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євангелие отъ матfеа  
ънигы рожьства iµѸ хвѸа. снѸа  
давыдова. снѸа авраамля. 
2авраамъ роди исаака. исаакъ 

же роди иякова. ияковъ же роди 
июдѫ и братиѭ ѥго. 3июда же роди фареса 
и зара отъ fамары. фаресъ же роди езрома. 
езромъ же роди араама.  4араамъ же роди 
аминадава. аминадавъ же роди на-
асона. наасонъ же роди салмона. 5салмонъ 
же роди вооза отъ рахавы. воозъ же роди 
овида отъ рufи. овидъ же роди иесеа. 6иесеи 
же роди двѹда цр Ѹа. давыдъ же цр Ѹь роди 
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соломона отъ uрииныѩ. 7соломонъ же роди 
ровоама. ровоамъ же роди авиѫ. авиа же 
роди аса. 8асъ же роди иҶсафата. иҶса-
фатъ же роди иҶрама. иҶрамъ же роди 
озиѭ. 9озия же роди иоаfама. иоаfамъ же 
роди езекиѭ. 10езекия же роди манасиѭ. 
манасия же роди амона. амонъ же роди ио-
сиѭ. 11иосия же роди иехониѭ и братиѭ ѥго 
въ прэселѥниѥ вавµлоньскоѥ. 12по прэ-
селѥнии же вавµлоньстэѥмь иехония роди 
салаfиила. салаfииль же роди зоровавела. 
13зоровавелъ же роди авиuда. авиuдъ же 
роди елиакима. елиакимъ же роди азора. 
14азоръ же роди садока. садокъ же роди ахи-
ма. ахимъ же роди елиuда. 15елиuдъ же 
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роди елиазара. елиазаръ же роди матfана. 
матfанъ же роди иякова. 16ияковъ же 
роди иоҶсифа мѫжа мариина из нѥѩже 
роди сz iс Ѹ  нарицаѥмыи хсѸъ .  17вьсэхъ же 
родъ отъ авраама до двѹда родъ четыре на 
десzте. и отъ давыда до прэселѥния ва-
вилоньскааго родъ четыре на десzте. и 
отъ прэселѥния вавилоньскааго до хѹа 
родъ четыре на десzте.  18iсѹµ хвѸо же рожъство 
сице бэ. обрѫченэ бо бывъши матери ѥго 
марии иҶсифови прэжде даже не сънzста 
сz обрэте сz имѫщи въ чрэвэ отъ дхѸа 
стѸа. 19иҶсифъ же мѫжь ѥѩ правьдьнъ сы 
и не хотz обличити ѥѩ въсхотэ отаи 
пuстити ѭ. 20сице же ѥмu uмышльшu се 
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англѸъ гнѸь въ сънэ яви  сz ѥмu глѸѩ: 
иҶсифе снѸu двдѸовъ не uбоисz приѩти 
мариѩ жены твоеѩ. рождьшеѥ бо сz въ неи 
отъ дхѸа ѥсть стѸа. 21родить же сынъ. и 
наречеши имz ѥмu iсѸ  тъ бо спс Ѹеть люди 
своѩ отъ грэхъ ихъ. 22се же вьсе бысть да 
събѫдеть сz реченоѥ отъ гѹа пркъмь 
глѸѭщемь: 23се дэва въ чрэвэ прииметь и 
родить снѸъ и нарекѫть имz ѥмu емма-
нuилъ ѥже ѥсть съказаѥмо съ нами бѹъ.  
24въставъ же иҶсифъ отъ съна сътвори 
якоже повелэ ѥмu ангѸлъ гнѸь. и приѩтъ 
женѫ своѭ. 25и не знааше ѥѩ доньдеже роди 
снѸъ свои пьрвэньць и нарече имz ѥмu iсѹъ. 
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сuсu рожьшu сz въ виfлэеми иuдеи-
стэи въ дьни ирода цр Ѹя се влъсви отъ 
въстока придошz въ иерс Ѹлимъ глѸѭще: 
2къде ѥсть рождии сz цр Ѹь иuдеискъ; 

видэхомъ бо звэздѫ ѥго на въстоцэ и 
придохомъ поклонитъ сz ѥмu. 3uслышавъ 
же иродъ црѸь съмzте сz и вьсь иерuсалимъ 
съ нимь. 4и събьравъ вьсѩ архиереѩ и 
кънижьникы людьскыѩ въпрашааше ѩ:   
къде хсѸъ раждаѥть сz; 5они же рекошz 
ѥмu: въ виfлееми иuдеистэи. тако бо 
писано ѥсть пркъмь: 6и ты виfлеоме земле 
иuдова ни чимь же мьньши ѥси въ 
влдѸкахъ иuдовахъ. ис тебе бо изидеть 
влѸка иже uпасеть люди моѩ излѸя. 

. в7 . 
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7тогда иродъ отаи призъвавъ влъхвы 
испыта отъ нихъ врэмz явльшzѩ сz 
звэзды. 8и посълавъ въ виfлеомъ рече: 
шьдъше испытаите извэстьно о отрочz-
те. ѥгда же обрzщете повэдите ми да и 
азъ шьдъ поклонѭ сz ѥмu. 9они же 
послuшавъше цр Ѹа идошz и се звэзда ѭже 
видэшz на въстоцэ идэаше предъ ними 
доньдеже пришьдъши ста вьрхu идеже бэ 
отрочz. 10видэвъше же звэздѫ въздра-
довашz сz радостиѭ великоѭ зэло. 11и 
въшьдъше въ храминѫ видэшz отрочz 
съ мариѥѭ материѭ ѥго и падъше по-
клонишz сz ѥмu. и отвръзъше съкровища 
своя принесошz ѥмu дары злато и ли-
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ванъ и змµрьнѫ. 12и отъвэтъ приимъше  
въ сънэ не възвратити сz къ иродu нъ 
инэмь пѫтьмь отидошz въ странѫ своѭ.  
13ошьдъшемъ же влъхвомъ се ангѸлъ гнѸь 
въ сънэ яви сz иосифu глѸя: въставъ 
поими отрочz и матерь ѥго и бэжи въ 
егµптъ и бѫди тu доньдеже ти рекѫ. 
хощеть бо иродъ искати отрочzте да 
погuбить ѥ. 14  онъ же въставъ поѩтъ 
отрочz и матерь ѥго нощиѭ и отиде въ 
егµптъ . 15и бэ тu до uмрьтия иродова.  
да събѫдеть сz реченоѥ отъ гѹа пркъмь 
глѹѭщемъ: отъ егµпта възъвахъ снѸъ мои. 
16тогда иродъ видэвъ, яко порѫганъ 
бысть отъ влъхвъ разгнэва сz зэло и 
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посълавъ изби вьсz отрокы сѫщzѩ въ 
виfлеемэ и въ вьсэхъ прэдэлэхъ ѥѩ отъ 
дъвою лэтu и ниже по врэмени ѥже испы-
та отъ влъхвъ.  17тогда събысть сz реченоѥ 
иеремиемь пркъмь глѹѭщемь: 18гласъ въ 
рамэ слышанъ бысть плачь и рыданиѥ и 
въпль мъногъ. рахииль плачѫщи сz 
чzдъ своихъ и не хотэаше uтэшити сz 
яко не сѫть. 19uмьръшu же иродu се 
ангелъ гнѸь въ сънэ яви сz иосифu въ 
егµптэ 20глѹѩ: въставъ поими отрочz и 
матерь ѥго и иди въ землѭ излѹѥвѫ. 
измрэшz бо ищѫщеи дuшz отрочzте. 
21онъ же въставъ поѩтъ отрочz и матерь 
ѥго  и въниде въ землю излѹѥвѫ.  22слышавъ 
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же яко архелаи цр ѹствuѥть въ иuдеи въ 
ирода мэсто оцѸа своѥго uбоя сz тамо ити. 
вэсть же приимъ въ сънэ отиде въ странѫ 
галилеискѫ. 23и пришьдъ въсели сz въ гра-
дэ нарицаѥмэемь назареfъ. да събѫ-
деть сz реченоѥ пркы яко назареи наре-
четь сz.  

ъ ты  же дьни  приде иоанъ кр ѹсти-
тель проповэдаѩ въ пuстыни иu-

деисцэи 2и глѹѩ: покаите сz 
приближи бо сz цр ѹьствиѥ нбѹсь-

ноѥ.  3сь бо ѥсть реченыи исаиѥмь пркъмь 
глѹѭщемь: гласъ въпиѭщааго въ пuс-
тыни. uготоваите пѫть гнѸь. правы тво-
рите стьзz ѥго.  4самъ же иоанъ имэаше 
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ризѫ своѭ  отъ власъ вельбѫждь и поясъ 
uсниян  о чрэслэхъ своихъ. эдъ же ѥго бэ 
акридъ  и медъ дивии.  5тогда исхождаа-
ше къ нѥмu иерс Ѹлмъ и вьса иuдеа и вьса 
страна иерданьская.  6и крьщаахѫ сz въ 
ерданьсцэи рэцэ отъ нѥго исповэдаѭще 
грэхы своя.  7видэвъ же мъногы фарисеѩ 
и садuкеѩ грzдѫщz на крьщениѥ ѥго и 
глѸа: ищzдия ехидьнова къто съказа 
вамъ бэжати отъ грzдѫщааго гнэва;  
8сътворите плодъ достоинъ покаанию.  9и 
не начинаите глѹати въ себэ оцѸа имаамъ 
авраама. глѹѭ бо вамъ яко можеть бѹъ отъ 
камения сего въздвигнѫти чzда авра-
амови.  10uже бо секыра при корении дрэва 
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лежить. вьсяко uбо дрэво ѥже не творить  
плода добра посэкаѥмо бываѥть и въ 
огнь въметаѥмо.  11азъ uбо крьщѫ вы 
водоѭ въ покааниѥ. грzды же по мънэ 
крэплии мене ѥсть. ѥмuже нэсмь досто-
инъ сапога понести. ть вы крьстить 
дхѹъмь стѹыимь  и огньмь. 12ѥмuже лопата 
въ рѫкu ѥго  и  потрэбить гuмьно своѥ  и  
събереть  пьшеницѫ  въ  житницѫ а  плэвы  
съжежеть  огньмь негасимыимь. 13тогда  
приде iѹс отъ галилеа на иерданъ къ иоанu 
крьститъ сz отъ нѥго. 14иоанъ же възбра-
няаше ѥмu глѹя: азъ трэбѫѭ отъ тебе 
крьстити сz а ты грzдеши къ мънэ; 
15отъвэщавъ же iѹс рече къ нѥмu: остани 
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нынэ. тако бо подобьно ѥсть намъ исплъ-
нити вьсакѫ правьдѫ. тогда остави и5.  
16крьщь же сz iѹс  възиде абиѥ отъ воды. и 
се отъвьрзошz сz ѥмu нбѹса и видэ дuхъ 
бжѹии съходzщь яко голѫбь и грzдѫщь на 
нь. 17и се гласъ съ нбѹсе  глѹѩ: се ѥсть снѸъ мои 
възлюбленыи о нѥмьже благоволихъ.  

огда  възведенъ бысть iѹс  дхѹомь 
въ пuстынѭ искuситъ сz отъ 

диявола. 2и пощь сz дьнии четыри 
десzти и нощии четыри десzти 

послэдь възалка. 3и пристѫпль искuси-
тель рече ѥмu: аще снѹъ ѥси бжѸии  рьци да 
камениѥ се хлэби бѫдѫть. 4онъ же отъ-
вэщавъ рече: писано ѥсть не о хлэбэ ѥди-
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номь живъ бѫдеть члѹкъ нъ о вьсакомь 
глѹэ исходzщимъ из uстъ бжѹии. 5тогда 
поятъ и5 дияволъ въ стѸы градъ и постави 
и5 на крилэ црѹкъвьнэемь 6и рече ѥмu: аще 
снѸъ ѥси бжѹии вьрзисz низъ. писано бо ѥсть 
яко  ангѹломъ своимъ заповэсть о тебэ и 
на рѫкu възьмѫть тz да не прэтъкнеши 
о камень ногы твоѥѩ. 7рече же ѥмu i ѹс:  
пакы писано ѥсть не искuсиши гѹа бѹа 
своѥго. 8пакы поѩтъ и5 дияволъ на горѫ 
высокѫ зэло и показа ѥмu вьса цр ѹствия 
вьсего мира и славѫ ихъ 9и рече ѥмu: вьса 
си дамь тебэ аще падъ поклониши ми сz. 
10тогда рече ѥмu i ѹс: иди за мz сотоно 
писано бо ѥсть: гоѹµ боѹµ твоѥмu поклониши 
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сz и томu ѥдиномu послuжиши. 11тогда 
остави и5 дияволъ. и се ангѹли пристѫпи-
шz и слuжаахѫ ѥмu.  12слышавъ же  iѹс  яко 
иоанъ прэданъ бысть отиде въ галилеѭ 
13и оставль назареfъ пришьдъ въселисz въ 
каперънаuмъ въ помориѥ въ прэдэлэхъ 
завuлонихъ и нефfалимлихъ.  14да събѫ-
деть сz реченоѥ исаиѥмь пркъмь глѹѭ-
щемь:  15земля завълоня и земля неф-
fалимля пѫть морю обонъ полъ иордана 
галилеа ѩзыкъ  16людиѥ сэдzщии въ 
тьмэ видэшz свэтъ великъ и сэдzщеи 
въ странэ и сэни съмьртьнэи свэтъ 
въсия имъ.  17отътоли начzтъ iѹс проповэ-
дати и глѹати: покаите сz приближи бо сz 
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црѹствиѥ нбѹсьноѥ.  18ходz же  iѹсъ при мори 
галилеистэемь видэ дъва брата симона 
нарицаѥмааго петра и аньдрея брата 
ѥмu въмэтаѭшта мрэжz въ море бэа-
ста бо ловьца. 19и рече има: идэта по мънэ 
и сътворѫ вы ловьца члвѹкомъ.  20она же 
абиѥ оставльша мрэжz по нѥмь идоста.   
21и прэшьдъ отътѫдu uзьрэ ина дъва 
брата иякова зеведеова и иоана брата 
ѥмu въ корабли съ зеведеомь оцѹьмь  ѥю 
завzзаѭща мрэжz своѩ и възъва я.  
22она же абиѥ оставльша корабль и отьца 
своѥго по нѥмь идоста.  23и прохождааше 
вьсѫ галилеѭ iсѹъ uчz на съборищихъ ихъ 
и проповэдаѩ еµаньгелиѥ цр ѹствия и 
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исцэляѩ вьсакъ недѫгъ и вьсакѫ ѩзѫ 
въ людьхъ.  24и изиде  слuхъ ѥго  по  вьсеи  
сµрии  и  приведошz ѥмu вьсz болzщzѩ 
различьны  недѫгы  и страстьми одрьжи-
мыѩ  и бэсьныѩ  и мэсzчьныѩ  и ослаб-
лѥныѩ  жилами и исцэли ѩ. 25и по нѥмь  
идошz народи мънози отъ галилеѩ и 
декаполеа и отъ иерсѹлма  и иuдеа и съ оного 
полu иҶрдана .  

µзьрэвъ же народъ мъногъ възиде на 
горѫ и яко сэде пристѫпишz къ 
нѥмu uченици ѥго. 2и отвьрзъ uста 

своя uчааше ѩ глѹя: 3блажени нищии 
дхѹъмь яко тэхъ ѥсть цр ѹьствиѥ нбѹсьноѥ. 
4блажени плачѫщии сz  яко ти uтэ-
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шzть сz. 5блажени кротъции яко ти на-
слэдzть землѭ. 6блажени алчѫщеи и 
жzждѫщеи правьды яко ти насытzть 
сz. 7блажени милостивии яко ти поми-
ловани бѫдѫть.  8блажени чистии сьрдь-
цьмь яко ти бѹа uзьрѩть. 9блажени 
съмиряѭщеи яко ти снѹове бжѸии нарекѫть 
сz. 10блажени изгъиании правьды ради 
яко тэхъ ѥсть црѹствиѥ нбѹсьноѥ .  11блаже-
ни ѥсте ѥгда поносzть вамъ и ижденѫть 
и рекѫть вьсакъ зълъ глѸъ на вы лъжѫще 
мене ради. 12радuите сz и веселите сz яко 
мьзда ваша мънога ѥсть на нбѹсехъ. 
тако бо изгънашz прркы иже бэшz 
прэжде  васъ .  13вы  ѥсте  соль  земли. аще же 
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соль обѫяѥть  чимь  осолить  сz. ни къ 
чьсомu же бѫдеть кътомu тъкмо да 
исыпана бѫдеть  вънъ и попираѥма  отъ 
члѹвкъ .  14вы  ѥсте свэтъ вьсемu мирu. не 
можеть градъ uкрыти сz врьхu горы 
стоѩ. 15ни въжагаѭть свэтильника и 
поставляѭть ѥго подъ спѫдъмь нъ на 
свэщьницэ да свэтить вьсэмъ иже въ 
храминэ сѫть. 16тако да просвьтить сz 
свэтъ вашь прэдъ чловэкы да uзьрzть 
ваша добрая дэла и прославzть оцѸа ва-
шего иже ѥсть на нбѹсехъ. 17не мьните яко 
придохъ разоритъ закона или прѹкъ. не 
придохъ разоритъ нъ напълнить 18амин 
глѹѭ  вамъ: доньдеже прэидеть нбѸо и 
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земля писмz ѥдино или ѥдина чьрта не  
прэидеть отъ закона доньдеже вьса бѫ-
деть. 19иже бо разорить ѥдинѫ заповэдии 
сихъ малыихъ и наuчить тако члѹкы 
мьнии наречеть сz въ цр ѹьствии нбѹсь-
нэемь. а иже сътворить и наuчить сь ве-
ликъ наречеть сz въ цр ѹьствии нбѹсьнэемь.   
20глѹѭ  бо вамъ яко аще не избѫдеть  
правьда  ваша паче кънижьникъ и фари-
сеи не имате вънити въ црѹствиѥ нбѸсноѥ. 
21слышасте яко речено бысть дрэвьнимь: 
не  uбьѥши иже бо uбиѥть  повиньнъ  ѥсть 
сѫдu. 22азъ же глѹѭ  вамъ яко вьсякъ 
гнэваяи  сz на брата своѥго  без uма 
повиньнъ ѥсть сѫдu. иже бо речеть братu 
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своѥмu рака повиньнъ ѥсть съньмищu. и 
иже речеть  uроде повиньнъ ѥсть геонэ 
огньнэи. 23аще uбо принесеши даръ  твои  
къ  олътарю  и  тu помzнеши яко братъ 
твои имать нэчьто на тz 24остави тu 
даръ  твои  прэдъ олтарьмь и шьдъ  прьвэѥ  
съмэри  сz съ братъмь своимь  и тъгда  
пришьдъ  принеси даръ  твои. 25бuди  uвэ-
щаѩ  сz съ сѫпьрьникомь  своимь  скоро  
доньдеже  ѥси  на  пѫти съ нимь да  не  
прэдасть  тебе сѫдии  и  сѫдия  тz прэ-
дасть  слuзэ и въ тьмьницѫ  въврьжеть  
тz. 26аминь глѹѭ  тебэ: не изидеши  отъ-
тѫдu доньдеже  въздаси послэдьнии код-
рантъ. 27слышасте яко речено бысть древь-
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ниимъ: не  прэлюбы сътвориши.  28азъ же  
глѹѭ  вамъ яко вьсякъ иже възьрить  на 
женѫ  съ  похотиѭ  uже любы сътвори съ 
неѭ  въ  срѹдци  своѥмь. 29аще же око  твоѥ  
десноѥ  съблажнаѥть  тz изми ѥ и  врьзи 
отъ тебе. uнѥ  бо  ти  ѥсть да погыблетъ 
ѥдинъ uдъ  твоихъ а не вьсе тэло твоѥ  
бѫдетъ  въврьжено  въ  геонѫ .  30и  аще дес-
ная  твоя рѫка  съблажняѥть  тz uсэци 
ѭ  и  врьзи отъ себе. uнѥ  бо  ти  ѥсть да  
погыблетъ ѥдинъ  uдъ  твоихъ а не вьсе 
тэло твоѥ  идетъ  въ  геонѫ .  31речено  же  
бысть: иже аще пuстить женѫ  своѭ  да  
дасть ѥи  кънигы  распuстьныѩ .  32азъ 
же глѹѭ  вамъ яко вьсякъ пuщаѩ  женѫ  
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своѭ  развэ словесе любодэаньнааго тво-
рить ѭ прэлюбы дэяти.  и  иже  подъпэгѫ  
поемлеть  прэлюбы творить .  33пакы  слы-
шасте яко речено бысть древьниимь: не въ 
лъжѫ  кльнеши  сz. въздаси  же гѹви 
клzтвы твоѩ.  34азъ же глѹѭ  вамъ не 
клzти сz отинѫдь .  ни  нбѹмь  яко  прэс-
толъ  ѥсть бѹжии. 35ни землеѭ  яко  под-
ножиѥ  ѥсть ногама ѥго .  ни  iерѹслмъмъ яко 
градъ  ѥсть великааго цѹря. 36ни главоѭ  
своѥѭ  кльни  сz яко не можеши власа ѥди-
ного бэла ли чрьна сътворити. 37бѫди же 
слово  ваше.  еи  еи  и  ни  ни.  лихоѥ  сеѭ  отъ 
неприязни ѥсть. 38слышасте яко речено 
бысть: око  за око  и  зѫбъ  за зѫбъ .  39азъ 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  26  ∙ 



же глѹѭ  вамъ не противити сz зълu. нъ  
аще къто тz uдаритъ  въ деснѫѭ  
ланитѫ  обрати  ѥмu и дрuгѫѭ .  40и  хотz-
щuuмu сѫдъ  приѩти  съ  тобоѭ  и  ризѫ  
твоѭ  възzти отъпuсти ѥмu и срачицѫ  
твоѭ.  41и  аще  къто  поиметь  тz по силэ 
попьрище ѥдино  иди  съ  нимь  дъвэ .  
42просzщuuмu u тебе даи и хотzщааго 
отъ тебе заѩти не отъврати.  43слышасте 
яко речено ѥсть: възлюбиши ближъняаго 
своѥго и възненавидиши врага твоѥго. 
44азъ же глѹѭ  вамъ: любите врагы вашz. 
благословите кльнѫщzѩ вы. добро 
творите ненавидzщиимъ васъ и молите 
за творzщzѩ вамъ напасть и изгонz-
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. ѕ7 . 

щzѩ вы. 45да бѫдете сынове оцѸа вашего 
иже ѥсть на нбѹсехъ. яко слъньце своѥ 
сияѥть на зълыѩ и  на благыя и дъж-
дить на правьдьныѩ и на неправьдь-
ныѩ. 46аще бо любите любzщzѩ вы кѫѭ 
мьздѫ имаате не и мытариѥ ли такожде 
творzть; 47и аще цэлuѥте дрuгы вашz 
тъкъмо чьто лише творите не и мытариѥ 
ли такожде творzть; 48бѫдэте uбо вы 
съврьшени яко и оцѸь вашъ небесьныи 
съвьрьшенъ ѥсть.  

ънемлэте милостынѩ вашеѩ не 
творити прэдъ члѹкы да видими 

бѫдете ими. аще ли же ни мьзды 
не имаате отъ оцѸа вашего иже ѥсть 
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на нбѹсехъ. 2ѥгда uбо твориши милос-
тынѭ не въстрѫби прэдъ собоѭ яко лице-
мэри творzть въ съборищиихъ и въ стьг-
нахъ да прославzть сz отъ члѹкъ. амин 
глѹѭ  вам яко въсприѥмлѭть мьздѫ своѭ. 
3тебэ же творzщѫ милостынѭ да не чu-
ѥть  шuица твоя чьто творить десница 
твоя. 4да бѫдеть милостыни твоя въ 
таинэ и оцѸь твои видzи въ таинэ въз-
дасть тебэ явэ. 5и ѥгда молиши  сz не 
бѫди яко лицемэри. яко любzть на събо-
рищихъ и въ стьгнахъ и на распѫтиихъ 
стоѩще молити сz да явzть сz члѹкомъ. 
амин глѹѭ  вамъ яко въсприѥмлѭть мьз-
дѫ своѭ. 6ты же ѥгда молиши сz въниди 
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въ клэть твоѭ и затвори двьри твоѩ и 
моли сz оцѹu твоѥмu въ таинэ. и оцѸь твои 
видzи въ таинэ въздасть тебэ явэ. 
7молѩще же сz не лихо глѹэте якоже 
ѩзычьници. мьнzть бо сz яко въ мъно-
зэ глѹании своѥмь uслышани бѫдѫть. 8не 
подобитесz uбо имъ. вэсть бо оцѸь  вашь 
ихъже трэбuѥте прэжде прошения ваше-
го. 9тако uбо молите вы сz: очѸе нашь иже 
ѥси  на нбѹсехъ  да стѹить сz имz твоѥ. 10да 
придеть црѹствиѥ  твоѥ. да бѫдеть воля 
твоя яко на нбѹси и на земли. 11хлэбъ 
нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь. 12и 
остави намъ длъгы нашz яко и мы 
оставляѥмъ длъжъникомъ нашимъ. 13и 
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не въведи насъ въ напасть нъ избави ны  
отъ неприязни. яко твоѥ ѥсть црѹствиѥ и 
сила и слава въ вэкы. амин. 14аще бо отъ-
пuстите члѹкомъ съгрэшения ихъ отъ-
пuстить и вамъ оцѸь вашь нбѹсьныи. 15аще  
ли не отъпuщаѥте члѹкомъ съгрэшении 
ихъ ни оцѸь вашь отъпuстить вамъ съгрэ-
шении вашихъ.  16ѥгдаже постите сz не 
бѫдэте яко лицемэри сэтuѭще. просмра-
жаѭть бо лица своя да сz бышz явили 
члѹкомъ постzще. амин глѹѭ  вамъ яко 
въсприѥмлють  мьздѫ своѭ. 17ты же пос-
тz сz помажи главѫ твоѭ и лице твоѥ 
uмыи.  18да не  явиши сz члѹкомъ постz сz 
нъ оцѹu твоѥмu иже ѥсть въ таинэ. и оцѸь 
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твои видzи въ таинэ. въздасть тебэ 
явэ. 19не съкрываите себэ съкровищь на 
земли идеже чрьвь и тьля тьлить. идеже 
татиѥ подъкопаваѭть и крадѫть.  20съкры-
ваите же себэ съкровище на нбѹси идеже ни 
чрьвь ни тьля тьлить. идеже татиѥ не 
подъкопаваѭть ни крадѫть. 21идеже бо 
ѥсть  съкровище ваше тu ѥсть и срьдьце 
ваше.  22свэтильникъ тэлu ѥсть око. аще 
uбо бѫдеть око твоѥ просто вьсе тэло твоѥ 
бѫдет свэтьло. 23аще ли око твоѥ лѫкаво 
бѫдеть вьсе тэло твоѥ тьмьно бѫдеть. 
аще uбо свэтъ иже въ тебэ тьма ѥсть то 
тьма кольми;  24ни кыи же бо рабъ можеть 
дъвэма господинома работати. либо ѥди-
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ного възненавидить а дрuгааго възлю-
бить. ли ѥдиного дрьжить сz а о дрuзэмь 
нерадити начьнеть. не можете боѹµ рабо-
тати и мамонэ.  25сего ради глѹѭ  вамъ: не 
пьцэте сz дшѹеѭ вашеѭ чьто эсте или 
чьто пиѥте ни тэлъмь вашимь въ чьто 
облэчете сz. не дшѸа ли больши ѥсть пищz 
и тэло одеждz.  26възьрите на пътицz 
небесьныѩ. яко не сэѭть ни жьнѭть ни 
събираѭть въ житьницѫ и оцѸь вашь 
небесьныи питаѥть ѩ. не вы ли паче 
лuчьши их ѥсте;  27къто же отъ васъ пекы 
сz  можеть приложити тэлеси своѥмь 
лакъть ѥдииъ;  28и о одежди чьто печете 
сz; съмотрите крины сельныѩ како 
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растѫть не трuжаѭть сz ни прѩдѫть.  
29глѹѭ  же вамъ яко ни соломонъ въ вьсеи 
славэ своѥи облэче сz яко ѥдинъ отъ 
сихъ.  30аще же сэно сельноѥ дьньсь сѫщеѥ а 
uтрэ въ пещь въмэтаѥмо бѹъ тако 
одэѥть кольми паче васъ маловэрни.  31не 
пьцэте сz uбо глѹѭще: чьто эмь или чьто 
пиѥмъ или чимь одеждемъ сz;  32вьсэхъ бо 
сихъ ѩзыци ищѫть. вэсть бо оцѸь вашь 
небесьныи яко трэбuѥте вьсэхъ сихъ.  
33ищэте же прэжде цесарьствия бжѹия и 
правьды ѥго и си вьса приложzть сz 
вамъ.  34не пьцэте сz uбо на uтрэи.  
uтрэи бо дьнь  собоѭ  пьчеть  сz довьлѥтъ  
бо дьни  зълоба своѩ .   
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. з7 . 
е осѫждаите да не осѫждени бѫдете 
2имьже бо сѫдъмь сѫдите сѫдить 
сz вамъ и въ нюже мэрѫ мэрите 
възмэрить сz вамъ. 3чьто же ви-

диши сѫчьць иже ѥсть въ очеси брата 
твоѥго а бьрьвьна ѥже ѥсть въ очеси тво-
ѥмь  не чuѥши; 4или како речеши братu 
твоѥмu: остави и  изьмѫ сѫчьць из очесе 
твоѥго и се бьрьвьно въ оцэ твоѥмь; 
5лицемэре изьми прьвэе брьвьно из очесе 
твоѥго тогда uзьриши изzти сѫчьць из 
очесе брата твоѥго. 6не  дадите стѹааго  
пьсомъ. ни помэтаите бисъръ вашихъ 
прэдъ свиниями да не поперѫть ихъ 
ногами своими и вращьше сz растрьгнѫть 
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вы.  7просите и дасть сz вамъ. ищэте и 
обрzщете. тлъцэте и отъврьзеть сz 
вамъ. 8вьсzкъ бо просzи прииметь и ищzи 
обрэтаѥть и тлъкѫщuuмu отъвьрьзеть 
сz.   9ли къто ѥсть отъ васъ члѹвкъ ѥгоже  
аще  просить  снѸъ свои хлэба еда  камень  
подасть  ѥмu; 10ли аще рыбы просить  еда  
змиѭ  подасть  ѥмu; 11аще uбо вы лѫка-
вьни сѫще  uмэѥте  даяния  блага дая-
ти  чzдомъ  вашимъ кольми паче отѹцъ  
вашь иже ѥсть на нбѹсехъ дасть  благаа  
просzщиимъ ѥго .  12вьса uбо ѥлико хощете 
да творzть вамъ члѹци тако и вы творите 
имъ. се бо ѥсть законъ и прци. 13вънидэте 
ѫзъкыими враты. яко пространа врата и 
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широкъ пѫть въводѩи въ пагuбѫ и  
мънози сѫть въходzщеи ими.  14коль 
ѫзъка  врата и тэснъ пѫть въводzи въ 
животъ и мало ихъ ѥсть иже и5 обрэта-
ѭть .  15вънемлэте отъ лъживыихъ пркъ 
иже приходzть къ вамъ въ одеждахъ овь-
чахъ, ѫтрьѭдu же сѫть вълци и хыщь-
ници.  16отъ плодъ ихъ познаѥте ѩ. еда 
обьѥмлѭть отъ трьния грозны или отъ 
рэпия смокъви;  17тако вьсако дрэво добро 
плоды добры творить а зъло дрэво плоды 
зълы творить.  18не можеть дрэво добро 
плодъ зълъ творити ни дрэво зъло плодъ 
добръ творити.  19вьсако дрэво ѥже не тво-
рить плода добра посэкаѭть и въ огнь 
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въмэтаѭть.  20тэмьже uбо отъ плодъ ихъ 
познаѥте ѩ.  21не вьсякъ глѹяи мънэ гѹи гѹи  
вънидеть въ цр ѹствиѥ нбѹсьноѥ нъ творzи 
волѭ оцѸа моѥго иже ѥсть на нбѹсехъ .  
22мънози бо рекѫтъ  мънэ  въ  тъ  дьнь: гѹи 
гѹи не въ твоѥ  ли  имz пррѹчствовахомъ и 
твоимь именемь бэсы изгонихомъ и тво-
имь именемь силы мъногы сътворихомъ; 
23и  тъгда  исповэмь  имъ  яко  ни  коли  же  
знахъ васъ. отидэте  отъ мене дэлаѭщеи  
безакониѥ.  24вьсакъ иже слышить словеса 
моя си и сътворить я uподоблю и5 мѫжu 
мѫдрu иже съзъда своѭ храминѫ на ка-
мене. 25и съниде дъждъ и придошz рэкы и 
възвэяшz вэтри и нападошz на хра-
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минѫ тѫ и не паде сz основана бо бэ на  
камене.  26и вьсакъ слышzи словеса моя си 
и не творz ихъ uподобить сz мѫжu бuѭ, 
иже съзъда своѭ храминѫ на пэсъцэ.  27и 
съниде дъждъ и придошz рэкы и въз-
вэяшz вэтри и опьрошz сz храминэ тои 
и паде сz и бэ раздрuшениѥ ѥѩ велико.  
28и бысть ѥгда съконьча iѹс  вьса словеса си 
дивляахѫ сz народи о uчении ѥго.  29бэ бо 
uчz ѩ яко власть имы и не яко кънижь-
ници.  

ъшъдъшu же ѥмu съ горы въ слэдъ 
ѥго  идошz народи мънози. 2и се про-
каженъ пристѫпль кланяаше сz 

ѥмu глѹя: гѹи аще хощеши можеши мz 

. и7 . 
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очистити.  3и простьръ рѫкѫ коснѫ и5 iѹс  глѹя: 
хощѫ очисти сz. и абиѥ очисти сz отъ 
проказы.  4и рече ѥмu iѹс: виждь ни комu же 
не повэждь нъ шъдъ покажи сz иереови и 
принеси даръ иже  повелэ моµѶси въ 
съвэдэниѥ имъ.  5въшъдъшu же ѥмu въ 
каперънаuмъ и пристѫпи къ нѥмu съть-
никъ молz и5 6и глѹя: гѹи отрокъ мои лежить 
въ домu ослаблѥнъ лютэ яко страждz.  7и 
глѸа ѥмu i ѹс: азъ пришъдъ исцэлю и5.  8и 
отъвэщавъ сътьникъ рече: гѹи нэсмь дос-
тоинъ да подъ кровъ мои вънидеши нъ 
тъкъмо рьци слово и исцэлэѥть отрокъ 
мои.  9ибо азъ члѹвкъ  ѥсмь подъ владыкоѭ 
имы подъ собоѭ воины. и глѹѭ  семu иди и 
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идеть. и дрuгuuмu приди и придеть. и  
рабu моѥмu сътвори се и сътворить.  10слы-
шавъ же iѹсъ диви сz ѥмu и рече идѫщи-
имъ по нѥмь: аминъ глѹѭ  вамъ ни въ 
изѹли толикы вэры обрэтохъ.  11глѹѭ  же 
вамъ яко мънози отъ въстокъ и западъ 
придѫть и възлzгѫть съ авраамъмь и 
исаакъмь и яковъмь въ цр ѹствии небесь-
нэмь.  12а сынове цр ѹствия изгънани бѫ-
дѫть  въ тьмѫ кромэшьнюѭ: тu бѫдеть 
плачь и скрьжътъ зѫбомъ.  13и рече iѹс съть-
никu: иди якоже вэрова бѫди тебэ. и ис-
цэлэ отрокъ ѥго въ тъ часъ.  14и пришьдъ 
iѹс въ домъ петровъ видэ тьщѫ ѥго лежz-
щѫ огньмь жегомѫ. 15и прикоснѫ сz рѫцэ 
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ѥѩ  и остави ѭ огнь и въста и слuжааше 
ѥмu.  16поздэ же бывъшu приведошz 
ѥмu бэсьны мъногы и изгьна дхѸы сло-
въмь и вьсz болzщzѩ исцэли.  17да събѫ-
деть сz реченоѥ исаиемь пророкъмь глѹю-
щемь: тъ недѫгы нашz приятъ и болэз-
ни понесе.  18uзьрэвъ же iѹс мъногы народы 
окрьстъ себе повелэ ити на онъ полъ.  19и 
пристѫпль ѥдинъ кънигъчи и рече ѥмu: 
uчителю идѫ по тебэ яможе колиждо 
идеши.  20и глѸа  ѥмu iѹс:  лисицz ложа 
имѫть и пътицz  нбѹсьскыѩ гнэзда а 
сынъ чловэчьскыи не имать къде главы 
подъклонити.  21дрuгыи же отъ uченикъ 
ѥмu рече къ нѥмu: гѹи повели ми прэжде 
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ити и погрети оцѸа моѥго.  22 iѹс же глѸа ѥмu:   
грzди по мънэ и остави мрьтвыѩ погре-
ти своѩ мрьтвьцz.  23и  вълэзьшu же 
ѥмu въ корабль по нѥмь идошz uченици 
ѥго .  24и  се  трѫсъ  великъ  бысть  въ мори яко 
покрывати сz кораблю влънами а тъ 
съпаше. 25и  пришьдъше  uченици ѥго  въз-
бuдишz и% глѹѭще: гѹи спѹси ны погыблемъ. 
26и глѸа  имъ: чьто страшиви ѥсте  маловэри; 
тогда  въставъ запрэти вэтромь и морю 
и бысть тишина велия. 27члѹвци  же 
чюдишz  сz глѹще: къто сь ѥсть яко вэтри 
и море послuшаѭть  ѥго; 28и  пришъдъшu 
ѥмu на онъ полъ въ странѫ гергесиньскѫ 
сърэтоста и5 дъва бэсьнuѭща сz отъ 
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гробъ исходzща люта зэло яко не мощи 
ни комu же мимо ити пѫтьмь тэмь. 29и 
се възъписта глѹѭща: чьто ѥсть нама и 
тебэ iѹсе снѹе  бжѸии; пришълъ ѥси сэмо 
прэжде врэмене мѫчитъ насъ  30бэ же да-
лече отъ нѥѭ стадо свинии мъного пасомо.  
31бэси же моляахѫ и5 глѹѭще: аще изго-
ниши ны повели намъ ити въ стадо сви-
ноѥ.  32и рече имъ i ѹс:  идэте. они же ищъдъше 
идошz въ свиниѩ. и абиѥ uстрьми сz 
стадо вьсе свиноѥ по брэгu въ море и 
uмрэшz въ водахъ.  33а пасѫщеи бэжашz 
ишъдъше въ градъ възвэстишz вьса и о 
бэсьнuѭ.  34и се вьсь градъ изиде противѫ 
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iѹсови  и видэвъше и5 молишz да бы прэ-
шълъ отъ прэдэль ихъ.  

 вълэзъ iѹс въ корабль прэяде  и  
приде въ свои градъ.  2и се принесошz 
ѥмu ослаблѥнъ жилами на одрэ 
лежzщь. и видэвь iѹс вэрѫ ихъ рече 

ослаблѥнuuмu: дьръзаи чzдо отъпu-
щаѭтъ сz грэси твои. 3и се ѥдини отъ 
кънижъникъ рекошz въ себэ: сь хuль-
ствuѥть.  4и видэвъ iѹс помышлѥния ихъ 
рече: въскѫю мыслите вы зъло въ срдѹцихъ 
вашихъ;  5чьто бо ѥсть uдобэѥ рещи ослаб-
лѥнuuмu отъпuщаѭть  сz грэси твои 
или рещи въстани и ходи;  6нъ да uвэсте 
яко власть имать сынъ члѹвчь на земли 

. f7 . 
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отъпuщати грэхы. тогда глѸа  ослаблѥ-
нuuмu: въстани и възьми одръ твои и 
иди въ домъ твои.  7и въставъ  иде въ 
домъ свои.  8видэвъше же народи чuдишz 
сz и прославишz бѹа  давъшааго власть 
такѫ члѹкомъ. 9и  прэходz iѹс видэ члвѹка 
на мытьници сэдzща именьмь матfеа 
и глѸа ѥмu: по мънэ иди. и въставъ по 
нѥмь иде. 10и бысть ѥмu възлежzщu въ 
домu и се мънози грэшьници и мытаре 
пришьдъше възлежаахѫ съ iѹсомъ и съ 
uченикы ѥго.  11и видэвъше фарисеи 
глѹаахѫ uченикомъ ѥго: почьто съ  мы-
тари и съ грэшьникы эсть uчитель вашь;  
12iѹс же рече имъ: не трэбuѭть съдравии 
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врача нъ болzщеи.  13шъдъше наuчите сz  
чьто ѥсть милостыни хощѫ а не жрьтвэ. 
не придохъ призъватъ правьдьникъ нъ 
грэшьникъ на покааниѥ.  14тогда  при-
стѫпишz къ нѥмu uченици иоанови 
глѹще: по чьто мы и фарисэи постимъ сz 
мъного а uченици твои не постzть сz;    
15рече имъ iѹсъ: еда  могѫтъ  снѹве  брачьнии 
плакати сz доньдеже  съ  ними  ѥсть же-
нихъ. придѫтъ  же дьние  ѥгдаже  отъ-
иметъ  сz отъ нихъ женихъ и тогда  пос-
тzтъ сz. 16ни кто же бо не приставляать  
приставлѥния  плата  не бэлѥна ризэ 
ветъсэ. вьзьметъ бо коньчинѫ  своѭ  отъ 
ризы и больши дира  бѫдетъ .  17ни  въли-
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ваѭть вина нова въ мэхы ветъхы. аще 
ли же ни просzдѫтъ  сz мэси и вино про-
лэеть  сz и мэси погыблѭть .  нъ  вино  ново  
въ мэхы новы въливаѭтъ и обое  съблю-
детъ  сz. 18сице глѹѭщю ѥмu къ нимъ се 
кънzзь нэкыи въшъдъ кланяаше сz 
ѥмu глѹя яко дъщи моя нынэ uмрэтъ 
нъ пришъдъ възложи на нѭ рѫкѫ твою и 
оживеть. 19и въставъ iѹс по нѥмь идэаше и 
uченици ѥго.  20и се жена кръвоточива 
дъвэ на десzте лэтэ имѫщи пристѫпль-
ши  съзади прикоснѫ сz въскрилии ризы 
ѥго .  21глѹааше  бо въ себэ: аще тъкъмо 
прикоснѫ сz ризэ ѥго спѹсена бѫдѫ.  22iѹс же 
обращь сz и видэвъ ѭ рече: дрьзаи дъщи 
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вэра твоя спѹсе тz. и спѹсена  бысть жена 
отъ часа того.  23и пришъдъ iѹс въ домъ 
кънzжъ и видэвъ сопьцz и народъ мълъ-
вzщъ.  24глѸа  имъ: отидэте не uмрэ бо 
двѹца нъ съпить. и рѫгаахѫ сz ѥмu.  25ѥг-
да же изгънанъ бысть народъ въшьдъ 
ѩтъ ѭ за рѫкѫ  и въста двѹца. 26и изиде 
вэсть си по вьсеи земли тои. 27и  прэходzщю 
отътѫдu iсѹµсu по нѥмь идоста дъва 
слэпьца зовѫща и глѹѭща: помилuи ны 
снѹu двѹдовъ. 28пришъдъшu же ѥмu въ 
домъ пристѫписта къ нѥмu слэпьца и 
глѸа има iѹс:  вэрuѥта ли яко могѫ се 
сътворити; глѹааста ѥмu: ѥи гѹи .  29тогда 
прикоснѫ сz очесu има глѸя: по вэрэ ваю 
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бѫди вама. 30и отврьзосте сz очию ѥю. и 
запрэти има i ѹсъ глѸя:  блѭдэта да ни 
къто же не uвэсть.  31она же ишъдъша 
прослависта и5 по вьсеи земли тои.  32тэма 
же исходzщема се приведошz къ нѥмu 
члѹкъ нэмъ бэсьнъ.  33и изгънанu бэсu 
проглѸа  нэмыи и дивишz сz народи 
глѹѭще: ни коли же яви сz тако въ изѹли.  
34а фарисеи глѹаахѫ: о кънzзи бэсъ из-
гонить бэсы.  35и прохождааше iѹс грады 
вьсz и вьси uчz на съборищихъ ихъ и 
проповэдаѩ еµангелиѥ црѹствия и исцэлz 
вьсакъ недѫгъ и вьсякѫ ѩзѫ  въ людьхъ.   
36видэвъ  же iѹс  народы  мъногы милосрѹдова  
о  нихъ яко бэхѫ  съмzтени и отъвръжени 
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якоже овъцz не имѫщz пастыря. 37тог-
да  глѸа  uченикомъ своимъ: жzтва uбо 
мънога а дэлатель  мало .  38молите  сz uбо 
гнѸu жzтвэ да изведетъ  дэлателz  на  
жzтвѫ  своѭ.  

 призъва i ѹс оба на десzте uченика 
своя дасть имъ власть на дuсэхъ 
нечистыихъ да изгонѩть ѩ и ис-
цэлzть вьсакъ недѫгъ и вьсакѫ 

болэзнь. 2обэма же на десzте апостолома 
имена сѫть  се.  прьвыи симонъ иже на-
речеть сz петръ и андрэа  братъ  ѥго.  
ияковъ зеведеовъ  и  иоанъ  братъ  ѥго.  3фи-
липъ  и  варfоломэи. fома и матfеи мы-
тарь. ияковъ алфеевъ и левеи нареченыи 

. ‹ . 
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fадэи.  4симонъ  кананеи  и  июда  искари-
отъскы  иже и прэдастъ и5 .  5сиѩ оба на 
десzте посъла iѹс  заповэдавъ имъ глѸѩ: на 
пѫть ѩзыкъ не идэте и въ градъ са-
мареискъ не вънидэте. 6идэте же паче къ 
овьцамъ погыбъшиимъ домu изѹлева .  
7ходzще же проповэдаите глѹѭще яко при-
ближи сz цр ѹьствиѥ небесьноѥ  8болzщzѩ 
цэлите прокаженыѩ очищаите мрьт-
выѩ въскрэшаите бэсы изгоните тѫнѥ 
приѩсте тѫнѥ же дадите. 9не сътzжите 
злата ни съребра ни мэди  при поясэхъ 
вашихъ. 10ни мошьны  на пѫти  ни  дъвою  
ризu ни сапогъ ни жьзла. достоинъ  бо  
ѥсть  дэлатель  мъзды  своеѩ .  11въ ньже 
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колижъдо  градъ  ли  въ  весь  вьнидете  
испытаите къто въ нѥмь  достоинъ  ѥсть 
и тu прэбѫдэте  доньдеже  изидете.  
12въходzще же въ домъ  цэлuите и5 глѹѭще: 
миръ домu семu. 13и аще uбо бѫдетъ  
домъ  достоинъ придетъ  миръ  вашъ  на  нь .  
аще  ли  же  не  бѫдетъ  достоинъ миръ вашъ 
къ вамъ възвратитъ сz. 14и иже ко-
лижъдо  не  прииметъ  васъ  ни  послuшаѥть  
словесъ  вашихъ  исходzще из домu ли из 
града  того отътрzсэте  прахъ отъ ногъ 
вашихъ. 15аминь глѹѭ  вамъ: отърадьнэѥ  
бѫдетъ  земли содомьсцэи и гоморьсцэи 
въ дьнь  сѫдъныи неже  градu томu. 16се 
азъ посълѭ вы яко овьцz по  срэдэ влъкъ: 
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бѫдэте мѫдри яко змиѩ и цэли яко 
голѫбиѥ. 17вънемлэте же отъ члѹкъ прэда-
дzть бо вы на съборы и на съборищихъ 
своихъ uбиють вы.  18и прэдъ влѹкы  же и 
црѹz ведени бѫдете мене ради въ съвэдэ-
ниѥ имъ и ѩзыкомъ.  19ѥгда  же прэда-
ѭть вы не пьцэте сz како или чьто 
имате глѹати. дасть бо сz вамъ въ тъ 
часъ чьто глѹѥте.  20не вы бо ѥсте глѹющеи нъ 
дхѸъ оцѸа вашего глѹѩи въ васъ  21прэдасть 
же братъ брата на съмрьть и оцѸь чzдо и 
въстанѫть чzда на родителѩ и uби-
ѭть  ѩ.  22и бѫдете ненавидими вьсэми 
имене моѥго ради прэтрьпэвъи же до 
коньца спѹсенъ бѫдеть. 23ѥгда  же гонѩтъ  
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вы  въ градэ  семь  бэгаите въ дрuгыи.   
аминь бо глѹѭ  вамъ яко не имате ис-
коньчати градъ изѹрлвъ доньдеже  при-
детъ  снѸъ члѹвчскыи .  24нэсть uченикъ 
надъ uчителѥмъ ни рабъ надъ госпо-
динъмь своимь .  25довълѥть uченикu да 
бѫдеть яко uчитель и рабu да бѫдеть 
яко гѹь ѥго. аще гѹина домu вельзовuла 
нарекошz кольми паче домашьнѩѩ ѥго.  
26не uбоите сz uбо ихъ. ни чьто же бо ѥсть 
покръвено ѥже не отъкръвено бѫдеть. и 
таино ѥже не uвэдэно бѫдеть.  27ѥже  глѸю  
вамъ въ тьмэ рьцэте въ свэтэ и ѥже въ 
uхо слышасте проповэдите на кровэхъ.  
28и не uбоите сz отъ uбиваѭщихъ тэло а 
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дшѸz не могѫщиихъ uбити. uбоите же сz 
паче могѫщааго дшѸѫ и тэло погuбити 
въ геҶнэ.  29не дъвэ ли пътици ассарии 
цэнимэ ѥстэ и ни ѥдина же отъ нѥю не 
падеть на земли без оцѸа же вашего.  30ва-
ши же власи главы вьси ищьтени сѫть. 
31не uбоите сz uбо мънозэхъ пътиць 
лuчьше ѥсте вы.  32вьсакъ uбо иже испо-
вэсть о мънэ прэдъ члѹвкы  исповэмь и 
азъ прэдъ оцѹьмь моимь иже ѥсть на небе-
сехъ.  33а иже отъврьжеть сz мене прэдъ 
члѹвкы отьврьгѫ сz ѥго и азъ прэдъ оцѹемъ  
моимъ иже ѥсть на нбѹсехъ. 34не мьните 
яко придохъ въврэщь мира на землѭ не 
придохъ въврэщь мира нъ мечъ. 35при-
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дохъ бо разлѫчитъ члѹвка на оцѸа своѥго и  
дъщере на мтѸрь своѭ и невэстѫ на све-
кръвь своѭ. 36и врази члѹвкu домащьнии 
ѥго .  37иже любить оцѸа  или мтѸре  паче мене 
нэсть мене достоинъ. и иже любить снѸъ 
или дъщере паче мене нэсть мене дос-
тоинъ.  38и иже не прииметь крьста своѥго и 
въ слэдъ мене идеть нэсть мене достоинъ.  
39обрэтыи дшѸѫ своѭ погuбить ѭ. и иже 
погuбить дшѸѫ своѭ мене ради обрzщеть 
ѭ.  40иже вы приѥмлѥть мz приѥмлѥть. и 
иже приѥмлѥть мz приѥмлѥть посълавъ-
шааго мz  41приѥмлѩи пррка въ имz пррче 
мьздѫ пррчѫ приѥмлѥть. и приѥмлѩи 
правьдьника въ имz правьдьниче мьздѫ 
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правьдьничѫ приѥмлѥть.  42и иже коли-
жъдо  напоить ѥдиного отъ малыихъ 
сихъ чашѫ стuдены воды тъкъмо въ 
имz uченика аминъ аминъ глѹѭ  вамъ не 
погuбить мьзды своѥѩ.  

 бысть ѥгда съврьши iѹс заповэдаѩ 
обэма на десzте uченикома своима 
прэиде отътѫдu uчитъ и проповэ-
датъ въ градэхъ ихъ .  2слышавъ же 

иоанъ въ ѫзилищи дэла хѹва посълавъ 
uченикы своими 3рече ѥмu: ты ли ѥси 
грzдыи или иного чаѥмъ;  4и отъвэщавъ 
iѹс рече имъ: шъдъше повэдите иоанu яже 
слышите и видите .  5слэпии прозираѭть 
хромии ходzть прокажении очищаѭть  сz 
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и глuсии слышzть мрьтвии въстаѭть и 
нищии благовэстuѭть .  6и блаженъ ѥсть 
иже не съблазнить сz о мънэ.  7тэмь же 
исходzщемъ начzтъ  iѹс  глѹати народомъ о 
иоанэ: чесо видэтъ  изидосте въ пuсты-
нѭ;  трьсти ли вэтръмь колэблѥмы;  8нъ 
чесо изидосте видэтъ;  члѹка ли въ мzкъ-
кы ризы облъчена; се иже мzкъкая носzть 
въ  домъхъ црѹихь сѫть. 9нъ чьсо изидосте 
видэтъ; прка ли; еи глѹѭ  вамъ и лише 
прка .  10сь бо ѥсть о нѥмьже ѥсть писано:  се 
азъ посълѭ ангѹлъ мои прэдъ лицьмь 
твоимь и uготовить пѫть твои прэдъ то-
боѭ.  11аминъ глѹѭ  вамъ не въста въ рожде-
ныхъ женами болии иоана крьстителя .  

Ӗ  ҥ т ъ  м а т f е а  Ӗ  

∙  59  ∙ 



мьнии же въ цр ѹствии нбѹсьнэемь болии 
ѥсть  ѥго .  12отъ дьнии бо иоана крсѸтля 
доселэ црѹствиѥ нбѹсьноѥ нѫдить сz и 
нѫждьници въсхыщаѭть ѥ.  13вьси бо 
пр ѹрци и законъ до иоана прорекошz.  14и аще 
хощете приzти тъ ѥсть илия хотzи при-
ти.  15имэѩи uши слышати да слы-
шить .  16комu uподоблѭ  родъ  сь; подобенъ  
ѥсть  дэтищемъ  сэдzщимъ на тръжи-
щихъ иже възглашаѭтъ дрuгомъ своимъ 
17и глѹѭтъ: пискахомъ вамъ и  не плz-
састе. плакахомъ вамъ и не рыдасте. 
18приде  бо  iоанъ  не  пиѩ  ни  эды  и глѹѭтъ: 
бэсъ иматъ .  19приде  снѸъ  члвѹчскъ  эды  и 
пиѩ  и  глѹѭтъ: се сь члѹвкъ эдъца  и 
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винопиица мытаремъ  дрuгъ и грэшъни-
комъ. и оправьди  сz прэмѫдрость  отъ 
чzдъ  своихъ. 20тогда  начzтъ  iѹсъ поно-
сити градомъ  въ  нихъже  бышz  мъно-
жаишzѩ  силы  имъ зане  не  покаяшz сz. 
21горе тебэ хоразинъ горе тебэ виfсаида  
яко  аще  въ  тµрэ  и  сидонэ  бышz силы  
былы  бывъшzѩ  въ васъ древле  uбо въ 
врэтищи и попелэ покаяли сz бышz.  
22обаче глѹѭ  вамъ: тµрu и сидонu отъ-
радьнэе  бѫдетъ  въ  дьнь  сѫдъны неже 
вамъ. 23и ты каперънаuмъ възнесыи сz 
до  нбѸсе до  ада  сънидеши. зане  аще  въ  со-
домэхъ  бышz силы  былы  бывшzѩ  въ 
тебэ прэбылы  бышz до  дьньшьняаго 
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дьне.  24обаче  глѹѭ  вамъ яко земли содомь-
сцэ  отърадьнэе  бѫдетъ  въ день  сѫдъны  
неже тебэ. 25въ то врэмz отъвэщавъ iѹсъ 
рече: исповэдаѭ  ти  сz отъче  гѹи небu и 
земли яко uтаилъ ѥси  се  отъ прэмѫд-
рыхъ и разuмъныхъ и явилъ я  ѥси  
младеньцемъ .  26еи отѸче  яко тако бысть 
воля прэдъ тобоѭ.  27вьса  мънэ прэдана 
сѫть оцѹемь моимь и ни  къто  же не  знаѥть  
снѸа тъкъмо оцѸь. ни оцѸа къто знаѥтъ 
тъкъмо снѸъ и ѥмuже хощеть снѸъ отъ-
крыти .  28придэте къ  мънэ  вьси трuжа-
ѭщии  сz и обрэменѥнии и азъ вы покоѭ.  
29възьмэте иго моѥ на себе и наuчите  сz 
отъ мене яко кротъкъ ѥсмь и съмэренъ 
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срдѹцьмь и обрzщете покои дшѹамъ вашимъ .  
30иго бо моѥ благо и брэмz моѥ льгъко 
ѥсть.  

ъ то врэмz приде  iѹсъ сквозэ сэания. 
uченици же ѥго  възалкашz  сz и на-

чzшz  въстръгати класы  и эсти. 
2фарисеи  же  видэвъше  рэшz  ѥмu: се 

uченици твои творzтъ  ѥгоже  не  досто-
итъ  творити  въ сѫботы .  3онъ же рече имъ: 
нэсте ли чъли чъто сътвори двѹдъ ѥгда  
възалка самъ и иже съ нимь бэахѫ;  4како 
вьниде  въ храмъ бжѸии и хлэбы  прэдъ-
ложения  снэстъ  ихъже  не  достоино  ѥмu 
бэ эсти ни сѫщимъ съ нимъ  тъкъмо ие-
реомъ ѥдинэмъ; 5ли нэсте чъли въ зако-
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нэ яко въ сѫботы  иереи въ цр ѹкви сѫботы  
скврьнzтъ  и неповиньни сѫть; 6глѹѭ  вамъ 
яко цр ѹкве и болѥ  ѥсть  съде.  7аще  ли  бысте 
вэдэли  чъто  ѥсть милости хоштѫ  а  не  
жрътвэ  ни  коли  же  uбо бысте осѫдили  
неповинъныхъ. 8гѹь бо ѥсть сѫботэ  снѸъ  
чловэчскы .  9и  прэшедъ  отътѫдu  iѹсъ  при-
де  на съньмище ихъ. 10и се члѹвкъ бэ тu 
рѫкѫ  имы  сѫхѫ. и въпросишz и5 глѹѭще  аще 
достоитъ  въ сѫботѫ  цэлити да  на  нь  
възглѹѭтъ .  11онъ же рече имъ: кто ѥсть отъ 
васъ члѹвкъ иже имать овьчz ѥдино  и  аще  
въпадетъ  сz въ ямѫ  въ  сѫботѫ  не  изь-
метъ  ли ѥго; 12кольми  uбо лuчеи ѥсть 
члѹвкъ овьчzте. тэмьже  достоитъ  въ сѫ-
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ботѫ  добро  творити. 13тъгда  глѸа члѹвкu:   
простьри рѫкѫ  твоѭ  и  простьре.  и  uтвръди  
сz цэла яко же и дрuгаѩ .  14фарисеи  же 
ишедъше съвэтъ сътворишz  на нь како и5 
погuбzтъ .  iѹсъ же разuмэвъ отиде отъ-
тѫдu. 15и  послэдовааше iсѹови  народъ 
мъногъ и исцэли ѩ вьсz .  16и запрэти 
имъ да не явэ ѥго сътворѩть .  17да събѫ-
деть  сz реченоѥ исаиѥмь пркъмь глѹѭ-
щемь:  18се отрокъ мои ѥго  же изволихъ .  
възлюблѥны мои на  ньже благоволи дшѸа 
моя.  положѫ дхѸъ мои на нѥмь и сѫдъ 
ѩзыкомъ  възвэстить .  19не  прэречеть ни 
възъпиѥть ни uслышить ни  къто  же на 
распѫтиихъ гласа ѥго .  20трьсти съкрuше-
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ны не прэломить пърта въньмъша сz не 
uгасить .  доньдеже възведеть на побэдѫ 
сѫдъ.  21и на имz ѥго ѩзыци uпъваѭть .    
22тъгда  приведошz  къ немu бэсънѫѭщь  
сz слэпъ и нэмъ и исцэли и%.  яко слэпъ  и 
нэмъ  глѹаше и глzдаше.  23и дивляхѫ  сz 
вьси народи  глѹѭще: еда  сь  ѥсть снѸъ двѸъ; 
24фарисеи же слышавъше рэшz: сь не изго-
нитъ бэсъ тъкмо о вельзэвuлэ кънzзи 
бэсъ. 25вэды  же  iѹс  мысли ихъ рече имъ: 
вьсяко цр ѹствиѥ  раздэлъ  сz на сz запuс-
тэетъ  и  вьсякъ  градъ  ли  домъ  раздэлъ  
сz на сz не станетъ .  26и  аще  сотона  сотонѫ  
изгонитъ  на сz разделилъ  сz ѥсть. како 
uбо станетъ црѹство  ѥго; 27и  аще  азъ о  
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велъзэвuлэ изгонѭ  бэсы  снѹве ваши о  
комь изгонzть; сего  ради  ти  вамъ бѫ-
дѫтъ  сѫдиѩ .  28аще  ли  о  дuсэ  бжѸии азъ 
изгонѭ  бэсы  uбо постиже на васъ цр ѹство 
бжѹиѥ. 29ли  како  можетъ  къто  вънити  въ  
домъ  крэпъкааго  и  съсѫды  ѥго  расхыти-
ти аще не пръвэе  съвzжетъ  крэпъкааго и 
тогда  домъ  ѥго  расхытитъ; 30иже нэсть 
съ  мъноѭ на мz ѥсть и иже не събираѥть 
съ мъноѭ растачаѥть .  31сего ради глѸю  
вамъ вьсакъ грэхъ и хuла отъпuстить 
сz чловэкомъ. а ѥже на дхѸъ хuла не отъ-
пuстить сz члѹкомъ .  32и иже колижьдо ре-
четь слово на сынъ члѹвчьскыи отъпuс-
тить сz ѥмu. а иже речеть на дхѸъ стѹыи не 
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отъпuстить  сz ѥмu ни въ сь вэкъ ни въ 
грzдѫщии.  33или сътворите дрэво добро и 
плодъ ѥго добръ или сътворите дрэво зъло 
и плодъ ѥго зълъ. оть плода бо дрэво по-
знано бѫдеть .  34ищzдия ехидьнова како 
можете добро глѹати зъли сѫще; отъ из-
бытъка бо срдѹцu uста глѹѭть .  35добры 
члѹкъ отъ добрааго съкровища износить 
добрая и зълыи члѹкъ отъ зълааго съкро-
вища износить зълая .  36глѸѭ  же вамъ 
яко вьсяко слово праздьно ѥже  аще рекѫть 
члѹвци въздадzть о нѥмь слово въ дьнь 
сѫдьныи.  37отъ словесъ бо своихъ оправь-
диши  сz и отъ словесъ своихъ осѫдиши сz.  
38тъгда  отъвэщашz етери отъ кънижъ-
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никъ и фарисэи глѹѭще: uчителю хощемъ 
отъ тебе знамение  видэти.  39онъ же отъ-
вэщавъ рече имъ: родъ  лuкавъ  и  любодэи  
знамения ищетъ  и знамениѥ  не  дастъ  
сz ѥмu тъкъмо знамениѥ  ионы пѹрка. 
40яко бо бэ иона въ чрэвэ китовэ три 
дьни  и  три ношти тако бѫдетъ  снѸъ  
члѹвскы въ срѹдци земли  три дьни  и  три 
ношти. 41мѫжи  ниневитьсции въста-
нѫтъ  на  сѫдъ  съ  родомь  симь  и  осѫдzты 
и5. яко покаашz сz проповэдиѭ  иониноѭ  и  
се  болѥ  ионы  сьде.  42цср ѹця  uжьская 
въстанетъ  на сuдъ  съ родъмь  симь  и  
осѫдить  и5. яко  приде  отъ коньць земля  
слышатъ  прэмuдрости  соломоня  и  се  болѥ  
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соломона  сьде.  43ѥгда  же нечисты  дхѸъ 
изидетъ  отъ члѹвка прэходитъ  сквозэ 
безводьная  мэста  иштz покоя  и  не  обрэ-
таѥтъ .  44тъгда речетъ: възвращѫ  сz въ 
храмъ мои отънѭдuже изидохъ. и при-
шьдъ  обрэтаѥтъ  и5 празденъ  пометенъ 
uкрашенъ. 45тъгда  идетъ  и  поиметъ  съ  
собоѭ  седмь  инэхъ  дхѸъ люштьшь себе. и 
въшедъше  живѫтъ  тu. и бѫдѫтъ по-
слэдьняя члѹвка того горьша пръвыхъ. 
тако бѫдетъ  и родu семu лѫкавьнuѥмu.   
46ѥще ѥмu глаголѭщu къ народомъ  се  
мати  и  братия  ѥго  стояхѫ  вьнэ  ищѫще  
глѹти ѥмu. 47рече же  къ  немu ѥдинъ: се  
мати  твоя  и  братия  твоя  вьнэ  стоѩтъ  
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хотzще глѹти къ тебэ. 48онъ же отъвэ-
щавъ рече къ глѹѭщuuмu: къто ѥсть 
мати  моя  и  къто  сѫть братия моя; 49и  
простеръ  рѫкѫ  своѭ  на  uченикы  своѩ  рече: 
се  мати  моя  и  братия моя. 50иже бо аще  
творитъ  волѭ  отѹца  моѥго  иже  ѥсть на 
нбѹсхъ тъ братъ мои и сестра и мати ѥстъ .   

ъ тъ же дьнь ишедъ  iѹсъ из домu 
сэдэаше при мори. 2и събърашz сz 

къ нѥмu народи  мънози яко 
вьлэзъ въ корабь сэде  и  весь  

народъ на помории стояше. 3и глѸа имъ 
мъного притъчами глѸz:  се изиде  сэѩи  да  
сэѥтъ .  4и  сэѭщu ѥмu ова uбо падошz 
при пѫти  и  придоша  птицz нбѹсныѩ  и 
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позобашz  я .  5дрuгаа  же падошz на ка-
меньныихъ яже не имэшz землz  мъно-
гы  и абьѥ  прозzбоша занѥ  не  имэаше  
глѫбины  земля .  6слънъцu же восиявъшю  
присвzдоша  и зане не имэаше  корения  
исъхошz .  7а  дрuгоѥ  падошz въ трънии и 
възиде  тръниѥ  и  подави  я .  8дрuгаа  же 
падошz на земли добрэ и даяхѫ  плодъ .  
ово  съто ово шесть десzтъ ово три десzти. 
9имэѩи  uши слышати да  слышить. 10и  
пристѫпьше  uченици рэшz  ѥмu: по чьто 
притъчами глаголеши имъ; 11онъ же отъ-
вэщавъ рече имъ: яко вамъ дано  ѥсть ра-
зuмэти таинаа цр ѹства нбѹснаго онэмъ 
же не дано  ѥсть. 12имѫщuмu бо дастъ сz 
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и избѫдетъ  ѥмu. а иже не иматъ  и ѥже  
иматъ  възьметъ  сz отъ нѥго .  13сего  ради  
притъчами имъ глѹѭ  яко видzще не ви-
дzтъ  и слышаште не слышzть ни ра-
зuмэваѭтъ .  14и  събываѥтъ  сz имъ про-
рочъство исаино глѹѭщеѥ: слuхъмь uслы-
шите и не имате разuмэти и зьрzще 
uзьрите и не имате видэти.  15отлъстэ бо 
срѹдце людеи сихъ и  uшима тzжъко слы-
шашz и очи  свои  съмэжишz. еда когда  
uзьрzтъ  очима  и  uшима uслышzтъ и 
срѹдцемь разuмэѭтъ  и  обратzтъ сz и ис-
цэлѭ  ѩ .  16ваши  же  блѹжни  очи  яко  видите  
и  uши ваши яко слышите. 17аминь бо глѹѭ  
вамъ яко мънози прѹци и правьдьници  
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въжделэшz  видэти  яже  видите  и  не  
видэшz и слышати яже слышите и не 
слышашz. 18вы же uслышите притъчѫ  
сэявъшааго. 19всякъ иже слышить  слове-
са цр ѹствия  и не разuмэѥтъ  приходитъ  
неприязнь и въсхыщаѥтъ  сэяноѥ  въ  
срѹдци  ѥго .  се  ѥсть сэяноѥ  при  пѫти.  20а  
сэаноѥ  на  камении  сь  ѥсть слышzи слово и 
абиѥ  съ  радостиѭ  приѥмлz  ѥ.  21не  имать  
же  корене  въ  себэ  нъ  врэменъно  ѥсть. 
бывъши же печали ли гонению словесе ради 
абье съблажнэатъ  сz. 22а сэаное  въ  тръ-
нии  сь  ѥсть слышzи слово и печаль свэта 
сего и льсть богатьствия  подавляетъ  ѥ  и  
бес  плода  бываѥтъ .  23а  сэаноѥ  на  добрэ  
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земли сь ѥсть слышzи слово и разuмэ-
ваѩ  ѥ.  и  приноситъ плодъ яко подобаатъ  и  
творить ово съто ово  шесть десzтъ ово  три 
десzти. 24инѫ  притъчѫ  прэдъложи  имъ  
глѸz: подобьно ѥсть црѹьствиѥ нбѹсьноѥ 
члѹкu сэавъшu доброѥ сэмz на селэ сво-
ѥмь .  25съпzщемъ  же члѹкомъ приде врагъ 
ѥго  и въсэя плэвелъ посрэдэ пьшеницz и 
отиде.  26ѥгда  же прозzбе трэва и плодъ 
сътвори тъгда яви сz и плэвелъ .  27при-
шьдъше же раби господина рэшz ѥмu: гѹи 
не добро ли сэмz сэялъ ѥси на селэ своѥмь 
отъкѫдu uбо имать плэвелы; 28онъ же 
рече имъ: врагъ члѹкъ то сътвори .  они же 
рэшz:  хощеши ли да шьдъше възберемъ ѥ; 
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29онъ же рече ни. еда како въстьрьзающе 
плэвелы въстьрьгнете съ нимь и пьше-
ницѫ .  30оставите кuпьно расти обоѥ до 
жzтвы и въ врэмz жzтвэ рекѫ жzте-
лѥмъ: шьдъше възберэте древлѥ плэвелы 
и съвzжате ѩ въ снопы яко съжещи я.  а 
пьшеницѫ съберэте въ житьницѫ моѭ.  
31инѫ притъчѫ прэдложи имъ глѸz: по-
добно ѥсть цр ѹство нбѹсноѥ зрънu горuшъ-
нu ѥже вьземъ чловэкъ въсэя на селэ 
своемъ. 32ѥже  мьнѥ ѥстъ вьсэхъ сэменъ 
ѥгда  же въздрастетъ болѥ зелии ѥсть и 
бываатъ дрэво яко прити птицамь 
нбѹснымъ и витати на вэтвехъ ѥго. 33инѫ 
притъчѫ глѸа  имь: подобъно ѥсть цр ѹство  
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нбѹсноѥ квасu иже въземъши жена съкры въ  
мѫцэ три сатъ доньдеже вьскысэ вься. 
34вься си глѸа i ѹсъ притъчами къ народомъ 
и бес притъчz  ни чесо же не глѹаше къ нимъ. 
35да събuдетъ  сz  реченоѥ прркмь глѹѭ-
щемь:  отвръзѫ въ притъчахъ uста моя 
отъкрыѭ съкръвенаа отъ  съложения вьсе-
го мира. 36тъгда оставль народы приде въ 
домъ iѹс.  пристѫпльше  же uченици ѥго 
рэшz ѥмu: гѹи съкажи намъ притъчѫ 
плэвелъ сельныихъ.  37отъвэщавъ же гѹь рече 
имъ:  въсэавъи доброѥ сэмz ѥсть  снѸъ 
члѹчь. 38а село ѥсть вьсь миръ доброѥ  же 
сэмz сии сѫть сынове црѹьствия. а плэ-
вели сѫть сынове неприязнини. 39а врагъ 
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въсэявъи ѩ ѥсть дияволъ.  а жzтва 
коньчаниѥ вэкu ѥсть. а жzтеляне 
ангѹли сѫть .  40якоже uбо плэвели съби-
ряѭть сz и огньмь съжагаѭть сz тако 
бѫдеть и въ съконьчаниѥ вэка сего .  41по-
сълѥть гѹь  ангѹлы своѩ и съберѫть отъ ко-
ньць землѩ  вьсz съблазны и творzщzѩ 
безакониѥ.  42и въвьргuть ѩ въ пещь ог-
ньнѫѭ:  тu бѫдеть плачь и  скрьжътъ 
зѫбомъ .  43тъгда правьдьни просвьтzть  
сz яко слѹньце въ цр ѹьствии оцѸа ихъ. имэи 
uши слышати да слышить. 44пакы  
подобьно ѥсть цр ѹствиѥ нбѹсьноѥ съкровищю  
съкръвенu  на селэ ѥже обрэтъ члѹвкъ 
съкры и отъ  радости ѥго идетъ  и вьсе 
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ѥлико  имать продаѥтъ  и кuпuѥтъ  село 
то.  45пакы подобьно ѥсть црѹствиѥ нбѹсьноѥ 
члѹкu ищѫщu добра бисьра .  46иже обрэтъ 
ѥдинъ  мъногоцэньнъ бисьръ шьдъ про-
дасть  вьсе ѥлико имэаше и кuпи ѥго.  
47пакы подобьно ѥсть цр ѹствиѥ нбѹсьноѥ 
неводu въвьрженu въ море и отъ  вьсякого 
рода събьравъшu .  48и иже ѥгда наплъни 
сz извлъкъше и5 на краи и сэдъше из-
бьрашz  добрыѩ въ съсѫды а зълыz из-
вьргошz вънъ .  49тако бѫдеть  въ съконь-
чаниѥ вэка изидѫть ангѹли и отълѫ-
чzть зълыѩ отъ срэды правьдьныхъ  
50и въвьргѫть  ѩ въ  пещь огньнѫѭ тu 
бѫдеть плачь и скрьжьтъ зѫбомъ .  51и глѸа 
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имъ iѹс:  разuмэсте ли вься  си; глѹашz 
ѥмu: ѥи гѹи  52iѹс же рече имъ:  сего ради  
вьсякъ кънижьиикъ наuчивъ сz цр ѹст-
виѭ  нбѹсьнuuмu подобьнъ ѥсть  члѹкu 
домовитомu иже износить отъ съкровища 
своѥго новая и ветьхая.  53и бысть ѥгда  
съконьча iѹс притъчz сиѩ прэиде отъ-
тѫдu. 54и приде въ отьчьствиѥ своѥ  и 
uчаше ѩ на съборищихъ ихъ .  яко 
дивляхu сz ѥмu и глѹахѫ: отъкѫдѫ  
семu ѥсть прэмѫдрость  си  и  сила; 55не  сь  ли  
ѥсть  тектоновъ снѸъ; не  мати  ли  ѥго  на-
рицаѥтъ  сz мария и братия ѥго  ияковъ  
и  иосифъ и симонъ и июда .  56и сестры  ѥго  не  
вьсz ли въ насъ сѫть; отъкѫдu uбо семu 
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вься си сѫть; 57и  блажняахѫ  сz о  нѥмь .  iѹс  
же рече имъ: нэсть прѹкъ без чьсти тъкъмо 
въ своѥмь  отьчьствии и въ домu своѥмь .  
58и  не  сътвори  тu силъ мъногъ за не-
вэрьство ихъ.  

ъ оно врэмz слыша иродъ  тетрархъ 
слuхъ iсѹвъ 2и рече отрокомъ  своимъ: сь 

ѥсть  iоанъ кръститель. тъ въс-
крьсе  отъ мрътвыхъ и сего ради  

силы  дэѭтъ  сz о  нѥмь. 3иродъ  бо  емъ  
иоана  съвzза и% и въсади  и% вь темьницѫ  
иродияды  ради  жены  филипа брата 
своего. 4глѹаше бо ѥмu иоанъ: не  достоитъ  
ти  имэти  ѥѩ .  5и  хотz и% uбити uбоя  сz 
народа  зане яко прѹка имэхѫ  и5. 6дьни  же  

. д7i . 
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бывъшu рождьства  иродова  плzса дъщи  
иродиядина посрэдэ  и  uгоди  иродови.  
7тэмьже  съ клzтвоѭ  издрече  ѥи  дати  
ѥгоже  аште  въспроситъ .  8она  же  наважде-
на  материѭ  своѥѭ  даждь  ми рече сьде  на  
блюдэ  главѫ  иоана  крѹстителя. 9и печа-
ленъ бысть цсѸръ .  клzтвы  же ради  и  
възлежzщихъ съ нимъ  повелэ дати  и5. 10и  
посълавъ uсэкнѫ  иоана  въ  темьници .  11и  
принесошz главѫ  ѥго  на  блюдэ  и дашz 
дэвици  и  несе  матери  своеи.  12и  пристѫпи-
шz  uченици ѥго  възzшz тэло ѥго  и  
погребоша  ѥ  и  пришьдъше възвэстишz 
iсѹви. 13и слышавъ iѹс  отиде отътѫдu въ 
корабли въ пuсто мэсто ѥдинъ .  и  слы-
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шавъше народи  по  нѥмь  идошz пэши отъ  
градъ .  14и ишедъ  iѹсъ видэ  народъ  мъногъ  
и  милосрьдова о нихъ и исцэли недѫжь-
ныѩ ихъ .  15поздэ же бывьшu пристѫпи-
шz къ нѥмu uченици ѥго глѹѭще:  пuсто 
ѥсть  мэсто и годииа uже минѫ отъпuс-
ти народы да шъдъше въ окрьстънѩѩ 
градьцz кuпzть брашьна себэ .  16iѹс  же рече 
имъ:  не трэбuѭть отити дадите имъ 
вы эсти .  17они же глѹашz ѥмu: не имамъ 
сьде тъкъмо пzть хлэбъ и дъвъ рыбэ .  
18онъ же  рече: принесэте ми ѩ сэмо .  19и по-
велэ народомъ възлещи  на травэ и при-
имъ пzть хлэбъ и двэ рыбэ възьрэвъ 
на небо благослови. и прэломль дасть uче-
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никомъ хлэбы uченици же народомъ .  20и 
эшz вьси и насытишz сz. и възzшz из-
бытъкы uкрuхъ дъва на десzте  коша 
исплънь .  21эдѫщихъ же бэаше мѫжъ яко 
пzть тысzщь  развэ женъ и дэтии .  22и 
абиѥ uбэди iѹс uченикы  своя вълэсти въ 
корабль и варити и5 на ономь полu доньде-
же отъпuстить народы.  23и отъпuщь на-
роды възиде на горѫ ѥдинъ помолитъ  сz. 
поздэ же бывъшu ѥдинъ  бэ тu .  24ко-
рабль же бэ посрэдэ моря погрѫжаѩ  сz 
влънами. бэ бо противьнъ вэтръ .  25въ 
четврьтѫѭ  же стражѫ нощи иде къ нимъ 
iѹс ходz по морю.  26и видэвъше и5 uченици 
по морю ходzщь съмzтошz  сz глѹѭще  яко 
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призракъ ѥсть и отъ страха възъпишz.  
27абиѥ же рече имъ iѹс глѹя: дрьзаите азъ 
ѥсмь  не боите  сz.  28отъвэщавъ же ѥмu 
петръ рече: гѹи  аще ты ѥси повели ми прити 
къ тебэ по водамъ .  29онъ же рече: приди.  и 
излэзъ петръ ис корабля хождааше на 
водахъ и приде къ iѹсови.  30видz  же вэтръ 
крэпъкъ uбоя  сz и начьнъ uтапати 
възъпи глѸя: гѹи спѹси мz.  31абиѥ же iѹс  про-
стьръ рѫкѫ ятъ и5 и глѸа ѥмu: маловэре по  
чьто сz uсѫмьнэ;  32и вълэзъшема има 
въ корабль прэста вэтръ .  33сѫщеи же въ 
корабли поклонишz  сz ѥмu глѹѭще: въ 
истинѫ снѸъ бѹжии ѥси .  34и прэяхавъше 
придошz на землѭ генисареfьскѫ .  35и  по-
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знавъше и5  мѫжи  мэста  того  посълашz 
въ вьсѫ  странѫ  тѫ  и  принесошz  къ  нѥмu 
вьсz болzштzѩ .  36и моляхѫ  и5 да  тъкъ-
мо прикоснѫтъ  сz въскрилии ризы  ѥго .  и  
ѥлико прикоснѫшz сz ѥмь  спѹсни  бышz.  

