყემსნი იგი: მო და მივიდეთ ბეთლემდმდე და ვიხილოთ, რაჲ არს სიტყუაჲ ესე,
რომელ იყო, რომელ უფალმან გუაცნობა ჩუენ.
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P და იყო, ვითარცა აღვიდეს ანგელოზნი იგი ზეცად, თქუეს მწყემსთა მათ
ურთიერთას: განვიდეთ ჩუენ ვიდრე ბეთლემდმდე და ვიხილოთ სიტყუაჲ ესე,
რომელი იყო ჩუენდა მომართ, რომელ-იგი უფალმან მაუწყა ჩუენ.
G და იყო, ვითარცა აღვიდეს ანგელოზნი იგი ზეცად, მწყემსთა მათ თქუეს
ურთიერთას: განვიდეთ ჩუენ ვიდრე ბეთლემადმდე და ვიხილოთ სიტყუაჲ ესე,
რომელი იყო ჩუენდა მომართ, რომელი-იგი უფალმან მაუწყა ჩუენ.

16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν
τῇ φάτνῃ·
Aდა მოვიდეს მწრაფლდა პოეს მარიამიდა იოსებიდა ყრმაჲ იგი, შთაწვენილი ბაგასა.

Pდა მოვიდეს მწრაფლ და პოვეს მარიამ და იოსებ და ყრმაჲ იგი, მწოლარჱ ბაგასა.
Gდა მოვიდეს მსწრაფლ და პოვეს მარიამ და იოსებ და ყრმაჲ იგი, მწოლარე ბაგასა.

17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
Aდა მოეგონა სიტყჳსაჲ მის, რომელ ითქუა მათდა მიმართ ყრმისა მისთჳს.
P და ვითარცა იხილეს, გულისხმა-ყვეს სიტყუაჲ იგი, რომელი ითქუა მათა მიმართ
ყრმისა მისთჳს.
G და ვითარცა იხილეს, გულისჴმა-ყვეს სიტყუაჲ იგი, რომელი ითქუა მათა მიმართ
ყრმისა მისთჳს.

18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·
A და ყოველთა, რომელთა ესმოდა, დაუკჳრდებოდა სიტყუათაჲ მათ, რომელთა
ეტყოდეს მათ მწყემსნი იგი.
Pდა რომელთა ესმოდა, უკჳრდა სიტყუაჲ იგი მწყემსთაჲ მათ მათა მიმართ.
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Gდა ყოველთა, რომელთა ესმოდა, უკჳრდა სიტყუაჲ იგი მწყემსთაჲ მათ მათა მიმართ.

19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
A ხოლო მარიამი ყოველსა მას სიტყუასა დაჰმარხვიდა და გულისხმა-ჰყოფდა გულსა
თჳსსა.
P ხოლო მარიამს დაემარხნეს ყოველნი ესე სიტყუანი და დაედვა გულსა თჳსსა.
G ხოლო მარიამს დაემარხნეს სიტყუანი ესე და დაედვა გულსა თჳსსა.

20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον
καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
A და მიიქცეს მწყემსნი იგი, ადიდებდეს და აქებდეს ღმერთსა ყოველსა ამას ზედა,
რომელი ესმა და იხილეს, ვითარცა მიეთხრა მათ.
Pდა მიიქცეს და წარვიდეს მწყემსნი იგი, ადიდებდეს და აკურთხევდეს ღმერთსა ამას
ყოველსა ზედა, რომელი ესმა და იხილეს, ვითარცა-იგი ითქუნეს მათა მიმართ.
G და მიიქცეს და წარვიდეს მწყემსნი იგი, ადიდებდეს და აქებდეს ღმერთსა ამას
ყოველსა ზედა, რომელი ესმა და იხილეს, ვითარცა-იგი ითქუნეს მათა მიმართ.

Lexicon
აგუსტოს/აგჳსტოს PN Augustus
ადგილი place
ანგელოზი angel
ასურეთი PN Syria. NB ასურთა Lk 2:1A
აღვსება to fulfill, complete აღივსნეს Lk

2:6A.P.G

აღმაღლება to raise აღიმაღლეს Lk 2:15A
აღმოსლვა to come up აღმოვიდა Lk 2:4P.G
აღსლვა to go up აღვიდა Lk 2:4A. აღვიდეს

Lk 2:15P.G
აღძრვა to bother, stir up აღიძრა Lk 1:29A.
აღწერა to chronicle, record აღწერაჲ Lk
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2:1A. აღწერად Lk 2:1P.G., 2:3P.G., 2:5P.G.
აღიწერებოდეს Lk 2:3A

