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ДЕЛА АПОСТОЛА ТОМЕ У ИНДИЈИ У ПРЕРАДИ ГАВРИЛА 
СТЕФАНОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА

У овом раду говори се о варијанти апокрифа који се тиче дела 
апостола Томе у Индији. Одлика те варијанте испољава се у мотиву апо-
столовог зидања небеске палате и сачувана је у осам српскословенских 
преписа и у једном на народном језику, у преради Гаврила Стефановића 
Венцловића. Венцловићев народни језик доноси архаичну лексику уз слој 
страних речи, од којих преовлађују турцизми. Начин на који је преуредио 
текст апокрифа говори о настојању да поједностави израз и приближи га 
народном разумевању. Уз рад прилаже се приређен текст Венцловићеве 
прераде апокрифа.

Кључне речи: апокриф, апостол Тома, Гаврило Стефановић Венц-
ловић, небеска палата, текст.

Међу новозаветним апокрифима посвећеним Христовим апостолима 
посебно место заузимају дела која се тичу живота апостола Томе (в. Апо-
крифи. Новозаветни. 2005). Она су настала на грчком језику и временом 
преведена на словенски, на коме су се сачувала у знатном броју (в. Отеро 
1997). Са изразитијом наративношћу истичу се два донекле блиска, али 
умногоме различита апокрифа, који говоре о делима апостола Томе у 
Индији. Најупечатљивији мотив у једном од њих јесте царево кажњавање 
апостола дерањем коже због ширења хришћанске вере. Други апокриф 
одликује се мотивом апостоловог зидања небеске палате. Први апокриф 
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познат је у две верзије, у дужој и краћој. Дужа верзија налази се у четири 
следећа српска преписа: препис друге половине ХIV века, Москва, Руска 
државна библиотека, збирка Виктора Ивановича Григоровича, број 22;1 
препис из 1409. године, Београд, Народна библиотека (стара збирка), број 
828, 216а-234б; препис ХV века, Београд, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић”, збирка Владимира Ћоровића, број 30, 101а-115а; 
препис настао око 1550. године, Београд, Музеј Српске православне цркве, 
Збирка Радослава Грујића, број 219, 124б-134б. Краћа верзија сачувала 
се у следећа два преписа: препис из 1520. године, Архив ХАЗУ, број IV 
а 24, 28б-32а;2 препис почетка ХVII века, Београд, Народна библиотека 
Србије, број 673, 96б-112б (непотпун на крају).

Други апокриф познат је у седам следећих српскословенских пре-
писа: препис из 1320/30. године, манастир Хиландар, број 644, 19б-24а;3 
препис ХIV века, Београд, Народна библиотека Србије, број 637 (стара 
збирка), 125а-136б (непотпун);4 препис последње четвртине ХIV века, За-
греб, Архив ХАЗУ, број III ц 24 (Михановић број 23), 105а-109б; XIV век, 
Софија, Народна библиотека „Климент и Методиј”, број 1039, 175а-182б; 
препис из 1409. године, Београд, Народна библиотека Србије, број 828 
(стара збирка), 216а-234б; ХV век, Београд, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић”, збирка Владимира Ћоровића, број 30, 96а-101а; 
препис из 1614-1625. године, Београд, Народна библиотека Србије, број 59 
(Панагирик грешнога Дмитра), 165а-168а. Поред ових преписа издваја се 
један који је прерадио и исписао на народном језику 1732. године Гаврило 
Стефановић Венцловић у оквиру Поученија и слова за месеце септембар 
и октобар. Рукопис се налази у Старој збирци Архива Српске академије 
наука и уметности у Београду са сигнатуром 271, а препис Дела је на 
страницама 200а-209б (в. Стојановић 1901).

Држећи се свог начина преношења састава са српскословенског и 
рускословенског језика на српски народни језик, Венцловић је тако по-

1 Препис објавио Ватрослав Јагић: V. Jagić, Novi prilozi za literaturu biblijskih apokrifa, 
Starine JAZU, V, Zagreb 1873, 96–108.

2 Ватрослав Јагић је уз издање апокрифа из Григоровичеве збирке испод основног ср-
пскословенског текста донео и ову нешто скраћену варијанту на народном језику: V. Mošin, 
н. д., 71–72. Овај препис штампао је касније у оквиру читавог зборника Милан Решетар: М. 
Решетар, Либро од мнозијех разлога. Дубровачки ћирилски зборник од г. 1520, СКА, Зборник 
за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, Споменици на српском језику, 
књ. ХV, Ср. Карловци 1926, 43–47.

3 Препис објављен у: Т. Јовановић, „Дела апостола Томе у Индији” према хиландарском 
рукопису ХIV века, Археографски прилози, 20, Београд 1998, 41–53.

4 Препис објавио Стојан Новаковић: S. Novaković, Apokrifi jednoga srpskog ćirilovskog 
zbornika XIV. vieka, Starine JAZU, VIII, Zagreb 1876, 69–74.



Дела апостола Томе у Индији у преради Гаврила Стефановића Венцловића 13

ступио прилагођавајући и Дела апостола Томе у Индији. Њему није било 
довољно само да „преточи” текст са једног вида језика на други, него и 
да прошири поједине делове објашњавајући оно што је сматрао да треба 
додатно приближити пре свега народном слушаоцу. Поред тога, он је за 
ову прилику спојио два сасвим одвојена дела. Најпре је на почетку увео 
краће синаксарско житије апостола Томе. Очигледно је и наслов читавог 
дела преузет из синаксара: Мѣсеца тогоже въ ѕ҃ синаѯаръ. на паметъ. светаго 
апостола ѳоми. После синаксарске целине уследила су апокрифна Дела 
апостола Томе у Индији. Како би повезао једно са другим, Венцловић је 
после синаксарског житија уметнуо реченицу која најављује шири сиже. 
Тај додатак има призвук усменог народног приповедања: „Ама, пређе 
тога, јоште за живота док је био, згоди му се пут.” Судећи према српско-
словенским преписима, уочљиво је да се поред проширења садржине, у 
неким случајевима сажима затечени текст. Тако је код Венцловића изостао 
знатан део на почетку у коме се говори о одређивању где ће који апостол 
ићи да проповеда Христово учење, као и сцена о продаји апостола Томе 
индијском трговцу. Осврт на остале делове који се садржински приближа-
вају показује врсту Венцловићевог одступања, са одликама сажимања или 
проширивања. Кроз епизоду о доласку апостола са трговцем у индијски 
град у коме старешина удаје своју кћер и позива све грађане и странце на 
свадбу сагледава се Венцловићев однос према изношењу садржине.5