ъгда  пристѫпиша къ iѹсви иже 
бэахѫ  въ  иерѹлмэ кънижъници и 

фарисэи глѹѭще: 2по чьто uченици 
твои прэстѫпаѭтъ  прэдания  старецъ; 
не  uмываѭтъ  бо рѫкъ  своихъ  ѥгда  
хлэбъ  эдzтъ .  3онъ  же  отъвэщавъ рече 
имъ: по чьто и вы прэстѫпаѥте  запо-
вэдь  бжѸию  за прэданиѥ  ваше; 4бѹъ  бо  
заповэда  глѸz: чьти отѸца  и матерь и иже 
зълословитъ  отѸца  ли  матерь съмрътьѭ  
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да  uмьретъ .  5вы  же глѹте: иже колижъдо  
речетъ  отѸцю  ли матери: даръ  иже  коли-
жъдо  отъ мене пользевалъ сz ѥси.  6иже  не  
почьтетъ  отѸца  своѥго  ли  матере  своеѩ  и  
разористе  законъ  бжѸии  за прэданиѥ ваше. 
7лицемэри добрэ  пророчъствова о  васъ исаия 
глѸz: 8приближаѭтъ  сz мьнэ людье си 
uсты  своими и uстънами чьтѫтъ  мz а  
срѹдце  ихъ  далече  отъстоитъ отъ мене. 
9въсuѥ  же чътѫтъ  мz uчzще uчения 
заповэдеи  члѹвчскъ. 10и призъвавъ наро-
ды  рече имъ: слышите и разuмэите. 11не  
въходzщее  въ uста скврънитъ члѹвка. нъ  
исходzщее  из  uстъ то скврънитъ члѹвка. 
12тъгда  пристѫпивъше  uченици  ѥго  
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рэшz  ѥмu: вэси ли яко фарисеи слы-
шавъшеи  слово съблазнишz сz. 13онъ же 
отъвэщавъ рече: вьсякъ садъ  ѥгоже  не  
сади  отѸцъ  мои  нбѹсныи  искоренитъ  сz. 
14останэте ихъ .  вожди  сѫтъ  слэпи  слэпь-
цемъ. слэпецъ же слэпъца аште водитъ  
оба  въ  ямѫ  въпадете  сz. 15отъвэщавъ же 
петръ рече ѥмu: съкажи намъ притъчѫ  
сиѭ .  16iѹсъ же рече ѥмu: ѥдиначе  ли  и  вы  
неразuмьни  ѥсте; 17не  u   ли  разuмэваете  
яко вьсяко ѥже  въходитъ  въ  uста въ 
чрэво въмэщаѥтъ  сz и  афедрономъ  исхо-
дитъ .  18а исходzщаа из uстъ отъ срѹдца  
исходzтъ и та скврънzтъ члѹвка. 19отъ 
срѹдца  бо  исходzтъ  помышлѥния  зъла .  
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uбииства прэлюбодэяния  любодэяния 
татьбы  лъжесвэдэния  власфимия .  20си  
сѫть скврьнzщаа члѹвка. а  ѥже  не  
uмъвенама рuками  эсти  не скврънитъ 
члѹвка. 21и  ишедъ  отътѫдu iѹс  отиде въ  
странѫ тµрьскѫ и сидоньскѫ .  22и се жена 
хананеиска отъ прэдэлъ тэхъ ишьдъ-
ши възъпи глѹющи:  помилuи мz снѹu 
двѹдвъ дъщи моя зълэ бэсьнuѥть сz.  
23онъ же не отъвэща ѥи словесе.  и пристѫ-
пльше uченици ѥго молэахѫ ѥго глѹѭще: 
отъпuсти ѭ яко въпиѥть въслэдъ насъ .  
24онъ  же отъвэщавъ рече:  нэсмь посъланъ 
тъкъмо  къ овьцамъ погыбъшиимъ до-
мu изѹлѥва .  25она же пришьдъши поклони  
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сz ѥмu глѹѭщи: гѹи помози ми .  26онъ же 
отъвэщавъ рече: нэсть добро отzти хлэ-
ба чzдомъ и поврэщи и5  пьсомъ .  27она же 
рече: ѥи гѹи ибо и пьси эдzть отъ крuпиць 
падаѭщиихъ отъ трапезы господии сво-
ихъ .  28тогда отвэщавъ iѹс рече ѥи:  Ҷ жено 
велика ѥсть вэра твоя. бѫди тебэ якоже 
хощеши. и исцэлэ дъщи ѥи  томь часэ.  29и  
пришедъ  отътѫдu iѹс  иде  при  мори гали-
лэисцэмъ  и  въшедъ  на  горѫ  сэде  тu. 30и  
пристѫпишz къ нѥмu  народи  мънози 
имѫще  съ  собоѭ  хромы  нэмы  и слэпы  и 
бэсъны  и ины  мъногы  и приврьгошz ѩ  
къ  ногама  iсѹвама и исцэли ѩ .  31яко  наро-
дu  дивити  сz  видzще  нэмы  глѹѭщz 
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бэдъныѩ  съдравы  и хромыѩ  ходzштz  
и слэпыѩ  зърzщz и славлэхѫ  бѹа  изѹрлва.   
32iѹс  же призъвавъ uченикы своѩ рече имъ: 
милосрьдuѭ о народэ яко uже три дьни 
присэдzть мънэ и не имѫть чесо эсти и 
отъпuстити ихъ не ядъшъ  нехощѫ да не 
како ослабэѭть на пѫти.  33и глѹашz ѥмu 
uченици ѥго:  отъкѫдu намъ въ пuстэ 
мэстэ хлэбъ толико насытити народа 
толико .  34и глѸа имъ iѹс:  колико хлэбъ има-
те;  они же рекошz: седмь и мало рыбиць.  35и 
повелэ народu възлещи на земли.  36и при-
имъ седмь хлэбъ и рыбы хвалѫ въздавъ 
прэломи и дасть uченикомъ своимъ .  uче-
ници же народомъ .  37и эшz вьси и насы-
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тишz  сz и възzшz избытъкы uкрuхъ 
седмь  кошьниць исплънь .  38и ядъшиихъ 
бэаше четыри тысzщz мѫжь развэ женъ 
и дэтии .  39и отъпuщь народы вълэзе въ 
корабль и  приде въ прэдэлы магда-
линьскы.  

 пристѫпишz  фарисеи и садuкеи  
искuшаѭште  и5 .  просишz знаме-
ния  съ нѹбсе показати имъ. 2онъ же 
отъвэщавъ рече имъ: вечерu сѫщu 

гѹлѥте: ведро  чръмънuѥтъ  бо сz нѹбо. 3и 
ютро: дьнесь  зименъ чръмънuѥтъ  бо сz 
дрzселuѩ  нѹбо. лице uбо нѹбси uмэѥте  ра-
сѫждати а знамения врэменемь  не мо-
жете. 4родъ  золъ  и  прэлюбодэи  знамения 

. ѕi . 
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ищетъ  и знамениѥ  не  дастъ  сz имъ  
тъкъмо знамениѥ ионы  пророка. и  оставль  
ѩ  отиде.  5и  прэшедъше  uченици ѥго  на  
онъ полъ забышz хлэбы  възzти. 6iѹс  же 
рече имъ: вьнемлэте и блюдэте  сz отъ 
кваса фарисеиска и садuкеиска. 7они же 
помышлэхѫ  въ  себэ  глѹѭще: яко хлэбъ не 
възzхомъ. разuмэвъ же iѹс  рече имъ: чъто 
мыслите въ себэ маловэри яко хлэбъ не 
възzсте; 9не u  ли разuмэваѥте  ни  помь-
ните  пzти  хлэбъ  на пzть  тысѫштъ и 
колико кошъ вьзzсте; 10ни  ли  седми  хлэбъ  
четыремъ тысѫштамъ и колико кошъ-
ницъ  възzсте; 11како не разuмэѥте  яко  
не  о  хлэбэхъ вамъ вънимати рэхъ; 
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храните  же  сz отъ кваса  фарисеиска  и  
садuкеиска .  12тъгда  разuмэшz яко  рече  
хранити  сz не  отъ кваса  хлэбънааго  нъ  
отъ uчения фарисеиска и садuкеиска.  
13пришьдъ  же  iѹс  въ странѫ кесариѩ фили-
повы въпрашааше uченикы своѩ глѸѩ: 
кого глѹють мz члѹци быти снѸа члѹчьскааго; 
14они же рекошz:  ови иоана крьстителя ини 
же илиѭ дрuзи  же иеремиѭ или ѥдиного 
отъ пркъ .  15глѸа имъ iѹс:  вы же кого глѹѥте  
мz быти; 16отъвэщавъ же симонъ петръ 
рече:  ты ѥси  хсѸъ снѸъ бѹа живааго .  17и отъ-
вэщавъ iѹс рече ѥмu:  блаженъ ѥси симоне 
вариона яко плъть и кръвь не яви тебэ нъ 
оцѸь мои иже ѥсть на нбѹсехъ .  18азъ же тебэ 
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глѸю яко ты ѥси петръ и на семь камени 
съзиждѫ црѹкве моѭ и врата адова не 
uдолэѭть ѥи.  19и дамь тебэ ключz 
црѹствия  нбѹсьнааго. и ѥже аще съвzжеши 
на земли бѫдеть съвzзано на нбѹсехъ .  и 
ѥже  аще раздрэшиши на земли бѫдеть 
раздрэшено на нбѹсехъ.  20тъгда  запрэти 
uченикомъ своимъ да ни комu же не ре-
кѫтъ  яко  сь  ѥсть iѹсъ хѹъ. 21отътолэ на-
чzтъ iѹсъ съказати uченикомъ своимъ  
яко  подобаатъ  ѥмu  ити  въ  иеросалимъ и 
мъного пострадати  отъ старецъ  и  архиереи  
и  кьнижъникъ и uбьенu быти и третии 
дьнь  въстати .  22и  поѥмъ  и5 петръ  начzтъ 
прэрэкати  ѥмu глѸz: милосрѹдъ  ты  гѹи. не 
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иматъ  тебэ быти се. 23онъ же обративъ  сz 
рече петрови: иди  за  мъноѭ  сотоно.  събла-
знъ ми ѥси  яко  не  мыслиши яже сѫть  
бѹжия  нъ  члѹчская. 24тъгда  iѹсъ рече 
uченикомъ своимъ: аще къто хощетъ  по 
мьнэ ити да  отъвръжетъ сz себе и 
възъметъ крѹстъ свои  и въ слэдъ  мене  
грzдетъ .  25иже  бо  хощетъ  дшѸѫ  своѭ  спѹсти  
погuбитъ ѭ  и  иже  погuбитъ  дшѸѫ  своѭ  
мене ради  обрzштетъ  ѭ.  26каа  полъза  
ѥсть  члѹвкu  аште весь миръ приобрzщетъ  
а дшѸѫ  своѭ  отъщетить; ли  что  дастъ  
члѹвкъ  измэнѫ  за дшѸѫ  своѭ; 27прити бо 
иматъ снѸъ чловэчскы  въ славэ отѸца  
своѥго съ анѹглы стѸыми и тогда  
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въздастъ  комuжъдо по дэломъ  своимъ.   
28аминь глѹѭ  вамъ: сѫтъ  ѥтери  отъ съде  
стоѩштихъ иже не имѫтъ  съмръти  
въкuсити доньдеже  видzтъ  снѸа члѹвчс-
каго  грzдѫща  въ  цсѹрствии  своѥмь .   

 быстъ  по шести денъ  поѩтъ iѹс 
петра и иякова и иоана брата 
ѥмu и възведе ѩ на горѫ высокѫ 
ѥдины .  2и прэобрази сz прэдъ 

ними и просвьтэ сz лице  ѥго яко слѹнце.  и 
ризы ѥго бышz бэлы яко свэтъ .  3и се 
явисте сz имъ мuиси и илия съ нимь 
глѹѭща .  4отъвэщавъ же петръ рече къ iѹсови: 
гѹи  добро ѥсть намъ сьде быти аще хощеши 
да сътворимъ три кровы тебэ ѥдинъ и 

. з7i . 
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моиси ѥдинъ и илии ѥдинъ .  5ѥдиначѥ  же 
ѥмu  глѹѭщu се облакъ свэтьлъ осия ѩ и се 
гласъ изъ облака глѸѩ: се ѥсть  снѸъ мои 
възлюблѥныи о нѥмьже благоволихъ того 
послuшаите.  6и слышавъше uченици па-
дошz ници и uбояшz сz зэло .  7и при-
стѫпль iѹс прикоснѫ  сz ихъ и рече: въста-
нэте и не боите сz.  8възведъше  же очи свои 
никого же не видэшz тъкъмо iѹса ѥдиного .  
9и съходzщемъ имъ съ горы заповэда 
имъ iѹсъ глѸѩ: ни  комu  же не повэдите 
видэния доньдеже снѸъ члѹчьскыи из 
мрътвыхъ въскрьснеть .  10и  въпросишz и5 
uченици ѥго  глѹѭще: чьто uбо глѹѭть  
кънижъници  яко  илии  подобаатъ  прити 
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прэжде.  11iѹс  же отъвэщавъ рече имъ: илия 
uбо придетъ  прэжде  и  uстроитъ  вься. 
12глѹѭ  же вамъ яко илия uже приде  и  не  
познашz ѥго  нъ  сътворишz о  нѥмь  въся  
ѥлико  въсхотэшz. тако и снѸъ члѹвчскы  
иматъ  страдати отъ нихъ. 13тъгда  ра-
зuмэшz uченици яко о  иоанэ  кръсти-
тели рече имъ. 14и пришедъшемъ  имъ  къ 
народu члѹвкъ нэкыи пришьдъ къ iѹсu 
кланэаше сz ѥмu  15глѸя гѹи помилuи снѸъ 
мои  яко на новъ мэсzць бэсьнuѥть  сz и 
зълэ страждеть. мъногашьди падаѥть 
на огнь и мъногашьди въ водѫ.  16и 
приведохъ и5  къ uченикомъ твоимъ . и не 
могошz ѥго исцэлити .  17отъвэщавъ  же iѹсъ 
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рече:  Ҷ роде невэрьнъ и развращенъ доколэ 
съ вами бѫдѫ; доколэ трьплѭ васъ; при-
ведите ми и5  сэмо .  18и запрэти ѥмu iѹс и 
изиде из нѥго бэсъ и исцэлэ отрокъ томь 
часэ.  19тогда пристѫпльше uченици къ 
iѹсu ѥдиномu рекошz:  по  чьто мы не мо-
гохомъ изгънати ѥго;  20iѹс же рече имъ:  за 
невэрьствиѥ ваше. аминъ бо глѸѭ  вамъ:  
аще имате вэрѫ яко зрьно горuшьно речете 
горэ сеи прэиди отъсѫдu тамо и прэ-
идеть и ни  чьто  же невъзможьно бѫдеть 
вамъ .  21родъ же сь не исходить тъкъмо мо-
литвоѭ и постъмь.  22живѫщемъ  же имъ въ 
галилеи рече имъ iѹс:  прэданъ имать быти 
сынъ члѹвчь  въ рѫцэ члѹвкомъ  23и uбиѭть 
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и5 и третии дьнь въстанеть .   и скръбьни 
быша зэло. 24пришьдшемъ  же имъ въ ка-
ферънаuмъ пристѫпишz приѥмлѭщеи  
дидрагма къ петрови и рекошz:  uчитель 
вашь не даѥть ли дидрагма;  25рече: еи. и 
ѥгда  въниде въ домъ вари и5 iѹс  глѸя:  чьто 
ти сz мьнить симоне цр Ѹе земьнии отъ  
кыихъ приѥмлѭть дани или кинсъ; отъ 
снѹовъ ли своихъ или отъ тuждиихъ;  26рече 
ѥмu петръ:  отъ тuждиихъ. рече ѥмu iѹс:  
uбо свободъ  ли сѫть снѹове;  27нъ да не 
съблазнимъ ихъ шьдъ въ море въврьзи 
ѫдицѫ  и ѭже имеши прежде рыбѫ възьми 
и отъврьзъ uста ѥи обрzщеши  статирь .  
тъ възьмъ  даждь имъ за сz и за мz .  
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ъ тъ часъ пристѫпишz uченици къ 
iѹсови глѹѭще: къто uбо болии ѥсть въ 

црѹствии нбѹсьнэемь; 2и призъвавъ 
iѹс отрочz постави ѥ по  срэдэ  ихъ 3и 

рече: аминъ глѸѭ  вамъ:  аще не обратите 
сz и бѫдете яко дэти не имате вънити 
въ црѹствиѥ  нбѹсьноѥ .  4иже  бо сz съмэрить 
яко отрочz се тъ ѥсть болии въ црѹствии 
нбѹсьнэѥмь .  5и иже колижъдо  прииметъ  
отрочz таково ѥдино  въ  имz моѥ  мене  
приѥмлѥтъ .  6и  иже  аще  съблажняѥтъ  
ѥдиного отъ малыихъ сихъ вэрuѭщихъ  
въ мz uнэе  ѥмu ѥстъ  да  обэсzтъ  жръ-
нъвъ  на  выи ѥго  осьльскы  и потопzтъ  и5 
въ пѫчинэ  морьстэи.  7горе  вьсемu мирu 
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отъ съблазнъ. неволя  бо  ѥсть прити  съб-
лазномъ обаче  горе  члѹкu  томu имьже 
съблазнъ приходитъ .  8аще ли рѫка твоя 
ли нога твоя  съблажьняѥтъ  тz отъсэци 
и5 и отъвръзи отъ себе. добрэѥ  ти  ѥсть 
вънити въ животъ хромu ли бэдънu не-
же дьвэ  рѫцэ и дъвэ  нозэ имѫщю въвръ-
женu быти въ огнь вэчъны .  9и аще око  
твое  съблажнаатъ  тz изьми  ѥ  и  връзи 
отъ себе. добрэѥ  ти  ѥсть съ ѥдинэмь окомь  
въ животъ вьнити неже дьвэ очи  имѫщю 
въвръженu быти въ геонѫ  огньнѫѭ .  
10блюдэте сz и нерадите о ѥдиномь отъ 
малыихъ сихъ глѸю бо вамъ яко ангели 
ихъ на нбѹсехъ выинѫ видzть лице оцѸа 
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моѥго нбѹсьнааго .  11приде бо сынъ члѹвчь-
скыи възискатъ и спѹастъ погыбъшааго .  
12чьто сz мьнить вамъ аще бѫдеть етерu 
дрuгuuмu члѹвкu съто овьць и заблю-
дить ѥдина отъ нихъ. не оставить ли 
девzти  десzтъ и девzти  на горахъ и 
ишьдъ ищеть заблѫжъшzѩ;  13и аще бѫ-
деть обрести ѭ аминъ глѸѭ  вамъ яко ра-
дuѥть сz о нѥи паче неже о девzти  де-
сzтъ и девzти незаблѫжъшиихъ .  14тако 
нэсть воля прэдъ оцѸемь  вашиимъ нбѹсь-
ныимь да погыбнеть ѥдинъ отъ  малы-
ихъ сихъ .  15аще же  съгрэшить къ тебэ 
братъ твои иди обличи и5 междѫ собою и 
тэмь ѥдинэмь .  аще тебе послuшаеть  
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приобрzщеши брата своего .  16аще ли тебе не 
послuшаеть  поими съ собоѭ ѥдиного или 
дъва да въ uстэхъ дъвоѭ или трии 
съвэдэтель станеть вьсякъ глѸъ .  17аще не 
послuшаѥть ихъ рьци црѹкви.  аще же и о 
црькъви неродити начьнеть да бѫдеть 
ти яко ѩзычьникъ и мытарь .  18аминъ 
глѸѭ  вамъ:  ѥлико аще съвzжете на земли 
бѫдеть съвzзано на нбѸеси и ѥлико  аще 
раздрэшите на земли бѫдеть раздрэ-
шено на нбѸси.  19пакы аминъ глѸѭ  вамъ 
яко аще дъва отъ васъ съвэщаѥте на 
земли о вьсакои вещи ѥѩже  колижъдо про-
сита бѫдеть има отъ  отьца моѥго иже 
ѥсть  на нбѸсехъ .  20идеже бо ѥста дъва или 
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триѥ събьрани въ имz моѥ тu ѥсмь по  
срэдэ ихъ .  21тъгда  пристѫпи  къ нѥмu 
петръ рече: гѹи коль краты  съгрэшитъ  
братъ мои въ мz и отъпuщѫ  ѥмu до  
седмь  кратъ ли; 22глѸа ѥмu iѹсъ: не глѹѭ  
тебэ до  седмь  кратъ  нъ до  седмь десzтъ  
кратъ седмицеѭ.  23сего ради  uподоби  сz 
ѥсть  црѹствиѥ нбѹсьноѥ члѹкu црѹu иже въс-
хотэ сътzзати  сz о словеси съ рабы свои-
ми.  24начьнъшu же ѥмu сътzзати сz при-
ведошz ѥмu длъжьникъ ѥдинъ тьмоѭ 
талантъ .  25не  имѫщu же ѥмu въздати 
повелэ господинъ ѥго да продадzть и5 и 
женѫ  ѥго и чzда и вьсе ѥлико имэаше и 
отъдати .  26падъ uбо рабъ тъ  кланэаше  
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сz ѥмu глѸя: гѹи  потрьпи на мънэ и вьса  
ти въздамь .  27милосрьдовавъ же гѹь раба 
того пuсти и5 и длъгъ отъпuсти ѥмu .  

28изъшьдъ же рабъ тъ  обрэте  ѥдиного отъ 
клеврэтъ  своихъ иже бэ длъжьнъ ѥмu 
сътъмь цzтъ и имъ и5 давляаше и5  глѸя: 
въздаждь ми имьже ѥси длъжьнъ .  

29падъ же клеврэтъ ѥго на ногu ѥго 
молэаше и5 глѸя:  потрьпи на мънэ и вьсе ти 
въздамь .  30онъ же не хотэаше нъ шьдъ 
въсади и5 въ тьмьницѫ доньдеже въз-
дасть вьсь длъгъ ѥго .  31видэвъше же клев-
рэти ѥго бывъшая съжалишz си зэло и 
пришьдъше съказашz господинu своѥмu 
вьса  бывъшая.  32тогда призъва и5  гос-
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подинъ ѥго глѸа ѥмu: рабе лuкавыи вьсь 
длъгъ твои отъпuстихъ ти понѥже uмо-
ли мz .  33не подобааше ли и тебэ помило-
вати клеврэта своѥго яко и азъ тz по-
миловахъ .  34и прогнэвавъ сz господинъ 
ѥго  прэдасть и5 мѫчителѥмъ доньдеже 
въздасть вьсь длъгъ свои.  35тако и оцѸь 
мои нбѹсьныи сътворить вамъ аще не  
отъпuщаѥте къждо братu своѥмu отъ 
срдѹць вашихъ прэгрэшении ихъ .  

 быстъ  ѥгда  съконьча iсѹъ словеса 
си прэиде  отъ галилеѩ  и  приде  въ  
прэдэлы  июдеискы  об онъ полъ 
иоръдана .  2и  по  нѥмь  идошz наро-

ди  мънози и исцэли ѩ  тu. 3и  пристѫпи-
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шz къ iѹсu фарисеи искuшаѭще и5 и глѹѭще:  
аще достоить члѹвкu пuстити женѫ своѭ 
по вьсакои винэ; 4и отъвэщавъ iѹс рече имъ:  
нэсте ли чьли яко сътвори испрьва мѫжь-
скъ полъ и женьскъ сътворилъ я ѥсть .  5и 
рече: сего ради оставить члѹвкъ оцѸа своѥго и 
матере и прилэпить  сz къ женэ своѥи и 
бѫдета оба въ плъть ѥдинѫ .  6тэмьже 
uже нэсте дъва нъ плъть ѥдина ѥже uбо 
бѹъ съчета члвѸкъ да не разлѫчаѥть .  
7глѸашz ѥмu:  чьто uбо моµѶси заповэда 
дати кънигы распuстьныѩ и отъпuс-
тити ѭ; 8глѸа имъ: яко моµѶси по жесто-
срьдиѭ  вашемu повелэ вамъ пuстити 
жены вашz испрьва же не бысть тако .  
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9глѸѭ  же вамъ яко аще иже пuстить женѫ 
своѭ развэ словесе любодэаньнааго тво-
рить ѭ прэлюбы творити и женzисz 
потьбэгоѭ прэлюбы творить .  10и глѸашz 
ѥмu uченици ѥго: аще тако ѥсть вина 
члѹкu съ женоѭ uнѥ ѥсть не женити  сz.  
11онъ же рече имъ: не вьси въмэстzть 
словесе сего нъ имъже дано ѥсть .  12сѫть бо 
каженици иже изъ чрэва мтѹрьня родишz  
сz тако. и сѫть каженици ѩже  нсказишz 
члѹци. и сѫть каженици иже исказишz сz 
сами црсѹтвия ради нбѹсьнааго. могыи 
въмэстити да въмэстить .  13тъгда при-
ведошz къ  нѥмu дэти  да  рѫцэ  въз-
ложитъ  на нz  и  помолитъ  сz. uченици же 
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запрэтишz имъ. 14iѹсъ же рече имъ: оста-
нэте  дэтии  и  не  браните  имъ  прити  къ  
мьнэ  таковыхъ бо ѥсть црѹство  нбѹсноѥ.  15и  
възложъ  на  нz рѫцэ  отиде отътѫдu. 16и  
се юноша нэкыи пристѫпи къ iѹсu молz и5 
глѸя: uчителю благыи чьто благо сътворѫ 
да имамъ  животъ вэчьныи; 17онъ же рече 
ѥмu:  чьто мz глѸѥши  блага. ни  къто  же 
благъ тъкъмо ѥдинъ  бѹъ .  аще ли хощеши 
въ животъ вэчьныи вънити съблюди 
заповэди.  18глѸа ѥмu:  кыѩ; iѹс же рече ѥмu: 
ѥже  не uбиѥши. не прэлюбы сътвориши. не 
uкрадеши.  не лъжесъвэдэтель бѫди.  
19чьти оцѸа своѥго и мтѸрь. и възлюбиши 
ближьнэаго своѥго яко самъ сz .  20глѸа ѥмu 

Ӗ  ҥ т ъ  м а т f е а  Ӗ  

∙  111  ∙ 



юноша: вьса си сътворихъ отъ юности мо-
ѥѩ .  чесо ѥсмь ѥще не доконьчалъ;  21рече 
ѥмu iѹс:  аще хощеши съврьшенъ быти иди 
продаждь имэниѥ твоѥ и даждь ни-
щимъ и имэти имааши съкровище на нбѸсе 
и приди въ слэдъ мене .  22слышавъ же юно-
ша слово отиде скръбz бэ бо имэѩ сътz-
жания мънога .  23iѹс же рече къ uченикомъ 
своимъ: амин глѸю  вамъ яко не  uдобь 
вънидеть богать въ цр Ѹьствиѥ  нбѹсьноѥ .  
24пакы глѸѭ  вамъ яко uдобэѥ ѥсть вель-
бѫдu сквозэ uши игълниэ проити неже 
богатu въ цр Ѹьствиѥ  божиѥ вънити .  
25слышавъше же се  uченици ѥго дивлэа-
хѫ сz зэло глѹѭще: къто uбо можеть спѹсенъ 
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быти; 26възьрэвъ же iѹс рече имъ:  отъ чло-
вэкъ се невъзможьно ѥсть а отъ бѹа вьса 
възможьна сѫть.  27тогда отъвэщавъ 
петръ рече ѥмu:  се мы оставихомъ вьса и 
въслэдъ тебе идохомъ .  чьто бѫдеть 
намъ;  28iѹсъ же рече ѥмu: аминъ глѸю вамъ 
яко вы шьдъшеи по мънэ въ пакыбы-
тиѥ ѥгда  сzдеть сынъ чловэчьскыи на 
прэстолэ славы своѥѩ сzдете и вы на 
дъвоѭ  на  десzте прэстолu сѫдzще обэма  
на  десzте колэнома изѹлѥвома .  29и вьсакъ 
иже оставить братиѭ или сестры или оцѸа 
или матере или женѫ или дэти или села 
или храмы имене моѥго ради съто-
кратицеѭ прииметь и животъ  вэчьныи 
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наслъдьствить .  30мънози же бѫдѫть прь-
вии послэдьнии и послэдьнии прьвии.  

одобьно  ѥсть  црьѸствиѥ нбѹсьноѥ 
члѹкu домовитu иже изиде кuпь-
но заuтра наѩти  дэлателя въ 
виноградъ  свои.  2съвэщавъ же  съ 

дэлатели по пэнzзu на дьнь  посъла ѩ  
въ виноградъ свои .  3и ишъдъ въ третиѭ 
годинѫ видэ ины на тръжищи стоѩщz 
праздьны. 4и тэмъ рече:  идэте и вы въ 
виноградъ мои и ѥже бѫдеть правьда 
дамь вамъ .  они же идошz .  5пакы же 
ишъдъ въ шестѫѭ и девzтѫѭ годинѫ 
сътвори такожде.  6въ ѥдинѫѭ же на 
десzте годинѫ ишьдъ обрэте дрuгыѩ  
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стоѩщz праздьны и глѸа имъ:  чьто сьде 
стоите вьсь дьнь праздьни;  7и  глѸашz 
ѥмu яко ни  къто  же насъ не наѩтъ. и глѸа 
имъ:  идэте и вы въ виноградъ мои и ѥже 
бѫдеть правьда приимете .  8вечерu  же 
бывъшu глѸа гѹь винограда къ приставь-
никu своѥмu: призови дэлателѩ и даи 
имъ мьздѫ начьнъ отъ послэдьниихъ 
до прьвыихъ .  9пришъдъше иже въ ѥди-
нѫѭ на десzте годинѫ приѩшz по пэ-
нzзu .  10и пришъдъше прьвии мьнzахѫ 
сz вzще приѩти и приѩшz и ти по пэ-
нzзu.  11приимъше же ръпътахѫ на госпо-
дина  12глѸѭще: како сиѩ послэдьнѩѩ 
ѥдинъ  часъ сътворивъшz и равьны намъ 
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сътворилъ ѩ  ѥси понесъшиимъ тzготѫ 
дьне и варъ;  13онъ же отъвэщавъ рече 
ѥдиномu ихъ: дрuже не обиждѫ тебе не по 
пэнzзu ли съвэщахъ съ тобоѭ;  14възь-
ми своѥ и  иди. хощѫ же семu послэдьнюмu 
дати яко и тебэ.  15или нэсть ми лэть 
сътворити ѥже хощѫ въ своихъ ми;  аще око 
твоѥ лѫкаво ѥсть яко азъ благъ ѥсмь;  
16та бѫдѫть послэдьни пьрвии и пьрвии 
послэдьнии. мънози бо сѫть зъвании 
мало же избьраныихъ.  17и  въсходz iѹс въ 
иеросалимъ поѩтъ  оба  на  десzте  uченика 
ѥдины  на пѫть  и  рече  имъ: 18се  въсходимъ  
въ  ерѹлимъ  и снѸъ члвѹчскъ  прэданъ  бѫдетъ  
архиереомъ  и  кънижъникомъ  и  осѫдzтъ  и5 
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на  съмръть .  19и  прэдадzтъ  и5 на  порѫга-
ниѥ  ѩзѹкмъ и биение  и  пропzтье  и  въ  тре-
тии  день  вьскръснеть .  20тъгда  пристѫпи  
къ  нѥмu мати снѸu зеведеовu съ снѹома 
своима кланяѭщи  сz и  просzшти  нэчесо  
отъ нѥго .  21онъ  же  рече  ѥи: чъто  хощеши; 
глѸа  ѥмu: рьци да сzдете  сия  оба  снѸа моя 
ѥдинъ  о  деснѫѭ  тебе  и  ѥдинъ  о  шюѭѭ  
тебе въ црсѸтвии твоѥмъ .  22отвэщавъ  же  iѹс  
рече: не вэста сz чесо просzща. можета  ли  
пити  чашѫ  ѭже  азъ  имамъ  пити; ли  
кръщениѥмъ  имъже  азъ  крьщаѭ  сz кръс-
тити  сz; гѹласте  ѥмu: можевэ. 23и  глѸа  
има: чашѫ  моѭ  испиѥта  ибо  и  крьще-
ниѥмь  имъже  азъ  крьщаѭ  сz кръстита  
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сz. а  ѥже  сэсти  о  деснѫѭ  и  о  шѫѭѭ  мене 
нэстъ мьнэ сего дати  нъ  имъже uгото-
вано ѥсть отъ отѸца  моѥго .  24и  слышавъше 
десzтии  негодовашz о  обою  братu. 25iѹс  же 
призъвавъ  ѩ  рече:  вэсте  яко  кънzзи  
ѩзѸкъ гсѹдьствuѭть  ими и велиции обла-
даѭтъ  малыими .  26не  тако  uбо  бѫдетъ  
въ  васъ  нъ  иже  аще  хощетъ  вzщии  быти 
въ васъ да  бѫдетъ  вамъ  слuга .  27и иже 
аще хощеть въ васъ быти прэдьнии  да  
бѫдетъ  вамъ  рабъ .  28якоже  снѸъ члѸвскыи 
не приде  бо да  послuжzтъ  ѥмu нъ послu-
житъ и дати  дшѸѫ  своѭ  избавлениѥ  за  
мъногы .  29и  исходzщu iѹсu отъ иерихона 
по нѥмь идошz народи мънози .  30и се дъва 
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слэпьца сэдzща при пѫти слышавъша 
яко iѹсъ мимоходить възъписта глѸѭща: 
помилuи ны гѹи снѹu двѹдовъ .  31народъ же 
запрэти има да uмлъчита. она же паче 
зъвааста глѸюща помилuи ны гѹи снѹu 
давыдовъ.  32и ставъ iѹс възгласи я и рече:  
чьто хощета да сътворѫ вама;  33глѹаста 
ѥмu:  гѹи да отврьзета  сz очи наѭ.  34мило-
срьдовавъ же iѹс  прикоснѫ  сz очию има и 
абиѥ отврьзоста  сz има очи и по нѥмь 
идоста .  

 ѥгда  приближи  сz iѹс  въ иерuса-
лимъ и приде въ  виfфагиѭ къ го-
рэ ѥлеоньстэи тогда посъла дъва 
uченика  2глѸя има: идэта въ вьсь 
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яже ѥсть прэмо вама и абиѥ обрzщета 
осьлz привzзано и жребz съ нимь и от-
рэшьша приведэта ми.  3и аще речеть къто  
вама чьто. речета яко гѹь трэбuѥть ѥю. и 
абиѥ же посълѥть  я .  4се  же вьсе бысть да 
събѫдеть  сz реченоѥ пророкъмь глѹѭщемъ:  
5рьцэте дъщери сионовэ се цр Ѹь твои и идеть 
къ тебэ кротъкъ и въсэдъ на осьлz и жрэ-
бz снѸа ярьмьнича .  6шьдъша же uченика 
и сътвориста якоже повелэ има iѹсъ .  7при-
ведоста осьлz  и жрэбz и възложишz вьрь-
хѫ ѥю ризы своѩ и въсэде вьрьхu ихъ .  
8мъножаише же народи постьлашz ризы 
своѩ по пѫти дрuзии же рэзаахѫ вэтви 
отъ дрэва и постилаахѫ по пѫти .  9народи 
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же ходzщии прэдъ нимь и въ слэдъ зъва-
ахѫ глѹѭще: Ҷсана снѹu двѹдовъ блѹгсловлѥнъ 
грzдыи въ имz гнѸѥ Ҷсана  въ вышьнихъ .  
10и въшъдъшu ѥмu въ иерuсалимъ по-
трzсе  сz вьсь градъ глѸя:  къто сь ѥсть;  
11народи же глѸаахѫ яко сь ѥсть iѹс прркъ иже 
отъ назареfа  галилеискааго .  12и  вьниде  iѹс  
въ црѹквъ бѹжиѭ  и  изгъна  вьсz продаѭ-
щzѩ  и  кuпuѭщzѩ  въ  црѹкве  и  дъскы  
тръжьникъ испровръже и сэдалища  прода-
ѭщихъ  голѫби.  13и  глѸа  имъ: писано  ѥсть 
храмъ  мои  храмъ  молитвэ  наречетъ  сz 
вы  же сътвористе и5  врътъпъ разбоини-
комъ .  14и  пристѫпишz къ  нѥмu хроми и 
слэпии въ црѹкве  и исцэли ѩ. 15видэвъше  
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же архиереи и кънижьници чuдеса яже 
сътвори iѹс  и отрокы зовѫщz въ црѹкви  и 
глѹѭштz Ҷсана сынu давыдовu него-
довашz.  16и рекошz ѥмu: слышиши ли 
чьто си глѹѭть; iѹс же рече имъ: еи.  нэсте ли 
ни  коли  же чьли яко из uстъ младеничь 
и съсѫщихь съврьшилъ ѥси хвалѫ;  17и 
оставль ѩ изиде вънъ из града въ ви-
fаниѭ и uдвори сz тu .  18uтрu  же  
възвращъ  сz въ  градъ  възалъка .  19и  
uзрэвъ  смоковьницѫ  ѥдинѫ  при  пѫти  
приде  къ  нѥи  и  ничъсоже  не  обрэте  на  нѥи  
тъкмо  листвиѥ  ѥдино  и  глѸа  ѥи: да  ни  
коли  же  плода  отъ тебе  не  бѫдетъ  въ  
вэкъ .  и  абиѥ  исъше  смоковьница. 20и  ви-
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дэвъше  uченици  дивишz сz глѹѭще: како  
абиѥ  uсъше  смоковьница; 21отъвэщавъ  же  
iѹс  рече имъ: аминь  глѹѭ  вамъ: аще  имате  
вэрѫ  и  не  uсѫмьните  сz не  тъкмо  смо-
ковьничъноѥ  сътворите  нъ  аще  и  горэ  сеи  
речете: двигни  сz и  въвьръзи  сz въ  море  
бѫдетъ .  22и вьсего ѥгоже  въспросите  въ  мо-
литвэ  вэрuѭще  примете.  23и  ѥгда  приде  
въ  црѹквъ   пристѫпишz къ  нѥмu uчzщю  
архиереи и старьци людьстии  глѹѭще: коѥѭ  
властиѭ  си  твориши  и  къто  ти  дастъ  об-
ласть  сиѭ; 24отъвэщавъ  же  iѹс  рече  имъ: 
въпрошѫ  вы  и азъ  ѥдиного  словесе  ѥже  аще  
речете  мънэ  и  азъ  вамъ  рекѫ  коѥѭ  влас-
тиѭ  си  творѭ .  25кръщениѥ  иоаново  отъ-
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кѫдѫ  бэ съ нѹбсе  ли или отъ члѹвкъ; они  же  
помышлэхѫ  вь  себэ  глѹѭще: аще  речемъ  съ  
небесе  речеть  намъ  почъто  uбо  не  ѩшz 
ѥмu вэры; 26аще ли речемъ отъ члѹкъ бо-
имъ сz народа  вьси  бо  яко  прѹка  имѫтъ  ио-
ана .  27отъвэщавъше же  iсѹви решz: не  вэмъ .  
рече  имъ  и  тъ: ни  азъ  глѹѭ  вамъ  коѥѭ  
властиѭ  си  творѭ .  28чьто же сz мьнитъ  
вамъ: члѹкъ ѥтеръ  имэ  дьвэ  чzдэ  и  
пришедъ  къ  прьвuмu рече: чzдо  иди  
дьнесь  дэлаи  въ виноградэ  моѥмъ .  29онъ  
же  отъвэщавъ  рече: не  хощѫ .  послэдь  же  
раскаавъ  сz иде .  30и  пристѫпль  къ  дрu-
гuмu рече такожде.  онъ  же  отъвэщавъ  
рече: азъ  идѫ  гѹи  и  не  иде.  31кы  отъ обоѭ  
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сътвори волѭ  отьчѫ; глѹшz ѥмu: прьвы .  
глѸа  имъ iѹс:  аминъ  глѹѭ  вамъ  яко  мытаре 
и любодэицz варяѭтъ  вы  въ цр ѹствии 
бѹжии. 32приде  бо  иоанъ  крѹститель  пѫтемь  
праведъномь  и  не  ѩсте  ѥмu вэры. мыта-
ре же и любодэицz ѩша  ѥмu вэрѫ .  вы  же 
видэвъше  и  не  раскаасте  сz послэдь  ѩти  
ѥмu вэрѫ .  33инѫ  притъчѫ  слышите.  чло-
вэкъ нэкыи домовитъ иже насади вино-
градъ и оплотъмь и5 огради и ископа въ 
нѥмь точило и съзъда стлъпъ и въдасть 
и5 дэлателѥмъ и отиде.  34ѥгда  же прибли-
жи сz врэмz плодомъ посъла рабы своѩ 
къ дэлателѥмъ приѩти плоды  ѥго .  35и 
имъше дэлателѥ рабы ѥго ового бишz 
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ового  же uбишz а дрuгааго камениимь 
побишz.  36пакы посъла ины рабы мъно-
жаишz прьвыихъ и сътворишz имъ та-
кожде.  37послэдь  же посъла къ нимъ снѸъ 
свои глѸя:  uсрамляѭть сz снѸа моѥго .  38дэ-
лателѥ же uзьрэшz снѸъ рекошz въ себэ:  сь 
ѥсть  наслэдьникъ придэте uбиѩмъ и5  и 
uдрьжимъ достояниѥ ѥго .  39и имъше и5  
извлэкошz и5  вънъ из винограда и uби-
шz.  40ѥгда  uбо придеть господинъ вино-
града чьто сътворить дэлателѥмъ тэмъ;  
41глѹашz ѥмu:  зълы зълэ  погuбить ѩ и 
виноградъ прэдасть инэмь дэлателѥмъ 
иже въздадzть ѥмu плоды въ врэмена 
своя.  42глѸа  имъ iѹс:  нэсте  ли чьли ни  коли  
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же въ кънигахъ .  камень ѥгоже не врэдu 
сътворишz жиждѫщеи сь бысть въ главѫ 
ѫгълu отъ гѹи бысть си и ѥсть дивьна въ 
очиѭ  нашеѭ;  43сего  ради  глѹѭ  вамъ яко 
отъиметъ сz отъ васъ цр ѹствиѥ  бѹжиѥ  и  
дастъ  сz ѩзѸкu творzщuмu плодъ  ѥго .  
44и  пады  на камене семъ съкрuшитъ  сz а 
на нѥмъже  падетъ  сътъретъ  и5. 45и  слы-
шавъше архиереи и фарисеи притъчѫ  ѥго  
разuмэшz яко о нихъ глѹаше. 46и  ищѫще  
ѩти  и5 uбояшz сz народа  понеже  яко  
пророка  имэахѫ  и5.  

 отъвэщавъ iѹс рече имъ въ притъ-
чахъ глѸz: 2uподоби  сz цр ѹствиѥ 
нбѹсьноѥ члѹкu црѹu  иже сътвори бракъ 
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снѸu своѥмu .  3и посъла рабы своѩ при-
зъвати зъваныѩ на бракъ и не  хотzа-
хѫ прити .  4пакы посъла ины рабы глѸя:  
рьцэте зъваныимъ се обэдъ мои uгото-
вахь юньци мои и uпитаная исколѥна и 
вьса готова придэте на бракъ.  5они же 
небрэгъше отидошz овъ на село своѥ овъ же 
на кѫплѭ своѭ .  6а прочии имъше рабы ѥго 
досадишz имъ и избишz ѩ .  7и слышавъ 
црѸь тъ разгнэва  сz . и посълавъ своѩ воѩ 
погuби uбиицz ты и градъ ихъ зажьже .  
8тогда глѸа рабомъ своимъ: бракъ uгото-
ванъ ѥсть а зъвании не  бэшz достоини .  
9идэте uбо на исходища пѫтии и ѥлико 
аще обрzщете призовэте на бракъ .  10и 
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ишьдъше раби ти на пѫти събьрашz 
вьсz  ѩже обрэтошz зълыѩ  же и добрыѩ 
и наплънишz бракъ възлежzщиихъ .  
11въшьдъ же цр Ѹь видэтъ възлежzщиихъ 
видэ тu члѹвка необлъчена въ одэниѥ 
брачьноѥ.  12и глѸа ѥмu: дрѫже како въниде 
сэмо не имы одэния брачьна;  онъ  же 
uмлъча .  13тогда рече цр Ѹь слuгамъ:  съвz-
завъше ѥмu рѫцэ и нозэ възьмэте и5 и 
въврьзэте въ тьмѫ кромэшьнѭѭ. тu 
бѫдеть плачь и скрьжьтъ зѫбомъ .  14мъно-
зи бо сѫть зъвании мало же избьраныих.  
15тъгда  шедъше  фарисеи   съвэтъ сътво-
ришz на iѹса да и5  обльстzть словъмь .  16и 
посылаѭть къ нѥмu uченикы своѩ  съ 
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иродианы глѹѭще: uчителю вэмь яко ис-
тиньнъ ѥси и пѫти бжѸиѭ  въ истинѫ 
uчиши и небрэжеши ни о чемьже не  зьри-
ши  бо на лице члѹвкомъ.  17рьци  uбо намъ . 
чьто ти сz мьнить достоино ли ѥсть да-
ти кинсъ кесареви или ни;  18разuмэвъ же 
iѹс помышлѥния ихъ рече: чьто мz искu-
шаѥте µпокрити;  19покажэте ми цzтѫ 
киньсьнѫѭ.  они же принесошz ѥмu цzтѫ .  
20онъ  же глѸа имъ:  чии ѥсть образъ сь и на-
писаниѥ;  21глѸашz ѥмu: кесарево. тогда 
глѸа имъ: въздадите uбо кесарева кесареви 
и бжѸия бѹu .  22и слышавъше дивишz  сz и 
въставъше  [оставивъше] и5  отидошz.  23въ  
тъ  день  пристѫпишz къ  нѥмu садuкеи  

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  130  ∙ 



иже  глѹѭть  не  быти въскрэшению и въпро-
сишz и5 24глѹѭще: uчителю моµѶси  рече: аще  
къто  uмьретъ  не  имы  чzдъ  да  поиметъ  
братъ  женѫ  ѥго  и  вьскрэситъ  сэмz брата  
своѥго .  25бэ  же  въ  насъ  седмь  братиѩ  и  
пръвы  ожень сz uмьрэтъ и не имы  сэмене 
остави же женѫ  своѭ  братu своѥмµ .  
26такожде  въторыи и третии до  седьмаа-
го .  27послэжде  же  ихъ  вьсэхъ  uмьрэтъ  и  
жена .  28въ  вьскрэшениѥ  uбо  которааго  отъ 
седми  бѫдетъ  жена; вьси  бо  имэшz ѭ.  
29отъвэщавъ же iѹсъ рече имъ: блѫдите  не  
вэдѫще  кънигъ  ни  силы  бѹжиѩ .  30въ  вьс-
крэшениѥ  бо  ни  женzтъ  сz ни  посагаѭтъ  
нъ  яко  анѹгли  бѹжии  на  нѹбсе  сѫтъ .  31о  
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вьскрэшении  же  мрътвыхъ  нэсте ли чьли 
реченааго вамъ бѹгмъ  глѹѭщемъ: 32азъ  
ѥсмъ  бѹъ  авраамль  и  богъ  исааковъ и  бѹъ 
ияковль. нэсть бѹъ мрътвыхъ нъ жи-
выхъ. 33и слышавъше народи  дивляхѫ  
сz о  uчении  ѥго .  34фарисеи же слышавъше 
яко срами садuкеѩ  събърашz сz въкuпэ  
35и въпроси отъ нихъ законьникъ нэкыи 
приде къ iсѹви  искuшаѩ и5 и глѸя: 36uчите-
лю кая заповэдь больши въ законэ;  37iѹс же 
рече ѥмu: възлюбиши гѹа бѹа своѥго вьсэмь 
срдѹцьмь своимь и вьсеѭ дшѸеѭ твоѥѭ и 
вьсеѭ мыслиѭ твоѥѭ .  38си ѥсть прьвая и 
больши заповэдь .  39въторая же подобьна 
сеи:  възлюбиши ближьняаго своѥго яко 
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самъ сz.  40вь сеѭ обоѭ заповэдиѭ вьсь 
законъ и пррци висzть .  41събьраномъ же 
фарисеомъ въпроси ѩ iѹсъ  42глѸя: чьто сz 
вамъ мьнить о хѹэ чии ѥсть сынъ; глѸашz 
ѥмu: двѹдовъ.  43глѸа имъ: како uбо двѹдъ 
дхѸъмь гѹа ѥго нарицаѥть глѸя:  44рече гѹь гѹви 
моѥмu сэди одеснѫѭ мене доньдеже поло-
жѫ врагы твоя подъножию ногама тво-
има .  45аще бо двѹдъ гѹа нарицаѥть и како 
ѥмu  ѥсть снѸъ;  46и ни  къто  же неможааше 
ѥмu отъвэщати словесе ни съмэ къто отъ 
дьне того въпросити ѥго къ томu .  

ъгда  iѹсъ глѸа къ народомъ  и  uче-
никомъ своимъ 2глѸя: на моµѶсеовэ 

сэдалищи сэдошz кънижьници и 
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фарисеи .  3вьса uбо аще рекѫть вамъ 
блюсти съблѭдаите и творите по дэломъ 
же ихъ не творите. глѭть бо и не творzть .  
4съвzзаѭть бо брэмена тzжькая и не-
uдобь носима и въскладаѭть на плеща 
члѹвчьска а прьстъмь своимь не хотzть 
двигнѫти ихъ .  5вьса же дэла своя тво-
рzть да видими бѫдѫть члѹвкы раши-
рzѭть же хранилища своя и величаѭть 
подъметы ризъ своихъ .  6любzть же прэ-
жевъзлегания на вечеряхъ и прэждесэ-
дания на съборищиихъ 7и цэлования на 
тръжищихъ и нарицати  сz отъ члѹвкъ  
равви равви.  8вы же не нарицаѥте  сz равви 
ѥдинъ  бо ѥсть uчитель вашь хсѸъ вьси же 
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вы братия ѥсте.  9и оцѸа не нарицаѥте  себэ 
на земли. ѥдинъ бо ѥсть оцѸь вашъ иже 
ѥсть  на нбѹсехъ .  10ни нарицаѥте  сz нас-
тавьници яко наставьникъ вашь ѥдинъ 
ѥсть  хсѸъ .  11а болии въ васъ да бѫдеть 
вамъ слuга .  12а иже възнесеть  сz съмэ-
рить  сz и съмэрzѩи  сz възнесеть  сz.  13горе 
вамъ кънигъчиѩ  и  фарисеи  лицемэри  
яко  затваряѥте  црѹствиѥ  нбѹсноѥ  прэдъ  
члѹвкы. вы  бо не въходите  ни  въходz-
щиихъ  оставляѥте  вънити.  14горе  же  вамъ  
кънигъчиѩ  и  фарисеи  и µпокрити  яко  
сънэдаате  домы  въдовицъ  и  виноѭ  да-
лече  молитвѫ  творzще.  сего  ради  приимете  
лише  осѫждениѥ.  15горе  вамъ  книгъчиѩ  и  
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фарисеи  µпокрити  яко  прэходите  море  и  
сuшѫ .  сътворити ѥдиного  пришелъца  и  
ѥгда  бѫдетъ  творите  и5 снѸа геонэ сuгu-
бэиша васъ. 16горе  вамъ  вожди  слэпии  
глѹѭщеи: иже  аще  кльнетъ  сz црѹквьѭ  ни  
чьто  же  ѥсть а  иже  кльнеть  сz златомъ  
црѹквнымъ  длъженъ  ѥсть. 17бuи  и  слэпии  
къто  бо  болѥи  ѥсть злато  ли  ли  црѹкы  
свѹщаѭщия  злато; 18и  иже  аще  кльнетъ  сz 
олтаремь  ни  чьто  же  ѥсть а  иже  кльнетъ  
сz даромь  иже  ѥсть връхu ѥго  длъженъ  
ѥсть .  19бuи  и  слэпии чьто  бо  ѥсть болѥ  
даръ  ли  ли  олтарь  свѹщаѩи  даръ; 20кльныи 
сz uбо олтаремь кльнетъ  сz имь и сѫщи-
имь  връхu ѥго .  21и  кльныи сz црѹквиѭ  
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кльнеть  сz ѥѭ  и  живѫщимъ  въ  неи.  22и  
кльныи сz нбѹсемь кльнетъ сz прэстоломъ 
бжѸиѥмь  и  сэдzщимь  на  нѥмь .  23горе вамъ 
кънигъчиѩ  и  фарисеи  лицемэри  яко  отъ-
десzтъствuѥте  мzтѫ  и  копръ  и  кµминъ  
и  остависте  тzжьшаа  закона  сѫдъ  и  ми-
лость  и  вэрѫ. си же подобааше  сътворити  и  
тэхъ  не  оставити.  24вожди  слэпии  оцэж-
даѭщеи  мьшицѫ  а  вельбѫдъ  поглъща-
ѭще.  25горе  вамъ  кънижьници  и  фарисеи  
µпокрити  яко  очищаате  вьнэщънее  сть-
кльници  и  блюдu. ѫтрьѫдѫ  же  сѫть  плъ-
ни  хыщения и нечистоты.  26фарисею слэ-
пе очисти прэжде  вьнѫтрьнее  стекльници  
и  блюдu да  бѫдетъ  и  вьнэщънее  има  
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чисто.  27горе  вамъ  кьнижьници  и  фарисеи  
µпокрити яко  подобите  сz гробомъ  повапь-
лѥномъ  иже  вьнэѫдu uбо сѫть  красьни  
вънѫтрьѫдѫ  же  сѫть  плъни  костии мрът-
выихъ и вьсякоѩ  нечистоты .  28тако и 
вы  вьнэѫдu uбо являате  сz члѹвкомъ  
праведьни  вънѫтрьѫдu же  ѥсте  плъни  
лицемэрия  и  безакония .  29о горе вамъ 
кънигъчиѩ и фарисеи лицемэри яко зиж-
дете гробы пр ѹрчьскыѩ и красите ракы 
правьдьныихъ  30и глѹѥте:  аще быхомъ 
были въ дьни оцѸь  нашихъ не быхомъ uбо 
были обьщьници имъ въ кръви прѹркъ .  
31тэмь же съвэдэтельствuѥте о себэ яко 
снѹове ѥсте избивъшихъ прѹкы .  32и вы на-

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  138  ∙ 



пълняѥте мэрѫ оцѸь вашихъ .  33змиѩ 
иштzдия ехидьнова како uбэжите сѫда 
геоньскааго;  34сего ради се азъ сълѭ къ 
вамъ прѹкы прэмѫдры и кънигъчиѩ и 
отъ нихъ uбиѥте и распьнете и отъ нихъ 
тепете на съборищихъ вашихъ и ижде-
нете отъ града въ градъ .  35да придеть на 
вы кръвь правьдьна проливаѥмая  на 
земли  отъ кръви авела правьдьнааго до 
кръве захариѩ снѸа вариина ѥгоже  uбисте 
междѫ црѹквьѭ и алтарьмь.  36аминъ глѸѭ  
вамъ яко придѫтъ вься си на родъ сь .  
37иерсѹлмъ иерѹслмъ избивъшия прѹкы  и 
камениѥмь побиваѭщи посъланыѩ къ 
тебэ колькраты въсхотэ събьрати чzда 
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твоя якоже събираѥть кокошъ пътеньцz 
своѩ подъ крилэ и не въсхотэсте.  38се ос-
тавляѥть  сz вамъ домъ вашь пuстъ.  
39глѸѭ  бо вамъ не имаате мене видэти 
доньдеже речете: блѹгсловлѥнъ грzдыи въ 
имz гнѸѥ.  

 ишедъ  iѹсъ  ис црѹкве идэяше  и  
пристѫпишz къ нѥмu uченици 
ѥго  показати ѥмu зъдания 
црѹкъвьная .  2онъ же отъвэщавъ 

рече имъ: не видите ли вьсэхъ  сихъ; 
аминъ глѸѭ  вамъ не имать остати сьде 
камень на камени иже не разорить сz.  3сэ-
дѩщu  же ѥмu на горэ елеоньстэи при-
стѫпишz къ нѥмu uченици ѥдиномu 
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глѹѭще:  повэждь намъ когда си бѫдѫть и 
чьто ѥсть знамениѥ твоѥго пришьствия 
и коньчания вэка;  4и отъвэщавъ iѹс рече 
имъ:  блюдэте  сz да ни  къто  же васъ не 
прэльстить .  5мънози бо придѫть въ имz 
моѥ глѹѭще: азъ ѥсмь хѹсъ и мъногы прэ-
льстzть .  6uслышати же имаате брани и 
слышания брании. видите не uжасаите  
сz подобаѥть бо въсэмъ быти нъ не тог-
да бо ѥсть коньчина.  7въстанеть бо ѩзыкъ 
на ѩзыкъ и црѹство на цр ѹство и бѫдѫть 
пагuбы и глади  и трѫси по мэста .  8вьса 
же си начzло болэзни.  9тогда прэдадzть 
вы въ скръбь и uбиѭть вы и бѫдете 
ненавидими вьсэми ѩзыкы имене моѥго 
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ради .  10и тогда съблазнzть  сz мънози и 
дрuгь дрuга прэдасть и възненави-
дить дрuгъ дрuга .  11и мънозн лъжии 
пророци въстанѫть и прэльстzть мъно-
гы .  12и за uмъножениѥ безакония исzк-
неть любы мъногыихъ. 13прэтрьпэвъи же 
до коньца тъ съпасеть сz. 14и проповэсть 
сz  се еваньгелиѥ цр ѹствия по вьсеи вьселѥ-
нэи въ съвэдэтельство ѩзыкомъ .  и тог-
да придеть коньчина .  15ѥгда  же uзьрите 
мьръзость запuстэния реченѫѭ дани-
лъмь пророкъмь стоѩщѫ на мэстэ стѸэ 
чьтыи да разuмэваѥть .  16тогда сѫщеи 
въ иuдеи да бэгаѭть на горы  17и иже на 
кровэ да не сълазить възzти ѥже ѥсть 
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вь  храминэ ѥго .  18и иже на селэ такожде 
да не  възвратить сz въспzть възzти  
ризъ своихъ .  19горе же непраздьнынмъ и 
доѩщиимъ въ ты дьни.  20молите же сz 
да не бѫдеть бэгство ваше зимэ ни въ 
сѫботѫ .  21бѫдеть бо скъръбь тогда велика 
яка же нэсть была отъ начала вьсего 
мира доселэ ни имать быти.  22и аще не 
бышz прэкратили сz ти дьниѥ не бы 
uбо спѸасла сz вьсяка плъть .  за избь-
раныѩ же прэкратzть сz ти дьниѥ.  
23тогда аще къто вамъ речеть: се сьде хсѸъ 
или сьде.  не имэте вэры .  24въстанѫть бо 
лъжии  хрьсти и лъжии  пррци и дадzть 
знамения велия и чuдеса яко прэльсти-
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ти аще ѥсть възможьно избьраныѩ.  25се 
прэжде рекохъ вамъ .  26аще же рекѫть вамъ: 
се въ пuстыни ѥсть. не изидэте. се въ 
кровэхь. не имэте вэры .  27якоже  бо мъл-
ния исходить отъ въстокъ и являѥть  сz 
до западъ тако бѫдеть пришьствиѥ снѸа 
чловэчьскааго.  28идеже бо аще бѫдеть трuпъ 
тu съберѫть  сz орьли .  29абиѥ  же по скръби  
дьнии тэхъ слъньце мьрькнеть и лuна 
не  дасть свэта своѥго и звэзды съпа-
дѫть съ нѹбсе и силы небесьныѩ  двиг-
нѫть сz.  30и тогда явить сz знамениѥ 
снѸа члвѹчьскааго  на нбѹси и тогда въс-
плачѫть  сz вься колэна земьская и 
uзьрzть снѸа члѹчьскааго идѫща на обла-
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цэхъ нбѹсьныихь съ силоѭ и славоѭ вели-
коѭ.  31и посълѥть ангелы своѩ съ гласъмь 
великъмь трѫбьныимь и съберѫть избь-
раныѩ ѥго  отъ четырь вэтръ отъ коньць 
нбѹсъ до коньць ихъ .  32отъ смокъвьницz 
наuчите  сz притъчи ѥгда  же uже вэя 
ѥѩ  бѫдеть млада и листвиѥ прозzбнеть 
вэсте яко близъ ѥсть жzтва .  33тако же и 
вы ѥгда uзьрите вься си видите яко 
близъ ѥсть при двьрьхъ .  34амин глѸѭ  вамъ 
яко не мимо идеть родъ сь доньдеже вься 
си бѫдѫть.  35небо и земля мимо  идеть а 
словеса моя не мимо  идѫть.  36а  о дьни 
томь или о годинэ  ни  къто  же не вэсть ни 
аньгели небесьнии тъкъмо оцѸь мои ѥдинъ .  
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37якоже бо въ дьни ноѥвы тако бѫдеть и 
въ пришьствиѥ снѸа чловэчьскааго .  38яко-
же бо бэахѫ въ дьни прэжде потопа эдѫ-
ще и пиѭще женzще  сz и посагаѭще до 
нѥгоже дьне въниде ноѥ въ ковьчегъ. 39и 
не ощѫтиша доньдеже приде потопъ и 
възzтъ вьсz. тако бѫдеть и въ при-
шьствиѥ снѸа  члѹвчьскааго .  40тогда дъва 
бѫдета  на селэ ѥдинъ  поѥмлють а дрu-
гы оставляѥть сz .  41дъвэ мелѭщи въ 
жърнъвахъ ѥдина  поѥмлѥть сz а дрu-
гая оставляѥть  сz.  42бъдите uбо яко не 
вэсте въ кыи часъ  гѹь вашь придеть .  43то 
же  вэдите яко аще бы вэдэлъ господинъ 
храмu въ кѫѭ стражѫ тать придеть 
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бъдэлъ uбо бы и не бы оставилъ подъ-
копати храмины своѥѩ .  44сего ради и вы 
бѫдэте готови яко въ  ньже часъ не мьни-
те снѸъ члѹчьскыи придеть .  45къто бо ѥсть 
вэрьныи рабъ и мѫдрыи ѥгоже  поставить 
гѹь надъ домъмь своимь да дасть имъ въ 
врэмz пищѫ ихъ .  46блаженъ рабъ тъ ѥго-
же пришьдъ гѹь свои обрzщеть тако творz-
ща .  47аминъ глѸѭ  вамъ яко надъ вьсэмь 
имэниимь своимь поставить ѥго .  48аще 
ли речеть зълыи рабъ тъ въ срдѹци своѥмь:  
мuдить гѹь мои прити. 49и начьнеть би-
ти клеврэты своя эсти же и пити съ пия-
ницами.  50придеть же гѹь раба того въ дьнь 
въ ньже не чаѥть и въ часъ въ ньже не 
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вэсть 51и протешеть и5  полъма и чzсть ѥго 
съ лицемэры положить. тu бѫдеть плачь 
и скрьжътъ зѫбомъ .  

огда uподоби сz  црсѹтвиѥ небесь-
ноѥ десzти дэвъ ѩже  приимъшz 

свътильникы своѩ  изидошz про-
тивѫ  женихu и невэстэ.  2пzть 

же отъ нихъ бэ  бuи и пzть мѫдръ. 
3бuѩѩ бо приимъшz свэтильникы своѩ 
не възzшz съ собоѭ елеа. 4а мѫдрыѩ при-
ѩшz  елеи въ съсѫдъхъ своихъ  съ свэ-
тильникы своими .  5мuдzштu же жени-
хu въздрэмашz сz вьсz и съпаахѫ. 6по-
лuнощи же въпль бысть: се женихъ грz-
деть  исходите въ сърэтениѥ ѥмu .  7тогда 

. к7є . 
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въсташz вьсz  дэвы ты и uкрасишz 
свэтильникы своѩ. 8а бuѩѩ рекошz 
мѫдрыимъ: дадите и намъ отъ олея ва-
шего яко свэтильници наши uгасаѭть .  
9отъвэщашz же мѫдрыѩ глѹѭщz:  ѥда 
како не достанеть вамъ и намъ. идэте 
же паче къ продаѭщиимъ и кuпите себэ.  
10идѫщамъ  же имъ кuпитъ приде же-
нихъ и готовыѩ  вънидошz съ нимь на 
бракъ и затворены бышz двьри .  11по-
слэдь же придошz и прочzѩ двѸы глѹѭщz: 
гѹи гѹи отврьзи намъ .  12онъ же отъвэщавъ 
рече: амин глѸѭ  вамъ не вэдэ васъ .  13бъди-
те uбо яко не вэсте дьни  ни часа въ ньже 
сынъ члѹвчьскыи придеть. 14якоже бо 
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члѹвкъ отъходz призъва рабы своѩ и прэ-
дасть  имъ имэниѥ своѥ.  15и овомu дасть 
пzть талантъ овомu же дъва овомu же 
ѥдинъ  комuжьдо противѫ своѥи силэ . и 
отъиде абиѥ .  16шьдъ  же приимъи пzть  
талантъ дэла о нихъ и приобрэте дрu-
гѫѭ пzть  талантъ .  17такожде же и иже 
дъва приобрэте дрuгая дъва .  18а при-
имъи ѥдинъ шьдъ раскопа землю и съкры 
съребро господина своѥго .  19по мънозэ же 
врэмени приде господинъ рабъ тэхъ и 
състzза  сz о словеси съ ними .  20и при-
стѫпль приимъи пzть талантъ принесе 
дрuгuѭ  пzть талантъ глѸя: гѹи пzть  
талантъ ми ѥси прэдалъ се дрuгuѭ 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  150  ∙ 



пzть  талантъ приобрэтохъ ими.  21рече 
ѥмu  господинъ ѥго:  добрыи рабе благыи 
вэрьне о малэ бэ вэрьнъ надъ мъногы 
тz поставлѭ въниди въ радость господа 
своѥго .  22пристѫпль же приимъи дьва та-
ланта рече: гѹи дъва таланта ми ѥси прэ-
далъ се дрuгаѩ  дъва таланта приобрэ-
тохъ има .  23рече же ѥмu господинъ ѥго: 
добрыи рабе благыи и вэрьне о малэ бэ 
вэрьнъ надъ мъногы тz поставлѭ въни-
дн въ радость господина своѥго .  24при-
стѫпль же приимъи ѥдинъ талантъ  рече: 
гѹи вэдэахъ тz яко жестокъ ѥси члѹкъ 
жьнѥши  идеже нэси сэялъ и събираѥши 
ѭдѫже  не расточивъ. 25и uбоявъ сz шьдъ 
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съкрыхъ талантъ твои въ земли се има-
аши твоѥ.  26отъвэщавъ  же господинъ ѥго 
рече ѥмu:  зълыи рабе ленивыи вэдэаше 
яко жьнѭ идеже не сэяхъ и събираѭ 
ѭдuже не расточихъ .  27подобаше ти uбо 
въдати съребро моѥ тръжьникомъ и при-
шъдъ азъ възzлъ быхъ своѥ съ лихвоѭ. 
28възьмьте uбо отъ нѥго талантъ и да-
дите имѫщuuмu десzть талантъ .  
29имѫщuuмu бо вьсьде дано бѫдеть и 
избѫдеть а отъ неимѫщааго  и ѥже 
мьнить сz имы възzто бѫдеть отъ нѥ-
го .  30и неключимааго раба въвьрзэте въ 
тьмѫ кромэшьнѭѭ тu бѫдеть плачь и 
скрьжътъ зѫбомъ .  31ѥгда  же придеть снѸъ  
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члѹвчьскыи въ  славэ своѥи и вьси стѹии 
анѹгли съ нимь тогда сzдеть на прэстолэ 
славы своѥѩ. 32и съберѫть  сz прэдъ нимь 
вьси ѩзыци и разлѫчить ѩ  дрuгь отъ 
дрuга якоже пастырь разлѫчаѥть овьцz 
отъ козьлищь. 33и поставить овьцz о дес-
нѫѭ себе а козьлища  о лэвѫѭ.  34тогда 
речеть цр Ѹь  сѫщиимъ о  деснѫѭ ѥго: придэ-
те благословлѥнии оцѸа моѥго наслэдuите 
uготованоѥ вамъ црѹьствиѥ отъ съло-
жения вьсего мира .  35възалъкахъ бо сz и 
дасте ми эсти. въждzдахъ сz и напо-
исте мz.  страньнъ бэхъ и въведосте мz.  
36нагъ и одэсте мz. болэхъ и посэтисте 
мене. въ тьмьници бэхъ и придосте къ 
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мънэ .  37тогда отъвэщаѭть емu пра-
вьдьнии глѹѭще: гѹи когда тz видэхомъ 
алъчѫща и напитахомъ или жzждѫща 
и напоихомъ; 38когда же тz видэхомъ 
страньна и въведохомъ или нага и одэ-
хомъ; 39когда же тz видэхомъ больна 
или въ тьмьници и придохомъ къ тебэ. 
40и отъвэщавъ црѸь речеть имъ: аминъ 
глѸѭ  вамъ понѥже сътвористе ѥдиномu 
отъ сихъ малыихъ брать моихъ мьнь-
шиихъ мънэ сътвористе.  41тогда речеть и 
сѫщиимъ о  лэвѫѭ  ѥго: идэте отъ мене 
проклzтии въ огнь вэчьныи uготова-
ныи дияволu и ангѹлмъ ѥго .  42възалъ-
кахъ бо сz и не дасте ми эсти.  въждz-
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дахъ сz и не напоисте мене.  43страньнъ 
бэхъ и не въведосте мене.  нагъ и не  одэсте 
мене. больнъ и въ тьмьници и не  посэ-
тисте мене.  44тогда отъвъщаѭть  ѥмu и 
ти  глѹѭще: гѹи когда тz видэхомъ ал-
чѫща или жzждѫщz или страньна или 
нага или больна или въ тьмьници и не 
послuжихомъ тебэ; 45тогда отъвэща-
ѥть  имъ глѸя: аминъ глѸѭ  вамъ понѥже не 
сътвористе ѥдиномu отъ сихъ мьнь-
шихъ ни мънэ сътвористе. 46и идѫть си 
въ тьмѫ вэчьнѫѭ а правьдьници въ 
оооооо                 жизнь вэчьнѫѭ.  
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 бысть ѥгда  съконьча iѹс вься сло-
веса си рече uченикомъ своимъ: 
2вэсте яко по дъвоѭ дьниѭ пас-
ха бѫдеть и снѸъ чловэчьскыи 

прэданъ бѫдеть на пропzтиѥ. 3тогда 
събьрашz  сz архиереи и кънижьници и 
старьци людьстии на дворъ архиереовъ 
нарицаѥмааго каияфа .  4и съвэщашz  сz 
да iѹса имѫть льстиѭ и uбиѭть  и5. 
5глѹаахѫ же: нъ не въ праздьникъ да не 
мълъва  бѫдеть въ людьхъ .  6iсѹu же бывъ-
шu въ виfании въ домu симона прокаже-
нааго  7пристѫи къ нэмu жена имѫщи 
алавастръ мµра драга и възлия на гла-
вѫ ѥмu възлежzщu .  8видэвъше же uче-

. к7ѕ . 
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ници ѥго негодовашz глѹѭще: чесо ради 
гыбэль си;  9можааше бо се мµро продано 
быти на мънозэ и дано быти нищиимъ .  
10разuмэвъ же iѹс рече имъ: почьто трuды 
дэѥте женэ;  дэло бо добро съдэла о мънъ .  
11вьсегда бо нищzѩ съ собоѭ имаате мене 
же не вьсегда имаате.  12възлиявъшия бо 
мµро сиѥ на тэло моѥ на погребениѥ мz 
сътвори .  13амин глѸѭ  вамъ идеже аще про-
повэдано бѫдеть евангелиѥ се въ вьсемь 
мирэ  речеть сz  и ѥже сътвори си въ па-
мzть ѥѩ.  14тогда ишъдъ ѥдинъ отъ 
обоѭ  на  десzте нарицаѥмъи  июда иска-
риотьскыи къ архиереомъ  15рече: чьто хоще-
те ми дати и азъ вамъ прэдамь и5;  16они 
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же поставишz ѥмu. тридесzте съребрь-
никъ .  и отътоли искааше подобьна врэ-
мене да ѥго  прэдасть.  17въ пьрвыи же дьнь 
опрэснъкъ пристѫпишz uченици къ iсѹови 
глѸюще ѥмu:  къде хощеши uготоваѥмъ 
тебэ эсти пасхѫ;  18онъ же рече: идэте въ 
градъ къ ѥдиномu и рьцэте ѥмu: uчи-
тель глѸѥть  врэмz моѥ близъ ѥсть u тебе 
сътворѫ  пасхѫ съ uченикы своими.  19и 
сътворишz uченици якоже  повелэ имъ iѹс 
uготовашz пасхѫ .  20вечерu же бывъшu 
възлеже съ обэма  на  десzте uченикома .  
21и эдѫщемъ  имъ рече: аминъ глѸѭ  вамъ 
яко ѥдинъ отъ васъ прэдасть мz .  22и 
скръбzще зэло начzшz глѸати ѥмu ѥдинъ 
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къжьдо ихъ: еда азъ ѥсмь гѹи;  23онъ же 
отъвэщавъ рече:  омочивыи съ мъноѭ въ 
солило рѫкѫ тъ мz прэдасть .  24снѸъ  же 
члѹчьскыи идеть якоже ѥсть писано о 
нѥмь. лютэ же члѹкu томu имьже сн7ъ 
чловэчьскыи прэдаѥть  сz. добрэѥ ѥмu 
бы было аще бы не родилъ  сz члѹкъ тъ .  
25отъвэщавъ же июда прэдаѩи ѥго рече: 
ѥда  азъ ѥсмь равви; глѸа ѥмu:  ты рече.  
26эдѫщемъ  же имъ приимъ iѹс хлэбъ и 
благословивъ и прэломи и даяаше uченн-
комъ своимъ и рече:  приимэте и эдите се 
ѥсть  тэло моѥ .  27и приимъ чашѫ хвалѫ 
въздавъ дасть имъ глѸя:  пиите отъ нѥѩ 
вьси.  28се ѥсть кръвь моя  новааго завэта 
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проливаѥмая за мъногы въ оставлѥниѥ  
грэховъ.  29глѸѭ  же вамъ яко не имаамъ 
пити  uже отъ сего плода лозьнааго до то-
го дьне ѥгда  и5 пиѭ съ вами новъ въ 
цр ѹствии оцѸа моѥго .  30и въспэвъше изидо-
шz въ горѫ ѥлеоньскѫ .  31тогда глѸа имъ iѹс:  
вьси вы съблазните  сz о мънэ въ сиѭ 
нощь. писано бо ѥсть поражѫ пастыря и 
разидѫть сz овьцz стада .  32по въскрьс-
новении же моѥмь варѭ вы въ галилеи .  
33отъвэщавъ же петръ рече ѥмu:  аще и 
вьси съблазнzть сz о тебэ азъ ни  коли  же 
не съблажнѭ сz.  34рече же ѥмu iѹс:  амин 
глѸѭ  тебэ яко въ сиѭ нощь прэжде даже 
кuръ не възгласить трикраты отъвьр-
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жеши  сz мене.  глѸа ѥмu петръ: аще ми сz 
прилuчить съ тобоѭ uмрэти не отъвьргѫ  
сz тебе.  такожде и вьси uченици рекошz .  
36тогда приде съ ними iѹс въ вьсь нари-
цаѥмѫю геfсимании и глѸа uченикомъ: 
сzдэте тu доньдеже шъдъ помолю сz 
тамо .  37и поимъ петра и оба снѸа зеведеова 
начzтъ тѫжити и скърбэти .  38тогда 
глѸа имъ iѹс:  прискърбьна ѥсть дuша моя 
до съмьрти пожидэте сьде и бъдите съ 
мъноѭ .  39и прэшьдъ мало паде ниць молz  
сz и глѸя: очѸе мои аще възможьно ѥсть да 
мимо  идеть отъ мене чаша си обаче не 
якоже азъ хощѫ нъ якоже ты.  40и приде 
къ uченикомъ и обрэте ѩ съпzщz и глѸа 
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симонu петрu:  тако ли не възможете 
ѥдиного часа бъдэти съ мъноѭ;  41бъдите 
и молите сz да не вънидете въ напасть. 
дхѸъ бо ѥсть бъдръ а плъть немощьна .  
42пакы вътороѥ шьдъ помоли сz глѸя: очѸе 
мои аще не можеть си чаша мимо  ити отъ 
мене аще не пиѭ ѥѩ бѫди воля твоя .  43и 
пришьдъ пакы обрэте ѩ съпzщz бэсте  бо 
имъ очи отzгъченэ.  44и оставивъ ѩ па-
кы шъдъ помоли сz третиѥѥ тожде слово 
рекъ .  45тогда приде къ uченикомъ своимъ 
и глѸа имъ:  съпите прочеѥ и почиваите се 
приближи  сz часъ и снѸъ чловэчьскыи прэ-
даѥть сz въ рѫцэ грэшьныихъ. 46въста-
нэте идэмъ се приближи  сz прэдаѩи мz.  
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47и ѥще глѹѭщu ѥмu се июда ѥдинъ отъ 
обою  на  десzте приде и съ  нимь народъ 
мъногъ съ орѫжии и дрькольми отъ архи-
ереи и старьць людьскыихъ .  48прэдаѩи же 
ѥго  дасть имъ знамениѥ глѸя: ѥгоже аще 
лобъжѫ тъ ѥсть имэте ѥго .  49и абиѥ  при-
стѫпль къ iсѹµсови рече ѥмu:  радuи  сz рав-
ви. и облобыза и5.  50iѹс же рече ѥмu: дрuже  на 
нѥже ѥси пришьлъ;  тогда же пристѫпльше 
възложишz рѫцэ на iсѹа и ѩшz ѥго .  51и се 
ѥдинъ  отъ сѫщихъ съ i ѹсъмь простьръ рѫкѫ 
и извлэче ножь свои и uдарь раба архи-
ереова и uрэза ѥмu uхо .  52тогда глѸа ѥмu 
iѹс: възврати ножь твои въ своѥ мэсто вьси 
бо приимъшеи ножь ножемь погыбнѫть.  
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53или мьнить ти сz яко не могѫ uмолити 
оцѸа  моѥго и приставить мънэ вzще неже-
ли дъва на десzте легеона ангѹлъ .  54како 
uбо събѫдѫть  сz кънигы яко тако подо-
бааше быти;  55въ тъ часъ рече iѹс наро-
домъ:  яко и на разбоиника ли изидосте съ 
орѫжии и дрькольми ѩти мz;  по вьсz 
дьни при васъ сэдэахъ въ цр ѹкви uчz и 
не ѩсте мене.  56се же вьсе бысть да събѫ-
дѫть  сz кънигы пророчьскыѩ .  тогда 
uченици вьси оставльше и5  бэжашz.  57они 
же имъше iсѸа ведошz къ каияфэ архи-
ереови идеже кънzзи  и старьци людьсци 
събьрашz сz.  58петръ же идэаше по нѥмь 
издалече до двора  архиереова и въшьдъ  
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ѫтръ  сэдэаше съ слuгами видэти конь-
чинѫ .  59архиереи же и старьци и съборъ вьсь 
искаахѫ  лъжа съвэдэтельства на iѹса 
яко да uбиѭть и5  60и не обрэтошz.  и 
мъногомъ лъжемъ съвэдэтелѥмъ при-
стѫпльшемъ. послэдь же пристѫпльша 
дъва лъжа съвэдэтеля  61рекоста: сь рече 
могѫ разорити цркѸвь  бжѸиѭ и трьми дьнь-
ми съзъдати ѭ.  62и въставъ архиереи рече 
ѥмu:  ни  чесо  же ли отъвэщаваѥши чьто си 
на тz съвэдэтельствuѭть;  63iѹс же млъ-
чааше. и отъвэщавъ архиереи рече ѥмu: 
заклинаѭ тz бмѸъ живыимь да речеши 
намъ аще ты ѥси хсѸъ снѸъ бжѸии;  64глѸа ѥмu 
iѹс:  ты рече. обаче глѸю вамъ отъселэ uзьри-
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те снѸа члѹчьскааго сэдzшта  о деснѫѭ си-
лы и идѫща на облацэхъ небесьныихъ .  
65тогда архиереи растьрза ризы своѩ глѸя 
яко хuлѫ рече. чьто ѥще трэбuѥте съвэ-
дэтель; се нынэ слышасте хuлѫ ѥго .  
66чьто сz вамъ мьнить;  они же отъвэ-
щавъше рекошz: повиньнъ съмьрти ѥсть .  
67тогда запльвашz лице ѥмu  и пакости 
ѥмu дэяшz. ови же за ланитѫ uдари-
шz  и5  68глѸѭще: прорьци намъ хѹе къто ѥсть 
uдарии тz .  69петръ же вънэ сэдэаше на 
дворэ и пристѫпи къ нѥмu ѥдина ра-
быни глѸѭщи: и ты бэ съ iѹсомъ  галилеи-
скыимь .  70онъ же отъврьже  сz ѥго  прэдъ 
вьсэми глѸя;  не вэмь чьто глѸѥши.  71и 
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ишьдъшu ѥмu въ врата uзьрэ и5  дрu-
гая и глѸа имъ тu; и сь бэ съ iѹсъмь на-
зареискыимъ.  72и пакы отъвьрже  сz съ 
клzтвоѭ яко не знаѭ члѹка.  73не по мъно-
гu же пристѫпльше стоѩщии и рекошz 
петрови:  въ истинѫ и ты  отъ нихъ ѥси ибо 
бесэда твоя явэ  тz творить .  74тогда 
начzтъ ротити сz и клzти яко не знаѭ 
чловэка.  и абиѥ кuръ възгласи .  75и по-
мzнѫ петръ глѸъ  iсѹовъ ѥже  рече ѥмu яко 
прэжде  даже кuръ не възгласить три-
краты отъвьржеши  сz мене.  и ишьдъ вънъ 
ооо                       плака  сz горько .  
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µтрu  же бывъшu съвэтъ сътворишz 
вьси архиереи и старьци людьстии на 
iѹса яко uбити и5.  2и съвzзавъше и5  