აღწერაჲ census. Also in compound, სოფლის-
აღწერაჲ Lk 2:2A

აჰა look!, see!, here!
ბაგაჲ manger
ბეთლემ PN Bethlehem
ბერწი childless, barren
ბრძანებაჲ command, order
გაბრიელ PN Gabriel
გალილეაჲ PN Galilee
გამობრწყინება to shine aroundგამობრწყინდა

Lk 2:9A.P. გამოუბრწყინდა Lk 2:9G
გამოჴდომა to come out გამოჴდა Lk 2:1A.P.G
განზრახვა to think, consider განიზრახვიდა

Lk 1:29A.P.G
განთხოვილი betrothed, engaged
განსლვა to go out, away განვიდეთ Lk 2:15P.G
გარე outdoors
გული heart
გულისხ/ჴმა-ყოფა to understand, grasp

გულისხმა-ყვეს Lk 2:17P.G. გულისხმა-
ჰყოფდა Lk 2:19A

დადგომა to stand still, stopდაადგა Lk 2:9A
დადგრომა to stand still, stop დაადგრა Lk

2:9P.G
დადება to lay, put inდაედვა Lk 2:19P.G
დავით PN David

დაკჳრვება to amaze დაუკჳრდებოდა Lk
2:18A

დამარხვა to keep, treasureდაჰმარხვიდა Lk
2:19A.დაემარხნეს Lk 2:19P.G

დასასრული end
დგომა to stand, be ვდგაLk 1:38A.დგებოდეს

Lk 2:8P.G
დედაჲ mother; woman
დიდება to glori ადიდებდეს Lk 2:20A.P.G
დიდებაეჲ glory
დიდი great
დღეჲ day
ელისაბედ/თ PN Elizabeth
ერი people
ესერა look!, here!
-ვე the same Lk 2:8A.P.G
ვიდრე while
ველი field
ზეცაჲ heaven
თითოეულად each on their own Lk 2:3A
თთუეჲ month
თქუმა to say თქუა Lk 1:38A. თქუეს Lk

2:15P.G. ითქუა Lk 2:17 A.P.G. ითქუნეს Lk
2:20P.G

თხოვილი /თხოილი engaged, betrothed
იაკობ PN Jacob
იოსებ/ფ PN Joseph
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კაცად-კაცადი each one Lk 2:3P.G
კაცი person, human being
კეისრი PN Caesar
კჳრვე/ობა to amaze, marvel უკჳდა Lk 2:18P.G
კჳრინე/ჱს PN Quirinius.
კურთხევა to bless აკურთხევდეს Lk 2:20P
კურთხეული blessed
მადლი blessing, grace; power, ability
მამაჲ father
მამაკაცი man
მარიამი PN Mary
მაღალი high
მაცხოვარი savior
-მდე until
მეექუსეჲ sixth
მეუფება to reign, rule მეუფებდენ Lk 1:33A.

მეუფებდეს Lk 1:33P.G
მეუფებაჲ reign
მეყსეულად immediately
მიგება to answer მიუგო Lk 1:35A.P.G
მიდგომა to become pregnant მიუდგე Lk 1:31A
მიდგომილი pregnant
მივლინება to send (out) მიივლინა Lk 1:26A
მითხოვილი engaged, betrothed
მითხრობა to tell, inform, announce მიეთხრა

Lk 2:20A
მიკცევა to turn back მიიკცეს Lk 2:20A.P.G
მიმადლებული blessed

მისლვა to go out, away მივიდოდეს Lk 2:3A.
მივიდეთ Lk 2:15A

მიცემა to give მისცეს Lk 1:32G
მიწვენა to lay down მიიწვინა Lk 2:7P.

მიაწვინა Lk 2:7G
მთავრობაჲ rule, control, reign
მო come! Lk 2:15A
მოგონება to understand, grasp მოეგონა Lk

2:17A
მოვლინება to send (to) მოივლინა Lk

1:26P.G
მოკითვაჲ greeting
მომართ hither
მოსლვა to come მოვიდა Lk 1:28A. მოვიდეს

Lk 1:35A.P.G. 2:16A.P.G
მოცემა to give მოსცეს Lk 1:32A.P
მსაჯულებაჲ rule, reign
მსგავსად corresponding to
მსწრაფლ in a hurry, hurriedly (cf. მწრაფლ)
მუნ there
მუცლად-ღება3 to become pregnant მუცლად-

იღო Lk 1:31P.G
მყოფი being, situated
მშჳდობაჲ peace
მწოლარეჲ lying, placed
მწრაფლ in a hurry, hurriedly (cf. მსწრაფლ)
მწყემსი shepherd
მხიარული happy, glad

3< მუცელი belly, womb.
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მჴევალი maidservant
მჴსნელი savior
ნაზარეთი PN Nazareth
ნათესავი family, stock; relative
პირველი first
პირმშოჲ firstborn
პოვნა to find ჰპოე Lk 1:30A. ჰპოვე Lk 1:30P.G.