Хиландар 644 Венцловић

бывшѹ же добрѹ вѣтрѹ доплѹше веселее се града 
единого индие наричема ѥнадрѹха влѣꙁьшема же 
има вь градь слышаста глась сѵрингь и мѹсикь, 
и пискатель и пиальныихь ѡрьгань ѳома же 
вьпрашааше глаголѥ что ѹбо ѥсть вьпль съ ра-

дости сѹи вь градѣ семь глаголаше ѥмѹ ꙗко 
царь дьерь имать и дьньсь ю вьдаеть ꙁа мѹжа 
да того ради ѥсть веселиѥ и радость си царь же 
посла проповѣдателе вьꙁде глаголѥ проповѣдите да 
ꙁберѹт се на бракь богати же и ниии раби же 
и странни иже ли слышавь не придеть повиньнь 
бѹдеть царьскомѹ сѹдѹ Глагола же кѹпьць кь 
ѳомѣ поидевѣ да не раꙁгнѣваевѣ цара паче же и 
странника сѹа ѡбитаста же вь гостинци и мало 
почивша придоста на брак.5

те с нѣкымъ трговцемъ добримъ чловекомъ 
именомъ аѵваномъ ѡде тамо ꙋ великꙋ 
индїю. и дођоше на конакъ тамо ꙋ неко градие 
надрапольско. али онде градъскы господинъ 
ѹдааваше свою кћеръ. и ꙁаповѣстъ ѡтъ себе 
иꙁдаде, да потраже онꙋда по месꙋ. те ако гдѣ 
ѹꙁбꙋде кои странны чловекъ ил мꙋ пꙋтъникъ. 
да и нихъ имадꙋ довеси на оно веселѥ. нек се рече 
и пꙋтъницы кои сꙋ съ стране тꙋ дошъли, да се и 
оны раꙁговоре и провеселе се. на ѡвой моѡй софри и 
веселю мое кћеры.

5 Преузето из издања: Т. Јовановић, „Дела апостола Томе у Индији” према хиландарском 
рукопису ХIV века, 47.
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Наспрам показаног примера сажимања, постоје делови у којима 
Венцловић проширује затечену фабулу. Сусрет апостола Томе са индиј-
ским царем и њихов договор око зидања палате код Венцловића је нешто 
детаљнији него у српскословенском тексту:

Хиландар 644 Венцловић

коѥ дѣло ѹмѣѥши вь дрѣвѣ ѡтвѣа 
апостоль дрѣвомь ѹбо рала, ижеса колеса, 
весла, кораблѥ крьмила, стежера камениѥм же 
стльпы црькьвныѥ, дворы царьскыѥ царь 
же испльнь се радости рече и таковаго и аꙁь 
трѣбѹю нъ сьꙁижди ми полатѹ и поѥмь ѥго 
и бесѣдоваше сь нимь ѡ ꙁдании полаты како 
подобаѥть камениѥ положити.

ꙁнамъ правии ꙁ дрвенога посла, те плꙋгове, ралице, и 
кола. а ꙁнамъ и ѡтъ камена ꙁыдати свао и цръкве 
и домове, и царъске полате, и камение стꙋпове ꙁнамъ 
сесїиваи. на то мꙋ рече царъ. ꙗ би врло ꙁакеваѡ да би 
єдне лѣпе себѣ полае справїѡ тамо ꙋ єфескомꙋ мѣсꙋ. бы 
ли ты то могаѡ мени доконаи. и апостолъ се ѡтъ тога 
посла не ꙁатеже ни мало нити се о ѡблѣни ѡ томъ. 
него ли, такїи се ѡбрече да онъ то доиса хоће доконаи и 
почети ће правии. и погоди се с царомъ индїискымъ 
гꙋндафоромъ. и рокъ томе ѡсави. каде ће доћи и новце 
ѡтъ нѥга ѹꙁети. и онда да има предъ царемъ сав мꙋ 
полатъскы фꙋндаментъ, и мѣрꙋ, онде предъ нимъ 
намесити, да види царъ, на кою ће формꙋ быти. и 
послѣ тога, да мꙋ мѣсто царъ ꙋкаже гдѣ ће да прави. 
такы да има то почети ꙁарана докь е лѣто ѡе.

Овако различит Венцловићев приступ обликовању текста део је ње-
говог поступка који је неговао у делима која је преносио на народни језик. 
У томе је, између осталог, његова посебност. Поред тога, од изузетног 
значаја јесте народни језик који је Венцловић увео у прераде низа дела 
распоређених по обимним зборницима. Лексика коју је користио припада 
свакако његовом говору (в. Ивић 1997). То показује низ коришћених лока-
лизама и архаизама са облицима из ранијих епоха, од којих су се неки и 
до данас задржали у појединим народним говорима: бреꙁъ (мада и беꙁъ), 
глѣды, глѣдънꙋ, двѡре (поред дворове), дни, доби, допралꙗ, допралꙗю, доръ, досъти, 
досайници, ѥрно (као и єръ, ѥр), ꙁаоно (поред ꙁао), имадꙋ, каа (у значењу као), 
ѡе (поред ѡшъ, ѡшъ), кано, паралелно са каа, како, али и каконо, когано (јавља 
се и кога), копꙗми, коюно (поред кою), коꙋе, кꙋнꙗй, меде (у значењу мишљаше), 
мнѣде, нааличꙋ, нами (поред нама), напре (мада и найпослѣ), нейма (поред не има, 
не имаа), нѥйꙁинꙋ (као и нѥꙁинꙋ), нѡйꙁи, овакаа, ѡмма, ѹклюка, паке (као и пакъ, 
пакъ), понайвѣћма, понайлѣпше, прићꙋшїѡ, прегѥ (поред пре), расмораи, с отымъ, 
саде (као и садъ), свао, свѣꙁао, смꙋћне, сиромашъ, сиромашъ, тадаръ, тадар, таки, 
такїи, таки, такы, томꙋ (поред томе), царомъ (поред царемъ), оно (као и о).

Једна од одлика Венцловићевог народног језика тиче се коришћења 
слова х. Овај знак је најчешће присутан на местима на којима се и очекује. 
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Поред тога, ово слово је у два случаја замењено словом к (ꙁакеваѡ, ꙁакеде), 
а понегде и изостављено: лѣба, ꙋвате, раꙁлаади. Присвојну заменицу њихов 
срећемо у уобичајеном изгледу (нихова), али и прилагођеној народном 
облику ниномъ.