ведошz и прэдашz и5 поньтьскuuмu 
пилатu игемонu. 3тогда  видэ июда 
прэдавыи  ѥго яко осѫдишz и5 раскаявъ  
сz възврати три  десzте съребрьникъ  
архиереомъ и старьцемъ  4глѸя; съгрэшихъ 
прэдавъ кръвь неповиньнѫ. они же рекошz: 
чьто ѥсть намъ ты uзьриши.  5и поврьгъ 
съребро въ цр ѹкъви отиде и ошьдъ uдави 
сz.  6архиереи же приимъше съребро рекошz:  
недостоино ѥсть въложити ѥго въ коръ-
ванѫ  понѥже цэна кръве ѥсть. 7съвэть же 
сътворьше кuпишz имь село скѫдэлъниче 

. к7з . 
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въ погрэбаниѥ страньныимъ. 8тэмь же 
нарече  сz село то село кръви до сего дьне .  
9тогда  събысть сz реченоѥ иеремиѥмь 
пр ѹркъмь глѸѭщемь:  и приѩшz три  десzте 
съребрьникъ цэнѫ цэнѥнааго ѥгоже  цэ-
нишz отъ снѸовъ изѹлѥвъ .  10и дашz ѥ на се-
лэ скѫдэльничи якоже съказа мънэ гѹь .  
11iѹс же ста прэдъ игемонъмь и въпроси и5  
игемонъ  глѸя:  ты ли ѥси цр Ѹь июдеискъ; iѹс 
же рече ѥмu: ты глѸѥши.  12и ѥгда на нь 
глѸаахѫ архиереи и старьци ни  чьсо  же  не 
отъвэщавааше.  13тогда глѸа ѥмu пилатъ: 
не слышиши ли колико на тz съвэдэ 
тельствuѭтъ; 14и не отъвэща ѥмu ни 
къ  ѥдиномu  же глѸu яко дивити сz иге-
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монѫ  зэло .  15на вьсакь же дьнь великъ  
обычаи бэ игемонu отъпuщати народu 
ѥдиного съвzзьня ѥгоже  хотэахѫ .  16имэа-
ше  же тогда съвzзьня нарочита нари-
чемааго варавъвѫ .  17събьраномъ же сѫ-
щемъ имъ рече имъ пилатъ:  кого хощете 
отъ обоѭ отъпuщѫ вамъ; варавъвѫ ли 
или iѹса наричемааго хѹа; 18вэдэаше бо яко 
зависти ради прэдашz и5. 19сэдzщu же 
ѥмu на сѫдищи посъла къ нѥмu жена 
своя глѸѭщи:  ни  чьсо  же тебэ и правьдь-
никu томu мъного бо пострадахъ дьньсь 
въ сънэ ѥго ради.  20архиереи  же и старьци 
навадишz народы да испросzть варавъ-
вѫ iѹса же погuбzть .  21отъвэщавъ же иге-
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монъ рече имъ:  кого хощете отъ обоѭ отъ-
пuщѫ вамъ;  они же рекошz:  варавъвѫ .  
22глѸа имъ пилатъ: чьто же сътворѫ iѹса 
нарицаѥмааго хѹа; глѸашz ѥмu вьси: да 
распzтъ бѫдеть. 23игемонъ же рече имъ: 
чьто бо зъло сътвори; они же излиха въпи-
яхѫ глѸюще:  да распzтъ бѫдеть .  24ви-
дэвъ же пилатъ яко ни  чьсо  же uспэѥть  
нъ паче мzтежъ бываѥть. приимъ водѫ 
uмы рѫцэ прэдъ народъмь глѸя:  не по-
виньнъ ѥсмь отъ кръве сего правьдьнааго 
вы uзьрите.  25отъвэщавъше вьси людиѥ 
рекошz:  кръвь ѥго на насъ и на чzдэхъ 
нашихъ .  26тогда отъпuсти имъ варавъ-
вѫ iѹса же бивъ прэдасть да и5 распьнѫть .  
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27тогда воини игемонови прэимъше iѹса въ 
сѫдищи събьрашz на нь вьсѫ спирѫ. 28и 
съвлъкъше и5  хламµѶдоѭ чрьвлѥноѭ одэ-
шz и%.  29и съплетъше вэньць отъ трьния 
възложишz на главu ѥмu и трьсть въ 
десницu ѥмu .  и поклоньше сz на колэнu 
прэдъ нимь рѫгаахѫ  сz ѥмu глѸюще:  ра-
дuи  сz цр ѹu июдеискъ. 30и плинѫвъше на 
нь приѩшz трьсть и бияхѫ по главэ ѥго .  
31и ѥгда  порѫгашz сz ѥмu съвлэкошz съ 
нѥго хламµѶдѫ и облэкошz и5  въ ризы 
своѩ и ведошz и5  на распzтие.  32исходzще 
же обрэтошz члѹка кµѶринеиска  именемь 
симона семu задэшz  да понесетъ крьстъ 
ѥго .  33и пришьдъше на мъсто нарицаѥмоѥ  
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голгоfа ѥже ѥсть наричемоѥ краниѥво 
мэсто  34дашz ѥмu пити оцьтъ съ 
зълъчиѭ съмэшенъ и въкuшь не  хотэа-
ше пити.  35распьнъше  же и5 раздэлишz ри-
зы ѥго мещѫще жрэбиѩ 36и  сэдъше стрэ-
жаахѫ ѥго тu .  37и възложишz вьрхu 
главы ѥго винѫ написанѫ сь  ѥсть iѹс на-
зареи цр Ѹь июдеискъ. 38тогда распzшz съ 
нимь дъва разбоиника единого о деснѫѭ 
и ѥдиного о лэвѫѭ. 39мимоходѩщеи же 
хuляахѫ ѥго покываѭще главами свои-
ми 40и глѸюще: uва разаряѩи црѹкве и трь-
ми дьньми съзидаѩ спѹси себе аще снѸъ ѥси 
бжѸии  сълэзи съ крьста .  41такожде же и 
архиереи рѫгаѭще  сz съ кънижьникы и 
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фарисеи и съ старьци  глѸаахѫ: 42ины спѹсе а 
себе ли не можеть спѹсти; аще цр Ѹь изѹлѥвъ 
ѥсть  да сънидеть нынэ съ крьста и вэрu 
имемъ ѥмu. 43uпъва на бѹа. да избавить 
и5 нынэ аще хощеть ѥмu. рече бо яко снѸъ 
бжѸии ѥсмь .  44тожде же и разбоиника рас-
пьненая съ нимь поношаста ѥмu .  45отъ 
шестыѩ же годины тьма бысть по вьсеи 
земли до девzтыѩ годины .  46при девz-
тои же годинэ възъпи iѹс  гласъмь вели-
къмь глѸя: ели ели емма  азавтании.  ѥже 
ѥсть: бѹе  мои бѹе  мои въскѫѭ  мz ѥси 
оставилъ; 47нэции же отъ стоѩщихъ тu 
слышавъше глѸаахu:  яко илиѭ зоветь  сь. 
48и абиѥ текъ ѥдинъ отъ нихъ и възьмъ 
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гѫбѫ наплънь оцьта и възньзъ на трь-
сть напаяаше ѥго .  49а дрuзии глѸаахѫ: 
остани да видимъ аще придеть илия 
спѹстъ ѥго .  50iѹс же пакы възъпивъ гласъмь 
великъмь испuсти дхѸъ .  51и се катапе-
тазма црѹквьная раздьра сz на дъвоѥ съ 
вышьняаго края до нижьняаго. и земля 
потрzсе сz и камениѥ распаде сz .  52и гроби 
отвръзошz сz и мънога тэлеса почива-
ѭщиихъ стѹыихъ въсташz.  53и ишъдъше 
из гробъ по въскрьсновении ѥго вънидошz 
въ стѹыи градъ и явишz сz мъногомъ .  
54сътьникъ же и иже бэахѫ съ нимь стрэ-
гѫще iѹса  видэвъше трѫсъ и бывъшая 
uбояшz  сz зэло глѸѭще:  въ  истинѫ бжѸии  
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снѸъ сь бэ. 55бэахѫ же тu жены мъногы 
издалече зьрzщz ѩже  идошz по iѹсэ отъ 
галилеѩ слuжzщz ѥмu .  56въ нихъже бэ 
мария магдалыни и мария ияковля и 
осиина мати и мати снѸu зеведеовu .  
57поздэ  же бывъшu приде члѹкъ богатъ 
отъ аримаfеа именемь иосифъ иже и тъ 
uчи  сz u iѹса .  58сь пристѫпль къ пилатu 
проси тэла iѹсово. тогда пилатъ повелэвъ 
дати тэло iѹсово .  59и приимъ тэло иосифъ 
обитъ ѥ плащаницеѭ чистоѭ. 60и положи 
ѥ  въ новэемь своѥмь гробэ иже бэ исэченъ 
въ каменн и възваль камень великъ 
надъ двьрии гробu отиде. 61бэ же тu ма-
рия магдалыни и дрuгая мария сэ-
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дzшти прэмо гробu. 62въ uтрьнии же дьнь 
ѥже  ѥсть по пzтъцэ събьрашz  сz архиереи 
и фарисеи къ пилатu 63глѸѭще: гѹи 
помzнѫхомъ яко  льстьць онъ рече ѥще сы 
живъ по трьхъ дьньхъ въстанѫ .  64повели 
uбо uтврьдити гробъ до третияаго дьне 
еда како пришьдъше uченици ѥго нощиѭ 
uкрадѫть и5 и рекѫть людьмъ: въста отъ 
мрътвыихъ. и бѫдеть послэдьнэя льсть 
горьши пьрвыѩ .  65рече же имь пилатъ:  има-
те кuстодиѭ идэте uтврьдите якоже 
вэсте. 66они же шъдъше uтвьрдишz гробъ  
запечатьлэвъше камень съ кuстодиѥѭ.  
 

 

Ӗ  ҥ т ъ  м а т f е а  Ӗ  

∙  177  ∙ 



ъ вечеръ же сѫботьныи свита-
ѭштu пьръвuuмu въ сѫботы 

приде мария магдалыни и 
дрuгаz мария видэтъ гроба .  

2и се трѫсъ бысть великъ. ангѹлъ бо гнѸь 
съшъдъ съ нбѸсе и пристѫпль отъвали 
камень отъ двьрии гробu и сэдэаше на 
нѥмь .  3бэ же зракъ ѥго яко мълънии и 
одэниѥ ѥго бэло яко снэгъ .  4отъ страха 
же того сътрzсошz сz стрэгѫщеи и бышz 
яко мрьтви.  5отъвэщавъ же ангѹлъ  рече  
женама: небоита вы сz вэмь бо яко iѹса 
распzтааго ищета .  6нэсть сьде въста бо 
якоже рече.  придэта видита мэсто идеже 
лежа гѹь .  7и скоро шъдъши рьцэта uчени-

. к7и . 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  178  ∙ 



комъ ѥго яко въста отъ мрьтвыихъ и се 
варяѥть вы въ галилеи тu и5  uзьрите. се 
рекохъ  вама .  8и отъшьдъши скоро отъ гроба 
съ страхъмь и радостиѭ великоѭ текостэ 
възвэститъ uченикомъ ѥго .  9яко  же 
идэаста възвэститъ uченикомъ ѥго и се 
iѹс  сърэте и  глѸя:  радuитэ сz.  онэ же при-
стѫпльши ѩстэ и5 за нозэ ѥго и по-
клонистэ сz ѥмu .  10тогда глѸа  има iѹс:  не 
боита сz идэта повэдита братии моѥи 
да идѫть въ галилеѭ и тu мz видzть  

11идѫщема же има се нэкотории  отъ кuс-
тодиѩ пришьдъше въ градъ възвэс-
тишz архиереомъ вься бывъшая.  12и 
събьрашz  сz старьци съвэтъ  же сътворь-
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ше сребро мъного дашz воиномъ  13глѸѭще:  
рьцэте яко uченици ѥго нощиѭ при-
шьдъше uкрадошz и5 намъ съпzщемъ .  14и 
аще се uслышано бѫдеть u игемона мы 
uтолимъ и5 и вы бес  печали сътворимъ .  

15они же приимъше сребро сътворишz якоже 
наuчени бышz и пронесе  сz слово се въ 
иuдеихъ до сего дьне.  16ѥдины же на де-
сzте uченикъ идошz въ галилеѭ въ горѫ 
яможе повелэ имъ iѹс.  17и видэвъше ѥго 
поклонишz сz ѥмu ови же uсѫмьнэшz  
сz.  18и пристѫпль iѹс рече имъ глѸя: дана ми 
ѥсть  вьсака власть на нбѹси и на земли.  

19шъдъше uбо наuчите въсz  ѩзыкы 
крьстzще ѩ  въ имz оцѸа  и снѸа и стѸааго  
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дхѸа 20uчzще ѩ блюсти вься ѥлико за-
повэдахъ вамъ .  и се азъ съ  вами ѥсмь 
вьсz дьни до съконьчания вэкu .  аминъ.   
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євангелие отъ марка  
 ачzло евангелия iѹµ хвѸа снѸа 

бжѸия.  2якоже писано ѥсть въ 
пр ѹрцэхъ: се азъ посълѭ ангѹлъ 

мои прэдъ лицьмь твоимь иже 
uготовить пѫть твои прэдъ тобоѭ.  
3гласъ въпиѭщааго въ пuстыни: uгото-
вите пѫть гнѸь правы творите стьзz ѥго .  
4бысть иоанъ крьстѩ въ пuстыни и про-
повэдая крьщениѥ покаанию въ отъпu-
щениѥ грэховъ. 5исхождааше же къ нѥмu 
вьса иuдеиска страна и иерсѹлмляне и крь-
щаахѫ  сz вьси въ иерданьсцэи рэцэ отъ 
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нѥго исповэдаѭще грэхы своѩ .  6бэ же 
иоанъ облэченъ власы вельбѫжди  и поясъ 
uсниянъ о чрэслэхъ ѥго и яды акридъ и 
медъ дивии .  7и проповэдааше глѸѩ: грz-
деть крэплии мене въ слэдъ мене ѥмuже 
нэсмь достоинъ поклонь  сz раздрэшити 
ремене сапогь ѥго .  8азъ uбо крьстихъ вы 
водоѭ а тъ крьстить вы дхѸъмь стѹыимь. 
9и бысть въ дьни ты приде iѹс отъ на-
зареfа галилеискааго и крьститъ сz отъ 
иоана въ ерданэ .  10и абиѥ въсходz  отъ 
воды видэ разводzща сz нбѹса и дхѸъ  яко 
голѫбь съходzщь на нь. 11и гласъ бысть 
съ нбѹсъ ты ѥси снѸъ мои възлюблѥныи о 
тебэ благоволихъ. 12и  абиѥ  дхѸъ изведе  и5 
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въ  пuстынѭ.  13и  бэ  тu въ пuстыни 
четыри десzти  дьнъ  искuшаѥмъ  сото-
ноѭ  и  бэ  съ  звэрьми  и  ангѹли  слuжаахѫ  
ѥмu. 14по  прэдании  же  иоановэ  приде  iѹсъ 
въ галилеѭ  проповэдаѩ  евангѹлиѥ  црѹст-
вия  бжѸия.  15глѸѩ  яко  исплъни  сz врэмz и  
приближи  сz цр ѹствиѥ  бжѸиѥ.  каите  сz и  
вэрuите  въ  евангѹлиѥ.  16ходz же  при  мори  
галилеисцэ  видэ  симона  и  андреz  брата  
того  симона  въмэтаѭшта  мрэжz въ  море  
бэаста  бо  рыбаря. 17и рече има iѹсъ: при-
дэта  въ  слэдъ  мене  и  сътворѭ  вы  быти 
ловъца чловэкомъ. 18и  абиѥ  оставльша  
мрэжz своѩ  по  нѥмь  идоста .  19и  прэшьдъ  
отъ  тѫдu uзьрэ  иякова  зеведеова  и  
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иоана  брата  ѥго .  и  та  въ  ладии  за-
вzзаѭшта  мрэжz.  20и абиѥ  възъва  я. и  
оставльша  оцѸа  своѥго  зеведеа  въ ладии  съ  
наѥмъникы  по нѥмь  идоста .  21и  въни-
дошz въ  каперънаuмъ  и  абиѥ  въ  сѫботы  
на съньмищи uчааше ѩ .  22и  дивляахѫ  
сz о  uчении  ѥго .  бэ  бо  uчz ѩ  яко  власть  
имы  и не яко кънижьници  ихъ. 23и  бэ  на  
съньмищи  ихъ  члѹкъ  нечистъмь  дхѸмь  и 
възъва  глѸѩ: 24остани  что  ѥсть намъ  и  
тебэ  iѹсе назарянине; пришьлъ  ѥси  погu-
битъ  насъ; вэмь  тz къто  ѥси  стѸыи 
бжѸии. 25и  запрэти  ѥмu iѹсъ глѸѩ: uмълчи  
и  изиди  из  нѥго .  26и  сътрzсъ  и5 дхѸъ не-
чистыи и възъпивъ  гласъмь  велиѥмь  
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изиде  из  нѥго .  27и  uжасошz сz вьси.  и  
сътzзахѫ  сz къ  себэ  глѹѭще: чъто  uбо 
ѥсть  се; что  uчениѥ  новоѥ  се; яко  по  
области  и  дхѹмъ нечистыимъ велитъ  и 
послuшаѭтъ  ѥго: 28и  изиде  слuхъ  ѥго  
абиѥ  во  вьсѫ  странѫ  галилеискѫ .  29и  абиѥ  
ишедъше  ис  съньмища  придоша  въ  домъ  
симоновъ  и  андреовъ  съ  ияковъмь и иоа-
нъмь. 30тьща  же  симонова  лежааше  ог-
ньмь  жегома .  и  абиѥ  глѸашz ѥмu о  нѥи.  31и  
пристѫпль  въздвиже  ѭ  ѥмъ  за  рѫкѫ  ѥѩ .  
и  остави  ѭ  абиѥ  огнь  и  слuжааше  имъ .  
32поздэ  же  бывъшю  ѥгда  захождаше  
слъньце  приношаахѫ  къ  нѥмu вьсz не-
дѫжъныѩ  и бэсъныѩ .  33и бэ вьсь градъ 
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събьралъ сz къ двьрьмъ. 34и исцэли мно-
гы  недѫжъны  имѫщz различьны  ѩзz 
и  бэсы  мъногы  изгъна.  и  не  оставляше  
глѸати  бэсъ  яко  вэдэахѫ  и5. 35и  uтро  
пробрэзгu зэло  въставъ  изиде  iѹсъ и иде  
въ пuсто мэсто и тu молитвѫ дэяаше.  
36и гънашz и5 симонъ и иже бэахѫ съ 
нимь .  37и обрэтъше и5  глѸашz ѥмu яко вьси 
ищѫть тебе.  38и глѸа имъ: идэмъ въ ближь-
няѩ  грады и вьси да и тu проповэмь на 
се бо изидохъ .  39и бэ  проповэдаѩ на събо-
рищихъ ихъ въ вьсеи галилеи и бэсы из-
гонz.  40и приде къ нѥмu прокаженъ молz  
и5 и на  колэнu падаѩ и глѸя ѥмu яко аще 
хощеши можеши мz ищистити.  41iѹс же ми-
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лосрьдовавъ простьръ рѫкѫ и глѸа  ѥмu:  хо-
щѫ ищисти сz.  42и рекъшu ѥмu абиѥ 
отиде проказа отъ нѥго и чистъ бысть .  
43и запрэщь ѥмu абиѥ изгъна и5.  44и гlа 
ѥмu:  блюди  сz ни  комu  же ни  чесо  же не 
рьци нъ шьдъ покажи сz иереови и принеси 
за очищениѥ твоѥ якоже повелэ моµѶси въ 
съвэдэниѥ имъ .  45онъ же ишьдъ  начzтъ  
проповэдати  мъного  и  проносити  слово .  яко  
къ  томu не можааше явэ въ градъ  
вънити  нъ  вънэ  въ  пuстэхъ мэстэхъ 
бэ и прихождахѫ  къ  нѥмu отъ въсѫдu.  

 въниде  пакы  iѹсъ въ каперънаuмъ 
по дьньхъ. и слuхъ бысть яко въ  
домu ѥсть .  2и абиѥ събьрашz  сz 
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мънози яко къ томu не въмэщаахѫ сz 
ни прэдъ двьръми. и глѸааше имъ слово .  3и 
придошz къ нѥмu носzще ослаблѥнъ 
жилами носима  четырьми.  4и не могѫще 
прити къ нѥмu народа ради отъкрышz 
покровъ идеже бэ и прокопавъше съвэсишz 
одръ на нѥмьже ослаблѥныи сълежааше .  
5видэвъ  же iѹс  вэрѫ ихъ глѸа ослаблѥнuu-
мu:  чzдо отъпuщаѭть  сz тебэ грэси 
твои .  6бэахѫ  же ѥдини отъ кънижьникъ 
тu сэдzще и помышлэѭще въ срѹдцихъ 
своихъ:  7чьто сь тако глѸѥть  хuлѫ;  къто 
можеть отъпuщати грэхы тъкъмо 
ѥдинъ бѹъ .  8и абиѥ разuмэвъ iѹс  дхѸъмь 
своимь яко тако ти помышляѭть въ 
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себэ и рече имъ:  чьто сице помышлэѥте въ 
срѹдцихъ вашихъ;  9чьто ѥсть uдобэѥ рещи 
ослаблѥнuuмu отъпuщаѭтъ ти сz грэ-
си или рещи въстани възьми одръ твои и 
ходи;  10нъ да  uвэсте яко власть имаать 
снѸъ  чловэчьскыи на земли отъпuщати 
грэхы. и глѸа ослаблѥнuuмu:  11тебэ глѸѭ  
въстани възьми  одръ твои и иди въ 
домъ твои .  12и въставъ абиѥ и възьмъ 
одръ изиде прэдъ вьсэми яко дивити сz 
вьсэмъ и славити бѹа глѸѭщемъ  яко ни  
коли  же тако видэхомъ .  13и изиде  пакы  
къ морю и весь народъ  идэаше  къ  нѥмu и 
uчааше ѩ .  14и мимо  иды iѹс видэ леµиѭ 
алъфеова сэдѩща на мытьннци и глѸа 
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ѥмu: по мънэ иди.  и въставъ въслэдъ 
ѥго  иде.  15и бысть възлежzщu ѥмu въ 
домu ѥго и мънози мьздоимьци и 
грэшьннци възлежаахѫ съ i ѹсомь и съ 
uченнкы ѥго бэахѫ бо мънози и по нѥмь 
идошz .  16и кънижьннци  же и фарисеи 
видэвъше и5 эдѫщъ съ мьздоимьци и 
грэшьникы глѸаахѫ uченикомъ ѥго:  чьто 
яко съ мьздоимьци и грэшьникы эсть и 
пиѥть; 17и слышавъ i ѹс  глѸа имъ яко не 
трэбuѭть съдравии врача нъ болzщеи .  
не придохъ призъватъ правьдьникъ нъ 
грэшьникы на покааниѥ.  18и  бэахѫ  uче-
ници  иоанови  и  фарисеи  постzще  сz. и  
придошz и  решz ѥмu: по  что  uченици  
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иоанови  и  фарисэи  постzтъ  сz а  твои  
uченици  не  постzтъ  сz; 19и  рече  имъ  i ѹсъ: 
еда  могѫть  снѹве брачьнии постити сz 
доньдеже  съ  ними  ѥсть женихъ; ѥлико  
врэмz имѫть  съ  собоѭ  жениха не имѫть  
постити  сz. 20придѫть  же  дьниѥ  ѥгда  
отъиметь  сz отъ нихъ  женихъ  и  тъгда  
постzть  сz въ  ты  дьни.  21и  ни  кто  же  
приставлѥния  плата  не  бэлѥна  не  при-
ставляѥтъ  ризэ  ветъсэ.  аште  ли  же  ни  
възьметь  конецъ  отъ неѩ  новоѥ  отъ 
ветъхааго  и  горьши  дира  бѫдеть. 22и  ни  
къто  же  не  въливаатъ  вина  нова  въ  
мэхы  ветъхы. аще ли же ни просадитъ  
вино  ново  мэхы  и вино пролэѥтъ  сz и  
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мэси  погыбнѫтъ .  нъ  вино  новоѥ  въ  мэхы  
новы  лияти. 23и бысть мимо ходzщю  
ѥмu въ сѫботы  сквозэ сэания и на-
чzшz uченнци ѥго пѫть творити въс-
трьгаѭще класы.  24и фарисеи  глѸаахѫ ѥмu: 
виждь чьто творzть въ сѫботы ѥгоже не  
достоить .  25и тъ глѸааше имъ:  нэсте ли ни  
коли  же чьли чьто сътвори двѹдъ ѥгда  
трэбова и вьзалка самъ и иже бэахѫ съ 
нимь. 26како въниде въ храмъ бжѹии при 
авиаfарэ архиереи и хлэбы прэдъложе-
ния сънэсть ихъже не  достояаше эсти 
тъкъмо иереомъ и дасть и сѫщиимъ съ 
нимь; 27и глѸааше имъ: сѫбота члѹка ради 
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бысть а не члѹкъ сѫботы ради.  тэмь  же гѹь  
ѥсть  снѸъ члѹчьскы и сѫботэ.  

 въниде  пакы  въ съборище и бэ тѫ 
члѹкъ сuхѫ рѫкѫ имы .  2и нази-
раахѫ ѥго аще въ сѫботы исцэ-
лить и5 да на нь възглѸѭть .  3и 

глѸа члѹкu имѫщuuмu сuхѫ рѫкѫ:  стани 
по  срэдэ.  4и глѸа имъ:  достоить ли въ 
сѫботы добро творити ли зъло сътворити; 
дшѸѫ  спѹсти ли погuбити;  они же млъча-
ахѫ .  5и възьрэвъ на нѩ съ гнэвъмь 
скръбz о окаменѥнии срдѹца ихъ глѸа члѹкu:  
простьри рѫкѫ твоѭ .  и прострэ и uтврьди 
сz рѫка ѥго съдрава яко и дрuгая .  6и 
абиѥ  ишьдъше  фарисеи  съ  иродияны  
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съвэтъ творяхѭ  на  нь  како  и5 бышz 
погuбили. 7iѹсъ же отиде  съ  uченикы  сво-
ими къ морю. и  мъногъ  народъ  отъ гали-
леѩ  по  нѥмь  иде.  и  отъ июдеѩ  8и  отъ 
иер ѹслма и отъ идuмеѩ  и  съ  оного  полu 
иордана  и  сѫщеи  о  тµрэ  и  сидонэ.  мъного  
мъножъство  слышавъше ѥлико  творяше  
придошz къ нѥмu. 9и  рече  uченикомъ 
своимъ: да  ѥсть при  нѥмь  ладиица  наро-
да  ради  да  не  сътѫжаѭтъ  ѥмu. 10мъно-
гы  бо исцэли яко нападаахѫ  ѥмь  хо-
тzште  прикоснѫти  сz ѥмь  ѥлико  имэахѫ  
раны .  11и ѥгда  видэахѫ  и5  дсѸи  нечистии  
припадаахѫ  къ  нѥмu и  въпияхѫ  глѹѭще  
яко  ты  ѥси  хсѸъ  снѸъ бжѸии. 12и мъного 
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прэщааше имъ да  не  явэ  творzть  ѥго .  13и 
възиде  на  горѫ  и  призъва  ѩже  самъ  хотэ  
и  идошz къ  нѥмu. 14и  сътвори  дъва  на  
десzте  да  бѫдѫтъ  съ  нимь  и  да  посы-
лаѥть  ѩ  проповэдати  15и  имэти  область  
цэлити  недѫгы  и изгонити  бэсы.  16и 
нарече имz симонu петръ. 17и иякова 
зеведеова  и  иоана  брата  ияковля.  и  нарече  
има  именэ  воанергесъ  ѥже  ѥсть снѸа 
громова. 18и  андрэю  и  филипа  и  варfоломеа  
и  матъfеа  и  fомѫ  и  иякова  алфеова  и  
fадеа  и  симона  кананэа  19и  июдѫ  
искариотьскааго  иже  и  прэдасть  и5. 20и 
придоша  въ  домъ  и събьрашz сz пакы  
народи  яко  не  мощи  имъ  ни  хлэба  
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сънэсти.  21и  слышавъше иже бэахѫ  u   
нѥго  изидоша  ѩти  и5. глѸахѫ  бо  яко  не-
истовъ  ѥсть. 22и  кънижьници  низъ-
шьдъшеи  отъ ирѹлма глѸахѫ  яко  веельзэ-
вuлъ  имать  и  яко  о  кънzзи  бэсъ  изго-
нить  бэсы.  23и призъвавъ ѩ  въ  притъ-
чахъ  глѸаше  къ  нимъ: како  можеть  сотона  
сотонѫ  изгонити; 24и  аще  црѸьство  на  сz 
раздэлить  сz не  можеть  стати  црѹьство  
то .  25и  аще  домъ  на  сz раздэлить  сz не  
можеть  стати  домъ  тъ .  26и  аще  сотона  
въста  самъ  на  сz и  раздэли  сz не  можеть  
стати  нъ  коньчинѫ  имать.  27ни  кто  же  не  
можеть  съсѫдъ  крэпъкааго  въшьдъ  въ  
домъ  ѥго  расхытити аще не прэжде  
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крэпъкааго  съвzжеть  и  тъгда  домъ  ѥго  
расхытить.  28аминь глѹѭ  вамъ  яко  вься  
отъпuстzтъ  сz снѸомъ  члѹвэчъскомъ 
съгрэшения и власфимиѩ  ѥлико  аще  
власфимисаѭть.  29а  иже  власфимисаѥть  
на  стѸыи дхѸъ не имать отъпuщения въ 
вэкъ нъ повиньнъ ѥсть вэчьнuuмu 
сѫдu. 30занѥ  глѸаахѫ  яко  дхѸъ нечистъ 
имать. 31приде  же  мтѸи  ѥго  и  братия  и  
вънэ  стоѩще  посълашz къ  нѥмu 
глашаѭще  и5. 32и  сэдэаше  о  нѥмь  народъ .  
рэшz же  ѥмu: се мтѸи твоя и братия твоя 
и сестры  твоѩ  вънэ  ищѫть  тебе.  33и  отъ-
вэща  имъ  глѸѩ: къто  ѥсть мтѸи  моя  ли  
братия  моя; 34и  съглzдавъ  стоѩщzѩ  
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окрьстъ ѥго  глѸа: се  мати  моя  и  братия  
моя.  35иже  бо  аще  сътворить  волѭ  бжѸиѭ  сь  
братъ  мои  и  сестра  моя  и  мтѸи  ѥсть.  

 пакы  начzтъ при мори uчити. 
и  събьра  сz къ  нѥмu народъ  
мъногъ .  яко  самъ  вълэзъ  въ  
корабль  сэдэаше  въ  мори .  и  вьсь  

народъ  бэша  при  мори  на  земли .  2и  
uчааше  ѩ  притъчами  мъного .  и  глѸаше  
имъ  въ  uчении  своѥмь: 3слышите.  се  
изиде  сэѩи  сэатъ. 4и  бысть  ѥгда  сэаше  
ова  паде  на  пѫти  и  придошz пътицz и  
позобаша  я .  5а  дрuгоѥ  паде  на  ка-
меньнэѥмь  идеже  не  имэ  землz  мъногы.  
и абиѥ  прозzбе  занѥ  не  имэаше  глѫбины  
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земьныѩ .  6слъньцu же въсиявъшю  при-
свzде .  и  занѥ  не  имэаше  корениэ  uсъше. 7и  
дрuгоѥ  паде  въ трънии. и  вьзиде  тръниѥ  
и  подави  ѥ  и  плода  не  дасть .  8и  дрuгоѥ  
паде  на  земли  добрэ  и  даяше  плодъ  
въсходz и  расты.  и приплоди  ово  три  де-
сzти  ово  шесть  десzтъ  ово  съто .  9и  глѸаше: 
имэѩи  uши  слышати да  слышитъ. 
10ѥгда  же  бысть ѥдинъ  въпросишz и5 иже  
бэахѫ  о  нѥмь  съ  обэма  на  десzте  притъ-
чz. 11и  глѸаше  имъ: вамъ  ѥсть дано  вэ-
дэти  таиная  црѸствия  бжѸия.  онэмъ  же  
вънэшьниимъ  въ  притъчахъ  вься  бы-
ваѭтъ .  12да  видzще  видzтъ  и  не  uзь-
рzтъ .  и  слышzще слышzтъ  и не разu-
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мэваѭтъ .  еда  къгда  обратzтъ  сz и 
отъпuстzтъ  сz имъ грэси. 13и  глѸа  имъ: 
не  вэсте  ли  притъчz сеѩ  и  како  вьсz 
притъчz разuмэѥте; 14сэѩи  слово  сэѥть .  
15си  же  сѫть  яже  на  пѫти  идеже  сэѥть  сz 
слово  и  ѥгда  слышzтъ  абиѥ  придетъ  
сотона  и  отъиметъ  слово  сэzноѥ  въ  сръдь-
цихъ  ихъ .  16и  си  такожде  сѫть  иже  на  ка-
менъныхъ сэѥми.  иже  ѥгда  слышzтъ  
слово абиѥ  съ  радостиѭ  приѥмлѭтъ  ѥ. 17и  
не  имѫть  корене  въ  себэ  нъ  врэменьни  
сѫть .  по  томь  же  бывъши печали ли 
гонению словесе ради  абиѥ  съблажняѭтъ  
сz. 18а  сии  сѫть  сэании  въ  трънии  
слышащеи слово 19и печали вэка сего и 
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льсть богатьствия и о прочиихъ похоти 
въходzщz подавляѭтъ  слово  и  бес  плода  
бываатъ .  20а  си  сѫть  сэании  на  добрэ  
земли  иже  слышzтъ  слово и приѥмлѭтъ  ѥ  
и  плодzтъ  сz на  три  десzти  и  шесть  де-
сzтъ  и  съто .  21и  глѸаше  имъ: еда  при-
ходитъ  свэтильникъ да  подъ  спѫдомъ  
положенъ  бѫдетъ  ли  подъ  одромъ; не  да  ли  
на  свэщьникъ  възложzтъ  и5;. 22нэсть  бо  
ни  чъто  же  таино  ѥже  не  явить  сz. ни  
бысть потаѥно  нъ  да  придетъ  въ  яв-
лениѥ .  23иже  имать  uши  слышати да 
слышитъ. 24и глѸаше имъ: блюдэте  сz 
чъто слышите. въ  нюже  мэрѫ  мэрите  на-
мэрить  сz вамъ  и  приложить  сz вамъ  
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слышzщиимъ. 25иже  бо  аще  имать  дасть  
сz ѥмu а  иже  не  имать  и  ѥже  имать  
отъиметь  сz отъ нѥго .  26и  глѸаше: тако  
ѥсть  црѹствиѥ  бжѸиѥ  якоже  члѹкъ  въмэта-
ѥтъ  сэмz въ  землѭ.  27и  съпитъ  и  въста-
ѥтъ  нощь и дьнь .  и  сэмz прозzбаѥтъ  и  
растетъ  якоже  не  вэсть  онъ .  28о  себэ  бо  
земля  плодить  сz прэжде  трэвѫ  по  томь  
же  класъ  по  томь  же  и  пьшеницѫ  въ  класэ.  
29ѥгда  же  созърэѥтъ  плодъ  абиѥ  посълетъ  
сръпъ  яко  настоитъ  жzтва.  30и  глѸаше: 
чесомu uподобимъ  црѹствиѥ  бжѸиѥ  ли  коѥи  
притъчи  приложимъ  ѥ; 31яко  горuшьнэ 
зьрнэ  ѥже  ѥгда  въсэяно  бѫдетъ  въ  зем-
лѭ  мьнѥ  вьсэхъ  ѥсть сэменъ  земъны-

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  204  ∙ 



ихъ. 32и  ѥгда  въсэяно  бѫдетъ  въздрас-
теть  и  бѫдетъ  болѥ  вьсэхъ  зелии  и  
творитъ  вэтви  велиѩ  яко  мощи  подъ  
сэниѭ  ѥго  птицамъ  нбѹсьныимъ вита-
ти. 33и  тацэми  притъчами  мнозэми  
глѸше  имъ  слово  якоже  можаахѫ  слышати. 
34бес  притъчz же  не  глѸаше  имъ .  ѥдинъ  же  
сказаше  uченикомъ  своимъ  вься.  35и глѸа 
имъ въ тъ днѸь  вечерu бывъшu: прэ-
идэмъ  на  онъ  полъ.  36и  отъпuштьше  
народъ  поѩшz и5 якоже бэ въ ладии.  и  
ины  же ладиѩ  бэахѫ  съ  нимь .  37и  бысть 
бuря вэтрьна велия. влъны  же вълива-
ахѫ  сz въ  ладиѭ  яко  uже  погрzзнѫти  
хотэаше.  38и  бэ  самъ  на  кръмэ  на  въз-
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главьници  съпz. и  възбuдишz и5 и  
глѸашz ѥмu: uчителю  не  родиши  ли  яко  
погыблѥмъ; 39и  въставъ  запрэти вэт-
рu. и рече морю: млъчи и uстани и uлеже 
вэтръ и бысть тишина велия. 40и  рече  
имъ: чъто  тако  страшиви  ѥсте; како  не  
имете  вэры; 41и възбояшz  сz страхъмь  
велиѥмь  и  глѸахѫ  дрuгъ  къ  дрuгu: къто  
uбо  ѥсть сь  яко  и  вэтри  и  море  послu-
шаѭтъ  ѥго;  

 придошz на  онъ  полъ  моря  въ  
странѫ  гадариньскѫ .  2и  излэзъ-
шu  ѥмu ис  корабля  абиѥ  сърэте  
и5 отъ гробъ  члѹкъ  нечистъмь  

дхѸмъ .  3иже  жилище  имэаше  въ  гробэхъ  и  
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ни  желэзномъ  ѫжемъ  ѥго  ни  къто  же  не  
можааше  съвzзати.  4занѥ  мъногы  кра-
ты пѫты  и ѫжи желэзны  съвzзанѫ  сѫ-
щю  прэтрьзаахѫ  сz отъ нѥго  ѫжа  желэз-
на  и  пѫта  съкрuшаахѫ  сz. и  ни  къто  же  
не  можааше  ѥго  uмѫчити.  5и  выинѫ  день  
и  нощь  въ  гробэхъ  и  въ  горахъ  бэ  въпиѩ  и  
тлъкы  сz камениѥмь .  6uзрэвъ  же  i ѹса из  
далече тече и поклони сz ѥмu. 7и  възъ-
пивъ  гласомъ  велиѥмь  глѸа: что  мьнэ  и  
тебэ  i ѹсе снѸе  бѹа вышьнэаго; заклинаѭ  тz 
бмѸъ  не  мѫчи  мене.  8глѸаше  бо  ѥмu: изиди  
дшѸе  нечистыи отъ члѹвка. 9и  въпрашаше  
и5: како  ти  ѥсть имz; и  глѸа  легеонъ  мьнэ  
ѥсть  имz яко мънози ѥсмъ .  10и  моляше  и5 
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мъного  да  не  посълеть  ихъ  кромэ  страны .  
11бэ же тu стадо  свино  пасомо  велиѥ  при  
горэ.  12и  молишz и5 вьси  бэси  глѹѭще: посъли  
ны  въ свиниѩ  да  въ  нz  вьнидемь .  13и  
абиѥ  повелэ  имъ  i ѹсъ. и ишьдъше  дсѸи не-
чистии вънидошz въ  свиниѩ .  и  uстръми  
сz стадо  по  брэгu въ море. бэ  же  ихъ  яко  
дъвэ  тысѫшти.  и  uтапаахѫ  въ  мори .  14и  
пасѫщеи  свиниѩ  бэжашz и  възвэстишz 
въ  градэ  и  на  селэхъ .  и  придошz видэтъ  
чьто  ѥсть бывъшеѥ .  15и  придошz къ  iсѹви и 
видэшz бэсьновавъшааго  сz сэдzща  
обльчена  и  съмыслzща имэвъшааго леге-
онъ. и  uбоzшz сz. 16и  повэдэша  имъ  ви-
дэвъшеи  како  бысть бэсънuемu и о сви-
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нияхъ. 17и  начаша  молити  и5 отити  отъ 
прэдэлъ  ихъ .  18и  въходzщu ѥмu въ  ла-
диицѫ  моляаше  и5 бэсьновавыи сz да бы 
съ нимь былъ. 19i ѹсъ же не дастъ  ѥмu. нъ 
глѸа ѥмu: иди  въ  домъ  твои  къ  твоимъ  и  
възвэсти  имъ  ѥлико  ти  гѹь  сътвори  и  по-
милова  тz. 20и  иде  и  начzтъ  проповэда-
ти  въ  декаполи  ѥлико  сътвори  ѥмu i ѹсъ. и 
вьси дивлэахѫ  сz. 21и  прээхавъшю iсѹви 
въ корабли пакы на онъ полъ събъра сz 
народъ  мъногъ  о  нѥмь  и  бэ при мори. 22и  се  
приде  ѥдинъ  отъ архисµнагогъ  именемь  
иаиръ .  и  видэвъ  и5 паде  на  ногu ѥго .  23и  
моляше  и5  мъного  глѸѩ  яко  дъщи  моя  на  
коньчинэ  ѥсть. да  пришедъ  възложи  на  
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нѭ  рѫцэ  да  спѹсена  бѫдетъ  и  оживетъ .  24и  
иде  съ  нимь .  и  по  нѥмь  идэаше  народъ  
мъногъ и uгнэтахѫ ѥго .  25и жена нэкая 
сѫщи въ точении кръви лэтэ дъве на 
десzте 26и мъного пострадавъши отъ 
мъногъ врачевъ и иждивъши своѥ вьсе и 
ни ѥдиноѩ  же пользz обрэтъши нъ паче 
въ горе въпадъши  27слышавъши о i ѹсэ  при-
шьдъши въ народъ съзади прикоснѫ сz 
ризэ ѥго .  28глѸааше бо яко аще прикоснѫ сz 
понэ ризэ ѥго спѹсена бѫдѫ .  29и абиѥ исzк-
нѫ источьникъ кръви ѥѩ и разuмэ тэ-
лъмь яко исцэлэ отъ раны .  30и абиѥ i ѹс  
ощuщь въ себэ силѫ ишьдъшѫ отъ нѥго 
обращь сz въ народэ глѸааше:  къто при-
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коснѫ сz  ризахъ моихъ; 31и глѸаахѫ ѥмu 
uченици ѥго: видиши народъ uгнэта-
ѭщь  тz и глѸѥши  къто сz прикоснѫ мънэ; 
32и оглzдааше  сz видэти сътворьшѫѭ се .  
33жена же uбоявъши сz и трепещѫщи вэ-
дѫщи ѥже бысть ѥи приде и припаде къ 
нѥмu и рече ѥмu вьсѫ истинѫ. 34онъ же 
рече ѥи:  дьръзаи дъщи вэра твоя спѹсе тz 
иди съ миръмь  и  бѫди  цэла  отъ раны  
твоѥѩ .  35и ѥще  глѹѭщu ѥмu придоша  отъ 
архисµнагога  глѹѭще  яко  дъщи  твоя  
uмьрэтъ .  что  движеши  uчителz; 36i ѹсъ 
же абиѥ  слышавъ слово глѸѥмоѥ  глѸа  архи-
сµнагогови: не  бои  сz тъкъмо  вэрuи.  37и  не  
остави ити по себэ ни ѥдиного  же  тъкъмо  
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петра  и  иякова  и  иоана  брата  ияковля.  
38и  приде  въ  домъ  архисµнагоговъ  и  видэ  
млъвѫ  и  плачѫщz сz и  кричzщz мъного .  
39и  въшедъ  глѸа  имъ: чьто  млъвите  и  
плачете  сz; отроковица  нэсть  uмръла  нъ  
съпить .  40и  рѫгаахѫ  сz ѥмu. онъ же 
изгънавъ  вьсz поѩтъ  отѸца  отроковицz и  
мтѸерь  и  иже  бэша  съ  нимь .  и  въниде  идеже  
бэ  отрочz лежz. 41и  ѥмъ  за  рѫкѫ  отро-
ковицѫ  глѸа  ѥи: талиfа  кuми  ѥже  ѥсть 
съказаѥмое  дэвице  тебэ  глѹѭ  въстани.  
42и  абиѥ  въста  дэвица  и  хождааше.  бэ  бо  
лэтома  двэма  на  десzте. и uжаснѫшz 
сz uжасомь  велиѥмь .  43и  запрэти  имъ  
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мъного  да  ни  кто  же  не  uвэсть  сего .  и  рече  
дати  ѥи  эсти .   

 ишьдъ  отъ  тѫдu и  приде  въ  
отечьствиѥ  своѥ .  и  по  нѥмь  идо-
шz uченици  ѥго .  2и  бывъши сѫ-
ботэ  начzтъ на  сънмищи  uчи-

ти.  и  мънози  слышавъше дивляхѫ  сz 
глѹѭще: отъ  кѫдu се  ѥсть семu и  что  
прэмѫдрость  даная  ѥмu и  силы  таковы 
рѫкама  ѥго  бываѭтъ; 3не  сь  ли  ѥсть 
тектонъ  снѸъ  мариинъ; братъ  же  ияковu и 
иосии и июдэ  и  симонu; не и ли сестры ѥго  
сѫть  u насъ сьде; и  съблажняахѫ  сz о  
нѥмь .  4глѸааше же имъ i ѹсъ яко нэсть 
пророкъ бечьсти  тъкъмо  въ  своѥмь  оть-
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чьствии  и  въ  рождении  и  въ  домu своѥмь .  
5не  можааше  тu ни  ѥдиноѩ  силы  сътво-
рити тъкмо на мало недѫжьникъ  рѫцэ  
възложь  исцэли.  6и  диви  сz за  невэръство  
ихъ .  и  объхождаше  градъцz окрьстъ  uчz. 
7и  призъвавъ  оба  на  десzте и начzтъ ѩ 
сълати дъва нъ дъва и даяаше имъ 
власть на дuсэхъ нечистыихь  8и за-
прэти имъ да ни  чесо  же възьмѫть на 
пѫть тькъмо жьзлъ ѥдинъ ни пиры ни 
хлэба ни при поясэ мэди.  9нъ обuвены 
въ санъдалия и не облачити сz въ дъвэ 
ризэ.  10и глѸааше имъ:  идеже колижьдо 
вънидете въ домъ тu прэбываите дон-
деже нзидете отътѫдu.  11и ѥлико не 
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приимѫть васъ ни послuшають васъ ис-
ходzще отътѫдu отътрzсэте прахъ иже 
ѥсть  подъ ногами вашими въ съвэдэ-
тельство имъ. амин глѸѭ  вамъ отърадь-
нэѥ бѫдеть содомомъ или гоморомъ въ 
дьнь сѫдьнъи неже градu томu.  12и 
ишьдъше проповэдаахѫ да покаѭть  сz.  
13и бэсы мъногы изгонэахѫ и мазаахѫ 
елеемь мъногы недѫжьныѩ и исцэлэахѫ .  
14и  uслыша  иродъ  црѸь слuхъ i ѹсовъ. явэ бо 
бысть имz ѥго. и глѸааше яко иоанъ 
крьстzи въста оть мрьтвыихъ и сего ра-
ди силы дэѭть  сz о нѥмь .  15ини же глѸаахѫ 
яко илия ѥсть. ини же глѸаахѫ яко пркъ  
ѥсть. яко ѥдинъ оть пркъ .  16слышавъ  же 
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иродъ рече яко ѥгоже азъ uсэкнѫхъ иоана 
се ѥсть. тъ въста отъ мьртвыихъ .  17тъ бо 
иродъ посълавъ ѩтъ иоана и съвzзавъ и5 
въсади въ тьмьницѫ иродияды ради 
жены филипа брата своѥго яко ожени сz 
ѥѭ.  18глѸааше бо иоанъ иродови яко не  
достоить тебэ имэти жены брата тво-
ѥго .  19иродия же гнэвашесz на нь и хо-
тэаше и5 uбити и не можааше. 20иродъ бо 
бояаше сz иоана вэды мѫжа правьдьна 
и стѸа  и храняаше и5 и  послuшаѩ ѥго 
мъного творэаше и въ сласть ѥго послu-
шааше.  21и прилuчьшu сz дьни потрэбь-
нu ѥгда  иродъ рожьствu своѥмu вечерѫ 
творэаше кънzземъ своимъ и тысѫщь-
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никомъ и старэишинамъ галилеискамъ .  
22и въшьдъши дъщери ѥѩ иродиядэ и 
плzсавъши и uгождьши иродови и въз-
лежzщиимъ съ нимь рече цр Ѹь дэвици: про-
си u мене ѥмuже аще хощеши и дамь ти. 
23и клzтъ  сz ѥи яко ѥгоже аще просиши 
дамь ти до  полъ цр Ѹьства моѥго .  24она же 
шъдъши рече матери своѥи: чесо прошѫ.  она 
же рече:  главы иоана крьстителя.  25и 
въшьдъши абиѥ съ тъщаниѥмь къ цр ѹu 
проси глѸѭщи: хощѫ да ми даси сеици на 
блѭдэ главѫ иоана крьстителя.  26и при-
скърбьнъ бысть цр Ѹь за клzтвы и въз-
лежащиихъ съ нимь не въсхотэ отърещи  
сz ѥи.  27и абиѥ посъла цр Ѹь мечьника 
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повелэ принести главѫ ѥго .  28онъ же шьдъ 
uсэкнѫ и5  въ тьмьници  и принесе главѫ 
ѥго  на блюдэ и дасть ѭ дэвици и дэви-
ца дасть ѭ матерн своѥи .  29и слышавъше 
uченнци ѥго придошz и възzшz трuпъ 
ѥго  и положишz и5  въ гробэ.  30и събьрашz  
сz апѹли къ i ѹсови  и повэдашz ѥмu вьса 
ѥлико  сътворишz и ѥлико наuчишz .  31и 
рече имъ: придэте  вы  сами въ пuсто мэс-
то ѥдини.  и  почиите  мало .  бэахѫ  бо  при-
ходzщии  и  оходzщеи  мънози  и  не  бэ  имъ  
коли  понэ  эсти.  32и  идошz въ  пuсто  мэс-
то  корабльмь  ѥдини.  33и  видэшz ѩ  
идѫщz и  познашz ѩ  мънози.  и  пэши  
отъ вьсэхъ  градъ  притекошz тамо  и  
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варишz ѩ. 34и  ишьдъ  i ѹсъ видэ  народъ  
мъногъ .  и  мили  ѥмu бышz занѥ  бэхѫ  
яко  овъцz не  имѫщz пастыря.  и  на-
чzтъ  uчити  ѩ  мъного .  35и  uже часu 
мъногu минѫвъшu пристѫпльше  къ  нѥ-
мu uченици  ѥго  глѸашz яко  пuсто  ѥсть 
мэсто  и  uже  година  минѫ .  36отъпuсти  ѩ  
да  шьдъше  въ  окрьстьниихъ  селэхъ  и  
вьсьхъ кuпzтъ  себэ хлэбы. не имѫть  бо  
чесо  эсти.  37онъ  же  отъвэщавъ  рече  имъ: 
дадите  имъ  вы  эсти. и  глѸашz ѥмu: да  
шьдъше  кuпимъ  дъвэма  сътома  пэ-
нzзь  хлэбы  и дамъ  имъ  эсти; 38онъ  же  
глѸа  имъ: колико  имате  хлэбъ; идэте  и  
видите.  и  uвэдэвъше  глѸашz: пzть  
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хлэбъ и дъвэ  рыбэ. 39и  повелэ  имъ  по-
садити  вьсz народы  на споды  на споды  
на трэвэ зеленэ.  40и  възлегошz на  лэхы  
на лэхы по сътu и по пzти десzтъ .  41и  
приѥмъ  пzть  хлэбъ  и  дъвэ  рыбэ възь-
рэвъ  на  нбѸо  блгѹслви  и  прэломи  хлэбы. и 
даяше  uченикомъ  своимъ  да  полагаѭть  
прэдъ  ними.  и  обэ  рыбэ раздэли  вьсэмъ .  
42и  эша  вьси  и  насытишz сz. 43и  възzшz 
uкрuхъ  дъва  на  десzте  кошz исплънь  и  
отъ рыбu. 44эдъшиихъ  же  бэ  хлэбы  
пzть тысzщь мѫжь.  45и  абиѥ  uбэди  
uченикы  своѩ  вънити  въ  корабль  и  
варити  и5 на  ономъ  полu къ виfсаидэ .  
доньдеже  самъ  отъпuститъ  народы .  46и 
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отърекъ сz имъ иде  въ  горѫ  помолитъ  сz. 
47и  вечерu бывъшю  бэ корабль по срэдэ  
моря  а  сь  ѥдинъ  на  земли.  48и  видэ  ѩ  
страждѫщz въ  гребении  бэ  бо  противьнъ  
вэтръ  имъ .  и  при  четврьтэи  стражи  
нощьнэи  приде  къ  нимъ  по  морю ходz и  
хотэ  ѩ  минѫти.  49они  же  видэвъше  и5 по  
морю  ходzщь  непщевашz призракъ  быти 
и възъвашz. 50вьси  бо  видэшz и5 и  
възмzтошz сz. онъ  же  абиѥ  глѸа  съ  ними  
и  рече  имъ: дрьзаите  азъ  ѥсмь  не  боите  сz. 
51и  вьниде  къ  нимъ  въ  корабль  и  uлеже 
вэтръ. и  зэло  излиха въ себэ дивлэахѫ  
сz и  uжасаахѫ  сz. 52не  разuмэшz бо  о  
хлэбэхъ .  нъ  бэ  срѹдце  ихъ  окаменѥно .  53и  
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прээхавъше  придошz на  землѭ  гениса-
ретьскѫ  и  присташz.  54ишьдъшемъ  же  имъ  
ис  корабля  абиѥ  познашz и5. 55и  прэтеко-
шz вьсѭ  странѫ  тѫ .  и  начашz приносити  
на  одрэхъ  болzщzѩ  идеже  слышаахѫ  и5 
яко  тu ѥсть. 56и  яможе  колижьдо  въхож-
дааше  въ  вьси  ли  въ  грады  ли  въ  села  на  
распѫтиихъ  полагаахѫ  недѫжъныѩ  и 
молэахѫ  и5 да  понэ  въскрилии  ризы  ѥго  
прикоснѫть  сz. и  ѥлико  аще  прикасахѫ  сz 
къ  ѥмь  съпасени  бываахѫ .   

 събърашz сz къ нѥмu фарисеи  и  
ѥдини  отъ кънижьникъ  пришьдъше  
отъ иер ѹлма .  2и  видэвъше  ѥдины  отъ 

uченикъ ѥго  нечистама  рѫкама  сирэчь  
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не  uмъвенама  эдѫщz хлэбы  зазь-
рэахѫ .  3фарисеи  бо  и  вьси  июдеи  аще  не  
uмыѭтъ  рѫкu тьрѫще  не  эдzть  дрьжz-
ще  прэданиѥ  старецъ .  4и отъ кuплѩ  аще  
не  покѫплѭть  сz не  эдzть .  и  ина  мънога  
сѫть  яже  приѩшz дрьжати  крьщение  
стькльницамъ  и  чъваномъ  и  котъломъ  и  
одромъ .  5по  томь  же  въпрошаахѫ  и5 фарисеи  
и  кънижьници: по  чьто  не  ходzтъ  uче-
ници твои по прэданию  старецъ  нъ  не-
uмъвенама рѫкама  эдzть  хлэбъ; 6онъ  
же  отъвэщавъ  рече  имъ  яко  добрэ  прорече  
исаия  о  васъ  лицемэри.  якоже  ѥсть писано: 
сии  людиѥ  uстънами  мz чьтѫть .  а  срѹдце  
ихъ  кромэ  отъстоитъ  отъ мене.  7въ  сuѥ  же  
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чьтѫтъ  мz uчzще  uчения  заповэдии  
чловэческъ .  8оставльше  бо  заповэдь бжѸиѭ  
дрьжите  прэдания  члвѹчска  крьщение  
чьваномъ  и  стькльницамъ  и  ина  по-
добъна  такова  мънога  творите .  9и  глѸаше  
имъ: добрэ  отъмэтаѥте  сz заповэди  
бжѸиѩ  да  прэданиѥ  ваше  съблюдете.  
10моµси  бо  рече: чьти  оцѸа  своего  и  мтѸрь  своѭ.  
и  иже  зълословитъ  оцѸа  ли мтѸрь съмрьтиѭ  
да  uмьретъ .  11вы  же  глѸѥте: аще  речеть  
члѹкъ  оцѸю  ли  мтѸри  корванъ  ѥже  ѥсть даръ  
и ѥже  аще  отъ мене  пользевалъ  ѥси.  12и  къ  
томu не  оставляѥте  ѥго  ни  чесо  же  сътво-
рити  оцѸю  своѥмu ли  мтѸри  своѥи.  13пре-
стѫпаѭще  слово  бжѸиѥ  прэданиѥмь  ва-
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шимъ  ѥже  прэдасте.  и  подобъна  такова  
мънога творите.  14и призъвавъ вьсь  народъ  
глѸааше  имъ: послuшаите  мене  вьси  и  ра-
зuмэваите.  15ни  чьто  же  ѥсть отъ вънэ-
ѫдu члѹвка  въходz въ  нь  не  можеть  
оскврьнити  и5. нъ  исходzщая  из  нѥго  та  
сѫть  сквьрнzщая  члѹка. аще кто имать 
uши слышати да  слышить. 17и  ѥгда  
въниде  въ  домъ  отъ народа  въпрашаахѫ  
и5  uченици  ѥго  о  притъчи  18и  глѸа  имъ: 
тако  ли  и  вы  неразuмиви  ѥсте; не  разu-
мэѥте  ли  яко  вьсяко  ѥже  из  вънu въхо-
дитъ  въ  члѹвка  не  можеть  ѥго  осквьрнити; 
19яко  не  въходитъ  ѥмu въ  срдѸце  нъ  въ  
чрэво  и  сквозэ  афедронъ  исходить  ис-
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трэбляѩ  вься  брашъна .  20глѸааше  же  яко  
исходzщеѥ  отъ члѹвка  то  скврьнить  
члѹвка .  21из  uтрьѭдu бо отъ срдѸца  
члвѹчска  помышлѥния  зъла  исходzть  
прэлюбодэания  любодэяния  uбииства  
22татьбы  обиды  лѫкавъство  льсть стu-
додэяниѥ  око  лѫкавьно  власфимия  гръ-
дыни безuмиѥ.  23вься  си  зълая  изѫтрь  
исходzть  и  скврьнzть  члѹвка .  24и  отъ  
тѫдu въставъ иде  въ  прэдэлы  тµрьскы 
и сидоньскы  и въ домъ  въшьдъ  не  хо-
тэаще  да  бы  къто и5 чюлъ и не може 
uтаити сz. 25слышавъши бо жена о нѥмь  
ѥѩже  дъщи  имэаше  дхѸъ нечистъ при-
шедъши  припаде  къ  ногама  ѥго .  26жена  же  
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бэ  поганыни сµрофиникиссаныни родъмь  
и  молэаше  и5 да  ижденеть  бэсъ  из  дъщере  
ѥѩ .  27i ѹсъ же рече ѥи: остани  да  прьвэѥ  
насытzть сz чzда .  нэсть  бо  добро  отъ-
ѩти  хлэба чzдомъ  и  псомъ  поврэщи.  
28она  же  отъвэщавъши  рече  ѥмu: еи  гѹи  ибо 
и  пси  подъ  трапезоѭ  эдzть  отъ крuпиць  
дэтескъ .  29и  рече  ѥи: за  слово  се  иди  изиде  
бэсъ  из  дъщере  твоѥѩ .  30и  шьдъши  домо-
ви  обрэте  отроковицѫ  лежzщѫ  на  одрэ  и  
бэсъ  ишьдъшь .  31и  пакы  ишъдъ i ѹс  отъ 
прэдэлъ тµрьскъ и сидоньскъ приде на 
море галилеиско междu прэдэлы дека-
польскы .  32и приведошz къ нѥмu глuха и 
нэма и моляахѫ ѥго да възложить на нь 
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рѫкѫ .  33и поимъ и5 ѥдиного отъ народа 
въложи пьръсты своѩ въ uши ѥго и пли-
нѫвъ коснѫ и5  въ ѩзыкъ ѥго .  34и възьрэвъ 
на нбѸо въздъхнѫвъ и глѸа ѥмu: еффаfа.  
ѥже  ѥсть разврьзи  сz.  35и абиѥ развръ-
зоста  сz слuха ѥго и раздрэши  сz ѫза 
ѩзыка  ѥго. и глѸааше чисто.  36и запрэти 
имъ да ни  комu  же не повэдzть.  ѥликоже  
имъ запрэщааше они же паче излиха про-
повэдаахѫ  37и прэизлише дивляахѫ  сz 
глѸѭще:  добрэ вьсе творить глuхыѩ тво-
ооо     рить слышати и нэмыѩ глѸати .  
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ъ ты дьни  пакы  мъногu сѫщu 
народu и не имѫщемъ  чесо  эсти  

призъвавъ  uченикы  своѩ  i ѹсъ 
глѸа имъ: 2милъ  ми  ѥсть на-

родъ  сь .  яко  uже  три  дьни  присэдzтъ  
мънэ  и  не  имѫть  чесо  эсти.  3и  аще  отъ-
пuщѫ  ѩ  не  эдъшz въ  домы  своѩ  ослабэ-
ѭтъ  на  пѫти.  дрuзии  бо  ихъ  из  далече  
сѫть  пришьли.  4и  отъвэщашz ѥмu uче-
ници  ѥго: отъ  кѫдu сиѩ  можеть  къто  
сьде  насытити хлэбъ на пuстыни; 5и  
въпроси  ѩ: колико  имате  хлэбъ; они же 
рэшz: седмь .  6и  повелэ  народu възлещи  на  
земли.  и  приѥмъ  седмь  тѫ  хлэбъ  хвалѫ  
въздавъ  прэломи.  и  даяше  uченикомъ  

. и7 . 
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своимъ  да  прэдълагаѭть.  и  положишz 
прэдъ  народъмъ .  7и  имэахѫ  и  рыбиць 
мало. и ты благословивъ рече: прэдъ-
ложите  и  ты .  8эшz же  и  насытишz сz и 
възzшz избытъкы uкрuхъ седмь  
кошьниць .  9бэ  же  эдъшиихъ  яко  четыре 
тысzщz. и отъпuсти ѩ .  10и  абиѥ  вълэзъ 
въ  корабль  приде  въ  страны  далъма-
нufанъскы. 11и  изидошz фарисеи  и  на-
чzшz сътzзати  сz съ  нимь  ищѫще  отъ 
нѥго  знамения  съ  нбѸсе  искѫшаѭще  и5. 12и  
въздъхнѫвъ  дхѸомъ своимъ глѸа: чъто  
родъ  сь  знамения  ищеть; аминь  глѹѭ  
вамъ  аще  дасть  сz родu семu знамениѥ .  
13и  оставль  ѩ  вълэзъ  пакы  въ корабль 
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иде  на  онъ  полъ .  14и  забыша възzти  
хлэбы  и развэ  ѥдиного  хлэба  не  имэахѫ  
съ  собоѭ  въ корабли. 15и  прэщааше  имъ  
глѸѩ: видите  блюдэте  сz отъ кваса  фа-
рисеиска  и  отъ кваса  иродова.  16и  помыш-
ляахѫ  дрuгъ  къ  дрuгu глѹѭще  яко  
хлэбъ  не  имамъ  17и  разuмэвъ  i ѹсъ глѸа 
имъ: что помышляѥте  яко  хлэбъ  не  
имате; не  u  ли  чюѥте  ни  разuмэѥте; ѥще  
окаменѥно  ли  имате  срдѸце  ваше; 18очи  
имѫще  не  видите  и  uши  имѫще  не  слы-
шите; и  не  помьните  ли  19ѥгда  пzть  
хлэбъ  прэломихъ  въ  пzть  тысѫщь и 
колико кошь uкрuхъ испълнь възzсте; 
глѸашz ѥмu: дъва  на  десzте.  20и  ѥгда  
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седмь  въ  четыри тысѫщz колико кошь-
ницъ  исплънения uкрuхъ възzсте; они  
же  рэшz седмь .  21и  глѸааше  имъ: како  не  
разuмэѥте;  22и  приде  въ  виfсаидѫ .  и  
приведоша  къ  нѥмu слэпа  и  молэахѫ  и5 
да  и5 коснеть .  23и  ѥмъ  за  рѫкѫ  слэпааго  
изведе  и5 вънъ  из  вьси  и  плинѫ  на  очи  ѥго  
и  възложь  рѫцэ  на  нь  въпрашааше  и5 аще  
чъто  видитъ .  24и  възьрэвъ  глѸааше: зьрѭ  
чловэкы. яко дрэво  виждѫ  ходzщz. 25по  
томь  же  пакы  възложи  рѫцэ  на  очи  ѥго  и  
сътвори  и5 прозьрэти .  и  uтвори  сz и  uзьрэ  
вьсz свэтьло .  26и  посъла  и5 въ  домъ  ѥго  
глѸѩ: ни  въ  весь  въниди  ни  повэждь  ни  
комu же  въ  вьси.  27изиде же i ѹс и uченнци 
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ѥго  въ вьси кесариѩ филиповы. и на пѫти 
въпрашааше uченикы своѩ глѸя  имъ:  
28кого мz глѸѭть  чловэци быти;  они же 
отъвэщашz:  ови иоана крьстителя. ини 
илиѭ. а дрuзии ѥдиного  отъ пр ѹркъ.  29и тъ 
глѸа имъ: вы же кого мz глѸѥте  быти; 
отъвэщавъ же петръ глѸа ѥмu: ты ѥси 
хсѸъ .  30и запрэти имъ да ни  комu  же не 
глѸють о нѥмь .  31и начzтъ uчити ѩ яко 
подобаѥть сынu чловэчьскuuмu мъно-
го пострадати и искuшенu быти отъ 
старьць и архиереи и кънижьникъ и uби-
ѥнu быти и по трьхъ дьньхъ въскрьс-
нѫти.  32и не обинuѩ  сz слово глаголааше. 
и  приѥмъ  и5 петръ  начzтъ  прэтити  ѥмu.  
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33онъ же обращь сz и възьрэвъ  на  uче-
никы  своѩ  запрэти  петрови  глѸѩ: иди  за  
мъноѭ  сотоно  яко  не  мыслиши яже сѫть  
бжѸия  нъ  яже  чловэчьская.  34и  призъвавъ 
народы  съ uченикы своими рече имъ: иже 
хощеть по мънэ ити да отврьжеть сz себе 
и възьметь крьстъ свои и грzдеть по 
мънэ .  35иже бо аще хощеть дшѸѫ  своѭ 
съпасти погuбить ѭ. а иже погuбить 
дшѸѫ  своѭ мене ради и евангелия тъ 
спѹсеть ѭ.  36кая бо польза ѥсть члѹкu при-
обрэсти вьсь миръ и отъщетити дшѸѫ  своѭ  
37чьто бо дасть члѹкъ измэнѫ на дшѸи 
своѥи.  38иже бо аще постыдить сz мене и 
моихъ словесъ въ родэ семь прэлюбодэимь 
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и грэшьнэемь и сынъ члѹчьскыи посты-
дить  сz ѥго ѥгда придеть въ славэ оцѸа 
своѥго съ ангелы стѸыими .  

 глѸааше имъ: амин глѸѭ  вамъ 
сѫть ѥдини отъ сьде стоѩщихъ 
иже не имѫть въкuсити съмьр-
ти доньдеже uзьрѩть црѹствиѥ 

бжѸиѥ  пришъдъше въ силэ.  2и  по  шести  днѸь  
поѩтъ i ѹсъ петра  и  иякова  и  иоана .  и  въз-
веде  ѩ  на  горѫ  высокѫ  ѥдины  и преобрази  
сz предъ  ними .  3и быша ризы  ѥго  бльщz-
щz сz бэлы  зэло  яко  снэгъ  яцэхъ  не  
можеть  гнафеи на  земли  тако  uбэлити.  
4и яви сz имъ илия съ мuсеимь  и  бэаста  
глѹѭща  съ  i ѹсмь.  5и отъвэштавъ петръ глѸа  

Ӗ  ҥ т ъ  м а р к а  Ӗ  

. f7 . 

∙  235  ∙ 



i ѹсви: равви  добро  ѥсть намъ  сьде  быти и 
сътворимъ три скиниѩ.  тебэ ѥдинѫ  и  
мuсеови ѥдинѫ  и  илии  ѥдинѫ .  6не вэдэа-
ше  бо  чьто  глѸѥть .  пристрашьни  бо  бэахѫ .  
7бысть же облакъ осэняѩ  ѩ .  и  приде  
гласъ  из  облака: сь  ѥсть снѸъ мои въз-
люблѥныи послuшаите ѥго .  8и вънезаапѫ  
възьрэвъше  ни  кого  же  не  видэша  къ  то-
мu нъ i ѹса ѥдиного  съ  собоѭ.  9съходzщемъ  
же  имъ  съ  горы  запрэти  имъ  да  ни  комu 
же не повэдzть  яже  видэшz тъкъмо 
ѥгда  снѸъ  члѹвчскыи въскрьснетъ  из  
мрьтвыихъ.  10и uдрьжашz слово въ себэ 
сътzзаѭще  сz что ѥсть ѥже  из  мрьтвы-
ихъ въскрьснѫти.  11и  въпрашаахѫ и5 глѹѭще  
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якоже  глѹѭть  книжьници  яко  илии  подо-
баатъ  прэжде  прити .  12онъ  же  отъвэщавъ  
рече  имъ: илия  uбо  пришьдъ  прэжде  
uстроитъ  вься.  и  како  ѥсть писано  о  снѸэ 
чловэчьсцэѥмь  да  мъного  постраждеть  и  
uничьжzть и5; 13нъ  глѹѭ  вамъ  яко  илия  
приде  и  сътворишz ѥмu ѥлико  хотэшz 
якоже  ѥсть писано  о  нѥмь .  14и  пришьдъ  къ  
uченикомъ  видэ  народъ  мъногъ  о  нихъ  и  
кънижьникы  сътzзаѭщz сz съ ними. 
15и  абиѥ  вьсь  народъ  видэвъше  и  uжа-
сошz  сz и  пририщѫще  цэловаахѫ  и5. 16и  
въпроси  кънижьникы: чьто сътzзаѥте  
сz въ  себэ;  17и  отъвэщавъ  ѥдинъ  отъ 
народа  рече: uчителю приведохъ снѸъ мои 
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къ тебэ имѫщь дхѸъ  нэмъ  18иже идеже 
колижьдо иметь и5 и пэны тэщить и 
скрьжъщеть зѫбы своими и оцэпэнэѥть. 
и рекохъ uченикомъ твоимъ да ижде-
нѫть и5 и невъзмогошz.  19онъ же отъвэ-
щавъ глѸа:  Ҷ роде невэрьнъ доколэ въ васъ 
бѫдѫ;  доколэ трьплѭ вы;  принесэте и5  къ 
мънэ .  20и принесошz и5  къ нѥмu и видэвъ 
и5 дхѸъ  абиѥ сътрѩсе и5  и падъ на земли 
валэаше сz пэны тэщz. 21и въпроси i ѹс  оцѸа 
ѥго: колико лэть ѥсть отънѥлиже се бысть 
ѥмu;  он же рече:  изъ отрочины .  22и мъно-
гашьды ѥго и въ огнь въвьрже и въ водѫ 
да  бы погuбилъ и5.  нъ аще чьто можеши 
помози намъ милосрьдовавъ о насъ .  23i ѹс же 
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рече ѥмu:  ѥже аще можеши вэровати вься 
възможьна вэрuѭщuuмu .  24и абиѥ 
възъпивъ оцѸь отрочzте съ сльзами 
глѸааше: вэрuѭ гѹи помози моѥмu невэрь-
ствиѭ. 25видэвъ же и‹с яко сърищеть сz 
народъ запрэти дхѸu нечистuuмu глѸя 
ѥмu: нэмыи и глuхыи дшѸе азъ ти велѭ 
изити из нѥго и къ томu не вънити въ  
нь .  26и възъпивъ и мъного прѫжавъ  сz 
изиде и бысть яко мьртвъ яко мъногомъ 
глѸати яко uмрэ.  27i ѹс  же имъ ѥго за рѫкѫ 
въздвиже и5 и въста .  28и въшьдъшu ѥмu 
въ домъ uченици ѥго въпрашаахѫ ѥго 
ѥдиного: яко мы не възмогохомъ изгъ-
нати ѥго; 29и рече имъ тъ родъ ни  чимь  же 
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не можеть изити тъкъмо молитвоѭ и 
постъмь .  30и отътѫдu ишъдъше идэахѫ 
сквозэ галилеѭ и не  хотэаше да къто 
uвэсть .  31uчааше бо uченикы своѩ и 
глѸааше имъ яко снѸъ члѹчьскыи прэданъ 
бѫдеть въ рѫцэ чловэчьстэи и uбиѥнъ 
бывъ въ третии дьнь въскрьснеть .  32они  
же  не  разuмэша глѸа и бояахѫ  сz 
въпросити и5.  33и  приде  въ  каперънаuмъ и 
въ домu бывъ въпрашааше ѩ:  чьто на 
пѫти помышляасте въ себэ; 34они же 
млъчаахѫ дрuгъ къ дрuгu бо сътz-
зашz  сz на пѫти къто ѥсть болии .  35и 
сэдъ призъва оба  на  десzте и глѸа имъ:  
аще къто хощеть старэи быти да бѫ-
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деть вьсэхъ мьнии и вьсэмъ слuга .  36и 
приимъ отрочz постави ѥ по  срэдэ ихъ и 
объимъ ѥ рече имъ: 37иже аще ѥдино тако-
выихъ отрочzтъ прииметь въ имz моѥ 
мz прииметь и иже аще мене прииметь не 
мене прииметь нъ посълавъшааго мz.  
38отъвэща ѥмu иоанъ глѸѩ: uчителю 
видэхомъ нэкоѥго именьмь твоимь 
изгонzща бэсы иже не ходить по насъ и 
възбранихомъ ѥмu .  39i ѹс же рече:  не брани-
те ѥмu ни  къто  же бо ѥсть иже сътворить 
силѫ о  моѥмь имени и възможеть въскорэ  
зълословесити мz .  40иже бо нэсть на вы по 
васъ ѥсть .  41иже бо аще напоить вы чашѫ 
воды въ имz яко хвѸи ѥсте амин глѸѭ  
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вамъ не погuбить мьзды своѥѩ .   42и  иже 
аще съблазнитъ  ѥдиного  отъ малыихъ 
сихъ вэрuѭщиихъ  въ  мz добрэѥ  ѥмu 
ѥсть  паче  аще  обложzть  камень  жьр-
новьныи  о  выи ѥго  и  въврьгѫтъ  и5 въ  море.  
43и  аще  съблажняѥтъ  тz рѫка  твоя  отъ-
сэци  ѭ. добрэѥ  ти  ѥсть маломощьнu въ 
животъ вънити неже обэ рѫцэ  имѫщu 
ити въ геонѫ  въ  огнь  не  гашѫщии.  44идеже  
чрьвь  ихъ  не  uмираѥть  и  огнь  не  uга-
саѥть .  45и  аще  нога  твоя  съблажняѥтъ  
тz отъсэци  ѭ добрэѥ  ти  ѥсть вънити  въ  
животъ  хромu неже  дъвэ  нозэ  имѫщu 
въврьженu быти въ геонѫ  въ  огнь  не  
гашѫщии.  46идеже  чрьвь  ихъ  не  uмира-
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ѥтъ  и  огнь не uгасаѥтъ .  47и  аще  око  твоѥ  
съблажняѥть  тz истъкни  ѥ  добрэѥ  ти  
ѥсть  съ  ѥдинэмь  окъмь  вънити  въ  
црѹствиѥ  бжѸиѥ  неже  обэ  очи  имѫщю  ити въ 
геонѫ  огньнѫѭ  48идеже  чрьвь  ихъ  не  uми-
раѥть  и  огнь  не  uгасаѥть .  49вьсякъ  бо  
огньмь  осолить  сz и  вьсяка  жрьтва  солиѭ  
осолить сz. 50добро  ѥсть соль .  аще  ли  же  соль  
не  слана  бѫдеть  чимь  осолите.  имэите  
соль  въ  себэ  и  миръ  имэите  междu собоѭ.   