პოეს Lk 2:16A. პოვეს Lk 2:16P.G. ჰპოოთ Lk
2:12A. ჰპოვოთ Lk 2:12P.G

რქუმა to say; name ერქუა Lk 1:26A. 1:27A.
ერქუას Lk 1:32A. ჰრქჳან Lk 2:4A.P.G. ჰრქუა Lk
1:28A.P.G. 2:10A.P.G et passim

სავანეჲ housing, habitation
სათნოებაჲ good will, pleasure
სამწყესოჲ flock
სასწაული sign, wonder
საუკუნოჲ eternal
საყდარი throne
სახელი name
სახლი house
სახუეველი cover, blanket
საჴუმილავი watch, guard
სიბერეჲ old age
სიმრავლეჲ large number, crowd
სიტყუა to speak იტყოდეს Lk 2:13A.P.G, 2:15A.

ეტყოდეს Lk 2:18A
სიტყუაჲ word, thing

სიხარული joy
სმენა to hear ესმოდა Lk 2:18A.P.G. ესმა Lk

2:20A.P.G
სოფელი world
სული spirit
სუფევაჲ reign, dominion
ტომი stock, family, people
უკუნი eternity
უფალი Lord
ურთიერთას to, with one another
უძლურებაჲ weakness, inability
უწყება to make known მაუწყა Lk 2:15P.G
ფარვა to cover გფარვიდეს Lk 1:35A.P.G
ქალაქი city
ქალწული virgin
ქება to praise აქებდეს Lk 2:13A.P.G, 2:20A.G
ქმარი husband, spouse
ქრისტეჲ PN Christ
ქუეყანაჲ earth
-ღა yet, still Lk 2:6G
ღამეჲ night
ღმერთი God
ყოფა to be არს Lk 2:11A.P.G, 2:15A. იყო passim.

იყოს Lk 2:10A.P.G. 2:12P.G. იყვნეს Lk 2:6A.P.G.
2:8A.P.G. იყავნ Lk 1:38A. მეყავნ Lk 1:38P.G

ყრმაჲ child
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შეგრაგნა to wrap შეგრაგნა Lk 2:7A
შეუძლებელი impossible
შეშინება to ighten შეეშინა Lk 2:9A.P.G
შეძრწუნება to fear, dread, be aaid of

შეძრწუნდა Lk 1:29P.G.
შეხუევა to wrap up შეხჳა Lk 2:7P.G
შეხუეული wrapped up
შთაწერა to inscribe, write down შთაწერად Lk

2:5A
შთაწვენა to lay down შთააწვინა Lk 2:7A
შთაწვენილი laid down, lying down
შინება to ighten ნუ გეშინიან Lk 1:30A. ნუ

გეშინინ Lk 1:30P.G. 2:10A.P.G
შიში fear
შობა to bear, give birth to შვე Lk 1:31A.P. ჰშვე

Lk 1:31G. შვა Lk 2:7A.P.G. იშვა Lk 2:11A.P.G
შობაჲ bearing, giving birth შობისა Lk 2:6A.P.G
შობილი born
შორის among
ცაჲ heaven
ცნობა to know გუაცნობა Lk 2:15A

ცოდნა to know ვიცი Lk 1:34A.P.G
ცხებული blessed, anointed
ძალი power, might, strength
ძეჲ son
წარგრაგნილი wrapped up
წარსლვა to go away, go forth წარვიდა Lk

1:38A.P.G. წარვიდეს Lk 2:20P.G. წარვიდოდეს
Lk 2:3 P.G

წმიდაჲ holy
წოდება to name, call უწოდი Lk 1:31A.P.G.

ეწოდოს Lk 1:32P.G. 1:35P.G. იწოდის Lk 1:35A.
ხარება to give good news გიხაროდენ Lk

1:28A.P.G. გახარებ Lk 2:10A.P.G
ხილვა to see იხილა Lk 1:29P.G. იხილეს Lk

2:17P.G, 2:20A.P.G. ვიხილოთ Lk 2:15A.P.G
ჴუმილვა to watch, keep ჴუმილვიდეს Lk

2:8A.P.G
ჴუმილვაჲ watching, keeping ჴუმილვათა Lk

2:8A. ჴუმილვასა Lk 2:8P
ჰურიასტან PN Judaea
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