Слово јат налази се у овом саставу у прилично правилној употреби. 
Само понекад оно је замењено екавском варијантом у следећим речима: 
виде (поред видѣти), видеѡ (али и видѣла), где (такође и гдѣ), време, времена, 
донети, намесити, ѡнде, ѡнде, ѹкоренише, раꙁꙋмела (мада и раꙁꙋмѣла), речъ (као 
и рѣчъ), човекъ. У једном случају Венцловић је одступио од ове праксе и 
исписао ијекавски облик бїаше, који је вероватно понео из свог детињства 
проведеног у сремским крајевима пре него што је прешао у сентандрејске 
пределе.

Уз народну лексику и облике Венцловић веома ретко користи и срп-
скословенске речи и облике. Само у некима од њих сачуван је потпун ср-
пскословенски изглед: вънима, въсхиенъ, ѡтъ (али често и ѡдъ), съꙁыдаѡ, 
съꙁидаѡ, чловѣкъ. Поред ових појединачних случајева, Венцловић је једну 
целу молитвену реченицу задржао у српскословенском руху: благодарꙋ е 
господи чловеколюбче. Облик ваниманю показује како је у српскословенској 
речи у првом слогу извршена вокализација (-ва), а на крају додат суфикс 
из народног језика (-њу).

Од значаја за историју српске ћирилице јесте појава Венцловићевог 
коришћења словā ћ и ђ, што је одвијало скоро читав век пре Вукове ре-
форме азбуке. Венцловићево се обележавање гласа ћ помало је колебљиво. 
Тај глас означаван је углавном словом ћ: браћа, вѣћма, вѣћъ, глѣдећи, доћи, 
ꙁаповѣсћꙋ, кћеръ, кћери, кћеры, наћи, немоћнике, ноћи, обѣћа, ѡбѣћаѡ, пиаюћи, 
покаꙁꙋюћи, просећи, славећи, ће, ћешъ, ћꙋ, хоће, чисоћи. Тек у неким примерима 
уместо овог слова глас ћ исказан је спојевима слова к и прејотованог е: 
бракѥ, вѣкѥ, кѥ, кѥмо, кѥшъ, ꙋꙁхокѥ.

Мада је изглед Венцловићевог ћ и ђ веома сличан, ипак се ова два 
слова разликују. Обележавање гласа ђ изведено је на четири начина. Нај-
чешће је то уз исписивање слова ђ: дођоше, иꙁађоше, међꙋ, међъ, подътврђꙋе, 
прођохъ, раꙁиђе, рођены, съꙁиђываи, ѹђи. Упола мање случајева ознаке овог 
гласа постигнуто је словом г и прејотованим е: догѥ, иꙁагѥ, нарегѥнъ, ꙋгѥ, 
ѹгѥ. Тек по један пример означавања овог гласа изведено је помоћу слова 
г и прејотованих а и у: сѣгꙗше, мегю. Запажа се да су понекад гласови ћ и ђ 
обележавани на двојак начин приликом исписивања истих речи.

Појава удвајања појединих слова код Венцловића је знатно распро-
страњена. Међу таквим случајевима преовлађује самогласник и. Најчешће 
доминирају комбинације десетеричног и осмеричног и. Десетерично и са 
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две тачке среће се у следећим примерима: божїи, божїиѡй, градовїи, дарїиваи, 
дрꙋгїи, ꙁапїиа (поред ꙁапиа), индїискꙋ, индїискымъ, кръстїи, мїислїи (али и 
мысли), напїиꙗй, начїинꙗѡ, ондашнїи, онїи (мада и они), прїиликомъ, прїиликꙋ, 
раꙁꙋмїи, сесїиваи, сꙋтрашнїи, такїи (као и такы), ѹкааꙁїиваѡ, ѹтврдїи, чїимъ. Уз 
овакве спојеве Венцловић понекад исписује десетерично и без тачке са 
осмеричним и: би, ꙁапита (као и ꙁапита), индиской, исти, многимъ (поред 
мнѡгымъ), прокаꙁиванꙗ, промениваи, прими, пи, писмомъ, раꙁиђе, распитиванѥ, 
съꙁидаѡ, таки (мада и таки), талира, тимъ, ципомъ. Само у једном случају 
исписана су два десетерична и у две варијанте: божїѡй. Иако Венцловић 
користи слово ј (й), удвојена слова и у ретким случајевима имају гласовно 
оправдање како би се другим од тих слова означио овај глас. Случајеви 
ван те улоге представљају неку врсту раније српскословенске праксе 
исписивања удвојених слова.

Од удвојених самогласника налазимо још и а: дааванѥ, дѹшевънаа, 
ꙁаалогꙋ, каа, нааличꙋ, нѣкаа, овакаа, ѡбнехааиѡ, поꙋꙁдаано, продааваи, раꙁлаади, 
рааꙁлаꙁꙋ, ѹдааваше, ѹкааꙁїиваѡ. Понекад су исте речи исписане са удвајањем 
овог самогласника, а понекад је та појава изостајала: блаага : блага, имаа : 
има, некаа : нека, предаа : преда, саамъ : самъ, свꙋдаа : свꙋда, слꙋгаа : слꙋга, стараа 
: стара, таа : та, ꙋкааꙁꙋ : ꙋкаже, ꙋкааꙁъ : ꙋкаꙁаѡ.

Речи са удвојеним сугласницима веома су ретке. Налазимо их у речи 
грчког порекла ангел онако како је било уобичајено да се она пише ал-
фавитом: аггелъ, аггела. Понекад је присутно и удвојено н, које увек има 
пајерак између: непорꙋшенномꙋ, непроменно, нерꙋкотворенне, страннаго, странны. 
Само у једној речи налазимо ижицу са истом гласовном вредношћу као 
и слово в уз које стоји: аѵваномъ.

Међу страним речима које је Гаврило користио преовлађују турцизми 
који су се до тог времена увелико одомаћили у говору из кога је потекао: 
ама (мада и али), бꙋџакꙋ, вилаеꙋ, гюнїю, дꙋнгѥрлꙋкъ (поред ꙁидаромъ, ꙁыдарскы, 
ꙁыдати), уз ову реч такође и неймаръ, неймаръ, конакъ, ѡбашка, софре, софри, софрꙋ, 
теке, хабаръ. У неколико наврата он користи немачку реч мајстор и њене изве- 
денице: майсторъ, майсторїю, майсторскꙋ, майсорско. Очигледно је да су и речи 
латинског порекла формꙋ, фꙋндаментъ биле у уобичајеној употреби.