 отъ  тѫдu въставъ  приде  въ  
прэдэлы  июдеискы  по ономu 
полu иоръдана .  и  придошz пакы  
народи  къ  нѥмu. и  яко  имэ  

обычаи пакы uчааше ѩ.  2и  пристѫпльше  
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фарисеи  въпрошаахѫ  и5 аще  достоитъ  мѫ-
жю  женѫ  пuщати  искuшаѭще  и5. 3онъ  же  
отъвэщавъ  рече  имъ: чьто  вамъ  заповэ-
дэ  моµси; 4они же рекошz: повелэ моµси 
кънигы распuстъныѩ  написати и пuс-
тити. 5и отъвэщавъ i ѹсъ рече имъ: по  жес-
тосрьдию  вашемu написа  вамъ  запо-
вэдь  сиѭ .  6а  отъ начzла  съзъданию  мѫ-
жа  и  женѫ  сътворилъ  я ѥсть бѹъ .  7сего  ради  
оставить  члѹкъ  оцѸа  своѥго  и  мтѸрь  и  при-
лэпить  сz къ  женэ  своѥи.  8и  бѫдете  оба  въ  
плъть  ѥдинѫ .  тэмь  же  uже  нэсте  дъва  
нъ  плъть ѥдина .  9ѥже  uбо  бѹъ  съчеталъ  
ѥсть  члѹкъ  да  не  разлѫчаѥть .  10и  въ  домu 
пакы  uченици ѥго  о  семъ  въпршаахѫ  и5. 
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11и  глѸа  имъ: иже  аще  пuстить  женѫ  и  
оженить  сz иноѭ  прэлюбы  творитъ  на 
нѭ.  12и  аще  жена  пuщьши  мѫжа  и  посаг-
неть  за  инъ  прэлюбы  творитъ .  13и  прино-
шаахѫ  къ  нѥмu дэти  да  ѩ  коснеть .  
uченици  же  прэщаахѫ  приносzщиимъ .  
14видэвъ  же  i ѹсъ негодова  и  глѸа  имъ: не  
дэите  дэтии  приходити  къ  мънэ  и  не  
браните  имъ .  тацэхъ  бо  ѥсть цр ѹствиѥ  
бжѸиѥ.  15амин  глѹѭ  вамъ: иже  аще  не  при-
иметъ  црѹствия  бжѸия  яко отрочz не 
имать вънити  въ  нѥ.  16и  обьемь  ѩ  благо-
словляаше  възлагаѩ  рѫцэ  на  нz.  17и  ис-
ходzщu ѥмu на пѫть  приде  ѥдинъ  и  по-
клонь  сz ѥмu  на  колэнu въпрошааше  и5: 
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uчителю  благыи что сътворѭ  да  жи-
вотъ  вэчьныи наслэдьствuѭ; 18i ѹсъ же 
рече ѥмu: чьто  мz глѹши  блѹга; ни  къто  же  
блѹгъ  тъкъмо  ѥдинъ  бѹъ .  19заповэди  вэси  
не  прэлюбъ  дэи.  не  uбии.  не  uкради.  не  
лъжz съвэдэтельствuи.  не  обиди.  чти  
оцѸа  твоѥго  и  мтѸрь .  20онъ  же  отъвэщавъ  
рече  ѥмu: uчителю  вься  си  съхранихъ  отъ 
юности  моѥѩ .  21i ѹсъ же възьрэвъ  на  нь  
възлюби  и5 и рече ѥмu: ѥдиного  ѥси  не  
доконьчалъ .  аще  хощеши  съврьшенъ  быти 
иди  ѥлико  имаши  продаждь  и  даждь  
нищиимъ  и  имэти  имаши  съкровище  на  
нбѹси  и  приди  ходи  въ  слэдъ  мене  въземъ  
крѹстъ.  22онъ  же  дрzхлъ  бывъ о словеси 
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отиде  скръбz бэ  бо  имэѩ  сътzжания  
мънога .  23и възьрэвъ  i ѹсъ глѸа uченикомъ 
своимъ: како  неuдобь  имѫщеи  богатьство  
въ  црѹствиѥ  бжѸиѥ  вънидѫтъ .  24uченици  
же  uжасаахѫ  сz о  словесехъ  ѥго. i ѹсъ же 
пакы отъвэщавъ глѸа имъ: чzда  како  
неuдобь  ѥсть uпъваѭщиимъ  на  богать-
ство  въ  црѹствиѥ  бжѸиѥ  вънити. 25uдобэѥ  
ѥсть  вельбѫдu сквозэ  игълинэ  uши  про-
ити  неже  богатu въ  црѹствиѥ  бжѸиѥ  въни-
ти.  26они  же  излиха  дивлэахѫ  сz глѹѭще  
къ  себэ: то  къто  можеть  спѹсенъ  быти; 27и  
възьрэвъ  на  нz  i ѹсъ глѸа: отъ члѹвкъ  не  
възможьно  нъ  не  отъ бѹа .  вься  бо  въз-
можьна  отъ бѹа сѫть .  28начzтъ  же  петръ  
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глѸати  ѥмu: се  мы  оставихомъ вься и въ 
слэдъ  тебе  идохомъ .  29отъвэщавъ  же  i ѹсъ 
рече: аминь  глѹѭ  вамъ  ни  къто  же  ѥсть иже  
оставитъ  домъ  ли  братиѭ  ли  сестры  ли 
оцѸа  ли мтѸрь ли женѫ  ли  чzда  ли  села  мене  
ради  и  евангелия.  30аще не имать приѩ-
ти  съторицеѭ  въ  врэмz се  нынэ домовъ  и  
братиѩ  и  сестръ  и  оцѸа  и  матере  и  чzдъ  и  
селъ  по  изгънании  и  въ  вэкъ  грzдѫщии  
животъ  вэчьныи. 31мънози  же  бѫдѫтъ  
прьвии  послэдьни  и  послэдьнии  прьвии .  
32бэахѫ  же  на  пѫти  въсходzще  въ  iер ѹлмъ  
и бэ варяѩ  ѩ iѹсъ. и uжасаахѫ  сz и  
послэдь  грzдѫще  бояахѫ  сz. и  поимъ  i ѹс  
пакы  оба на десzте uченика своя начz 
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имъ глѸати ѥже хотэаше быти .  33яко се 
въсходимъ въ иерuсалимъ и сынъ чло-
вэчьскыи прэданъ бѫдеть архиереомъ и 
кънижьникомъ и осѫдять и5 на съмрьть и 
прэдадzть и5 языкомъ. 34и порѫгаѭть 
сz ѥмu и uтепѫть и5 и оплюѭть и5 и 
uбиѭть и5  и третии дьнь въскрьснеть .  35и 
прэдъидэаста ѥмu ияковъ и иоанъ снѸа 
зеведеова глѸѭща  ѥмu: uчителю хощевэ 
да ѥгоже аще просивэ u тебе сътвориши 
нама .  36i ѹс же рече има: чьто хощета да 
сътворѭ вама; 37она же рекоста ѥмu: 
даждь нама да ѥдинъ о деснѫѭ тебе и 
ѥдинъ  о лэвѫѭ тебе сzдевэ въ славэ 
твоѥи.  38i ѹсъ же рече има:  не вэста сz чесо 
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просzща .  можета ли пити чашѫ ѭже азъ 
пиѭ или крьщениѥмь имьже азъ крьщѫ 
сz; 39она же рекоста ѥмu: можевэ. i ѹс же рече 
има: чашѫ uбо ѭже азъ пиѭ испиѥта и 
крьщениемь имьже азъ крьщѫ  сz крьсти-
та  сz.  40а ѥже сэсти о деснѫѭ мене и о лэ-
вѫѭ нэсть мънэ дати нъ имъже uгото-
вано ѥсть .  41и слышавъше десzть начz-
шz негодовати о ияковэ и иоанэ.  42i ѹс  же 
призъвавъ ѩ глѸа имъ: вэсте яко мьнz-
щеи сz власти ѩзыкы uстоѩть имъ и 
велиции ихъ обладаѭть ими.  43не тако  же 
ѥсть  въ васъ. нъ иже аще хощеть въ васъ 
быти вzщии да бѫдеть  вамъ слuга .  44и 
иже аще хощеть въ васъ быти старэи да 
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бѫдеть вьсэмъ рабъ .  45ибо снѸъ члѹвчьскыи 
не приде да послuжzть ѥмu нъ да по-
слuжить и дати дшѸѫ  своѭ избавлѥниѥ 
за мъногы .  46и придошz въ  иерихонъ .  и  
исходzщю  ѥмu отъ иерихона и uчени-
комъ ѥго  и  народu мъногu снѸъ тимеовъ 
варъ тимеи слэпъ сэдэаше  при  пѫти  про-
сz.  47и  слышавъ яко  i ѹсъ назарянинъ  ѥсть 
начzтъ  зъвати  и  глѸати: снѸе двѹдвъ  i ѹсе 
помилuи мz. 48и  прэщаахѫ  ѥмu мънози  
да  uмлъчить .  онъ  же  излиха  въпияше: 
снѸе давыдовъ  помилuи мz. 49и ставъ i ѹсъ 
рече възгласити  и5. и  зъваахѫ  слэпьца  
глѹѭще  ѥмu: дрьзаи  въстани  зоветь тz. 
50онъ  же  отъврьгъ  ризы  своѩ  въставъ  
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приде  къ  iс Ѹви. 51и  отъвэщавъ  глѸа  ѥмu i ѹсъ: 
чесомu хощеши да  сътворѭ  тебэ; слэпець  
же  глѸа  ѥмu: раввuни да  прозьрѭ.  52i ѹсъ же 
рече  ѥмu: иди  вэра  твоя  съпасе  тz. и  абие  
прозьрэ  и  по  i ѹсэ иде  въ  пѫть.  

 ѥгда  приближи  сz въ  ирѹлмъ  въ 
виfфагиѭ  и  виfаниѭ  къ  горэ  
елеоньсцэ  посъла  дъва  отъ uче-
никъ  своихъ .  2и  глѸа  има: идэта  

въ  вьсь  яже  ѥсть прzмо  вама .  и  абиѥ  
въходzща  въ  нѭ  обрzщета  жрэбьць  
привzзанъ  на  ньже  нэсть  не  u ни къто 
же отъ члѹвкъ въсэлъ. отърэшьша  и5 
приведэта .  3и  аще  вама  къто  речеть: что  
се  дэѥта; рьцэта  яко  гѹь  ѥго  трэбuѥть .  и  
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абиѥ  посълеть  и5  сэмо .  4идоста  же  и  
обрэтоста  жрэбьць  привzзанъ  при  двь-
рьхъ  вънэ  на  распѫтии.  и  отърэшиста  и5. 
5и  ѥдини  отъ стоящиихъ  тu глѸашz 
има: что  дэѥта  отърэшаѭща  жрэбьць; 
6она  же  рекоста  имъ  якоже  заповэдэ  i ѹсъ и 
оставишz я. 7и  приведоста  жрэбьць  къ  
iсѹви. и  възложиша  на  нь  ризы  своѩ .  и  
въсэде  на  нь .  8мънози  ризы  своѩ  пости-
лаахѫ  по  пѫти  а  дрuзии  вэиѥ  рэзаахѫ  
отъ дрэва  и  постилаахѫ  по  пѫти.  9и  
прэдъходzщеи и въ слэдъ  ходzщеи  
въпияахѫ  глѹѭще: осанъна  блѹгсловлѥнъ  
грzдыи въ имz гнѸе .  10блѹгсловлѥно  грz-
дѫще  црѹствиѥ  въ  имz гѹи  отѸца  нашего  
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двѹда. осанъна въ вышьниихъ. 11и  въниде  
въ  iр ѹлимъ  i ѹсъ и въ цркѸвь. и  съглzдавъ  вьсе  
поздэ  uже сѫщu часu изиде  въ  виfа-
ниѭ  съ  обэма  на  десzте.  12и  въ  uтрьнии  
ишьдъшемъ  имъ  отъ вифаниѩ  възалъ-
ка .  13и  видэвъ  смокъвьницѫ  из  далече  
имѫщѫ  листвиѥ  приде  аще  uбо  обрzщеть  
на  неи  чъто .  и  пришьдъ  къ  нѥи  ни  чьсо  же  
на  нѥи  не  обрэте  тъкъмо  листвиѥ  не  бэ  бо  
врэмz смокъвамъ. 14и отъвэщавъ i ѹсъ рече 
ѥи: къ  томu отъ тебе  въ  вэкъ  ни  къто  же  
плода  не  сънэсть .  слышаахѫ  же  uченици  
ѥго .  15и  придошz пакы  въ иер ѹлмъ и 
въшьдъ  i ѹсъ въ цр ѹквь начzтъ изгонити  
продаѭщzѩ  и  кuпuѭщzѩ  въ  црѹкви  и  
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дъскы  тръжьникъ и сэдалища  продаѭ-
щиихъ  голѫби  испроврьже.  16и  не  дадэаше  
ни  комu же мимо нести съсѫдъ  сквозэ  
црѹквь.  17и  uчааше глѸѩ  имъ: нэсть  ли  
писано  яко  храмъ  мои  храмъ  молитвэ  
наречеть  сz вьсэмъ  ѩзыкомъ. вы же 
сътвористе и5  врьтьпъ разбоиникомъ .  18и  
слышашz кънижьници и архиереи и 
искаахѫ  како  и5 бышz погuбили. бояхѫ  
бо  сz ѥго  яко  вьсь  народъ  дивляахѫ  сz о  
uчении ѥго .  19и  яко  поздэ  бысть  исхож-
дааше  вънъ  из  града .  20и  мимо  ходzще  
uтро  видэшz смокъвьницѫ  uсъхъшѫ  ис  
корения.  21и  вспомzнѫвъ  петръ  глѸа  ѥмu: 
равви  виждь  смокъвьница  ѭже  про-
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кълzтъ  uсъше.  22и  отъвэщавъ  i ѹс  глѸа 
имъ: 23имэите вэрѫ бжѸиѭ. аминъ бо глѸѭ  
вамъ яко иже аще речеть горэ сеи: двигни 
сz и въврьзи сz въ море и не uсѫмьнить сz 
въ ср ѹдци своѥмь нъ вэрѫ иметь  яко ѥже 
глѸѥть  бываѥть бѫдеть ѥмu ѥже речеть .  
24сего ради глѸѭ  вамъ: вьса ѥлико аще мо-
лzще сz просите вэрuите яко приимете и 
бѫдеть вамъ .  25и ѥгда стоите молzще сz 
отъпuщаите аще чьто имате на кого да 
и отьць вашь нбѹсьны отъпuстить вамъ 
прэгрэшения ваша .  26аще ли вы не отъ-
пuщаѥте ни оцѸь вашь нбѹсьны отъпuс-
тить вамъ прэгрэшении вашихъ .  27и 
придошz пакы  въ ир ѹлмъ. и  въ  црѹкви  
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ходzщu ѥмu придошz къ  нѥмu архиереи  
и  книжьници  и  старьци  28и  глѸашz ѥмu: 
коеѭ  областиѭ  се  твориши  и  кто  ти  дасть  
область  сиѭ  да  си  твориши; 29i ѹсъ же отъ-
вэщавъ рече имъ: въпрошѫ  и  азъ  вы  ѥди-
ного  словесе  и  отъвэщаите  ми.  и  рекѫ  вамъ  
коѥѭ  областиѭ  се  творѭ.  30крьщѥниѥ  иоа-
ново  отъ  кѫдu бэ  съ  нбѸсе  ли  или  отъ члѹкъ; 
отъвэщаите  ми.  31и  помышлэахѫ  къ  себэ  
глѹѭще: аще  речемъ  съ  нбѸсе  речеть: по  чьто  
uбо не вэровасте ѥмu; 32аще  ли  речемъ: отъ 
члѹкъ  боэахѫ  сz людии.  вьси  бо  имэахѫ  
иоана  яко  прѹка .  33и  отъвэщавъше  глѸашz 
iс ѹви: не вэмь. и отъвэщавъ i ѹсъ глѸа имъ: 
ни  азъ  глѹѭ  вамъ  коеѭ  властиѭ  си  творѭ .   
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 начzтъ имъ притъчами глѸти: 
виноградъ  чловэкъ  насади.  и  
огради  и5 оплотъмь .  и  ископа  то-
чило  и  съзъда  стълпъ  и  въдасть  

и5 тzжателемъ  и  отиде.  2и  посла  къ  
тzжателемъ  рабъ  въ  врэмz да  отъ 
тzжатель  прииметъ  отъ плодъ  виногра-
да .  3они  же  ѥмъше  и5 бишz и  посълашz 
тъщь. 4и  пакы  посъла  къ  нимъ  дрuгыи 
рабъ. и  того  камениѥмь  бивъше  пробишz 
главѫ  ѥмu и  посълашz бесчьстьна.  5и  
пакы  иного посъла. и того uбиша. и ины 
многы овы биѭще  овы  же uбиѭще.  6ѥще  
же  имэаше  ѥдиного  снѸа възлюблѥнааго  
своѥго .  посъла  и  того  къ  нимъ послэдь  глѸѩ  

. вi7 . 
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яко  посрамляѭтъ  сz снѸа моѥго .  7они  же  
тzжатели  къ  себэ  рекошz яко  сь  ѥсть 
наслэдьникъ .  придэте  uбиэмъ  и5 и  наше  
бѫдеть  достояниѥ .  8и  ѥмъше  и5 uбишz и  
изврьгошz и5 вънъ  из  винограда .  9чъто  
uбо  сътворить  гѹь  винограда; придетъ  и  
погuбитъ  тzжателѩ и  дастъ  виноградъ  
инэмъ .  10ни  ли  сихъ  ѥсте  кънигъ  чьли  
камень  ѥгоже  не  врэдu сътворишz зиж-
дѫщеи  сь  бысть  въ  главѫ  ѫглu. 11отъ гѹа  
бысть  си  и  ѥсть дивьна  въ  очию  нашею; 
12и  искаахѫ  ѩти  и5 и  uбояшz сz народа .  
разuмэшz бо  яко  къ  нимъ  рече  притъчѫ.  
и  оставльше и5  отидошz. 13и  посълашz къ  
нѥмu ѥдины  отъ фарисеи и иродианъ  да  
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и5 бышz обльстили словъмь. 14они  же  при-
шьдъше  глѸашz ѥмu: uчителю  вэмъ  яко  
истиньнъ  ѥси  и  не  родиши  ни  о  комь  же.  не  
зьриши  бо  на  лице  члѹвкомъ .  нъ  въ  истинѫ  
пѫти  бжѸию  uчиши. достоитъ  ли  дати  
киньсъ  кесареви  или  ни; дамъ  ли  или  не  
дамъ; 15онъ  же  вэды  ихъ лицемэриѥ  рече  
имъ: чъто  мz искuшаѥте; принесэте  ми  
пэнzзь  да  виждѫ .  16они  же  принесошz. и  
глѸа  имъ: чии  ѥсть образъ  сь  и  написаниѥ; 
они  же  рэшz ѥмu: кесаревъ .  17и  отъвэщавъ 
i ѹсъ рече имъ: кесарева  въздадите  кесареви  
и  бжѸя  бвѸи.  и  чюдишz сz о  нѥмь .  18и  
придошz садuкеи  къ  нѥмu иже  глѹѭть  не  
быти въскрьшению. и  въпросишz и5 глѹѭще: 
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19uчителю  моµси  написа намъ яко аще 
комu братъ uмьреть и оставитъ  женѫ  а  
чzдъ  не  оставитъ .  да  поиметь  братъ  
женѫ  ѥго  и  въскрэситъ  сэмz брата  своѥго .  
20бэ  же  седмь  братиѩ  и  прьвыи поѩтъ  
женѫ  и  uмираѩ  не  остави  сэмене.  21и  
въторыи поѩтъ  ѭ5 и  uмьрэтъ  и  тъ  не  
остави  сэмене.  и  третии  такожде.  22и  
поѩшz ѭ  седмь  и  не  оставишz сэмене.  
послэдь  вьсэхъ uмьрэтъ и жена. 23въ  
въскрэшениѥ  uбо  ѥгда  въскрьснѫть  кото-
ромu ихъ  бuдетъ  жена; седмь  бо  ихъ  
имэшz ѭ  женѫ .  24и  отъвэщавъ  i ѹсъ рече 
имъ: не  сего  ли  ради  блѫдите  не  вэдѫще  
кънигъ  ни  силы  бжѸиѩ; 25ѥгда  бо  из  
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мрьтвыихъ въскрьснѫтъ  ни  женzть  сz 
ни  посягаѭть  нъ  сѫть  яко  ангѸли  на  
нбѹсхъ .  26а  о  мрьтвыихъ яко въстанѫтъ  
нэсте  ли  чьли  въ  кънигахъ  мuсеовахъ 
при кѫпинэ  како  рече  ѥмu бѹъ  глѸѩ: азъ  бѹъ  
авраамль  и  бѹъ  исааковъ  и  бѹъ  ияковль; 
27нэсть  бѹъ  мрьтвыихъ нъ бѹъ живыихъ. 
вы  uбо  много  блѫдите.  27и  пристѫпль  
ѥдинъ  отъ кънижьникъ  слышавъ ѩ  
сътzзаѭщz сz видэвъ  яко  добрэ  отъ-
вэща  имъ  въпроси  и5: кая  ѥсть заповэдь  
прьва  вьсэхъ; 29i ѹсъ же глѸа ѥмu яко  пьр-
вэиши  заповэдь  ѥсть вьсэхъ  слыши 
изѹлю  гѹь  бѹъ  нашь  гѹь  ѥдинъ  ѥсть. 30и  въз-
любиши  гѹа  бѹа твоѥго  вьсэмъ  срдѸцьмь  
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твоимъ  и  вьсеѭ  дшѸеѭ  своеѭ  и  вьсеѭ  мыс-
лиѭ  своѥѭ  и  вьсеѭ  крэпостиѭ  своѥѭ.  си  
прьва  вьсэхъ  заповэдь .  31и  въторая  по-
добьна  ѥи  възлюбиши  искрьняго  своѥго  
яко  самъ  себе.  большz сею  иноѩ  заповэди  
нэсть .  32и  рече  ѥмu кънижьникъ: добрэ  
uчителю въ истинѫ  рече.  яко  ѥдинъ  ѥсть 
бѹъ и  нэсть  иного  развэ  ѥго .  33и  ѥже  любити 
и5 вьсэмь  срдѸцьмь  и  вьсэмь  разuмъмъ  и  
вьсеѭ  дuшеѭ  и  вьсеѭ  крэпостиѭ  и  иже  
любить  искрьняго  яко  самъ  себе  болѥ  ѥсть 
вьсэхъ  трэбъ  и  жрьтвъ .  34i ѹсъ же видэвъ  и5 
яко  съмысльно отъвэща рече ѥмu: не  
далече  ѥси  отъ цр ѹствия  бжѸия .  и  ни  къто  
же  не  съмэаше  ѥго  къ  томu въпросити .  35и  

Ӗ  ҥ т ъ  м а р к а  Ӗ  

∙  263  ∙ 



отъвэщавъ  i ѹсъ глѸаше uчz въ цркѸви: како  
глѹѭть  кънижьници  яко  хѹъ  снѸъ двдѸвъ  
ѥть; 36тъ  бо  рече  двѹдъ  дхѸмь стѸъмь: рече  
гѹь  гвѸи  моѥмu сэди  о  деснѫѭ  мене  донь-
деже  положѫ  врагы  твоѩ  подъножиѥ  но-
гама  твоима .  37самъ  uбо  двѹдъ  нарица-
ѥть  и5 гѹа  и  како  ѥмu ѥсть снѸъ; и  мънози  
народи  послuшаахѫ  ѥго  въ  сласть .  38и  
глѸаше  имъ  въ  uчении  своѥмь: блюдэте  сz 
отъ кънижьникъ  хотzщиихъ въ одэя-
ниихъ  ходити  и  цэлования  на  тръжи-
щихъ  39и  прэждесэдания  на  съньми-
щихъ  и  прьвовъзлежения  на  вечеряхъ .  
40поядаѭщиихъ  домы  въдовиць .  и  не-
пъщеваниѥмь  далече  молzще  сz си  при-
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имѫть  лише  осѫждениѥ .  41и  сэдъ  i ѹсъ 
прямо газофилакии  видэаше  како  на-
родъ  мететъ  мэдь  въ  газофилакиѭ  и  
мънози  богатии  въмэтаахѫ  мънога .  42и  
пришьдъши  ѥдина  въдовица  uбога  
въврьже  дъвэ  лепътэ  ѥже  ѥсть кодрантъ .  
43и  призъвавъ  uченикы  своѩ  рече  имъ: 
аминь  глѹѭ  вамъ  яко  въдовица  си  uбо-
гая  мъножаѥ  въсэхъ  въврьже  въмэта-
ѭщиихъ  въ  газофилакиѭ.  44вьси бо отъ 
избытъка своего въврьгошz. а  си  отъ ли-
шения  своѥго  вьсе  ѥлико  имэаше  въврьже  
оооо                       вьсе  житие  своѥ.   
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 исходzщu ѥмu отъ цркѸве  глѸа  
ѥмu ѥдинъ  отъ uченикъ  своихъ: 
uчителю  виждь  каково  камениѥ  
и  каково  зъданиѥ .  2i ѹс  же отъвэ-

щавъ рече ѥмu: видиши  ли  великая  си  
зъдания; не  имать  остати  сьде  камень  
на  камени  иже  не  имать  разорити  сz. 3и  
сэдzщu ѥмu на горэ елеоньсцэ прямо 
цркѸви въпрошаахѫ  и5 ѥдиного  петръ  и  ия-
ковъ  и  иоанъ  и  андреа: 4рьци  намъ  къгда  
се  бѫдеть; и  коѥ  бѫдетъ  знамениѥ  ѥгда  
имѫтъ  съкончати  сz вься  си; 5i ѹс же 
отъвэщавъ начzтъ глѸати имъ: блю-
дэте  сz да  не  къто  прэльстить  васъ .  
6мънози  бо  придѫтъ  въ  моѥ  имz глѹѭще  

. г7i . 
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яко  азъ  ѥсмь  и  мъногы  прэльстzть. 
7ѥгда  же  uслышите брани и слuхы бра-
нии не uжасаите сz подобаѥтъ  бо  быти 
нъ не u  коньчина. 8въстанеть  бо  ѩзыкъ 
на ѩзыкъ и цр ѹство на цр ѹство. и  бѫдѫтъ  
трѫси  по  мэста .  и  бѫдѫть  глади  и  мz-
тежи .  9начало  болэзнемъ  си.  блюдэте  же  
вы  сz сами. прэдадzть  бо  вы  въ сънz-
тия и на съньмищихъ биѥни  бѫдете.  и  
прэдъ  воѥводами  и  прэдъ  црѸи  станете  
мене  ради  въ  съвэдэтельство  имъ .  10и  въ  
вьсэхъ  ѩзыцэхъ подобаѥть  прэжде  про-
повэдати  сz евангелию.  11ѥгда  же  во-
дzть  вы  прэдаѭще  не  пьцэте  сz прэжде  
чьто  възглаголѥте  ни  поuчаите  сz. нъ  
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ѥже  аще  дасть  сz вамъ  въ  тъ  часъ  то  
глаголѥте. не вы бо бѫдете  глѹѭщеи  нъ  
дхѸъ  стѸыи. 12прэдасть  же  братъ  брата  на  
съмрьть  и  отѸць  чzдо .  и  въстанѫтъ  чz-
да  на  родителѩ  и  uбиѭть  ѩ .  13и  бѫдете  
ненавидими  вьсэми  имене  моѥго  ради.  
прэтрьпэвыи же до  коньца  тъ  спс Ѹнъ  
бѫдеть .  14ѥгда  же  мрьзость  запuстэ-
ния uзьрите  реченѫѭ  даниилъмь  пркѸмъ  
стоѩщѭ  идеже  не  подобаѥть .  чьтыи да  
разuмэѥть .  тъгда  иже  бѫдѫть  въ  ию-
деи  да  бэгаѭть  на  горы .  15и иже на кровэ 
да  не  сълазитъ  въ  домъ  ни  да  вънидетъ  
възzтъ  чесо  отъ домu своѥго .  16и  сыи на 
селэ да  не  възвратить  сz въспzть 
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възzтъ  ризъ  своихъ .  17горе  же  непраздь-
ныимъ и доѩщиимъ  въ  ты  дьни.  18мо-
лите  же  сz да  не  бѫдеть  бэгство  ваше  
зимэ .  19бѫдѫть  бо  дьниѥ  ти  скръбьни.  
яко  не  бысть такова отъ начzла зъда-
нию  ѥже  съзьда  бѹъ .  и  до  нынэ не бѫдетъ .  
20и  аще  не  бы  гѹь  прэкратилъ дьнии  не  бы  
была съпасена въсяка плъть. нъ  избь-
раныихъ ради  ѩже  избьра  прэкратитъ  
дьни.  21и  тъгда  аще  речетъ  къто  вамъ: се  
сьде  хѹъ  се  овъде.  не  имэте  вэры .  22въс-
танѫть  бо  лъжи  христи  и  лъжи  пророци  и  
дадzтъ  знамения  и  чюдеса  да  прэль-
стzтъ  аще  възможьно избьраныѩ .  23вы  
же блюдэте  сz. се  прэжде  рекохъ  вамъ  
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вься. нъ въ ты дьни  по  скръби  тои  
слъньце  помрачить  сz. и  лuна  не  дастъ  
свэта  своѥго .  25и  звэзды  начьнѫтъ  па-
дати  съ  нбѸсе.  и  силы  ѩже  сuть  на  нбсѸхъ  
подвижzть  сz. 26и  тъгда  uзьрzтъ  снѸа  
члчѸскааго грzдѫща  на  облацэхъ  съ  
силоѭ  мъногоѭ  и  славоѭ.  27и  тъгда  по-
сълеть  ангѸлы  своѩ  и  събереть  избьраныѩ  
своѩ  отъ четыръ вэтръ отъ коньца 
землѩ  до  коньца  нбѸсе.  28отъ смокъвьни-
цz же  навыкнэте притъчѫ .  ѥгда  uже  
вэтвиѥ  ѥѩ  бѫдетъ  младо  и  прозzбнетъ  
листвиѥ  вэсте  яко  близъ  ѥсть жzтва .  
29тако  и  вы  ѥгда  uзьрите  си  бываѭща  
вэдите  яко  близъ  ѥсть при  двьрьхъ .  
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30амин  глѹѭ  вамъ  яко  не  имать  прэити  
родъ  сь  доньдеже  вься  си  бѫдѫтъ .  нбѸо  и  
земля  прэидеть  а  моя  словеса  не  прэи-
дѫтъ .  32а  о  дьни  томь  и  о  часэ ни къто же 
не вэсть ни ангѸли иже сѫть  на  нбѸсхъ  ни  
снѸъ тъкъмо отьць. 33блюдэте  сz бъдите 
и молите сz не вэсте бо когда врэмz 
бѫдеть .  34якоже члѹкъ отъходz остави 
домъ свои и въда рабомъ своимъ власть и 
комuжьдо дэло своѥ и вратьникu повелэ 
да бъдить .  35бъдите uбо  не вэсте бо 
когда гѹь домu придеть вечеръ ли или  по-
лuнощи или въ кuроглашениѥ или заu-
тра .  36да не  пришьдъ вънезаяпѫ обрz-
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щеть вы съпzщz .  37а ѥже вамъ глѸѭ 
вьсэмъ глѸѭ:  бъдите.  

э же пасха и опрэснъци по дъвою  
дьню.  и  искаахѫ  архиереи  и  

кънижьници  како  и5 льстиѭ  ѥмъ-
ше  uбиѭть .  2глѸахѫ  же: нъ  не  въ  

праздьникъ  еда  како  млъва  бѫдеть  
людемъ .  3и  сѫщu ѥмu въ виfании въ 
домu симона прокаженааго възлежzщu 
ѥмu приде жена имѫщи алавастръ мµра 
нардопистикии драгы и съкрuшьши ала-
вастръ възлия ѥмu на главѫ .  4бэахѫ  же 
нэции негодuѭще въ себэ и глѸѭще:  въ 
чесомь гыбэль си мµрьная бысть;  5можа-
аше бо се мµро продано быти вzще трии 
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сътъ цzтъ и дати нищиимъ .  и прэ-
щаахѫ ѥи.  6i ѹс же рече:  останите сz ѥѩ чьто 
ѥи  трuды  дэѥте;  добро бо дэло съдэя о 
мънэ .  7вьсегда бо нищzѩ съ собоѭ имате 
и ѥгда хощете можете добро сътворити 
имъ .  а мене не вьсегда имаате.  8ѥже  имэ 
си сътвори.  варила ѥсть помазати тэло 
моѥ на погребениѥ.  9амин глѸѭ  вамъ идеже 
колижьдо проповэдано бѫдеть еµангѹлиѥ се 
въ вьсемь мирэ и ѥже сътвори си глѸано 
бѫдеть въ памzть ѥѩ.  10июда  же  иска-
риотьскыи ѥдинъ  отъ обою  на  десzте  иде  
къ  архиереомъ  да  и5 прэдастъ  имъ .  11они  же  
слышавъше въздрадоваша  сz и  обэща-
шz ѥмu съребрьникы дати.  и  искааше  
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како  и5 въ  подобъно  врэмz прэдасть .  12и  
въ  прьвыи дьнь  опрэснъкъ  ѥгда  пасхѫ  
жьрэахѫ  глѸашz ѥмu uченици  свои: къде  
хощеши  шьдъше  uготовимъ  да  эси  пас-
хѫ; 13и  посъла  дъва  отъ uченикъ  своихъ  и  
глѸа  има: идэта  въ  градъ  и  срzщеть  вы  
члвѸкъ въ скѫдьльници  водѫ  носz. по  
нѥмь  идэта .  14и  идеже  аще  вънидеть  
рьцэта  гнѸu домu яко  uчитель  глѸѥть: 
къде  ѥсть обитель  идеже  пасхѫ  съ  uче-
никы  своими сънэмь; 15и  тъ  вама  пока-
жеть  горьницѫ  велиѭ  постьланѫ  готовѫ .  
тu uготоваита  намъ .  16и  изидоста uче-
ника ѥго  и  придоста  въ  градъ  и  обрэтоста  
якоже  рече  има  и  uготоваста  пасхѫ .  17и  
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вечерu бывъшu приде  съ  обэма  на  
десzте.  18и  възлежzщемъ  имъ  и  эдѫ-
щемъ  рече  i ѹсъ: амин  глѹѭ вамъ  яко  ѥдинъ  
отъ васъ  прэдасть  мz эдыи съ мъноѭ.  
19они  же  начzшz скръбэти  и  глѸати ѥмu 
ѥдинъ  по  ѥдиномu: еда  азъ; и  дрuгыи: 
еда  азъ; 20онъ  же  отъвэщавъ  рече  имъ: 
ѥдинъ  отъ обою  на  десzте  омочии  съ  мноѭ  
въ  солило .  21снѸъ  же uбо члѹвчскыи идеть  
якоже  ѥсть писано  о  нѥмь .  горе  же  члѹвкu 
томu имъже  снѸъ  члѹвчскыи прэдаѥть  сz. 
добро  бы ѥмu было аще не бы родилъ сz 
члѹвэкъ тъ. 22и  эдѫщемъ  имъ  приимъ  i ѹсъ 
хлэбъ блѹгословль прэломи и дасть  имъ  и  
рече: приимэте  эдите  се  ѥсть тэло  моѥ.  23и  
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приимъ  чашѫ  хвалѫ  въздавъ  дасть  
имъ .  и  пишz отъ неѩ  вьси.  24и  рече  имъ: се  
ѥсть  кръвь  моя  новааго  завэта  пролива-
емая за  мъногы .  25аминь глѹѭ вамъ  яко  
uже  не  имамъ  пити  отъ плода  лозьнааго  
до  того  дьне  ѥгда  пиѭ  и5 новъ  въ  црѹствии  
бжѸии.  26и  въспэвъше  изидошz въ  горѫ  
елеоньскѫ .  27и  глѸа  имъ  i ѹсъ яко вьси 
съблазните  сz въ  сиѭ  нощь .  писано  бо  
ѥсть:  поражѫ  пастыря и овьцz разбэг-
нѫть  сz. 28нъ  по  томь  ѥгда  въскрьснѫ  
варѭ  вы  въ галилеи. 29петръ  же  рече  ѥмu: 
и  аще  вьси  съблазнѩть  сz нъ  не  азъ .  30и  
глѸа  ѥмu i ѹсъ: аминь глѹѭ ти  яко  ты  
дьньсь  въ  сиѭ  нощь  прэжде  даже  въто-
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рицеѭ  кuръ  не  възгласитъ  три  краты  
отъврьжеши сz мене. 31онъ  же  из  лиха  
глѸааше  паче: аще  ми  сz ключить  uмь-
рэти  не  отъврьгѫ  сz тебе.  такожде  и  вьси  
глѸаахѫ .  32и  придошz въ  вьсь  ѥиже  имz 
гефсимания .  и  глѸа  uченикомъ  своимъ: 
сzдэте  сьде  доньдеже  шьдъ  помолѭ  сz. 
33и  поѩтъ  петра  и  иякова  и  иоана  съ  
собоѭ. и начzтъ uжасати сz и тѫжити.  
34и  глѸа  имъ: прискръбна  ѥсть дшѸа моя до  
съмрьти .  пожидэте  сьде  и  бъдите.  35и  
прэшьдъ  мало  паде  на  земли  и  моляаше  
сz да  аще  възможьно  ѥсть мимо  идеть  
отъ нѥго  часъ .  36и  глѸаше: авва  отѸць  вься  
възможьна  тебэ  сѫть .  мимо  неси чашѫ  
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сиѭ  от  мене.  нъ  не  яко  азъ  хощѫ  нъ  ѥже  
ты .  37и приде  и  обрэте  ѩ  съпzщz. и  глѸа  
петрови: симоне  съпиши  ли; не  възможе  
ѥдиного  часа  побъдэти; 38бъдите  и  мо-
лите  сz да  не  вънидете  въ  напасть .  дхѸъ 
бо ѥсть бъдръ  а  плъть  немощьна .  39и  па-
кы  шьдъ  помоли  сz тожде  слово  рекъ .  40и  
възвращь  сz обрэте  ѩ  пакы  съпzщz. 
бэсте  бо  имъ  очи  тzготьнэ.  и  не  uмэ-
яхѫ  чьто  бышz отъвэщали ѥмu. 41и 
приде  третиици  и  глѸа  имъ: съпите  прочеѥ  
и  почиваите.  приспэ  коньчина.  приде  часъ .  
се  прэдаѥть  сz снѸъ  члѹвчскыи въ рѫцэ  
грэшьникомъ. 42въстанэте  идэмъ .  се  
прэдаѩи  мz приближи  сz. 43и  абиѥ  ѥще  
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ѥмu глѹѭщю  приде  июда  ѥдинъ  отъ обою  
на  десzте  и  съ  нимь  народъ  многъ  съ  
орѫжии  и  дрькольми  отъ архиереи  и  
кънижьникъ  и  старьць .  44дасть  же  прэ-
даѩи  ѥго  знамениѥ  имъ  глѸѩ: ѥгоже  аще  
лобъжѫ  имэте  и5. тъ  ѥсть. и  ведэте  
съхраньно .  45и  пришьдъ  абиѥ  пристѫпль  
къ  нѥмu глѸа: равви  равви  и  облобыза  и5. 
46они  же  възложишz рѫцэ  на  нь  и  ѩшz и5.  
47ѥдинъ  же  отъ стоѩщиихъ  извлъкъ  
ножь  uдари  раба архиереова и uрэза  ѥмu 
uхо .  48и  отъвэщавъ  i ѹсъ рече имъ: яко на 
разбоиника  ли  изидосте  съ  орѫжиѥмь  и  
дрькольми  ѩти мz; 49по вьсz дьни  бэахъ  
въ  васъ  uчz въ  цркѸви  и  не  ѩсте  мене.  нъ  
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да  събѫдѫть  сz кънигы .  50и оставльше и5  
вьси бэжашz. 51и  ѥдинъ  юноша  ѥтеръ  по  
нѥмь  иде  одэнъ  въ  плащаницѫ  нагъ .  и  
ѩшz и  юношz. 52онъ  же  оставль плаща-
ницѫ  нагъ  бэжа  отъ нихъ .  53и  ведошz i ѹса  
къ архиереови.  и сънидошz сz къ нѥмu 
вьси архиереи . и старьци и кънижьници.  
54и петръ издалече въслэдъ ѥго иде до  
вънѫтрь въ дворъ архиереовъ и бэ сэдz  съ 
слuгами и грэѩ  сz при свэщи .  55архиереи 
же и вьсь съньмъ искахѫ на i ѹса съвэ-
дэтельства да и5 uбиѭть и не обрэта-
ахѫ.  56мънози бо лъжесъвэдэтельство-
вахѫ на нь и равьна съвэдэтельствия не 
бэахѫ.  57и ѥтери въставъше лъжѫ съвэ-
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дэтельствовахѫ на нь глѸюще. 58яко мы 
слышахомъ и5 глѸщь яко азъ разорю цркѸвь 
сию рѫкотворенѫѭ и трьми дьньмн инѫ 
нерѫкотворенѫ съзиждѫ.  59то и тако не бэ 
равьно съвэдэтельство ихъ. 60и въставъ 
архиереи по  срэдэ въпроси i ѹса  глѸѩ:  не 
отъвэщаваѥши ли ни  чесо  же чьто сии на 
тz съвэдэтельствuѭть;  61онъ же млъ-
чаше и ни  чесо  же не отъвэщавааше. пакы 
архиереи въпроси и5 глѸа ѥмu: ты ли ѥси хѹъ 
снѸъ блгнааго бѹа;  62i ѹс же рече: азъ ѥсмь. и 
uзьрите сына члвѹчьскааго о деснѫю 
сэдzща силы и грzдѫща съ облакы 
нбѹськыими. 63архиереи же растрьзавъ ри-
зы своѩ глѸа:  чьто ѥще трэбuѥмъ съвэ-
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дэтель;  64слышасте власвимиѭ. чьто 
вамъ сz являѥть;  они же вьси осѫдишz и5  
быти повиньна съмрьти.  65и начzшz 
ѥтери  пльвати на нь и прикрывати лице  
ѥго  и мѫчити и5 и глѸати ѥмu: прорьци 
намъ хѹе къто ѥсть uдарии тz.  и слuгы 
биѭще и5 прэѩшz.  66и сѫщu петрu низu 
на дворэ  приде ѥдииа отъ рабынь архи-
ереовъ .  67и видэвъши петра грэѭща сz 
възьрэвъши на нь глѸа:  и ты съ назаря-
ниномъ i ѹсомъ  бэ.  68онъ  же отврьже сz глѸѩ: 
не uмэю ни съвэмь чьто ты глѸеши. и 
изиде вънъ на прэдъдвориѥ и кuръ въз-
гласи.  69и рабыни видэвъши и5  пакы на-
чzтъ глѸати къ стоzщиимъ яко сь отъ 
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нихъ ѥсть .  70онъ же пакы отъмэтааше сz.  
и не по  мъногu пакы стоzщеи глѸаахѫ 
петрови:  въ  истинѫ отъ нихъ ѥси ибо 
галилеи ѥси и бесэда твоя подобить тz .  
71онъ же начzтъ ротити сz и клzти яко 
не вэмь члѹка сего ѥгоже глѸѥте .  72и вътороѥ 
кuръ възгласи. и помzнu петръ глѸъ иже 
рече ѥмu i ѹс  яко  прэжде даже кuръ не въз-
гласи дъвакраты отъврьжеши  сz мене 
трикраты. и начzтъ плакати сz .  

 абиѥ  на  uтрэи  съвэтъ  сътворь-
ше  архиереи  съ  старьци  и  кънижь-
никы  и вьсь съньмъ съвzзавъше  
i ѹса ведошz и  прэдашz и5 пила-

тови .  2и  въпроси  и5 пилатъ: ты  ли  ѥси  црѸь  
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июдеискъ; онъ  же  отъвэщавъ  рече  ѥмu:  
ты глѸѥши .  3и глѸахѫ на нь архиереи  мъного .  
онъ  же  ни  чьсо  же  не  отъвэщавааше.  
4пилатъ  же  пакы  въпрашааше и5 глѸѩ: не  
отъвэщаваѥши  ли  ни  чьсо  же; виждь  
колико  на  тz съвэдэтельствuѭть .  5i ѹсъ 
же къ  томu ни чесо же не отъвэща яко 
дивити  сz пилатови.  6на  вьсякъ же 
праздьникъ  отъпuщааше  имъ  ѥдиного  
съвzзьня  ѥгоже  прошаахѫ .  7бэ  же  нари-
цаѥмыи варавва съ своими ковьникы 
съвzзанъ  иже  въ  ковэ  uбииство  сътво-
ришz. 9и  възъпивъ  народъ  начzшz про-
сити  якоже  присно  творяаше  имъ .  9пи-
латъ  же  отъвэща  имъ  глѸѩ: хощете  ли  да  
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отъпuщѫ  вамъ црѸя  июдеиска; 10вэдэаше  
бо  яко  зависти  ради  прэдашz и5 архиереи.  
11архиереи  же  поманѫша  народu да  паче  
варавu отъпuстить  имъ .  12пилатъ  же  
пакы  отъвэщавъ рече имъ: чьто  uбо  
хощете  сътворѭ  ѥгоже  глѸѥте  црѸя  июдеи-
ска; 13они  же  пакы  възъпишz глѹѭще: 
пропьни  и5. 14пилатъ  же  глѸаше  имъ: чьто  
бо  зъло  сътвори; они  же  лише  възъпишz: 
пропьни  и5. 15пилатъ  же  хотz народu по-
хоть  сътворити  пuсти  имъ  варавu .  и  
прэдасть  имъ  i ѹса бивъ да  и5 пропьнѫть .  
16воини же ведошz i ѹса вънѫтрь  на  дворъ  
ѥже  ѥсть преторъ  и призывають вьсѫ спирѫ .  
17и облэкошz и5 въ багърzницѫ и 
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възложишz на нь съплетъше трьновъ вэ-
ньць.  18и начzшz цэловати и5 глѸѭще: ра-
дuи сz цр Ѹю июдеискъ .  19и бияхѫ и5  по гла-
вэ трьстиѭ и пльваахѫ на нь прэгыба-
ѭще  колэна покланяахѫ сz ѥмu .  20и ѥгда 
порѫгашz  сz ѥмu съвлэкошz ѥмu багъ-
рzницѫ и облэкошz и5 въ ризы своя и из-
ведошz и5  да и5  распьнѫть .  21и задэшz 
мимо  ходѩщu ѥдиномu симонu кµринеѭ  
идѫщu съ  села оцѸu алеxандровu и рuфовu 
да възьметь крьстъ  ѥго .  22и приведошz и5  
на мэсто голгоfа ѥже ѥсть съказаѥмо 
краниѥво мэсто .  23и даяхѫ ѥмu пити 
оцьтьно вино онъ же не приѩтъ .  24и рас-
пьнъше и5  раздэлишz ризы ѥго мещѫще 
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жрэбиѩ о нѩ къто чьто възьметь .  25бэ 
же година третияя. и распzшz и5.  26и бэ 
написаниѥ вины ѥго написано цр Ѹь ию-
деискъ .  27и съ нимь распzшz дъва раз-
боиника ѥдиного о деснѫѭ а дрuгааго о 
лэвѫѭ ѥго .  28и събысть сz писаниѥ ѥже  
глѸѥть: и съ безаконьникома причьтенъ 
бысть .  29и мимо ходzще хuлэахѫ ѥго по-
кываѭще главами своими и глѸюще: uва 
разаряѩи црѹкве и трьми дьньми съзи-
даѩ.  30спѹси  сz самъ и съниди съ крьста .  
31такожде и архиереи рѫгаѭще сz дрuгъ 
къ дрuгu съ кънижьникы глѸаахѫ: ины 
спѹсе а себе ли не можеть съпасти.  32хсѸъ цр Ѹь 
излѸѥвъ да сънидеть нынэ съ крьста да 
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видимъ и вэрѫ имемъ ѥмu .   и пропzтая 
съ нимь поношааста  ѥмu.  33бывъши же 
годинэ  шестэи  тьма  бысть по вьсеи зем-
ли  до  девzтыѩ годины .  34и въ девzтѫѭ  
годинu възъпи  i ѹсъ гласъмь велиѥмь  
глѸѩ: елои  елои  лима  савахfани.  ѥже  ѥсть 
съказаѥмо  бжѸе  бжѸе  мои.  въскѫѭ  мz 
остави;  35и ѥдини  отъ стоѩщиихъ  слы-
шавъше глѸаахѫ: виждь  илиѭ  глашаѥть .  
36текъ же ѥдинъ  исплънь  гѫбѫ  оцьта  и  
възньзъ  на  трьсть  напаяаше  и5 глѸѩ: не  
дэите  да  видимъ  аще  придеть  илия  
сънzтъ  ѥго .  37i ѹсъ  же пuщь гласъ велии 
издъше.  38и опона цркѹвная  раздьра  сz на  
дъвоѥ  съ  выше до  ниже.  39видэвъ  же  съть-
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никъ стоѩи  прямо  ѥмu яко тако възъ-
пивъ  издъше  рече: въ  истинѫ  члѹкъ  сь  снѸъ  
бжѸии бэ.  40бэахѫ  же  и  жены  издалече  
зьрzщz въ нихъже бэ  и  мария магда-
лыни и мария  иякова малааго и мати 
иосиова и саломи.  41ѩже ѥгда  бэ  въ  гали-
леи  по  нѥмь  хождаахѫ  и  слuжаахѫ  ѥмu.  
и ины  мъногы  въшьдъшzѩ  съ нимь въ 
иерс Ѹлмъ.  42и uже поздэ  бывъшю  понѥже  
бэ  параскеви  къ  пасцэ  ѥже  ѥсть къ  
сѫботэ.  43приде иосифъ  отъ аримаfеѩ 
благообразьнъ съвэтьникъ иже и тъ бэ 
чая црѸствия  бжѸия. и дьрзнѫвъ въниде 
къ пилатu и проси тела исuсова. 44пилатъ 
же диви  сz аще uже uмьрэ  и призъвавъ 
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сътьника въпроси  и5 аще uже uмрэ.  45и 
uвэдэвъ отъ кентuриона  дасть тэло 
иосифови.  46и кuпль плащаницѫ  и съньмъ 
обитъ и5 въ плащаницѫ и въложи и5 въ 
гробъ иже бэ исэченъ отъ камене и при- 
вали камень надъ двьри гробu.  47мария 
же магдалыни и мария иосиова  зьрэста 
къде и5  полагаахѫ .  

 минѫвъши сѫботэ мария магъ-
далыни и мария ияковля и 
саломии кuпишz ароматы да 
пришьдъше помажѫть исuса .  2и 

зэло заuтра въ ѥдиныи сѫботы  придо-
шz на гробъ въсиявъшu сълъньцю.  3и 
глаголаахѫ къ себэ: къто отъвалить 
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намъ камень отъ  двьрии гробu; 4и възь-
рэвъшz видэшz яко отъвалѥнъ бэ ка-
мень .  бэ бо великъ зэло .  5и вълэзъшz въ 
гробъ видэшz ѭношѫ сэдzщь о деснѫѭ 
ихъ одэнъ въ одеждѫ бэлѫ и uжасошz  
сz.  6онъ  же глагола имъ не uжасаите сz 
исuса ищете назаряанина распzтаго. 
въста .  нэсть сьде. се мэсто идеже поло-
жишz и5. 7нъ идэте и рьцэте uченикомъ 
ѥго  и петрови яко варяѥть  вы въ галилеи 
тu и5 видите  якоже рече вамъ .  8и отъ-
шьдъшz бэжашz отъ гроба имэше же я 
трепетъ и uжасъ.  и ни  комu  же ни  чьсо  же 
не рэшz бояахѫ бо сz. 9въскрьсъ же i ѹс  
заuтра въ пьрвы сѫботы яви сz прэжде 
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марии магдалыни из нѥѩже изгъна 
седмь  бэсъ .  10она же шьдъши възвэсти 
бывъшиимъ съ нимь плачѫщемъ сz и 
рыдаѭщемъ .  11они же слышавъше яко 
живъ ѥсть и видэнъ бысть отъ нѥѩ не 
вэровашz.  12по сихъ же дъвэма отъ нихъ 
идѫщема яви  сz инэмь образъмь идѫ-
щема на село .  13и та шъдъша повэдаста 
прочиимъ. ни онэма вэры ѩшz.  14послэдь  
же възлежzщемъ имъ ѥдиномu  на  десz-
те яви  сz и поноси невэрьствию ихъ и 
жестосрьдию яко видэвъшиимъ ѥго въс-
тавъша из мьртвыхъ не  вэровашz .  15и 
рече имъ: шъдъше въ вьсь миръ проповэ-
даите еµѶанглѹиѥ вьсеи твари .  16иже вэрѫ 
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иметь и крьстить сz спсѸенъ бѫдеть. а иже 
не иметь вэры осѫжденъ бѫдеть .  17зна-
мения же вэровавъшиимъ послэдьствu-
ѭть  си именемь моимь бэсы ижденѫть. 
ѩзыкы  возглѸѭть  новы .  18въ рѫкахъ 
змия  възьмѫть. аще и съмрьтьно чьто 
испиѭть ни  чьто  же ихъ не врэдить. на 
недѫжьныѩ рѫкы възложzть и съдрави 
бѫдѫть .  19гѸь же i ѹс  по глѸании ѥго къ нимъ 
възнесе  сz на небо и сэде о  деснѫѭ бѹа .  20они 
же изшьдъше проповэдашz вьсѫдu гѹu 
поспэшьствuѭщu и слово uтврьжаѭщu 
послэдьствuѭщиими знамении .  аминъ.  
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євангелие отъ лuкы  
 

онѥже uбо мънози начzшz чини-
ти повэсть  о извэстьныхъ въ насъ 
вещехъ .  2якоже прэдашz намъ 
бывъшеи искони самовидьци и 

слuгы словеси. 3изволи сz и мънэ хождь-
шu испрьва по вьсэхъ въ истинѫ по рzдu  
писати тебэ дьржавьнъи fеофиле.  4да 
разuмэѥши о нихъже наuчилъ сz ѥси 
словесехъ uтврьждениѥ.   5бысть  въ дьни 
ирода цр Ѹа иuдеиска иереи ѥтеръ именемь 
захария  отъ ефимериѩ авиа и жена ѥго . 

. а7 . 
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отъ дъщеръ ааронь имz ѥи иелисавеfь .  
6бэаста же оба правьдьна прэдъ бмѸь  хо-
дzща въ заповэдехъ вьсэхь и оправьда-
ниихъ гнѹихъ бес  порока .  7и не бэ има чz-
да. понѥже бэ елисавеfь неплоды и оба 
заматорэвъша въ дьньхъ своихъ бэаста.  
8быстъ же слuжzщu ѥмu въ чинu 
чрэды своѥѩ прэдъ бмѸь .  9по обычаю ие-
реискuuмu прилuчи сz ѥмu покадити 
въшьдъшu въ цр ѹкве гнѸѭ.  10и вьсе мъно-
жьство людии бэ молитвѫ дэѩ вънэ въ 
годъ fµмиана .  11яви же сz ѥмu ангѸлъ 
гнѸь стоѩ о  деснѫѭ алтара кадильнааго .  
12и съмzте  сz захария видэвъ и страхъ 
нападе на нь .  13рече же къ нѥмu ангѸлъ 
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гнѸь:  не бои сz захариѥ занѥ uслышана 
бысть молитва твоя. и жена твоя елиса-
веfь родить снѸъ тебэ и наречеши имz 
ѥмu иоанъ .  14и бѫдеть тебэ радость и 
веселиѥ и мънози о рожьствэ ѥго въздра-
дuѭть сz .  15бѫдеть бо великъ прэдъ гмѸь  
и вина и сикера не имать пити и дхѸа 
стѸааго испълнить сz ѥще ищрэва мтѸре 
своѥѩ .  16и мъногы снѸовъ излѸѥвы  обра-
тить къ гѹu бѹu  ихъ .  17и тъ прэдъидеть 
прэдъ нимь дхѸьмь и силоѭ илииною и 
обратить срьдьца оцѸь на чzда и противь-
ныя въ мѫдрость правьдьныхъ uгото-
вати гвѸи люди съвьршены .  18и рече заха-
рия  къ ангѸлu: по чесомu разuмэѭ се; азъ 
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бо ѥсмь старъ и жена моя заматорэвъши 
въ дьньхъ своихъ .  19и отъвэщавъ ангѸлъ 
рече ѥмu: азъ ѥсмь гаµриилъ прэстоѩи 
прэдъ бмѸь  и посъланъ ѥсмь глѸати къ те-
бэ и блѸговэстити тебэ се. 20и се вѫдеши 
мълчz и не могы проглѸати  до нѥгоже 
дьне бѫдеть се. занѥ не вэрова словесемь 
моимъ яже събѫдѫть сz въ врэмz своѥ.  
21и бэшz людиѥ жидѫще захария и 
чuждаахѫ сz ѥже мuждашеть въ црь-
къви .  22ишьдъ же не можааше глѸати къ 
нимъ и разuмэшz яко видэниѥ видэ 
въ цркѸви. и тъ бэ помаваѩ имъ и прэ-
бывааше нэмъ .  23и бысть яко испълнишz 
сz дьниѥ слuжьбы ѥго иде въ домъ свои.  
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24по сихъ же дьнехь  зачzть елисавеfь 
жена захариина и таяше  сz пzть мэ-
сzць глѸѭщи: 25яко тако сътвори мънэ гѹь 
въ дьни въ нѩже призьрэ отъѩти поно-
шениѥ моѥ въ члвѸцэхъ. 26въ шесты же 
мэсzць посъланъ бысть ангѸлъ гаµриилъ 
отъ бѹа въ градъ галилеискъ ѥмuже имz 
назареfъ 27къ двѹци обрѫченэ мѫжеви 
ѥмuже имz иосифъ отъ домu и очѸьства 
двѹдова и имz дэвици мария .  28и въшьдъ 
къ нѥи ангелъ рече:  радuи  сz благо-
датьная гѹь съ тобоѭ блгсловлѥна ты въ 
женахъ .  29она же видэвъши съмzте  сz о 
словеси ѥго и помышляаше  каково се бѫ-
деть цэлованиѥ .  30и рече ангѸлъ ѥи:  не бои 
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сz мариѥ обрэте бо благодать отъ бѹа .  31и 
се зачьнеши въ чрэвэ и родиши снѸъ и на-
речеши имz ѥмu i ѹс.  32сь бѫдеть великъ и 
сынъ вышьняаго наречеть  сz и дасть 
ѥмu гѹь бѹъ  прэстолъ двѹда оцѸа ѥго .  33и 
въцрѸить  сz въ домu ияковли въ вэкы и 
цр Ѹьствu ѥго не бѫдеть коньца .  34рече же 
мария къ ангѸлu: како бѫдеть се иде мѫ-
жа не знаѭ; 35и отъвэщавъ ангѸлъ рече ѥи: 
дхѸъ стѸыи наидеть на тz и сила вышь-
няаго осэнить тz .  тэмьже и ѥже родить  
сz стѸо наречеть сz снѸъ бжѸии.  36и се 
елисавеfь ѫжика твоя и та зачzтъ снѸъ 
въ старость своѭ. и се мэсzць шестыи ѥсть 
ѥи  нарицаѥмэи неплодъви  37яко не изне-
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можеть отъ бѹа вьсакъ глѸъ.  38рече же мария: 
се раба гнѸя бѫди мънэ по глѸu твоѥмu. и 
отиде отъ нѥѩ ангелъ.  39въставъши же  
мария  въ ты дьни иде въ горьницѫ съ  
тъщаниѥмь въ градъ июдовъ 40и въниде 
въ домъ захариинъ и цэлова елисавеfь .  
41и бысть яко uслыша елисавеfь цэлова-
ииѥ мариино възигра  сz младеньць радо-
щами въ чрэвэ ѥѩ .  и испълни  сz дхѸъмь 
стѸыимь елисавеfь 42и възъпи гласъмь 
великъмь и рече: блгѹсловлѥна ты въ же-
нахъ и благословлѥнъ плодъ чрэва твоѥго .  
43и отъ  кѫдu се мънэ да придеть мати 
гѹа моѥго къ мънэ .  44се бо яко бысть гласъ 
цэлования твоѥго въ uшию моѥю възи-
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гра  сz младеньць радощами въ чрэвэ 
моѥмь .  45и блажена яже вэрова яко 
бѫдеть съвьршениѥ глѸаныимъ ѥи оть бѹа .  
46и рече мария: величить дшѸа моя гѹа 47и 
въздрадова  сz дхѸъ мои о бозэ съпасэ 
моѥмь .  48яко призьрэ на съмэрениѥ рабы 
своѥѩ се бо отъселэ блажzть мz вьси роди.  
49яко сътвори мънэ велчиѥ сильныи и стѸо 
имz ѥго .  50и милость ѥго въ родъ и родъ 
боѩщиимъ сz  ѥго. 51сътвори дрьжавѫ 
мышцеѭ своѥѭи  расточи гръдыѩ мыс-
лиѭ срьдьца ихъ. 52низъложи сильныѩ съ 
прэстолъ и възнесе съмэреныѩ. 53алчѫ-
щzѩ  исплъни благъ и богатzщzѩ  сz  
отъпuсти тъщz.  54приѩтъ изѹля отрока 
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своѥго помzнѫти милость 55якоже глѸа къ 
оцѸемъ нашимъ авраамu и сэмени ѥго до 
вэка. 56прэбысть же мария съ нѥѭ яко 
три мэсzцz и възврати  сz въ домъ свои.  
57елисавеfи же испълнишz сz дьниѥ роди-
ти ѥи и роди снѸъ. 58и слышашz окрьстъ 
живѫщеи рождениѥ ѥѩ яко възвеличилъ 
ѥсть  гѹь милость своѭ съ нѥѭ и радоваахѫ 
сz съ нѥѭ .  59и бысть въ осмъи дьнь 
придошz обрэзатъ отрочzте и нарицаа-
хѫ ѥго именемь оцѸа своѥго захария. 60и 
отъвэщавъши мати ѥго рече: ни нъ да 
наречеть  сz имz ѥмu иоанъ .  61и рекошz къ 
нѥи яко ни  къто  же ѥсть отъ рождения 
твоѥго иже нарицаѥть сz именемь тэмь .  
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62помаваахѫ же оцѸu ѥго како  бы хотэлъ 
нарещи ѥго .  63и испрошь дъщицѫ написа  
имz ѥго глѸя:  иоанъ ѥсть имz ѥмu. и 
чuдишz сz вьси. 64отврьзошz же сz uста 
ѥго  абиѥ и ѩзыкъ ѥго и глѸааше благосло-
вz бѹа .  65и бысть на вьсэхь страхъ живѫ-
щихь окрьстъ ихъ  и въ вьсеи горьнии ию-
деистэи повэдаѥми бэахѫ вьси гли си.  
66и положишz вьси слышавъшеи на 
срдѸцихъ  своихъ глѸѭще:  чьто uбо отрочz се 
бѫдеть; и рѫка гнѸя бэ съ нимь. 67и за-
хария оцѸь ѥго наплъни сz дхѸомь стѸымь 
и пророчьствова глѸя: 68блгнъ гѹь бѹъ излѸѥвъ  
яко посэти и сътвори избавлѥниѥ людемъ 
своимъ .  69и въздвиже рогъ спсѹния нашего 
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въ домu  двѹда отрока своѥго. 70якоже глѸа 
uсты стѸыхъ сѫщиихъ отъ  вэка прѹкъ 
ѥго .  спс Ѹниѥ отъ  врагъ нашихъ и из рѫкъ 
вьсэхъ ненавидzщиихъ насъ. 72сътвори-
ти милость съ оцѸи нашими и помzнѫти 
завэтъ стѸыи свои. 73клzтвоѭ ѥѭже клzтъ 
сz  къ авраамu  оцѸu  нашемu  дати намъ 
74без страха из рѫкы врагъ нашихъ из-
бавльшемъ сz  слuжити ѥмu  75прэподо-
биѥмь и правьдоѭ прэдъ нимь вьсz  дьни 
живота нашего.  76и ты отрочz пророкъ 
вышьняаго наречеши сz прэдъидеши бо 
прэдъ лицьмь гнѸѥмь  uготовати  пѫть 
ѥго .  77дати разuмъ спсѸния людемъ ѥго 
въ отпuщениѥ грэхъ ихъ. 78милосрьдии 
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ради бѹа нашего въ нихъже посэтилъ ѥсть 
насъ въстокъ съ  выше. 79просвэтити сэ-
дzщzѩ  въ тьмэ и сэни съмрьтьнэ. на-
правити ногы нашz  на пѫть мирьнъ .  
80отрочz же растэаше и крэплэаше сz 
дхѸъмь и бэ въ пuстыняхъ до дьне 
явлѥния своѥго къ изѹлю.  

ысть же въ дьни  ты   изиде пове-
лэниѥ отъ кесара аµѶгоста написати 

вьсѫ вьселѥнѫѭ .  2се написаниѥ пьр-
воѥ бысть владѫщu сµриѥѭ 

кµриниu .  3и идэахѫ вьси написатъ  сz 
къжьдо въ свои градъ .  4вьзиде же иосифъ 
отъ галилеа из града назареfьска въ 
иuдеѭ въ градъ давыдовъ иже нарица-
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ѥть  сz виfлеемъ. занѥже бэаше отъ до-
мu и отъ отьчьствия двдѸва.  5написати 
сz съ мариѥѭ обрѫченоѭ ѥмu женоѭ сѫ-
щеѭ  непраздьноѭ.  6бысть же ѥгда  быс-
та тu исплънишz  сz дьниѥ родити ѥи .  
7и роди снѸъ свои пьрвэньць и повитъ ѥго и 
положи и5  въ яслехь занѥ не бэ има мэста 
въ обитэль .  8и пастuси бэахѫ въ тоиже 
странэ бъдzще и стрэгѫще стражѫ нощь-
нѫѭ о стадэ своѥмь .  9и се  анѹглъ гнѸь ста u 
нихъ и слава гнѸя осия  ѩ и uбояшz сz 
страхъмь велиѥмь. 10и рече имъ ангѸлъ: не 
боите сz се бо благовэстuѭ вамъ радость 
великѫ яже бѫдеть вьсэмъ людьмъ .  11яко 
роди  сz вамъ дьньсь спѹсъ ѥже ѥсть хѹъ гѹь 
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въ градэ давыдовэ.  12и се вамъ знаме-
ниѥ обрzщете младеньць повитъ лежzщь 
въ яслехъ .  13и вънезаапѫ бысть съ 
ангѸломъ  мъножьство вои нбѹсьныихъ 
хвалzщиихъ бѹа  и глѸѭщиихъ: 14слава въ 
вышьнихь бѹu и на земли миръ въ 
члвѹцэхъ благоволѥниѥ .  15и бысть яко 
отидошz отъ нихъ  на нбѸо ангѸли  и члѹци  
пастuси рекошz дрuгь къ дрuгu:  прэ-
идэмъ uбо до виfлеема и видимъ глѸъ сь 
бывъшии иже гѹь съказа намъ .  16и придо  
шz подвигъше сz и обрэтошz мариѭ же 
иосифъ и младеньць лежzщь въ ясльхъ .  
17видэвъше же съказашz о глѸэ глѸанэемь 
о отрочzти семь .  18и виси слышавъше ди-
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вишz сz о глѸаныхъ отъ пастuхъ къ нимъ .  
19мария же вьсz съблюдааше глѸы си 
сълагаѭщи въ срдѸци своѥмь .  20и възвра-
тишz сz пастuси славzще и хвалѩще бѹа 
о вьсэхъ яже слышашz и видэшz якоже 
глѸано бысть къ нимъ. 21и ѥгда наплъни  
сz осмь дьнии да и5 обрэжѫть наречено 
бысть имz ѥмu i ѹс  нареченоѥ отъ ангела 
прэжде даже не зачzтъ сz въ чрэвэ.  22и  
ѥгда  исплънишz сz дьниѥ  очищения  ѥю  
по  законu мuѶсеовu  възнесоста родителя 
отрочz i ѹса въ иерслѹимъ поставити прэдъ 
гмѸь .  23якоже ѥсть писано въ законэ гнѸи.  
яко вьсакъ младеньць мѫжьска полu 
разврьзаѩ ложесна стѸо гвѸи наречеть сz .  
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24и дати жьртвѫ по реченuuмu въ за-
конэ гнѸи дъва гърличища или дъва 
пътеньца голѫбина .  25и  бэ члѹкъ въ 
иерслѹимэ ѥмuже имz сµмеонъ. и члѹкъ сь 
правьдьнъ и чьстивъ чаѩ uтэхы 
излѸѥвы  и дхѸъ бэ стѸъ  въ нѥмь .  26и бэ 
ѥмu отъвэщано дхѸъмь стѸыимь не ви-
дэти съмьрти прэжде даже видить хѹа 
гнѸя .  27и приде дхѸъмь въ цр Ѹквь и ѥгда 
въведоста родителя отрочz i ѹса сътворити 
има по обычаю законьнuuмu о нѥмь .  28и 
тъ приѩтъ ѥ на рѫкu своѥю и блгслови 
сµмеонъ бѹа и рече: 29нынэ отъпuстиши 
раба твоѥго  влѸко по глѸu твоѥмu съ миръмь .  
30яко видэстэ очи мои спѸсениѥ твоѥ.  31ѥже  
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ѥси  uготовалъ прэдъ лицьмь вьсэхъ лю-
дии .  32свэтъ въ окръвениѥ ѩзыкомъ и 
славѫ людии твоихъ излѸя.  33и бэ иҶсифъ 
и мати ѥго чuдzща  сz о глѸѥмыхъ  о 
нѥмь .  34и блгслови я сµмеонъ и рече къ 
марии матери ѥго:  се лежить сь на падениѥ 
и на въстаяниѥ мъногомъ въ излѸи и въ 
знамениѥ прэрочьно .  35и тебэ же самои 
дшѸѫ  проидеть орѫжиѥ да отъкрыѭть  сz 
отъ мъногь ср ѹць помышлѥния.  36и бэ 
анна пррчица дъщи фанuилова отъ ко-
лэна асирова .  си заматерэвъши въ 
дьньхъ мънозэхъ живъши съ мѫжемь 
седмь лэтъ отъ дэвьства своѥго .  37и та 
въдова до осми  десzтъ и четырь лэтъ 
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яже не  охождааше отъ цркѸве постъмь и 
молитвами слuжащи нощь и дьнь .  38и та 
въ тъ часъ приставъши исповэдааше  сz 
гвѸи и глѸааше о нѥмь вьсэмъ чаѭщиимъ 
избавлѥния въ иерслѸимэ .  39и яко съконь  
чашz  сz вьса по законu гнѸю въз-
вратишz сz въ галилеѭ въ градъ свои 
назареfъ .  40отрочz же растэаше и 
крэпляаше сz дхѸъмь исплъняѩ  сz прэ-
мѫдрости и благодать бжѸия бэ на нѥмь.  
41и хождааста родителя ѥго по вьса лэта 
въ иерслѹмъ въ праздьникъ пасхэ.  42и ѥгда 
бысть дъвоѭ на десzте лэтu въсходz-
щемъ имъ въ ерслѸмъ по обычаю праздь-
ника 43и коньчавъшемъ дьни възвра-
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щаѭщемъ  же  сz имъ оста отрокъ въ 
иерслѸмэ.  и не  чu иосифъ и мати ѥго .  
44мьнэвъша же и5  въ дрuжинэ сѫщь идос-
та дьне пѫть и искааста ѥго въ рождении 
и въ знании .  45и не обрэтъша ѥго въз-
вратиста сz въ ерслѸмъ възискаѭща ѥго .  
46и бысть по трьхъ дьньхь обрэтоста и5 въ 
цр ѹкъви сэдzщь по  срэдэ uчитель и 
послuшаѭща ихъ и въпрашающа ихъ. 
47uжасаахѫ же сz вьси послuшаѭщи ѥго о 
разuмэ и отъвэтэхъ ѥго .  48и видэвъша 
и5 дивиста сz и къ нѥмu мати ѥго рече: 
чzдо чьто сътвори нама тако; се оцѸь твои 
и азъ скръбzща  искаховэ тебе.  49и рече къ 
нима:  чьто яко искаста мене;  не вэста  ли 
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яко яже сѫть оцѸа моѥго въ тэхь достоить 
ми быти; 50и та не разuмэста глѸа иже 
рече има .  51и съниде съ нима и приде въ 
назареfъ. и бэ повинuѩ  сz има. мати же 
ѥго  съблюдааше вьсz глѸы сиѩ съла-
гаѭщи въ срьдьци своѥмь .  52i ѹс  же спэаше 
прэмѫдростиѭ и тэлъмь и блѹгодатиѭ 
отъ бѹа и члвѸкъ.  

ъ пzтоѥ  же  на  десzте лэто вла-
дычьствия тиверия кесара об-

ладаѭщu поньскuuмu пи-
латu иuдеѥѭ и четврьто-

властьствuѭщu галилеѥѭ иродu фили-
пu  же братu ѥго четврьтовластьст-
вuѭщu итµриѥѭ и трахонитьскоѭ стра-
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ноѭ и лµсанию четврьтовластьствuѭ-
щu авилиниѥѭ .  2при архиереи аннэ и ка-
иафэ бысть глѸъ бжѸии къ иоанu заха-
риинu снѸu въ пuстыни.  3и приде въ вьсѫ 
странѫ иерданьскѫ проповэдаѩ крьщениѥ 
на покааниѥ въ отъпuщениѥ грэховъ .  
4якоже ѥсть писано въ кънигахъ словесы 
исаиѩ прка глѸѭща:  гласъ въпиѭщааго 
въ пuстыни uготовите пѫть гнѸь правы 
творите стьзz ѥго .  5вьсака дъбрь наплъ-
нить сz и вьсака гора и хлъмъ съмэрить 
сz и  бѫдѫть стрьпътьная въ правая и 
острии въ пѫти гладъкы.  6и uзьрить 
вьсака  пльть съпасениѥ бжѸиѥ .  7глѸааше же 
исходzщиимъ народомъ крьститъ сz отъ 
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нѥго: ищzдия ехидьнова къто съказа 
вамъ бэжати отъ грzдѫщааго гнэва; 
8сътворите uбо плоды достоины покаа  
нию и не  начинаите глѸати въ себэ яко 
оцѸа имаамъ авраама. глѸѭ  бо вамъ яко 
можеть бѹъ отъ камения сего въздвигнѫ-
тн чzда авраамu. 9uже бо секыра при 
корени дрэва лежить вьсако uбо дрэво не 
творzщеѥ плода добра посэкаѭть и въ 
огнь въмэтаѭть и съгараѥть .  10и въпра-
шаахѫ ѥго народи глѸѭще: чьто uбо сътво-
римъ; 11отвэщавъ же глѸааше имъ: имэѩи 
дъвэ ризэ да подасть не имuщuuмu и 
имэѩи брашьна такожде да творить . 
12придошz же и мытариѥ крьститъ сz и 
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рекошz къ нѥмu: uчителю чьто сътво-
римъ; 13онъ же рече къ нимъ:  ни  чьто  же 
болѥ повелэнааго вамъ творите.  14въпра-
шаахѫ же и и воини глѸѭще:  и мы чьто 
сътворимъ;  и рече къ нимъ:  ни  кого  же оби-
дите ни оклеветаите и довьльни бѫдэте 
оброкы вашими .  15чаѭщемъ же людьмъ и 
помышлэѭщемъ въ срдѸьцихъ своихъ о 
иоанэ ѥда тъ ѥсть хсѸъ 16отъвэщавааше 
иоанъ вьсэмъ глѸѩ: азъ uбо водоѭ 
крьщаѭ вы грzдеть же крэплии мене ѥмu-
же нэсмь достоинъ отрэшити ремене са-
погъ ѥго  тъ крьстить вы дхѸъмь стѸыимь 
и огньмь .  17ѥмuже лопата въ рѫцэ ѥго и 
потрэбить гuмьно своѥ и събереть пьше-
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ницѫ въ житьницѫ своѭ а плэвы съже-
жеть огньмь негасимыимь .  18мънога  же и 
ина uтэшаѩ благовэстовааше людьмъ .  
19иродъ  же  четврьтовластьникъ  облича-
ѥмь  имь  о  иродиядэ  женэ  брата  своѥго  и  о  
вьсемь  зълэ  ѥже  сътвори  иродъ  20приложи  и  
се  надъ  вьсэми  и  заклепе  иоана  въ  тьмь-
ници.  21бысть же ѥгда  крьстишz сz вьси  
людиѥ  i ѹсu крьщьшu сz и молzщu сz отъ-
врьзе  сz нбѸо  и  съниде  дхѸъ  стѸыи 
тэлесьныимъ зракъмь  яко  голѫбь  на  нь .  
и  гласъ  съ  нбѸсе  бысть глѸѩ: ты  ѥси  снѸъ 
мои възлюблѥныи. о  тебэ  блѹговолихъ .  23и 
тъ бэ i ѹс  яко тремъ десzтемъ  лэтъ  на-
чинаѩ  снѸъ сы  яко мьнимъ бэ иосифовъ 
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илиѥвъ .  24матfатовъ  леµиинъ  мелхиѥвъ  
ианнаѥвъ  иосифовъ .  25маттаfиѥвъ  амо-
совъ  наuмовъ  еслимовъ  нагеовъ .  26маа-
fовъ  матаfиѥвъ  семеиѥвъ  иосифовъ ию-
динъ .  27иоанановъ  рисаѥвъ  зоровавелѥвъ  
салаfиилѥвъ  нириѥвъ .  28мелхиѥвъ  адди-
ѥвъ  косамовъ  елмодамовъ  ировъ .  29иосиовъ  
елиезеровъ  иоримовъ матfатовъ леµинъ. 
30сµмеоновъ  июдовъ  иосифовъ ионановъ 
елиакимовъ .  31мелеаѥвъ  маинановъ  мат-
таfаѥвъ  наfановъ  двѹдовъ .  32иесеовъ ови-
довъ воозовъ  салмоновъ  наасоновъ .  33ами-
надавовъ  арамовъ  есромовъ  фаресовъ  ию-
довъ .  34иякововъ  исаковъ  авраамовъ  фа-
ринъ  нахоровъ .  35серuховъ рагавовъ фале-
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ковъ еверовъ салань .  36каинновъ арфакса-
довъ  симовъ  ноѥвъ  ламеховъ .  37маfuсаль 
еноховъ иаредовъ  малелеиловъ  каинановъ  
еносовъ  сиfовъ  адамовъ  бжѸии.   

