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დებითა და მოქცევითგან მირიან მეფისათ ოცდა მეხუთესა წ
ელსა მოკვდა ძე მისი რევ სიძე თრადტ სომეხთა მეფისა რომლისა
დ მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა და დაფლეს აკლდა მას
რომელი თვით მასვე რევს აღეშენებინა და მასვე წელიწადსა დასნეულდა
მირიან მეფე რომელიცა აღესრულა: და მოიყვანა ძე მისი ბაქა
რ და ცოლი მისი ნანა და რქუა ნანას აჰა ესერა მე წარვალ ვინაცა მო
ვედ და ვმადლობ მრავალ მოწყალესა ღმერთსა დამბადებელსა ცისა და ქვეყ
ანისასა რომელმან წარტყვენილი ეშმაკისაგან მიხსნა მე პირისაგან ჯოჯოხეთისა და ღირს მყო მე მარჯვენით მის თანა: შენ ნანა უკეთუ
გეცესღა მოცალება ცხოვრებისა ჩემისა შემდგომად განყავ სამეფო
განძი ჩვენი ორად და მიიღე სამარხავსა ნინასა განმანათლებელისა ჩ
ვენისასა ჟამთა შეცვალებისათვის რათა არა შეირყიოს უკუნისამდე
იგი ადგილი რამეთუ მეფეთა საჯდომი არს ა~დ მწირ არს ეგ
რეთვე დაჰვედრა ეპისკოპოსსა რათა ადიდონ დიდება მის ადგილი
სა რამეთუ ღირს არს პატივისცემასაჱ
¯~ ძესა თვისსა ჰრქუა შვილო ჩემო შეიცვალა ბნელი ჩვენი
ნათლად და სიკვდილი ცხოვრებად შენდა მომიცემია გვირგვინი მე
ფობისა ჩემისა ღ~თმან დამბადებელმან ცისა და ქვეყანისამან
დაგამტკიცენ შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზ~ა Eწურთიდი
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ყოვლად მცნებათა ძისა ღ~თისათა და დაადგერ სრულიად მათ ზედა
და სახელსა ზედა ქრისტესსა სიკუდილი ცხოვრებად გიჩნდიან რომ
ლითა წარუალი ცხოვრება მოიგო და სადა ჰპოვნე ვნებანი იგი ცე
ცხლისანი კერპნი ცეცხლითა დაწჲნ და ნაცარი შეასუნ რომელი მათ
ესვიდენ და ესე შვილთაცა შენთა ამცენ რამეთუ მე ვიცი იგი რომე
ლ კავკასიანთაცა შინავე დაილევიან ხოლო შენ ამას შეუდეგ გ
ულითა შენითა და თავი შენი შეჰვედრე ძესა ღ~ისასა პირველ ჟამთა
შობილსა და განკაცებულსა და ვნებულსა ხსნისათ~ს ჩვენისა და წარუ
ძღვანებითა პატიოსნისა ჯვარისათა სძლო მტერთა ვ~ა აქუს ჩ
ვეულება გულითა მოსავთა მისთა: Dა პატივს სცემდი სვეტსა მას
ღმრთივ და იყავნ მისსვლა შენი ძალად საუკუნოდ სარწმუნოება ზ
ედა წ~ისა სამებისასა და მოაყვანებინა ჯვარი იგი წ~ისა ნინასი რ
ომელი პირველითგან აქუნდა და ჩამოჰკიდა გვირგვინი სამეფოჳ
ჯვარსა მას და მიიყვანა ძე თ~სი ბაქარ და თავსა მისსა გამოსახა
სახე ჯვრისა და აღიღო გვირგვინი ჯვარისაგან და დადგა თავსა
ძისა თვისისასა და აღესრულა მირიან მეფე და დაეფლა ზემოსა ეკკლე
სიასა საშუალსა სჲტსა სამხრითს ჩრდილოჳთ კერძო და მას ს
ჲტსა შინა არს ნაწილი ღთივ აღმართებულისა მის სჲტისა და

მეორესა წელსა მოკვდა ნანა და დაეფლა მასვე სჲტსა და სავა