И у овом саставу Венцловић је показао сву умешност да већ постојеће 
дело, затечено на српскословенском језику, или можда и у руској варијанти, 
преточи на народни језик користећи наративне моделе усменог казивања, 
које је познавао у свој раскоши. Народни језик којим је прерадио велики 
број дела неизмерно је благо које заслужује обухватнија проучавања.

У додатку се доноси приређен текст Венцловићеве прераде Дела апо-
стола Томе у Индији из 1872. године из Архива САНУ у Београду, број 271.
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Томислав Ж. Йованович

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ФОМЫ В ИНДИИ В ОБРАБОТКЕ 
ГАВРИИЛА СТЕФАНОВИЧА ВЕНЦЛОВИЧА

Р е з ю м е

Среди новозаветных апокрифов, посвященных апостолам Христовым, особое 
место занимают произведения, относящиеся к жизни апостола Фомы. Они возникли 
на греческом языке и с течением веремени были переведены на церковнославянский, 
на котором сохранились в значительном количестве списков. Нарочитой повество-
вательностью отличаются два в некоторой степени близких, но во многом отличаю-
щихся апокрифа о деяниях апостола Фомы в Индии. Самым ярким мотивом в одном 
из них является наказание царем апостола Фомы за распространение христианской 
веры сдиранием его кожи. Второй апокриф отличается мотивом строительства апос-
толом небесного дворца. Первый вариант апокрифа сохранился в восьми списках 
сербского извода и в одном списке на народном сербском языке в обработке Гавриила 
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Стефановича Венцловича. Его народный язык содержит архаичную лексику и пласт 
иностранных слов, среди которых преобладают турцизмы. Способ редактирования 
апокрифа свидетельствует о попытке упрощения языка и его приближения к пони-
манию народа. В приложении публикуется апокриф в обработке Венцловича.

Ключевые слова: апокриф, апостол Фома, Гаврил Стефанович Венцлович, 
небесный дворец, текст 

(251Б) МѢСЕЦА ТОГОЖЕ ВЪ Ѕ СИНАѮАРЪ. НА ПАМЕТЪ. СВЕТАГО 
АПОСТОЛА ѲОМИ:

Светы е апостолъ ѳома, проповѣдаѡ слово божїе, тамо ꙋ перъской и ꙋ индиской 
ꙁемъли, и ꙋ мидиской. и ѡнде га ꙁатворише ꙋ тамъницꙋ съ ꙁаповѣсћꙋ цара миꙁдїе. 
и ꙁарад тога кроо мꙋ е ѹвѣрїѡ и кръсїѡ, сына, ѹꙁана, и женꙋ мꙋ терцїю, и двѣ мꙋ 
кћери, мигдонꙋ и нарцꙋ. и послѣ тога, иꙁвѣдоше га иꙁ тамънице, и предадоше га пеорицы 
войаномъ, ѹ рꙋке да га ꙋморе. и они га иꙁвѣдоше на єдно повысоко брдо. те га онде 
ꙁбодоше копꙗми. и тако ꙋ томꙋ се сконъча. и ѡде мꙋ дꙋша к христꙋ богꙋ.

ама прегѥ тога ѡе ꙁа свога живоа докъ ѥ быѡ. ꙁгоди мꙋ се пꙋтъ, те с нѣкымъ 
трговцемъ добримъ чловекомъ именомъ аѵваномъ ѡде тамо ꙋ великꙋ индїю. и 
дођоше на конакъ тамо ꙋ неко градие надрапольско. али онде градъскы господинъ 
ѹдааваше свою кћеръ. и ꙁаповѣстъ ѡтъ себе иꙁдаде, да потраже онꙋда по месꙋ. те 
ако гдѣ ѹꙁбꙋде кои странны чловекъ ил мꙋ пꙋтъникъ. да и нихъ имадꙋ довеси на 
оно веселѥ. нек се рече и пꙋтъницы кои сꙋ съ стране тꙋ дошъли, да се и оны раꙁговоре и 
провеселе се. на ѡвой моѡй софри ǁ (252а) и веселю мое кћеры.

и ѡде на то ꙁванѥ светы апостолъ ѳома. паке кадъ ꙋгѥ ꙋнꙋра на частъ, та 
и сѣде ꙁа софрꙋ ѹꙁ ѥданъ край исто на днꙋ софре. и сви се ѡстале ꙁванице раꙁвеселише 
онде. ама апостолъ се не весели, него исто тако сѣгꙗше мꙋчећи, и преда се глѣды ѡ 
себи вънима, и ѡ своме онъ послꙋ мысли нао е нарегѥнъ и послатъ да би кога ꙋвѣрїѡ 
и кръстїѡ. те се ѡ томъ стараа. а нїе мꙋ до нихова раꙁговора и веселꙗ. али га смотри 
єданъ ѡтъ сватовскы слꙋгаа гдѣ инъ онако невесело сѣды и ꙁамислїѡ се. и своимъ се 
нераꙁꙋмъствомъ подънесе, диже шакꙋ та и ꙁаꙋши апостола. и рече мꙋ, кадъ си 
тꙋ на свадъбꙋ дошаѡ, то не кꙋнꙗй ни се брины, него ли єди и пи, и весели се ꙋѥдно с 
людъма, и напїиꙗй к нима.

а апостолъ се на то раꙁжали ꙁао га онъ ѡнде ѹдари. та и рече к нѥмꙋ 
жидовъскымъ своимъ ѥꙁыкомъ да онъ не раꙁꙋмїи о мꙋ се говори. да ти рече то 
поврати господъ овога свѣта скоро, и тꙋ рꙋкꙋ коꙗ ме е ꙁаꙋшила да ꙗ видимъ гдѣ е пасъ 
повлачи на ꙋкааꙁъ многимъ да то бꙋде.
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и такы по томе апостолскомꙋ иꙁговорꙋ послаше тога виночръпчїю да иде с 
кладенъца донети на софрꙋ хладъне воде госима кои ꙋꙁхокѥ да се напїе и раꙁлаади 
винско пожиꙁанѥ ѹ себи. и ꙁатече га онде кодъ кладенца лавъ. та га свѣга искида и 
оста онде мртавъ и иꙁдроблѥнъ. и ѕвѣре ѡде своимъ пꙋтемъ.