с ѹъ же исплънь дхѸа  стѸа възврати  сz 
отъ иордана  и  ведяаше  сz дхѸмь въ 
пuстынѭ.  2четыри десzти  дьнии  
искuшаѥмъ  дияволъмь  и  не  эсть  ни  

чесо  же  въ  ты  дьни.  и  коньчавъшемъ  сz 
имъ  послэдь  възалъка .  3и  рече  ѥмu дия-
волъ: аще  снѸъ ѥси  бжѸии  рьци  камению  семu 
да  бѫдеть хлэбъ .  4и  отъвэща  i ѹс  къ нѥмu 
глѸѩ: писано  ѥсть яко  не  о  хлэбэ ѥдиномь  
живъ  бѫдеть  члѹкъ  нъ  о  вьсякомь  глѸэ  
бжѸии.  5и  възведъ  и5 дияволъ  на  горѫ  вы-

. д7 . 
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сокѫ  показа  ѥмu вьсяка  црѸствия  въсе-
лѥныѩ  въ часэ врэменьнэ. 6и  рече  ѥмu 
дияволъ: тебэ  дамь  власть  сиѭ  вьсѭ  и  
славѫ  ихъ .  яко  мънэ  прэдана  ѥсть и  
ѥмuже аще  хощѫ  прэдамь ѭ .  7ты  uбо аще 
поклониши сz прэдъ  мъноѭ  бѫдѫть  
тебэ  вься.  8и  отъвэщавъ  i ѹс  рече ѥмu: иди  
за  мъноѭ  сотоно.  писано  бо  ѥсть: гвѸи  бѹu 
твоѥмu поклониши  сz и  томu ѥдиномu 
послuжиши.  9и  веде  и5 въ  ирлѸмъ  и постави 
и5 на крилэ цркѸвнэѥмь  и  рече  ѥмu: аще снѸъ 
ѥси  бжѸии  врьзи  сz отъ сѫдu низъ .  10писа-
но  бо  ѥсть яко  ангѸлмъ  своимъ  заповэсть  
о  тебэ  съхранити  тz. 11и  на  рѫкахъ  възь-
мѫть  тz да  не  о  камень  прэтъкънеши  
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ногы  твоѥѩ .  12и  отъвэщавъ  i ѹс  рече ѥмu 
яко  речено  ѥсть не  искuсиши  гѹа  бѹа  твоѥго .  
13и  сконьчавъ вьсяко искuшениѥ  дия-
волъ  отиде  отъ нѥго  до  врэмене.  14и  въз-
врати  сz i ѹс  въ силэ дхѸвнэи въ галилѥѭ.  
и  вэсть  изиде  по  вьсеи  странэ  о  нѥмь .  15и  
тъ  uчааше  на  съньмищихъ  ихъ  славимъ  
вьсэми.   16и приде  въ назареfъ въ нѥмьже 
бэ въспитанъ и въниде по обычаѭ  своѥ-
мu въ дьнь сѫботьныи въ събориште. и 
въста чистъ .  17и въдашz ѥмu кънигы и 
исаиѩ прѹрка. и разгънѫвъ кънигы обрэте 
мэсто идеже бэ написано: 18дхѸъ гнѸь на 
мънэ. ѥгоже  ради помаза мz. благовэс-
титъ нищиимъ посъла мz .  и исцэлитъ 
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съкрuшеныѩ срдѹцьмь.  проповэдати плэнь-
никомъ отъпuщениѥ и слэпымъ прозьрэ-
ниѥ.  отъпuстити съкрuшеныѩ въ отъ-
радѫ .  19проповэдати лэто гнѸѥ  приѩтьно.  
20и съгнѫвъ кънигы въдавъ слuзэ сэде 
и вьсэмъ въ съборищи очи бэаста зьрѩщи 
на нь.  21начzтъ же глѸати къ нимъ яко 
дьньсь събысть сz писаниѥ се въ uшию 
вашею.  22и вьси съвъдэтельствоваахѫ 
ѥмu и дивляахѫ сz о словесехь благо-
дати исходzщиихъ из uстъ  ѥго  и 
глѸаахѫ: не сь ли ѥсть снѸъ иосифовъ;  23и рече 
къ нимъ:  вьсако речете ми притъчѫ сиѭ 
врачѫ исцэли сz самъ .  ѥлико слышахомъ 
бывъшихь въ капернаuмэ сътвори и сьде 
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въ отьчьствии своѥмь .  24рече же: аминъ 
глѸѭ  вамъ яко ни  которы же пр ѹркъ приѩть 
ѥсть  въ отьчьствии своѥмь .  25въ истинѫ 
же глѸѭ  вамъ яко мъногы въдовицz бэ-
шz въ дьни илиины въ иерслѹмэ  ѥгда  
заключи сz нбѸо три лэта и шесть мэ-
сzць яко бысть гладъ по вьсеи земли.  26и 
ни къ ѥдинои же ихь посъланъ бысть 
илия тъкъмо въ сарефfu сидоньскѫѭ къ 
женэ въдовици .  27и мънози бэахѫ прока-
жении въ изѸли при елисеи прцэ и ни ѥдинъ 
же отъ нихъ очисти сz тъкъмо неемань 
сµрскыи.  28наплънишz же сz вьси ярос-
тиѭ на съборищи слышzще си .  29и въс-
тавъше нзгънашz и5 вънъ из града и 
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ведошz и5 до врьхu горы на нѥиже градъ 
ихъ сътворенъ бэаше да бышz и5  низъ-
ринѫли .  30онъ же прошьдъ и по  срэдэ ихъ 
идэаше.  31и въниде  въ  каперьнаuмъ  въ  
градъ  галилеискъ .  и бэ uчz въ сѫботы .  
32и uжасаахѫ  сz uчении ѥго яко съ 
властиѭ бэ слово ѥго .  33и въ съборищи бэ 
члвѸкъ имы дuха нечиста. и възъпи 
гласъмь велиѥмь  34глѸя: остани. чьто 
ѥсть  намъ и тебэ i ѹсе  назарzнине;  при-
шьлъ ѥси погuбить насъ. вэмь тz къто 
ѥси  стѸыи бжѸии.  35и запрэти ѥмu i ѹс  глѸя: 
прэмлъчи и изиде из нѥго .  и поврьгъ и5  
бэсъ по  срэдэ и изиде нз нѥго ни  како  же 
не врэждь ѥго .  36и бысть uжасъ на вьсэхъ .   
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и сътzзаахѫсz дрuгъ къ дрuгu глѸюще: 
чьто ѥсть слово се яко  властиѭ и силоѭ 
велить нечистыимъ дuхомъ и исходzть;  
37и исхождааше  шuмъ о нѥмь  въ  вьсяко  
мэсто  страны .  38въставъ же из  съньми-
ща  въниде  въ  домъ  симоновъ .  тьща  же  
симоня  бэ  одрьжима  огньмь  велиѥмь  и  
молишz и5 о  неи.  39и  ставъ  надъ  неѭ  за-
прэти  огню.  и  остави  ѭ.  абиѥ  же въставъ-
ши слuжааше имъ. 40заходzщu же  слънь-
цu вьси ѥлико  имэахѫ  болzщzѩ  недѫ-
гы  различьны  привождаахѫ  ѩ  къ  нѥмu. 
онъ  же  на  когожьдо  ихъ  рѫкѫ  възложь  
исцэляаше  ѩ. 41исхождаахѫ же  и  бэси  отъ 
мъногъ  въпиѭще  и  глѹѭще  яко  ты  ѥси  хсѸъ  
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снѸъ  бжѸии. и  запрэщаѩ  не  даяаше  имъ  
глѸати.  яко  вэдэахѫ  хѹа  самого  сѫща .  
42бывъшu же дьни  ишьдъ  иде  въ  пuсто 
мэсто и народи  искаахѫ  ѥго  и  придошz до  
нѥго .  и  дрьжаахѫ  и5 да  не  бы  отъшьлъ отъ 
нихъ. 43онъ  же  рече  имъ  яко  и  дрuгыимъ 
градомъ  подобаѥть  ми  благовэстити  
црѹствиѥ  бжѸиѥ.  яко  на  се  посъланъ  ѥсмь .  
43и  бэ  проповэдаѩ  на  съньмищихъ  гали-
леисцэхъ .   

ысть же належzщu ѥмu народu 
да  бышz слышали слово бжѸиѥ  и  тъ  

бэ  стоѩ  при  езерэ генисаретьсцэ.  
2и видэ дъва корабица стоѩща 

при  езерэ.  рыбари же ошьдъше отъ нѥѭ  
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плакаахѫ мрэжz своѩ .  3вълэзъ  же въ 
ѥдинъ отъ корабицu иже бэ симоновъ  моли 
и5 оть землѩ отъстѫпити мало. и сэдъ  
uчааше ис корабля народы .  4якоже прэста 
глѸя рече къ симонu: възэди въ глѫбинѫ 
и въметэте мрэжz вашz въ ловитвѫ .  5и 
отъвъщавъ симонъ  рече ѥмu:  наставьни-
че об нощь вьсѫ  трuждьше сz ни  чесо  же не 
ѩхомъ. по глѸu же твоѥмu въврьжемъ 
мрэжѫ .  6и се сътворьше обzшz множьство 
рыбъ мъного прэтрьзаахѫ же сz мрэжz 
ихъ .  7и поманѫшz причzстьникомъ иже 
бэахѫ въ дрuзэмь корабли да пришьдъ-
ше помогѫть  имъ. и придошz и наплъ-
нишz оба корабля яко погрѫжати сz има .  
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8видэвъ же симонъ петръ припаде къ ко-
лэнома i ѹсовома глѸя: изиди отъ мене яко 
мѫжь грэшьнъ ѥсмь гѹи .  9uжасъ бо одрь-
жааше и5 и вьсz  иже бэахѫ съ нимь о 
ловитвэ рыбъ ѩже яшz.  10такожде же 
иякова и иоана сына зеведеова яже бэ-
ста обьщьника симонови. и рече къ симонu 
i ѹс:  не бои  сz отъ  селэ члвѸкы бѫдеши ловz.  
11и извезъше корабля на землѭ и 
оставльше вьсе въ  слэдъ ѥго идошz .  12и 
бысть ѥгда  бысть въ ѥдиномь  отъ 
градъ  и  се  мѫжь  исплънь  прокажения.  и  
видэвъ  i ѹса падъ  ниць  моли  сz ѥмu глѸѩ: 
гѹи  аще  хощеши  можеши  мz очистити.  13и  
простьръ  рѫкѫ  коснѫ  и5 рекъ: хощѫ  очисти  
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сz. и  абиѥ  проказа  отиде  отъ нѥго .  14и  тъ  
запрэти  ѥмu ни  комu же  не  глѸати .  нъ  
шьдъ  покажи  сz иереови  и принеси о 
очищении своѥмь  якоже  повелэ  моµѶси  въ  
съвэдэтельство  имъ .  15прохождааше  же  
паче  слово  о  нѥмь .  и  сънимаахѫ  сz народи  
мънози  слышати и цэлити сz отъ нѥго  
отъ недѫгъ своихъ .  16тъ  же  бэ  отъходz въ  
пuстынѭ  и  молz сz.  17и бысть въ ѥдинъ  
отъ дьнии и тъ бэ uчz и бэахѫ сэдzще 
фарисеи и законоuчителѥ иже бэахѫ 
пришьли отъ вьсакоѩ вьси галиискы 
иuдеискы и отъ иѥрuсалима. и сила гнѸэ 
бэ цэлити ѩ .  18и се мѫжи носzще на одрэ 
члвѸка иже бэ ослаблѥнъ и искаахѫ 
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вънести и5 и положити прэдъ нимь .  19и не 
обрэтъше кѫдu вънести и5 народа ради 
възлэзъше на храмъ сквозэ покровъ 
низъвэсишz съ ложьмь по  срэдэ прэдъ iѹса .  
20и видэвъ вэрѫ ихъ рече ѥмu:  чловэче 
отъпuщаѭть ти сz грэси твои.  21и на-
чzшz помышляти кънижьници и фари-
сеи глѸѭще: къто сь ѥсть иже глѸѥть  хuлѫ;  
къто можеть  отъпuщати грэхы тъкъмо 
ѥдинъ  бѹъ; 22разuмэвъ  же i ѹс  помышлѥ-
ния ихъ отъвэщавъ рече имъ:  чьто по-
мышляѥте въ срдѹцихъ вашихъ; 23чьто 
ѥсть  uдобэѥ рещи ослаблѥнuuмu отъ-
пuщаѭть ти сz грэси твои или рещи 
въстани и ходи; 24нъ да uвэсте яко 
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власть имать сынъ члвѹчьскыи  на земли 
отъпuщати грэхы. рече ослаблѥнuuмu: 
тебэ глѸѭ  въстани и възьми ложе твоѥ и 
иди въ домъ твои .  25и абиѥ въставъ 
прэдъ ними възьмъ на нѥмь  же лежааше 
и иде въ домъ свои славz бѹа .  26и uжасъ 
приѩтъ вьсz и славляахѫ бѹа и наплъ-
нишz сz страхъмь глѸюще . яко видэхомъ 
прэславьна дьньсь .  27и  по  сихъ  изиде  и  
uзьрэ мьздоимьца именемь леµиѭ 
сэдzща на мытьници и рече ѥмu: иди по 
мънэ .  28и оставль вьса въставъ въ слэдъ 
ѥго  иде.  29и сътвори чрэждениѥ велико леµѶи 
ѥмu въ домu своѥмь. и бэ  народъ мъногъ  
мытарь и инэхъ иже бэахѫ съ ними 
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възлежzще.  30и ръпътаахѫ кънижьници 
и  фарисеи къ uченикомъ ѥго глѸѭще:  по  
чьто съ мытари и грэшьникы эсте и 
пиѥте; 31и отъвэща i ѹсъ рече къ нимъ:  не 
трэбuѭть съдравии врача нъ болzщеи .  
32не придохъ призъватъ правьдьникъ нъ 
грэшьникы въ покааниѥ.  33они же рекошz 
къ нѥмu: по  чьто  uченици  иоанови  пос-
тzть  сz чzсто  и  молитвы  творzть та-
кожде  и  фарисеистии  а  твои  эдzть  и  пи-
ѭть; онъ  же  рече  къ  нимъ: ѥда  можете  снѸы  
брачьныѩ  доньдеже  женихъ  ѥсть съ  ни-
ми  сътворити  постити  сz; придѫть  же  
дьние  ѥгда  отъzтъ  бѫдеть  отъ нихъ  
женихъ  тъгда  постzть  сz въ  ты  дьни.  
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глѸааше  же  и  притъчѫ  къ  нимъ  яко  ни  кто  
же  приставлѥния  ризы  новы  не пристав-
ляѥть  на  ризѫ  ветъхѫ .  аще  ли  же  ни  
новѫѭ  раздьреть  и  ветъсэи не приклю-
чить сz приставлѥниѥ  ѥже  отъ новааго .  и  
ни  кто  же  не  въливаѥть  вина  нова  въ  
мэхы  ветъхы. аще ли же ни просадить  
вино  новое  мэхы. и то пролэѥть  сz и  мэси  
погыбнuть. нъ  вино  новоѥ  въ  мэхы  новы  
въливати и обоѥ  съблюдеть  сz. и  ни  къто  
же  пивъ ветъха абиѥ  хощеть  новuuмu. 
ооо           глѸеть  бо: ветъхоѥ  лuче ѥсть.  
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ысть же въ сѫботѫ  въторопрьвѫѭ  
ити  ѥмu сквозэ  сэания  и  въстрь-

заахѫ uченици ѥго класы и 
эдэахѫ истираѭще рѫками свои-

ми.  2нэции же отъ фарисеи рекошz имъ:  
чьто творите ѥгоже  не  достоить творити 
въ сѫботы;  3и отвэщавъ i ѹсъ  рече къ нимъ: 
ни ли сего чьли ѥсте ѥже  сътвори двѹдъ  
ѥгда  възалка самъ и иже съ нимь бэахѫ;  
4како въниде въ домъ бжѸии и хлэбы 
прэдъложения приимъ эсть и дасть и 
сѫщиимъ съ нимъ ихъже не  достояаше 
эсти тъкъмо иереомъ ѥдинэмъ.  5и глѸааше 
имъ яко гѹь ѥсть сынъ члвѹчьскыи сѫботэ.  
6бысть же и въ дрѫгѫѭ сѫботѫ вънити 

. ѕ . 
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ѥмu въ съборище и uчити.  и бэ чловэкъ 
тu и рѫка ѥмu десная бэ сuха .  7и на-
зираахѫ и5 кънижьници и фарисеи аще въ 
сѫботѫ исцэлить и5 да обрzщѫть рэчь на  
нь .  8онъ же вэдэаше помышлѥния ихъ и 
рече члѹкu имѫщuuмu сuхѫ рѫкѫ:  въс-
тани и стани по  срэдэ.  онъ же въставъ 
ста .  9рече же i ѹс къ нимъ: въпрошѫ вы аще 
достоить въ сѫботы добро сътворити или 
зъло сътворити; дшѸѫ спсѹти или погuбити;  
10и възьрэвъ на вьсz ѩ  рече ѥмu:  простьри 
рѫкѫ твоѭ.  онъ же прострэтъ и uтврьди 
сz рѫка ѥмu яко и дрuгая.  11они же 
исплънишz сz безuмия и глѸаахѫ  дрuгъ 
къ дрuгu чьто бышz сътворили iс Ѹви.  
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12бысть же въ дьни  ты  изиде  въ  горѫ  
молитъ  сz и  бэ об нощь въ молитвэ бжѸии.  
и ѥгда  бысть дьнь  пригласи  uченикы  
своѩ .  и  избьравъ  отъ нихъ  дъва  на  
десzте ѩже  и  апостолы  нарече.  симона 
ѥгоже  именова  петра  и  андрэѭ  брата  ѥго .  
иякова  и  иоана .  филипа .  варfоломеа.  
матfеа и фомѫ .  иякова  алфеова  и  симона  
нарицаѥмааго  зилота .  июдѫ  ияковля  и  
июдѫ  искариотьскааго .  иже  бысть и 
прэдатель .  17и  съшедъ  съ  ними  ста  на  
мэстэ  равьнэ.  и народъ uченикъ ѥго и 
мъножьство мъного людии отъ вьсеѩ иu-
деѩ и иерс Ѹлима  и помория тµрьска и 
сидоньска .  18иже придошz послuшатъ ѥго 
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и исцэлитъ сz отъ недѫгь своихъ и 
страждѫщеи отъ дхѸъ нечистыихъ цэ-
ляахѫ сz.  19и вьсь народъ искааше при-
касати сz ѥмь яко сила из нѥго исхож-
дааше и исцэляаше вьсz.  20и тъ възведъ 
очи свои на uченикы своѩ глѸааше: блаже-
ни нищии дхѸъмь яко ваше ѥсть цр Ѹьствиѥ  
бжѸиѥ.  21блажени алчѫщеи нынэ яко на-
сытите сz. блажени плачѫщеи сz нынэ 
яко въсмэѥте сz .  22блажени бѫдете ѥгда  
възненавидzть вы члѸци и ѥгда раз-
лѫчzть вы и поносzть и пронесѫть имz 
ваше яко зъло снѸа члѹчьскааго ради.  
23въздрадuите сz въ  тъ дьнь и възи-
граите сz се бо мьзда ваша мънога въ 
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нбѹсехъ .  по  сихъ  бо  творэахѫ  пркомъ  оцѸи  
ихъ .  24обаче горе вамъ богатыимъ яко 
въсприѩсте  uтэхѫ  вашѫ .  25горе  вамъ  на-
сыщении яко възалъчете  сz. горе  вамъ  
смэѭщеи  сz нынэ яко въздрыдаѥте  и  
въсплачете сz. 26горе  ѥгда  рекѫть  добрэ  о  
васъ  вьси  члѹци.  по  семu бо  творэахѫ  
лъжиимъ  пркомъ  оцѸи  ихъ .  27нъ  вамъ  глѹѭ  
слышzщиимъ: любите врагы  вашz. добро  
творите  ненавидzщиимъ  васъ .  28благо-
словите  кльнѫщzѩ  вы. молите сz за  
творzщzѩ  вамъ  обидѫ .  29биѭщuuмu 
тz въ ланитѫ  подаи  и  дрuгѫѭ.  и  отъ-
ѥмлѭщuuмu тебэ  ризѫ  и  срачицz не  
възбрани.  30вьсакомu же  просzщuuмu u  
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тебе даи  и  отъ отъѥмлѭщааго  твоя  не  
истzзаи.  31и  якоже хощете да  творzть 
вамъ чловэци и вы творите имъ тако-
жде.  33и  аще  любите  любzщzѩ вы кая 
вамъ хвала ѥсть; ибо и грэшьници лю-
бzщzѩ ихъ любzть .  34и аще благо тво-
рите благо творzщиимъ вамъ кая вамъ 
хвала ѥсть  ибо и грэшьници тожде тво-
рzть .  35и аще възаимъ даѥте отъ нихъже 
чаѥте въсприѩти кая вамъ хвала ѥсть 
ибо и грэшьници грэшьникомъ възаимъ 
даѭть да въсприимѫть равьно .  36обаче 
лѭбите врагы вашz добро творите въза-
имъ даите ни  чесо  же не чающе.  и бѫдеть 
мьзда ваша мънога и бѫдете снѸове 
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вышьняаго. яко тъ благъ ѥсть на не-
възблагодатьныѩ и зълыѩ. 36бѫдэте 
uбо милостиви якоже и оцѸь вашь мило-
стнвъ ѥсть .  37и  не сѫдите  да  не  сѫдzть  
вамъ .  не  осѫждаите  да  не  осѫдzть  васъ .  
отъпuщаите  и  отъпuстzть  вы .  38даите  
и  дасть  сz вамъ .  мэрѫ  добрѫ  натъканѫ  
и  потрѫсьнѫ  и  прэлияѭщѫ  сz дадzть  на  
лоно  ваше.  тоѭ  бо  мэроѫ  ѥѭже  мэрите  
възмэрить  сz вамъ .  39рече  же  притъчѫ  
имъ: еда  можеть  слэпьць  слэпьца  води-
ти; не  оба  ли  въ  ямѫ  въпадета  сz; 
40нэсть  uченикъ  надъ  uчительмь  сво-
имь .  съврьшьнъ  же  вьсякъ  бѫдеть  якоже  
uчитель ѥго .  41чьто  же  видиши  сѫчьць  
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иже  ѥсть въ  оцэ  брата  твоѥго  а  брьвьна  
ѥже  ѥсть въ  оцэ  твоѥмь  не  чюѥши; 42ли  
како можеши рещи братu твоѥмu: брате  
остави  да  изьмѫ  сѫчьць  иже  ѥсть въ  оцэ  
твоѥмь  самъ  брьвьна  въ  оцэ  твоѥмь  не  
видz; лицемэре  изьми  прьвэѥ  брьвьно  из  
очесе  твоѥго  и  тъгда  прозьриши  изzти  
сѫчьць  иже  въ  оцэ  брата  твоѥго .  43нэсть  
бо  дрэво  добро  творz плода  зъла. ни дрэво  
зъло  творz плода  добра .  44вьсяко  бо  дрэво  
отъ плода  своѥго  познаѥть  сz. не  отъ 
трьния  бо  чешѫть  смокъви  ни  отъ кѫпи-
ны  грозда  объѥмлѭть .  45благыи члѹкъ 
отъ благааго съкровища срьдьца  своѥго  
износить  благоѥ.  и  зълыи члѹкъ отъ 
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зълааго  съкровища  срьдьца  своѥго  из-
носить  зълоѥ. отъ избытъка бо срьдьца  
глѹѭтъ  uста  ѥго .  46чьто  же  мz зовете  гѹи  
гѹи  а  не  творите  яже  глѹѭ; 47вьсакъ  грzдыи 
къ мънэ и слышzи словеса моя и творz я  
съкажѫ  вамъ  комu ѥсть подобьнъ .  48по-
добьнъ  ѥсть члѹкu зиждѫщu храминѫ .  
иже  ископа  и  uглѫби  и  положи  основаниѥ  
на  камени.  наводию  же  бывъшu припаде  
рэка  храминэ  тои  и  не  може  двигнѫти  
ѥѩ .  основана  бо  бэ  на  камени.  49а  слы-
шавыи и не сътворь подобьнъ  ѥсть члѹкu 
съзъдавъшu храминѫ  на  земли  без  
основания.  ѥиже  прирази  сz рэка  и  абиѥ  
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разори  сz. и  бысть раздрuшениѥ  храми-
ны  тоѩ  велиѥ .   

гда  съконча вьсz глѸы сиѩ  въ  
слuхы людемъ  въниде  въ  ка-
перьнаuмъ. 2сътьникu же нэко-

ѥмu рабъ болz  зълэ  uмирааше иже 
бэ ѥмu чьстьнъ .  3слышавъ же о i ѹсэ посъла 
къ нѥмu старьцz иuдеискы молz ѥго да 
прищьдъ спѹсеть раба ѥго .  4они же при-
шьдъше къ i ѹсµ молэахѫ и5  тъщьно глѸѭще  
яко достоинъ ѥсть ѥже  аще даси ѥмu .  
5лѭбить бо ѩзыкъ нашь и съборище тъ 
съзъда намъ .  6i ѹсъ  же идэаше съ ними ѥще 
же ѥмu  не  далече сѫщѫ отъ домu посъла 
къ нѥмu сътьникъ дрuгы глѸя: гѹи не 

. з7 . 
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движи сz. нэсмь бо достоинъ да подъ 
кровъ мои вънидеши .  7тэмьже ни себе дос-
тоина сътворихъ прити къ тебэ. нъ рьци 
словъмь и исцэлэѥть отрокъ мои.  8ибо азъ 
члѹвкъ ѥсмь подъ  властели uчинѥнъ 
имэѩ подъ собоѭ воины .  и глѸю семu:  иди 
и идеть. и дрuгuмu: приди и придеть. и 
рабu моѥмu:  сътвори се и сътворить .  9и 
слышавъ се i ѹс  чuди сz ѥмu и обращь  сz 
послэдuѭщuuмu народu рече: глѸю вамъ 
ни въ излѸи толикы вэры обрэтохъ .  10и 
възвращьше сz въ домъ посълании обрэ-
тошz болzщааго раба и исцэлэвъша .  11и  
бысть въ прочии  идэаше  i ѹсъ въ градъ  
нарицаѥмыи наинъ и съ нимь идэахѫ 
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uченици ѥго и народъ мъногъ. 12якоже 
приближи сz къ вратомъ градu и се из-
ношаахѫ uмьръшь снѸъ ѥдиночzдъ мтѸри 
своѥи.  и та бэ въдова .  и народъ  отъ града 
мъногъ бэ съ нѥѭ.  13и видэвъ ѭ гѹь мило-
срьдова ѭ и рече ѥи: не плачи сz. 14и при-
стѫпль коснѫ  въ одръ. носzщеи  же сташz 
и рече: юноше тебэ глѸѭ въстани.  15и сэде 
мрьтвыи и начz глѸати. и въдасть и5  
матери ѥго .  16приѩтъ же страхъ вьса и 
славляахѫ бѹа глѸѭще  яко прркъ велии 
въста въ насъ и яко посэти бѹъ людии 
своихъ .  17и изиде  слово  се  по  вьсеи  июдеи  о  
нѥмь  и  по  вьсеи  странэ.  18и  възвэстишz 
иоанu uченици  ѥго  о  вьсэхъ  сихъ .  и  
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призъвавъ  дъва  ѥтера  отъ uченикъ  сво-
ихъ  иоанъ  19посла къ iсѹѹви глѸѩ: ты  ли ѥси  
грzдыи или иного чаѥмь; 20пришьдъша  
же  къ  нѥмu мѫжа  рэсте: иоанъ  крьс-
титель  посъла  ны  къ тебэ глѸѩ: ты  ли 
ѥси  грzдыи ли иного чаѥмъ; 21въ  тъ  часъ  
исцэли  мъногы  отъ недѫгъ  и  ранъ  и  
дuхъ зълъ  и  мъногомъ  слэпомъ  дарова  
прозьрэниѥ .  22и  отъвэщавъ  i ѹсъ рече има: 
шьдъша  възвэстита  иоанови  яже  ви-
дэста  и  слышаста  яко  слэпии  прози-
раѭть .  хромии  ходzть .  прокажении  очи-
щаѭть  сz. глuсии  слышzть. мрьтвии  
въстаѭть.  нищии  благовэстuѭть .  23и  
блаженъ  ѥсть иже  аще  не  съблазнить  сz о  
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мънэ .  24отъшьдъшема  же  вэстьникома  
иоановома  начzтъ  глѸати  о  иоанэ: чесо  
изидосте  въ  пuстынѭ  видэтъ; трьсти  
ли  вэтръмь  движемы; 25нъ чесо изидосте  
видэтъ; члвѸка  ли  мzкъками  ризами  
одэна; се  иже  въ  одежди  славьнэ  и  пищи  
сѫще  въ  црѸскихъ  сѫть .  26нъ  чесо  изидосте  
видэтъ пррка ли; еи  глѹѭ  и  лише  пррка .  27сь  
ѥсть  о  нѥмьже  писано  ѥсть: се  азъ  посы-
лаѭ  ангѸлъ  мои  прэдъ  лицемь  твоимь  иже  
uготоваѥть  пѫть  твои  прэдъ  тобоѭ.  
28глѹѭ  же  вамъ: болии  рожденыихъ жена-
ми прркъ иоана крьстителя ни къто же 
нэсть. мьнии же  въ цр Ѹствии бжѸии болии 
ѥго  ѥсть. 29и  вьси  людиѥ  слышавъше и 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  348  ∙ 



мытаре оправъдишz бѹа  крьщьше  сz крь-
щениѥмь  иоановомъ .  30фарисеи  же  и  за-
коньници  съвэтъ  бжѸии  отъврьгошz въ  
себэ  не  крьщьше  сz отъ нѥго .  31рече  же  гѹь: 
комu uподоблѭ  члвѸкы  рода  сего  и  комu 
сѫть  подобьни; 32подобьни  сѫть  дэти-
щемъ  сэдzщемъ  на  тръжищихъ  и  при-
глашаѭщемъ  дрuгъ  дрuга  и  глѹѭщемъ: 
пискахомъ  вамъ  и  не  плzсасте.  рыда-
хомъ вамъ и не плакасте сz. 33приде  бо  
иоанъ  крьститель  ни  хлэба  эды  ни вина 
пиѩ .  и  глѸете: бэсъ  имать.  34приде  снѸъ  
члвѸчьскыи эды  и пиѩ  и  глѸете: се  члѹкъ  
ядьца  и  винопиица  дрuгъ  мытаремъ и 
грэшьникомъ. 35и  оправьди  сz прэмѫд-
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рость  отъ чzдъ  своихъ .   36моляаше же и5  
нэкыи  отъ фарисеи  да  бы  элъ съ нимь и 
въшьдъ  въ  домъ  фарисеовъ  възлеже.  37и се 
жена въ градэ яже бэ грэшьница uвэ-
дэвъши яко възлежить въ храминэ фа-
рисеовэ принесъши алавастръ мµра 38и 
ставъши зади при ногu ѥго плачѫщи сz 
начzтъ мочити нозэ ѥго сльзами и вла-
сы главы своѥѩ отирааше и облобызааше 
нозэ ѥго и мазааше мµръмь .  39видэвъ же 
фарисеи възъвавы ѥго рече въ себэ глѸѩ: сь 
абы быль пркъ вэдэль uбо бы къто и 
какова жена яже прикасаѥть сz ѥмь.  яко 
грэшьница ѥсть .  40отвэщавъ же i ѹс рече 
ѥмu симоне: имамъ  ти нэчьто рещи. онъ 
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же рече:  uчителю рьци.  41дъва длъжьника 
бэста заимодавьцu нэкоѥмu. ѥдинъ 
длъжьнъ бэ пzтию сътъ динарии а дрu-
гы  пzтиѭ десzтъ .  42не имѫщема же има 
въздати обэма отъда. которыи uбо ѥю 
паче възлюбить и5;  43отъвэщавъ же симонъ 
рече:  непьщuѭ яко ѥмuже мъножаѥ отъ-
да .  онъ же рече ѥмu:  правъ сѫдилъ ѥси .  44и 
обращь сz къ женэ симонu рече:  видиши ли 
сиѭ женѫ; вънидохъ въ домъ твои воды 
на нозэ мои не дасть. си же сльзами омочи 
нозэ мои и власы своими отьре.  45лобъза-
ния ми не дасть. си же  отънѥлиже въни-
дохъ  не прэста облобызаѭщи нозэ мои .  
46елеѥмъ главы моѥѩ не помаза. си же 
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мµръмь помаза нозэ мои .  47ѥгоже  ради 
глѸѭ  ти:  отъпuщаѭть сz ѥи  грэси мъно-
зи и яко възлюби мъного. а ѥмuже мьнѥ 
отъпuщаѥть  сz мьньшьми любить .  48рече 
же ѥи:  отъпuщаѭть сz тебэ грэси.  49и 
начzшz възлежzщеи съ нимь глѸати въ 
себэ:  къто сь ѥсть яко и грэхы отъпu-
щаѥть;  рече же къ женэ: вэра твоя спѸсе тz 
и иди съ миръмь .  

ысть же по томь и тъ прохождааше  
сквозэ  грады  и веси проповэдuѩ  и 

благовэстuѩ  црсѸтвиѥ  бжѸиѥ  и  оба  
на  десzте съ нимь. 2и жены  ѥди-

ны  ѩже  бэахѫ  исцэлены  отъ дхѸъ зълъ  и  
болэзнии  мария  нарицаѥмая  магда-
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лыни из  нѥѩже  изиде  седмь  бэсъ .  3и  
иоанна  жена  хuзаня  приставьника  иро-
дова  и  сuсана  и  ины  мъногы  ѩже  слu-
жаахѫ  ѥмu отъ имэнии  своихъ .  4разu-
мэѭщu же народu мъногu и грzдѫщемъ  
отъ вьсэхъ  градъ  къ  нѥмu рече гѹь  
притъчѫ  сиѭ  къ  нимъ .  5изиде сэѩи сэ-
ѩтъ сэмене своѥго и ѥгда сэяаше ово паде 
при пѫти  и попьрано бысть и пътицz 
нбѸсьныѩ позобашz ѥ .  6а дрuгоѥ паде на 
камене и прозzбъ uсъше занѥ не имэаше 
влагы .  7а дрuгоѥ паде по  срэдэ трьния и 
въздрасте трьниѥ и подави ѥ.  8а дрuгоѥ 
паде на земли добрэ и прозzбъ сътвори 
плодъ съторицеѭ.  9въпрашаахѫ  же и5  uче-
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ници ѥго глѸѭще:  чьто ѥсть притьча си;  
10онъ же рече имъ:  вамъ дано ѥсть  вэдэти 
таины цесарьствия бжѸия а прочиимъ въ 
притъчахъ. да видzще не видzтz и 
слышzще не разuмэѭть .  11ѥсть  же 
притъча си: сэмz ѥсть слово бжѸиѥ .  12а иже 
при пѫти сѫть слышzщеи. потомь же . 
придеть дияволъ и възьметь слово отъ 
срдѸца ихъ да не вэры имъше спѸсени бѫ-
дѫть.  13а иже на камени иже ѥгда uслы-
шzть съ радостиѭ приимѫть слово. и сии 
корене не имѫть иже въ врэмz вэрѫ 
ѥмлѭть  и въ врэмz напасти остѫпа-
ѭть .  14а падъшеѥ  въ трьнии си сѫть 
слышавъшеи и отъ печали и богатьст-

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  354  ∙ 



вия и сластьми житиискыми ходzще 
подавлэѭть сz и не до врьха плода тво-
рѩть.  15а иже на земли добрэ сии сѫть иже 
добръмь срдѸцьмь и благъмь слышzще 
слово дрьжzть и плодъ творzть въ трь-
пэнии. си глѸя възгласи имэѩ  uши слы-
шати да слышить .  16ни  къто  же  uбо свэ-
тильника въжегъ покрываѥть ѥго съсѫ-
домъ или подъ одръ подълагаѥть. нъ на 
свэщьникъ възлагаѥть да въходzщии 
видzть свэтъ .  17нэсть бо таино  ѥже не 
явить  сz ни uтаѥноѥ ѥже не бѫдеть по-
знано и въ явлѥниѥ придеть .  18блѭдэте 
сz uбо како слышите.  иже бо имаать 
дасть  сz ѥмu и иже не имаать и ѥже 
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мьнить  сz нмэѩ отъиметь  сz отъ нѥго .  
19придошz же къ нѥмu мати и братия 
ѥго  и не можаахѫ бесэдовати народъмь .  
20и възвэстишz ѥмu глѸѭще  яко мтѸи 
твоя и братия твоя вънэ стоѩть ви-
дэти тz хотzще.  21онъ же отъвэщавъ 
рече къ нимъ: мтѸи моя и братия моя си 
сѫть  слышzщеи слово божиѥ и творzще  ѥ.  
22бысть же въ ѥдинъ  отъ дьнии  и  тъ  
вълэзе  въ  корабль  и  uченици ѥго .  и  рече  къ  
нимъ: прэядемъ  на  онъ  полъ  ѥзера .  и  
вънидошz. 23ядѫщемъ  же имъ uсъпе и 
съниде бuра  вэтрьна въ ѥзеро и исконь-
чаваахѫ сz и влаахѫ сz.  24пристѫпльше 
же възбuдишz и5 глѸѭще:  наставьниче 
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наставьниче погыбнемъ. онъ же въставъ 
запрэти вэтрu и вълънѥнию водьнuu-
мu и uлеже и бысть тишина .  25и рече имъ:  
къде ѥсть вэра ваша; uбоявъше же сz 
чuдишz сz глѸѭще  къ себэ;  къто uбо сь 
ѥсть  яко и вэтромъ велить и водэ и по-
слuшаѭть ѥго .  26и  прэядоша  на  землѭ  
гадариньскѫ  яже  ѥсть об  онъ  полъ  гали-
леѩ .  27ишедъшu же ѥмu на землѭ  срэте  и5 
мѫжь  нэкыи отъ града  иже  имэ  бэсы  
отъ лэтъ мъногъ и въ ризѫ  не  облачааше  
сz и въ храмэ не живэаше нъ въ гробэхъ. 
28uзьрэвъ  же i ѹса  възъпивъ припаде къ 
нѥмu и гласъмь великъмь рече:  чьто ѥсть 
мънэ и тебэ i ѹсе  снѸu бѹа вышьнэаго молѭ  
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ти сz не  мѫчи мене.  29прэщааше бо дхѸови 
нечистuuмu изити отъ члѹка отъ 
мъногъ бо лэтъ въсхыщааше и5  и вzза-
ахѫ и5 ѫжи желэзны и пѫты стрэгѫще и5  
и растрьгаѩ ѫзы гонимъ бывааше бэ-
съмь сквозэ пuстынѩ.  30въпроси же и5  i ѹс  
глѸя:  чьто ти имz ѥсть;  онъ  же рече:  легеонъ .  
яко бэси мънози вънидошz въ нь .  31и мо-
лэахѫ и5  да не повелить имъ въ бездьнѫ 
ити.  32бэ  же тu стадо свинии мъного па-
сомо въ горэ.  и молишz и5 да провелить имъ 
въ ты вънити и  повелэ имъ .  33и ищьдъше  
же бэси отъ члѹка вънидошz  въ свиниѩ и 
uстрьми сz стадо по брэгu въ езеро и 
истопе.  34видэвъше же пасѫщеи бывъшеѥ 
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бэжашz и възвэстишz въ градэхъ и въ 
селэхъ .  35и изидошz видэти бывъшеѥ и 
придошz къ i ѹсови. и обрэтошz сэдzща 
члѹвка  из нѥгоже изидошz бэси облъчена 
и съмыслzща при ногu i ѹсвu .  и uбояшz 
сz.  36възвэстишz же имъ видэвъшеи 
како спѸсе сz бэсьновавыи.  37и молишz и5 
вьсь народъ области гергесиньскыѩ  отити 
отъ нихъ яко страхъмь великъмь одрь-
жими  бэахѫ .  онъ же вълэзъ въ корабль 
възврати сz.  38молэаше же сz ѥмu мѫжь 
из нѥго же изидошz бэси да  бы съ нимь 
былъ .  отъпuсти же и5  i ѹсъ  глѸя: 39възврати 
сz въ домъ твои и повэдаи ѥлико ти 
сътвори бѹъ. и иде по вьсемu градu пропо-
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вэдаѩ ѥлико сътвори ѥмu i ѹсъ .  40бысть же 
ѥгда  възврати  сz i ѹсъ приѩтъ  и5 народъ .  
бэахѫ бо  вьси  чаѭще  ѥго .  41и  се  приде  мѫжь  
ѥмuже бэ имz иаиръ и тъ кънzзь  
съборищu бэ. и  падъ  при  ногu i ѹсовu мо-
лэаше и5 вънити въ домъ  свои.  42яко  дъщи 
ѥдиночzда бэ ѥмu яко дъвоѭ на  десzте 
лэтu и та uмирааше. ѥгда же идэаше 
народи uгнэтаахѫ и5.  43и жена сѫщи въ 
точении кръви отъ дъвою  на  десzте лэтu 
яже врачемъ издаявъши вьсе имэниѥ 
своѥ ни отъ ѥдиного же може исцэлэти.  
44пристѫпльши съзади коснѫ  сz въскри-
лии ризы ѥго и абиѥ ста токъ кръвэ ѥѩ .  
45и рече i ѹс:  къто ѥсть коснѫвыи сz мънэ;  
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отъмэтаѭщемъ же сz вьсэмъ  рече петръ 
и иже бэахѫ съ нимь: наставьииче народи 
uгнэтаѭть тz и гнэтѫть тz. и глѸѥши 
къто ѥсть коснuвы  сz мънэ;  46i ѹс  же рече:  
прикоснѫ  сz мънэ нэкъто азъ бо чuхъ 
силѫ ишьдъшѫ из мене.  47видэвъши же  
жена яко не uтаи  сz трепещѫщи приде и 
падъши прэдъ нимь за нѭже винѫ кос-
нѫ  сz ѥмь повэда прэдъ вьсэми людьми 
и яко исцэлэ абиѥ.  48онъ же рече ѥи: дрьзаи 
дъщи вэра твоя спѸсе  тz иди въ миръ .  
49еще же ѥмu глѸѭщu приде нэкыи отъ 
архисµнагога глѸя ѥмu яко uмрэ дъщи 
твоя не движи uчителя .  50i ѹс же слышавъ 
отъвэща ѥмu глѸя: не бои  сz тъкъмо 
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вэрuи и спс Ѹена бѫдеть .  51пришьдъ же въ 
домъ не да вънити съ собоѭ ни  комu  же 
тъкъмо петрu и иҶанu и ияковu и оцѸu 
отроковици и матери .  52рыдаахѫ  же вьси и 
плакаахѫ сz  ѥѩ .  онъ же рече:  не плачите сz 
нэсть uмръла двѹца нъ съпить .  53и рѫга-
ахѫ  сz ѥмu вэдѫще яко  uмрэтъ .  54онъ 
же изгънавъ вънъ вьсz и имъ ѭ  за рѫкѫ 
възгласи глѸя: отроковице въстани.  55и 
възврати сz дхѸъ ѥѩ и въскрьсе абиѥ.  и 
повелэ дати ѥи эсти .  56и uжасоста сz ро-
дителя ѥѩ .  онъ же запрэти има ни  комu 
ооо           же не повэдати бывъшааго.  
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ъзъвавъ  же  оба  на  десzте uченика  
своя  дасть  имъ  силѫ  и  власть  на  
вьсэхъ  бэсэхъ  и  недѫгы  цэлити. 

2и посъла ѩ проповэдати црс Ѹтвиѥ 
бжѸиѥ и исцэлити болzщzѩ .  3и рече  къ 
нимъ:  ни  чесо  же възьмэте на пѫть ни 
жьзла ни пиры ни хлэба ни съребра ни 
дъвою ризu имэти.  4и въ  ньже домъ 
вънидете тu  прэбываите и отъ  тѫдu 
исходите.  5и ѥлико не приимѫть васъ исхо-
дzще отъ града того прахъ отъ ногъ ва-
шихъ истрzсэте въ съвэдэниѥ на нѩ .  
6исходzще же прохождаахѫ сквозэ вьси 
благовэстuѭще и исцэляѭще вьсѫдu .  
7слыша же иродъ  четврьтовластьць  бы-

. f7 . 
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ваѭщая  отъ нѥго  вься  и  не  домыш-
ляаше сz зане  глѸѥмо  бэ  отъ ѥтеръ  яко  
иоанъ  въста  отъ мрьтвыихъ. 8отъ инэхъ  
же  яко  илия  яви  сz. отъ дрuгыихъ же 
яко пркъ нэкы  отъ дрэвьниихъ  въскрьсе.  
9и  рече  иродъ: иоана  азъ  uсэкнѫхъ .  къто  
же ѥсть сь  о  нѥмьже  азъ  слышѫ  таковая; 
и  искааше  видэти  и5. 10и  възвращьше  сz 
апостоли  повэдашz ѥмu ѥлико  сътво-
ришz. и  поѥмъ  ѩ  отиде  ѥдинъ  на  мэсто  
пuсто  града  нарицаѥмааго  виfъсаида .  
11народи  же  разuмэвъше  по  нѥмь  идошz. 
и  приимъ  ѩ  глѸаше  имъ  о  црѸьствии  бжѸии и 
трэбuѭщzѩ  исцэлэния  цэляаше.  
12дьнь  же  начzтъ  прэкланяти  сz.  при-
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стѫпльша  же  оба  на  десzте  рэсте  ѥмu: 
отъпuсти  народы  да  шьдъше  въ  
окрьстьнzѩ  веси  и  села  витаѭть  и  обрz-
щѫть  брашьно  яко  сьде  на  пuстэ  мэстэ  
ѥсмъ .  13рече  же  имъ: дадите  имъ  вы  эсти. 
они же рэшz: не имамы  сьде  вzще  пzти  
хлэбъ  и  рыбu дъвою  аще  uбо  не  мы  
шьдъше  въ  вьсz люди  сиѩ  кuпимь  
брашьна .  14бэаше  бо  мѫжь  яко  пzть  ты-
сzщь. рече  же  къ  uченикомъ  своимъ: поса-
дите  ѩ  на  споды  по пzти десzтъ .  15и  
сътворишz тако  и  посадишz вьсz. 16при-
ѥмъ  же пzть хлэбъ и обэ рыбэ възьрэвъ  
на  небо  благослови  ѩ  и  съломи  и  даяаше  
uченикомъ  прэдъложити  народu. 17и 
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эдошz и  насытишz сz вьси. и  възzшz 
избывъшеѥ  имъ  uкрuхъ  коша  дъва  на  
десzте.  18и  бысть ѥгда моляаше  сz ѥдинъ  
съ  нимь  бэахѫ  uченици  ѥго .  и  въпроси ѩ  
глѸѩ: кого  мz непьщuѭть  народи  быти; 
19они  же  отъвэщавъше  рэшz: иоана  крьс-
тителя .  ини  же  илиѭ.  ови  же  яко  прркъ  
ѥдинъ  древьниихъ  въскрьсе.  20рече  же  имъ: 
вы  же кого мz глаголѥте  быти;  отъ-
вэщавъ  же  петръ  рече: хѹа  бжѸия.  21онъ  же  
запрэщь  имъ  повелэ ни комu же не глѸати 
сего. 22рекъ  яко  подобаѥть  снѸu члѹчскuмu 
мъного пострадати  и  искuшенu быти 
отъ старьць и архиереи и кънижьникъ и 
uбиѥнu быти и третии дьнь  въстати .  
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23глѸааше  же  вьсэмъ: иже хощеть  по  мънэ  
ити  да  отъвьржеть сz себе и да  възьметь  
крьстъ  свои  по  вьсz дьни  и  ходить  по  
мънэ .  24иже бо аще хощеть дшѸѫ  своѭ 
спасти погuбить ѭ. а иже погuбить дшѸѫ  
свою мене ради спѸсетъ ѭ.  25кая бо польза 
члѹкu аще приобрzщеть вьсь миръ а себе по-
гuбить или отъщетить;  26иже бо аще по-
стыдить  сz мене и моихъ словесъ сего снѸъ 
чловэчьскыи постыдить  сz ѥгда  при-
деть въ славэ своѥи и отьчи и стѸыихъ 
анѹглъ .  27глѸѭ  же вамъ въ  истннѫ сѫтъ 
нэции отъ сьде стоѩщихъ иже не  имѫть 
въкuсити съмьрти доньдеже uзьрzть 
цр Ѹьствиѥ бжѸиѥ.  28бысть же по словесехъ 
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сихъ яко дьнии  осмь  и  поимъ  i ѹс петра  и  
иоана  и  иякова  възиде на горѫ помолитъ 
сz.  29и бысть ѥгда  моляаше сz видэниѥ 
лица ѥго ино и одэниѥ ѥго бэло блисцаѩ 
сz.  30и се мѫжа дъва съ нимь глѸѭща  яже 
бэста моµѶсеи и илия  31явльша сz въ славэ 
глѸаста же исходъ ѥго иже хотэаше конь-
чати въ иер °салимэ.  32петръ же и сѫщая съ 
нимь бэахѫ отzгъчени сънъмь .  uбuж-
дьше же сz видэшz славѫ ѥго и оба мѫжа 
стоѩща съ нимь .  33и бысть ѥгда  разлѫ-
чиста сz отъ нѥго рече петръ къ i ѹсови: 
наставниче добро ѥсть намъ сьде быти и 
сътворимъ скиниѩ три ѥдинѫ тебэ и 
ѥдинѫ моµѶсии и ѥдииѫ илии. не вэды ѥже 
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глѸаше.  34се же ѥмu глѸющu бысть облакъ и 
осэни я. и uбояшz же сz въшьдъшема же 
онэма въ облакъ .  35и гласъ бысть изъ об-
лака глѸѩ: се ѥсть снѸъ мои възлюблѥныи 
того послuшаите.  36и ѥгда бысть гласъ 
обрэте сz i ѹс  ѥдинъ и ти uмълчашz и ни  
комu  же не възвэстишz въ ты дьни ни  
чесо  же о тэхъ яже видэшz.  37бысть же въ 
прочии дьнь  съшьдъшемъ  имъ  съ  горы  
сърэте и5 народъ  мъногъ .  38и се мѫжь из 
народа възъпи глѸя: uчителю молѭ ти сz 
призьри на сынъ мои яко ѥдиночzдъ ми 
ѥсть .  39и се дхѸъ ѥмлѥть и5 и вънезаапѫ 
въпиѥть и прѫжаѥть  сz съ пэнами и 
едъва оходить отъ нѥго съкрuшаѩ и5.  40и 
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молихъ сz uченикомъ твоимъ да ижде-
нѫть и5 и не  възмогошz.  41отъвэщавъ же 
i ѹс рече:  Ҷ роде невьрьнъ и развращенъ доколэ 
бѫдѫ въ васъ и трьплѭ вы; приведи ми 
снѸъ свои сэмо .  42ѥще  же грzдѫщu ѥмu по-
врьже и5 бэсъ и сътрzсе. запрэти же i ѹс  дхѸu 
нечистuuмu и исцэли отрока и въдасть 
и5  оцѸu ѥго.  43дивлэахѫ же сz вьси о вели-
чьствии бжѸии.  вьсэмъ  же  чюдzщемъ сz о 
вьсехъ яже творzаше i ѹсъ рече ко uчени-
комъ своимъ: 44въложите вы  въ uши ваши 
словеса си. снѸъ  бо члѹчьскыи имать прэ-
дати  сz въ  рѫцэ  чловэчьсцэ.  45они  же  не  
разuмэшz глѸа  сего .  бэ  бо  прикровенъ  отъ 
нихъ да  не  ощютzть ѥго .  и  бояахѫ  сz 
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въпросити  ѥго  о  глѸэ  семь .  46въниде  же  
помышлѥниѥ  въ  нѩ  къто  ихъ  вzщеи  бы  
былъ. 47i ѹсъ же вэды  помышлѥниѥ  срѹдьца  
ихъ  приѥмъ  отрочz постави  ѥ u себе  48и  
рече  имъ: иже  аще  прииметь  отрочz се  въ  
имz моѥ.  мz приѥмлеть. и иже аще при-
ѥмлѥть  мz приѥмлѥть  пославъшааго  
мz. иже  бо  мьнии  ѥсть въ  вьсэхъ  васъ  сь  
ѥсть  вzщеи.  49отъвэщавъ  же  иоанъ  рече: 
наставьниче видэхомъ  ѥтера  о  имени  тво-
ѥмь  изгонzща бэсы и възбранихомъ  ѥмu 
яко  въ  слэдъ  не  ходить  съ  нами.  50и  рече  
къ  нѥмu i ѹсъ: не браните нэсть бо на вы .  
иже бо нэсть на вы  по васъ ѥсть.  51бысть 
же ѥгда  съконьчаваахѫ  сz дьниѥ  въс-
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хождению  ѥго  и  тъ  uтврьди  лице  своѥ  въ  
иер ѹлимъ  ити .  52и  посъла  вэстьникы  прэдъ 
лицьмь  своимь .  и  шьдъше  вънидошz въ  
весь  самаряньскѫ  да  uготоваѭть  ѥмu. 
52и не приzша  ѥго  яко  лице  ѥго  бэ  грzды  
въ иер ѹлимъ. видэвъша  же  uченика  ѥго  
ияковъ  и  иоанъ  рэсте: гѹи  хощеши  ли  речевэ  
да  огнь  сънидеть  съ  нбѸсе  и  поясть  ѩ  яко-
же  илия  сътвори; обращь  же  сz запрэти  
има  и  рече: не  вэста  сz отъ коѥго  дхѸа 
ѥста. снѸъ  бо члѹвчскыи нэсть пришьлъ 
дшѸь  члѹчьскъ погuбитъ нъ съпастъ. и  
идошz въ  инѫ  весь .   57бысть же идѫщемъ  
имъ  по  пѫти  рече  нэкыи  къ  нѥмu: идѫ  по  
тебэ  яможе  колиждо  идеши  гѹи.  58и рече 
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ѥмu i ѹс: лисицz язвины имѫть и птицz 
нбѹсьныѩ  гнэзда а снѸъ члѹчьскыи не 
имать къде главы подъклонити.  59рече же 
дрuгuuмu:  ходи въ  слэдъ мене. онъ же 
рече: гѹи повели ми древлѥ шьдъшu погрети 
оцѸа моѥго .  60рече же ѥмu i ѹс:  остави мрьт-
выѩ погрети своѩ мрьтвьцz ты  же шьдъ 
възвэщаи црѸствиѥ бжѸиѥ .  61рече же и дрu-
гыи: идѫ по тебэ гѹи  древлѥже повели ми 
отъвэщати ми сz иже сѫть въ домu 
моѥмь .  62рече же ѥмu i ѹс:  ни  къто  же въз-
ложь рѫкы своѥѩ на рало и зьрѩ въспzть 
ооо   uправлѥнъ ѥсть въ цр Ѹствиѥ  бжѸиѥ .  
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о сихъ же яви гѹь  и  инэхъ  седмь  
десzтъ. и  посла  ѩ  по  дъвэма  предъ  
лицьмь  своимь .  въ  вьсякъ  градъ  и  
мэсто  яможе  хотэаше  самъ  ити.  

2глѸаше же къ нимъ: жатва uбо мънога а 
дэлатель  мало .  молите  сz uбо гнѸu жат-
вэ да  изведеть  дэлателя  на  жzтвѫ  
своѭ.  3идэте.  се  азъ  посылаю вы  яко 
агньцz по средэ  влъкъ .  4не носите въла-
галища ни врэтища ни сапогъ и ни кого 
же на пѫти  не  цэлuите.  5въ  ньже  домъ  
вънидете  колижьдо  прьвэѥ  глѸэте: миръ  
домu семu. 6и  аще  бѫдеть  тu снѸъ мира 
почиѥть  на  нѥмь  миръ  вашь .  аще  ли  ни  
къ  вамъ  възвратить  сz. 7въ  томъ же 

. i7 . 
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домu прэбываите эдѫще  и  пиѭще  яже  
сѫть  u  нихъ .  достоинъ  бо  ѥсть дэлатель  
мьзды  своѥѩ .  не  прэходите  из  домu въ  
домъ .  8и  въ  ньже  градъ  колижьдо  въходи-
те  и  приѥмлѭть  вы  эдите  прэдълагаѥ-
мая  вамъ .  9и  цэлите  недѫжьныѩ  иже 
сѫть  въ  нѥмь .  и  глѸите  имъ: приближи сz 
на вы  црѸьствиѥ  бжѸиѥ.  10въ нь же колижь-
до  градъ  въходите.  и  не  приѥмлѭть  васъ  
шьдъше  на  распѫтия ѥго  рьцэте:  11и прахъ 
прилэпшеи насъ отъ града  вашего  
отътрzсаѥмъ  вамъ .  обаче  се  вэдите  яко  
приближи  сz на  вы  црѸьствиѥ  бжѸие.  12глѹѭ  
же  вамъ  яко  содомлянемъ  отърадьнэѥ  
бѫдеть  въ  тъ  дьнь  неже  градu томu.  
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13горе тебэ хоразинъ .  горе  тебэ  виfъсаида .  
яко  аще  въ  тµрэ  и  сидонэ  бышz силы  
былы  бывъшzѩ  въ  ваю  древлѥ  uбо  въ  
врэтищи  и  попелэ  сэдzще  покаяли  сz 
бышz.  14обаче тµрu и  сидонu отърадьнэѥ  
бѫдеть  на  сѫдэ  неже  вама .  15и  ты  ка-
перънаuме  до  нбѸсе  възнесыи сz до  ада  
низъведеши сz. 16слuшаѩи васъ мене слu-
шаѥть. и слuшаѩи мене  слuшаѥть по-
сълавъшааго мz. и отъмэтаѩи сz васъ 
мене сz отьмэтаѥть. а отъмэтаѩи сz 
мене отъмэтаѥть сz посълавъшааго мz .  
17възвратишz же сz седмь  десzтъ съ ра-
достию глѸюще: гѹи и бэси повинuѭть сz 
намъ о имени твоѥмь .  18рече же имъ:  ви-

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  376  ∙ 



дэхъ сотонѫ яко млъниѭ съ нбѸсе падъ-
ша .  19се дахъ вамъ власть настѫпати на 
змиѩ и скорпиѩ и на вьсѫ  силѫ врагu .  и 
ни  чьто  же васъ не врэдить.  20обаче о семь 
не радuите сz яко дuси вамъ повинu-
ѭть сz. радuите же сz яко имена ваша 
написана сѫть на нбѸсехъ .  21въ тъ часъ 
въздрадова сz дuхъмь i ѹс  и рече:  исповэ-
даѭ ти сz очѸе Gи нбѹси и земли яко uта-
илъ ѥси се отъ прэмѫдрыихъ и разuмьнъ 
и отъкры се младеньцемъ .  еи очѸе яко тако 
бысть благоволѥниѥ прэдъ тобоѭ .  22и  об-
ращь сz къ uченикомъ рече: вься  мънэ  
прэдана  бышz отъ оцѸа моѥго .  и  ни  къто  
же  не  вэсть  къто  ѥсть снѸъ  тъкъмо оцѸъ. и  
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къто  ѥсть оцѸъ  тъкъмо  снѸъ и ѥмuже  аще  
хощеть  снѸъ явити. 23и  обращь  сz къ  
uченикомъ  ѥдинэмъ  рече: блажени очи 
видzщии  яже  видите.  24глѹѭ  бо  вамъ  яко  
мънози  прци  и  црѸе  въсхотэшz видэти  
яже  вы  видите  и  не  видэшz. и  слышати 
яже слышите и не слышашz. 25и  се  за-
коньникъ  нэкыи приде къ iсѹови искuшаѩ  
и5 и  глѸя: uчителю чьто сътворь животъ 
вэчьныи наслэдьствuѭ; 26онъ же рече къ 
нѥмu въ законэ чьто писано ѥсть;  како 
чьтеши; 27онъ же отъвэщавь рече:  възлю-
биши гѹа бѹа своѥго вьсэмь срѹдцьмь своимь 
и вьсеѭ дuшеѭ своеѭ и вьсеѭ крэпостиѭ 
своѥѭ и вьсэмь помышлѥниимь своимь и 
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ближьняаго твоѥго яко самъ сz .  28рече же 
ѥмu:  правъ отъвэща.  се твори и живъ бѫ-
деши.  29онъ же хотz оправьдити сz самъ 
рече къ i ѹсови:  и къто ѥсть ближьнии мои; 
30отъвэщавъ же i ѹс рече: члвѸкъ нэкыи 
съхождааше оть иерсѹлма въ ерихҶ. и въ 
разбоиникы въпаде иже и  съвлэкъше и5 и 
язвы възложьше отидошz оставльше и5  
ѥлэ жива сѫща .  31по приключаѭ же иереи 
нэкыи съхождааше пѫтьмъ тэмь и ви-
дэвъ мимо  иде.  32такожде и леµѶитъ бывъ 
на томь мэстэ пришьдъ и видэвъ мимо  
иде.  33самарэнинъ же нэкыи грzды при-
де надъ нь и видэвъ и5  милосрьдова .  34и 
пристѫпль обzза стрuпы ѥго възливаѩ 
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елеи и вино .  въсаждь  же и5 на свои скотъ 
приведе и5  въ гостиницѫ и прилежа ѥмь. 35и 
на  uтрия ишьдъ изьмъ дъва съребрьни-
ка дасть гостиньникu  и рече ѥмu:  при-
лежи ѥмь и ѥже аще прииждивеши азъ ѥг-
да възвращѫ сz въздамь ти.  36къто uбо 
отъ тэхъ трии ближьнии мьнить  ти сz 
быти  въпадъшuuмu въ разбоиникы; 
37онъ же рече: сътворивыи милость съ  нимь .  
рече же ѥмu i ѹс:  иди и ты твори такожде.  
38бысть же ходzщемъ имъ и тъ въниде  
въ  вьсь  етерѫ .  жена  же  етера  именьмь  мар-
fа приѩтъ  и5 въ  домъ  свои.  39и сеи бэ сест-
ра нарицаѥмая мария яже и сэдъши при 
ногu i ѹсовu слышааше слово ѥго .  40и марfа 
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мълвляаше о мънозъ слuжьбэ .  ставъши 
же рече: гѹи не  брэжеши ли яко сестра моя 
ѥдинѫ  мz остави слuжити; рьци uбо ѥи 
да ми поможеть.  41отъвэщавъ же рече ѥи i ѹс:  
марfа марfа печеши сz и мълвиши о 
мънозэ.  42ѥдино  же ѥсть на потрэбѫ .  
мария бо благѫѭ чzсть избьра ѩже  не 
отъиметь сz отъ нѥѩ.  

 бысть сѫщu ѥмu на мэстэ 
ѥдиномь  молzщu сz.  яко прэста 
рече ѥдинъ  uченикъ ѥго  къ  нѥмu: 
гѹи  наuчи ны молити сz якоже 

иоанъ наuчи uченикы своя .  2рече же имъ 
ѥгда  молите сz глѸите:     чѸе нашь иже ѥси 
на нбѸсехъ. да свzтить сz имz твоѥ.  да 
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придеть цр ѹьствиѥ твоѥ. да бѫдеть воля 
твоя яко на нбѹси и на земли.  3хлэбъ нашь 
насѫщьныи даждь намъ дьньсь .  4и остави 
намъ дълъгы нашz яко и мы оставля-
ѥмъ  дълъжъникомъ нашимъ .  и не въведи 
насъ въ напасть. нъ избави ны отъ не-
приязни .  5и рече  къ нимъ:  къто отъ васъ 
имать дрuгъ идеть къ нѥмu полuнощи 
и речеть ѥмu: дрuже даждь ми възаимъ 
три хлэбы .  6ельмаже дрuгъ ми приде съ 
пѫти къ мънэ и не имамь чесо положити 
прэдъ нимь .  7и тъ изъ  ѫтрьѭдu отъвэ-
щавъ речеть:  не твори ми трuда .  uже 
двьри затворены сѫть и дэти моѩ съ 
мъноѭ на ложи сѫть. не могu  въстати 
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датъ тебэ.  8глѸѭ  же вамъ: аще не дасть 
ѥмu въставъ занѥ ѥсть дрuгъ ѥмu. нъ 
за безочьство ѥго въставъ дасть ѥмu 
ѥлико трэбuѥть.  9и азъ вамъ глѸѭ:  просите 
и дасть сz вамъ .  ищате  и обрzщете .  uда-
раите  и отъврьзеть сz вамъ .  10вьсэкъ  бо 
просzи приѥмлѥть. и ищzи обрэтаѥть. 
uдараѭщuuмu  отъврьзеть сz.  11котора-
аго же отъ васъ оцѸь  въспросить снѸъ свои 
хлэба. еда камень подасть ѥмu;  или 
рыбы. еда въ рыбы мэсто подасть ѥмu 
змию .  12или аще просить аица. еда по-
дасть ѥмu скорпиѭ;  13аще uбо вы зъли 
сѫще uмэѥте даяния благая чzдомъ 
вашимъ даяти  кольми паче оцѸь вашь съ 
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нбѸсе дасть дхѸъ стѸыи просzщиимъ u нѥго .  
14и  бэ изгонz  бэсъ  и  тъ  бэ  нэмыи. 
бысть же бэсu изгънанu проглѸа  нэмыи. 
и  дивлэахѫ  сz народи.  15ѥдини  же  отъ 
нихъ  рэшz: о  вельзэвuлэ  кънzзи  бэсъ  
изгонить  бэсы .  16дрuзии  же искuшаѭще  
знамения  отъ нѥго  искаахѫ  съ  нбѸсе.  17онъ  
же  вэды  ихъ помышлѥния  рече  имъ: 
вьсяко  црѸствиѥ  раздэль  сz само  въ  себэ  
запuстэѥть .  и  домъ  на  домъ  падаѥть .  
18аще  же  и  сотона  самъ  въ  себэ  раздэли  сz 
како  станеть  црѸство  ѥго; яко  глѸлѥте  о  
вельзэвuлэ изгонzщь  мz бэсы .  19аще же 
азъ  о  вельзевuлэ изгонѭ  бэсы  снѸове ва-
ши о комь изгонzть; сего  ради  ти  бѫдѫть  
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вамъ  сѫдиѩ .  20аще  ли  же  о  прьстэ  бжѸии  
изгонѭ  бэсы  uбо постиже на васъ царь-
ствиѥ  бжѸиѥ.  21ѥгда  крэпъкыи uорѫжь  сz 
хранить  свои  дворъ .  въ  мирэ  сѫть имэния 
ѥго .  22а  понѥже  крэплеи  нашьдъ побэдить  
и5 вься  орѫжия  ѥго  отьметь  на  няже  
uпъвааше  и  користь  ѥго  раздаѥть .   23иже  
нэсть  съ  мъноѭ  на  мz ѥсть. и  иже  не  
събираѥть  съ  мноѭ  растачаѥть.  24ѥгда  же  
нечистыи дхѸъ изидеть  отъ члѹка  прэхо-
дить  сквозэ  безводьная мэста ищz по-
коя и не обрэтаѩ  глѸеть: възвращѫ  сz въ  
домъ мои  отънѭдѫже  изидъ.  25и  пришьдъ  
обрэтаѥть  и5 пометенъ  и  uкрашенъ .  
26тъгда  изидеть  и  поиметь  дрuгыихъ 
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горьшь седмь  дхѸъ и въшьдъше  живѫть  
тu. и  бываѭть  послэдьняѩ  члѸкu то-
мu горьша  прьвыихъ. 27бысть же ѥгда  
глѸааше си  въздвигъши  нэкая жена гласъ  
отъ народа рече  ѥмu: блаженоѥ  чрэво ношь-
шеѥ  тz и сьсьца яже ѥси  съсалъ .  28онъ  же  
рече: тэмьже  uбо блажени слышzщеи слово 
бжѸиѥ  и  хранzще ѥ. 29народомъ  же  
събираѭщемъ  сz начzтъ  глѸати: родъ  сь 
лѫкавьнъ  ѥсть. знамения  ищеть  и  зна-
мениѥ  не  дасть  сz ѥмu тъкъмо  знаме-
ниѥ  ионы  прка. 30якоже бо бысть иона 
знамениѥ  ниневитомъ  тако  бѫдеть  и  
снѸъ  члѹвчскыи родu семu. 31царица  южь-
ская  въстанеть  на  сѫдъ  съ  мѫжи  рода  
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сего  и  осѫдить  ѩ .  яко  приде  отъ коньць 
землz  слышати  прэмѫдрости  соломонz и  
се  мъножаѥ  соломона  сьде.  32мѫжи  нине-
витьсции  въскрьснѫть  на  сѫдъ  съ  родъмь  
симъ  и  осѫдzть  и5. яко  покаяша  сz въ  
проповэдь  ионинѫ  и  се  мъножаѥ  ионы  сьде.  
33ни  къто  же  uбо  свэтильника  въжегъ  въ  
съкровэ  полагаѥть .  ни  подъ  спѫдъмь  нъ  
на  свэщницэ.  да  въходzщеи  видzть  
свэтъ .  34свэтильникъ тэлu ѥсть око .  
ѥгда  uбо  око  твоѥ  просто  бѫдеть  и  вьсе  
тэло  твоѥ  свэтьло  бѫдеть .  а  понѥже  лѫ-
каво  бѫдеть  и  тэло  твоѥ  тьмьно  бѫдеть .  
35блюди  uбо  еда  свэтъ  иже  ѥсть въ  тебэ  
тьма  ѥсть. 36аще  uбо тэло твоѥ  вьсе  
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свэтьло  бѫдеть  не  имы  чzсти ѥдины  
тьмьны. бѫдеть  свэтьло  вьсе.  яко  се  
ѥгда  свэтильникъ  блисцаниѥмь  просвэ-
щаѥть  тz. 37ѥгда  же  глѸааше  моляаше  и5 
фарисеи  ѥдинъ  да  обэдuѥть  u  нѥго .  
въшьдъ  же  възлеже.  38фарисэи  же  видэвъ  
диви  сz яко  не  прэжде крьсти сz прьвэѥ  
обэда .  39рече  же  гѹь  къ  нѥмu: нынэ вы  фа-
рисеи вънэшьнеѥ  стькльници  и  мисэ  очи-
щаѥте.  а  вънѫтрьняя  ваша  плъна  сѫть  
хыщения и зълобы .  40безuмьни.  не  иже  ли  
ѥсть  сътворилъ  вънэшьнеѥ  и  вънѫтрьнеѥ  
сътвори; 41обаче  сѫщая  дадите  милосты-
нѭ.  и  се вься чиста вамъ сѫть .  42нъ  горе  
вамъ  фарисеомъ  яко  десzтинѫ  даѥте  отъ 
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мzты  и пиганъ и вьсякого зелия  и  мимо  
ходите  сѫдъ  и  любъвь  бжѸиѭ.  си  же  подо-
бааше  сътворити  и  онэхъ  не  оставляти.  
43горе  вамъ  фарисеи  яко  любите  прэдъ-
сэдания  на  съньмищихъ  и  цэлования 
на тръжищихъ. 44горе  вамъ  книжьници  и  
фарисеи  и  лицемэри  иже  ѥсте  яко  гроби  не  
вэдоми  и  члѹвци  ходzщеи  врьхu не  вэ-
дzть.  45отъвэщавъ  же  ѥдинъ  отъ за-
коньникъ  рече  ѥмu: uчителю се глѸѩ  и  
намъ  досаждаѥши.  46онъ  же  рече: и  вамъ  
законьникомъ  горе  яко  накладаѥте  на 
члѹкы  брэмена не uдобь  носима  а  сами  ни  
ѥдинэмь  же  прьстъмь  вашимь  прикаса-
ѥте  сz брэменехъ .  47горе  вамъ  яко  зижде-
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те  гробы  прркъ. оцѸи  же  ваши  избишz ѩ .  
48uбо съвэдэтельствuѥте  и волѭ  имате  
дэломъ  отѹць  вашихъ .  яко  ти  uбо изби-
шz ѩ  вы  же зиждете  ихъ гробы .  49сего ра-
ди  и  прэмѫдрость  бжѸия  рече: посълѭ  въ  
нѩ  пркы  и апостолы. и отъ нихъ uбиѭть  
и  ижденѫть.  50да  мьстить сz кръвь  вьсэхъ  
пркъ  проливаѥмая  отъ сложения  вьсего  
мира  отъ рода  сего .  51отъ кръве  авеля  пра-
вьдьнааго  до  кръве  захариѩ  погыбъ-
шааго междu олътарьмь и храмъмь. еи  
глѸѭ  вамъ: възищеть  сz отъ рода  сего .  
52горе  вамъ  законьникомъ  яко  възzсте  
ключь  разuмэнию.  сами  не  вънидете  и  
въходzщеимъ  възбранисте.  53глѹѭщю  же  
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ѥмu сице  начzшz кънижьници  и  фари-
сеи  лютэ  яко  гнэвати  сz и  прэстаяти и5 
о мъножаишиихъ. 54лаѭще  ѥго  и  ищѫще  
uловити нэчьто отъ uстъ ѥго  да  на  нь  
възглѹѭть .   