и догѥ онде єдно пасче. та и ѹꙁе мꙋ онꙋ истꙋ деснꙋ рꙋкꙋ с коѡмъ е апостола 
бїѡ прићꙋшїѡ ꙁа ꙋхо. пакъ е донесе онамо мегю сватове на веселѥ. и ꙁаради прокаꙁиванꙗ 
нѥговога неправа ѹдарца. и сви се гости ѡ томъ ꙁачꙋдише и ѹꙁмꙋтише се, пиаюћи о 
ǁ (252б) то бы и чїа лї е рꙋка. и некаа ѡнде бїаше єѵреанка свирчева жена, та она е 
раꙁꙋмѣла то о е апостолъ рекаѡ и проклѣѡ е онога виночрпчїю. та и подъвикнꙋ онде 
међъ сватови и рече. велико се е данасъ међꙋ нами ꙋкаꙁало чꙋдо поайно. те да или самъ 
богъ. или божїи посланикъ ꙁакеде да данасъ овде с нами ѹѥдъно сѣды. ꙁаоно 
ꙗ самъ то видѣла каде е нѥга ѹꙁ обраꙁъ ѹдарїѡ онай о вино слꙋжи, и раꙁꙋмела самъ 
о мꙋ е рекаѡ апостолъ. како га е проклѣѡ єѵрейскымъ ѥꙁыкомъ, да мꙋ данасъ 
види нѥговꙋ рꙋкꙋ да е ѱи повлаче тꙋда, да бꙋде то мнѡгымъ ꙁа приповѣстъ и ꙁа чꙋдо. 
и єто саде сви видые како се е то ѡмма ꙁбыло ѡ нѥмꙋ.

и то се чꙋдо свꙋдаа просꙋ. и догѥ до ꙋшїю и до цара ондашнѥга. и по рааꙁлаꙁꙋ 
онїи гостїю съ свадъбе. доꙁва царъ апостола преда се. те мꙋ рече. каде таквꙋ силꙋ и 
ꙗкостъ имашъ ѹ своме ѥꙁыкꙋ. то молимъ те ѹчини ми на волю, те ѹђи ꙋнꙋтра ꙋ 
чртожницꙋ, и благослови мы новоженце мою кћеръ и ꙁета ми.

и ѡде на тꙋ царевꙋ проꙁбꙋ апостолъ к нима ꙋнꙋтра тамо где сꙋ свѣдены да 
леже. и наꙋчи и да вѣрꙋю христа. и ѹ чисоћи да се ѡбое држи с раꙁꙋмомъ. тѣлесно 
смѣшиванѥ да ѡставе и ѡдъметънꙋ то съ свога имъ ѹма. и ѹ томе ꙁдржаню врло 
имъ ꙁарꙋчи, и ѹтврдїи и тако до свое смри држаи се, и паꙁии се међъ собомъ кано 
братъ и сесътра. пакъ се и самъ ꙁа нихъ помоли богꙋ, и предаде и ꙋ божїю рꙋкꙋ, 
и благослови и. и ѡде ѡдъ нихъ.

и како онъ иꙁпредъ нихъ иꙁагѥ наполѥ, али такы на ты часъ ѡпетъ ѡпаꙁи 
гдѣ онъ исти пакъ ш нѥговомъ невѣстомъ онде се раꙁговара. та и рече мꙋ, та ниси 
лы ты саде ǁ (253а) пре свїю иꙁашаѡ ѡдовꙋдъ. да како си пакъ такы скоро ѡвдѣ 
ѹшаѡ и вратїѡ се ѹнꙋра те си тꙋ саѡ. ꙗ се чꙋдимъ ѡ томꙋ. а то е самъ христос. 
ѹ ѳоминꙋ обраꙁꙋ быѡ онде, и рече на то к нѥмꙋ господъ. ꙗ рече нисамъ ѳома. него 
ли по любави божїѡй братъ самъ нѥгѡвъ. и кои годъ мени послѣдꙋю тако каконо 
и онъ, те се ѡдъметънꙋ ѡвога свѣта. то пакъ каде ѹꙁбꙋде онога свѣа. онда неисто 
да сꙋ ми браћа ты люди. него ли ѡе при досайници кѥ моме царъствꙋ быи. и они 
обое тꙋ христовꙋ рѣчъ каа предрагы бисеръ, ѹкоренише е ѹ себи. и по свѣ дни и ноћи 
молили сꙋ се томе кои се имъ тако ѡбꙗвїѡ:

и на сꙋтрашнїи данъ царъ ꙋгѥ тамо к нима наглѣдати и да види о ѡни чине 
и милꙋю ли се међъ собомъ. али и ꙁаста гдѣ они ѡбашка сѣде єдно ѡ дрꙋгога, и смꙋти 
се ѹ своме сръдъцꙋ ꙁа то, не би мꙋ то драго видѣти. та и ꙁапїиа и а ради то ѡдъ 
нихъ би. и ѡни мꙋ обое на то ѡтъговорише, и рекоше мы се врло ꙁа то молимо да 
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овакаа спрега и до конца нашега живоа пребꙋде. єда бы пакъ и тамо онога свѣта кадъ 
се почнꙋ тамо ꙋ непорꙋшенномꙋ чрогꙋ вѣнцы дѣлии, неѡдъделѥно ꙋѥдно онъде бꙋдемо. 
по ꙋкааꙁꙋ онога неꙁнанца страннаго, о се е намъ ѡбꙗвїѡ ове ноћи, нелажъномъ 
прїиликомъ, и ѡбѣћаѡ е намъ то о ће се намъ тамо даи, и какъви ли кѥмо быи. 
ако овако лѣпо се до краꙗ ꙋ чисоћи ꙋꙁдржимо.

и на то се царъ врло раꙁꙗры, те свꙋда порꙋчи, да траже апостола, и обрече ко би 
мꙋ га добавїѡ до рꙋке да ће големъ даръ имаи ѡтъ цара. ама то нѥгово ꙁа апостола 
распитиванѥ ѹ нио се раꙁиђе. ꙁаоно христос е, невидимо то вѣћма оно раꙁгласиваǁнѥ 
(253б) подътврђꙋе да се не пронагѥ. и тай истраживанъ се е ѹкааꙁїиваѡ ама христос. 
ꙋ ѳоминꙋ нааличꙋ, кано к ваниманю ниномъ вѣрованю. и да би ѹкрочаѡ царевꙋ 
люинꙋ, и напослѣдакъ ѹговори га да бꙋде и онъ христїанинъ. да се не ꙁатаи тай добаръ 
посаѡ. и покаꙁа имъ апостола да е ѡтишаѡ чакъ тамо ѹ ꙋнꙋтрашъню индїю. него 
нека идꙋ ꙁа нимъ да се тамо кръсте ѡдъ нѥга и царъ и младенци мꙋ.

и иꙁађоше ѡтъ те ꙁемълѥ врли и искꙋсъны ѹченицы ѡ светой троицы. 
те неꙋклонио сꙋ беꙁъ свакога людъскога страха прославлꙗли светꙋ троицꙋ ѹ ѥдноме 
божаствꙋ. а апостолъ ѳома бꙋдавши вѣћъ тамо ѹ великой инди. те дочꙋ ꙁа нѥга онай 
ондашнїи царъ, гꙋндафоръ. поиска да га имадꙋ к нѥмꙋ довеси да га види ѡтъкꙋда е 
и какавъ лї е човекъ. и каде га предаа нѥга доведоше. та га царъ и распита є ли онъ 
кои годъ майсторъ, и о ли ꙁна пословаи. ꙁна ли дꙋнгѥрлꙋкъ дрвены, или ѕидарскы 
кои и око каменꙗ посаѡ. та и ѡдъговор мꙋ на то апостолъ даде.

ꙗ рече то ꙁнамъ правии ꙁ дрвенога посла, те плꙋгове, ралице, и кола. а ꙁнамъ и 
ѡтъ камена ꙁыдати свао и цръкве и домове, и царъске полате, и камение стꙋпове 
ꙁнамъ сесїиваи.

на то мꙋ рече царъ. ꙗ би врло ꙁакеваѡ да би єдне лѣпе себѣ полае справїѡ тамо 
ꙋ єфескомꙋ мѣсꙋ. бы ли ты то могаѡ мени доконаи. и апостолъ се ѡтъ тога посла не 
ꙁатеже ни мало нити се о ѡблѣни ѡ томъ. него ли, такїи се ѡбрече да онъ то доиса 
хоће доконаи и почети ће правии. и погоди се с царомъ индїискымъ гꙋндафоромъ. и 
рокъ томе ѡсави. каде ће доћи и новце ѡтъ нѥга ѹꙁети. и онда да има предъ царемъ 
сав мꙋ полатъскы фꙋндаǁментъ, (254а) и мѣрꙋ, онде предъ нимъ намесити, да види 
царъ, на кою ће формꙋ быти. и послѣ тога, да мꙋ мѣсто царъ ꙋкаже гдѣ ће да прави. 
такы да има то почети ꙁарана докь е лѣто ѡе. ама пакъ на то апостолъ ѡдъговори 
царꙋ те мꙋ рече. нїе вели добро овога времена ѡ царꙋ ꙁыдати се томꙋ наваломъ. него 
ли ѹ ѡкомъврїю мѣсецꙋ болма се прави: и тꙋ рече не ꙁна се нао то иꙁноси, кроо 
то рече апостолъ. осмога се мѣсеца допралꙗ домъ царъскы. ако не ѹꙁбꙋде то рекаѡ 
тако ми се чини ꙁа осмы вѣкъ онай бꙋдꙋћїи оно ће вѣћъ онога свѣта дааванѥ ѡдъ 
бога и маꙁда свакомъ свое по дѣлꙋ быи. него онъ с отымъ прекраы царевꙋ речъ, и 
нѥговꙋ мꙋ мысаѡ такы раꙁоноды. ама на царево ѡ томъ поꙋꙁданѥ, єръ онъ хоће доиста 
то нѥмꙋ почети правии, та и ꙋꙁе апостолъ ѹ рꙋке гюнїю, и дрꙋгꙋ ꙋтваръ майсторскꙋ 
о е ꙁа то. и обелѣжи по ꙁемъли, да види царъ онꙋ прїиликꙋ како ће быи. да на оно 
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глѣдећи не ꙁабрине се ѡ томъ, и да не бы на нѥга ѡтежъчаѡ. и на то се царъ порадова, 
и свѣрова мꙋ да ће онъ то и доконаи. те мꙋ такы саамъ ѹ десно недро ѹклюка много 
дꙋката а и талира сребрни мꙋ даде ꙁа досъти, теке да поскорїе иде, правии мꙋ полае 
а нек се не бави нї ѡчекꙋе много.

и каде то ꙋꙁе апостолъ ѡтъ цара: таки оде онамо на онꙋ странꙋ, где мꙋ ре-
чено правити мꙋ царъске дворове. и по ѡной ꙁемъли свѣ оно ꙁлато и сребро раꙁдѣли 
на сиромашъ и на немоћнике и сꙋжънѥ. ѥрно апостолъ е царꙋ правїѡ тамо мегю 
прворѡдънима нерꙋкотворенне полае. и томе много време прогѥ, царъ поче се мыслити 
ꙁа апостолѡвъ посаѡ, и саде ѡ томъ раꙁбыǁрати, (254б) да раꙁаꙁъна о се тамо 
чины допралꙗю ли се дворовы, или нїе. и догѥ мꙋ ѡдънекꙋдъ некы хабаръ. да е вѣкѥ 
свѣ готово. теке исто ѡе ꙁа ѥдънымъ покровомъ о стои. єръ вѣћъ нестало мꙋ є 
трошка. и не имаа и с чїимъ довршии ни покрыи. те се неймаръ ꙁато стара. и каде 
тай гласъ ꙁачꙋ царъ. онъ меде да е то права истина како сꙋ мꙋ каꙁали, и порадова се 
ѡ томꙋ. те на хиро ѡде и ѡтъброи ѡе к томꙋ повыше блага, и посла тамо ꙋ єфесъ к 
апостолꙋ с писмомъ своимъ. те мꙋ ꙁавѣа да има то скоро довршии, и о лѣпъше 
може быти красны кровъ да справи. и обѣћа се апостолꙋ, да кадъ онъ самъ онамо 
догѥ. и ѹꙁвиди мꙋ майсорско ꙁданїе, да кѥ га лѣпо ѡбдарии. и самъ кѥ мꙋ с ꙋстма 
похвалии нѥговꙋ майсторїю:

и апостолъ каде пакъ оно ѡтъ цара послато благо прими ꙋ свое рꙋке, та и 
ꙁачꙋди се божїиѡй сꙋдъби и ѹꙁдигнꙋ очи и рꙋке горе к небꙋ. рече. благодарꙋ е 
господи чловеколюбче, ꙗко ꙁ раꙁликымъ ти наравомъ, коемꙋждо спасенїю расмораи 
вѣсы. а и ꙁа ѡно првашнѥ царево благо се е помолїѡ да мꙋ прїетъно оно бꙋде о мꙋ 
е на сиромашъ ꙁа нѥговꙋ дꙋшꙋ бїѡ вѣћъ иꙁдаѡ. и оно послѣдънѥ пакъ свѣ иꙁдаде 
тамо просꙗкомъ.