 нихъже сънемъшемъ сz тьмамъ 
народа яко  попираахѫ  дрuгъ  дрu-
га  начzтъ  глѸати  къ  uченикомъ  

своимъ  прьвэѥ: вънемлэте  себэ  отъ 
кваса  фарисеиска  ѥже  ѥсть лицемэрие.  2ни 
чьто же покръвено ѥсть ѥже  не  отъкрыѥть  
сz и таино ѥже  не  разuмэѥть  сz. 3занѥ 
ѥлико  въ тьмэ рекосте въ свэтэ uслы-
шить сz и ѥже къ uхu глѸаасте  въ таи-
лищихь проповэсть сz на кровэхъ .  4глѸѭ  же 
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вамъ дрuгомъ своимъ: не uбоите сz отъ 
uбивающихъ тэло и потомь не  имѫщемъ 
лиха чесо сътворити .  5съказаѭ же вамъ 
кого сz uбоите. uбоите сz имѫщааго 
власть по uбиѥнии въврэщи въ геҶнѫ. ѥи 
глѸѭ  вамъ того uбоите сz .  6не пzть ли 
пътиць цэнить сz пэнzзема дъвэма и 
ни ѥдина отъ нихъ нэсть забъвена 
прэдъ бмѸь .  7нъ и власи главы вашеѩ вьси 
ищьтени сѫть.  не uбоите сz uбо мънозэхъ 
пътиць сuлэише ѥсте вы .  8глѸѭ  же вамъ 
вьсякъ иже колижьдо исповэсть о мънэ 
прэдъ чловэкы и снѸъ чловэчьскыи испо-
вэсть и5 прэдъ анѸглы бжѸии.  9а отъ-
вьргыи сz мене прэдъ чловэкы отъвьр-
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женъ бѫдеть прэдъ анѹглы бжѸии .  10и 
вьсякъ иже речеть слово на снѸъ чловэчь-
скыи отъпuстить сz ѥмu. а  иже влас-
вимисаѥть на дхѸъ стѸыи не отъпuстить 
сz ѥмu .  11ѥгда  же приведѫть вы на събо-
рища и власти и владычьствия не  пьцэ-
те сz како или чьто помыслисте или чьто 
речете.  12стѸыи бо дхѸъ наuчить вы въ тъ 
часъ яже подобаѥть глѸаати .  13рече же 
ѥмu ѥдинъ  отъ народа: uчителю  рьци  
братu моѥмu да  раздэлить  съ  мъноѭ  
достояниѥ .  14онъ  же  рече  ѥмu: чловэче  
къто  мz постави  сѫдиѭ  ли  дэлителz 
надъ  вами; 15рече  же  къ  нимъ: блюдэте  сz 
и  храните  сz отъ вьсякого  лихоимьст-

Ӗ  ҥ т ъ  л u к ы  Ӗ  

∙  393  ∙ 



вия.  яко  не  отъ избытъка  комuжьдо  
животъ  ѥго  ѥсть отъ имэния  ѥмu.  16рече 
же притъчѫ  къ  нимъ  глѸѩ: члѹкu  нэкоѥмu 
богатu uгобьзи сz нива .  17и помышляа-
ше въ себэ глѸѩ:  чьто сътворѫ; яко не имамъ  
къде събьрати плодъ моихъ .  18и рече: се 
сътворѫ. разорѫ житьницz моя и большz 
съзиждѫ и съберѫ тu вьса жита моя и 
благая моя .  19и рекѫ дшѸи моѥи: дшѸе има-
аши мъного добро лежzще на мънога лэта.  
почиваи эждь пии весели сz.  20рече же ѥмu 
бѹъ: безuмьне въ сиѭ нощь дшѸѫ  твоѭ ис-
тzзаѭть отъ тебе.  а яже uготова комu 
бѫдѫть;  21тако събираѩи себэ а не въ бѹъ 
богатэѩи.  се  глѸя  възгласи: имэѩи uши 
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слышати да слышить.  22рече же къ uче-
никомъ своимъ: сего  ради  глѹѭ  вамъ  не 
пьцэте сz дшѸеѭ  вашеѭ  чьто  эсте  ни  тэ-
лъмь  въ  чьто  облъчете  сz. 23дшѸа больши 
ѥсть  пищz и  тэло  одеждz. 24съмотрите  
вранъ  яко  не  сэѭть  ни  жьнѫть .  имъже  
нэсть  съкровища  ни  хранилища .  и  бѹъ  пи-
тэѥть  ѩ .  кольми  паче  вы  ѥсте  лuчьше  
пътиць .  25къто  же  отъ васъ  пекы  сz мо-
жеть приложити тэлэ своѥмь  лакъть  
ѥдинъ; 26аще  uбо  ни  мала  чесо  можете  
чьто  о  прочиихъ  печете  сz; 27смотрите  
кринъ  како  растѫть  не  трuждаѭть  сz   
ни  прzдѫть .  глѸѭ  же  вамъ  яко  ни  соло-
монъ  въ  вьсеи  славэ  своѥи  облэче  сz яко  
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ѥдинъ  отъ сихъ .  28аще  ли  же  трэвѫ  дьньсь 
на  селэ сѫщѫ  и  uтрэ  въ  пещь  въмэта-
ѥмu  бѹъ  тако  одэѥть  кольми  паче  васъ  
маловэри .  29и  вы  не ищате чьто имате 
эсти и чьто пити и не възносите  сz .  
30вьсэхъ  бо  сихъ  ѩзыци мира сего ищѫть .  
вашь  же  оцѸь  вэсть  яко  трэбuѥте  сихъ .  
31обаче  ищате  црѸьствия  бжѸия  и  си вься 
приложzть сz вамъ.   32не бои  сz малоѥ ста-
до  яко благоизволи оцѸь вашь дати вамъ 
црс Ѹтвиѥ.  33продадите имэния ваша  и 
дадите милостынѭ. сътворите себэ въла-
галища не  ветъшаѭща съкровище не  оскѫ-
дэѥмо на нбѸесехъ .  идеже тать не прибли-
жаѥть сz ни тьля тьлить .  34идеже  бо ѥсть 
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съкровище ваше тu и ср ѹдце ваше бѫдеть .  
35да бѫдѫть чрэсла ваша прэпоясана и 
свэтильиици горѫще.  36и вы подобьни 
члѹвкомъ чаѭщемъ гѹа своѥго когда въз-
вратить сz отъ брака. да пришьдъшu и 
тлъкнѫвъшu  абиѥ отврьзѫть ѥмu .  
37блажени раби ти ѩже  пришьдъ гѹь обрz-
щеть бъдѩщz. аминъ глѸѭ  вамъ яко 
прэпояшеть сz и посадить ѩ и минѫвъ 
послuжить имъ .  38любо въ въторѫѭ любо 
въ третиѭѭ стражѫ придеть и обрzщеть 
тако блажени сѫть раби ти .  39се же вэди-
те яко аще бы вэдэлъ господинъ храми-
ны въ кыи часъ тать придеть бъдэлъ 
uбо бы и не далъ бы подъкопати домu 
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своѥго .  40и вы бѫдэте готови яко въ ньже 
часъ не мьните сынъ члвѹчьскыи придеть .  
41рече же ѥмu петръ: гѹи  къ  намъ  ли  
притъчѫ  сиѭ  глѸѥши  ли  къ  вьсэмъ; 42рече  
же  гѹь: къто uбо ѥсть вэрьныи приставь-
никъ и мѫдрыи ѥгоже  поставитъ  гѹь  
надъ  челядиѭ  своѥѭ  даяти  въ  времz 
житомэрениѥ; 43блаженъ  рабъ  тъ  ѥгоже  
пришьдъ  гѹь  обрzщеть  творzща  тако .  44въ  
истинѫ  глѸѭ  вамъ  яко  надъ  вьсэмъ  имэ-
ниѥмь  своимь  поставить  и5. 45аще  ли  же 
речеть рабъ тъ въ срдѸци  своѥмь: коснить  
гѹь  мои  прити  и  начьнеть  бити  рабы  и 
рабынѩ  эсти  и  пити  и  uпивати  сz. 
46придеть  господинъ  раба  того  въ  ньже  

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  398  ∙ 



дьнь  не  чаѥть  и  въ  годинѫ  въ  нѭже  не  
вэсть .  и  протешеть  и5 и  чzсть  ѥго  съ  не-
вэрьными положить. 47тъ же рабъ вэдэ-
выи волѭ  гѹа  своѥго  и  не  uготовавъ  ли  не  
сътворь  по  воли  ѥго  биѥнъ  бѫдеть  мъного .  
48не  вэдэвыи же сътворь достоиная  ра-
намъ  биѥнъ  бѫдеть  малы .  вьсякомu же 
ѥмuже  дано  бысть мъного мъного изи-
щеть  сz отъ нѥго .  и  ѥмuже  прэдашz 
мъного .  лишьша  просzть  отъ нѥго .  49огня  
придохъ  въврэщь  въ  землѭ  чьто  хощѫ  
аще  uже  възгорэ  сz; 50крьщениѥмь  же  
имамъ  крьстити  сz и  како  uдрьжѫ  сz 
доньдеже  коньчаѥть  сz; 51мьните  ли  яко  
мира  придохъ  датъ  на  землѭ; ни  гѹлѭ  
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вамъ  нъ  раздэлѥния.  52бѫдеть  бо  отъ-
селэ  пzтъ  въ  ѥдиномь  домu раздэленъ .  
триѥ  на  дъва  и  дъва  на  три.  53и  раз-
дэлzть  сz отьць  на  снѸъ и снѸъ  на оцѸа. 
мати  на  дъщерь  и  дъщи  на  матерь .  све-
кры  на невэстѫ  своѭ  и  невэста  на  све-
кровь  своѭ.  54глѸааше же и народомъ: ѥгда  
uзьрите  облакъ  въсходzщь  отъ западъ  
абиѥ  глѸѥте  яко  тѫча  грzдеть  и  быва-
ѥть  тако .  55и  ѥгда  югъ  дышѫщь  глѸѥте  
яко  варъ  бѫдеть  и  бываать .  56µѶпокрити  
лице  небu и земли  uмэѥте  искuшати  а  
врэмене  сего  како  не  искuшаѥте; 57чьто  же  
и  о себэ не сѫдите  правьды; 58ѥгда  бо  
грzдеши  съ  сѫпьремь  твоимь  къ  кьнzзю  
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на  пѫти  даждь  дэланиѥ  избыти отъ 
нѥго  да  не  привлэчеть  тебе  къ  сѫдии  и  
сѫдия  тz прэдасть  слuзэ  и  слuга  тz 
въсадить  въ  тьмьницѫ .  59глѹѭ  тебэ: не  
имаши  изити  отъ  тuдэ  доньдеже  и  по-
слэдьнии трьхътъ въздаси.   

рилuчишz же сz нэции етери въ 
то врэмz повэдаѭще  ѥмu о га-
лилеихъ ихъже кръвь пилатъ 
съмэси съ жрътвами ихъ .  2и отъ-

вэщавъ i ѹс  рече имъ: мьните ли яко гали-
леане сии грэшьнэише паче вьсэхъ гали-
леане бэшz яко тако пострадашz;  3ни 
глѸѭ  вамъ. нъ аще не покаѥте сz вьси 
такожде погыбнете.  4или они осмь  на  де-
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сzте на нѩже паде стлъпъ силuамьскъ и 
поби ѩ .  мьните  ли яко ти длъжьнэише 
бэшz паче вьсэхъ члѹкъ живѫщихъ въ 
иерсѹлмэ;  5ни глѸѭ  вамъ. нъ аще не покаѥте 
сz вьси такожде погыбнете .  6глѸа  же сиѭ 
притъчѫ:  смоковьницѫ имэаше нэкъто 
ѥтеръ  въ виноградэ своѥмь въсажденѫ  и 
приде ищz плода на нѥи и не обрэте .  7рече 
же къ винареви: се три  лэта прихождѫ  ищz 
плода на смоковьници сеи и не обрэтаѭ.  
посэци  ю въскѫѭ и землю опразнэѥть; 
8онъ же отъвэщавъ рече ѥмu: гѹи остави ѭ 
и се лэто доньдеже ѭ окопаѭ окрьстъ и 
осыплѭ гноимь. 9и аще uбо сътворить 
плодъ. аще ли же ни въ грzдѫщеѥ посэче-
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ши ѭ. 10бэ же uчz i ѹс  на ѥдиномь  отъ 
съборищь  въ  сѫботы .  11и се жена дхѸъ имѫ-
щи недѫжьнъ осмь на десzте лэтъ и бэ 
сълѫка и не могѫщи въсклонити сz оти-
нѫдъ .  12uзьрэвъ  же ѭ i ѹс  пригласи и рече ѥи: 
жено отъпuщена ѥси  отъ недѫга твоѥго .  
13и възложи на нѭ рѫцэ и абиѥ прострэ сz 
и славлэаше бѹа .  14отъвэщавъ же архисµ-
нагогь негодuѩ занѥ въ сѫботѫ исцэли 
i ѹс  глѸааше народu:  шесть дьнии ѥсть въ 
ня же достоить дэлати.  въ ты uбо при-
ходzще цэлите  сz а не въ дьнь сѫботь-
ныи.  15отъвэща къ нѥмu гѹь и рече:  лице-
мэри къждо васъ въ сѫботѫ не  отрэшить  
ли волu своѥго или осьла отъ яслии и ведъ 
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напаяѥть .  16сиѭ  же дъщере авраамлѭ сѫ-
щѫ ѭже  съвzза сотона се осмоѥ  на  десzте 
лэто не подобааше  ли раздрэшити ѥѩ отъ 
ѩзz сеѩ въ дьнь сѫботьныи.  17и се глѸѭщu 
ѥмu  стыдэахѫ сz вьси противлэѭщии 
сz ѥмu. и вьси людиѥ радоваахѫ сz о 
вьсэхъ  славьныихъ бываѭщиихъ отъ 
нѥго. 18глѸааше же: комu подобьно ѥсть 
цр Ѹствиѥ бжѸиѥ и комu uподоблѭ ѥ;  19по-
добьно ѥсть зьрьнu горuшьнu ѥже  при-
имъ члѹкъ въврьже въ врьтоградъ свои  и 
въздрасте и бысть древо велико и птицz 
небесьныѩ въселишz сz въ вэтви ѥго .  
20пакы рече комu uподоблѭ црѸствиѥ бжѸиѥ.  
21подобьно ѥсть квасu иже приимъши же-
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на съкры въ мѫцэ трии полъ  спѫдия 
доньдеже въкысе вьса. 22и прохождааше 
сквозэ грады и вьси uчz ихъ i ѹс  и шьст-
виѥ творz  въ иер ѹслмъ .  23рече же нэкыи  къ  
нѥмu: гѹи аще мало ѥсть спѹсающиихъ сz;  
онъ же рече къ нимъ: 24подвизаите сz 
вънити сквозэ тэсная врата. яко мъно-
зи глѸѭ  вамъ възищѫть вънити и не 
възмогѫть .  25отънѥлэже uбо въстанеть  
господинъ домu и затворzть двьри и на-
чьнете вънэ стоѩти и тлэщи въ двьри 
глѸѭще: гѹи гѹи отврьзи намъ .  и отъвэщавъ 
речеть вамъ: не вэдэ васъ отъкuдu ѥс-
те.  26тогда начьнете глѸати: эхомъ прэдъ 
тобоѭ и пихомъ и на распѫтиихъ  на-
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шихъ uчилъ ны ѥси .  27и речеть глѸю вамъ 
не вэдэ  васъ отъкѫдu ѥсте. отъстѫпите 
отъ мене вьси дэлателѥ неправьдэ. 28тu 
бѫдеть плачь и скрьжьтъ зѫбомъ.  ѥгда 
uзьрите авраама и исаака и иякова и 
вьсѩ прркы въ цр Ѹьствии бжѸии вы же из-
гонимы вънъ .  29и придѫть отъ въстокъ и 
западъ и сэвера и юга и възлzгѫть въ 
цр Ѹствии божии.  30и се сѫть  послэдьнии  иже  
бѫдѫть  прэдьнии.  и  сѫть  прэдьнии  иже  
бѫдѫть  послэдьнии.  31въ тъ дьнь  при-
стѫпишz ѥдини  фарисеи  глѸѭще  ѥмu: 
изиди  и  иди  отъ  сѫдu яко  иродъ  хощеть  
тz uбити.  32и  рече  имъ: шьдъше  рьцэте  
лисu томu се изгонѭ  бэсы  и исцэлѥния  
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творѭ  дьньсь  и  uтрэ  и  въ  третии  конь-
чаѭ.  33обаче  подобаать  ми  дьньсь  и  uтрэ  
въ  онъ  дьнь  ити.  яко  прркu не възможьно  
ѥсть  погыбнѫти  кромэ  ирѹслма. 34иер ѹлиме 
иер ѹлиме избивыи прркы  и камениѥмь  по-
биваѩ  посъланыѩ  къ тебэ. коль краты  
въсхотэхъ събьрати чzда  твоя  якоже  
кокошь  гнэздо  своѥ  подъ  крилэ  и  не  въс-
хотэсте.  35се  оставляѥть  сz вамъ  домъ  
вашь .  глѸѭ  же  вамъ  яко  не  имате  видэти  
мене  доньдеже  придеть  ѥгда  речете  благо-
ооо        словлѥнъ  грzдыи въ имz гнѸе.   
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 бысть ѥгда  въниде  i ѹс  въ домъ  
нэкоѥго  кънzза  фарисеиска въ 
сѫботѫ  хлэба  эстъ  и  ти  бэахѫ  
назираѭще  и5. 2и се члѹвкъ нэкыи 

имы водьны трѫдъ бэ прэдъ нимь .  3и 
отъвэщавъ i ѹс  рече къ законьникомъ и 
фарисеомъ глѸя: аще достоить въ сѫботѫ 
цэлити;  4они же uмлъчашz.  и приимъ и5 
исцэли и5  и отъпuсти и5.  5и отъвэщавъ къ 
нимъ рече: которааго васъ осьлъ или волъ въ 
стѫденьць въпадеть и не абиѥ истрьг-
неть ѥго въ дьнь сѫботьныи;  6и не въз-
могошz ѥмu отъвэщати къ семu .  7глѸаше 
же къ зъваныимъ притъчѫ одрьжz како 
прэдъсэдания избираахѫ глѸя къ нимъ:  

. дi7 . 
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8ѥгда  зъванъ бѫдеши нэкоторымь на 
бракъ не сzди на прэдьнимь мэстэ ѥда 
къто чьстьнэи тебе бѫдеть зъваныихъ .  
9пришьдь зъвавы тz и оного речеть ти:  
даждь семu мэсто. и тогда начьнеши съ 
стѫдъмь послэдьнѥѥ мэсто дрьжати .  
10нъ ѥгда зъванъ бѫдеши  шьдъ сzди на  
послэдьниимь мэстэ да ѥгда придеть 
зъвавыи тz речеть ти:  дрuже посzди вы-
ше. тогда бѫдеть ти слава прэдъ вьсэми 
сэдzщиими съ тобоѭ .  11яко вьсакъ въз-
носzи сz съмэрить сz и съмэраѩи  сz въз-
несеть сz.  12глѸааше же и къ зъвавъшuмu 
и5: ѥгда  твориши  обэдъ  ли  вечерѭ  не  зови  
дрuгъ  твоихъ  ни  братиѩ  твоеѩ  ни  рож-
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дения  твоѥго  ни  сѫсэдъ  богатъ.  еда  коли 
и ти тz такожде  възовѫть  и  бѫдеть  ти  
въздаяниѥ.  13нъ  ѥгда твориши  пиръ  зови  
нищzѩ  маломощи хромы  слэпы .  14и бла-
женъ бѫдеши  яко  не  имѫть  ти  чесо  въз-
дати  ти.  въздасть  бо  ти  сz въ  въскрэ-
шениѥ  правьдьныхъ.  15слышавъ же ѥдинъ  
отъ възлежzщиихъ  съ  нимь  си  рече  ѥмu: 
блаженъ иже сънэсть обэдъ  въ  црѸьствии  
бжѸии.  16онъ  же рече ѥмu: члѹкъ нэкыи 
сътвори вечерѫ  великѫ и зъва мъногы .  17и 
посъла рабъ свои въ годъ вечери рещи зъва-
ныимъ: придэте яко uже uготована 
сѫть вьса. 18и начzшz въкuпэ отърица-
ти сz вьси.  прьвыи рече ѥмu:  село кuпихъ  

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  410  ∙ 



и имаамъ нuждѫ изити и видэти ѥ .  
молѭ тz имэи мz отьрочьна .  19и дрuгыи 
рече сѫпрѫгъ воловьныихъ кuпихъ пzть 
и хощѫ искѫситъ  ихъ .  молѭ тz имэи мz 
отърочьна .  20и дрuгы рече женѫ поѩхъ  и 
сего ради не могѫ прити .  21и пришьдъ рабъ 
тъ повэда господинu своѥмu се .  тогда 
разгнэвавъ  сz гѹь  домu  рече рабѫ  своѥмu: 
изиди скоро на распѫтия и стьгны градu 
и нищzѩ и бэдьныѩ и хромыѩ и слэ-
пыѩ въведи сэмо .  22и рече рабъ: гѹи бысть 
ѥже  повелэ и ѥще мэсто ѥсть .  23и рече гѹь ра-
бu: изиди на пѫти и халѫгы и uбэди 
вънити да наплънить сz домъ мои.  24глѸѭ  
бо вамъ яко ни ѥдинъ же мѫжь тэхъ 

Ӗ  ҥ т ъ  л u к ы  Ӗ  

∙  411  ∙ 



зъваныихь не въкuсить моѥѩ вечерz.  
мънози бо сѫть зъвании мало же избь-
раныихъ. 25идэахѫ  же  съ  нимь  народи  
мънози  и  обращь  сz рече  къ  нимъ: 26аще 
къто грzдеть  къ  мънэ  и  не  възненави-
дить  оцѸа  своѥго  и  матере  и  жены  и чzдъ  
и  братиѩ  и  сестръ  ѥще  же  и  дшѸz своеѩ  не  
можеть  мои  uченикъ  быти. 27и  иже  не  
носить  крс Ѹта  своѥго  и  въ  слэдъ  мене  грz-
деть  не  можеть быти мои uченикъ. 28къто 
бо отъ васъ хотz стлъпъ съзьдати  не  
прэжде  ли  сэдъ  ращьтеть  доволъ  аще  
имать  иже  ѥсть на  съврьшениѥ; 29да  не  
ѥгда  положить  основания  и  не  можеть  
съврьшити .  вьси  видzщеи  начьнѫть  рѫ-
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гати  сz ѥмu 30глѹѭще  яко  сь  члвѸкъ  на-
чzтъ  зьдати  и  не  може  съврьшити .  31ли  
кыи црѸь иды  къ иномu црѸю сънити сz на 
брань не сэдъ  ли  прэжде  съвэщаваѥть  
аще  сильнъ  ѥсть съ  десzтиѭ  тысѫщь 
сърэсти грzдѫщааго  съ  дъвэма  десzть-
ма  тысѫщама  на нь; 32аще  ли  же  ни.  ѥще  
далече  ѥмu сѫщu молитвѫ  посълавъ  мо-
лить  сz о  мирэ.  33тако uбо  вьсакъ  отъ васъ 
иже  не  отъречеть  сz вьсего своѥго  имэния  
не  можеть  мои  быти uченикъ. 34добро  ѥсть 
соль .  аще  же  соль  обuяѥть  о  чемь  осолить  
сz. 35ни  въ  земли  ни  въ  гнои  трэбэ  ѥсть. 
вънъ  исыплѭть  ѭ.  имэѩи  uши  слыша-
ооо                        ти да  слышить.  
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эахѫ  же  къ  нѥмu приближаѭще  сz 
вьси  мытаре и грэшьници послu-

шатъ ѥго .  2и  роптаахѫ  фарисеи  и  
кънижьници глѸѭще  яко  сь  грэшь-

никы  приѥмлеть  и  съ  ними  эсть .  3рече  же  
къ  нимъ  притъчѫ  сиѭ  глѸѩ: 4кы  члвѸкъ 
отъ васъ имы съто овьць и погuбль ѥди-
нѫ  отъ нихъ  не  оставить  ли  девzти  де-
сzтъ  и  девzти  въ  пµстыни и идеть  въ  
слэдъ  погыбъшzѩ  доньдеже  обрzщеть  
ѭ; 5и  обрэтъ  възлагаать  на  рамэ  свои  
радuѩ  сz. 6и  пришьдъ  въ  домъ  съзыва-
ѥть  дрuгы  и сѫсэды  глѸz  имъ: радuите  
сz съ  мноѭ  яко  обрэтохъ  овьцѫ  моѭ  
погыбъшѫѭ .  7глѸѭ вамъ  яко  тако  радость  
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бѫдеть  на  нбѸсе  о ѥдиномь  грэшьницэ  
каѭщи  сz неже  о  девzти  десzтъ  и  девz-
ти  праведьницэхъ  иже  не  требuѭть  по-
каания.  8ли  кая  жена  имѫщи  десzть  
драхмъ  аще  погuбить  драхмѫ  ѥдинѫ  не  
въжизаѥть  ли  свэтильника  и  помететь  
храмины  и ищеть прилежьно доньдеже  
обрzщеть; 9и  обрэтъши съзываѥть  дрu-
гы  и сѫсэдынѩ  глѸѭщи: радuите  сz съ  
мъноѭ  яко  обрэтохъ  драхмѫ  ѭже  погu-
бихъ .  10тако  глѸѭ  вамъ  радость  бываѥть  
прэдъ  ангѸлы  бжѸии о ѥдиномь  грэшьни-
цэ  каѭщиимь  сz. 11рече же гѹь: чловэкъ  нэ-
кыи имэ дъва сына .  12и рече мьнии сынъ 
ѥю  оцѹu: очѸе  даждь ми достоинѫ чzсть 
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имэния.  и раздэли има имэниѥ .  13и не по 
мънозэхъ дьньхъ събьравъ вьсе мьнии 
сынъ отиде на странѫ далече и тu рас-
точи имэниѥ своѥ живы блѫдьно .  14иж-
дивъшu  же ѥмu вьса бысть гладъ крэ-
пъкъ на странэ тои и тъ  начzтъ лиша-
ти сz .  15и шьдъ прилэпи сz ѥдиномь отъ 
житель тоѩ страны.  и посъла и5  на села 
своя пастъ свинии.  16и желааше насыти-
ти чрэво своѥ отъ рожьць ѩже  эдэахѫ 
свиниѩ. и ни  къто  же не даяаше ѥмu .  
17въ себэ же пришьдъ рече: коликu наимь-
никъ оцѸа моѥго и избываѭть хлэби азъ 
же сьде гладъмь гыбнѫ .  18въставъ идѫ къ 
оцѸu моѥмu и рекѫ ѥмu: очѸе съгрэшихъ на 
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нбѸо и прэдъ тобоѭ.  19uже нэсмь достоинъ 
нарешти сz сынъ твои .  сътвори мz яко 
ѥдиного  отъ наимьникъ твоихъ .  20и въс-
тавъ иде къ оцѸu своѥмu .  ѥще же ѥмu 
далече сѫщu uзьрэ и5 оцѸь ѥго и милъ ѥмu 
бысть .  и текъ паде на выѭ  ѥго и обло-
быза и5.  21рече же ѥмu сынъ: очѸе съгрэшихъ 
на небо и прэдъ тобоѭ.  uже нэсмь досто-
инъ нарещи сz снѸъ твои .  22рече же оцѸь къ ра-
бомъ своимъ: изнесэте одеждѫ прьвѫѭ и 
облэцэте и5.  и дадите прьстень на рѫкѫ 
ѥго  и сапогы на нозэ.  23и приведъше тельць 
uпитаиыи заколэте. и эдъше да весе-
лимъ сz .  24яко снѸъ мои сь мрьтвъ бэ и 
оживе . изгыблъ бэ и обрэте сz.  и начz-
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шz веселити сz.  25бэ же снѸъ ѥго старэи на 
селэ. и яко грzды приближи сz къ домu 
слыша пэния  и ликы .  26и призъвавъ 
ѥдиного  отъ рабъ въпрашааше:  чьто uбо 
си сѫть;  27онъ же рече ѥмu яко братъ твои 
приде и закла оцѸь твои тельць uпита-
ныи яко съдрава и5  приѩтъ .  28разгнэ-
вавъ же сz и не  хотэаше вънити. оцѸь же 
ѥго  ишьдъ молэаше и5.  29онъ же отъвэ-
щавъ рече оцѸu своѥмu:  се колико лэтъ рабо-
таѭ тебэ и ни  коли  же заповэди твоѥѩ 
не прэстѫпихъ и мънэ ни  коли  же не далъ 
ѥси  козьлzте да съ дрuгы моими възве-
селилъ сz быхъ .  30ѥгда  же снѸъ твои сь 
изэдъи твоѥ  имэниѥ съ любодэицами 
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приде закла ѥмu тельць питомыи.  31онъ 
же рече ѥмu: чzдо ты вьсегда съ мъноѭ 
ѥси  и вьса  моя твоя сѫть .  32възвеселити 
же сz и въздрадовати подобааше яко 
братъ твои сь мрътвъ бэ и оживе изгы-
блъ бэ и обрэте сz .  

лѸааше же и къ uченикомъ своимъ: 
члвѸкъ етеръ  бэ богатъ иже имэаше 

приставьникъ. и тъ оклеветанъ бысть 
къ нѥмu яко  растачаѩ  имэниѥ  ѥго .  2и  

призъвавъ  и5 рече  ѥмu: чьто  се  слышѫ  о  
тебэ; въздаждь  отъвэтъ  о  приставлѥ-
нии  домъвьнэѥмь .  не  възможеши  бо  къ  
томu домu строити.  3рече  же  въ  себэ  
приставьникъ  домu: чьто сътворѭ  яко гѹь 
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мои отъѥмлеть  строѥние  домu отъ мене; 
копати  не  могѫ  хлѫпати  стыждѫ  сz. 
4разuмэѭ  чьто  сътворѭ .  да  ѥгда  отъ-
ставлѥнъ  бѫдѫ  отъ строѥния  домu при-
имѫть  мz въ  домы  своѩ .  5и  призъвавъ  
ѥдиного  когожьдо  должьникъ  господина  
своѥго  глѸааше  прьвuuмu: колицэмь длъ-
жьнъ  ѥси  господинu моѥмu; 6онъ  же  рече  
ѥмu: сътомь мэръ  отъ  олэа. и  рече  ѥмu: 
приими  бuкъви твоѩ  и  сэдъ  скоро  напи-
ши  пzть  десzтъ .  7и  потомь  дрuгuuмu 
рече: ты  колицэмь длъжьнъ  ѥси; онъ  же  
рече: сътомь  корець  пъшеницz. и  глѸа  ѥмu: 
приими  бuкъви твоѩ  и  напиши осмь де-
сzтъ .  8и  похвали  гѹь  иконома  неправьдь-
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нааго  яко  мѫдрэ  сътвори .  яко  снѹве вэка 
сего мѫдрэише  паче  снѹвъ свэта въ родэ  
своѥмь  сѫть .  9и  азъ  вамъ  глѸѭ: сътворите  
себэ  дрuгы  отъ мамонины  неправьды  
да  ѥгда  оскuдэѥте  приимѫть  вы  въ 
вэчьныѩ  кровы.  10вэрьныи въ малэ и въ 
мьнозэ  вэрьнъ  ѥсть. и  неправьдьны  въ 
малэ и въ мънозэ  неправьдьнъ  ѥсть. 
11аще uбо въ неправьдьнэмь мамонэ 
вэрьни не бысте въ истиньнэемь къто 
вамъ вэрѫ иметь;  12и аще въ щuжемь 
вэрьни не бысте ваше къто дасть вамъ;  
13ни  кыи  же рабъ не можеть дъвэма госпо-
динома работати.  или бо ѥдиного възне-
навидить а дрuгааго възлюбить .  или 
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ѥдиного  дрьжить сz а о дрuзэмь небрэщи 
въчьнеть. не можете бѹu  работати и ма-
монэ.  14слышаахѫ же се вьси и фарисеи 
съребролюбьци сѫще и подражаахѫ и5 .  15и 
рече имъ:  вы ѥсте  оправьдаѭще себе прэдъ 
члвѸкы. бѹъ же вэсть срдѹца яко ѥже ѥсть 
прэдъ члкы высоко мрьзость прэдъ бгѸъмь 
ѥсть .  16законъ и пррци до  иоана. отъ  толи  
црѸствиѥ  бжѸиѥ  блѸгвэстuѥть  сz. и  вьсакъ  
въ  нѥ  нuдить  сz. 17uдобэѥ  же  ѥсть небu 
и  земли  прэити  нѥже  отъ закона  ѥдинои  
чрьтэ  погыбнѫти.  18въсякъ  пuщаѩи  же-
нѫ  своѭ  и  приводz инѫ  прэлюбы  дэѥть .  и  
женzи  сz пuщеноѭ  отъ мѫжа  прэлюбы  
творить. 19члвѸкъ  же  нэкыи бэ богатъ и 
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облачааше сz въ порфµрѫ  и въ вµссъ веселz  
сz на вьсакъ дьнь  свэтьло .  20нищь же бэ 
етеръ именемъ лазарь иже лежааше при 
вратэхъ ѥго гноинъ  21и желаѩ насыти-
ти сz отъ крuпиць падаѭщихъ отъ тра-
пезы богатааго. нъ и пьси приходzще об-
лизаахѫ гнои ѥго .  22бысть  же uмрэти 
нищuuмu и несенu быти анѹглы  на лоно 
авраамлѥ. uмрэтъ же богатыи и погребо-
шz и5 .  23и сы въ адэ възведъ же очи свои 
сы въ мѫкахъ uзрэ авраама издалече и 
лазара на лонэ ѥго .  24и тъ възглашь рече: 
.    чѸе аврааме помилuи мz и посъли ла-
зара да омочить коньць прьста своѥго въ 
водэ и uстuдить ѩзыкъ мои яко стра-
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ждѫ въ  пламени семь .  25рече же авраамъ: 
чzдо помzни яко въсприѩлъ ѥси ты бла-
гая твоя въ животэ твоѥмь и лазарь та-
кожде зълая .  нынэ же сьде uтэшаѥть 
сz а ты страждеши.  26и надъ вьсэми сими 
междѫ нами и вами пропасть велия uт-
врьди сz яко да хотzщеи минѫти отъ  
сѫдu къ вамъ не възмогѫть ни иже отъ  
тѫдu къ намъ прэходzть.  27рече же:  молѭ 
тz uбо очѸе да и5  посълѥши въ  домъ оцѸа 
моѥго .  28имаамъ  бо пzть братиѩ яко да 
засъвэдэтельствuѥть имъ да не и ти 
придѫть на мэсто се мѫчьноѥ.  29глѸа же 
авраамъ: имѫть мосеа и прркы да послu-
шаѭть ихъ .  30онъ же рече: ни очѸе аврааме 
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нъ аще кьто отъ мрьтвыхъ идеть къ 
нимъ  покаѭть сz .  31рече же ѥмu: аще моµѶ-
сеа и пророкъ не послuшаѭть ни аще къто 
отъ мрьтвыхъ въскрьснеть вэры не имѫть. 

ече же къ uченикомъ: не  възможь-
но  ѥсть да  не  придѫть  съблазни.  

горе  же  томu имьже  придѫть .  2uнэѥ  
ѥмu бы  было аще бы  камень жрьновь-

ныи възложенъ  на  выѭ  ѥго  и  въврь-
женъ  въ  море  неже  да  съблажняѥть  ма-
лыихъ сихъ ѥдиного .  3вънемлэте себэ:  аще 
съгрэшить братъ твои запрэти ѥмu. и 
аще покаѥть  сz отъпuсти ѥмu .  4и аще 
седмишьди дьньмь съгрэшить въ тz и 
седмишьди обратить сz къ тебэ глѸѩ: 
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каѭ сz. отъпuсти ѥмu .  5и рекошz апли 
къ гѹu:  приложи намъ вэрѫ .  6рече же гѹь:  аще 
бысте имэли вэрѫ яко зрьно горuшьно 
глѸали бысте сµкаминэ сеи: въздери сz и 
въсади сz въ море. и послuшала бы васъ .  
7которыи же отъ васъ рабъ имэѩ орѫщь 
или пасѫщь  иже пришьдъшu ѥмu съ села 
речеть ѥмu: абиѥ  минѫвъ възлzзи; 8а не 
ли речеть ѥмu:  uготоваи чьто вечераѭ и 
прэпоясавъ сz слuжи ми доньдеже эмь и 
пиѭ и потомь эси и пиѥши; 9ѥда  имаать 
хвалѫ рабu томu яко сътвори повелэноѥ;  
не мьнѭ.  10тако и вы ѥгда сътворите по-
велэная вамъ глѸэте яко раби недостои-
ни ѥсмь ѥже длъжьни бэхомъ сьтворити 
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сътворихомъ .  11и бысть идѫщu ѥмu въ 
иерѹлимъ и тъ прохождааше  междu сама-
риѥѭ  и  галилеѥѭ.   12и  въходzщu ѥмu въ 
вьсь нэкѫѭ. и  сърэте  и5 десzть прокаженъ 
мѫжь  иже  сташz издалече  13и ти въз-
несошz гласъ глѸѭще: i ѹсе наставьниче по-
милuи ны .  14и видэвь ѩ рече имъ:  шьдъ-
ше покажэте сz иереомъ. и бысть идѫ-
щемъ имъ ищистишz сz .  15ѥдинъ  же отъ 
нихъ видэвъ яко исцэлэ възврати сz съ  
гласомъ великомъ славz бѹа .  16и паде ниць 
на ногu ѥго хвалѫ ѥмu въздаѩ и тъ бэ 
самаранинъ.  17отьвэщавъ  же i ѹс рече: не де-
сzть ли ищистишz сz;  а девzтъ  18како 
не  обрэтошz сz възвращьше сz дати сла-

Ӗ  ҥ т ъ  л u к ы  Ӗ  

∙  427  ∙ 



вѫ бѹu;  тъкъмо иноплеменьникъ сь .  19и рече 
ѥмu: въстани иди вэра твоя спѹсе тz.  
20въпрошенъ же бывъ отъ фарисеи къгда  
придеть  црѸствиѥ  бжѸиѥ  отъвэща  имъ  и  
рече: не  придеть  црѸствиѥ  бжѸиѥ  съ  сѫмь-
нэниѥмь .  21ни  рекѫть: се сьде  ли  овъде.  се  бо  
црѸствиѥ  бжѸиѥ  вънѫтрьѫдѫ  въ  васъ  ѥсть. 
22рече  же  къ  uченикомъ: придѫть  дниѥ  
ѥгда  въжделэѥте  ѥдиного  днии  снѸа  
члвѸчскааго видэти  и  не  uзьрите.  23и  ре-
кѫть  вамъ: се  сьде  се  овъде  хѹъ .  не  изидэте  
ни  поженэте.  24яко  бо  млънии  блисцаѭщи  
сz отъ подънебесныѩ  на подънебеснѫѭ  
свьтить  сz тако  бѫдеть  снѸъ  члѸскыи въ 
дьнь  свои.  25прэжде  же  подобаать  ѥмu 
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мъного  пострадати  и  искuшенu быти 
отъ рода  сего .  26и  якоже  бысть въ дьни  но-
ѥвы  тако бѫдеть и  въ  дьни  снѸа  члвѸскааго.  
27эдэахѫ  и  пияхѫ  женэахѫ  сz и  посага-
ахѫ  до  нѥгоже  дьне  въниде  ноѥ  въ  ковь-
чегъ  и  приде  потопъ  и  погuби  вьсz. 28та-
кожде  и  якоже  бысть въ дьни  лотовы  
эдэахѫ  и  пияхѫ  кuповаахѫ  и  продая-
ахѫ  саждаахѫ  зъдаахѫ .  29въ  ньже  дьнь  
изиде  лотъ  отъ содомлэнъ  одъжди  жu-
пелъ и огнь съ нбѸсе и погuби вьсz. 30по  
томuжде  бѫдеть  и  дьнь  въ  ньже  снѸъ  
члвѸчскыи явить сz. 31въ  тъ  дьнь  иже  
бѫдеть  на  кровэ  и  съсѫди  ѥго  въ  домu да  
не  сълазить  възzтъ  ихъ .  и  иже  на  селэ  
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такожде  да  не  възвратить  сz въспzть .  
32поминаите  женѫ  лотовѫ .  33и  иже  аще  
възищеть  дшѸz своѥѩ  ѭ  спѹсти  погuбить  
ѭ.  и  иже  погuбить  ѭ  живить  ѭ.  34глѸѭ  
вамъ: въ  тѫ  нощь  бѫдете  дъва  на  ложи  
ѥдиномь .  ѥдинъ  поѥмлѭть  а  дрuгы  ос-
тавляѭть .  35бѫдете  дъвэ  въкuпэ  мелѭ-
щи .  ѥдинѫ  поѥмлѭть  а  дрuгuѭ  остав-
ляѭть .  дъва  бѫдете  на  селэ.  ѥдинъ  по-
ѥмлѭть  а  дрuгы  оставляѭть .  36и  отъвэ-
щавъше  глѸашz ѥмu: къде  гѹи; онъ  же  рече  
имъ: идеже  тэло  тu орьли  сънемлѭть  сz.   
 
 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  430  ∙ 



лѸааше же и притъчѫ  къ  нимъ  како  
подобаѥть  вьсегда  молити  сz и  не  

стuжати си 2глѸѩ: сѫдии нэкыи бэ въ 
нэкоѥмь градэ бѹа не боѩ сz и члвѸкъ не 

срамлэѩ сz.  3въдовица же бэ въ градэ 
томь и прихождааше къ нѥмu глѸѭщи:  
мьсти мене отъ сѫпьра моѥго .  4и не хотэа-
ше на длъзэ врэмени.  по  сихъ же  рече въ 
себэ: аще и бѹа не боѭ сz ни члвѸкъ срамлэѭ 
сz 5нъ занѥ творить ми трuдъ въдовица 
си да мьщѫ ѥѩ да не до коньца прихо-
дѩщи застоить мене .  6рече же гѹь:  слыши-
те чьто сѫдии неправьдьныи глѸѥть .  7а 
бѹъ не имать ли сътворити мьсти избь-
раныхъ своихь въпиѭщиихъ къ нѥмu 

. иi7 . 
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дьнь и нощь и трьпить на нихъ;  8глѸѭ  
вамъ яко сътворить мьсть ихъ въскорэ. 
обаче снѸъ члѹчьскъ пришьдъ обрzщеть ли 
си вэрѫ на земли;  9рече къ дрuгыимъ 
uпъвающиимъ собоѭ яко сѫть правьдь-
ници и хuлzщеи прочzѩ притъчѫ сиѭ:  
10члѹка дъва възидоста въ цр ѹкве  помо-
литъ сz. ѥдинъ фарисеи а дрuгыи мы-
тарь .  11фарисеи же ставъ сице въ себэ мо-
лэаше сz глѸя:  бѹе  хвалѫ тебэ вьздаѭ яко 
нэсмь яко и прочии члѹвци грабителѥ  не-
правьдьници прэлюбодэици или яко и сь 
мьздоимьць.  12пощѭ сz дъва  краты въ 
сѫботѫ .  десzтинѫ даѭ отъ вьсего ѥлико  
притzжѫ .  13а мытарь  издалече стоѩ не 
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хотэаше ни очиѭ  своѥѭ  възвести на нбѸо 
нъ бияаше пьрси своя глѸя бжѸе:  милостивъ 
бѫди  мънэ грэшьникu .  14глѸѭ  вамъ съни-
де сь оправьданъ въ домъ свои паче оного .  
яко вьсакъ  възносzи сz съмэрить сz и 
съмэрэѩи сz възнесеть сz.  15приношаахѫ  
же  къ  нѥмu и младьньцz да  бы  сz ихъ  
коснѫлъ .  видэвъше  же  uченици  прэщаа-
хѫ  имъ .  16i ѹс  же призъва  ѩ  глѸѩ: не  дэите  
дэтии  приходити  къ  мънэ  и  не  браните  
имъ  таковыхъ бо ѥсть цр Ѹствиѥ  бжѸиѥ .  
аминь  17глѸѭ  вамъ: иже  аще не приметь 
цр Ѹствия бжѸия яко отрочz не имать въни-
ти въ нѥ.  18и въпроси iсѹви  нэкыи  кънzзь  
глѸя: uчителю благыи чьто сътворь жи-
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вотъ вэчьныи наслэдьствuѭ;  19рече же 
ѥмu i ѹс:  чьто мz глѸѥши  блага;  ни  къто  же 
благъ тъкъмо ѥдинъ бѹъ .  20заповэди вэси 
не uбии. не прэлюбы сътвори. не uкради. 
не лъжь съвэдэтель бѫди. чьти оцѸа тво-
ѥго  и матере твоѭ.  21онъ же рече: вьса  си 
съхранихъ изъ юности моѥѩ .  22слышавъ 
же i ѹс рече ѥмu: ѥще ѥдиного не доконьчалъ 
ѥси. вьса  ѥлико имааши продаждъ  и раз-
даи нищиимъ имэти имааши съкровище 
на нбѸсе и иди по мънэ .  23онъ же слышавъ 
си прискръбьнъ бысть бэ бо богатъ зэло .  
24видэвъ же i ѹс  прискръбьна бывъша рече:  
како не  uдобь имѫщиимъ богатьствиѥ 
въ црсѸтвиѥ бжѸиѥ вънити .  25uдобэѥ бо 
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ѥсть  вельбѫдu сквозэ uши игълинэ про-
ити неже богатu въ цр Ѹствиѥ бжѸиѥ въни-
ти.  26рекошz же слышавъшеи: къто можеть 
спѹсенъ быти;  27онъ же рече:  не  възможьная 
отъ члѹвкъ възможьна отъ бѹа сѫть .  28рече 
же петръ: се мы  оставихомъ вься и по тебэ 
идохомъ .  29онъ  рече  имъ: аминь  глѸѭ  вамъ  
яко  ни  къто  же  ѥсть иже  оставить  домъ  
ли  родителя  ли  братиѭ  ли  сестры  ли женѫ  
ли  чzда  црѸствия  бжѸия  ради  30иже  не  
въсприиметь  мъножицеѭ  въ  врэмz се  и  въ  
вэкъ  грzдѫщии  животъ  вэчьныи. 31по-
имъ  же  оба на десzте  рече  къ  нимъ: се  
въсходимъ  въ  иер ѹлимъ  и съконьчаѭть  сz 
вься  писаная  прѹкы  о снѸэ  члѹвэчсцэмь .  
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32прэдадzть  бо  и5 языкомъ и порѫгаѭть  
сz ѥмu и  досадzть  ѥмu и  заплюѭть  и5 
33и  бивъше  uбиѭть  и5 и  третии  дьнь  въс-
крьснеть .  34и  ти  ни  чесо  же  отъ сихъ не ра-
зuмэшz. и  бэ  глѸъ  сь  съкровенъ  отъ нихъ  
и  не  разuмэваахѫ  глѸѥмыхъ.  35бысть же 
ѥгда  приближи  ти  сz i ѹсви въ ерихҶѶ  слэ-
пьць нэкыи сэдэаше при пѫти  36слы-
шавъ же народъ мимо ходzщь въпра-
шааше:  чьто uбо ѥсть се; 37повэдашz  же 
ѥмu яко i ѹс назаранинъ мимо  ходитъ .  38и 
тъ възъпи глѸя: i ѹсе  снѸu двѹдовъ помилuи 
мz.  39и прэдъидѫщеи прэщаахѫ ѥмu да 
uмлъчить .  онъ  же паче зэло въпияаше 
глѸя: снѸu двдвъ помилuи мz .  40ставъ же 
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i ѹс повелэ привести и5  къ себэ .  приближьшu  
же сz ѥмu къ нѥмu въпроси и5 41глѸѩ:  чьто 
хощеши да ти сътворѭ;  онъ  же рече: гѹи да 
прозьрѫ.  42i ѹс же рече ѥмu:  прозьри .  вэра твоя 
спѸсе тz.  43и абиѥ  прозьрэ и въ слэдъ ѥго 
идэаше славz бѹа .  и вьси людиѥ видэвъше 
въздашz хвалѫ богови .   

 въшьдъ  прохождааше  i ѹс въ ерихҶ .  
2и  се мѫжь именемь нарицаѥмыи 
закхеи. и сь бэ старэи мытаремъ.  
и тъ бэ  богатъ.  3и искааше видэ-

ти i ѹса  къто ѥсть .  и не можааше народъмь 
яко тэлъмь маль бэ.  4и прэдьтекъ въз-
лэзе на сµкомориѭ да  видить i ѹса  яко тѫ-
дэ хотэаше мимо  ити .  5и яко приде на 

. fi7 . 
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мэсто възьрэвъ i ѹс видэ и5 и рече къ нѥмu: 
закхее потъщавъ сz сълэзи. дьньсь бо по-
добаѥть ми въ домu твоѥмь быти .  6и по-
тъщавъ сz сълэзе и приѩтъ и5  радuѩ сz .  
7и видэвьше и5 ръпътаахu глѸѭще яко къ 
грэшьнѫ  мѫжu въниде витатъ .  8ставъ 
же закхеи рече къ гѹu: се полъ имэнииа мо-
ѥго гѹи дамь нищиимъ. и аще ѥсмь чимь 
кого обидэлъ възвращѫ четворицеѭ .  9рече 
же къ нѥмu i ѹс  яко дьньсь спѹсениѥ домu 
семu бысть. занѥ и сь снѸъ авраамль ѥсть .  
10приде бо снѸъ члѹвчьскыи възискатъ . и 
спѸастъ погыбъшааго .   11слышащемъ же 
имъ се приложь притъчѫ  рече  занѥже  тъ  
бэ  близь  иер ѹлима и мьняахu яко абиѥ  
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хощеть  црѸствиѥ  бжѸиѥ  явити  сz. 12рече  же: 
члѹкъ  ѥдинъ  добра  рода  иде  на  странѫ  да-
лече  приѩти  себэ  црѸствиѥ  и  възвратитъ  
сz. 13призъвавъ  же  десzть  рабъ  своихъ  и  
дасть  имъ  десzть  мънасъ  и  рече  къ  
нимъ: кuплѭ  дэите  доньдеже  придѫ .  
14граждане  же  ѥго  ненавидэахѫ  ѥго  и  по-
сълаша  молитвѫ  въ  слэдъ  ѥго  глѸѭще: не  
хощемъ сѥмu да  црѸствuеть  надъ  нами.  
15и  бысть ѥгда  сz възврати  приимъ  црѸст-
виѥ  и  рече: да  пригласzтъ  ѥмu рабы  ты  
имъже дасть  съребро  да  uвэсть  какѫ  кuп-
лѭ  сѫть  сътворили .  16приде  же  прьвы  глѸѩ: 
гѹи мънасъ  твоя  придэла  десzть  мънасъ .  
17и  рече  ѥмu: благыи  рабе и добрыи яко о 
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малэ вэрьнъ бысть бѫди  область  имы  
надъ десzтиѭ градъ.  18и  приде  въторы глѸѩ: 
гѹи  мънасъ  твоя  створи  пzть  мънасъ .  
19рече  же  и  томu и  ты  бѫди  надъ  пzтиѭ  
градъ .  20и  дрuгы  приде  глѸѩ: гѹи  се  мънасъ  
твоя  ѭже  имэхъ  положенѫ  въ  uбрuсэ.  
21бояахъ  бо  сz тебе  яко  члвѸкъ  яръ  ѥси.  
въземлеши  ѥгоже  не  положь  и  жьнеши  ѥго-
же  не  сэвъ .  22глѸа  ѥмu: отъ uстъ  твоихъ  
сѫждѫ  ти  зълыи рабе. вэдэаше  яко  азъ  
члвѸкъ  яръ  ѥсмь  въземлѭ  ѥгоже  не  поло-
жихъ  и  жьнѫ  ѥгоже  не  сэхъ .  23и  по  чьто  не  
въдасть  моѥго  съребра  пэнzжьникомъ; и  
азъ  пришьдъ  съ  лихвоѭ  истzзалъ  ѥ  
бымъ. 24и  прэдъстоѩщиимъ  рече: възмэте  
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отъ нѥго  мънасѫ  и  дадите  имѫщuuмu 
десzть  мънасъ .  25и  рэшz ѥмu: гѹи  имать  
десzть  мънасъ .  26глѸѭ  же  вамъ  яко  вьса-
комu имѫщuмu дадzть  а  отъ не  имѫ-
щааго  и  ѥже имать отъимѫть  отъ нѥго .  
27обаче  врагы  моѩ  ты  не хотэвъшzѩ  
мънэ  да  црѸь  бымъ былъ надъ  ними  при-
ведэте  сэмо  и  исэцэте  ѩ  прэдъ  мъноѭ.  
28и  се  рэкъ  идэаше  прэди  въсходz въ  
иер ѹлимъ .  29и  бысть яко приближи сz въ 
виfфагиѭ  и  виfаниѭ  къ  горэ  нарицаѥ-
мэи  елеонъ посла дъва  uченикъ  своихъ  
30глѸѩ: идэта  въ  прямьнѭѭ  весь  въ  нѭже  
въходzща  обрzщета  жрэбz привzзано  на  
нѥже  ни  къто  же  къде  отъ члѹкъ  не  въсэде.  
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отърэшша  ѥ  приведэта .  31и  аще  къто  вы  
въпрашаѥть  почьто  отърэшаѥта  ѥ  тако  
речета  ѥмu яко  гѹь  трэбuѥть  ѥго .  32шьдъ-
ша  же  посланая  обрэте  якоже  рече  има .  
33отърэшаѭщема  же  има  жрэбz рэшz гос-
подиѥ  ѥго  къ  нима: чьто  отърэшаѥта  
жрэбz; 34она  же  рэсте  яко  гѹь  трэбuѥть  
ѥго .  35и  приведосте  ѥ  къ  i ѹсви и възврьгъше  
ризы  своѩ  на  жрэбz въсадишz i ѹса. 
36идѫщю  же  ѥмu постилаахѫ  ризы  своѩ  
по  пѫти.  37приближаѭщu же сz ѥмu абиѥ  
къ  низъхождению  горэ  елеоньсцэи  начzтъ  
вьсе  мъножьство  uченикъ  радuѭще  сz 
хвалити  бѹа  гласъмь  велиѥмь  о  вьсэхъ  си-
лахъ  ѩже  видэшz 38глѸѭще: блѸгословенъ  
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грzды  црѸь  въ имz гнѸе  миръ на нбѹси и 
слава въ вышниихъ. 39и  ѥдини  фарисеи  
отъ народа  рэшz къ  нѥмu: uчителю  за-
прэти  uченикомъ  твоимъ .  40и  отъвэщавъ  
рече  имъ: глѸѭ вамъ  яко  аще  и  сии  uмлъ-
чzть  камениѥ  въпити  имать.  41и  яко  
приближи  сz видэвъ  градъ  плака  сz о  
нѥмь  глѸѩ  42яко  аще  бы  разuмэлъ  въ  
дьнь  сь  твои  и  ты  яже къ мирu твоѥмu. 
нынэ же uкры  сz отъ очию твоѥю.  43яко  
придѫть  дниѥ  на  тz и  обложzть  врази  
твои  острогъ  о  тебэ  и  обидѫть  тz и  осz-
дѫть  тz вьсѫдѫ  44и  разбиѭть  тz и  чzда  
твоя  въ  тебэ  и  не  оставzть  въ  тебэ  ка-
мене  на  камени  понѥже не разuмэ  врэ-
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мене  посэщению  твоѥмu. 45и  въшьдъ  въ  
цркѸвь  начzтъ  изгонити  продаѭщzѩ  въ 
нѥи  и  кuпuѭщzѩ  46глѸѩ  имъ: писано ѥсть.  
храмъ  мои  храмъ  молитвэ  ѥсть. вы  же  
сътвористе  и5 врьтьпъ  разбоиникомъ .  47и  
бэ  uчz въ  цркѸви  по  вьса  дьни.  архиереи  же  
и  кънижьници искаахѫ  ѥго  погuбити  и  
старэишины  людемъ .  48и  не  обрэтаахѫ  
чьто  сътворzть  ѥмu. людиѥ  бо  вьси  дрь-
жаахѫ  сz ѥго  послuшаѭще .  

 бысть въ ѥдинъ  отъ дьнии  тэхъ  
uчzщю  ѥмu въ цркѸви и благо-
вэстuѭщu сташz сz архиереи  и  
кънижьници  съ  старьци 2и рэшz 

глѸѭще  къ  нѥмu: рьци  намъ  коѥѭ  облас-
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тиѭ  се  твориши  и  къто  ѥсть давыи тебэ 
область сиѭ; 3отъвэщавъ  же  рече  къ  нимъ: 
въпрошѫ  вы  и азъ  ѥдиного  словесе  и  рьцэте  
ми: 4крьщениѥ  иоаново  съ  небесе  ли  бэ  или  
отъ члвѸкъ; 5они  же  помышлэахѫ  въ  себэ  
глѸѭще  яко  аще  речемъ  отъ небѸсе  речеть  по  
чьто  не  вэровасте  ѥмu; 6аще ли речемъ отъ 
члѹкъ людиѥ  вьси  камениѥмь  побиѭть  
ны. извэстьно  бо  бэ  людемъ  яко  иоанъ  
прѹкъ  бэ.  7и  отъвэщашz: не  вэмъ  отъ  кѫ-
дu. 8i ѹсъ же рече имъ: ни  азъ  глѸѭ  вамъ  
коѥѭ  властиѭ  се  творѭ.  9начzтъ  же  къ  
людемъ  глѸати  притъчѫ  сиѭ .  члѹкъ  наса-
ди  виноградъ  и  въдасть  и5 дэлателемъ  и  
отиде  на  лэта  мънога .  10и  въ  врэмz по-
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съла  къ  дэлателемъ  рабъ  да  отъ плода  
винограда  дадzть  ѥмu. дэлателѥ  же  
бивъше  и5  пuстишz тъщь .  11и  приложи  
дрuгы  посълати рабъ. они  же  и  того  бивъ-
ше  и  досаждьше  ѥмu пuстишz тъщь. 12и  
приложи  третии  посълати.  они  же  и  сего  
uязвьше  изгънашz. 13рече  же  гѹь  вино-
града: чьто  сътворѭ; послѭ  снѸъ мои въз-
люблѥныи. негли  сего  видэвъши  uсрам-
ляѭть  сz. 14видэвъше  же  и5 дэлателѥ  
мышлэахѫ  дрuгъ  къ  дрuгu глѸѭще: сь  
ѥсть  наслэдьникъ  придэте  uбиѥмъ  и5 
да  наше  бѫдеть  достояниѥ .  15и  изведъше  
и5 вънъ  из  винограда  uбишz. чьто  uбо  
сътворить  имъ  гнѸъ  винограда; 16придеть  
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и  погuбить  дэлателѩ  сиѩ  и  въдасть  
виноградъ  инэмъ .  слышавъше же рэшz: 
да  не  бѫдеть .  17онъ  же  възьрэвъ  на  нѩ  
рече: чьто  uбо  ѥсть писаноѥ  се  камень  ѥго-
же  не  врэдu сътворишz зиждѫщеи  сь  бы-
сть въ главѫ  ѫгълu; 18вьсакъ  пады  на 
камене  томь съкрuшить сz. а  на  нѥмьже  
падеть  сътьреть  и5. 19и  възискашz архи-
ереи  и  кънижьници възложити  на  нь  
рuцэ  въ  тъ  часъ  и  uбояшz сz людии.  
разuмэшz бо  яко  къ  нимъ  рече  притъчѫ  
сиѭ .  20и  съглzдавъше  посълаша  засэдь-
никы  творzщz сz правьдьници  сѫще  да  
имѫть  и5 въ  словеси  да  бышz и5 прэдали  
владычьствu и области воѥводы .  21и 
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въпросишz и5 глѸѭще: uчителю  вэмъ  яко  
право  глѸѥши  и  uчиши  и  не  на  лица  зьриши  
нъ  въ  истинѫ  пѫти  бжѸию  uчиши.  22до-
стоить  ли  намъ  кесареви  дань  дати  ли  ни; 
23разuмэвъ  же  льсть  ихъ  рече  къ  нимъ: 
чьто  мz искuшаѥте; 24покажите  ми  пэ-
нzзь .  чии  имать  образъ  и  написаниѥ; 
отъвэщавъше  рэшz: кесаревъ .  25онъ  же  рече  
къ  нимъ: въздадите  uбо  яже  сѫть  кеса-
рева  кесареви.  и  яже  сѫть  бжѸия  бвѸи.  26и  не  
могошz зазьрэти  глѸа  ѥго  прэдъ  людьми.  
и  дивльше  сz о  отъвэтэ  ѥго  uмлъчашz. 
27пристѫпльше  же  едини  отъ садuкеи  
глѸѭщеи  въскрэшению  не  быти въпрашаа-
хѫ  и5 28глѸѭще: uчителю  моµси  написалъ  
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ѥсть  намъ  аще  комu братъ  uмреть  имы  
женѫ  и  тъ  бещzдъ  uмреть. да  поиметь  
женѫ  ѥго  братъ  и  въскрэсить  сэмz брата  
своѥго .  29седмь  uбо братиѩ  бэ.  и  прьвы  
поѥмь  женѫ  uмрэтъ  бещzдьнъ .  30и  по-
ѩтъ  въторыи  женѫ  и тъ uмрэтъ бещz-
дьнъ .  и  третии  поѩтъ  ѭ.  такожде  и  вьси  
седмь  uмьрэшz не  оставльше  чzдъ .  32по-
слэжде  же  вьсэхъ  и  жена  uмрэтъ .  33въ  
въскрэшениѥ  uбо  которааго  ихъ  бѫдеть  
жена; седмь  бо  имэшz ѭ  женѫ .  34и  отъ-
вэщавъ  i ѹсъ рече имъ: снѸове вэка сего же-
нzть сz и посагаѭть .  35а  съподобльшеи  сz 
вэкъ  тъ  uлuчити  и  въскрэшениѥ  ѥже  
отъ мрьтвыихъ ни женzть сz ни поса-

Ӗ  ҥ т ъ  л u к ы  Ӗ  

∙  449  ∙ 



. . 

гаѭть  36ни  uмрэти  потомь  могѫть .  равь-
ни  бо  сѫть  ангѹлмъ  и  снѸве сѫть  бжѸии  въс-
крэшению  снѸве сѫще.  37а  якоже  въстаѭть  
мрьтвии  и  моµси  съказа  при  кѫпинэ  яко-
же  глѸеть  гѹа  бѹа  авраамля  и  бѹа  исакова  и  
бѹа  ияковля .  38бѹъ  же  нэсть  мрьтвыихъ 
нъ живыихъ вьси бо томu живи сѫть .  
39отъвэщавъше  ѥдини  кънижьници  рэшz: 
uчителю  добрэ  рече .  40къ  томu же  не  съмэ-
ахѫ  ѥго  въпрашати  ни  чьсо  же.  41рече  же къ 
нимъ: како  глѸѭть  нэции  хѹа  быти снѸа 
двдѸва; а  самъ  давѸдъ глѸеть въ къни-
гахъ псаломьскыихъ: рече  гѹь  гвѸи  моѥмu 
сzди  о  деснѫѭ  мене  43доньдеже  положѫ  
врагы  твоѩ  подъножию  ногама  твоима .  
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44двѹдъ и5 uбо гѹь  нарицаѥть  то  како ѥмu 
ѥсть  снѸъ; слышzщемъ же вьсэмъ людемъ  
рече  къ  uченикомъ своимъ:  46вънемлэте 
отъ кънижьникъ хотzщиихъ въ одеж-
дахъ  ходити  и  любzщиихъ цэлования 
на тръжищихъ и прэдъсэдания  на  събо-
рищихъ  и  прэдъзъвания  на  обэдэхъ  и  
на  вечеряхъ .  47иже изэдаѭть домы въдо-
виць и виноѭ далече молѩть сz .  си при-
имѫть осѫждениѥ больше  

ъзьрэвъ же видэ въмэтаѭщzѩ 
дары своѩ въ газофилакиѭ  бога-

тыѩ. 2видэвъ же нэкѫѭ въдо-
вицѫ uбогѫ въмэтаѭщѫ тu 

дъвэ лептэ  3и рече:  въ истинѫ глѸѭ  вамъ 
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яко въдовица си uбогая болѥ вьсэхъ 
въврьже.  4вьси бо си отъ избытъка своѥго 
въврьгошz въ даръ бѹu  а си отъ лишения 
своѥго вьсе имэниѥ своѥ ѥже имэаше 
въврьже .  5и  ѥдинэмъ  глѸѭщемъ  о  црькъви  
яко  камениѥмь  добръмъ  и  съсѫды  uкра-
шена ѥсть рече: 6си  яже  видите  придѫть  
дьниѥ  въ  нѩже  не  останеть  камень  на  
камени  иже  не  разорить  сz. 7въпросишz же  
и5 глѸѭще: uчителю  къгда  uбо  си  бѫдѫть  
и  чьто  ѥсть знамениѥ  ѥгда  хотzть  си  
быти; 8онъ  же  рече: блюдэте  сz да не  
прэльштени бѫдете. мънози бо придѫть 
въ имz моѥ глѸѭще азъ ѥсмь и врэмz при-
ближи сz.  не идэте въ слэдъ ихъ .  9ѥгда  
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же uслышите брани и нестроѥния не uбо-
ите сz подобаѥть бо симъ прэже быти нъ 
не u абиѥ коньчина .  10тъгда  глѸаше  имъ: 
въстанеть  ѩзыкъ на ѩзыкъ и цр Ѹство 
на цр Ѹство. 11трѫси  же  велици  по  мэста и 
глади  и  мори  бѫдѫть  страхования  же  и  
знамения  съ  нбѸсе  велия  бѫдѫть .  12прэжде  
же  сихъ  вьсэхъ  възложzть на вы рѫкы 
своѩ и ижденѫть прэдаѭще на съборища  
и тьмьницz ведомы къ цр Ѹемъ и влады-
камъ имене моѥго ради.  13прилuчить же 
вамъ въ съвэдэтельство. 14положите uбо 
на срдѹцихь вашихъ не прэжде поuчати 
сz отъвэщати.  15азъ бо дамь вамъ uста 
и прэмѫдрость ѥиже  не възмогѫть проти-
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вити сz ни отъвэщати вьси противляѭ-
щии сz вамъ .  16прэдани же бѫдете роди-
тели и братиѥѭ  и родомъ и дрuгы и uмьр-
твzть отъ васъ .  17и бѫдете ненавидими 
вьсэми имене моѥго ради.  18и власъ отъ гла-
вы вашеѩ не погыбнеть .  19въ тьрпэнии 
вашемь сътzжите дшѸz вашz.  20ѥгда  же 
uзрите  обстоимъ  вои  иер ѹлимъ  тъгда  ра-
зuмэѥте  яко  приближи  сz запuстэние  
ѥмu. 21тъгда  сѫщеи  въ  июдеи  да  бэга-
ѭть  въ  горы. и иже посрэдэ  ѥго  да  исхо-
дzть.  и  иже  въ  странахъ  да  не  въходzть  
въ  нь .  22яко  дьниѥ  мьщению  си  сѫть .  да  
исплънzть  сz вься  написаная.  23горе  же  
непраздьныимъ и доѩщиимъ  въ  ты  
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дьни.  бѫдеть  бо  бэда  велия  на  земли  и  
гнэвъ  на  людьхъ  сихъ .  24и  падѫть  въ 
остриѥ  меча .  и  плэнени  бѫдѫть  въ  ѩзы-
кы  вьсz. и иерс Ѹлмъ бѫдеть  попираѥмъ  
ѩзыкы  доньдеже  съконьчаѭть  сz врэ-
мена  ѩзыкъ.  25и бѫдѫть знамения въ 
слѹнци и лuнэ и звэздахъ и на земли 
тѫга ѩзыкомъ отъ нечаания шuма 
морьскааго и възмѫщения .  26издыхаѭ-
щемъ члѹвкомъ отъ страха и чаания идѫ-
щиихъ на вьселѥнѫѭ. силы бо нбѹсьныѩ 
двигнѫть сz .  27и тогда uзьрѩть сынъ 
члвѹчскыи идѫщь на облацэхъ съ силоѭ и 
съ славоѭ мъногоѭ.  28небо и земля мимо  
идеть а словеса моя не имѫть минѫти.  
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29вънемлэте же себэ ѥда когда отzго-
тэѭть срдѸца ваша обэдениимь и пия-
ньствиимь и печальми житиискыми и 
наидеть на вы вънезапѫ дьнь тъ .  30яко 
сэть бо придеть на вьсz  сэдящzѩ на 
лици вьсеѩ земля .  31бъдите uбо на вьсако 
врэмz молzще сz да съподобите сz uбэ-
жати вьсэхъ сихъ хотzщиихъ быти и 
стати прэдъ сынъмь члѸвчьскомъ. 32бэ же 
въ дьни  uчz въ  црькви  а  нощиѭ  исходz 
въдворэаше  сz въ  горэ  нарицаѥмэи  еле-
онъ. и  вьси  людиѥ  из  uтра  прихождаахѫ  
ооокъ  нѥмu въ  црькъвь  послuшатъ  ѥго .   
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риближааше  же  сz праздьникъ  
опрэснокъ  нарицаѥмыи пасха .  2и 
искаахѫ  архиереи  и  книжьници  како  
и5 быша uбили. бояхѫ  бо  сz людии.  

3въниде  же  сотона  въ  июдѫ .  нарицаѥмааго  
искариотъ  сѫща  отъ числа  обою  на  десzте.  
4и шьдъ  глѸа  архиереомъ  и  воѥводамъ  како  
имъ  предасть  и5.  и въздрадовашz сz и 
съвэщаша дати  ѥмu съребро  6и исповэдэ .  
и  искаше  подобьна  врэмене  да  и5 предасть  
имъ  без  народа .  7приде  же  дьнь  опрэснокъ  
въ  ньже  подобьно  бэ  жрьти  пасхѫ .  8и по-
съла петра и иоана рекъ: шьдъша  uгото-
ваита намъ пасхѫ  да  эмъ .  9она же рэсте 
ѥмu: къде  хоштеши  да  uготоваѥвэ;  10онъ 
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же рече има: се  въшьдъшема  вама  въ  
градъ  срzщеть  вы  члѹкъ въ скѫдьльницэ  
водѫ  носz. по  нѥмь  идэта  въ  домъ  въ  
ньже  въходить.  11и рьцэта гнѸu домu 
глѸеть ти uчитель къде  ѥсть обитэль  иде-
же  пасхѫ  съ  uченикы  моими сънэмь;  12и 
тъ вама покажеть горьницѫ  велиѭ  по-
стъланѫ .  и  тu uготоваита.  13шьдъша  
обрэте  якоже  рече  има  и  uготовасте пас-
хѫ .  14и ѥгда  бысть година  възлеже  и  оба  
на  десzте  апостола съ нимь.  15и рече къ 
нимъ: желэниѥмь  се  въжделэхъ  пасха  эс-
ти  съ  вами  прэжде  даже  не  примѫ  мѫкы .  
16глѸѭ  бо  вамъ  яко  отъселэ  не  имамь  эсти  
отъ нѥго  доньдеже  коньчаѥть  сz въ  
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црѸствии  бжѸии.  17и приимъ чашѫ  хвалѫ  
въздавъ  рече: приимэте  се  и  раздэлите  
себэ.  18глѸѭ  бо  вамъ: отъселэ  не  имамь  пити 
отъ плода  лозьнааго  доньдеже  црѸствиѥ  
бжѸиѥ  придеть .  19и приимъ хлэбъ хвалѫ  
въздавъ  прэломи  и  дасть  имъ  глѸѩ: се  
ѥсть  тэло  моѥ  даѥмоѥ  за  вы. се творите 
въ моѭ  памzть .  20и чашѫ  такожде  по  
вечерянии  глѸѩ: си  чаша новыи завэтъ  
моѥѭ  кръвиѭ  яже  за  вы  проливаѥть  сz.  
21обаче се рѫка  прэдаѭщааго  мz съ  мноѭ  
ѥсть  на  трапезэ.  22и снѸъ  uбо члѹчьскыи по 
нареченuuмu идеть .  обаче  горе  члѹвкu 
томu имьже прэданъ  бѫдеть .  23и ти на-
чашz искати въ себэ которыи  uбо  бѫ-
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деть  отъ нихъ  хотzи сътворити се;  24бы-
сть же и пьря въ нихъ кыи мьнить сz 
ихъ быти болѥи .  25онъ  же рече имъ: цр Ѹиѥ  
ѩзыкъ uстоѩть  имъ  и  обладаѭщеи  
ими  благодэтелѥ  нарицаѭть  сz.  26вы же 
не тако. нъ  болии  въ  васъ  да  бѫдеть  яко  
мьнии  и  старэи  яко  слuжz.  27кыи бо болии 
възлежzи ли или слuжzи; не  възлэжаи  
ли; азъ  же  по  средэ  васъ  ѥсмь  яко  слuжzи.  
28вы  же ѥсте  пребывъшеи съ мною въ на-
пастехъ моихъ.  29и азъ  завэщаваѭ  вамъ  
якоже  завэща  мънэ  оцѸь  мои  црѸство .  30да 
эсте и пиѥте  на  трапэзэ  моѥи  въ  црѸст-
вии  моѥмь  и  сzдете  на  прэстолэхъ  сu-
дzще обэма на десzте  колэнома  издра-
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илевома .  31рече же гѹь: симоне  симоне  се  сотона  
просить  васъ  да  бы  сэялъ яко пьшеницѫ .  
32азъ  же  молихъ  сz о  тебэ  да  не  оскuдэ-
ѥть  вэра твоя. и ты  нэкъгда  обрашть  
сz uтврьди  братиѭ  твоѭ .  33онъ же рече 
ѥмu: гѹи  съ  тобою  готовъ  ѥсмь  и въ тьмь-
ницѫ  и  въ  съмрьть  ити.  34онъ  же рече: глѸѭ  
ти  петре  не  възгласить  кокотъ  дьньсь  
дондеже  три  краты  отъврьжеши сz отъ 
мене не вэдэти.  35и рече имъ: ѥгда  по-
сълахъ  вы  без  влагалища  и  бес  пиры  и бес 
сапогъ еда  чесо  лишени  бысте; они же решz: 
ни  чесо же.  36рече же имъ: нъ  нынэ  иже  
имать  влагалища  да  възметь  такожде  
и  пирѫ .  и  иже  не  имать  да  продасть  ризѫ  
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своѭ  и  кuпить ножь.  37глѸѭ  бо  вамъ  яко  
ѥще  писаноѥ  се  подобаѥть  да  съконьча-
ѥть  сz о  мънэ  ѥже  и  съ  безаконьникы  
въмэни сz. ибо  ѥже  о  мънэ  коньчинѫ  
имать.  38они же рэшz: гѹи  се  ножа  сьде  дъва.  
онъ  же  рече  имъ: довольно  ѥсть.  39и  ишьдъ  
иде  по  обычаю въ горѫ  елеоньскѫ .  по  нѥмь  
же  идошz uченици ѥго .  40бывъ же на мэс-
тэ рече имъ: молите сz да не вьнидете въ 
напасть .  41и самъ отъстѫпи отъ нихъ 
яко врьжениѥ камени и поклонь колэнэ 
молэаше сz  42глѸя: очѸе аще волиши мимо  
неси чашѫ сиѭ отъ мене. обаче не моя воля 
нъ твоя бѫдеть. 43яви же сz ѥмu анѹглъ  съ 
нбѸсе  uкрэпляz  и5 .  44и бывъ въ подвизэ 
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прилэжьнэѥ молэаше сz.  и бысть потъ 
ѥго  яко каплэ кръве каплѭщzѩ на зем-
лю.  45и въставъ отъ молитвы и приде къ 
uченикомъ обрэте z съпzщz отъ печали .  
46и рече имъ:  чьто съпите;  въставъше 
молите сz да не вънидете въ напасть .  
47ѥще  же ѥмu глѸѭщu се народъ и нарица-
ѥмыи  иuда ѥдинъ  отъ обою  на  десzте 
прэдъ ними идэаше. и пристѫпи къ i ѹсu 
лобъзатъ ѥго .  се бо бэ знамение далъ имъ. 
ѥгоже  лобъжѫ тъ ѥсть .  48i ѹс же рече ѥмu: 
иuдо лобъзаниимь ли снѸа  члѹчьскааго прэ-
даѥши;  49видэвъше же иже бэахѫ о нѥмь 
бываѥмоѥ  рэшz ѥмu: гѹи аще uдаримъ 
ножемь;  50и uдари ѥдинъ нэкыи отъ нихъ 
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архиереова раба и отърэза ѥмu uхо десноѥ .  
51отъвэщавъ же i ѹс рече: оставите до сего. и 
коснѫвъ въ uхо ѥго исцэли и5.  52рече же i ѹс къ 
пришьдъшиимъ на нь архиереомъ и стра-
тигомъ црѹквьныимъ и старьцемъ:  яко 
на разбоиника ли изидосте съ мечи и дрь-
кольми ятъ мене;  53по вьсz  дьни сѫщu ми 
съ вами въ црѹкви не прострэсте рѫкы на 
мz. нъ се ѥсть ваша година и область 
тьмьнаа. 54имъше же и5  и въведошz и5  въ  
домъ архиереовъ. петръ  же идэаше въ слэдъ 
издалече.  55възгнэщьшемъ же имъ огнь 
посрэдэ двора и въкuпэ сэдъшемъ сэдэ-
аше петръ по  срэдэ ихъ .  56uзьрэвъши же и5  
рабыни етера сэдzща при свэщи и възь-
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рэвъши на нь рече: и сь съ нимь бэ.  57онъ же 
отъврьже сz ѥго глѸz:  не знаѭ ѥго жено .  58и 
не по мъногu дрuгыи видэвъ и5 рече: и ты 
отъ нихъ ѥси. петръ же рече: члѹче нэсмь .  59и 
мимо  шьдъши яко годинэ ѥдинои  инъ 
етеръ крэпляше сz глѸz  въ  истинѫ и сь съ 
нимь бэ ибо галилеи ѥсть .  60рече же петръ: 
члѹче не вэмь ѥже глѸеши. и абиѥ ѥще глѸѭ-
щu ѥмu възгласи кuръ .  61и обращь сz гѹь 
възьрэ на петра и помzнѫ петръ слово гнѸѥ  
якоже рече ѥмu яко прэжде даже не въз-
гласить кuръ трикраты отъврьжеши сz 
мене.  62и ишьдъ вънъ плака сz горько .  63и 
мѫжи дрьжzще i ѹса  рѫгаахѫ сz ѥмu биѭ-
ще.  64и закрывъше и5  бияахѫ  по лицѫ  въпра-
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шаахѫ  же и глѸѭще: прорьци къто ѥсть 
uдарии тz;  65и ина мънога хuлzще 
глѸаахѫ  на нь .  66и  яко  бысть дьнь  събьра-
шz сz старьци  людьсции  и  архиереи  и  
кънижьници  и  ведошz и5 на  съньмъ  свои  
глѸѭще: аще  ты  ѥси  хѹъ  рьци  намъ .  67рече  же  
имъ: аще  вамъ  рекѫ  не  имете  вэры .  68аще 
же и въпрошѫ  вы  не  отъвэщаѥте  ми  ни 
пuстите. 69отъселэ  бѫдеть  снѸъ  члѹвчьскыи 
сэдz о  деснѫѭ  силы  бжѸиѩ .  70рэшz же  вьси: 
ты  ли uбо ѥси  снѸъ  бжѸии; онъ же къ нимъ 
рече: вы  глѸѥте  яко  азъ  ѥсмь .  71они  же  рэшz: 
чьто  ѥще  трэбuѥмъ  свэдэтельства; сами  
ооо         бо  слышахомъ отъ uстъ ѥго .  
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 въставъше вьсе мъножьство ихъ 
ведошz и5 къ  пилатu. 2начzшz 
же  на  нь  вадити  глѸѭще: сего  обрэ-
тохомъ  развращаѭща  языкъ 

нашь и възбраняѭща  даяти  кесареви  
дань  глѸѭща  себе  хѹа  црѸя  быти. 3пилатъ  же  
въпроси  и5 глѸѩ: ты  ли ѥси  црѸь  июдеомъ; онъ 
же отъвэщавъ рече ѥмu: ты  глѸѥши.  4пи-
латъ  же  рече  къ  архиереомъ  и  къ  народu: ни 
коѥѩ  же  вины  не обрэтаѭ  въ  члѹвцэ  семь .  
5они  же  крэплэахѫ  сz глѸѭще  яко  раз-
вращаѥть  люди  uчz по  вьсеи  июдеи  на-
чьнъ  отъ галилеѩ  до  сьде.  6пилатъ  же  
слышавъ  галилеѭ  въпроси  и5: аще  члѹкъ  га-
лилеискъ  ѥть; 7и  разuмэвъ яко отъ об-
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ласти иродовы  ѥсть посъла  и5 къ  иродu 
сѫщu и томu въ иерuсалимэ въ дьни  ты .  
8иродъ  же  видэвъ  i ѹса радъ  бысть зэло .  бэ  
бо  желэѩ  отъ многъ  врэменъ  видэти  и5 
занѥ  слышааше  мънога  о  нѥмь  и  надэ-
аше  сz знамениѥ  етеро  видэти  отъ нѥго  
бываемо .  9въпрашааше  же  и5 словесы  мъно-
гы. онъ же ни чесо же не отъвэщавааше 
ѥмu. 10стоэахѫ  же  архиереи  и  кънижьници  
прилэжьно  вадzще  на  нь .  11uкорь  же  и5 иродъ  
съ  вои  своими  и  порѫгавъ  сz облъкъ  и5 въ  
ризѫ  свэтьлѫ  възврати  и5 къ  пилатови.  
12бысте же си дрuга  иродъ  же  и  пилатъ  въ  
тъ  дьнь  съ  собоѭ.  прэжде  бо  бэасте  враж-
дѫ  имѫща междu собоѭ.  13пилатъ  же  
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съзъвавъ  архиереѩ  и  кънzзz и  люди  14рече  
къ  нимъ: приведосте  ми  члѹка  сего  яко  раз-
вращаѭща  люди.  и  се  азъ  истzзавъ  
прэдъ  вами  не  обрэтохъ  ни  ѥдиноѩ  о  
члвѸцэ  семь  вины  ѩже  на  нь  вадите.  15нъ  
ни  иродъ .  посылахъ  бо  и5 къ  нѥмu и  се  ни  
чьто же достоино  съмрьти  сътворено  ѥсть о  
нѥмь .  16показавъ  uбо  отъпuщѫ  и5. 17по-
трэбѫ  же  имэаше  на  вьса  празьдьникы  
отъпuщати имъ ѥдиного .  18възъпиша  же  
вьси  народи  глѸѭще: възьми  сего  отъпuсти  
же  намъ  варавѫ .  19иже  бэ  за  ѥдинѫ  кра-
молѫ  бывъшѫѭ  въ  градэ  и  uбииство  
въврьженъ въ тьмьницѫ .  20пакы  же пи-
латъ възгласи  хотz отъпuстити  i ѹса. 
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21они  же  въпияахѫ  глѸѭще: пропьни  и5 про-
пьни .  22онъ  же  третиицеѭ  рече  къ  нимъ: 
чьто  бо  сътвори  зъло; ни  чьсо  же  достоина  
съмрьти  обрэтохъ  о  нѥмь .  показавъ  и5 uбо  
отъпuщѫ .  23они  же  прилежаахѫ  гласы  ве-
лии просzще ѥго  на  пропzтиѥ.  и  uстоэахѫ  
гласи  ихъ  и  архиереистии.  24пилатъ  же  по-
сѫди  быти прошениѥ  ихъ .  25отъпuсти  же  
имъ  въсажденааго  въ  тьмьницѫ  за  кра-
молѫ  и  uбииство ѥгоже  прошаахѫ  а  i ѹса 
прэдасть  воли  ихъ .  и  яко  и5 поведошz ѥмъ-
ше  симона  ѥдиного кµринэа  грzдѫща  съ  
села  задэшz ѥмu крс Ѹтъ  носити  по  i ѹсэ. 
27идэаше  же  въ  слэдъ  ѥго  мъногъ  народъ  
людии  и  жены  ѩже  и  бияахѫ  сz и  
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плакаахѫ  сz ѥго .  28обращь  же  сz i ѹсъ къ 
нимъ рече: дъщери  иер ѹлимьскы  не плачите 
сz о мънэ. обаче  себе  плачите  сz и  чzдъ  
вашихъ .  29яко  се  дьниѥ  грzдѫть  въ  нѩже  
рекѫть: блажени  неплодъви  и  чрэва  яже  
не  родишz и  съсьци  иже  не  доишz. 30тъгда  
начьнѫть  глѸати  горамъ: падэте  на  ны  
и хлъмомъ покрыите ны .  31занѥ  аще  въ  
сырэ дрэвэ  си творzть въ сuсэ чьто 
бѫдеть;  32ведэахѫ  же  и  ина  дъва  зъло-
дэя  съ  нимь  uбитъ. 33и ѥгда приде на 
мэсто нарицаѥмоѥ краниѥво тu и5  распz-
шz и зълодэя ѥдиного о деснѫѭ а дрu-
гааго о лэвѫѭ распzшz .  34i ѹс  же глѸааше: очѸе 
отъпuсти имъ не вэдzть бо сz чьто тво-
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рzще. раздэлэѭще же ризы ѥго метаахѫ 
жрэбиѩ .  35и стояахѫ людиѥ зьрzще. под-
ражахѫ  же и5 кънzзи глѸѭще съ ними: 
инэхъ ѥсть съпаслъ да спѸсеть и сz аще 
ѥсть  хсѸъ сынъ бжѸии избьраныи.  36рѫга-
ахѫ  же сz ѥмu и воини пристѫпаѭще и 
оцьтъ придэѭще ѥмu  37и глѸѭще: аще ты 
ѥси  црѸь июдеискъ спѸси сz самъ .  38бэ же и 
написаниѥ написано надъ нимь къни-
гами елиньсками и римьсками и евреи-
сками:  се ѥсть цр Ѹь июдеискъ .  39ѥдинъ  же 
отъ обэшенuю зълодэю хuляаше и5  глѸя: 
аще ты ѥси хсѸъ спѸси сz самъ и ны.  
40отъвэщавъ же дрuгыи прэщааше ѥмu 
глѸя: ни ли ты боиши сz бѹа; яко въ томь-
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же осѫжденъ ѥси.  41и вэ uбо  въ правьдѫ 
достоиная бо яже  дэлаховэ въсприѥмлѥ-
вэ.  а сь  же ни  чесо  же зъла сътвори.  42и 
глѸааше iѹсви  помzни мz гѹи ѥгда  придеши 
въ цр Ѹствии своѥмь .  43рече же ѥмu i ѹс: аминъ 
глѸѭ  тебэ дьньсь съ мъноѭ бѫдеши въ раи.  
44бэ  же година шестая. и тьма бысть по 
вьсеи земли до годины девzтыѩ .  45слнѸцu 
омьрькъшu. и катапетазмата црѹквьная 
раздьра сz на дъвоѥ .  46и възгласивъ гла-
съмь великъмь i ѹс рече: очѸе въ рѫцэ твои 
прэдаѭ дхѸъ мои.  и се рекъ издъше .  47ви-
дэвь  же сътьникъ бывъшеѥ прослави бѹа 
глѸя: въ истинѫ члкъ сь правьдьнъ бэ.  48и 
вьси пришьдъшеи на позоръ сь видzще 
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бывъшая биѭще пьрьси своѩ възвраща-
ахѫ сz .  49стояхѫ  же вьси знаѥми ѥмu 
издалеча и жены въшьдъшzѩ съ нимь 
отъ галилеѩ зьрzштz сихъ.  50и се мѫжь  
именемъ  иосифъ  съвэтьникъ сы  мѫжь  
благъ  и  правьдьнъ .  51сь  не  бэ  присталъ  
съвэтэ  и  дэлэ  ихъ. отъ аримаfеа  града  
июдеиска .  иже  чаяше  и  тъ  црѸствия  
бжѸия.  52сь  пристѫпль  къ  пилатu испроси  
тэло  i ѹсво. и  сънемъ  ѥ  обитъ  ѥ  плащани-
цеѭ  и  положи  ѥ  въ  гробэ  исэченэ  въ  нѥмь-
же  не  бэ  ни  къто  же  ни  когда  же  положенъ .  
54и  дьнь  бэ  параскевги  и  сѫбота  свитаа-
ше.  55въ  слэдъ  же  шьдъшz жены  ѩже  
бэахѫ  пришьлы  съ нимь отъ галилеѩ  ви-
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дэшz гробъ  и  яко  положено  бысть тэло 
ѥго .  56възвращz же  сz uготовашz арома-
ты  и мµро и въ сѫботѫ  uбо  uмлъчашz по  
заповэди.  