и ѡ свѣмꙋ вѣћъ каде пакъ неко време прогѥ, царъ се мышълꙗше ѡ томъ ꙁданїю, 
и много раꙁбыраше, да ꙋꙁаꙁна ѡ томе како е вѣћъ и о лї е. и ѹ нѣко доби дођоше нѣкы 
оноꙁемъцы люди ѡдонꙋдъ. гдѣ е апостолъ ѳома. а царъ ꙁа красотꙋ оны полата врло 
жели да раꙁбере, и ты мꙋ люди свѣ потанъкꙋ прокаꙁаше како е и о е было. и рекоше 
мꙋ ѡ царꙋ, и не слꙋшай кога ꙁа то, нити то ѹми ни мало ни мысли ꙁа тога човека 
да е онъ икакъво ǁ (255а) ꙁданїе амо ꙋ нашемъ вилаеꙋ начїинꙗѡ, или да е огодъ 
и ꙁапочеѡ бїѡ правии. и ѡтъ тога вѣрꙋй намъ да ниа нейма. него ли то ти правїе 
ꙁнамо каꙁаи, да е твое оно благо о си мꙋ до рꙋке иꙁдаѡ, свѣ е оно ниимъ и ѹбогымъ 
амо раꙁдао. него ли ѡе некога неꙁнанога бога каꙁꙋе по люди да вѣрꙋю, и многе ѥ 
люде ꙁа собомъ привꙋкаѡ на тꙋ вѣрꙋ, те сꙋ свакы свое првашне богове пометънꙋли. и 
ѹ ѥдънога исто бога вѣрꙋю когано имъ онъ проповѣдꙋе. и кои к нѥмꙋ се предаю, нѣкаа 
ꙁа дивоꙋ чꙋдеса имъ ѹкаꙁꙋе и чины. а лѣба тай човекъ ни мало и не ѥде. и сами не 
ꙁнамо како се живы.

ихъ, кадъ, ꙁачꙋ царъ тай гласъ доръ поплаветъни ѡдъ срдинѥ горке. и 
посъла ꙁа апостола свое люде те га доведоше онамо предъ нѥга. и ꙁапита га. но, рече 
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мꙋ о ꙋчины єси ли мы справїѡ двѡре царъске, и єсꙋ ли вѣћъ съ свимъ готови. или 
ѡе нисꙋ доправны. те ѡшъ на нихъ валꙗ трошъка.

ѡтъговори мꙋ на то апостолъ, и рече. о е ѡтъ истога ꙁапочетъка ꙁданїе, ꙗ 
самъ то царꙋ съꙁиђываи навикаѡ. и таквꙋ сам ти истиниꙋ и врло красънꙋ полатꙋ 
и съꙁидаѡ. и на о мꙋ пакъ рече царъ. но кадъ е тако. да вѣћъ идемо тамо ꙁаѥдъно. те 
да ꙗ видимъ то ꙁданїе. и рече мꙋ апостолъ. мени се чины, да не има такве полате на 
ѡвомъ свѣтꙋ ѡвдѣ. ама саде исто ꙁа кою е потребꙋ. него ли послѣ тамо кѥшъ ѥ имати, 
каде се ѡдовꙋдъ тамо преселишъ. онда ћешъ съꙁыдаомꙋ наћи преборавлѥнѥ.

а царъ мнѣде. да се ѳома нѥмꙋ с отымъ исто подърꙋгꙋе. и ꙗдовито глѣдънꙋ 
на апостола. и люто ꙁаповѣды своѡй сражи. да га ꙋвате кано єднꙋ лажꙋ преварнꙋ, 
и ꙋ добокꙋ (Sic!) помрчнꙋ ꙗмꙋ, тако ꙁаѥдъно, и с онимъ трговцемъ о га е напре 
довеѡ ꙋ онꙋ ꙁемълю индїискꙋ да и ꙁатворе. и да чꙋвани онде бꙋǁдꙋ (255б) до времена, 
докле имъ сꙋдъ бꙋде, о ће се ш нима провидѣти.

и како апостола ꙁатворише ꙋ тамъницꙋ. те се ноћи раꙁболе царевъ рођены братъ. 
и вѣћъ до смрти бы скоро на иꙁдахꙋ. та и посла по цара свога мꙋ браа, да хитъро скоро 
к нѥмꙋ догѥ. и рече мꙋ. и ꙁаради те ваше смꙋћне и преваре о имате вы међꙋ собомъ с 
отымъ ꙁидаромъ, єво ꙗ данасъ ѕло прођохъ, и с моимъ се животомъ растаѥмъ, 
како ме и самъ видишъ. и тако имъ ꙋедно мегю собомъ бесѣдећи. царꙋ се горко ꙁа 
своимъ братомъ раꙁжали, и врло поче плакаи онде ꙋ нѥговꙋ домꙋ кодъ нѥга и съ 
свїи свои болꙗри.

и посла богъ свога аггела. те мꙋ ѹꙁе дꙋшꙋ, и ѡдънесе е тамо на ѡнай свѣтъ 
мегю господънѥ дворове и селиа тамошънꙗа. и ѡбыде сва ондашнꙗ боравлѥнꙗ 
дѹшевънаа покаꙁꙋюћи мꙋ оне красоѣ и лѣпое райске, и онде е ꙁапита аггелъ ѹ кои 
би дворовы таа дꙋша понайвѣћма миловала ѡсати и боравии. а дꙋша каде проꙁнаде 
онъде и виде єдне полае понайлѣпше. о мꙋ е ꙋкаꙁаѡ найпослѣ аггелъ. и поче се дꙋша 
молии, да бы ѡй даѡ онде боравии теке исто ꙋ ѥдномъ бꙋџакꙋ.