ъ ѥдиныи же сѫботы  зэло  рано  при-
дошz жены на гробъ несѫщz ѩже  

uготовашz ароматы и нэкыѩ  
съ ними. 2обрэтошz же камень 

отъваленъ отъ гроба .  3и въшьдъшz 
не обрэтошz тэлесе гѹа  i ѹса. 4и бысть не-

домыслzщемъ сz имъ о семь. и се мѫжа 
дъва стасте въ нихъ въ ризахъ бльщz-
щахъ сz.  5пристрашьнамъ же бывъшамъ 
имъ и поклоньшамъ лица на землѭ .  рекос-
та къ нимъ:  чьто ищете живааго съ мрьт-
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выими; 6нэсть сьде нъ въста. помzнэте 
якоже глѸа вамъ еште сы въ галилеи  7гlя 
яко подобаѥть снѸu члѹчьскuuмu прэда-
нu быти въ рѫцэ чловэкъ грэшьникъ и 
распzтu быти и третии дьнь въскрьс-
нѫти.  8и помzнѫшz глѸы ѥго .  9и възвра-
щьшz сz отъ гроба възвэстишz вьса си 
ѥдиномu  на  десzте и вьсэмъ прочиимъ .  
10бэаше же магдалыни мария и иоана и 
мария ияковля и прочzѩ съ ними ѩже и 
глѸаахѫ  къ апѹломъ си.  11и явишz сz прэдъ 
ними яко блzди глѸи ихъ и не  имэахѫ 
имъ вэры .  12петръ же въставъ тече къ гро-
бu и приникъ видэ ризы ѥдины лежzщz 
и иде въ себэ дивz сz бывъшuuмu .  13и се 
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дъва отъ нихъ бэста идѫща въ тъжде 
дьнь въ вьсь отъстоѩщѫѭ стадии шесть  
десzтъ отъ иерuсалима ѥиже  имz ема-
uсъ. 14и та бесэдоваста къ себэ  о вьсэхъ 
приключьшиихъ сz сихъ.  15и бысть бесэ-
дuѭщема има и сътzзаѭщема сz самъ 
i ѹсъ  приближь сz идяаше съ нима. 16очи же 
ѥю  дьржасте сz да ѥго не познаѥта. 17рече 
же къ нима:  чьто сѫть словеса си о нихъже 
сътzзаѥта сz къ себэ идѫща и ѥста 
дрzхла; 18отъвэщавъ же ѥдинъ ѥмuже 
имz клеопа рече къ нѥмu: ты ли ѥдинь 
пришьльць ѥси въ иерuсалимэ и не чu 
бывъшиихъ въ немь въ дьни сиz; 19и рече 
има: кыихъ; она же рэста ѥмu: яже о i ѹсэ 
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назарянинэ иже бысть мѫжь прр Ѹкъ  си-
льнъ дэлъмь и словъмь прэдъ богъмь и 
вьсэми людьми. 20и како и5  прэдашz архи-
ереи и кънzзи наши на осѫждениѥ съмьрти 
и распzшz и5.  21мы же надэяахомъ сz 
яко сь ѥсть хотzаи избавити изѹла.  нъ и 
надъ вьсэми сими третии се дьнь имать 
дьньсь отънелиже си бышz. 22и жены ѥте-
ры отъ насъ uжасишz ны бывъшz рано 
u гроба 23и не  обрэтъше тэлесе ѥго придошz 
глаголѭщz и явлѥниѥ аньгела видэшz 
иже глѸѭть жива. 24и идошz ѥдини отъ 
насъ къ гробu и обрэтошz тако  яко  иже и 
жены рекошz самого же не видэшz.  25и тъ 
рече къ нима: Ҷ несъмысльна и мьдьльна 
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сьрдьцьмь вэровати о вьсэхъ яже глѸашz 
пророци. 26не тако ли подобаше пострадати 
хѹu и вънитн въ славѫ своѭ. 27и начьнъ 
отъ моµсеа и отъ вьсэхъ пророкъ съказа-
аше има отъ вьсэхъ кънигъ ѩже  бяахѫ о 
нѥмь. 28и приближишz сz въ вьсь въ нѭже 
идяаста и тъ творяаше сz далече ити. 
29и нѫждааста и5 глаголѭща: облzзи съ 
нама. яко при вечерэ ѥсть и прэклонилъ сz 
ѥсть  дьнь. и въниде съ нима облещь .  30и 
бысть яко възлеже съ нима и приимъ 
хлэбъ блгѹслви и прэломль даяше има .  
31онэма же отъвьрзоста сz очи и познаста 
и5.  и тъ ищезе отъ нею .  32и рэста къ себэ: не 
сьрдьце ли наю горz  бэ въ наю ѥгда  
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глѸааше къ нама на пѫти и яко съка-
зааше нама писания. 33и въставъша въ 
тъ часъ възвратиста сz въ иерuсалимъ  и 
обрэтоста съвъкuопльша  сz ѥдиного  на  
десzте и иже бяахѫ съ ними. 34глѸѭща:  въ  
истинѫ въста хѹъ  и яви сz симонu. 35и та 
повэдаста яже бышz на пѫти и яко сz 
позна има въ прэломлении хлэба .  36си же 
имъ глѸѭщемъ  самъ  i ѹсъ ста по срэдэ  ихъ  и  
глѸа  имъ: миръ  вамъ .  37uбоявъше же сz  и 
пристрашьни бывъше мьнzахѫ дхѸъ ви-
дzще .  38и рече имъ:  чьто съмѫщени ѥсте и 
по  чьто помышлѥния въходzть въ срьдь-
ца ваша;  39видите рѫцэ мои и нозэ мои 
яко самъ азъ ѥсмь .  осzжите мz и видите 
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яко дuхъ плъти и кости не имаать яко-
же мz видите имѫща .  40и се рекъ показа 
имъ рѫцэ и нозэ.  41ѥще  же не  вэрuѭщемъ 
имъ отъ радости и чuдzщемъ сz рече имъ:  
имате ли чьто сънэдьно сьде; 42они же да-
шz ѥмu рыбы печены чzсть и отъ 
бьчелъ сътъ .  43и приимъ прэдъ ними эсть .  
44рече же имъ: се сѫть словеса яже глѸахъ къ 
вамъ ѥще сы съ  вами.  яко подобаѥть 
съконьчати сz вьсэмъ написаныимъ въ 
законэ мосеовэ и въ пророцэхъ и въ псалъ-
мэхъ о мънэ.  45тогда отъвьрьзе имъ uмъ 
да разuмэѭть писания.  46и рече имъ яко 
тако писано ѥсть и тако подобааше по-
страдати хѹu  и въскрьснѫти отъ мьрът-
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ще бѹа .  аминъ .  

выихъ третии дьнь .  47и проповэдати сz 
въ имz ѥго покаанию и оставлѥнию грэ-
хомъ въ вьсэхъ ѩзыцэхъ начьнъше отъ 
иерuсалима .  48вы же ѥсте съвэдэтелѥ  симъ .  
49и се азъ посълю обэтованиѥ оцѸа моѥго на 
вы. вы же сzдэте въ градэ иерuсалимь-
сцэ доньдеже облэчете сz силоѭ съ  выше .  
50изведъ же ѩ вънъ до виfаниѩ и въз-
двигъ рѫцэ свои благослови ѩ .  51и бысть 
ѥгда  благословляаше ѩ отъстѫпи отъ нихъ 
и възношааше сz на небо .  52и ти поклонь-
ше сz ѥмu възвратишz сz въ иерuса-
лимъ съ радостиѭ  великоѭ.  53и бэахѫ вы-
инѫ въ цьрькъви хвалѩще и благословz-
щщщщщщщ  
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євангелие отъ иоана  
 

скони бэ слово. и слово бэ отъ бѹа. и 
бѹъ бэ слово. 2се бэ искони u бѹа .  3и 
тэмь вса бышz и без нѥго  ни 
чьто же не бысть ѥже бысть. 4въ 

томь животъ бэ и животъ бэ свэтъ чло-
вэкомъ. 5и свэтъ въ  тьмэ свьтить сz и 
тьма  ѥго не обzтъ. 6бысть члвѸкъ по-
съланъ отъ бѹа имz ѥмu иоанъ. 7тъ приде 
въ съвэдэтельство да съвэдэтельствu-
ѥть  о свэтэ да вьси вэрѫ имѫть имь .  8не 
бэ тъ свэтъ нъ да съвэдэтельствuѥть 
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о свэтэ. 9бэ свэтъ  истиньныи иже про-
свэщаѥть всякого члѹка грzдѫща въ миръ. 
10въ мирэ бэ и миръ тэмь бысть и миръ 
ѥго  не позна. 11въ своя приде и свои ѥго не 
приѩшz. 12ѥлико  же ихъ приѩтъ и5 дасть 
имъ область чzдомъ бжѸиѥмъ быти вэрu-
ѭщемъ  въ имz ѥго. 13иже ни отъ кръви ни 
отъ похоти плътьскыz ни оть похоти 
мѫжьскы  нъ отъ бѹа родишz сz.  14и слово 
плъть бысть и въсели  сz въ ны и видэ-
хомъ славѫ ѥго славѫ яко ѥдиночzдааго 
отъ оцѸа испълнь благодати и истины. 
15иоанъ съвэдэтельствова о немь и възъ-
ва глѸz: сь бэ ѥгоже рэхъ грzдыи по мънэ 
прэдъ мъноѭ бысть яко пьрвэи мене бэ. 
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16и отъ испълнения ѥго мы вьси приѩ-
хомъ благодать въз благодать. 17яко за-
конъ мосеомь данъ бысть. благодать и ис-
тина iѹс хмѸь бысть .  18бѹа ни  къто  же ни  къде  
же не видэ. тъкъмо ѥдиночzдыи снѸъ сы 
въ лонэ отьчи тъи исповэда.  19и се ѥсть 
съвэдэтельство иҶаново ѥгда  посълашz 
июдеи отъ иерuсалима иереz  и левъгиты 
да въпросzть ѥго: ты къто ѥси .  20и испо-
вэда и не  отъвьрже сz. и исповэда яко нэ-
смь азъ хсѸъ.  21и въпросишz же и5:  къто uбо 
ты ѥси; илия ли ѥси; и глѸа: нэсмь. пр ѹркъ  
ли ѥси ты; и отъвэща: ни .  22рэшz  же ѥмu: 
къто ѥси;  да  отъвэтъ дамъ посълавъ-
шиимъ ны. чьто глаголѥши о тебэ са-
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момь.  23рече же:  азь гласъ въпиѭщааго въ 
пuстыни.  исправите пѫть гнѸь якоже рече 
исаия пророкъ.  24и посълании бяахѫ отъ 
фарисеи 25и въпросишz и5 и рэшz ѥмu:  чьто 
uбо крьщаѥши аще ты нэси хсѸъ ни илия 
ни пр ѹркъ;  26отъвэща имъ иоанъ глѸz: азъ 
крьщаѭ въ водэ по  срэдэ  же васъ стоить 
ѥгоже  не вэсте.  27тъ ѥсть  грzдыи по мънэ 
яко пьрвэи мене бэ. ѥмuже нэсмь досто-
инъ да отрэшѫ ремень сапогu ѥго.  28си въ 
виfании бышz об онъ полъ иордана идеже 
бэ иҶанъ крьстz.  29въ  uтрэи дьнь  видэ  
иоанъ  i ѹса грzдѫща  къ себэ и глѸа  о нѥмь: се  
агньць  бжѸии  въземлѩи  грэхы  вьсего мира. 
30сь ѥсть о нѥмьже азъ рекохъ по мънэ 
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идеть мѫжь иже прэдъ мъноѭ бысть яко 
прьвэи мене бэ.  31и азъ не вэдэахъ ѥго .  
нъ да явить сz излѸѥви  сего ради придохъ 
азъ въ водэ крьстz.  32и съвэдэтельст-
вова иоанъ глѸѩ  яко видэхъ дхѸъ съходzщь 
и грzдѫщь на  нь яко голѫбь съ нбѸсе и прэ-
бысть на нѥмь .  33и азъ не вэдэахъ ѥго 
нъ посълавъи мz крьститъ въ водэ тъ 
мънэ рече: надъ ньже uзьриши дхѸъ съхо-
дzщь и прэбываѭщь на нѥмь сь ѥсть 
крьстzи дхѸъмь стѸыимь .  34и азъ видэхъ и 
съвэдэтельствовахъ яко сь ѥсть сынъ 
бжѸии.  35въ  uтрэи же дьнь  пакы  стояше 
иоанъ и отъ uченикъ ѥго  дъва .  36и uзьрэ 
i ѹса идѫща и глѸа: се агньць бжѸии.  37и слы-
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шаста и5 оба uченика глѸѭщь и по i ѹсэ 
идоста.  38обращь  же сz i ѹс  и видэвъ я по 
себэ идѫща глѸа има: чьсо ищета; она же 
рэста ѥмu: равви. ѥже глѸѥть сz съказа-
ѥмо  uчителю. къде живеши;  39глѸа  има: 
придэта и видита.  придоста же и видэ-
ста къде живэше. и прэбыста u нѥго 
дьнь тъ. година же бэ яко десzтая.  40бэ 
же андреа братъ симона петра  ѥдинъ отъ 
обоѭ слышавъшuю отъ иоана и по нѥмь 
шьдъшuѭ.  41обрэте сь прэжде брата сво-
ѥго  симона и глѸа ѥмu: обрэтохомъ месиѭ. 
ѥже  ѥсть съказаѥмыи хсѸъ.  42и приведе и5  
къ iѹсви.  възьрэвъ  же на  нь i ѹс  рече:  ты ѥси 
симонъ снѸъ  ионинъ  ты наречеши сz кифа .  
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ѥже  съказаѥть сz петръ.  43въ uтрэи же 
въсхотэ i ѹс  изити въ галилеѭ и обрэте 
филипа и глѸа ѥмu: грzди по мънэ.  44бэ  
же филипъ отъ виfъсаидьска града анд-
реова и петрова.  45и обрэте филипъ наfа-
наила и глѸа ѥмu:  ѥгоже писа моиси въ за-
конэ и пророци обрэтохомъ i ѹса  снѸа иосифова 
иже отъ назареfа.  46и глѸа ѥмu наfана-
илъ: отъ назареfа можеть ли чьто добро 
быти; глѸа ѥмu филипъ:  приди и виждь .  
47видэвъ же iѹс  наfанаила грzдѫща къ нѥ-
мu и глѸа о нѥмь: се въ истинѫ изѹлитэнинъ 
въ нѥмьже льсти нэсть.  48глѸа ѥмu наfа-
наилъ: како мz знаѥши; отъвэщавъ же iѹс  
рече ѥмu:  прэжде  даже не възгласи тебе 
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филипъ сѫща подъ смоковьннцеѭ  видэхъ 
тz .  49отъвэща наfанаилъ и глѸа ѥмu: рав-
ви ты ѥси снѸъ божии  ты ѥси цр Ѹь изѹлвъ .  
50отъвэща i ѹс  и рече ѥмu: занѥ рэхъ ти 
яко видэхъ тz подъ смоковьницеѭ вэрu-
ѥши. больша сихъ uзьриши.  51и глѸа ѥмu:  
аминъ аминъ глѸѭ  вамъ:  отъселэ uзьрите 
нбѸо  отъвьрсто и ангелы божиѩ въсходzщz 
и низъходzщz надъ снѸа чловэчьскааго .  

 въ третии дьнь  бракъ бысть въ 
кана галилеи  и бэ тu мати i ѹсва. 
2зъванъ же бэ i ѹс  и uченици ѥго на 
бракъ.  3и недоставъшu винu глѸа 

мати i ѹсва  къ нѥмu: вина ие имѫть.  4глѸа 
ѥи  iѹс:  чьто ѥсть мънэ и тебэ жено; не u 
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приде година моя.  5глѸа мати ѥго слu-
гамъ: ѥже аще глѸеть вамъ сътворите.  6бэ-
ше же тu водоносъ камzнъ шесть лежzщь 
по очищенню июдеискu въмэстzщь по 
дъвэма ли по трьмъ мэрамъ.  7глѸа  имъ i ѹс:  
напълннте водоносы воды. и напълнишz 
до вьрха.  8и глѸа имъ:  почьрпэте нынэ и 
принесэте архитриклинови.  они же принесо-
шz.  9якоже въкuси архитриклинъ вина 
бывъшааго отъ воды и не  вэдэше отъ  
кѫдu ѥсть а слuгы вэдяахѫ почьрпъ-
шеи водѫ.  и възгласи жениха архитри-
клинъ  10и глѸа ѥмu: вьсакъ чловэкъ прэж-
де доброѥ вино полагаѥть и ѥгда uпи-
ѭть сz тогда хuждеѥ.  ты  же съблюде 
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доброѥ вино доселэ.  11се сътвори знамениѥмъ 
начzтъкъ i ѹс  въ кана галилеи яви славѫ 
своѭ и вэровашz въ нь  uченици ѥго .  12по  
семь  съниде  iѹс въ каперънаuмъ самъ и 
мтѸи ѥго  и  братия  ѥго  и  uченици ѥго  и  
тu нє  мъногы дьнн  прэбысть. 13и близъ 
бэ пасха июдеиска и въниде iѹс въ иерuса-
лимъ  14и обрэте въ цркѸви продаѭщzѩ во-
лы и овьцz и голѫби и пэнzжьникы сэ-
дzщz. 15и сътвори яко бичь отъ вьрви и из-
гъна вьсz  ис цркѸве овьцz и волы и тържь-
никомъ расыпа пэнzзz и дъскы опровьр-
же.  16и продаѭщиимъ голѫби рече:  възьмэ-
те си отъсѫдu не  творите домu оцѸа моѥго 
домu кuпльнааго .  17помzнѫшz же uче-
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ници ѥго яко написано ѥсть: жалость до-
мu твоѥго сънэсть мz .  18отъвэщашz же 
июдеи и рекошz ѥмu:  коѥ знамениѥ явля-
ѥши  намъ  яко си твориши;  19отъвэща i ѹс и 
рече имъ:  разорите цьркъвь сиѭ и трьми 
дьньми въздвигнѫ ѭ .  20рэшz же июдеи:  
четырьми  десzты и шєстиѭ лэтъ съзъ-
дана бысть цьркы си а ты ли трьми дьнь-
ми въздвигнеши ѭ;  21онъ же глѸааше о 
цьркъви тэла своѥго .  22ѥгда  же въста отъ 
мьртвыихъ помzнѫшz uченици ѥго яко 
се глѸааше и вэрѫѩшz кънигамъ и словеси 
ѥже  рече i ѹс.  23ѥгда  же бэ въ иер ѹлмэхъ въ 
пасхѫ  въ  праздьникъ  мънози  вэровашz 
въ  имz ѥго  видzще  знамения  ѥго  яже  
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творэаше.  24самъ  же  i ѹсъ не въдаяше  себе  въ  
вэрѫ  ихъ  имьже  самъ  вэдэаше  вьсz. 25и  
яко  не  трэбовааше  да  къто  съвэдэтель-
ствuѥть  о члвѸцэ. самъ  бо  вэдэаше  чьто  
бэаше  въ  члвѸцэ.   

э же чловэкъ етеръ  отъ фарисеи .  имz 
ѥмu никодимъ. кънzзь июдеискъ. 

2сь приде къ iѹѹсви нощиѭ и рече ѥмu:  
равви вэмь яко отъ бѹа ѥси при-

шьлъ uчитель.  ни  къто  же бо не можеть 
знамении сихъ творити яже ты твориши 
аще не бѫдеть бѹъ съ нимь.  3отъвэщавъ i ѹс  
и рече ѥмu: аминъ аминъ глѸѭ  тебэ аще 
къто не родить  сz съвыше не можеть вэ-
дэти црѸьствия бжѸия.  4глѸа къ нѥмu ни-
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кодимъ: како можеть члвѸкъ родити сz 
старъ сы;  ѥда можеть въторицеѭ въ ѫтро-
бѫ вълэсти мтѸре своѥѩ и родити сz;  5отъ-
вэща i ѹс  и рече ѥмu:  аминъ аминъ глѸѭ  
тебэ аще къто не родить сz водоѭ и дхѸъмь 
не можеть вънити въ цр Ѹство божиѥ.  6рож-
деноѥ бо отъ плъти плъть ѥсть и рожденоѥ 
отъ дхѸа дхѸъ ѥсть.  7не  диви сz яко рэхъ 
ти подобаѥть вамъ родити сz съвыше.  
8дхѸъ идеже хощеть дышеть и гласъ ѥго 
слышиши нъ не вэси отъ  кѫдu прихо-
дитъ и камо идеть.  такъ ѥсть всакъ ро-
женыи отъ дхѸа.  9отъвэща никодимъ и рече 
ѥмu:  како могѫть си быти;  10отъвъща i ѹс  
и рече ѥмu: ты ѥси uчитель излѹвъ  и сихъ 
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ли не вэси;  11аминъ аминъ глѸѭ  тебэ яко 
яже вэмъ глѸемъ и ѥже видэхомъ съвэ-
дэтельствuѥмъ и съвэдэтельства на-
шего не приѥмлѥте.  12аще земьна рэхъ 
вамъ и не  вэрuѥте. како аще рекѫ вамъ 
нбѸесьная върuете;  13ни  къто  же възиде на 
нбѸо тъкъмо съшьдыи съ нбѸесе снѸъ члвѸчь-
скыи съи на нбѹси.  14и яко  моµси възнесе 
змиѭ въ пuстыни тако подобаѥть въз-
нести сz снѸu члѹвчьскuuмu.  15да всакъ 
върuяи въ нь не погыбнеть нъ имать жи-
вота вэчьнааго .  16тако бо възлюби  бѹъ  мира  
яко  снѸа своѥго  ѥдиночzдааго  дасть  да  
вьсакъ  вэрuѩи въ него  не погыбнетъ нъ 
имать живота вэчьнааго. 17не посъла бо 
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бѹъ снѸа своѥго въ миръ да сѫдить мирu нъ 
да спѹсть сz миръ ѥго ради .  18вэрuzи въ нь 
не бѫдеть осѫжденъ а не вэрuѩи uже осѫж-
денъ ѥсть яко не вэрова въ имz ѥдино-
чzдааго снѸа бжѸия.  19се же ѥсть сѫдъ яко 
свэтъ приде въ миръ и възлюбишz члѹвци 
паче тьмѫ неже свътъ бешz бо ихъ дэла 
зъла.  20всакъ бо дэлаѩ зълая ненави-
дить свэта и не приходить къ свэтu да 
не обличzть сz дэла ѥго. 21а творzи исти-
нѫ грzдеть къ свътu да явzть сz дэла 
ѥго  яко о бзѸэ сѫть съдэлана .  22по сихъ 
въниде i ѹс  и uченици ѥго въ июдеискѫѭ 
землѭ и тu живяаше и крьщаше .  23бэ же 
иоанъ крьстz въ енонэ близъ салима яко 
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воды мъногы бэхѫ тu .  и прихождаахѫ и 
крьщаахѫ сz.  24не u  бо бэ въсажденъ въ 
тьмьницѫ иоанъ .  25бысть же сътzзаниѥ 
отъ uченикъ иоановъ съ июдеи о очище-
нии.  26и придошz къ иоанu и рэшz ѥмu:  
равви иже бэ съ тобоѭ об онъ полъ иердана 
ѥмuже ты съвэдэтельствова се тъ крь-
щаѥть и вьси грzдѫть кь нѥмu .  27отъ-
вэща иоанъ и рече: не можеть члвѸкъ при-
имати ни  чьсо  же аще не бѫдеть ѥмu дано 
съ нбѸесе.  28вы сами мънэ съвэдэтельст-
вовасте яко рэхъ нэсмь азъ хѹс нъ по-
съланъ ѥсмь прэдъ нимь .  29имэѩи невэс-
тѫ женихъ ѥсть а дрuгъ жениховъ стоѩ и 
послuшаѩ ѥго радостиѭ радuѥть  сz за 
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гласъ жениховъ .  си uбо радость моя испъл-
ни сz .  30ономu подобаѥть расти а мънэ 
мьнити  сz.  31грzдыи съвыше надъ вьсэ-
ми ѥсть. ижє  отъ землz  отъ землz  ѥсть 
и отъ землz  глѸеть. грzдыи съ нбѸесе надъ 
вьсэми ѥсть  32ѥже  видэ и слыша се съвэ-
дэтельствuѥть и съвэдэтельства ѥго ни 
къто же приѥмлѥть. 33приимыи ѥго съвэ-
дэтельство запечатьлэ яко бѹъ исти-
ньнъ ѥсть .  34ѥгоже  бо  посъла  бѹъ  глѹы  бжѸиѩ  
глѸеть  не  въ  мэрѫ  бо  бѹъ  дасть дхѸа .  35оцѸь 
любить снѸа и вься дасть въ рѫцэ ѥго. 36вэ-
рuѩи  въ  снѸа имать животъ вэчьныи. а  
иже  не  вэрuѥть  въ  снѸа не uзьрить  живо-
та.  нъ  гнэвъ  бжѸии прэбываѥть  на  нѥмь.  
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гда  же uвэдэ  гѹь  яко  uслышашz 
фарисеи яко i ѹсъ мъножаишz uче-
никы  творить и крьщаѥть  неже  ио-

анъ .  2а  i ѹсъ самъ не крьщааше нъ uче-
ници ѥго .  3остави  июдеѭ  и  иде  пакы  въ 
галилеѭ.  4достоэаше  же  ѥмu проити  скво-
зэ  самариѭ.  5приде  же  i ѹсъ въ градъ  сама-
реискъ нарицаѥмы сuхарь близъ вьси ѭже 
дасть ияковъ иосифu сынu своѥмu .  6бэ  
же тu стѫденьць ияковль .  iѹсъ  же трuждь 
сz оть пѫти сэдэаше тако на стѫденьци .  
година же бэ яко шестая.  7приде жена 
отъ самария почрэтъ воды. глѸа  ѥи i ѹсъ:  
даждь ми пити.  8uченици бо ѥго ошьли 
бэахъ въ градъ да брашьно кuпzть .  9глѸа 

. д7 . 
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ѥмu жена самарzныни: како ты иuдеи 
сы отъ мене пити просиши жены самарz-
ныня сѫщz; не прикасаѭть  бо сz иuдеи 
самарэнехъ .  10отъвэща i ѹсъ и рече: аще бы 
вэдэла даръ бжѸии и къто ѥсть глаголяи 
ти даждь ми пити ты бы просила u нѥго 
и далъ ти бы водѫ живѫ .  11глѸа ѥмu жена: 
гѹи ни почрьпальника имаши и стuде-
ньць глѫбокъ ѥсть. отъ  кѫдu uбо имаа-
ши водѫ живѫ;  12еда ты болии ѥси оцѸа на-
шего иякова иже дасть намъ стuденьць 
и тъ из нѥго пи и сынове ѥго и скоти ѥго;  
13отъвэща i ѹсъ и рече ѥи: вьсякъ пиѩи отъ 
воды сеѩ  въжzждеть сz пакы.  14а иже 
пиѥть  отъ воды ѭже азъ дамь ѥмu не 
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имать въждzдати сz въ вэкъ. нъ вода 
ѭже  азъ дамь ѥмu бѫдеть въ нѥмь ис-
точьникъ воды  истэкаѭщzѩ въ жи-
вотъ вэчьныи.  15глѸа къ нэмµ жена: гѹи 
даждь ми сиѭ водѫ да ни жzждѫ ни при-
хождѫ почьрьпатъ .  16глѸа  ѥи i ѹсъ: иди при-
зови мѫжъ твои и приди сэмо .  17отъвэща 
жена и рече ѥмu:  не имамъ мѫжа .  глѸа  ѥи 
i ѹсъ  добрэ рече яко мѫжа не имамъ.  18пzть 
бо мѫжъ имэла ѥси и нынэ ѥгоже имаши 
нэсть  ти мѫжъ .  се въ  истинѫ рече.  19глѸа  
ѥмu жена: гѹи  виждѫ яко пророкъ ѥси ты .  
20оцѸи наши въ горэ сеи поклонишz сz и вы 
глѸѥте яко въ иерuсалимэ ѥсть мэсто иде-
же кланяти сz подобаѥть .  21глѸа  ѥи i ѹсъ:  
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жено вэрѫ ми ими яко идеть година ѥгда  
ни въ горэ сеи ни въ ерс ѹлимэхъ поклоните 
сz оцѸu .  22вы кланяѥте сz ѥже не вэсте.  мы 
кланяѥмъ  сz ѥже вэмь. яко спс ѹениѥ отъ 
иuдеи ѥсть .  23нъ придеть година и нынэ 
ѥсть ѥгда истиньнии поклоньници покло-
нzть сz оцѸu дхѸъмь и истиноѭ. ибо оцѸь 
тацэхъ ищеть кланяѭщихъ сz ѥмu .  
24дхѸъ ѥсть бѹъ. и  иже кланяѥть сz ѥмu 
дхѸъмь и истиноѭ достоить кланяти сz. 
25глѸа ѥмu жена: вэмь яко месия придеть 
нарицаѥмы  хсѸъ .  ѥгда  тъ придеть въз-
вэстить намъ вьсz.  26глѸа ѥи i ѹсъ: азъ ѥсмь 
глѸяи съ тобоѭ.  27и тогдаже придошz uче-
ници ѥго и чѫждаахѫ сz яко съ женоѭ 
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глѸааше и ни  къто  же не рече ѥмu: чесо ище-
ши или чьто  глѸѥши  съ нѥѭ;  28остави же 
водоносъ свои жена и иде въ градъ .  и глѸа 
члвѸкомъ:  29придэте видите члвѸка иже рече 
ми вьсz  ѥлико сътворихъ. ѥда тъ ѥсть хсѸъ;  
30придошz  же из града и идэахѫ къ нѥ-
мu .  31междѫ же симь моляахѫ и5 uченици 
ѥго  глѸѭще: равви эждь .  32онъ же рече имъ: 
азъ брашьно имамъ эсти ѥгоже  вы не вэс-
те.  33глѸаахѫ  же uченици ѥго къ себэ:  ѥда 
къто принесе ѥмu эсти;  34глѸа имъ i ѹсъ: моѥ 
брашьно ѥсть да сътворѫ  волѭ посълавъ-
шааго мz и съврьшѫ дэло ѥго .  35не вы ли 
глѸѥте яко ѥще четыре мэсzци сѫть и жzт-
ва придеть. се глѸю  вамъ възведэте очи 
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ваши и видите нивы яко плавы сѫть  къ 
жzтвэ uже .  36и жънѩи мьздѫ прииметь 
и събираѥть плодъ въ животъ вэчьныи.  
да сэяи въкuпэ радuѥть сz и жьнѩи .  
37о семь бо слово ѥсть истиньноѥ яко инъ 
ѥсть  сэяи и инъ ѥсть жьнѩи .  38азъ же 
послахъ вы жzтъ идеже вы не  трuдисте  
сz. ини трuдишz сz и вы въ трuдъ ихъ 
вънидосте.  39отъ града же того мънози 
вэровашz въ нь отъ самарянъ за слово 
женэ съвэдэтельствuѭщи яко рече ми 
вьсz  ѥлико сътворихъ .  40ѥгда же придошz 
къ нѥмu самаряне моляахѫ ѥго да  бы 
прэбылъ u нихъ. и прэбысть тu дъва 
дъни.  41и мънози паче вэровашz за слово 
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ѥго .  42женэ же глѸаахѫ  яко uже не за твоѭ 
бесэдѫ вэрuѥмъ. сами бо слышаахомъ и 
вэмь  яко ѥсть въ  истинѫ съпасъ мирu 
христосъ .  43по дъвою же дьню изиде отъ  
тѫдu и иде въ галилеѭ. самъ бо iѹсъ съвэ-
дэтельствова яко прркъ въ своѥмь  отьчь-
ствии не имать чьсти. 45ѥгда же приде 
въ галилеѭ  приѩшz и5  галилеане вься ви-
дэвъше ѥлико  сътвори въ иерѹлмэхъ въ праз-
дьникъ. и ти бо придошz въ праздьникъ. 
46приде же i ѹсъ пакы въ кана галилеискѫ  
идеже сътвори отъ воды  вино. бэ же нэ-
кыи цесарь мѫжь  ѥгоже  сынъ болэше въ 
каперънаuмэ. 47сь слышавъ яко исuсъ 
приде отъ иѭдея въ галилеѭ  и иде къ 
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нѥмu и моляаше и%  да сънидеть исцэ-
литъ сынъ ѥго  хотяаше бо uмрэти.  48рече 
исuсъ къ немu:  аще знамении  и чuдесъ  
не видите не имате вэры ѩти.  49глагола 
къ нѥмu цесаревъ мѫжь: гѹи съниди прэж-
де  даже не uмьреть отрочz моѥ.  50и глаго-
ла ѥмu исuсъ: иди сынъ твои живъ ѥсть. 
и вэрѫ имъ чловэкъ словеси ѥже  рече ѥмu 
исuсъ и идэше.  51и абиѥ съходzщu ѥмu се 
раби ѥго сърэтошz и%  глаголѭще ѥмu яко 
снѸъ твои живъ ѥсть .  52въпрашаашє же го-
дины отъ нихъ:  въ  кыи часъ сuлэѥ ѥмu 
бысть;  рэшz  же ѥмu яко вьчера въ  годи-
нѫ семѫѭ  остави и%  огнь .  53разuмэвъ же 
отьць ѥго яко та година бэ  въ нѭже рече 
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ѥмu исuсъ: сынъ твои живъ ѥсть. и вэрова 
самъ и домъ ѥго вьсь .  54се пакы вътороѥ 
знамениѥ сътвори исuсъ пришьдъ  отъ 
иѭдеѩ въ галилеѭ .   

о сихъ же бэ праздьникъ июдеискъ. 
и въниде исuсъ въ ѥрuсалимъ. 2ѥсть  
же въ иѥрuсалимэхъ на овьчи кu-
пэли яже нарицаѥть сz евреискы 

виfезда пzть притворъ имѫщи.  3въ тэхъ 
лежааше мъножьство болzшиихъ слэпъ 
хромъ сuхъ чаѭщиихь движениѥ водэ .  
4аньгелъ бо господьнь на вьсz  лэта мы-
яше сz въ кѫпэли и възмѫщааше водѫ. и 
ижє  прэжде вълажааше по възмѫщении 
воды съдравъ бывааше яцэмь же недѫ-

. є7 . 
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гъмь одьржимъ бывааше .  5бэ  же ѥдинъ 
тu чловэкъ три  десzте и осмь лэтъ имы 
въ недѫзэ своѥмь .  6сего видэвъ исuсъ и 
разuмэвъ яко мънога лэта uже имяа-
ше глагола ѥмu:  хощеши ли цэлъ быти; 
7отъвэща ѥмu недѫжьныи: гѹи чловэка 
не имаамъ да ѥгда възмѫтить сz вода 
въвьржеть мz въ кѫпэль .  ѥгъда  же при-
хожѫ азь  инъ прэжде мене вълазить .  
8глагола ѥмu исuсъ: въстани възьми 
одръ твои и иди въ домъ твои .  9и абиѥ 
цэлъ бысть чловэкъ и възz одръ свои и 
хождааше.  бэ же сѫбота въ тъ дьнь .  10гла-
голаахѫ  же иѭдеи исцэлэвъшuuмu:  
сѫбота ѥсть и недостоить тебэ възzти 
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одра твоѥго .  11онъ же отъвэща имъ: иже 
мz сътвори цэла тъ  мънэ рече:  възьми 
одръ твои и ходи.  12въпросишz же и%:  къто 
ѥсть  чловэкъ рекыи тебэ  възьми одръ 
твои и ходи; 13исцэлэвыи же невэдяаше 
къто ѥсть .  исuсъ бо uклони сz народu 
сѫщu на мэстэ.  14по  томь  же исuсъ обрэте 
и% въ цьркъви и рече ѥмu: се цэлъ ѥси 
кътомu не  съгрэшаи  да не горе ти чьто 
бѫдеть .  15и иде чловэкъ и повэда иѭде-
омъ яко исuсъ ѥсть иже мz сътвори цэла .  
16и сего ради гонэахѫ  июдеи iсuса и 
искаахѫ  ѥго  uбити. занѥ  си творяаше въ 
сѫботѫ .  17iсuсъ же отъвэщавааше имъ: 
оцѸь мои доселэ дэлаѥть  и азъ дэлаѭ .   
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18сего ради паче искахѫ ѥго июдеи uбити.  
яко не тъкмо разаряше сѫботѫ нъ и оцѸа 
своѥго глѹаше бѹа равьнъ сz творz бѹu. 19отъ-
вэща  же i ѹс  и рече имъ: аминъ аминъ глѸѭ  
вамъ не можеть снѸъ творити о себэ ни  чесо  
же  аще не ѥже видить оцѸа творzща.  яже бо 
онъ творить си и снѸъ творить. 20оцѸь бо 
любитъ снѸа и вьсе показаѥть ѥмu яже 
самъ творить. и больша сихъ показаѥть 
ѥмu дэла да вы чuдите сz. 21яко бо оцѸь  
въскрэшаѥть мьртвыѩ и живить тако  
же и снѸъ ѩже  хощеть живить.  22оцѸь бо не 
сѫдить ни  комu  же нъ сѫдъ вьсь дасть 
снѹови.  23да вьси чьтѫть снѸа якоже 
чьтѫть оцѸа.  иже не чьтеть снѸа не чьтеть 
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оцѸа иже посъла ѥго. 24аминъ аминъ глѸѭ  
вамъ яко слuшаѩи словесе моѥго и вэрѫ 
ѥмлzи посълавъшuuмu мz имать жи-
вота вэчьнаго и на сѫдъ не придеть нъ 
прэидеть отъ съмьрти въ животъ. 25аминъ 
аминъ глѸѭ  вамъ яко грzдеть година и 
нынэ ѥсть ѥгда  мьртвии uслышzть 
гласъ снѸа божия и слышавъше оживѫть. 
26якоже бо оцѸь живота имать въ себэ тако 
дасть и снѹови животъ имэти въ себэ.  27и 
область дасть ѥмu и сѫдъ творити яко 
снѸъ чловэчьскъ ѥсть .  28не дивите сz семu. 
яко грzдеть година въ нѭже вьси сѫщеи 
въ гробэхъ uслышzть гласъ ѥго 29и изи-
дѫть сътворьшии благая въ въскрэше-
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ниѥ живота а сътворьшии зълая въ въс-
крэшениѥ сѫда. 30не могѫ азъ о себэ тво-
рити ни  чьсо  же. яко слышѫ и сѫждѫ и 
сѫдъ мои правьдьнъ ѥсть. яко не  ищѫ 
волz моѥѩ нъ волz  посълавъшааго мz 
оцѸа. 31аще азъ съвэдэтельствuѭ о мънэ 
съвэдэтельство моѥ нэсть истиньно. 32инъ 
ѥсть  съвэдэтельствuѩи о мънэ. и вэмъ  
яко истиньно ѥсть съвэдэтельство ѥго 
ѥже  съвэдэтельствuѥть о мънэ. 33вы 
посъласте къ иҶанu и съвэдэтельствова 
о истинэ. 34азъ  же не отъ члвѹкъ съвэ-
дэтельство приѥмлѭ. нъ си глѸѭ  да вы 
спсѸени бѫдете.  35онъ бэ свэтильникъ горz  
и свэтz. вы же хотэсте въздрадовати сz 
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въ годинѫ свьтэния ѥго. 36азъ же имамъ 
съвэдэтельство боле иоанова. дэла бо яже 
дасть мънъ оцѸь та съвьршаѭ. та дэла 
яже творѫ съвэдэтельствuѭть о мънэ 
яко оцѸь мz посъла. 37и посълавыи мz оцѸь 
тъ съвэдэтельствова о мънэ. ни гласа 
ѥго  ни къде же слышасте. ни видэния ѥго 
видэсте.  38и словесе ѥго не имате прэбы-
ваѭща въ васъ. занѥ ѥгоже тъ посъла 
семu вы вэры не  ѥмлѥте.  39испытаите 
книгы яко вы мьните въ нихъ имэти 
живота вэчьнааго и ты  сѫть съвэдэ-
тельствuѭщz о мънэ. 40и не хощете прити 
къ мънэ да живота имате. 41славы отъ 
члѹвкъ не приѥмлѭ. 42нъ разuмэхъ вы 
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яко  любъве въ себэ бжѸиѩ не имаате. 43азъ 
придохъ въ имz оцѸа моѥго и не приѥмлѥте 
мене. аще инъ придеть въ имz своѥ того 
приѥмлете. 44како вы можете вэровати 
славѫ дрuгъ отъ дрuга приѥмлѭще и 
славы яже отъ ѥдиночzдааго снѸа божия 
не ищете; 45не мьните яко азъ на вы рекѫ 
къ оцѹu. ѥсть иже глѹzи на вы мuси на 
негоже вы uпъвасте. 46аще бо бысте вэрѫ 
имэли мосеҶви вэрѫ ѩли бысте и мънэ. о 
мънэ бо тъ писа. 47аще ли того кънигамъ 
вэры не емлете како моимъ глаголомъ 
. . . . . . . . . .                        вэрѫ имете;  
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по семь иде i ѹс на онъ полъ моря ти-
веръядьска 2и по нѥмь  идяаше 
народъ мъногъ яко видяахѫ  зна-
мения яже творяаше на недѫжь-

ныихъ. 3възиде же на  горѫ  iсuсъ и тu сэ-
дэаше съ uченикы  своими. 4бэ же близъ 
пасха праздьникъ июдеискъ. 5възведъ  же 
iѹсъ очи  свои и видэвъ яко мъногъ народъ 
идеть къ нѥмu глѸа филипu: чимь кu-
пимъ хлэбы да эдzть си;  6се же глѹааше 
искuшая  и5  самъ бо вэдэаше чьто хотz 
сътворити.  7отъвэща ѥмu филипъ:  дъвэ-
ма сътома съребрьникъ хлэби не довьлэ-
ѭть имъ.  да къжьдо мало чьто прииметь .  
8глѸа ѥмu ѥдинъ отъ uченикъ ѥго  андреа 

. ѕ7 . 
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братъ симонu петрu:  9ѥсть  отрочищь сьде 
иже имать пzть хлэбъ ячьменьнъ и 
дъвэ  рыбэ .  нъ си чьто сѫть селикu наро-
дu;  10рече же i ѹсъ: сътворите члвѸкы 
възлещи .  бэ же трава мънога на мэстэ.  
възлеже uбо мѫжъ  числъмь яко пzть 
тысѫщь .  11приятъ же хлэбы i ѹсъ  и хвалѫ 
въздавъ дасть uченикомъ и uченици 
възлежzщиимъ. такожде и отъ рыбu 
ѥлико  хотэахѫ .  12и яко насытишz сz глѸа 
uченикомъ своимъ: съберэте избытъкы 
uкрuхъ да не погыбнеть ни  чьто  же.  
13събьрашz  же и наплънишz дъва  на  
десzте коша uкрuхъ отъ пzти хлэбъ 
ячьнzныихъ иже избышz эдъшиимъ.  
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14члѹвци же видэвъше ѥже сътвори зна-
мениѥ iсѸъ  глѸаахѫ яко сь ѥсть въ истинѫ 
прр Ѹкъ грzдыи въ миръ.  15i ѹс  же разuмэвъ 
яко хотzть прити да въсхытzть и% и 
сътворzть цр Ѹа отиде пакы въ горѫ ѥдинъ.  
16и яко поздэ бысть сънидошz uченици 
ѥго  на море  17и вълэзъшє въ корабль 
эдяахѫ на онъ полъ моря въ каперъна-
uмъ. и тьма бысть и не  u бэ къ нимъ 
пришьлъ i ѹс.  18море же вэтрu великu дыха-
ѭщu въстаяше.  19гребъше же яко дъва 
десzтэ и шесть стадии или три десzти 
uзьрэшz iс Ѹа ходzща по морю и близъ ко-
рабля бывъшu uбояшz сz .  20онъ же глѸа 
имъ: азъ ѥсмь  не боите сz.  21хотэхѫ же 
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приzти и% въ корабль. и абиѥ бысть 
корабль на земли въ нѭже эдяахѫ .  22въ 
uтрэи же дьнь народъ иже стояаше об онъ 
полъ моря видэвъше яко корабля иного не 
бэ тu тъкъмо ѥдинъ тъ въ ньже въни-
дошz uченици ѥго и яко не въниде съ 
uченикы своими i ѹс  въ корабль нъ ѥдини 
uчєници ѥго вънидошz .  23и ини придо-
шz корабли отъ тиверияды близъ мэста 
идеже эшz хлэбы хвалѫ вьздавъшю гоѸµ.  
24и ѥгда видэшz народи яко iс Ѹа не бысть 
тu ни uченикъ ѥго вълэзошz сами въ 
кораблѩ и придошz въ каперънаuмъ ищѫ-
ще исuса .  25и обрэтъше и%  об онъ поль морz  
рэшz ѥмu: равви къгда сэмо приде;  26отъ-
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вэща i ѹс  и рече: аминъ аминъ глаголю 
вамъ  ищете мене  не яко видэсте знаме-
ния нъ яко эсте хлэбы и насытисте сz .  
27дэлаите не брашьно гыбнѫщеѥ нъ 
брашьно прэбываѭщеѥ въ животэ вэчь-
нэемь  ѥже снѸъ  чловэчьскыи дасть вамъ .  
сего бо отьць знамена богъ.  28рэшz же къ 
нѥмu:  чьто сътворимъ да дэлаѥмъ дэла 
бжѸия;  29отъвэща исuсъ и рече имъ: се ѥсть 
дэло божиѥ да вэрuѥте въ тъ ѥгоже  по-
съла онъ .  30рэшz  же ѥмu:  коѥ uбо ты 
твориши знамениѥ да видимъ и вэрѫ 
имемъ тебэ; чьто дэлаѥши;  31отьци наши 
эшz манѫ въ пuстыни. якоже ѥсть пи-
сано хлэбъ съ небесе дасть имъ эсти.  32рече 
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же имъ исuсъ: аминъ аминъ глаголю 
вамъ не моµси дасть вамъ хлэбъ съ небесе 
нъ отьць мои даѥть вамъ хлэбъ истинь-
ныи съ небесе.  33хлэбъ бо божии ѥсть съхо-
дzи съ нбѸсе и даяи животъ всемu мирu.  
34рэшz же  къ нѥмu: гѹи вьсегда даждь 
намъ хлэбъ сь. 35рече же имъ iсuсъ: азъ 
ѥсмь  хлэбъ животьныи. грzдыи къ  мънэ 
не  имаать  възалъкати сz и вэрuяи въ 
мz не имать въждzдати сz ни  когъда  
же.  36нъ ръхъ вамъ яко видэсте мz и не 
вэрuѥте.  37вьсе ѥже дасть мънэ отьць къ 
мънэ придеть. и грzдѫщааго къ мънэ не 
ижденѫ вънъ .  38яко сънидохъ съ небесе да 
не творѭ воля моѥя нъ волѭ посълавъ-

Ӗ  ҥ т ъ  и ҥ а н а  Ӗ  

∙  523  ∙ 



шааго мz .  39се же ѥсть воля посълавъшаа-
го мz отьца да вьсе ѥже дасть мънэ 
отьць не погuблю отъ нѥго нъ въскрэшѫ и%  
въ послэдьнии дьнь .  40се же ѥсть воля 
отьца моѥго да вьсь видzи сына и вэрu-
яи въ  нь имать животъ вэчьныи и въс-
крэшѫ и% азъ въ послэдьнии дьнь.  41ръпъ-
таахѫ же иѭдеи о нѥмь яко рече азъ ѥсмь 
хлэбъ съшьдыи съ небесе.  42и глаголаахѫ:  
не сь  ли ѥсть исuсъ сынъ иосифовъ ѥмuже 
мы знаѥмъ отьца и  матере; како uбо сь 
глаголѥть яко съ небесе сънидохъ;  43отъ-
вэща исuсъ и рече имъ:  не ръпъщэте меж-
дѫ собоѭ.  44ни  къто  же не можеть прити къ 
мънэ аще не отьць посълавыи мѫ при-
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влэчеть ѥго. и азъ въскрэшѫ и%  въ по-
слэдьнии дьнь .  45ѥсть  писано въ проро-
цэхъ: и бѫдѫть  вьси uчени бгѸомь. 
вьсякъ слышавыи оцѸа и навыкъ при-
деть къ мънэ. 46не яко отьца видэлъ 
ѥсть  къто. тъкъмо сыи отъ бѹа сь видэ 
оцѸа. 47аминъ аминъ  глѹѭ вамъ: вэрuѩи  
въ мz имать живота вэчьнааго. 48азъ 
ѥсмь  хлэбъ животьныи.  49отьци ваши 
эшz манѫ въ пuстыни и uмрэшz.  50сь 
ѥсть  хлэбъ съходzи съ небесе да аще къто 
отъ нѥго эсть не uмьреть .  51азъ ѥсмь 
хлэбъ живыи съшьдъи сь небесе. аще къто 
сънэсть отъ хлэба сего живъ бѫдеть въ 
вэкъ. хлэбъ бо иже азъ дамь плъть моя 
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ѥсть  ѭже  азъ дамь за животъ вьсего 
мира .  52пьряахѫ  же сz июдеи междѫ собоѭ 
глаголюще:  како можеть сь плъть своѭ 
дати намъ эсти;  53рече имъ исuсъ: аминъ 
аминъ глаголю  вамъ:  аще не  эсте плъти 
сына чловэчьскааго и пиѥте кръви ѥго 
живота не имате въ себэ.  54эды плъть 
моѭ и пиѩи кръвь моѭ имать животъ 
вэчьныи и азъ въскрэшѫ и%  въ послэдь-
нии дьнь .  55плъть бо моя истиньно ѥсть 
брашьно и  кръвь моя истиньно ѥсть пиво. 
56эды моѭ плъть и пияи моѭ кръвь въ 
мънэ прэбываѥть и азъ въ нѥмь .  57яко-
же посъла мz живыи отьць и азъ живѫ 
отьца ради и ядыи мz и тъ живъ бѫ-
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деть мене ради .  58се  ѥсть хлэбъ съшьдыи 
съ небесе не  якоже эшz оцѸи ваши маньнѫ 
и uмрэшz. эдыи хлэбъ сь живъ бѫдеть 
въ вэкъ .  59си рече на съборищи uчz въ 
каперънаuмэ.  60мънози же слышавъшеи 
отъ uченикъ ѥго рекошz:  жестоко ѥсть 
слово се.  къто можеть ѥго слuшати;  61вэ-
ды же исuсъ въ себэ яко ръпъщѫть о семь 
uченици ѥго рече имъ:  се ли вы блазнить;  

62аще uбо uзьрите сына чловэчьскааго 
въсходzща идеже бэ прэжде;  63дхѸъ ѥсть 
иже живить. отъ плъти нэсть пользя  ни  
коѥя же.  глаголы яже азъ глаголахъ 
вамъ дuхъ сѫть и животъ сѫть .  64нъ 
сѫть отъ васъ дрuзии иже не вэрuѭть .  
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вэдяаше бо испьрва исuсъ къто сѫть 
невэрuѭщеи и къто ѥсть хотzи прэдати 
и% .  65и глаголааше:  сего ради рэхъ вамъ яко 
ни  къто  же не можеть прити къ мънэ 
аште не  бѫдеть дано ѥмu отъ  отьца 
моѥго .  66отъ сего мънози отъ  uченикъ ѥго 
идошz въспzть и кътомu не  хождаахѫ 
сь нимь .  67рече же iс Ѹъ обэма  на   десzте:  ѥда 
и вы хощете ити;  68отъвэща ѥмu симонъ 
петръ: гѹи къ комu идемъ;  глаголы живо-
та вэчьнааго имааши.  69и мы вэрова-
хомъ яко ты ѥси хсѸъ сынъ бѹа  живааго .  
70отъвэща имъ iсѸъ: не азъ ли васъ дъва 
на десzте избърахъ; и отъ васъ ѥдинъ 
диэволъ ѥсть. глѹааше же июдѫ  симонова 
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искариота. сь бо хотэаше прэдати и5 
ѥдинъ сы отъ обою на десzте.  

 хождааше iсѹъ въ галилеи. не  
хотэше бо въ иuдеи ходити яко 
искаахѫ ѥго иuдеи uбити .  2бэ  
же близъ  праздьникъ иuдеискъ 

скинопигиа .  3рекошz  же къ нѥмu братия 
ѥго: прэиди отъсѫдu и иди  въ иuдеѭ да 
и uченици твои видzть дэла твоя яже 
твориши .  4ни  къто  же бо ни  чьсо  же въ 
таинэ творить и ищеть самъ явэ быти .  
аще си твориши яви сz вьсемu мирu .  5ни 
братия бо ѥго вэровахѫ въ нѥго .  6глагола 
же имъ iсѹъ:  врэмz моѥ не  u приде. а врэмz 
ваше вьсегда ѥсть готово .  7не можеть миръ  

. з7 . 
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ненавидэти васъ мене же ненавидить. 
яко азъ съвъдэтельствuѭ о нѥмь яко 
дэла ѥго зъла сѫть .  8възидэте въ праздь-
никъ сь. азъ не възидѫ въ праздьникъ 
яко врэмz моѥ не u  приближи  сz .  9си рекъ 
оста самъ въ галилеи .  10ѥгда  же възи-
дошz братия ѥго тогда и самъ възиде не 
явэ нъ яко отаи.  11иuдеи же искахѫ ѥго 
въ праздьникъ. и глѸаахѫ:  къде ѥсть онъ;  
12и ръпътъ мъногь бэ о нѥмь въ наро-
дэхъ.  ови глѸаахѫ яко благъ ѥсть .  ини  же 
глѸаахѫ: ни. нъ льстить народы .  13ни  кыи 
же uбо явэ глѸааше о нѥмь страха ради 
иuдеискааго .  14абиѥ  же въ прэполовлѥниѥ 
праздьника възиде i ѹсъ  въ црькъвь и 
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uчааше.  15и дивляхѫ сz иuдеи глаголѭ-
ще:  како uбо сь uмэѥть кънигы не  
uчивъ сz;  16отъвэща iс Ѹъ и рече имъ: моѥ 
uчениѥ нэсть моѥ нъ посълавъшааго мz .  
17аще къто хощеть волю ѥго  творити ра-
зuмэѥть uчениѥ коѥ отъ бога ѥсть  или 
азъ о себэ глѸѭ .  18глѸяи  о себэ славы своѥя 
ищеть .  а ищzи славы посълавъшааго и%  сь 
истиньнъ ѥсть и неправьды въ нѥмь 
нэсть .  19не моµси ли дасть вамъ законъ; и 
ни  къто  же отъ васъ творить закона .  чьто 
мене ищете uбити;  20отъвэща народъ и 
рече:  бэсъ ли имаши;  къто тебе ищеть 
uбити;  21отъвэща iсѹъ и рече имъ: ѥдино 
дэло сътворихъ и вьси дивите сz.  22сего 
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ради мuси дасть вамъ обрэзаниѥ не яко 
отъ мосеа ѥсть нъ отъ отьць. и въ сѫботѫ 
обрэзаѥте члвѸка .  23аще обрэзаниѥ при-
ѥмлѥть  члвѸкъ въ сѫботu  да не разорить 
сz законъ мосеовъ на мz ли гнэваѥте сz 
яко вьсего члвѸка съдрава сътворихъ въ 
сѫботѫ;  24не  сѫдите на лицz нъ правьдь-
ныи сѫдъ сѫдите .  25глѸаахѫ же етери отъ 
иерс ѹлимлянъ: не сь ли ѥсть ѥгоже  ищѫть 
uбити;  26и се не  обинѫя сz глѸѥть  и ни  чьсо  
же ѥмu не глѸѭть. ѥда како разuмэшz 
кънzзи яко сь ѥсть хсѸъ;  27нъ сего вэмь 
отъкѫдu ѥсть. а хс Ѹъ ѥгда придеть ни  
къто  же ѥго не  вэсть отъкѫдu бѫдеть .  
28възъва же въ цр ѹкви uчz i ѹсъ  и глѸя:  и 
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мене вэсте и вэсте отъкѫдu ѥсмь. и о себэ 
не придохъ. нъ ѥсть истиньнъ посълавыи 
мz ѥгоже вы не вэсте .  29азъ и% вэмь . яко 
отъ нѥго ѥсмь и тъ мz посъла .  30и искаа-
хѫ иuдеи ѩти и% и ни  къто  же не  възложи 
рѫкы нань яко не  u бэ пришьла година 
ѥго .  31отъ народа же мънози вэровашz въ 
нь и глѸаахѫ  яко хсѸъ ѥгда придеть еда 
больша знамениэ сътворитъ  яже сь ѥсть 
сътворилъ; 32слышашz же фарисеи народъ 
ръпъщѫщь  о нѥмь  се и посълашz архиереи и 
фарисеи слuгы да имѫть  и5. 33рече же iсѸъ: 
ѥще  мало врэмz съ вами ѥсмь  и идѫ  къ 
посълавъшuuмu мz. 34поищете мене и не 
обрzщете и идеже ѥсмь  азъ вы не можете 
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прити. 35рэшz же июдеи къ себэ: камо сь 
хощеть ити яко мы не обрzщемъ ѥго; еда 
въ расэаниѥ  елинъско  хоштеть ити и uчи-
ти ельлины; 36чьто ѥсть слово се ѥже  рече: 
възищете мене и не обрzщете и идеже ѥсмь  
азъ вы не можете прити; 37въ послэдьнии 
дьнь великыи праздьникъ стояаше iс Ѹъ и 
зъвааше глѸѩ:  аще къто жzждеть да 
придеть къ мънэ и пиѥть .  38вэрuѩи въ 
мz якоже кънигы рекошz рэкы отъ чрэ-
ва ѥго истекѫть воды живы.  39се же рече о 
дсѸэ иже хотzахѫ приимати вэрuѭщии 
въ нѥго .  не u  бэ дхѸъ стѸыи данъ яко i ѹсъ 
не u  бэ прославлѥнъ.  40мънози же отъ 
народа слышавъше словеса си глѸаахѫ: се 
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ѥсть  въ истинѫ пророкъ.  41дрuзии же 
глѸаахѫ: се ѥсть х©ъ. дрuзии глѸаахѫ:  еда 
отъ галилеѩ хсѸъ придеть;  42не кънигы ли 
рекошz  яко отъ сэмене давыдова и отъ 
виfлеомьскааго градьца идеже бэ да-
выдъ придеть хсѸъ.  43распьрz же бысть въ 
народэ ѥго  ради.  44етери же отъ нихъ хо-
тэахѫ ѩти и%. нъ ни  къто  же не възложи 
на нь рѫкu.  45придошz же слuгы къ архи-
ереомъ и фарисеомъ и рекошz имъ ти:  по  
чьто не приведосте ѥго;  46отъвэщашz слu-
гы:  ни  коли  же тако ѥсть глѸаалъ члвѸкъ 
яко сь члвѸкъ .  47отъвъщашz  имъ фарисеи: 
еда и вы прэльщени бысте;  48еда къто 
отъ кънzзь вэрова въ нь ли отъ фарисеи;  
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49нъ народъ сь иже не вэсть закона про-
клzти сѫть.  50глѸа никодимъ къ нимъ при-
шьдъи къ нѥмu нощиѭ ѥдинъ  сы отъ  
нихъ: 51еда законъ нашь  сѫдить члѸкu 
аще не слышить отъ нѥго прэжде и разu-
мэѥть чьто творить;  52отъвэщашz и 
рекошz ѥмu: еда и ты отъ галилеѩ ѥси; 
испытаи и виждъ  яко отъ галилеѩ 
пророкъ не приходить.  53и иде  къжьдо  въ  
домъ  свои.   

с ѹъ  же иде  въ  горѫ  елеоньскѫ .  2uтро же 
пакы приде  въ  црѹквь  и  вьси  людие  
идэахѫ  къ  нѥмu и сэдъ  uчааше ѩ.  

3приведошz же кънижьници и фарисеи къ 
нѥмu женѫ  въ  прэлюбодэянии  ятѫ .  и  
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поставльше  ѭ по  срэдэ  4глѸашz ѥмu: 
uчителю си жена ѩта  ѥсть нынэ въ прэ-
любодэянии.  5а  въ  законэ  намъ  моµси  
повелэ таковыѩ  камениѥмь  побивати .  
ты  же чьто глѸеши; 6се же рэшz искuшаѭще  
и5 да  бышz имэли на нь чьто глѸати. iс ѹъ 
же низъ  поклонь  сz прьстъмь писааше на 
земи.  7якоже  прилежаахѫ  въпрашаѭще  и%  
въсклони  сz и рече имъ: иже  васъ  без  грэха  
ѥсть  прэжде  врьзи  камень  на нѭ.  8и  па-
кы  поклонь сz писааше на земи .  9они  же  
слышавъше и совэстию обличаѥми  исхож-
даахѫ  ѥдинъ  по  ѥдиномu начьнъше отъ 
старецъ  до  послэдьниихъ .  и  оста  i ѹсъ 
ѥдинъ  и  жена  стоѩшти  по  срэдэ.  10въс-
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клонь  же  сz i ѹсъ и ни ѥдиного  же  видэвъ  
развэ  жены  рече ѥи: жено  къде  сѫть  иже  на  
тz важдаахѫ; ни  кыи же ли тебе осѫди; 
11она  же  рече: ни  кыи же гѹи .  рече  ѥи  i ѹсъ: ни 
азъ  тебе  осѫждаѭ.  иди  и  отъселэ  не  
съгрэшаи  къ  томu. 12пакы  же имъ i ѹсъ  рече  
глѸѩ: азъ ѥсмь свэтъ вьсемu мирu. хо-
дzи по мънэ не имать ходити въ тьмэ 
нъ имаать свэтъ животьныи .  13рэшz же 
ѥмu фарисеи: ты о себэ самъ съвэдэтель-
ствuѥши .  съвэдэтельство твоѥ нэсть 
истиньно .  14отъвэща iс ѹъ и рече имъ:  аще 
азъ съвэдэтельствuѭ о мънэ самомь 
съвэдэтельство моѥ истиньно ѥсть. яко 
вэмь отъкѫдu придохъ и камо идѫ. вы 
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же не вэсте отъкѫдu грzдu и камо идѫ .  
15вы же по плъти сѫдите.  азъ не сѫждѫ 
ни  комu  же.  16аще ли сѫждѫ азъ сѫдъ мои 
истиньнъ ѥсть яко ѥдинъ нэсмь. нъ азъ 
и посълавы мz оцѸь .  17въ законэ вашемь 
писано ѥсть яко дъвоѭ члвѸкu съвэдэ-
тельство истиньно ѥсть .  18азъ ѥсмь съвэ-
дэтельствuя  о  мънэ самомь и съвэдэ-
тельствuѥть о мьнэ посълавыи мz оцѸь .  
19глѸашz ѥмu:  къто ѥсть оцѸь твои; отъ-
вэща i ѹс:  ни мене вэсте ни отьца моѥго. аще 
мz бысте вэдэли и оцѸа моѥго бысте вэ-
дэли.  20сиѩ глѸы глѸа iс Ѹъ  въ газофµлакии 
uчz въ црькъви и ни  къто  же не ятъ ѥго 
яко не u  бэ пришьла година ѥго.  21рече же 
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имъ пакы iс Ѹ :  азъ идѫ и възищете мене и 
въ грэсэ вашемь uмьрете. яко яможе азъ 
идѫ вы не можете прити .  22глѸаахѫ же иu-
деи: еда сz самъ uбиѥть; яко глаголѥть 
яможе азъ идѫ вы не можете прити .  23и 
рече имъ iс Ѹъ:  вы отъ нижьнихъ ѥсте азъ 
отъ вышьнихъ ѥсмь .  вы отъ сего  мира 
ѥсте  азъ отъ сего мира нэсмь .  24рекохъ  uбо 
вамъ яко uмьрете въ грэсэхъ вашихъ .  
аще бо вэры не ѥмлѥте яко азъ ѥсмь uм-
рете въ грэсэхъ вашихъ.  25глѸаахѫ  же ѥмu 
иuдеи:  ты къто ѥси; и рече имъ i ѹсъ: начz-
тъкъ яко и глѹахъ вамъ .  26мъного имамъ 
глѸати и сѫдити. нъ посълавы  мz 
истиньнъ ѥсть. и азъ яже слышахъ отъ 
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нѥго си глаголѭ въ вьсемь мирэ.  и не ра-
зuмэшz  яко о отьци имъ глѹааше.  28рече 
же имъ iс Ѹъ: ѥгда възнесете сына члвѸчь-
скааго тогда разuмэѥте яко азъ ѥсмь и 
о себэ ни  чесо  же не творѫ нъ якоже наuчи 
мz оцѸь си глѸѭ .  29и посълавы мz оцѸь съ 
мъноѭ ѥсть. не остави мене ѥдиного  оцѸь 
яко азъ uгодьна ѥмu творѫ  вьсегда .  30си 
глѸѭщu ѥмu мънози вэровашz въ нѥго.  
31глѸааше же i ѹс  къ вэровавъшиимъ къ нѥ-
мu иuдеомъ:  аще вы прэбѫдете въ словеси 
моѥмь въ  истинѫ uченици мои бѫдете.  
32и разuмэѥте истинѫ и истина свобо-
дить вы .  33отъвэщашz же ѥмu: сэмz 
авраамлѥ ѥсмь  и ни  комu  же не 
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работахомъ ни  коли  же. како ты глѹѥши  
яко свободъ бѫдете;  34отъвэща имъ iс ѹъ:  
аминъ аминъ глѸѭ  вамъ яко вьсакъ тво-
рzи грэхъ рабъ ѥсть грэхu .  35а рабъ не 
прэбываѥть въ домu въ вэкы сынъ же 
прэбываѥть въ вэкы .  36аще бо сынъ вы 
свободить въ  истинѫ своводъ бѫдете.  
37вэмь яко сэмz авраамлѥ ѥсте нъ ищете 
мене uбити яко слово моѥ не вьмэщаѥть 
сz въ вы .  38азъ яже видэхъ u оцѸа моѥго 
глѸѭ  и вы uбо яже видэсте u оцѸа вашего 
творите.  39отъвэщашz и рэшz ѥмu:  
отьць нашь авраамъ ѥсть. глѸа имъ iс ѹъ: 
аще чzда авраамля бысте были дэла ав-
раамля творили бысте.  40нынэ же ищете 
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мене uбити члвѸка иже истинѫ вамъ 
глѸаахъ яже слышахъ отъ бѹа. сего авраамъ 
нэсть творилъ.  41вы творите дэло оцѸа ва-
шего .  рэшz же ѥмu:  мы отъ любодэания  
нэсмь рождени. мы ѥдиного оцѸа  имаамъ 
бѹа .  42рече же имъ iс ѹъ: аще бѹъ оцѸь вашь бы 
былъ любили мz бысте азъ бо отъ бѹа 
изидохъ и придохъ. не о себэ бо придохъ нъ 
тъ мz посъла.  43по  чьто бесэды моѥя  не 
разuмэѥте; яко не можете слышати сло-
весе моѥго .  44вы отъ оцѸа диявола ѥсте и 
похоти отьца вашего хощете творити. онъ 
члвѸкоuбиица бэ испрьва и въ истинэ не 
стоить яко нэсть истины въ нѥмь .  ѥгда 
глѸѥть  лъжѫ отъ своихъ глѸѥть. яко лъжъ 
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ѥсть  и оцѸь ѥго .  45азъ же занѥ истинѫ глѸѭ  
не ѥмлѥте вэры мънэ.  46къто отъ васъ 
обличаѥть мz о грэсэ; аще истинѫ глѸѭ  
почьто вы не ѥмлѥте вэры мънэ;  47иже 
ѥсть  отъ бѹа глаголъ бжѸии послuшаѥть .  
сего ради вы не послuшаѥте яко отъ бѹа 
нэсте .  48отъвэщашz иuдеи и рекошz ѥмu: 
не добрэ ли глѸѥмъ  мы яко самарянинъ 
ѥси  ты и бэсъ имаши;  49отъвэща iс Ѹъ: азъ 
бэса не имамъ  нъ чьтѫ оцѸа моѥго и вы не 
чьтете мене.  50азъ же не ищѫ славы моѥя. 
ѥсть  ищzи и сѫдz.  51аминъ аминъ глѸѭ  
вамъ: аще къто слово моѥ съблюдеть 
съмьрьти не имать видэти въ вэкъ.  
52рекошz же ѥмu иuдеи:  нынэ 
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разuмэхомъ яко бэсъ имаши. авраамъ 
uмрэтъ и пррци.  и ты глѸѥши яко  аще къто 
слово моѥ съблюдеть не имать въкuсити 
съмьрьти въ вэкъ .  53еда ты болии ѥси оцѸа 
нашего авраама иже uмьрэтъ и пророци 
uмьрэшz;  кого сz самъ твориши;  54отъ-
вэща iс Ѹъ: аще азъ славлю сz самъ  слава 
моя ни  чьто  же ѥсть. ѥсть оцѸь мои славzи 
мz ѥгоже  вы глѸѥте  яко бѹъ нашь ѥсть .  55и 
не познаѥте ѥго .  азъ же вэмь и%.  и аще рекѫ 
яко не вэмь ѥго бѫдѫ подобьнъ вамъ 
лъжъ.  нъ вэмь и%  и слово ѥго съблюдаѭ .  
56авраамъ оцѸь вашъ  радъ бы былъ да  бы 
видэлъ дьнь мои  и видэ и въздрадова 
сz.  57рекошz  же иuдеи къ нѥмu:  пzть  
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десzтъ лэтъ  не u имаши.  авраама ли ѥси 
видэлъ;  58рече имъ iс Ѹъ: аминъ аминъ глѸѭ  
вамъ  прэже даже не бысть авраамъ азъ  
ѥсмь .  59възzшz  же камениѥ да вьрьгѫтъ 
на нь. iс Ѹъ же съкры сz и изиде изъ црькьве. 
и прошъдь по  срэдэ ихъ идzаше и хож-
дааше.  

 мимо иды  i ѹсъ видэ чловэка 
слэпа отъ рожьства .  2и въпросишz 
и% uченици ѥго глѸѭще: раµви къто 
съгрэши сь ли или родителя ѥго да 

слэпъ роди  сz;  3отъвэща i ѹсъ:  ни сь съгрэши 
ни родителя ѥго нъ да явzть сz дэла 
божия на нѥмь .  4мънэ подобаѥть дэла-
ти дэла посълавъшааго мz доньдеже 

. f7 . 
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дьнь ѥсть. придеть  же нощь ѥгда  ни  къто  
же не можеть дэлати .  5ѥгда  же въ мирэ 
ѥсмь  свэтъ ѥсмь мирu .  6си рекъ плинѫ на 
землю и сътвори бръниѥ отъ плюновения и 
помаза ѥмu очи бръниѥмъ .  7и рече ѥмu:  
иди uмыи сz въ кѫпэли силuамьстэ 
ѥже  съказаѥть сz посъланъ  шьдъ  же и 
uмы сz и приде видz.  8сѫсэди же и иже и $  
бэахѫ видэли прэжде яко слэпъ бэ глѸа-
ахѫ: не сь ли ѥсть сэдzи и просz;  9ови глѸа-
ахѫ: яко сь ѥсть. дрuзии же глѸаахѫ:  по-
добьнъ ѥмu ѥсть .  онъ  же глѸааше яко азъ 
ѥсмь .  10глѸаахѫ  же ѥмu:  како ти сz отъ-
врьзоста очи .  11отъвэща онъ и рече: члвѸкъ 
нарицаѥмыи i ѹсъ  бръниѥ сътвори и пома-
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за очи мои и рече ми:  иди  въ кѫпэль си-
лuамлѭ и uмыи сz. шьдъ  же и uмывъ 
сz прозьрэхъ .  12рекошz  же ѥмu:  къто сь 
ѥсть; глѸа: не вэмь .  13ведошz же и%  къ фари-
сеомъ иже бэ иногда слэпъ .  14бэ же сѫбота 
ѥгда  сътвори бръниѥ i ѹсъ  и отъвьрьзе ѥмu 
очи.  15пакы же въпрашаахѫ и%  фарисеи ка-
ко прозьрэ.  онъ же рече имъ: бръниѥ положи 
мънэ на очиѭ и uмыхъ сz и виждѫ .  
16глѸаахѫ же ѥдини отъ фарисеи:  нэсть сь 
отъ бѹа члвѸкъ яко сѫботы не чьтеть . 
дрuзии  же глѸаахѫ:  како можеть члвѸкъ 
грэшьнъ сица знамения творити;  и рас-
пьрz  бэ въ нихъ .  17глѸашz же слэпьцu 
пакы:  ты чьто глѸѥши  о нѥмь яко отвьрзе 
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очи твои; онъ  же рече яко пророкъ  ѥсть .  18не 
ѩшz же вэры иuдеи о нѥмь яко бэ слэпъ 
и прозьрэ  доньдеже възгласишz родителя 
того прозьрэвъшааго .  19и възгласишz я 
глѸѭще: сь ли ѥсть сынъ ваѭ ѥгоже вы 
глѸѥта  яко слэпъ роди сz; како uбо нынэ 
видить;  20отъвэщаста имъ родителя ѥго 
и рекоста вэ  вэвэ яко сь ѥсть сынъ наѭ и 
яко слэпъ роди  сz .  21како же нынэ видить 
не вэвэ. или къто ѥмu отъвьрьзе очи вэ 
не вэвэ.  самого въпросите самъ въздрастъ 
имать. самъ о себэ да глѸѥть .  22си рекоста 
родителя ѥго яко бояста сz иuдеи .  uже бо 
бzахѫ сz съложили иuдеи да аще къто 
исповэсть хѹа отълѫченъ съборища бѫдеть .  
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23сего ради родителя ѥго рекоста яко въз-
драстъ имать самого въпросите.  24възъ-
вашz же  вътороѥ чловэка иже бэ слэпъ и 
рекошz ѥмu: даждь славѫ боѸµ. мы вэмь 
яко чловэкъ сь грэшьнъ ѥсть .  25отъвэща 
онъ и рече: аще грэшьникъ ѥсть не вэмь. 
ѥдино  вэмь  яко слэпъ бэхъ нынэ же 
виждѫ .  26рекошz же ѥмu пакы:  чьто съ-
твори тебэ;  како отъвьрьзе очи твои;  
27отъвэща имъ: рекохъ вамъ и не слы-
шасте. чьто ѥще хощете слышати;  ѥда и 
вы хощете uченици ѥго быти;  28они же 
uкоришz  и%  и рэшz ѥмu:  ты uченикъ ѥси 
того мы же мuсеови ѥсмь  uченици.  29мы 
вэмь яко мuсеови глѸа бѹъ. сего же не вэмъ 
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отъкѫдu ѥсть .  30отъвэща члвѸкъ и рече 
имъ:  о семь бо дивьно ѥсть яко вы не вэсте 
отъкѫдu ѥсть и отъвьрьзе очи мои .  31вэмь 
же яко грэшьныихъ бѹъ не послuшаѥть .  
нъ аще къто богочьтьць ѥсть и волю ѥго 
творить того послuшаѥть .  32отъ вэка 
нэсть слышано яко отъвьрьзе къто очи 
слэпuрожденu .  33аще сь не бы отъ бѹа былъ 
не моглъ бы творити ни  чесо  же.  34отъвэ-
щашz и рекошz ѥмu:  въ грэсэхь родилъ 
сz ѥси вьсь и ты ли ны uчиши;  и изгъ-
нашz же и%  вънъ .  35слышавъ же iс Ѹъ  яко 
изгънашz и%  вънъ и обрэтъ и%  рече ѥмu: 
ты вэрuѥши ли въ сынъ бжѸии;  36отъвэ-
ща онъ и рече: и къто ѥсть гѹи да вэрѫ имѫ 
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въ нь;  37рече ѥмu i ѹсъ:  и видэлъ и% ѥси и 
глѸяи съ тобоѭ тъ ѥсть .  38онъ же рече: вэ-
рuѭ гѹи. и поклони сz ѥмu.  39и рече iс ѹъ:  на 
сѫдъ азъ въ сь миръ придохъ. да невидz-
щеи видzть и видzщеи слэпи бѫдѫть .  
40слышашz же отъ фарисеи си сѫщии съ 
нимь и рэшz ѥмu: еда и мы  слэпи ѥсмь;  
41рече имъ i ѹсъ: аще бысте слэпи были не 
бысте имэли грэха. нынэ же глѸѥте  яко 
видимъ и грэхъ вашь прэбываѥть . 

минъ аминъ глѸѭ  вамъ: не въходzи 
двьрьми въ дворъ овьчии нъ прэ-
лазz инѫдu тать ѥсть и раз-

боиникъ .  2а въходzи двьрьми 
пастырь ѥсть овьцамъ .  3семu вратарь . ‹ . 
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отъврьзаѥть и овьца  гласъ ѥго слышzть 
и  своѩ овьцz глашаѥть по имени и из-
гонить ѩ .  4и ѥгда своѩ овьцz ижденеть 
прэдъ ними ходить и овьцz  по нѥмь 
идѫть яко вэдzть гласъ ѥго .  5по щѫж-
демь же не  идѫть нъ бэжzть отъ нѥго 
яко не знаѭть щuждиихъ гласа .  6сиѭ 
притъчѫ  рече имъ iсѸъ. они же не разuмэшz 
чьто бэшz яже глѸааше имъ .  7рече имъ 
пакы iс Ѹъ: аминъ аминъ глѸѭ  вамъ азъ 
ѥсмь  двьрь овьцамъ .  8вьсе ѥлико ихъ приде 
прэжде мене татиѥ сѫть и разбоиници 
нъ не послuшашz ихъ овьцz .  9азъ ѥсмь 
двьрь. мъноѭ аще къто вънидеть спсѸеть 
сz. и вънидеть  и изидеть и пажить об-
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рzщеть.  10тать не приходить нъ да uк-
радеть и uбиѥть и погuбить .  азъ при-
дохъ да животъ имѫть и лише имѫть.  
11азъ  ѥсмь пастuхъ добрыи. пастuхъ 
добрыи  дuшѫ своѭ полагаѥть за овьцz .  
12а наимьникъ иже нэсть пастырь ѥмuже 
не сѫть овьцz своѩ видить вълкъ грz-
дѫщъ и оставляѥть овьцz и бэгаѥть. и 
вълкъ расхытить ѩ и распѫдить овьцz.  
13а наимьникъ бэжить яко наимьникъ 
ѥсть  и  небрэжеть о овьцахъ .  14азъ ѥсмь 
пастырь добрыи. и знаѭ моя и знаѭть 
мz моя.  15якоже знаѥть мz оцѸь и азъ 
знаѭ оцѸа и дшѸѫ  моѭ полагаѭ за овьцz .  
16и ины овьцz имаамь ѩже  не сѫть отъ 
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двора сего и ты ми подобаѥть привести и 
гласъ мои uслышzть и бѫдеть ѥдино 
стадо и ѥдинъ пастырь.  17сего ради мz 
оцѸь любить яко азъ полагаѭ дшѸѫ  моѭ 
да пакы приимѫ ѭ .  18ни  къто  же възь-
меть ѥѩ отъ мене нъ азъ полагаѭ ѭ о 
себэ. область имамъ положити ѭ и об-
ласть имамъ  пакы приѩти ѭ. сиѭ запо-
вэдь приѩхъ отъ оцѸа моѥго .  19распьря же 
пакы бысть въ иuдеихъ за словеса си.  
20глѸаахѫ же мънози отъ нихъ: бэсъ 
имать  и неистовъ ѥсть .  чьто ѥго послu-
шаѥте;  21ини глѸаахѫ: си глѸи не сѫть бэсь-
нѫѭщааго  сz. еда бэсъ можеть слэпомъ 
очи отъврэсти;  22бышz же тогда свzще-
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ния въ иѥрuсалимэхъ и зима бэ.  23и 
хождааше iс Ѹъ въ црькъви въ притворэ со-
ломони .  24обидошz  же и% иuдеи и глѸаахѫ 
ѥмu: доколэ дшѸz нашz въземлѥши; аще 
ты ѥси хсѸъ рьци намъ не обинѫя  сz.  
25отъвэща имъ iс Ѹъ:  рэхъ вамъ и не вэ-
рuѥте. дэла яже азъ творю въ имz отьца 
моѥго та съвэдэтельствuѭть о мънэ.  
26нъ вы не вэрuѥте.  нэсте бо отъ овьць 
моихъ. якоже рекохъ вамъ .  27овьцz моя 
гласа моѥго послuшаѭть и азъ знаѭ ѩ и 
по мънэ идѫть. 28и азъ животъ вэчь-
ныи даѭ имъ .  и не  погыбнѫть  въ вэкъ и 
не въсхытить ихъ ни  къто  же отъ рѫкы 
моѥя. 29оцѸь  мои иже дасть мънэ болии 
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вьсэхъ ѥсть .  и ни  къто  же не можеть въс-
хытити ихъ отъ рѫкы оцѸа моѥго .  30азъ и 
оцѸь ѥдино ѥсвэ.  31възzшz же камениѥ 
иuдеи да  и%  побиѭть .  32отъвэща имъ iс Ѹъ:  
мънога дела добра явихъ вамъ отъ оть-
ца моѥго .  за коѥ дэло камениѥ на мz ме-
щете;  33отъвэщашz ѥмu иѭдеи глѸѭще:  о 
добрэ дэлэ камения не мещемъ на тz нъ 
о власфимии яко ты чловэкъ сы твориши 
сz самъ бѹъ .  34отъвэща имъ i ѹс:  нэсть ли 
писано въ законэ вашемь  яко азъ рэхъ 
бози ѥсте;  35аще оны нарече богы къ 
нимъже бысть слово бжѸиѥ и не могѫть сz 
разорити кънигы .  36ѥгоже  оцѸь свzти и 
посъла въ миръ вы глѥте  яко власфими-
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саѥши занѥ рекохъ яко сынъ бжѸии ѥсмь .  
37аще не творю дэлъ оцѸа моѥго не имете ми 
вэры .  38аще ли творю аще и мънэ вэры не 
ѥмлѥте дэломь моимъ вэрѫ имете да ра-
зuмэѥте  и вэрѫ имете яко въ мънэ оцѸь 
и азъ въ оцѸи.  39и  искаахѫ  же  ѥго  пакы  
ѩти  и  изиде  отъ рѫкъ  ихъ .  40и  иде  пакы  
на онъ полъ иордана  на  мэсто  идеже  бэ  
иоанъ  прэжде  крьстz и  прэбысть тu. 41и 
мънози  придошz къ  нѥмu и глѸаахѫ  яко  
иоанъ  uбо знамения  не  сътвори  ни  ѥди-
ного  же.  вься  же  ѥлико  рече иоанъ о семь ис-
тина бэ. 42и  мънози  вэровашz въ  нѥго  тu.  
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э же ѥдинъ  болz лазарь  отъ ви-
fаниѩ  градьца  мариина  и  марfы 

сестры ѥѩ .  2бэ же мария пома-
завъшия гѹа  мµръмь и отьръши 

нозэ ѥго власы своими. ѥѩже братъ 
лазарь болэаше.  3посъластэ же сестрэ ѥго 
къ нѥмu глѸѭщи: гѹи се ѥгоже  любиши 
болить .  4слышавъ  же i ѹс  рече: си болэзнь 
нэсть къ съмрьти нъ о славэ бжѸии да 
прославить сz снѸъ бжѸии ѥѭ.  5любляаше же  
i ѹс  марfѫ и сестрѫ ѥѩ и лазаря .  6ѥгда  же  
слыша яко болить тогда прэбысть на 
нѥмьже бэ мэстэ дъва дьни.  7потомь  же 
глѸа uченикомъ: идэмъ въ иuдеѭ пакы .  
8глѸашz ѥмu uченици ѥго: равви нынэ 

. аi7 . 
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искаахѫ тебе камениѥмь побити иuдеи. 
и пакы ли идеши тамо;  9отъвэща i ѹс:  не 
дъвэ ли на десzте годинэ ѥстэ въ дьни;  
аще къто ходить въ дьне не потъкнеть 
сz яко свэтъ мира сего видить .  10аще ли 
къто ходить нощиѭ потъкнеть сz яко 
свэта нэсть о нѥмь .  11си рекъ и посемь глѸа 
имъ: лазарь дрuгъ  нашь uсъпе.  нъ идѫ 
да възбѫждѫ и% .  12рекошz же uченици ѥго: 
гѹи аще uсъпе спѸсенъ бѫдеть .  13рече же i ѹс  о 
съмьрти ѥго  они же мьнэшz яко о uсъ-
пении  сънu глѸѥть .  14тогда рече имъ i ѹс не  
обинѫѩ  сz:  лазарь uмрэ  15и радuѭ сz васъ 
ради да вэрѫ имете яко не бэхъ тu нъ 
идэмъ  къ нѥмu .  16рече же fома нарица-
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ѥмыи  близньць къ uченикомъ: идэмъ и 
мы да uмьремъ съ нимь .  17пришьдъ  же i ѹс  
въ виfаниѭ обрэте и%  четыри дьни uже 
имѫща въ гробэ.  18бэ же виfания близъ 
иерuсалима яко пzть на десzте  попь-
рищь .  19мънози же отъ иuдеи бэахѫ при-
шъли къ марfэ и марии да uтэшzть и о  
братэ ѥѭ.  20марfа же ѥгда  uслыша яко 
i ѹс грzдеть сърэте и% а мария дома сэдэаше .  
21рече же марfа къ i ѹµсови:  гѹи аще бы сьде 
былъ не бы братъ мои uмьрлъ .  22нъ и 
нынэ вэмь яко ѥгоже колижьдо просиши 
отъ бѹа дасть тебэ бѹъ .  23глѸа ѥи i ѹс:  въскрьс-
неть братъ твои.  24глѸа ѥмu марfа:  вэмь 
яко въскрьснеть  въ въскрэшениѥ въ пос-
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лэдьнии дьнь .  25рече же i ѹс:  азъ ѥсмь жи-
вотъ и въскрэшениѥ. вэрuѩи въ мz аще 
uмьреть оживеть .  26и вьсякь живыи и вэ-
рuѩ въ мz не uмьреть въ вэкъ. имеши ли 
вэрu  семu;  27глѸа ѥмu: еи гѹи азъ вэрuѭ 
яко ты ѥси хсѸъ снѸъ  бжѸии грzдыи въ миръ .  
28и се рекъши иде и призъва мариѭ сестрѫ 
своѭ отаи рекъши:  uчитель се ѥсть и зо-
веть тz .  29она же яко uслыша въста скоро 
и иде къ нѥмu .  30не uже бэ пришьлъ i ѹс  въ 
вьсь нъ бэ на мэстэ еще идеже сърэте и%  
марfа .  31иuдеи же сѫщеи съ нѥѭ  въ домu 
и uтэшаѭще ѭ видэвъше мариѭ яко 
скоро въста и изиде по нѥи идошz глѸѭще  
яко идеть на гробъ да плачеть  сz тu .  
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32мария же яко приде идеже бэ i ѹс  ви-
дэвъши и паде ѥмu на ногu глѸѭщи  
ѥмu: гѹи аще бы былъ сьде не бы мои 
братъ uмьрлъ.  33i ѹс  же яко видэ ѭ плачѫ-
щѫ сz и пришъдьшzѩ  съ  нѥѭ иuдеѩ пла-
чѫщz сz запрэти дхѸu и възмѫти сz 
самъ  34и рече: къде положисте и%;  глѸашz 
ѥмu: гѹи приди и виждь.  35и просльзи сz iс Ѹъ .  
36глѸаахѫ же иuдеи:  виждь како любляа-
ше и%.  37нэции же отъ нихъ рекошz: не мо-
жаше ли сь отъврьзыи очи слэпuuмu съ-
творити да и сь не  uмьреть;  38i ѹс  же пакы 
прэтz въ себэ приде къ гробu. бэ же пещера 
и камень лежааше на нѥи .  39глѸа же i ѹс:  
възьмэте камень. глѸа ѥмu сестра uмьръ-
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шааго марfа: гѹи uже смрьдить. четврэ-
дьневьнъ бо ѥсть.  40глѸа ѥи i ѹс:  не рекохъ ли 
ти яко аще вэрuѥши uзьриши славѫ 
бжѸиѭ; 41възzшz же камень  идеже бэ uмь-
рыи лежz.  i ѹс  же възведъ очи горэ и рече: очѸе 
хвалѫ тебэ въздаѭ яко uслышz мz .  
42азъ же вэдэахъ яко вьсегда мене по-
слuшаѥши нъ народа ради стоѩщааго 
окрьстъ рэхъ да вэрu имѫть  яко ты мz 
посъла .  43и се рекъ гласъмь великъмь възъ-
ва: лазаре грzди вънъ .  44и абиѥ изиде 
uмьръи обzзанъ ногама и рѫкама uкро-
имь и лице ѥго uбрuсъмь обzзано. и глѸа 
имъ i ѹс:  раздрэщите и%  и не дэите ѥго ити .  
45мънози  же отъ иuдеи пришъдъше къ 
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марии и видэвъше ѥже сътвори i ѹс  вэрова-
шz въ нѥго. 46ѥдини  же отъ нихъ идошz 
къ фарисеомъ и решz имъ ѥже сътвори i ѹс.  
47събьрашz же архиереи и фарисеи съборъ и 
глѸаахѫ: чьто  сътворимъ  яко  члвѸкъ  сь  
знамения  мънога  творить; 48аще оста-
вимъ и% тако вьси вэрѫ имzть въ нь и 
придѫть римляне и възьмѫть и мэсто и 
языкъ нашъ. 49ѥдинъ же нэкыи отъ нихъ 
каияфа архиереи сы лэтu томu рече имъ:  
вы не вэсте ни  чесо  же  50ни помышляѥте 
яко uнѥ ѥсть вамъ да  ѥдинъ члвѸкъ 
uмьреть за люди а не вьсь ѩзыкъ по-
гыбнеть .  51сего же о себэ не рече.  нъ архиереи 
сы лэтu томu прорече яко хотэаше iс Ѹъ 
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uмрэти за люди.  52и не тъкъмо за люди 
нъ да и чzда божия расточеная събереть 
въ ѥдино .  53отъ того  же дьне съвъщашz 
да и% бышz uбили.  54i ѹс  же кътомu не явэ 
хождааше въ иuдеихъ нъ иде отътѫдu 
въ странѫ близъ пuстыня въ ефремъ на-
рицаѥмыи градъ  и  тѫ живэаше съ uче-
никы своими.  55бэ же близъ  пасха  июдеи-
ска  и  възидошz мънози  въ  иерлѸмъ  отъ 
страны прэжде  пасхы  да  очистzть  сz. 
56искаахѫ  же  iс Ѹа  и глѸаахѫ  къ  себэ  въ  
црѹкве  стоѩште: чьто  сz мьнить  вамъ  
яко  не  имать  ли прити въ праздьникъ; 
57дашz бо  архиереи  и  фарисеи  заповэдь  да  
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аще  къто  ощѫтить  и5 къде  бѫдеть  по-
вэсть  да  имѫть  и5.  

рэжде  шести  дьни  пасхы  приде  i ѹс  
въ  виfаниѭ  идеже  бэ  лазарь  
uмьрыи  ѥгоже  въскрэси  из  мьрт-
выихъ .  2сътворишz  же ѥмu вечерѫ 

тu и марfа слuжааше .  лазарь же ѥдинъ 
бэ отъ възлежzщиихъ съ нимь .  3мария 
же приимъши литрѫ мµра нарда писти-
киѩ мьногоцэньныѩ помаза нозэ iс Ѹовэ  
и отьре власы своими нозэ ѥго .  храмина же 
напълни сz отъ воня  мµрьныѩ.  4глѸа же 
ѥдинъ отъ uченикъ ѥго июда симонъ ис-
кариотьскыи иже хотэаше прэдати и%:  
5чесо ради мµро се не продано бысть на 
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трьхъ сътэхь съребрьникъ и дано нищи-
имъ;  6се же рече не яко о нищиихъ печааше 
сz нъ яко тать бэ и рачицѫ имы и 
въмэтаѥмая ношааше .  7рече же i ѹс:  не дэи 
ѥѩ .  въ дьнь погребения моѥго съблюдеть 
ѭ.  8нищzѩ бо вьсегда съ собоѭ имаате 
мене же не вьсегда имаате.  9разuмэ же 
народъ мъногъ отъ иuдеи яко тu ѥсть и 
придошz не i ѹса  ради тъкъмо нъ да и ла-
заря видzть ѥгоже въскрэси отъ мрьт-
выихъ .  10съвэщашz же архиереи да и ла-
заря  uбиѭть .  11яко мънози ѥго ради 
идэахѫ иuдеи и вэроваахѫ въ iс Ѹа .  12въ 
uтрэи же дьнь народъ мъногъ пришьдъи 
въ праздьникъ слышавъше яко i ѹс идеть 
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въ иерuсалимъ  13приѩшz вэиѥ отъ фµ-
никъ и изидошz противѫ ѥмu и зъваа-
хѫ глѸюще: Ҷсана благословлѥнъ грzдыи 
въ имz гнѸѥ  црѸь излѸѥвъ .  14обрэтъ же i ѹс  ось-
лz  въсэде на нѥ якоже ѥсть писано:  15не 
бои  сz дъщи сиҶнова се цр Ѹь твои грzдеть 
сэдz на жрэбzте  осьли .  16сихъ же не разu-
мэшz  uченици ѥго прэжде. нъ ѥгда про-
слави сz i ѹс  тогда помzнuшz яко си бэ-
шz о нѥмь писана. и си сътворишz ѥмu .  
17съвэдэтельствовааше же народъ иже бэ 
сь нимь ѥгда лазаря  възгласи отъ гроба 
и въскрэси ѥго отъ мрьтвыихъ .  18сего ради 
и противѫ изиде ѥмu народъ яко слы-
шашz и% сътворьша се знамениѥ.  19фарисеи 
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же рекошz къ себэ: видите  яко ни  кая  же 
польза ѥсть .  се вьсь миръ по нѥмь иде .  
20бzахѫ  же елини нэции отъ въшьдъ-
шихъ да поклонzть сz въ праздьникъ .  
21си же пристѫпишz къ филипu  иже  бэ 
отъ видъсаиды галилеискыѩ и моляхѫ 
и% глѸѭще: гѹи хощемъ i ѹса видэти.  22приде 
филипъ и глѸа аньдреови. и пакы аньдрея 
и филипъ глѸаста i ѹсови.  23i ѹсъ  же отъвэща 
има глѸя:  приде година да прославить сz 
сынъ чловэчьскыи .  24аминъ аминъ глѸѭ  
вамъ: аще зьрьно пьшеничьно падъ въ 
земли не uмьреть то ѥдино прэбываѥть. 
аще ли uмьреть мъногъ плодъ сътворить . 
25любzи дшѸѫ  своѭ погuбить ѭ и нена-
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видzи дшѸz своѥя въ мирэ семь въ живо-
тэ вэчьнэемь съхранить ѭ.  26аще къто 
мънэ слuжить по мънэ да ходить. и 
идеже азъ ѥсмь тѫ и слuга мои бѫдеть .  
аще къто мънэ слuжитъ почьтеть и%  оцѸь .  
27нынэ дшѸа моя възмѫти сz и чьто 
рекѫ; очѸе спѹси мz отъ годины сеѩ;  нъ сего 
ради придохъ на годинѫ сиѭ .  28отьче про-
слави имz твоѥ.  приде же гласъ  съ небесе: и 
прославихъ и пакы прославлю.  29народъ же 
стоѩ  и слышавъ глѸаахѫ: громъ бысть. 
ини глѸаахѫ: ангелъ глѸа ѥмu .  30отъвэща 
i ѹсъ и рече: не мене ради гласъ сь бысть нъ 
васъ ради .  31нынэ сѫдъ ѥсть мирu семu .  
нынэ кънzзь мира сего изгънанъ бѫ-
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деть вънъ .  32и азъ  аще възнесенъ бѫдѫ 
отъ земля вьсz привлэкѫ къ себэ.  33се же 
глѸааше знаменая коѥѭ съмьрьтиѭ хо-
тэаше uмрэти .  34отъвэща ѥмu народъ: 
мы слышахомъ отъ закона яко хсѸъ  прэ-
бываѥть въ  вэкы. и како ты глѸѥши 
възнести сz подобаѥть сынu члвѸчьскu-
uмu; къто сь ѥсть сынъ члвѸчьскыи;  
35рече  же имъ iс Ѹъ: еще мало врэмz свэтъ въ 
васъ ѥсть. ходите доньдеже свэтъ имаа-
те да тьма васъ не иметь. и ходzи въ 
тьмэ не вэсть камо идеть .  36доньдеже 
свэтъ имате вэрuите въ свэть да сыно-
ве свэтu бѫдете. си глѸа i ѹсъ  и ошьдъ съкры 
сz отъ  нихъ .  37толика же знамения съ-
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творьшu ѥмu прэдъ ними не вэроваахѫ 
въ нь .  38да слово исаия пророка събѫдеть 
сz ѥже рече: гѹи къто вэрова слuхu наше-
мu и мышьца гнѸя комu отъкры  сz;  39се-
го ради не можаахѫ вэровати яко пакы 
рече исаия:  40ослэпи очи ихъ и окаменилъ 
ѥсть  срьдьцz  ихъ да не видzть очима и не 
разuмэѭть срдѸцьмь и обратzть сz и 
исцэлѭ я.  41си же рече исаия ѥгда  видэ 
славѫ ѥго и глѸа о нѥмь .  42обаче uбо  и отъ 
кънzзь мънози вэровашz въ  нь .  нъ фа-
рисеи ради не исповэдаахѫ да не ис  събо-
рища изгънани бѫдѫть.  43възлюбишz 
бо паче славѫ члвѸчьскѫ неже славѫ бо-
жиѭ.  44iс ѹъ же възъва и рече:  вэрuѩи въ 
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мz не вэрuѥть въ мz нъ въ посълавъ-
шааго мz.  45и видѩи мz видить по-
сълавъшааго мz .  46азъ свэтъ въ миръ 
придохъ да вьсzкъ вэрuяи въ мz въ 
тьмэ не прэбѫдеть .  47и аще къто uслы-
шить глѸы моя  и не вэрuѥть азъ не сѫж-
дѫ ѥмu. не придохъ бо да сѫждѫ мирu нъ 
да съпасѫ миръ .  48отъмэтаѩи  сz мене  и  
не  приѥмлz  глѸъ  моихъ  имать  сѫдzш-
тааго  ѥмu. слово ѥже  глѸахъ  то  сѫдить  
ѥмu въ послэдьнии  дьнь .  49яко азъ  о  себэ  
не  глѸахъ .  нъ  пославы  мz отьць тъ мънэ 
заповэдь  дасть  чьто  рекѫ  и  чьто  въз-
глѸѭ.  50и вэмь яко заповэдь  ѥго  животъ  
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вэчьныи ѥсть. яже  uбо  азъ  глѹѭ  якоже  
рече  мънэ  отьць  тако  глѸѭ.   

рэжде  праздьника  пасхы  вэды  i ѹс  
яко  приде  ѥмu година  да  прэи-
деть  отъ мира  сего  къ  оцѸu. въз-
любль своѩ сѫщzѩ въ вьсемь мирэ 

до коньца възлюби  ѩ .  2и вечери бывъши 
дияволu uже въложьшu въ срдѸце  июдэ 
симоновu искариотьскuuмu да ѥго прэ-
дасть .  3вэды же i ѹс  яко вься дасть ѥмu 
оцѸь въ рѫцэ и яко отъ бѹа изиде и къ бѹu 
идеть .  4въставъ съ вечерz положи ризы 
своѩ и приимъ лентии прэпояса сz.  5по-
томь  вълия водѫ  въ uмывальницѫ  и на-
чzтъ uмывати ногы uченикомъ и оти-

. гi7 . 
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рати лентиѥмь  имьже бэ прэпоясанъ .  6при-
де же къ симонu петрu и глѸа ѥмu тъ: гѹи 
ты ли мои uмыѥши нозэ;  7отъвэща i ѹс и 
рече ѥмu: ѥже азъ творѫ ты не вэси нынэ 
разuмэѥши же по сихъ .  8глѸа ѥмu петръ:  
не uмыѥши моѥю ногu въ вэкъ. отъвэща 
ѥмu i ѹс:  аще не  uмыѭ тебе не  имаши 
чzсти съ мъноѭ.  9глѸа ѥмu симонъ  петръ: 
гѹи не нозэ мои тъкъмо нъ и рѫцэ и главѫ .  
10глѸа ѥмu i ѹс:  измъвеныи не трэбuѥть 
тъкъмо нозэ uмыти. ѥсть бо вьсь чистъ. 
и вы чисти ѥсте нъ не вьси .  11вэдяаше бо 
прэдаѭщааго и%.  сего ради рече яко не вьси 
чисти ѥсте.  12ѥгда  uмы i ѹс  нозэ uче-
никомъ своимъ приѩтъ ризы своѩ и въз-
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леже пакы рече имъ: вэсте ли чьто сътво-
рихъ вамъ;  13вы глашаѥте  мz uчитель и 
гѹь и добрэ глѸѥте  ѥсмь бо .  14аще uбо азъ 
uмыхъ ваши нозэ гѹь и uчитель и вы 
дълъжьни ѥсте дрuгъ дрuгu uмывати 
нозэ.  15образъ бо дахъ вамъ да якоже азъ 
сътворихъ вамъ и вы творите.  16амин  
амин глѸѭ вамъ нэсть рабъ болии гос-
подина своѥго ни апѹлъ  болии посълавъ-
шааго и% .  17аще си вэсте блажени ѥсте аще 
творите я.  18не о вьсэхъ васъ глѹѭ. азъ  бо  
вэмь  ѩже  избърахъ  нъ  да  кънигы  
събѫдѫть  сz: яды  съ  мъноѭ  хлэбъ  
въздвиже  на  мz пzтѫ  своѭ.  19отъ селэ  
глѹѭ  вамъ  прэжде  даже  не  бѫдетъ  да  
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ѥгда  бѫдетъ  вэрѫ  имете  яко  азъ  ѥсмь. 
20аминъ  аминъ  глѹѭ  вамъ: приѥмлѩи  аще  
кого  посълѭ  мене  приѥмлѥтъ .  а  приѥмлzи  
мене  приѥмлѥтъ  посълавъшааго  и мz. 21си  
рекъ  i ѹс  възмѫти  сz дхѹмъ  и съвэдэтель-
ствова  и  рече: аминъ  аминъ  глѹѭ  вамъ  
яко  ѥдинъ  отъ васъ  прэдастъ  мz. 22съ-
зираахѫ  же  сz междѫ  собоѭ  uченици не 
домыслzще  о  комь  глѸѥтъ .  23бэ  же  ѥдинъ  
възлежz отъ uченикъ  ѥго  на  лонэ  iсѹвэ 
ѥгоже  люблэаше  iѹс.  24поманѫ  же  семu симонъ  
петръ  въпросити кто uбо ѥсть о  нѥмьже  
глѹѥтъ .  25нападъ  же  тъ  тако  на  прьси  
iс ѹвы глѸа ѥмu: гѹи  кто  ѥсть; 26отъвэща  i ѹс:  
тъ  ѥсть ѥмuже азъ  омочь  хлэбъ  подамъ .  
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и  омочь  хлэбъ  дастъ  июдэ  симоню  иска-
риотъскuмu. 27и по хлэбэ тъгда  въниде  
въ  нь  сотона.  глѸа ѥмu i ѹс: ѥже  твориши  
сътвори  скоро .  28сего  же  ни  кто  же  разuмэ 
възлежzщихъ  къ  чесомu рече ѥмu. 29ѥди-
ни  мьнэахѫ  понѥже  скриницѫ  имэаше  
июда  яко  глѹтъ  ѥмu iс Ѹъ: кuпи ѥгоже  трэ-
бuѥмъ  на праздьникъ  ли  ништимъ  да  
нэчъто  дастъ .  30приѥмъ  же  онъ  хлэбъ  
изиде  абие.  бэ же нощь.  31ѥгда  изиде  глѸа  
же  i ѹс:  нынэ прослави сz снѸъ члвѸчьскыи и 
бѹъ прослави сz о нѥмь .  32аще бѹъ прослави сz 
о нѥмь и бѹъ прославить и% въ себэ и абиѥ 
прославить и%.  33чzдьца еще мало съ вами 
ѥсмь. възищете мене. и якоже рекохъ  иu-
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деомъ яко яможе азъ идѫ вы не можете 
прити. и вамъ глѸѭ  нынэ.  34заповэдь новѫ 
даѭ вамъ да любите дрuгь дрuга якоже 
възлюбихъ вы да и вы любите дрuгъ  
дрuга .  35о семь разuмэвають вьси яко 
мои uченици ѥсте аще любъве имаате 
междѫ собою.  36глѸа ѥмu симонъ петръ: гѹи 
камо идеши; отъвэща ѥмu i ѹс: яможе азъ 
идѫ не можеши нынэ по мънъ ити. по-
слэдь  же по мънэ идеши.  37глѸа ѥмu петръ: 
гѹи  почьто не могѫ нынэ по тебэ ити; 
нынэ дшѸѫ  моѭ за тz положѫ.  38отъвэ-
ща i ѹс: дшѸѫ  ли твою  за мz положиши; амин 
амин глѸѭ  тебэ: не възгласить кuръ донь-
деже отъвьржеши сz мене трикраты .  
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а не съмѫщаѥть  сz срдѸце  ваше.  вэ-
рuите въ бѹъ  и въ мz вэрuите. 2въ 

домu оцѸа моѥго обители мъно-
гы сѫть .  аще ли же ни реклъ 

быхъ вамъ яко идѫ uготовати мэсто 
вамъ .  3и аще идѫ uготоваѭ мэсто вамъ 
пакы придѫ и поимѫ вы къ себэ да идеже 
ѥсмь  азъ и вы бѫдете .  4и яможе азъ идѫ 
вэсте и пѫть вэсте.  5глѸа ѥмu fома: гѹи не 
вэмь  камо идеши.  и како пѫть можемъ 
вэдэти;  6глѸа ѥмu i ѹс:  азъ ѥсмь пѫть и 
истина и животъ .  ни  къто  же придеть къ 
оцѸu тъкъмо мъноѭ.  7аще мz бысте зна-
ли и оцѸа моѥго знали бысте uбо .  и отъселэ 
знаите и% и видэсте и%.  8глѸа ѥмu филипъ:  

. дi7 . 
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гѹи покажи намъ оцѸа и довьлѥть намъ .  
9глѸа ѥмu i ѹс:  толико врэмz съ вами ѥсмь и 
не позна ли мене филипе; видэвыи мz 
видэ оцѸа. како ты глѸѥши покажи намъ 
оцѸа;  10не вэрuѥши ли яко азъ въ оцѸи и оцѸь 
въ мънэ ѥсть; глѸы ѩже азъ глѸѭ вамъ о 
себэ не глѸѭ. оцѸь же прэбываѩи  въ мънэ 
тъ творить дэла.  11вэрѫ имэте  мънэ яко 
азъ въ оцѸи и оцѸь въ мънэ ѥсть .  аще ли  ни 
за та дэла вэрѫ имете ми .  12амин аминъ 
глѸѭ  вамъ:  вэрuѩи въ мz дэла яже азъ 
творѭ и тъ сътворить. и больша сихъ съ-
творить яко азъ къ оцѸu идѫ .  13и ѥгоже 
колижьдо  просите въ имz моѥ то сътворѭ 
да прославить сz оцѸь о снѹu .  14и аще чесо 
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просите въ имz моѥ  то сътворѫ.  15аще лю-
бите мz заповэди моѩ съблюдэте.  16и 
азь uмолю оцѸа за вы и иного параклита 
дасть вамъ да бѫдеть съ вами въ вэкъ .  
17дхѸъ истиньныи ѥгоже  миръ не можеть 
приѩти яко не видить ѥго ни знаѥть 
ѥго .  вы же знаѥте и%  яко въ васъ прэбы-
ваѥть и въ вась бѫдеть .  18не оставлю васъ 
сиръ. придѫ къ вамъ .  19ѥще  мало и миръ 
мене кътомu не видить. вы же видите 
мz. яко азъ живѫ и вы живи бѫдете.  20въ 
тъ дьнь разuмэѥте вы яко азъ въ оцѸи 
моѥмь и вы въ мънэ и азъ въ васъ .  
21имэѩи заповэди моя  и съблюдаѩ  ѩ  
тъ ѥсть любzи мz .  а любzи мz възлюб-
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лѥнъ  бѫдеть отьцемь моимь. и азъ въз-
люблю  и% и явлю  сz ѥмu самъ .  22глѸа ѥмu 
июда не искариотьскыи: гѹи и чьто бысть 
яко намъ явити сz хощеши а не вьсемu 
мирu;  23отъвэща i ѹс и рече ѥмu: аще къто 
любить мz слово моѥ съблѭдеть. и оцѸь 
мои възлюбить и%.  и къ нѥмu идевэ и 
обитель u  нѥго сътворивэ .  24а не  любzи 
мене словесъ моихъ не съблюдеть .  и слово 
ѥже  слышасте нэсть моѥ нъ посълавъ-
шааго мz оцѸа .  25си глѸахъ вамъ въ васъ сы .  
26параклитъ же дuхъ стѸыи ѥгоже  посъ-
лѥть оцѸь въ имz моѥ тъ вы наuчить 
вьсемu и въспомzнеть вамъ вься яже 
рекохъ вамъ .  27миръ оставляю  вамъ .  миръ 
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мои даѭ вамъ. не якоже вьсь миръ даѥть 
азъ даѭ  вамъ. да не съмѫщаѥть сz срдѸце  
ваше ни uстрашаѥть .  28слышасте яко азъ 
рекохъ  вамъ:  идѫ и придѫ къ вамъ. аще 
бысте любили мz въздрадовали сz быс-
те uбо яко идѫ къ оцѸu. яко оцѸь болии мене 
ѥсть .  29и нынэ рекохъ вамъ прэжде даже 
не бѫдеть да ѥгда бѫдеть вэрѫ имете.  
30uже не мъного глѸѭ  съ вами. грzдеть бо 
сего мира кънzзь и въ мънъ не имать ни  
чесо  же.  31нъ да разuмэѥть миръ  яко люб-
лѭ оцѸа. и якоже заповэда мънэ отьць 
тако творѫ. въстанэте идэмъ отъсѫдu.  
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зъ ѥсмь лоза истиньная и оцѸь мои 
дэлатель ѥсть .  2вьсякѫ  розгѫ  о мънэ 
не творzщѫѭ плода изьметь ѭ и 

вьсякѫ творzщѫѭ плодъ отрэ-
бить ѭ да плодъ болии сътворить .  3uже 
вы чисти ѥсте  за слово ѥже глѸахъ вамъ .  
4бѫдэте въ мънэ и азъ въ васъ.  яко бо 
розга не  можеть плода творити о себэ аще 
не бѫдеть на лозэ. тако и вы аще не 
прэбѫдете въ мънэ.  5азъ ѥсмь лоза а вы 
рождиѥ. иже бѫдеть въ мънэ и азъ въ 
нѥмь сътворить плодъ мъногъ. яко без 
мене не можете творити ни  чесо  же.  6аще 
къто въ мънэ не прэбѫдеть изврьжеть  сz 
вънъ якоже розга и исъшеть и събираѭть 

. єi7 . 
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ѭ  и въ огнь въмэтаѭть ѭ  и съгараѥть .  
7аще прэбѫдете въ мънэ и глѸи мои въ 
васъ прэбѫдѫть. ѥмuже колижьдо хощете 
просите  и бѫдеть вамъ .  8о семь прослави сz 
оцѸь мои да плодъ мъногъ сътворите и бѫ-
дете мои uченици.  9якоже възлюби мz 
оцѸь и азъ възлюбихъ вы бѫдэте въ любъ-
ви моѥи .  10аще заповэди моѩ съблюдете 
прэбѫдете въ любъви моѥи. якоже азъ 
заповэди оцѸа моѥго съблюдохъ и  прэбы-
ваѭ въ нѥго  любъви.  11си глѸаахъ вамъ да 
радость моя въ васъ бѫдеть и радость ва-
ша напълнить сz.  12си же ѥсть заповэдь 
моя да любите дрuгъ дрuга якоже въз-
любихъ вы .  13большz сеѩ любъве ни  къто  
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же не имать да къто дшѸѫ  свою  положить 
за дрuгы своѩ .  14вы дрuзи мои ѥсте аще 
творите ѥлико  азъ заповэдаѭ вамъ .  
15uже  не глѸѭ васъ рабъ. рабъ бо не вэсть 
чьто творить гѹь ѥго. вы же рекохъ дрuгы 
яко вьса яже слышахъ отъ оцѸа моѥго 
съказаахъ вамъ .  16не вы мене избьрасте 
нъ азъ избьрахъ вы и положихъ вы да и 
вы идете и плодъ принесете и плодъ вашь 
прэбѫдеть. да ѥгоже колижьдо просите отъ 
отьца въ имz моѥ дасть вамъ .  17си за-
повэдаѭ вамъ да любите дрuгъ дрuга .  
18аще миръ вась ненавидить вэдите яко 
мене прэжде васъ възненавидэ.  19аще отъ 
мира бысте были миръ uбо своѥ любилъ 
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бы нъ якоже отъ мира нэсте нъ азъ из-
бьрахъ вы отъ мира сего ради ненавидить 
васъ миръ .  20помьните слово ѥже азъ рекохъ 
вамъ: нэсть рабъ болии гѹа своѥго .  аще мене 
изгънашz и вы ижденѫть. аще слово моѥ 
съблюдошz и ваше съблюдѫть .  21нъ си вьсz 
сътворzть вамъ за имz моѥ яко не вэ-
дzть посълавьшааго мz .  22аще не быхъ 
пришълъ и глѸалъ имъ грэха не бышz имэ-
ли.  нынэ же вины не имѫть о грэсэ сво-
ѥмь .  23ненавидzи мене и оцѸа моѥго нена-
видить .  24аще дэлъ не быхъ сътворилъ 
въ нихъ ихъже ни  къто  же инъ не сътвори 
грэха не бышz имэли.  нынэ  же и видэ-
шz и възненавидэшz и мене и оцѸа моѥго .  
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25нъ да събѫдеть сz слово писаноѥ въ за-
конэ ихъ яко възненавидэшz мz без 
uма .  26ѥгдаже  придеть параклитъ ѥгоже 
азъ посълю вамъ отъ оцѸа дхѸъ истинь-
ныи иже отъ оцѸа исходить тъ съвэдэ-
тельствuѥть о мънэ .  27и вы же съвэдэ-
тельствuѥте яко искони съ мъноѭ ѥсте.  

и глѸахъ вамъ  да не съблазните  сz .  
2отъ съньмищь ижденѫть вы .  нъ при-
деть  година да вьсакъ иже uбиѥть 

вы мьнить сz слuжьбѫ приносити бѹu. 
3и си сътворzть вамъ яко не познашz оцѸа 
ни мене.  4нъ си глѸахъ вамъ да ѥгда при-
деть година поминаите си яко азъ рекохъ 
вамъ .  сихъ же вамъ ис  пьрва не рекохъ яко 
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съ вами бэхъ .  5нынэ же идѫ къ посъ-
лавъшuuмu мz и ни  къто  же отъ  васъ не 
въпрашаѥть мене: камо идеши;  6нъ яко си 
глѸаахъ вамъ скърбь напълни срдѸце ваше.  
7нъ азъ истинѫ глѸѭ  вамъ: uнѥ ѥсть 
вамъ да азъ идѫ. аще бо не идѫ азъ  
параклитъ не придетъ къ вамъ. аще ли 
идѫ посълѭ и%  къ вамъ .  8и пришьдъ онъ 
обличить мира о грэсэ и о правьдэ и о сѫ-
дэ.  9о грэсэ uбо яко не вэрuѭть въ мz. 10о 
правьдэ же яко къ оцѸu идѫ и кътомu не 
видите мене.  11о сѫдэ же яко кънzзь мира 
сего осѫжденъ бысть .  12ѥще  мъного имаамъ 
глѸаати вамъ нъ не можете носити нынэ.  
13ѥгда  же придеть онъ дхѸъ истиньныи 
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наставить вы на вьсакѫ истинѫ. не о се-
бэ бо глѸати имаамъ нъ ѥлико аще uслы-
шить глѸаати имаать и грzдѫщая въз-
вэстить вамъ. 14онъ мz прославить яко 
отъ моѥго прииметь и възвэстить вамъ. 
15вьса ѥлико имаать оцѸь моя сѫть сего ра-
ди рекохъ яко отъ моѥго прииметь и въз-
вэстить вамъ .  16въ  малэ и кътомu не ви-
дите мене и пакы въ  малэ uзьрите мz и 
яко азь идѫ къ оцѸu .  17рекошz же отъ uче-
никъ ѥго къ себэ:  чъто се ѥсть ѥже глѥть  
намъ:  въ  малэ и не видите мене  и пакы 
въ  малэ и uзьрите мz и яко азъ идѫ къ 
отьцu; 18глѸаахѫ же:  чьто ѥсть се ѥже  
глѸѥть  въ  малэ;  не вэмъ чьто  глѸѥть .  19ра-
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зuмэвъ же i ѹс яко хотэахѫ въпрашати и% 
и рече имъ: о семь ли сътzзаѥте сz междѫ 
собоѭ яко рекохъ въ  малэ и не видите мене 
и пакы въ  малэ uзьрите мz; 20аминъ 
аминъ гlѭ вамъ: яко въсплачете сz и 
въздрыдаѥте вы а миръ въздрадuѥть 
сz. вы же печальни бѫдете нъ печаль ва-
ша въ радость бѫдеть .  21жена ѥгда раж-
даѥть печаль имаать яко приде година 
ѥѩ .  ѥгда  же родить отрочz кътомu не 
помьнить печали за радость яко роди сz 
чловэкъ въ миръ .  22и вы же uбо нынэ 
печальни бѫдете. пакы же uзьрѫ вы и 
въздрадuѥть сz срдѸце ваше и радости 
вашеѩ ни  къто  же не възьметь отъ васъ .  
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23и въ тъ дьнь мене не въпросите ни  чесо  же.  
аминъ  аминъ  глѸѭ  вамъ аще чесо просите 
отъ оцѸа въ имz моѥ дасть вамъ .  24доселэ 
не просисте ни  чесо  же въ имz моѥ просите и 
приимете да радость ваша напълънѥна 
бѫдеть .  25си въ притъчахъ глѸаахъ вамъ. 
нъ придеть година ѥгда  кътомu въ 
притъчахъ не глѸѭ  вамъ. нъ не обинuѩ 
сz о оцѸи възвъщѫ вамъ .  26въ тъ дьнь въ 
имz моѥ въспросите. и не глѸѭ  вамъ яко 
азъ uмолю оцѸа о васъ. 27самъ бо оцѸь лю-
бить вы яко вы мене възлюбисте и вэро-
васте яко отъ бѹа изидохъ. 28изидохъ отъ 
оцѸа и придохъ въ миръ.  пакы оставляѭ  
миръ и идѫ къ оцѸu .  29глѸашz ѥмu uче-
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ници ѥго: се нынэ не обинuѩ сz глѸѥши  а 
притъчz ни коѥѩ же не глѸѥши .  30нынэ 
вэмь яко вэси вьса и не трэбuѥши да 
къто  тz въпрашаѥть о семь вэрuѥмъ яко 
отъ бѹа ѥси ишьлъ .  31отъвэща имъ i ѹс:  ны-
нэ ли вэрuѥте.  32се грzдеть година и ны-
нэ приде да разидете сz къжъдо въ своя 
и мене ѥдиного оставите. и нэсмь ѥдинь 
яко оцѸь съ мъноѭ ѥсть. 33си глѸаахъ вамъ 
да въ мънэ миръ имаате. въ мирэ скърбь- 
ни бѫдете нъ дьръзаите азъ побэдихъ миръ .  

и глѸа i ѹс  и възведе очи свои на нбѸо и 
рече: очѸе приде година прослави снѸа 
твоѥго  да и снѸъ твои прославить 

тz .  2якоже далъ ѥмu ѥси власть 
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вьсакоѩ плъти. да вьсако ѥже ѥмu ѥси 
далъ дасть имъ животъ вэчьныи .  3се же 
ѥсть  вэчьныи животъ да знаѭть  тебе 
ѥдиного  истиньнааго бѹа и ѥгоже посъла i ѹµ 
хѹа .  4азъ прославихъ тz на земли дэло 
сътворихъ  ѥже  далъ ѥси мънэ да сътворѫ .  
5и нынэ прослави мz очѸе u тебе самого 
славоѭ ѭже имэхъ прэже даже не бысть 
миръ u тебе. 6явихъ имz твоѥ члѸкомъ 
ѩже  далъ ѥси мънэ отъ мира. твои бэшz 
и мънэ ѩ далъ ѥси и слово твоѥ съблю-
дошz.  7нынэ разuмэшz яко вьса ѥлико 
далъ ѥси мънэ отъ тебе сѫть .  8яко глѸы 
ѩже  далъ ѥси мънэ дахь имъ. и ти при-
ѩшz и разuмэшz въ истинѫ яко отъ 
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тебе изидохъ. и вэровашz яко ты мz 
посъла .  9азъ о сихъ молѭ не о мирэ молѭ нъ 
о тэхъ ѩже далъ ѥси мънэ. яко твои 
сѫть. 10и моя вься твоя сѫть и твоя моя 
и прославихъ сz въ нихъ .  11и кътомu 
нэсмь въ мирэ и си въ мирэ сѫть. и азъ къ 
тебэ грzдѫ .  очѸе стѸыи съблюди ѩ въ имz 
твоѥ. ѩже далъ ѥси мънэ да бѫдѫть 
ѥдино  якоже и мы .  12ѥгда  бэхъ съ ними 
въ мирэ азъ  съблюдахъ ѩ въ имz твоѥ.  
ѩже  даль ѥси мънэ съхранихъ и ни  къто  
же отъ нихъ не погыбе тъкъмо снѸъ по-
гыбэльныи да събѫдѫть сz кънигы .  
13нынэ же  къ тебэ грzдѫ и си глѸю  въ 
мирэ да имѫть радость съ мъноѭ на-
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пълнѥнѫ въ себэ.  14азъ дахъ имъ слово 
твоѥ. и миръ възненавидэ ѩ яко не сѫть 
отъ мира якоже и азъ отъ мира нэсмь .  15не 
молѭ да възьмеши ѩ отъ мира нъ да съ-
блюдеши ѩ  отъ неприязни .  16отъ мира не 
сѫть якоже и азъ отъ мира нэсмь .  17стѸи ѩ 
въ истинѫ. слово твоѥ истина ѥсть. 18яко-
же ты мz  посъла въ миръ и азъ посълахъ 
ѩ  въ  миръ. 19и за нѩ  азъ свzщѫ сz самъ 
да бѫдѫть и ти сщѸени въ истинѫ .  20не о 
сихъ же молѭ тъкъмо нъ и  о вэрѫѭщиихъ  
словомъ ихъ въ мz.  21да вьси ѥдино бѫ-
дѫть. якоже ты очѸе въ мънэ и азъ въ 
тебэ да и ти въ насъ ѥдино бѫдѫть. да 
и миръ вэрѫ иметь яко ты мz посъла .  22и 
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азъ славѫ ѭже далъ ѥси мънэ дахъ имъ .  
да бѫдѫть ѥдино якоже  и мы ѥдино .  23и 
азъ въ нихъ и ти въ мънэ. да бѫдѫть 
съвьршени въ  ѥдино  и да разuмэѥть 
миръ яко ты  мz посъла и възълюбилъ ѩ 
ѥси. якоже и мz възлюбилъ ѥси .  24очѸе ѩже 
далъ ѥси мънэ хощѫ да идеже ѥсмь азъ и 
ти бѫдѫть съ мъною да видzть славѫ 
моѭ ѭже  далъ ѥси  мънэ яко възлюбилъ 
мz ѥси прэже съложения мира .  25очѸе пра-
вьдьныи и миръ тебе не позна. азъ же тz 
познахъ и си познашz яко ты мz по-
съла .  26и съказаахъ имъ имz твоѥ и 
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съкажѫ да любы ѥѭже мz ѥси възлю-
билъ въ нихъ бѫдеть и азъ въ нихъ .  

е  рекъ  изиде  i ѹс  съ uченикы своими на 
онъ полъ потока кедрьска  идеже  бэ  
вьртьпъ  въ  ньже  въниде  самъ  и  uче-

ници ѥго .  2вэдэаше же июда иже и% 
прэдаяаше мэсто яко мъногашьди съ-
бирааше сz i ѹс тu съ  uченикы своими .  3ию-
да же приимъ спирѫ и отъ архиѥреи  и фа-
рисеи слuгы приде тамо съ свэтильникы 
и съ свэщами и орѫжии .  4i ѹс же вэды вьсе 
идѫщеѥ на нь и ишъдь рече имъ:  кого ище-
те;  5отъвэщашz ѥмu: iѹса назарея. глѸа 
имъ i ѹс:  азъ ѥсмь.  стояаше же июда иже и%  
прэдаяше съ ними.  6да яко рече имъ:  азъ 
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ѥсмь. идошz въспzть и падошz на зем-
ли.  7пакы же ѩ въпроси i ѹс:  кого ищете;  они 
же рекошz: i ѹса назарея.  8отъвэща i ѹс:  рекохъ 
вамъ яко азъ ѥсмь. аще мене ищете не 
дэите сихъ ити .  9да събѫдеть сz слово 
ѥже  рече яко ѩже далъ ѥси мьнэ не по-
гuбихъ ни  кого  же отъ  нихъ .  10симонъ же 
петръ имэѩ ножъ извлэче и% и uдари 
архиереова раба и uрэза ѥмu uхо десноѥ. 
бэ  же имz рабu малхъ .  11рече же i ѹс петрови: 
въньзи ножъ въ ножьницz.  чашѫ ѭже 
дасть мънъ оцѸь не имамъ  ли пити ѥѩ;  
12спира же и тысzщьникъ и слuгы иu-
деискы ѩшz i ѹса  и съвzзашz и% 13и ве-
дошz и% къ аннэ пьрвэѥ бэ бо тьсть 
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каияфэ иже бэ архиереи лэтu томu .  14бэ 
же каияфа давыи съвэтъ иuдеомъ  яко 
uнѥ ѥсть ѥдиномu члѸкu uмрэти за лю-
ди.  15по i ѹсэ же идэаше симонъ петръ и 
дрuгы uченикъ. uченикъ же тъ бэ зна-
ѥмъ  архиереови и въниде съ i ѹµсомь въ дворъ 
архиереовъ .  16петръ же стояаше при двьрьхъ 
вънэ. изиде  же uченикъ тъ иже бэ зна-
ѥмъ  архиереови и рече двьрьници въведи 
петра.  17глѸа  же раба двьрьница петрови: 
еда и ты отъ uченикъ ѥси члѸка сего; глѸа 
онъ:  нэсмь .  18стояахѫ  же раби и слuгы 
огнь сътворьше яко зима бэ и грэяахѫ сz .  
бэ  же съ ними петръ стоѩ и грэѩ сz .  
19архиереи же въпроси i ѹса  о uченицэхъ ѥго и 
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о uчении ѥго .  20отъвэща ѥмu i ѹс: азъ не 
обинuѩ сz глѸаахъ вьсемu мирu. азъ 
вьсегда uчихъ на съборищи и въ цр Ѹкви 
идеже вьси иuдеи събираѭть сz и отаи не 
глѸаахъ ни  чесо  же.  21чьто мz въпрашаѥши;  
въпроси слышавъшzѩ  чьто глѸаахъ имъ .  се 
си вэдzть яже рекохъ азъ .  22се рекъшu 
ѥмu  ѥдинъ отъ прэстоѩщиихъ слuгъ 
uдари въ ланитѫ i ѹса  рекъ: тако ли отъ-
вэщаваѥши архиереови;  23отъвэща ѥмu 
i ѹс: аще зълэ глѸаахъ съвэдэтельствuи о 
зълэ .  аще ли добрэ чьто мz биѥши;  24по-
съла  же анна съвzзанъ къ каияфэ архи-
ереови.  25бэ  же симонъ петръ стоѩ и грэѩ 
сz. рекошz же ѥмu: еда и ты отъ uченикъ 
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ѥго  ѥси; отъвьрже сz онъ и рече:  нэсмь .  
26глѸа ѥдинъ отъ рабъ архиереовъ ѫжика  
сы ѥмuже uрэза петръ  uхо: не азъ ли тz 
видэхъ  въ вьрътоградэ съ нимь;  27пакы 
же петръ отъвьрже сz и абиѥ кuръ  въз-
гласи .  28ведошz i ѹса  отъ каияфы въ пре-
торъ. бэ же заuтра. и ти не вънидошz въ 
преторъ  да не осквьрнzть сz нъ да эдzть 
пасхѫ.  29изиде  же пилатъ къ нимъ вънъ 
и рече:  кѫѭ  рэчь приносите на члѸка сего;  
30отъвэщашz же и рекошz ѥмu:  аще не бы 
былъ сь зълодэи не быхомъ прэдали ѥго 
тебэ.  31рече же имъ пилатъ:  поимэте и% вы 
и по законu вашемu  сѫдите ѥмu .  рекошz 
же ѥмu июдеи: намъ не достоить uбити 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  604  ∙ 



ни  кого  же.  32да слово i ѹсово събѫдеть сz ѥже  
рече назнаменаѩ коѥѭ съмьртиѭ хотэа-
ше uмрэти.  33въниде  же пакы пилатъ въ 
преторъ и призъва i ѹса  и рече ѥмu: ты ли 
ѥси  црѸь иuдеискъ;  34отъвэща ѥмu i ѹс: о себэ 
ли се глѸѥши  или ини рекошz тебэ о мънэ;  
35отъвэща  пилатъ:  ѥда азъ жидовинъ 
ѥсмь; родъ твои архиереи прэдашz тz 
мънэ. чьто ѥси сътворилъ;  36отъвэща i ѹс:  
цр Ѹьство моѥ нэсть отъ мира сего. аще отъ 
мира сего бы было цр Ѹьство моѥ слuгы моѩ 
uбо подвизалы сz бышz  да не прэданъ 
быхъ былъ иuдеомъ.  нынэ  же цр Ѹство  моѥ 
нэсть отъсѫдu .  37рече же ѥмu пилатъ: 
uбо цр Ѹь ли ты ѥси; отъвэща i ѹс:  ты глѸѥши  
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яко цр Ѹь ѥсмь азъ. азъ на се родихъ сz и на 
се придохъ въ миръ да послuшьствuѭ о ис-
тинэ .  вьсякъ иже ѥсть отъ истины послu-
шаѥть гласа моѥго. 38глѸа ѥмu пилатъ: чьто 
ѥсть  истина;  и се рекъ пакы изиде къ иu-
деомъ и глѸа имъ:  азъ ни ѥдиноѩ  же вины 
не обрэтаѭ въ нѥмь .  39ѥсть  же обычаи 
вамъ да ѥдиного вамъ отъпuщѫ на пас-
хѫ .  хощете ли uбо да отъпuщѫ вамъ црѸа  
июдеиска; 40възъпишz же вьси глѸѭще: не  се-
го  нъ варавъвѫ. бэ же варавъва разбоиникъ. 

огда  поѩтъ  пилатъ  i ѹса и би ѥго .  2и  
воини  съплетъше  вэньць отъ трь-

ния възложишz на главѫ  ѥмu и въ 
ризѫ  багърzнѫ  облэкошz и5 и при-

. fi7 . 
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хождаахѫ  къ  нѥмu 3и глѸаахѫ: радuи сz 
цр Ѹю июдеискъ  и  бияахѫ  и5 по  ланитама .  
4изиде же пакы пилатъ вънъ и глѸа имъ:  
се извождѫ и% вамъ вънъ да разuмэѥте 
яко въ нѥмь вины не обрэтаѭ  ни единоѩ.  
5изиде же i ѹс  вънъ носz трьнzнъ вэньць и 
багърzнѫ ризѫ и глѸа имъ: се члѸкъ. 6ѥгда  
же видэшz и% архиереи и слuгы възъпи-
шz  глѸѭще:  распьни распьни ѥго .  глѸа имъ 
пилатъ:  поимэте и% вы и распьнэте.  азъ 
бо не обрэтаѭ въ нѥмь вины .  7отъвэща-
шz ѥмu июдеи:  мы законъ имаамъ и по 
законѫ нашемu дължънъ  ѥсть uмрэти. 
яко снѸъ бжѸии творить сz .  8ѥгда  же пи-
латъ се слыша слово паче uбоя сz. 9и въни-
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де въ преторъ пакы пилатъ и глѸа i ѹсови: 
отъкѫдu ѥси ты; i ѹсъ  же отъвэта не дасть 
ѥмu .  10глѸа же ѥмu пилатъ: мънэ ли не 
глѸѥши; не вэси ли яко власть имамъ  рас-
пzти тz и власть имамъ  пuстити тz; 
11отъвэща i ѹс:  не имаши власти на мънэ 
ни  коѥѩ  же аще не бы ти дано съвыше. сего 
ради прэдавыи мz тебэ болии грэхъ 
имать .  12отътоли пилатъ искааше пuс-
тити и%. июдеи же въпияхѫ  глѸѭще: аще се-
го пuстиши нэси дрuгъ кесареви. вьсякъ 
иже сz творить цр Ѹь противить сz кесареви.  
13пилатъ же слышавъ та словеса изведъ 
вънъ i ѹса  и сэде на сѫдищи на мэстэ на-
рицаѥмэемь лиfостротъ  евреискы же га-
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. . ваfа .  14бэ  же параскеµги пасхэ година же 
бэ яко шестая. и глѸа июдеомъ:  се цRь вашь .  
15они же въпияахѫ: възьми възьми про-
пьни ѥго. глѸа имъ пилатъ: цр Ѹа ли вашего 
распьнѫ; отъвэщашz архиереи: не имамъ 
црѸа тъкъмо кесара .  16тогда же прэдасть и% 
имъ да и% распьнѫть. они же поимъше i ѹса  
ведошz.  17и самъ си несы кр ѹстъ  изиде въ 
нарицаѥмоѥ краниѥво мэсто  ѥже глѸѥть 
сz евреискы голгоfа 18идеже и%  пропzшz и 
съ нимь дъва сѫдu и овѫдu по  срэдэ  же 
i ѹса .  19написа же и титла пилатъ и положи 
на кр ѹстэ. бэ же написано: i ѹс  назареи цр Ѹь 
иuдеискъ.  20сего же титла мънози чьтошz 
отъ иuдеи яко близъ бэ мэсто града 
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идеже распzшz i ѹса  и бэ написано евреискы 
грьчьскы латиньскы .  21глѸаахѫ  же  пи-
латови  архиереи  июдеисции: не  пиши  црѸь  
июдеискъ  нъ  яко  самъ  рече  црѸь  ѥсмь  ию-
деискъ .  22отъвэща пилатъ: ѥже  писахъ  
писахъ .  23воини же ѥгда  пропzша  iс Ѹа при-
zша ризы  ѥго  и  сътвориша  четыри чzс-
ти. комuжьдо  воинu  чzсть и хитонъ. бэ 
же хитонъ не шьвенъ съ врьхu истъканъ 
вьсь.  24решz же къ себэ: не  прэдерэмъ  ѥго  
нъ  метэмь  жрэбиѩ  комu бѫдеть .  да  
събѫдѫть  сz кънигы  глѹѭщzѩ: раздэ-
лиша  себэ  ризы  моѩ и о матисмэ  моѥи  
меташz  жребиѩ .  воини  же  uбо си сътво-
ришz.  25стояахѫ  же  при  крьстэ  iс Ѹовэ мати 
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ѥго  и  сестра  матере  ѥго  мария  клеопова и 
мария магдалыни. 26i ѹс  же видэвъ  матере  
и  uченика стоѩща  ѥгоже  любляаше  глѸа  
матери  своѥи: жено  се  снѸъ твои. 27потомь 
глѸа uченикu:  се мати твоя. и отъ того 
часа поѩтъ ѭ uченикъ въ своя. 28посемь 
вэды i ѹс  яко вьса uже съвьршишz сz да 
събѫдѫть сz кънигы  глѸа: жzждѫ .  29съ-
сѫдъ же стояаше пълнъ оцьта. гѫбѫ же 
напълньше оцьта на µссопъ възньзъше 
придэшz къ uстомъ  ѥго .  30ѥгда  же uбо 
приѩтъ оцьтъ i ѹс  рече: съвьршишz сz. и 
прэклонь главѫ прэдасть дхѸъ .  31июдеи же 
понѥже параскеµги бэ да не останѫть тэ-
леса на крьстэ въ сѫботѫ. бэ бо великъ 
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дьнь тоѩ сѫботы. молишz пилата да 
прэбиѭть голэни ихъ и възьмѫть ѩ .  
32придошz воини и прьвuuмu прэбишz 
голэни и дрuгuuмu распzтuuмu съ 
нимь .  33на i ѹса  же пришъдъше яко видэшz 
и%  uже uмьръшь не  прэбишz ѥмu голэнию.  
34нъ ѥдинъ отъ воинъ копиѥмь ѥмu ребра 
прободе и изиде абиѥ кръвь и вода .  35и ви-
дэвыи съвэдэтельствова и истиньно ѥсть 
съвэдэтельство ѥго. и тъ вэсть яко ис-
тинѫ глѸѥть. да и вы вэрѫ имете.  36бы-
шz бо си да събѫдѫть сz кънигы: кость 
не съкрuшить сz отъ  нѥго .  37и пакы дрu-
гыѩ кънигы глѸѭть: възьрzть на нь 
ѥгоже  прободошz. 38по сихъ же проси u пи-
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лата иосифъ иже отъ аримаfеѩ сы uче-
никъ i ѹµсовъ таинъ же страха ради июдеи-
ска. да възьметь тэло i ѹµсово и повелэ пи-
латъ. приде же и възz тэло i ѹсово .  39приде  
же и никодимъ пришъдъи къ i ѹсови  нощиѭ 
прэжде несы съмэшениѥ змµрно и алоино 
яко литръ съто. 40приѩста же тэло i ѹсово  и 
обиста ѥ ризами съ ароматы якоже обы-
чаи ѥсть июдеомъ погрэбати.  41бэ же на 
мэстэ идеже и распzшz вьртьпъ и въ вьр-
тьпэ гробъ новъ въ нѥмьже ни  коли  же ни  
къто  же не бэ положенъ .  42тu же за парас-
кеµгиѭ июдеискu  яко близъ бэаше гробъ.   
юююю                положиста i ѹса .  
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ъ ѥдиныи же сѫботы  мария маг-
далыни приде  заuтра ѥще  сѫщи  

тьмэ  на  гробъ  и  видэ  камень  
възzтъ отъ гроба. 2тече  же  и  при-

де  къ  симонu петрu и къ дрuгuuмu 
uченикu ѥгоже  любляаше  i ѹс.  и  глѸа  има: 
възzшz гѹа  отъ гроба  и  не  вэмь  къде  
положишz и5. 3изиде  же петръ и дрuгыи 
uченикъ идэаста къ гробu .  4течааста же 
оба въкuпэ и дрuгыи uченикъ тече ско-
рэѥ петра и приде прэжде къ гробu.  5и при-
никъ  видэ ризы лежzщz .  обаче не въни-
де.  6приде же и симонъ петръ въ  слэдъ ѥго . 
и въниде прэжде въ гробъ и видэ ризы 
лежzщz.  7и сµдарь иже бэ на главэ ѥго не 

. к7 . 
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съ ризами лежzщь нъ особь съвитъ на ѥди-
номь мэстэ.  8тогда  же въниде и дрuгыи 
uченикъ пришьдъи прэжде къ гробu. и 
видэ и вэрова .  9не uбо вэдэахѫ кънигъ 
яко подобаѥть ѥмu отъ мрътвыхъ въс-
крьснѫти.  10идоста же пакы къ себэ uче-
ника.  11мария же стояаше u гроба вънэ 
плачѫщи сz. якоже плакааше сz приниче 
въ гробъ  12и видэ дъва ангѸла въ бэлахъ 
сэдzща ѥдиного  u главы и ѥдиного u 
ногu идеже бэ лежало тэло i ѹсово .  13и 
глѸаста ѥи она: жено  чьто плачеши сz; глѸа 
има:  яко възzшz гѹа моѥго и не вэмь 
къде положишz и%.  14и си рекъши обрати сz 
въспzтъ и видэ i ѹса  стоѩща и не вэ-
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дэаше яко i ѹс ѥсть .  15глѸа ѥи i ѹс:  жено чьто 
плачеши сz;  кого иштеши; она же мьнzщи 
яко вьртоградарь ѥсть глѸа ѥмu: гѹи аще 
ты възzлъ ѥси ѥго повэждь мънэ къде 
ѥси  положилъ ѥго. и азъ възьмѫ и%.  16глѸа 
ѥи  i ѹс:  мариѥ. обращьши же сz она глѸа ѥмu: 
раввuни. ѥже нарицаѥть сz:  uчителю .  
17глѸа ѥи i ѹс:  не прикасаи сz мънэ.  не  u  бо 
възидохъ къ оцѸu моѥмu. иди же къ бра-
тии моѥи и рьци имъ въсхождѫ къ оцѸu 
моѥмu и оцѸu вашемu и богu моѥмu и боѸµ 
вашемu .  18приде мария магдалыни по-
вэдаѭщи uченикомъ яко видэ гѹа и си 
рече ѥи.  19сѫщu поздэ въ тъ дьнь въ ѥди-
ныи сѫботы и двьрьмъ затворенамъ иде-
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же бэхѫ uченици ѥго събьрани за страхъ 
июдеискъ. приде i ѹс и ста по  срэдэ ихъ и глѸа 
имъ: миръ вамъ.  20и се рекъ показа имъ рѫ-
цэ и ребра своя.  въздрадовашz же сz uче-
ници видэвъше гѹа.  21рече имъ iѹс пакы: миръ 
вамъ. якоже посъла мz оцѸь и азъ посылаѭ 
вы.  22и се рекъ дѫнѫ и глѸа имъ: приимэте 
дхѸъ стѸыи.  23имъже отъпuстите грэхы 
отъпuстzть сz имъ и имъже дьржите 
дьржzть сz имъ.  24fома же ѥдинъ отъ обою  
на  десzте нарицаѥмыи близньць не  бэ 
тu съ ними ѥгда приде i ѹс.  25глѸаахѫ же 
ѥмu дрuзии uченици: видэхомъ гѹа. онъ 
же рече имъ: аще не виждѫ на рѫкu ѥго 
язвы гвоздииныѩ и въложѫ пьрста мо-
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ѥго  въ язвѫ гвоздиинѫѭ и въложѫ рѫкѫ 
моѭ въ ребра ѥго не  имѫ вэры.  26и по осми 
дьнъ пакы бяахѫ вънѫтрь uченици ѥго 
и fома съ ними. приде i ѹс  двьрьмъ затворе-
намъ и ста по  срэдэ и глѸа имъ: миръ 
вамъ.  27потомь глѸа fомэ: принеси пьрстъ 
твои сэмо и виждь рѫцэ мои. и принеси рѫ-
кѫ твоѭ и въложи въ ребра моя. и не бѫди 
невэрьнъ нъ вэрьнъ.  28отъвэща fома и ре-
че ѥмu: гѹь мои и бѹъ мои.  29глѸа ѥмu i ѹс:  яко 
видэвъ мz вэрова. блажени не видэвъ-
шеи и вэровавъше.  30мънога же и ина зна-
мения створи i ѹс  прэдъ  uченикы своими 
яже не сѫть писана въ кънигахъ сихъ.  
31си же писана бышz да вэрѫ имете яко i ѹс 

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  618  ∙ 



ѥсть  хсѸъ снѸъ божии. и да вэрuѭще живо-
та вэчьнааго имате въ имz ѥго.  

о семь яви сz i ѹс  uченикомъ своимъ 
въставъ отъ мьртвыихъ на мори 
тивериадьстэемь. явиже сz тако .  
2бэахѫ въкuпэ симонъ петръ и 

fома нарицаѥмыи близньць и наfана-
илъ иже бэ отъ кана галилеискыѩ и снѸа 
зеведеова и ина отъ uченикъ ѥго дъва .  
3глѸа имъ симонъ петръ: идѫ рыбъ ловитъ. 
глѸашz ѥмu:  идемъ и мы съ тобоѭ .  и изи-
дошz и въсэдошz  въ корабль абиѥ. и въ  
тѫ нощь не ѩшz ни  чесо  же.  4uтрu  же 
абиѥ бывъшu ста i ѹс при брэзэ.  не позна-
шz  же uчеиици яко i ѹс ѥсть .  5глѸа же имъ  iѹс:  

. к&а . 
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дэти еда чьто сънэдьно имаате;  отъвэ-
щашz ѥмu: ни. 6онъ же рече имъ:  въвьр-
зэте о деснѫѭ странѫ корабля мрэжz и 
обрzщете. въвьргошz же и кътомu не  мо-
жаахѫ привлэщи ѥѩ отъ мъножьства 
рыбъ .  7глѸа  же uченикъ ѥгоже  любляаше i ѹс  
петрови: гѹь ѥсть .  симонъ же петръ слы-
шавъ яко гѹь ѥсть епендµтъмь прэпояса 
сz бэ бо нагъ и въвьрже сz въ море.  8а дрu-
зии uченици корабицемъ  придошz. не бэ-
шz бо далече отъ земля нъ яко дъвэ 
сътэ лакътъ  влэкѫще мрэжѫ рыбъ .  9и яко 
излэзошz на землѭ видэшz огнь ле-
жzщь и рыбѫ лежащѫ на нѥмь и хлэбъ .  
10глѸа имъ i ѹс:  принесэте отъ рыбъ ѩже  ѩс-

Ӗ  є в а н г е л и є  Ӗ  

∙  620  ∙ 



те нынэ.  11вълэзъ же симонъ петръ из-
влэче мрэжѫ на землѭ пълнѫ великыхъ 
рыбъ съто и пzть десzтъ и три. и толикu 
же сѫщu не протръже сz мрэжа .  12глѸа имъ 
i ѹс:  придэте обэдuите.  и ни  къто  же не 
съмэаше отъ uченикъ истzзати ѥго: ты 
къто ѥси; вэдѫще яко гѹь ѥсть .  13приде же 
i ѹс  и приѩтъ хлэбъ и дасть имъ .  и рыбѫ 
такожде.  14се uже третиѥ яви сz i ѹс  uче-
никомъ своимъ въставъ отъ мрътвыихъ. 
15егда же обэдоваша глѸа симонu петрu  i ѹс:  
симоне ионинъ любиши ли мz паче сихъ; 
глѸа ѥмu: еи гѹи ты вэси яко люблю  тz .  
глѸа ѥмu:  паси овьцz моѩ .  16глѸа ѥмu па-
кы вътороѥ:  симоне ионинъ любиши  ли мz;  
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глѸа  ѥмu: еи гѹи ты вэси яко люблю  тz .  
глѸа ѥмu паси овьцz моѩ .  17глѸа ѥмu тре-
тиѥѥ:  симоне ионинъ любиши ли мz;  ос-
кърбэ же петръ яко рече ѥмu третиѥѥ лю-
биши ли мz и глѸа ѥмu: гѹи ты вьсе вэси 
ты вэси яко люблю  тz. глѸа ѥмu:  паси 
овьцz моѩ.  18аминъ аминъ глѸѭ  тебэ: 
ѥгда  бэ юнъ  поясааше сz самъ и хожда-
аше яможе хотzаше.  ѥгда же състарэѥши 
сz въздежеши рѫцэ твои и инь тz поя-
шеть и ведеть тz яможе не хощеши.  19се же 
рече знаменаѩ коѥѭ съмрьтиѭ прославить 
бѹа. и се рекъ глѸа ѥмu:  иди по мънэ.  
20обращь  же сz петръ видэ uченика ѥгоже 
любляаше iс Ѹъ идѫща въ слэдъ. иже и 
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възлеже на вечери на пьрьси ѥго и рече: гѹи 
къто ѥсть прэдаѩи тz; 21сего видэвъ пе-
тръ глѸа i ѹсови: гѹи а сь чьто; 22глѸа ѥмu i ѹсъ: 
аще хощѫ да тъ прэбываѥть  доньдеже 
придѫ чьто ѥ тебэ;  ты по мънэ иди.  23изи-
де  же слово се въ братиѭ яко uченикъ тъ 
не uмьреть. не рече же ѥмu i ѹс яко не uмь-
реть. нъ аще хощѫ да тъ прэбываѥть 
доньдеже придѫ чьто ѥсть тебэ;  24сь ѥсть 
uченикъ съвэдэтельствuѩи о сихъ иже и 
написа си. и вэмь  яко истиньно ѥсть съвэ-
дэтельство ѥго .  25сѫть же и ина мънога яже 
сътвори iѹс яже аще по ѥдиномu писана бы-
ваѭть ни самомu мьнѭ мирu въмэсти-
аааати пишемыихъ кънигъ. аминъ.     
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лава  тебэ г ѹи цр Ѹю нбѹсьныиЇяко съподоби 

мz написати Єµлие се  почахъ же е  писати. 
Въ лэ   ¤ .ѕ Ѹ .  ф Ѹ .  x ѹд.  (6564 1 0 5 6) А  оконьчахъ е въ лэ  ¤ .ѕ Ѹ .  
ф Ѹ   x Ѹ   е  Ѹ .  (6565 1 0 5 7) Написахъ же еµлие се  рабu бжѸию 
нареченu сѫщu въ крѹщении иосифъНа мирьскы 
остромиръ.Нблизокu сѫщu изzславu кънzзu.  
изzславu же кънzзuНтогда  прэдрьжzщu обэ 
власти и оцѸа своего ярославаІи брата своего во-
лодимира.Нсамъ же изzславъ кънzзь правлzа-
ше столъ оцѸа своего ярослава кыевэ. А  брата своего 
столъІпорѫчи правити близокu своемu остромирu 
новэ городэ. Мънога же лэ  дарuи бѹъ сътzжавъ-
шuмu Єµлие се  на uтэшение мъногамъ дшѹамъ 
кр ѹстияньскамъ .Їдаи емu гѹь б ѹъ бл ѹние стѸыхъ 
еванѹглистъ иіоанна маfеа лuкы мар и стѸыхъ 
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праоцѸь Авраама иісаака иіякова. самомu емu и 
подрuжию егоЇfеофане и чzдомъ ею и подрuжиемь 
чzдъ ею.Їсъдравьствuите же мънога лэ съдрь-
жzще порuчение свое Ӗ  АМИНЪ Ӗ  .  ӌ  

ӗАЗЪ ГРИГОРИИ ДИяко  написахъ еµлие е да иже 

горазнэе сего напишеЇто не мози зазьрети мьнэ 
грешьникu.Їпочахъ же писати мца октz  .кѹа.  на 
памz илариона. А  оконьча мца маия въ .вѹi.Їна па 
епифана Ӗ  молю же вьсэхъ почитаѭщихъЇне 
мозэте клzти нъ исправльше почитаите. Тако бо 
oи стѸы апѹлъ паµлъ глѸеть:  Блѹте А  не кльнете  Ӗ   

Ӗ АМИНЪ Ӗ  
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