и рече к нѡйꙁи аггелъ. ѹ тимъ дворовы ты не можъ боравити, єръ нисꙋ 
твои. него то сꙋ дворови твога браа. оны о и ѥ наскоро съꙁыдаѡ онай странны човекъ 
ѳома. и рече дꙋша. а ты молимъ те допꙋсти ми толико ѡслабе да бы пакъ ѡтишаѡ 
к нѥмꙋ, те да е ѡдъ нѥга искꙋпимъ. и таки ћꙋ доћи пакъ овде. ꙁаоно ѡнъ не ꙁна 
нѥне красое. те се на то ꙋꙁдамъ да кѥ мї е препродаи цѣномъ. и онда аггелъ такы 
пакъ повраы онꙋ дꙋшꙋ к нѥйꙁинꙋ ѡй мрвꙋ тѣлꙋ. и кано иꙁ неке помрчине пробра 
се мртвы. и оне кои онде ѡбсоꙗхꙋ ѡко нѥга ꙁапиа и ꙁа своǁга (256а) браа. и како 
к нѥмꙋ ѹгѥ. та мꙋ и рече, брае и царꙋ. ꙗ то беꙁъ ѹсꙋмнванꙗ држимъ. да и по 
царъства твога не би пожалїѡ иꙁдати и ꙁаради мога живоа.

и царъ каде догѥ и виде га жива гдѣ говори врло се препаде, а и радъ бы ѡ томꙋ 
где мꙋ пакъ ѡживы братъ. и ѡтъговори мꙋ на нѥговꙋ рѣчъ. те мꙋ рече. ѥстъ брате и 
доиста тако, а нїе да е иначе. и тадар мꙋ пакъ рече братъ. но да инди каде ме брае царꙋ 
тако бреꙁъ иꙁма врло милꙋешъ. єво ꙗ садъ просимъ ѹ тебе єднога дара, и ꙁато и врло 
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и се молимъ да би мене ѡбеїѡ, или ѡбнехааиѡ се ꙁао, него ли поꙋꙁдаано да ми то 
бꙋде. и на то мꙋ рече царъ. о е подъ моѡмъ рꙋкомъ, и ѹ моѡй владосъти стои. то 
моме любаꙁномъ братꙋ могꙋ дарїиваи. и на то мꙋ се съ ꙁаклѣтъвомъ подъваи. ѥр ће 
мꙋ ѹ томъ послꙋжии и даи огодъ ѡдъ нѥга ѹꙁможъно бꙋде, нао га сръдъце 
ѹꙁтегли да досане ѡтъ свога си брата. и тадаръ вѣћъ онъ своме царꙋ браꙋ на ꙗвѣ 
просто искаꙁа, о онъ проси ѡдъ нѥга, те мꙋ рече. дай ми ѡнꙋ вою полатꙋ о тї е горе 
на небꙋ. а ꙁа променꙋ нѥꙁинꙋ колико тї е годъ волꙗ толико ѹꙁми ѡдъ мога блаага 
ѕлата и сребра. и каде то царъ дочꙋ тꙋ рѣчъ, теке исто ѡса каа беꙁъ гласа и ѡдъмꙋча, 
преꙋꙁе га несвѣсица ѡтъ мїислїи, и кадъ се раꙁабра, рече мꙋ.

ѡтъкꙋдъ ѥ ꙋ мене на небꙋ полата. и пакъ мꙋ рече братъ, ѥстъ онаква, ꙁа 
коюно ты не ꙁнашъ. коюно е теби съꙁыдаѡ онай слꙋга, о га ꙋ тамъницы држишъ. 
оно самъ ꙗ нѥйꙁынꙋ добрыню и красоꙋ видеѡ. каде самъ въсхиенъ ѡдовꙋдъ тамо 
быѡ, и тебе семъ бригомъ ѡбложїѡ и тꙋгомъ.

и тадар се нео царъ домысли ѡ томъ иꙁговараню. и с отымъ раꙁговори свога 
браа, и ѡбвесели га, говорећи к нѥмꙋ ѡвако потихо. ꙁнашъ ли ǁ (256б) мой милы 
брае, како е и о е. да бы таа твоꙗ проꙁба была ѡвдашнꙗа о е ꙋ моме царъствꙋ. 
то бы и с нꙋждомъ валꙗло ми иꙁдаы радї мое те ꙁаклетъве. нии би се могло то 
прекинꙋи, и ако ѡе лише имашъ ѡдрешии тврдꙋ клѣтъвꙋ, како е то ципомъ 
свѣꙁао мегю нама, то се не бы могъло покварии. ама ꙁаоно ꙗ ѡшъ то и не ꙁнамъ, 
ниї е то садъ подъ моѡмъ рꙋкомъ, него исто наречено е да ће мое быи, и высоко е 
чакъ горе на небꙋ. а ꙗ ꙁа садъ тамо не могꙋ ѡтии да е видимъ каква лї е о лї е, 
и о ли коꙋе таа полата. а кадъ вѣћъ тамо и моꙗ дꙋша ѡде. ꙗ, више не могꙋ ꙁа о 
ꙁнати могꙋ ли се пакъ ѡвамо повратии каа о си се ты саде поврнꙋѡ. или никадъ 
выше. него ли самъ брае промотри и раꙁсꙋди ѡ томе. да ѥ то неможъно ѹчинии се ни 
се иꙁдаи, ни продааваи се то, може или промениваи, то о е непроменно и вѣчно. него 
ли ако тї е на то велика желꙗ пала. єво брае овде е ѡе такавъ ꙁыдарскы неймаръ. а 
ты ѹꙁми нѥга. и каквꙋ си самъ видеѡ тамо онꙋ полаꙋ. на онꙋ истꙋ формꙋ ѡнъ може 
тебѣ онамо справии.

и то мꙋ иꙁговори. и таки ꙁаповѣды да иꙁвѣдꙋ апостола, иꙁ тамънице и с онимъ 
трговцемъ аѵваномъ ѹѥдъно. и каде догѥ онде апостолъ, та и паде мꙋ царъ 
предъ ноге, просећи мꙋ да га раꙁдрѣши и ѡпроси о мꙋ е ꙁгрѣшїѡ. и ѡ томе апостолъ 
поблагодари господа бога, и обоицꙋ ихъ бракѥ, своѡмъ наꙋкомъ просвѣтлꙗ. и 
даде имъ ꙁаалогꙋ небеснога царъсва. то ѥстъ кръстїи и, и наꙋчи како ће бога 
право вѣроваи, и к чемꙋ ће се држаи да се спасꙋ. и пакъ се апостолъ диже, те ѡде по 
дрꙋгїи градовїи христа проповѣдаи. славећи и благодарећи бога. отъца, и сына, и 
светаго дꙋха: ѡ свїи поспѣшенихъ єговыихъ.


